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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

 

Zápisnica 

zo IV. (mimoriadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 

zo dňa 8. marca 2019 

 

Prítomní: podľa prezenčných listín 

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach otvoril a viedol primátor mesta Košice 

Ing. Jaroslav Polaček vo veľkej zasadačke v budove Magistrátu mesta Košice. 

 

Úvod rokovania 

 

p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, otváram IV. 

mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom vás všetkých vítam. 

Úvodom, mi dovoľte privítať poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pána Jozefa 

Rajtára a predsedu Košického samosprávneho kraja pána Rastislava Trnku. Dobrý deň. 

- - - 

 

K programu rokovania 

  

p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, prosím, prezentujte sa. 

Konštatujem, že bolo prezentovaných 38 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina 

všetkých poslancov a sme teda uznášania schopní. Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

program dnešného mimoriadneho zasadnutia ste dostali v pozvánke a podľa § 20 ods. 6 

Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach program zasadnutia 

zvolaného podľa § 14 nemožno doplniť alebo meniť.  

 

Návrhová komisia  

 

p. Polaček, primátor mesta: Teraz prosím predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich 

zástupcov do návrhovej komisie. Nech sa páči, pán poslanec Rusnák, za klub Fungujúce 

Košice. 

 

p. Rusnák, poslanec MZ: Dovolím si navrhnúť do návrhovej komisie pána poslanca Filipka 

a pána poslanca Berbericha. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Strojný. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Dobré ránko. Za nás (pozn.: Košickí aktivisti a nezávislí)  poprosím, 

pána Karaffu.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Sú ešte nejaké doplňujúce návrhy? Ak nie, uzatváram v tejto časti 

diskusiu, keď nikto nemá žiadne pripomienky a oznamujem vám, že na IV. 

mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva bude návrhová komisia pracovať 

v zložení: pán poslanec Filipko, pán poslanec Berberich a pán poslanec Karaffa. Dávam 

o nich hlasovať. Nech sa páči. 

 

Hlasovanie č. 1 - za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0 
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p. Polaček, primátor mesta: Oznamuje teda, že na IV. mimoriadnom zasadnutí mestského 

zastupiteľstva bude návrhová komisia pracovať v zložení: pán poslanec Filipko, pán 

poslanec Berberich a pán poslanec Karaffa. Zároveň žiadam členov návrhovej komisie, 

aby zaujali svoje miesta vo vyhradenom v 2. rade. Ostatným poslancom oznamujem, 

aby svoje návrhy k jednotlivým bodom programu rokovania predkladali písomne tejto 

návrhovej komisii, po ústnej informácii prítomných poslancov.  

 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Peter Liba a Henrich Burdiga 

 

p. Polaček, primátor mesta: Teraz vás poprosím, aby sme pristúpili k hlasovaniu o programe, 

ako bol uvedený v pozvánke. Vyžaduje sa nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. 

Nech sa páči, hlasujeme o programe. 

 

Hlasovanie č. 2 - za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Budeme sa držať programu tak, ako bol schválený. 

- - - 

 

Bod č. 1 

Informácia o povinnosti mesta Košice vrátiť daň z nehnuteľností daňovému subjektu  

U. S. Steel Košice, s.r.o. za zdaňovacie obdobie roka 2011 a návrh na zmenu 

programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 1 predkladám Informáciu o povinnosti mesta 

Košice vrátiť daň z nehnuteľnosti daňovému subjektu U. S. Steel Košice s.r.o. za 

zdaňovacie obdobie roka 2011 a návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Košice 

na rok 2019. Vážení poslanci, materiál vám bol predložený. Ja len dodávam, že ide 

o záväzok, ku ktorému sa zároveň bývalé vedenie mesta Košice zaviazalo listom, 

o ktorom nás, samozrejme, zabudlo informovať. A tým, že sa rozhodlo tak, ako sa 

rozhodlo, mesto Košice je povinné sumu 940 tis. eur vrátiť spoločnosti U. S. Steel, čo 

budeme robiť z rezervného fondu. Nech sa páči, otváram rozpravu, prípadne poprosím 

odborné oddelenia, aby sa pripravili,  ak budú nejaké otázky. Nech sa páči. Nech sa 

páči, pán poslanec Hlinka. 

 

p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. V súvislosti s týmto navrhovaným prevodom 

prostriedkov z rezervného fondu, čo má byť vlastne vykrytie týchto prostriedkov v 

sume 940.082 eur, chcel by som sa opýtať odborných útvarov, ako je to s aplikáciu 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, konkrétne ods. 9 § 10, pokiaľ 

hovorí tento zákon o použití prostriedkov z rezervného fondu. Sú tam spomínané 

explicitne niektoré situácie. Ja ich tu odcitujem z tohto zákonom. A to je odstránenie 

havarijného stavu majetku obce alebo majetku vyššieho územného celku, ďalej 

likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou udalosťou. 

A potom úhrada záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich 

rozpočtových rokoch. Čiže, chcel by som sa opýtať, či keď teraz schválime tento 

navrhovaný prevod prostriedkov z rezervného fondu na vykrytie tohto výdavku, či  

tento postup je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách? Pretože, myslím si, že 

rezervný fond podmienkach mesta by nemal byť využívaný na riešenie bežných 

výdavkov ale mal by byť prednostne využívaný na kapitálové výdavky a financovanie 

investícií. Uvedený problém by sa dal riešiť pravdepodobne inými spôsobmi a to napr. 

úpravou výdavkovej časti rozpočtu, a samozrejme, k tomu aj úpravou príjmovej časti 
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rozpočtu. Čiže o to sa mi jedná, či je to v poriadku. Prosím o vysvetlenie. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, odborné útvary sa môžu pripraviť. 

Ja len medzitým upozorním, že 23. mája 2018 mesto Košice adresovalo list U. S. Steelu 

Košice, kde mesto Košice si dovolilo uistiť – citujem: „U. S. Steel  Košice a týmto dalo 

prísľub, že bude v plnej miere rešpektovať všetky právoplatné súdne rozhodnutia 

v predmetnej veci, v súvislosti s ktorými vznikne povinnosť mesta Košice, ako správcu 

dane, vrátiť dotknutú sumu, že túto sumu bez zbytočného odkladu vráti na účet U. S. 

Steel. Za týmto účelom mesto Košice, po úhrade dane, vyčlení“ - a to je to, čo ma 

najviac mrzí, pretože bývalé vedenie nás neinformovalo o tomto liste, o tejto 

požiadavke, o tomto probléme. Citujem: „Za  týmto účelom mesto Košice, po úhrade 

dane, vyčlení v rámci svojich finančných prostriedkov dotknutú sumu tak, aby s ňou 

mohlo disponovať bezodkladne, po právoplatnosti príslušného súdneho rozhodnutia, 

ktorým sa vyhovie správnej žalobe daňového subjektu. Zároveň mesto Košice bude 

v rámci návrhu ročného rozpočtu počítať s potenciálnym výdavkom za účelom vrátenia 

dlžnej sumy spoločnosti U. S. Steel Košice. Podpísaný: námestník primátora mesta 

Košice Martin Petruško, 23. mája 2018.“ Nech sa páči, odborné útvary, máte slovo. 

 

p. Kažimírová, zástupkyňa riaditeľa MMK: Dobrý deň prajem, vážený pán primátor, vážené 

mestské zastupiteľstvo. Pán poslanec Hlinka de facto odcitoval paragraf zo zákona o 

rozpočtových pravidlách. Čiže, ja si dovolím len zopakovať, že ako sa môžu použiť 

prostriedky rezervného fondu. Čiže na odstránenie živelných pohrôm a na iné 

mimoriadne okolnosti. Za čo my túto situáciu považujeme. Čiže je vec názoru, či túto 

situáciu budete považovať za mimoriadnu okolnosť alebo nie. My ju považujeme za 

mimoriadnu okolnosť. Pretože v čase, keď sa predkladal rozpočet na schválenie, sme 

ešte nemali na stole rozhodnutie finančného riaditeľstva. A okrem iného, sa  prostriedky 

rezervného fondu môžu použiť aj na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v 

predchádzajúcich rozpočtových rokoch, maximálne v sume prebytku bežného rozpočtu 

vykázaného za predchádzajúci rozpočtový rok. Čiže,  jedná sa o bežný výdavok, my  

máme je prebytku bežného rozpočtu za rok 2018 vyše 10 mil. eur prebytok. Čiže nič 

neporušíme tým, ak použijeme dnes , pri schvaľovaní, prostriedky rezervného fondu. 

Samozrejme, je vecou názoru, či nie je možné krátiť iné výdavky a použiť potom 

prostriedky uvoľnené škrtaním iných výdavkov. Len mi sme nenašli priestor na to, aby 

sme mohli škrtať výdavky, zvlášť po tom, čo sa 14. februára schvaľoval rozpočet, aby 

sme teraz, v zapätí, po dvoch týždňoch, škrtali niektoré z výdavkov, keď sme ešte len na 

začiatku roka. Ale, samozrejme, je na vašom rozhodnutí. O použití prostriedkov fondu 

rozhoduje mestské zastupiteľstvo. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Karabin. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja nesúhlasím s pani Kažimírovou. 

Nemyslím si, že toto je mimoriadna okolnosť. A my, mesto Košice, má financie v 

rozpočte, aby vykrylo  tento výdaj. Nevidím dôvod, teda vlastne, prečo by sme mali 

časť financií použiť z rezervného fondu, ktorý - opakujem - nedefinuje, že môžeme 

platiť ním alebo použiť ho na vratku daní. My máme peniaze na našom účte, môžeme to 

zaplatiť, môže to byť ako nekrytý výdaj, a sa k tomu môžeme vrátiť pri schvaľovaní 

záverečného účtu, alebo sa môžeme vrátiť pri konci roka. Poviem prečo. Pretože už pri 

schvaľovaní záverečného účtu budeme vedieť koľko nám dobehli naviac podielové 

dane, alebo v prípade na konci roka. Čiže, nie je nutné. Pán primátor, ja by som mal 

návrh potom na uznesenie, kde by sme vás... To A-čko beriem, to, čo bolo navrhnuté - 
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berie na vedomie informáciu povinnosti mesta Košice vrátiť daň z nehnuteľnosti 

daňového subjektu U. S. Steel Košice, s.r.o. za zdaňovacie obdobie roka 2011. Len po 

B) by sme žiadali primátora, aby zabezpečil stanovisko Ministerstva financií Slovenskej 

republiky, či je možné použiť časť rezervného fondu na vratky daní. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. Návrh, samozrejme predložte. I 

právne oddelenie i finančné oddelenie trvajú na tom, aby sme riešili týmto spôsobom. Je 

to najrozumnejší spôsob, ako sa zo záväzkom, ktorý nám tu vznikol historicky, na ktorý 

ani nie sme pripravení. Lebo keby sme boli pripravení, tak ten rozpočet vyzerá inak - sa 

vysporiadali. Nech sa páči, pán poslanec Rusnák. 

 

p. Rusnák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán primátor. Keďže sa jedná o finančné 

prostriedky mesta a k rozpočtu dáva svoje stanovisko aj kontrolór mesta Košice, pán 

kontrolór, ja by som chcel poznať váš názor, ak by ste sa mohol vyjadriť k tomuto 

návrhu uznesenia, ktorý v tomto bode je. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán kontrolór sa pripraví, nasleduje 

pán poslanec Djordjevič.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Vážený pán primátor, vážené pani 

kolegyne, pani kolegovia, ctená verejnosť, ctení hostia, dovoľte mi, aby som sa opýtal 

pána primátora, resp. vedenia mesta, prečo nás neinformovali - alebo médiá - o tom, že 

takáto žiadosť daňového subjektu U. S. Steel Košice, s.r.o. ktorú podali 15. 2. - 

predpokladám , že na mesto mohla by to určená 18. najneskôr 20. februára, keď vedia 

informovať takmer o všetkom možnom a o takejto závažnej skutočnosti, ani 

prostredníctvom médií alebo nejakého mailistingu poslancov neinformovali. A či to nie 

je účelové dodať 2 dni pred zastupiteľstvom na dnešné rokovanie, aby sa vyvodil 

dojem, v akej zlej kondícii je mesto a aké nášľapné míny čakajú na rozpočet. Ďakujem 

pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Predpokladám, pán poslanec, že viete rátať. Ak 

nám prišiel list niekedy okolo - ako vy hovoríte možno 20. februára, dnes je 8. marec - 

s listom sa musia vysporiadať najprv odborné útvary; ide to na poradu primátora, 

z porady primátora to na nasledujúce 3 dni išlo na mestskú radu, mestská rada 

odsúhlasila, že postup je správny, prišlo to na mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré tu dnes 

máme. Ani minútu, ani sekundu sme nerátali a neriešili s tým, že by sme niekoho 

nechceli informovať. Ale je dôležité si okolnosti preveriť. Zároveň dodávam, že som aj 

so spoločnosťou U. S. Steel rokoval. Stretli sme sa k tejto téme. Aj to bolo dôležité, 

pred tým, ako sa budeme s touto témou verejne vysporiadavať. Kde som aj si nechal 

vysvetliť okolnosti, za ktorých mesto Košice zaplatilo - požiadalo daňový subjekt U. S. 

Steel o túto finančnú úhradu. Zároveň som sa oboznámil s listinnými dôkazmi, s listami, 

zároveň sme rokovali s U. S. Steelom, o tom či by bolo možné túto splátku dohodnúť na 

akýsi splátkový kalendár, aby sme zasiahli aj budúci rok; aby sme nemuseli v tomto 

roku minúť takmer milión eur. Žiaľ, aj z daňových dôvodov aj ďalších nezištných sa  

tieto rokovania nepodarilo dotiahnuť tak, ako sme chceli. A následne sme informovali 

všetkých podrobne o našom probléme, ktorý nám vznikol. 1 mil. eur nie je málo peňazí 

pre toto mesto Košice. Nech sa páči, pán kontrolór, máte slovo k otázke pána poslanca 

Rusnáka. 

 

p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Dobrý deň prejem, vážené panie poslankyne, vážení páni 
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poslanci, vážený pán primátor. V tomto prípade zákon č. 583/2004 o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy je jednoznačný. Doplním, resp. presne budem citovať 

odstavec číslo 9, kde sa hovorí o použitie rezervného fondu v prípade potreby úhrady 

bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce, alebo na likvidáciu 

škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou. Áno, 

berieme to, že toto je mimoriadnu okolnosť. Aj keď sme pri zostave rozpočtu mohli 

predvídať, že niečo tu také sa stane. Ale otázka znie, že či mestu vznikla škoda, alebo 

hrozí škoda, a preto by sme túto mimoriadnu udalosť mali riešiť takýmto spôsobom. 

Aby sme sa vyhli zbytočným pochybnostiam o zákonnosti alebo nezákonnosti prijatého 

uznesenia, môj návrh spočíva v tom - buď upravíme príjmovú stránku, buď upravíme 

výdavkovú stránku rozpočtu, alebo vzhľadom k nejasnosti výkladu tohto ustanovenia, 

môžeme touto informáciou sa zaoberať tak, že áno, je potrebné zaplatiť v danom 

termíne; ale na 2. strane definitívne rozhodnutie a uznesenie prijať až po poriadnom 

zvážení na najbližšom mestskom zastupiteľstve. A tam je možnosť potom aj rozhodnúť 

sa, akú variantu, aké riešenie mestské zastupiteľstvo zvolí. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Každopádne názor mesta Košice je zahrnúť tento 

výdavok do rozpočtu, aby nám nevznikali ďalšie okolnosti, ktoré potom nás budú 

prenasledovať. Ak v tejto chvíli sa nikto nehlási do diskusie, ukončujem rozpravu. Nech 

sa páči, návrhová komisia, ak vám boli doručené návrhy jednotlivých poslancov, prosím 

predložte ich.  

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Dobrý deň prajem. Ďakujem za slovo. 

Návrhová komisia obdržala 1 pozmeňovací návrh, ktorý predložil pán poslanec 

Karabin: „Mestské zastupiteľstvo za A) berie na vedomie informáciu o povinnosti mesta 

Košice vráti daň z nehnuteľnosti daňového subjektu U. S. Steel Košice, s.r.o. za 

zdaňovacie obdobie roka 2011. Za B) žiada primátora, aby zabezpečil stanovisko MF 

SR, či je možné použiť časť rezervného fondu na vratky daní.“ To je všetko.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujeme o návrhu pána poslanca Karabina. 

Nech sa páči, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 3 - za: 12, proti: 0, zdržali sa: 20 

 

p. Polaček, primátor mesta: Hlasovanie: Návrh prijatý nebol. Poprosím návrhovú komisiu, 

aby pokračovala. 

 

p. Berberich poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Takže pôvodný návrh: 

„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 401/1990 Zb. 

o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 9 zákona 583/2004 Zb. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov po A) 

berie na vedomie informáciu o povinnosti mesta Košice vrátiť daň z nehnuteľnosti 

daňovému subjektu U. S. Steel Košice, s.r.o., za zdaňovacie obdobie roka 2011. Po B) 

schvaľuje zmenu Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 nasledovne: 

Výdavková časť, Bežné výdavky, Program 7 Služby občanom, Podprogram 4 Správa 

daní a poplatkov, Aktivita 1: Vrátenie dane z minulých rokov plus 940.082 Eur. 

Finančné operácie, Príjmové finančné operácie, Prevod prostriedkov z Rezervného 

fondu plus 940.082 Eur.“ Všetko.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujeme o pôvodnom návrhu. Prosím hlasujte. 
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Hlasovanie č. 4 - za: 36, proti: 1, zdržal sa: 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, dovoľte mi na zasadnutí privítať 

pána Richarda Sulíka, poslanca Európskeho parlamentu. Dobrý deň. 

- - - 

 

Bod č. 2 

Európsky olympijský festival mládeže – Košice 2021 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 2 Európsky olympijský festival mládeže - 

Košice 2021 vás chcem informovať o výsledku rokovania zo dňa 27. 2. 2019 na úrovni 

podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu s cieľom získať 

finančné prostriedky na dofinancovanie aktivít súvisiacich s organizáciou Európskeho 

olympijského festivalu mládeže - Košice 2021. Zároveň dodávam, že včera dodatočne 

došlo k aktualizácii materiálu v prílohe číslo 2 na strane 4 v tabuľke, z dôvodu 

aktualizovaných informácií aj od Košického samosprávneho kraja a od súkromných 

subjektov. Dňa 14. februára 2019 ma mestské zastupiteľstvo požiadalo, aby som 

inicioval rokovania na úrovni predsedu vlády Slovenskej republiky s cieľom 

poskytnutia finančných prostriedkov potrebných na dofinancovanie aktivít smerujúcich 

k zabezpečeniu konania Európskeho olympijského festivalu mládeže s termínom do 

7. 3. 2019 a zároveň ma mestské zastupiteľstvo zaviazalo, aby som o výsledku 

rokovania bezodkladne informoval poslancov mestského zastupiteľstva na rokovaní 

dnes 8. marca 2019. S poľutovaním vám oznamujem, že i napriek opakovaným 

žiadostiam, ako aj telefonickým urgenciám musím konštatovať, že ani dnes, k deviatej 

hodine, nedošlo k žiadnemu zvratu a neobdržali sme žiadnu spätnú odozvu na naše 

požiadavky k rokovaniu. Jedinou spätnou odozvou sú mediálne vyhlásenia podpredsedu 

vlády. Neexistuje žiadna písomná ďalšia záruka alebo nejaká ďalšia korešpondencia, o 

ktorej by som vás mohol informovať. Sme svedkami volebnej kampane strany Smeru 

SD, kedy Košičania boli hodení cez palubu. Zároveň konštatujem, že necítim tak 

potrebnú podporu vlády, ale ani podporu Slovenského olympijského výboru i napriek 

korektnému vzťahu s prezidentom Slovenského olympijského výboru pánom Siekelom. 

Zároveň sme nezaznamenali žiadnu podporu od slovenských športových zväzov k tejto 

aktivite, k tomuto veľkolepému podujatiu. Ďakujem však všetkým za podporu 

a diskusiu. Ďakujem všetkým košickým športovým klubom, ktoré chodili na diskusiu, 

ktoré mi nastavovali zrkadlo, ktorí diskutovali a hľadali riešenia, spôsoby. Mesto 

Košice má záujem organizovať Európsky festival mládeže, ale nemôže ho organizovať 

za takých skutočností, že mesto Košice nedokáže následne utiahnuť svoje finančné 

záväzky. V súčasnosti je stav nasledujúci - mesto Košice potrebuje v zmysle pravidiel a 

zmluvy s olympijskými zväzmi investovať približne 13 mil. eur do organizácie 

samotného záväzku, samotnej olympiády. Sú to bežné výdavky. Vláda Slovenskej 

republiky sa zaručila v minulosti, že nám na túto aktivitu poskytne sumu 12 mil. eur 

tzn., že stále mesto Košice musí zaplatiť svoj záväzok k tomu, aby dokázalo zabezpečiť 

organizáciu a stále nemá dostatok peňazí na to, aby mohlo zabezpečiť slušnú obnovu 

športovej infraštruktúry v našom meste. Dostali ste mnoho materiálov, mnoho tabuliek, 

tie sa v čase menili. Menili sa tak, ako sme zvažovali a dostávali informácie k možným 

rizikám a k možným ďalším súvislostiam, ktoré súvisia s týmto veľkolepým podujatím. 

I dnes sme v predchádzajúcom bode odsúhlasili, resp. museli odsúhlasiť splátku 1 mil. 

eur spoločnosti U. S. Steel, ktorá si tento dlh nárokuje. Zároveň máme množstvo 
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ďalších záväzkov, mimoriadnych záväzkov mesta, ktoré súvisia s poskytnutím 

finančných prostriedkov na rekonštrukciu, komunikáciu, projekt IKD, výstavbu 

futbalového štadiónu a ďalšie zmluvné záväzky, pričom mimoriadne záväzky mesta 

Košice k dnešnému dňu predstavujú sumu 29 mil. eur v rôznych splátkach do roku 

2025. V roku 2019 naše splátky, mimoriadne záväzky, predstavujú sumu 5,5 milióna 

eur. V roku 2020 sú to mimoriadne záväzky v hodnote 5,8 milióna eur. V roku 2021 2,2 

milióna eur a podobne. Spolu, opakujem, do roku 2025 mesto Košice zaplatí na 

mimoriadnych záväzkoch takmer 30 miliónov eur. Preto si osobne myslím, že je 

nezodpovedné, ak sa budeme rúcať do veľkolepých hier, ktoré si celé európske 

spoločenstvo užije 9 dní, pričom Slovenská republika bude určite stáť na vrcholový 

miestach tohto podujatia, budeme stredobodom kamier a naše mesto zažne určite veľký 

úspech. Na 2. strane si musíme položiť otázku: Čo bude na konci dňa? Či na konci dňa 

nám ostanú obrovské záväzky a možno nedostavané a nezrekonštruované haly a celý 

súboj sa odohrá možno v telocvičniach, možno v prenajatých halách, možno v halách, 

ktoré prenajmeme v iných mestách. Áno, mesto Košice je pripravené a vie EYOF 2021 

zorganizovať. Ale vie ho zorganizovať tak, že na konci dňa Košičania a všetci ľudia, 

ktorí žijú v tomto meste nám položia otázku, čo získali Košičania. Ja si predstavujem 

toto veľkolepé podujatie tak, že na konci dňa získame zrekonštruované športové haly. 

získame nové haly a tak ako pri EHMK 2013. Športová infraštruktúra mestu Košice 

bude prinášať v budúcnosti zisk. Či zisk finančný alebo zisk na zdraví našich detí, je 

druhá záležitosť, ale vždy to bude pre nás zisk. Ale ak mestu Košice nedodáme 

dostatočnú infraštruktúru a minieme obrovské milióny, musíme si položiť otázku, akú 

daň Košičania zaplatia za to, keď ten festival zorganizujeme tak, ako ho zorganizujeme. 

Nech sa páči, som pripravený na vaše otázky. Otváram diskusiu. Pán poslanec Ihnát, 

nech sa páči.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ako veľmi krátko. Pozorne som si vypočul 

vás, pán primátor, pozorne som si vypočul včera na stretnutí spoločnom, ktoré sme 

absolvovali vo večerných hodinách. Tiež tak isto výklad pojmov, výklad analýz, atď.  

Tiež pozorne som si vypočul pána Šuleka. Pán Šulek poukázal aj na halu v Prešove, 

ktorá hneď zajtra môže robiť takúto olympiádu, čiže tak je pripravená dokonca. Ja som 

toho názoru, pozerám sa na to tak, že hlasovať budem dnes a som presvedčený o tom, 

že hlasovať budem za olympiádu. Budem hlasovať za rozvoj športu, budem hlasovať za 

rozvoj toho, aby tu niečo po tejto olympiáde ostalo, lebo inak tu neostane nič. Aby tu 

ostali aspoň zrenovované haly, aby tu stalo niečo, čo jednoducho bude pomáhať ďalším 

generáciám mládeže a mladých ľudí vlastne v rozvoji športu. To podporím dnes. A bez 

ohľadu na to, že či sa pozrieme či deň zhasol alebo nie. Ten deň ešte stále nezhasol. 

Treba povedať, že bola to jedna návšteva u pána Rašiho, treba povedať tiež, a to 

kriticky musím povedať pán primátor, že jednoducho nemôžem nechať odkaz, že idem 

za človekom, ktorý miluje Košice. To jednoducho takto nemôžem nechať takýto odkaz. 

Fakt je to kritický odkaz pre vás a jednoducho poprosil by som a požiadal by som, aby 

ste s kolektívom usúdil, kto pôjde do Bratislavy ešte raz, kto bude vyjednávať, kto pôjde 

za členmi vlády a za predsedom vlády ešte raz. A jednoducho aj vláda Slovenskej 

republiky verte mi, alebo neverte mi, či o deviatej sa ozvali alebo neozvali, ale vláda 

Slovenskej republiky vie, že to faux pas, ktoré by zažili Košice, zažije aj vláda 

Slovenskej republiky. Jednoznačne zažije. Z toho hľadiska, lebo sú si vedomí títo páni, 

že keby ostali vo vláde po budúcich voľbách, čiže to už je po roku 2020, tak tiež by si 

chceli nejakým spôsobom prihriať politickú polievku, ukázať sa tu, a jednoducho 

reprezentovať Slovenskú republiku aj tieto Košice. Mnoho Košičanov máme poslancov 

Národnej rady Slovenskej republiky a sú v parlamente. Tiež tak isto neviem, či ste ich 
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oslovil pán primátor, či títo ľudia zabojovali a bojujú za tieto Košice a bojujú za túto 

olympiádu, no nepočul som ani jedno meno. Ani jedno jediné meno. Teraz vnímam, že 

tu je pán Sulík ako europoslanec, a by som povedal, ako šéf strany SaS. Ale poviem 

pravdu pán primátor, vykonajme všetky kroky, relevantné kroky k tomu, aby tá 

olympiáda bola, aj keď napr. bude v nižšom rozpočtovom, by som povedal, ponímaní. 

Ale poďme do toho a takáto možnosť už tu nebude ďalších 20-30 rokov. To je všetko, 

ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Dovoľte, aby som vážení poslanci vám ešte 

uviedol jednu informáciu. Okrem toho, že ja si myslím, že do minulej stredy Richard 

Raši miloval Košice, hovoril to často, bežne vyjadroval sa, deň čo deň používal túto 

frázu, tzn. ja na nej nevidím nič zlé. Slovenský olympijský športový výbor nás 

informoval a očakáva od mesta Košice jednoznačné stanovisko, tzn. buď povieme áno 

alebo povieme nie. Nemáme čas na ďalšie stretnutia a ďalšie vyjednávania. Termín 

mestu Košice vypršal 28. februára s tým, že s prezidentom olympijského výboru sme sa 

dohodli, že do 8. marca, teda do dnešného dňa, budú čakať a zároveň akceptovať naše 

stanovisko, tzn. čas na vyjednávanie jednoducho nie je. Ja som s očakávaním, s 

optimizmom do dnešného rána veril a dúfal, že situácia sa zmení, mesto Košice nebude 

rukojemníkom tohto štátu a objektívne sa druhá strana pozrie na to, že žiadna 

samospráva bez dodatočných zdrojov nie je schopná, ak nechce svoje rozpočty 

zadlžovať, tento festival zorganizovať. My sa musíme dívať na naše obrovské 

investičné dlhy. Mesto Košice má v stovkách miliónov investičné dlhy voči svojim 

občanom a preto musíme veľmi opatrne narábať s tým, ako sa rozhodneme. My sme 

vám predložili dve alternatívy - 1. alternatíva hovorí o tom, že EYOF chceme, ale 

zároveň si musíme naňho požičať 20 mil. eur. My ani dnes nevieme, kedy nám tých 

prvých 12 mil. eur od vlády dorazí, či budú bežné alebo kapitálové, tieto informácie 

nám stále chýbajú. V 2. alternatíve po dlhej, siahodlhej diskusii s košickými športovými 

klubmi, s verejnosťou, ale aj vami poslanci, sme prišli k návrhu alebo k riešeniu, že ak 

sa rozhodneme nezorganizovať EYOF 2021, náš športový záväzok ku Košičanom však 

by mal zotrvať. Tým športovým záväzkom myslím to, aby sme infraštruktúru v našom 

meste, športovú infraštruktúru v našom meste, rozvíjali. Nemôžem povedať i naďalej, 

pretože on sa dnes nerozvíja. My sme historicky predali, prenajali množstvo hál, 

množstvo športového priestoru. I hala Cassosport je toho príkladom, kedy v zmluve sme 

zaviazali nájomcu za jedno euro, aby prevádzkoval halu Cassosport 30 rokov a do leta 

2021 zároveň túto halu zrekonštruoval. Dnes vieme, že tento záväzok nestihne. A 

takýchto prípadov je v našom meste mnoho. Preto druhá alternatíva hovorí o tom, že si 

požičiame úver 10 mil. eur a nielenže zrekonštruujeme tie haly, ktoré sú v majetku 

mesta Košice, jedná sa o dve haly - hala Angels Aréna a multihala, ktorá je za 

Hornbachom - hala Slavomíra Šipoša, a zároveň sa pokúsime Košičanom pripraviť 

ďalšie haly - multihaly, ktoré by splnili medzinárodné štandardy, aby do štyroch rokov 

športová verejnosť mohla nielen športovať, ale aj organizovať tak vytúžené 

medzinárodné podujatia, ktoré v mnohých oblastiach v meste Košice je problém 

organizovať. Nech sa páči nasleduje pán poslanec Djordjevič. Pardon, nech sa páči pán 

poslanec, nevšimol som si procedurálny návrh. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Vážené kolegyne, kolegovia, 

starostovia, poslanci Národnej rady, Europarlamentu, kraja, prosto sme tu takmer všetci. 

Verím, že pri čísle 100 mil. 500 tis. eur, čo tu vidím na poslednom výpočte, ktorý som 

dostal na stôl, bude tento môj návrh schválený, keďže ide o náklady 100 mil. eur. A 

týmto navrhujem, aby sme dnes diskusiu neobmedzovali, takže môžeme alebo poprosím 
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vás pán primátor, aby ste dali hlasovať. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, prosím, vyšpecifikujte presne váš návrh.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Myslím si, že sme tu všetci na to prišli, aby sme konštruktívne jednali 

tzn., ak chceme určiť počet vstupov, ak máte všeobecný súhlas... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh, nediskutujeme. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Navrhujem, aby sme dnes išli mimo rokovacieho poriadku, aby bol 

neobmedzený počet vstupov do rozpravy pre každého poslanca.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Neobmedzený. Ok. Ďakujem pekne. Teda hlasujeme 

o procedurálnom návrhu pána poslanca Špaka o tom, aby diskusie boli neobmedzené 

v počte vstupov.  

 

Hlasovanie č. 5 - za: 30, proti: 0, zdržali sa: 8 

 

p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh pána poslanca bol schválený. Nech sa páči, 

pokračujeme. Nasleduje pán poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Ja len doplním, že procedurálny 

návrh pána poslanca Špaka bol myslený v počte neobmedzených vstupov, ale za 

predpokladu dodržania trojminútového vstupu a minútu na faktickú poznámku, 

ďakujem pekne. Ja by som vás len poprosil pán primátor, aby ste aj vy v rámci 

rokovacieho poriadku ten trojminútový interval dodržiaval a svoje monológy skrátil. 

Ale čo chcem povedať je, že som veľmi rád, že medzi nás prišiel poslanec Európskeho 

parlamentu pán Richard Sulík a keďže na ďalší rok nás čakajú parlamentné voľby, tak je 

to možno budúci premiér Slovenskej republiky a mohol by nám dnes verejne sľúbiť, ak 

vystúpi a má ochotu, že ak sa stane premiérom alebo členom vlády, či pridelí Košiciam 

viac ako doteraz sľúbených 12 mil., či viac podporí EYOF v Košiciach. Ďakujem 

pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Faktická pána Špaka na pána poslanca 

Djordjeviča. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len pánovi kolegovi tak narýchlo, že 

nepotrebujem hovorcu. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Karabin. Prosím, diskutujeme 

o EYOF 2021. Nech sa páči. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Pán primátor, na začiatku ste spomínali, 

Smer ako ten, kto robí kampaň. Je tu pán Richard Sulík, je za stranu inú, za stranu SaS. 

Nehovorím, že si robí kampaň. Tak skúsme tieto veci dať nabok. Ďalšou vecou je 

v rámci EYOF-u taký zaujímavý výdavok tu je tenis – nová výstavba - kúpa pozemku 

za 8 mil. eur. Ja sa pýtam, na čo ideme kupovať pozemok za 8 mil. eur? Možno, že ho aj 

zaplatíme dokonca z úveru 20-milionového, keď už máme pozemok za 400 tis. eur na 

Popradskej ulici. A druhá vec je, keď si pozriete všetci tú tabuľku, ktorú sme dostali, pri 

tomto vedení asi to už bude pravidlom, že dostanem o 5 minút 12 alebo o minútu 8 tú 
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tabuľku. Tak nemal som vždy jednotkou z matematiky, ale rátať viem. Tak buď máte 

zlý Excel alebo ste to nejak nahodili z brucha, netuším. Mám tu celkové minimálne 

náklady – infraštruktúra za mesto Košice 21 mil. eur. Keď som to všelijako rátal, táto 

suma mi nevyšla, keď zrátam atletiku, basketbal, džudo. Tak pomôžte mi niekto 

definovať tieto položky, kde nastala chyba. Keď aj vyhodím tenis, novú výstavbu, alebo 

kúpa pozemku za 8 mil. eur, nevyjde mi tam suma  21 miliónov. A po ďalšie suma za, 

alebo organizovať EYOF za 100 mil. a 500 tis. eur, je sakra vysoká. Ak pôvodná bola 

zhruba 1/4. Ono by to chcelo možno ku každej položke mať nejaký seriózny projekt 

alebo aspoň nejaký predbežný výkaz, výmer, čo tá stavba, rekonštrukcia stojí. Lebo mne 

to pripadá také naplácané z brucha tieto čísla, ktoré sú tu hodené. No napr. ten tenis, 8 

mil. eur. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ako som povedal, budem postupne odpovedať 

na všetky otázky. Vážený pán poslanec záväzok, ktorý sme prijali alebo o záväzku, 

ktorý sme prijali v rámci EYOF-u 2021 začal vznikať niekedy okolo roku 2015. V lete 

2016 mesto Košice podpísalo zmluvu. Kde sú tie vaše rozpočty? Kde sú tie vaše štúdie 

pán poslanec? Boli ste vtedy na strane, kedy ste vždy hlasovali za. Ja som bol jediný 

poslanec, s pánom poslancom Gibódom, kedy sme sa pýtali, ako máme nastavené 

rozpočtovanie. Prešlo by financovanie. Prešlo niekoľko rokov, nie jeden, nie dva, ale 

viac mesiacov, ako sú dva roky a my dnes na stole nemáme nič. Nemôžete od nás 

očakávať plné rozpočty, ak nemám nastavený budget. Ak budem poznať budget viem, z 

čoho varím a dokážem finančné prostriedky tak nastaviť, aby sme mohli niečo reálne 

preukázať. Všetky finančné náležitosti, ktoré potrebujeme nakúpiť, zakúpiť, 

organizovať sa jednoducho v čase menia. A prečo je drahší? Vám odpoviem veľmi 

ľahko. Dnes neexistujú žiadne stavebné povolenia, aby sme mohli v našom meste 

organizovať toto podujatie. Ak to chceme stihnúť za necelé 2 roky, pretože pozor, my 

nemôžeme odovzdať haly posledný deň alebo deň pred začiatkom olympiády. Všetky 

priestory musia prejsť testami a organizovaním nejaký zápasov. Máme menej ako 2 

roky. A jednoducho ak to chceme stihnúť všetky projekty sa zbytočne predražujú. 

Predražujú sa nedostatkom času a predražujú sa rizikami, ktoré s týmito projektmi 

jednoducho súvisia. My si tieto riziká a čas vieme kúpiť jedine prostredníctvom peňazí. 

Preto za tento projekt, kedy bývalé vedenie urobilo veľmi málo, musíme dnes priplatiť. 

A čo sa týka haly NTC, Národné tenisové centrum. Nechcite odo dňa, aby som dal 

príkaz a nechal pečiatkovať dokumenty, ktoré nespĺňajú štátom stanovené podmienky. 

Ja nebudem, tak ako za vašich čias, tak ako za vašich minulých čias, zakrývať oči, 

dávať príkazy, aby sa pečiatka stavebného úradu objavila na takých dokumentoch, ktoré 

vyhovujú jednej strane, ale zároveň nespĺňajú všetky požiadavky. Ja nebudem 

znásilňovať pečiatky, nebudem dávať takéto príkazy, pretože pravidlá, vážení poslanci, 

pravidlá platia pre všetkých. Preto Národné tenisové centrum požiadalo o vydanie 

stavebného povolenia v júli 2018. Nie za môjho vedenia tohto mesta, ale v júli 2018. 

Päť mesiacov neboli schopní dodať stavebnému úradu všetky náležitosti. Projekt 

nespĺňa náležitosti, nespĺňa dopravné záležitosti, je tam množstvo chýb. Nebudeme 

pečiatkovať doklady, ktoré sú vadné. NTC dnes nemá stavebné povolenie a na 

Popradskej sa postaviť jednoducho nedá. Preto mesto Košice hľadá nové alternatívy 

vybudovania tohto projektu pracujeme dnes so štyrmi alternatívami v hodnote 0 eur až 8 

mil. eur, preto sa táto suma dostala do rozpočtu v rámci alternatív a v rámci rizík. Na to, 

aby sme však podľa môjho záväzku pánovi Moškovi, ktorý je predsedom alebo 

prezidentom, generálnym sekretárom tenisového zväzu, aby som splnil svoj záväzok, 

sľúbil som mu, že mu v čase a  priestore predložím náhradné riešenie na výstavbu tohto 

štadióna. Ale v prvom rade musíme dať čas odborným útvarom, aby všetky alternatívy 
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pripravili tak, aby sme mohli jednoznačne povedať, že tieto alternatívy sú vôbec 

schodné, že sú pripravené na to, aby mohli v budúcnosti získať stavebné, územné, a 

všetky tie rozhodnutia, ktoré s tým súvisia. Nech sa páči, nasleduje pani poslankyňa 

Gurbáľová, námestníčka. Aha, faktická pán poslanec Špak a pán poslanec Karabin, nech 

sa páči .  

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor. Faktickú mám na 

vás. Čo ste povedali a stalo sa to 3 krát za posledné 3 dni. Tak musím to doplniť, lebo 

spolu sme sedeli na diskusii s občanmi, s ľuďmi zo špeciálneho stavebného úradu, so 

zástupcami Slovenského tenisového zväzu atď. A priamo tam som sa našej pracovníčky 

Špeciálneho stavebného úradu, ktorá vypísala 13 strán proti, resp. pripomienok k 

výstavbe na Popradskej opýtal, myslím, že ste tam sedeli aj vy, že čo z toho sa nedá 

vyriešiť. Tak sme došli k tomu, že jedna jediná vec je taká, ktorú musí pomôcť riešiť 

mesto, všetky ostatné sú kvázi čiastkové, maličké, ktoré vedia do mesiaca v tomto 

projekte urobiť a môžeme stavať. A ja som dokonca vtedy aj navrhol,  že či by sa to 

dalo vyriešiť situáciou takou, že by mesto podpísalo memorandum, kde by kyvadlová 

doprava, prípadne MHD bola dve hodiny pred akciou a po akcii, ktorých bude nejakých 

10 - 12 do roka, zdarma. A povedala mi pani... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec čas vám vypršal asi pred dvadsiatimi sekundami. O 

faktickú požiadal pán poslanec Karabin, nech sa páči. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor. Ja vás, ani 

kolegovia určite, nenútime dávať pečiatky. Ani ja ani kolegovia nie sme vašimi 

nadriadení. Ale o tých pečiatkach som sa dočítal už niekoľkokrát v nejaký denníkoch, aj 

dnes to spomínate. Hovorím, nikto vás nenúti dávať nikde pečiatky. Ale z vášho 

vyjadrenia, ktoré ste vravel, že prečo je ten EYOF tak predražený o takmer 400 % tak 

vyplýva, že si kupujeme čas ako ste vraveli. Tak ja vám môžem povedať, že to je 

najdrahšia kúpa času, aj najviac predražená. Ak si len kupujeme čas a preto to má stáť  

100 mil. 500 tis. eur. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Áno preto tu sedíme, pretože nemáme dostatok 

finančných zdrojov, inak by sme tu nesedeli, pretože záväzok by sme mohli splniť. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostina o slovo požiadal pán poslanec 

Európskeho parlamentu Richard Sulík a v zmysle § 23 prihlasovania do rozpravy mu 

týmto dávam slovo. Nech sa páči. 

 

p. Sulík, poslanec Európskeho parlamentu: Vážené dámy, vážení páni, vy Košičania. 

Využívam možnosť, ktorú mi dáva zákon o obecnom zriadení a dovoľte mi k vám 

prehovoriť. Ďakujem za slovo, ktoré mi udelil pán primátor. Úvodom, všetko najlepšie 

cteným dámam, dnes je 8. marca. Dovoľte mi k vám prehovoriť najprv ako ekonóm a 

potom ako politik. Ako ekonóm vravím, že investícia do športovej infraštruktúry tak, 

ako je plánovaná, v tom veľkom rozsahu tu lieta, resp. na stole obrovská suma, má 

zmysel len vtedy, ak ju bude financovať aj štát. Čisto z lokálnych zdrojov, povedzme 

mesto alebo aj v župa, ak by to bolo investované, tak sa stane akurát to, že Košice sa 

budú musieť významne zadlžiť a keď ten festival pominie, dobre bude tu infraštruktúra, 

ale ona sa sama tu jednoducho nezaplatí. Len pre samotné mesto nemá zmysel 

organizovať tento festival, ak by mal mať aj tie vyvolané investície vo forme rôznych 

športovísk. Pre mesto má zmysel, a veľký, investovať tento festival ak ostane 

infraštruktúra a významným dielom je zaplatí niekto iný. Dôrazne varujem pred 
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zadlžovaním a dovolím si odporučiť nestať sa rukojemníkom festivalu a toho záväzku. 

Ako politik vravím, že Európsky olympijský festival mládeže je vec národného 

významu, nie je to len vec Košíc, a preto považuje za primerané, aby štát vstúpil do 

financovania významným dielom, nie len aby prispel na prevádzku, i keď ako som 

pochopil nie je zrejmé, či tých sľúbený 12 miliónov majú byť len na prevádzkové 

náklady alebo aj investičné. Ale má zmysel, aby štát do toho vstúpil preto, lebo je to vec 

aj národného významu. Takto to zrejme videl aj bývalý primátor Richard Raši, keď to 

dohodol. Žiaľ nebolo to dohodnuté dostatočne. Neboli projekty. Ale ono nič nie je 

stratené. Dá sa predsa v tejto veci postupovať a navyše Richard Raši, rodený Košičan je 

momentálne podpredsedom vlády a je v jeho moci významne pomôcť svojmu rodnému 

mestu. Preto si myslím, najlepšie by bolo vyzvať štát, vyzvať vládu, aby sa podieľala aj 

na financovaní infraštruktúry. Takto to má zmysel a myslím si, že existujú vážne a 

pádne dôvody prečo by sa to malo stať, k tým dôjdem bližšie keď budem odpovedať na 

otázku pána poslanca, prepáčte mi, pána poslanca Djordjeviča. Počul som, že dnes je 

deadline olympijského výboru na vyjadrenie sa a počul som, že sú na stole dve 

možnosti. Prvá je zadlžiť sa, druhá je festival neorganizovať. Osobne si myslím, že 

deadline olympijského výboru nie je dátum vytesaný do kameňa, a že páni by mohli aj 

pochopiť, že tá situácia je dostatočne náležitá aby sme deadline posunuli. Ak si môžem 

dovoliť dať poslancom a mestskému zastupiteľstvu odporúčanie, tak bolo by to uzniesť 

sa na výzve vláde, aby urýchlene a významným dielom vstúpila do prípravy festivalu. 

Myslím si, že ak takáto výzva by napr. mala súhlas všetkých poslancov a aj vláda vie, 

že ten čas tlačí, aj oni vedia, že je tu nejaký deadline olympijského výboru a aj oni 

vedia, že ten festival má byť už o dva roky. Ak teda by takáto výzva došla, mala súhlas, 

súhlasili by s ňou, hlasovali by za ňu všetci poslanci myslím si, že toto by bol jasný 

signál, že naozaj teraz treba niečo robiť. A v prípade, ak by vláda nekoná. nepohla sa v 

tejto veci, tak si myslím treba dať na stôl aj tú opciu, že takýto festival sa nekonala 

Koniec koncov nie sú to olympijské hry. A dovoľte mi na záver môjho vystúpenia 

odpovedať na otázku pána poslanca Djordjeviča, čo by sme tak robili my alebo ja 

osobne, ak by sme boli súčasťou vlády. My by sme tento festival podporili preto, lebo je 

v našom záujme, v mojom záujme ako Bratislavčana je, aby sa východ rozvíjal. Tie 

regionálne rozdiely, ktoré objektívne rastú neprospievajú krajine. Najviac neprospievajú 

samozrejme, že východu, ale neprospievajú aj či už západnému Slovensku alebo 

Bratislave. Keď obrazne poviem, sa tam všetci nahrnú, potom zrazu idú ceny 

nehnuteľností hore, nie je kde parkovať atď. V mojom záujme ako občana Slovenska je, 

aby sa krajina rozvíjala rovnomerne. Považujem za hrubú, až katastrofálnu chybu 

umiestniť Jaguár pri Nitre za 500 mil. eur daňovníkov, keď sa všetky stimuly narátajú. 

Táto fabrika mala byť na východe, či už Košice alebo Stropkov alebo Rožňava, to teraz 

je druhoradé. Mala byť na východe a veľmi ma udivuje, že mocní ľudia v Smere, ktorý 

o tom rozhodovali, pán Raši, pán Žiga, Minister hospodárstva, aj nebohý pán Paška, že 

s týmto súhlasili, že nezabojovali o to, aby taká významná investícia bola na východe. S 

týmto festivalom je to niečo menšie, ale je to v tom duchu, preto som tú investíciu 

Jaguar použil ako príklad. Je v záujme Slovenska, a určite bude v záujme vlády, ktorej 

by mala byť SaS súčasťou, aby aj takýmito festivalmi sme rozvíjali východ Slovenska. 

Samozrejme nejde tu len o tých 9 dní, kedy budú všetky športoviská veľmi plné. Ide o 

to, aby tu trvalo ostala napr. športová infraštruktúra, aby napr. mohli deti kde športovať, 

atď. Nechcem opakovať ďalšie argumenty, nechcem ani zachádzať tu do lokálnych 

sporov, ale môj názor je taký, aby ste sa nenechali tým festivalom vydierať, nezadlžili 

sa až po uši kvôli deväťdňovému festivalu, ale poňali to ako dlhodobú investíciu a 

dôrazne vyzvali vládu, aby v tejto veci konala. Je to aj jej zodpovednosť, obzvlášť keď 

sa pozriem na to, že podpredseda, dnešný podpredseda vlády, bol predchodca terajšieho 
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primátora. Ja vám veľmi pekne ďakujem za slovo. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Faktické na pána europoslanca - pán poslanec 

Špak, pán poslanec Knap a pán poslanec Ihnát, nech sa páči.   

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Nie je to na pána 

europoslanca, ja sa vrátim od kampane ku problémom, ktoré tu riešime. Takže teraz by 

som chcel na pána Karabina zareagovať faktickou, lebo naňho som sa hlásil. A on 

spomínal znásilňovanie pečiatok. Určite to nechcem, to znásilňovania pečiatok, a preto 

dorozprávam ten fakt, ktorý mám zo špeciálneho stavebného úradu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, prihláste sa do rozpravy, pretože všetky faktické 

predtým, ako pán europoslanec vystúpil, boli vyčerpané. Prihlásili ste sa všetci po tom, 

ako vystúpil pán poslanec. Čiže kľudne sa prihláste do rozpravy, je neobmedzená. Nech 

sa páči, poprosím pani poslankyňu Gurbáľovú, pani námestníčku v rámci rozpravy. 

Chcete reagovať na pána europoslanca? Pýtal som sa, nik nereagoval. Nech sa páči. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne. Čiže som chcel 

reagovať na pána europoslanca Sulíka pri mojom prvom vstupe hneď som povedal, dá 

sa povedať to, čo pán europoslanec tu vlastne tiež povedal a naznačil, že treba v prvom 

rade klásť dôraz na rokovania. My nič nestrácame pán primátor, my nič nestrácame. 

Treba rokovať s vládou Slovenskej republiky, treba už dnes písať list a jednoducho 

trvať na tom, aby vás prijal premiér Pellegrini a jednoducho aby sa tie rokovania pohli. 

Tak isto som sa pýtal a jednoducho odpoveď som ešte nedostal, čo sa týka rokovania s 

poslancami Národnej rady Slovenskej republiky aj za Košice, aj tí, ktorí sú v exekutíve. 

Tak isto pán Žiga a všetci. Však tá hanba alebo to faux pas, som povedal jasne, sa 

prelína priamo na vládu Slovenskej republiky. Či chceme či nie o rok sú parlamentné 

voľby, budú tam noví poslanci Národnej rady, nová vláda bude, ale jednoducho ten ... 

ostane na tejto vláde, ktorá tu je. Tak buďme takí láskaví, konajme a jednoducho poďme 

dopredu. Ako fakt, tieto diskusie sú zbytočné. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec ďakujem. Ja len pripomínam - 14. februára ste ma 

poverili rokovať s vládou. Odišiel jeden list, prišiel druhý, stretli sme sa s pánom 

podpredsedom Rašim, následne odišli ďalšie listy, kde sme požiadali pána predsedu 

vlády, aby s nami rokoval, aby našiel možno aj inú osobu. Aj keď sme trvali na tom, 

aby sme s ním diskutovali, dennodenne do včerajšieho večera sme telefonovali na Úrad 

predsedu vlády, máme overené, že pán predseda disponuje našim listom, bol mu 

doručený, žiaľ odpoveď sme k dnešnému dňu nedostali. Neviem koľko iných listom 

mám poslať, pretože všetky listy odišli. Odpovede písomné s výsledkom neprichádzajú 

žiadne. Nech sa páči pani poslankyňa. Pán poslanec na koho chcete, lebo... Nech sa 

páči. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor. Ja by som iba 

v krátkosti, ak dovolíte, chcel zareagovať. Vzhľadom na to, že ste sa vyjadril, že sme 

vás poverili na ostatnom mestskom zastupiteľstve rokovať s vládou tak prepáčte, ale 

nepoverili sme vás žiadať 20 mil. eur za bazén, ktorý vôbec netreba, nežiadali sme vás 

pýtať 8 mil. za pozemok, ktorý nie je nutný a nežiadali sme vás miesto 12 žiadať 62 mil. 

Nehnevajte sa, ale toto sme od vás nežiadali. A takisto ani to, aby ste odniesli 

exprimátorovi Košíc tenisky. Ďakujem pekne. 
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, my sme pripravili dve verzie - minimálnu 

a optimálnu. Optimálnu verziu sme s pánom podpredsedom nikdy nerozvíjali. 

Jednoducho ak chceme urobiť festival s plnou hrdosťou, dovolil som si pomenovať aj 

optimálnu verziu. To je celé. A je úplne zvykom, dobrým zvykom, že na takýchto 

rokovaniach, vážnych rokovaniach s predstaviteľom štátu sa jednoducho nejaký dar 

donesie. Urobil som to pred desiatimi rokmi, keď som šiel prvý krát na vládu, pred 

ôsmimi rokmi, keď som šiel na vládu a urobil som to aj teraz. Považujem to za kultúru. 

Nech sa páči pán poslanec Ihnát. 

 

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

reagovať na vás. Vo svojom príhovore, v prvom aj v druhom vstupe som povedal jasne, 

že jednoducho je potrebné zaangažovať poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. 

Ak tvrdíte, že vláda Slovenskej republiky neodpovedá alebo z Úradu vlády Slovenskej 

republiky je ignorácia, čo sa stať môže, tí poslanci Národnej rady sú na to, aby 

jednoducho aj za Košice v tejto veci pomohli. Keď to dokážem ja, že šiesti poslanci 

Národnej rady Slovenskej republiky dnes o 15:30 prídu do mestskej časti a navštívia, 

slávnostne našu mestskú časť, tak jednoducho verím tomu, že aj toto mesto vie 

zorganizovať poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a títo by jednoznačne 

urobili cestu vám, ako vrchnosti tohto mesta, smerom na vládu Slovenskej republiky a 

predsedovi vlády. Naozaj týmto vyzývam aj ja, ako poslanec mesta, vládu Slovenskej 

republiky, aby neignorovala listy a jednoducho, aby ste sa dostali na rokovania. Ešte jej 

čas, ešte vyrokujeme tieto veci. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Do rozpravy bola prihlásená pani námestníčka, 

len nejak nám vypadla. Nech sa páči. 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne za slovo. Vážení hostia, kolegyne 

poslankyne, kolegovia poslanci. Ja som na celú túto záležitosť zmenila názor v 

ostatných dňoch, keď som navštívila naše školy v Košiciach a na vlastné oči som videla, 

v akom stave máme telocvične a športoviská v školských areáloch. Musím konštatovať, 

že naozaj máme školy, kde nám deti cvičia na chodbách, lebo telocvične sú v 

havarijných stavoch, život ohrozujúcich stavoch. Naše deti cvičia na chodbách, cvičia 

vonku v zime. Je to samozrejme problém alebo sa musia kvôli telesnej športovej 

výchove presúvať, čo narúša celý výchovnovzdelávací proces. Vtedy som začala tak 

uvažovať, že či je fér voči našim deťom v Košiciach zorganizovať niekoľkodňovú 

parádu, ktorá by bola určite významná pre mesto, ale toľké peniaze dať na 

niekoľkodňovú parádu, keď nevieme zabezpečiť našim deťom základné podmienky pre 

telesnú a športovú výchovu. Ten šport je dôležitý a potrebujeme ho rozvíjať u detí v 

rannom veku. Kvôli správnemu využívaniu voľného času aj kvôli tomu, aby nám rástla 

zdravá generácia. A nie som si istá, či EYOF je presne ten nosný element, ktorý nám tú 

zdravú a športovejšiu generáciu do mesta donesie. Takže za mňa, teda aj vzhľadom na 

situáciu, ktorú vidím v našich školách, nebudem hlasovať za organizovanie a 

zabezpečenie EYOF-u. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Špak s faktickou na pani námestníčku. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja som zopár z tých telocviční 

spomenul aj včera na rokovaní, takže ďakujem za to, že ste nás informovali. Máte 

pravdu. Myslím si ešte jednu vec, že nie je tam presné to vyjadrenie vaše, pani 

námestníčka, na tú niekoľkodňovú parádu nám dá vláda na tú organizáciu. My tu sme 
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na to, aby sme neskončili len na parádu, ale aby nám naozaj týchto raz, dva, prosto 

zrátam tie stánky, ktoré chceme opraviť a chceme ich opraviť pre Košičanov, pre naše 

deti, aby sme ich naozaj opravili. Lebo tak isto budem hlasovať len v tom prípade, keď 

tu po tom EYOF-e naozaj ostanú športoviská. Ďakujem. 

 

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

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Budem reagovať na pani 

námestníčku. Hovorila o športoviskách, resp. školských zariadeniach a telocvičniach a o 

tom, že po EYOF-e by tu nebol žiaden prínos. Tak nezabúdajme na zrekonštruované 

internáty a nezabúdajme na príspevok štátu 18 mil. a Slovenského tenisového zväzu 6 

mil., dokopy 24 mil.. Lebo zdá sa mi, že celé vedenie mesta raz hovorí o NTC ako 

súčasti EYOF-u a raz nie. Podľa toho, ako im vyhovuje. V tabuľkách máme jasne NTC 

zaradené do všetkých výpočtov a je tam príspevok z iných zdrojov 24 mil.. Ak 24 mil. 

plus 21 mil. na internáty, ak dobre počítam 45 mil. je pre vás málo, tak asi som zlý bol 

v matematike. 

 

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

 

p. Lesňák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Príjemný dobrý deň, 

pozdravujem všetkých prítomných, aj poslancov Národnej rady, aj pána europoslanca, 

ktorý medzičasom odišiel. K pani námestníčke len toľko - v havarijnom stave a v 

krízovom stave nie sú len telocvične. Ja tento problém vnímam dosť intenzívne. Ale v 

tom havarijnom stave sú aj športoviská v Košiciach, resp. niektoré už nie sú. Ja len 

uvediem ako príklad - tá posledná investícia do športu v meste Košice bola urobená v 

roku 1992 – Hala Cassosport alebo 1991. V roku 1984 sa začala výstavba krytej 

plavárne, ktorá sa skončila a slávnostne otvorila v roku 1986. Areál telovýchovnej 

jednoty Lokomotíva Košice vznikol v roku 1946, medzičasom sa nám pekne 

rozparceloval, bol zastavaný domami, stratilo sa jedno tréningové ihrisko, na areáli je 

momentálne plomba. Tento tiež prešiel do vlastníctva v minulosti, pokiaľ sa nemýlim, 

za jednu korunu. A v neposlednom rade máme tu areál telovýchovnej jednoty, ktorá už 

nefunguje, ktorý je už tiež rozpredaný a bude tam Sconto. Takže toľko k tomu, že nie je 

iba školy. Ako povedal pán primátor - máme investičný dlh jednu miliardu eur v meste 

Košice vrátane športovísk , škôl a iných vecí. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Knap. Nasleduje pán 

poslanec Rovinský. 

 

p. Knap, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, kolegovia, 

kolegyne, vážení hostia. Áno, telocvične sú niektoré skutočne v žalostnom stave, ale na 

druhej strane by sme si mali tiež uvedomiť, či v Bratislave by sa zastavil projekt, ktorý 

je na 80 % hotový, ak by sa stavalo Národné tenisové centrum v Bratislave. Čo sa týka 

projektu prípravy, je 80 % urobených, Národný tenisový zväz ponúka 24 mil.. Keď sa 

hovorí o chybách v rámci projektu alebo konania stavebného, sú to formálne chyby, 

ktoré je možné odstrániť, aby sa ušetrilo 8 mil. eur na kúpu nového pozemku. Ďakujem 

pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ja len jedným slovom. Ak by ste mali pravdu, tak 

formálne chyby od júna 2018 by už boli dávno odstránené. Je tu mnoho stavbárov 

a rozumie, čo znamená formálna chyba. Poprosím pána poslanca Špaka, nech sa páči. 
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Faktická ešte stále na pani poslankyňu. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Na vás. Ďakujem pekne. Už sme naspäť pri 

Národnom tenisovom centre, takže to skúsim vmestiť do jednej minúty. Pani, ktorá 

urobila tie pripomienky k Národnému tenisovému centru na Popradskej jasne povedala 

pred nami všetkými, že áno jedna vec tam je taká, ktorú treba vyriešiť, a to je dopravná 

situácia. To ste vy dnes povedali asi dvakrát. Že toto je základná vec, kvôli ktorej nám 

tá posledná pečiatka, ktorú nechceme znásilniť, chýba. Ak by sa urobilo memorandum, 

mesto, prípadne dopravný podnik, s týmto objektom, že hodinu pred, prípadne dve 

hodiny pred a po, bude kyvadlová doprava, resp. MHD zdarma, tak nám tu pečiatku 

dajú a nemusíme je znásilňovať. To povedala tak isto pred všetkými, že to je veľmi 

jednoduché riešenie, pretože na bežnú prevádzku je 180 parkovacích miest 

postačujúcich. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nasleduje v rozprave pán poslanec Hlinka, nech 

sa páči. 

 

p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem. Takže ako vieme v investičných dlhoch mesta, okrem 

iných vecí, sú aj športoviská. Takže z tohto dôvodu po tejto debate, ktorá tu dnes je 

musím konštatovať, že ja osobne budem hlasovať za rozvoj športu v Košiciach. Chcel 

by som sa opýtať v súvislosti so zdrojmi financovania na rozvoj infraštruktúry, počíta sa 

výlučne iba s financovaním cez úverové zdroje. Či už to bude 20 mil. alebo nejaká iná 

suma, pretože sa konštatuje, že v rezervnom fonde tieto prostriedky disponibilné 

momentálne nie sú. Takže chcel by som sa opýtať, tieto úverové zdroje predpokladané 

sú s bankami nejakým spôsobom prejednané? A za akých podmienok? A banky nám, 

ako subjektu, sú ochotné poskytnúť na tieto účely, ktoré sú spomínané, podľa 

jednotlivých objektov v rámci športovej infraštruktúry, sú ochotné poskytnúť úvery? A 

za akých úverových podmienok? A napokon, keď doznie táto diskusia, dávam návrh, 

aby dostal slovom aj zástupca za jeden zo športových tímov mesta Košice, ktorý chce sa 

prihovoriť poslancom. Je to pán Filip Fabišík, prezident klubu Crows Košice, čo je 

hádzanársky klub. Takže dávam taký návrh, aby bol vypočutý. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, poznačím si. Keď skončí aspoň prvé kolečko, 

dáme mu slovo, ak budú poslanci súhlasiť. K otázke v rámci úveru – nie, nie je nič 

prejednané. My v tejto chvíli nemáme žiadnu dohodu so žiadnom bankou. Ten proces, 

ako mi bol vysvetlený cez finančné oddelenia, my najprv musíme si povedať rámec, 

potom to musíme zahrnúť do rozpočtu, potom s nami banky začínajú vážne rokovanie a 

následne poslanci schvaľujú úver. Povedal som to veľmi zjednodušene, aby som to 

nejak nekomplikoval. Nech sa páči, nasleduje pani poslankyňa Kovačevičová. 

 

p. Kovečevičová, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážení kolegovia. 

Včera v popoludňajších hodinách sme mali zasadnutie komisie športu k organizácii 

EYOF-u, kde sa prezentovala novšia verzia, troška zredukovaná a samozrejme aj model 

financovania. Na tejto komisii vlastne bolo cítiť, že sa to skutočne dá zrealizovať. 

Jedenásť členov komisie hlasovalo za to, aby EYOF 2021 v Košiciach sa organizoval. 

Len dvaja sa zdržali. Bohužiaľ dnes je tu opäť cítiť znova inú rétoriku. Čo vítam, 

podporné stanovisko samotného župana, pána predsedu KSK pána Trnku. Na jeho 

Facebookovom profile som sa dočítala, že chcú rozhýbať mladých v našom kraji, a že 

KSK vybuduje atletický štadión, dokonca gymnastickú halu a chcú zrekonštruovať 

stredoškolské internáty. Veľmi vítam túto podporu. Skloňuje sa často, že štát nedá nič, 
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ale preboha veď 20 mil., viac ako 20 mil. na rekonštrukciu internátov. Tieto zdroje sú už 

dnes alokované. Plus 18 mil. na NTC-čko, či už na Popradskej alebo, ako spomínate, ak 

nájdete inú vhodnú lokalitu, plus 6 mil. od samotného NTC-čka. 12 mil. od vlády 

Slovenskej republiky, ktoré sú aj na kapitálové výdavky. Taktiež mesto, ak má ambície, 

vie získať ďalšie externé zdroje na financovanie. Však máme silné spoločnosti v meste, 

v regióne. Osloviť partnerov tohto podujatia. Nie je to len o deviatich dňoch, ako sa tu 

dnes skloňuje. Je to o infraštruktúre, o tom všetkom, čo tu ostane na ďalších 20 - 30 

rokov. Ja som presvedčená, že toto mesto to dokáže zvládnuť. Musí sa spojiť táto 

olympiáda, má nás spojiť a nie rozdeliť. Ale potrebuje to skúseného manažéra, ktorý vie 

rokovať, vie riadiť projekty a samozrejme vie správne viesť vyjednávania. Ja toto 

podujatie samozrejme podporím. Myslím si, že ho nemusíme realizovať megalomansky 

a porovnávať sa, že ako ho robia v Baku, keď tam mali predpripravené športoviská. 

Máme ho pripraviť tak, v rámci našich možností, schopností. Evaluačná komisia tu bola 

v rámci prípravy, pozrela sa v akom stave máme športoviská, takže určite ja toto 

podujatie podporím. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Technický ma požiadal, aby sa mohol vyjadriť 

pán riaditeľ aj k vášmu príspevku. Nech sa páči pán riaditeľ. 

 

p. Čop, riaditeľ MMK: Dobrý deň dámy a páni. Dovoľte, aby som sa vyjadril, v podstate, za 

magistrát. Očakávania, ktoré v prípade, že schválite účasť mesta v rámci organizácie 

EYOF, aby sme si reálne povedali, čo to znamená pre mesto a magistrát ako taký. 

Reálne si povedzme, že máme dva roky na to, aby sme zorganizovali toto podujatie a 

otázka znie, či sme fyzicky, personálne, ekonomicky pripravený za toto krátke obdobie 

pripraviť túto akciu v požadovaných parametroch. My sa nebavíme teraz či je to 

megalomanské alebo aké, ale aké sú požadované parametre. Reálne ako zodpovedný 

hospodár musím povedať, že keby mesto malo ísť do tohto projektu narazíme na 

obmedzenia, ktoré tu sú a všetky voľné kapacity mesta by museli byť investované len 

do tohto projektu. Všetky ostatné aktivity, ktoré by sa týkali ostatných mestských častí, 

údržby ciest, ďalších projektov, ktoré ležia tu na stole, by museli ísť do úzadia. A po 

dvoch rokoch, alebo po dva a pol roku, keď ukončíme projekt EYOF by ste sa pýtali, 

alebo občania tohto mesta sa budú pýtať, čo majú na stole oni. Ako sa zlepšil ich život? 

V akých školách sa učia ich deti? V akých sociálnych zariadeniach alebo aké sociálne 

zariadenia sú k dispozícii pre občanov tohto mesta? A bohužiaľ budeme musieť 

konštatovať, že všetky tieto projekty boli zastavené, boli pozastavené, boli spiace. 

Bohužiaľ to je realita. A ten investičný dlh, ktorý tu je, k tomu sa vám môžu vyjadriť aj 

odborní pracovníci našich útvarov. Tak vám len potvrdia, že k tomuto okamihu mesto 

nie je schopné objektívne sa venovať aj rozvoju mesta aj tomuto projektu v režime 

dvoch rokov, ktoré máme k dispozícii. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Poprosím aj útvary mesta, aby sa pripravili, aby 

v závere vystúpenia dali aj informácie o tom, aké investičné dlhy sa týkajú jednotlivých 

oddelení. Respektíve ste pripravený zodpovedať na niektoré otázky? Tak poprosím 

začneme pani Dudovou, sociálnymi vecami. 

 

p. Dudová, vedúca referátu sociálnych vecí MMK: Ďakujem pekne za slovo. Čo sa týka 

oblasti sociálnych vecí, ja sa zameriam vyložene len na sociálne služby a len na jednu 

skupinu občanov odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb - na seniorov. Ak by 

sme sa mali pozrieť na investičný dlh, resp. na to čo v meste Košice  potrebujeme pre 

seniorov, tak je treba si uvedomiť dva rôzne pohľady. A to je prvý ten, čo potrebujeme 
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dnes a druhý pohľad je ten, čo budeme potrebovať do budúcnosti, keďže mesto Košice 

starne. Je treba si uvedomiť, že na území mesta máme viac ako 40 tis. seniorov, 

z ktorých viac ako 13 tis. má nízke dôchodky, teda dôchodky do 415 eur. A títo 

obyvatelia, títo naši obyvatelia, si nebudú môcť zabezpečiť sociálnu službu neverejných 

poskytovateľov, teda my musíme služby budovať. Dnes ráno som si otvorila poradovník 

na Garbiarskej ulici, čo je naše jediné zariadenie sociálnych služieb, ktoré máme v 

zriaďovateľskej pôsobnosti. Podotýkam, že má kapacitu 190 a poradovník k dnešnému 

dňu je 127, čo je takmer plná kapacita zariadenia. Objektívne by bolo, keby 

v poradovníku sme mali toľko ľudí, koľkým dokážeme zabezpečiť službu v priebehu 

kalendárneho roka. Teda to, čo uvoľnia miesta. To znamená od 10 do 15 % celkovej 

kapacity. Potrebujeme teda budovať nové zariadenia. Ak poviem, že k dnešnému dňu 

nám chýba minimálne kapacita 100, tak hovorím málo. Pre názornosť môžem povedať 

aj konkrétne čísla. Máme pripravený projekt, ktorý chceme podať v rámci žiadosti 

IROP-u na výstavbu zariadenia pre seniorov v Krásnej, kde je celkový vstupný rozpočet 

ako základný primárny investičný rozpočet 4 a pol milióna eur. A to podotýkam je to 

kapacita 25, teda 1/4 chýbajúcich kapacít. Ak by sme naplniť alebo vybaviť všetkých 

ľudí, ktorí na službu čakajú, tak k dnešnému dňu môžeme s kľudom povedať, že nám 

chýba 20 mil. eur. Ak nezačneme budovať nové služby, do budúcnosti vlastne tých 

služieb budeme potrebovať oveľa viac, lebo ľudia nám starnú. Možno, že vyvstáva 

otázka, prečo nebudujeme cez IROP. Z jednoduchého dôvodu – IROP môžeme žiadať, 

ale len na kapacitu 6 a 6, teda 12, čo nám v žiadnom prípade nevyrieši našu potrebu. A 

navyše takéto nízko kapacitné zariadenia majú veľmi vysoké prevádzkové náklady. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tda investičný dlh v sociálnej oblasti je 20 miliónov eur. 

Poprosím pani Tamásovú za školstvo, nech nám odpovie, aký je investičný dlh na 

školstve.  

 

p . Tamásová, vedúca oddelenia školstva MMK: Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ja by 

som v úvode také základné informácie povedala. 1. júla 2002 sa začala delimitácia škôl 

a školských zariadení. To znamenalo pre nás, že postupne prešli všetky školy, základné, 

materské, okrem mestských častí Staré Mesto a Šaca, školské zariadenia, tzn. centrum 

voľného času, jazyková škola, základné umelecké školy, školské jedálne, výdajné 

školské jedálne, stredisko služieb pod mesto. Momentálne spolu ich je 258. Bolo ich aj 

viac, ale počas rokov v rámci racionalizácie sa niektoré zrušili, ale to neznamená, že 

väčšina aj týchto budov ostalo majetkom mesta, resp. školstva, nakoľko podmienka pri 

delimitácii bola, že naďalej budú musieť slúžiť na školské potreby, teda na výchovu 

a vzdelávanie. Budovy sme už vtedy preberali dá sa povedať v dosť zlom technickom 

stave. Bolo to pred šestnástimi rokmi a tie investičné dlhy stále len narastajú. Za tie 

roky, samozrejme, sa nám podarilo niečo rekonštruovať, opraviť, ale je to naozaj len 

veľmi malé percento. Rozpočet bol a je na to príliš nízky, aby sme dali urobiť 

komplexné rekonštrukcie. Stále máme školy a školské zariadenia, kde nemáme ešte 

okná vymenené, fasády sú v zlom stave, mizivé percento bodov je zateplené. 

Odchádzajú nám kanalizácie, strechy, podlahy, elektroinštalácie, kuchyne, 

vzduchotechniky, telocvične a ihriská. Chýbajú nám moderné IKT vybavenia, odborné 

učebne, gastrotechnika a iné. Areály škôl potrebujú väčšie investície, každá jedna škola 

potrebuje viac. Rozpočet nám stačí iba na riešenie nutných tzv. havarijných stavov, 

ktoré už naozaj musíme riešiť. Dokonca ani na tie preto, lebo po prejednaní rozpočtu v 

tomto roku s riaditeľmi škôl a školských zariadení máme požiadavky na necelé 4 mil.. 

Iba tento rok a to sú iba havarijné stavy. Je pravda, že v poslednom čase sme dostali 

nejaké finančné prostriedky aj od Ministerstva školstva, robíme aj projekty, ale čo sa 
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týka celkových investičných dlhov na základe pasportizácie školských budov ich 

odhadujeme na viac ako 35 mil.. A aj viac, je to odhad, lebo táto suma bude z roka na 

rok len vyššia a vyššia. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, čiže investičný dlh na školstve sa k dnešnému 

dňu odhaduje minimálne v hodnote 35 mil. eur. Poprosím ešte pána Cichanského za 

odbor dopravy, nech nám povie, v akom stave máme cesty a aký investičný dlh je na 

doprave.  

 

p. Cichanský, vedúci referátu dopravy MMK: Ďakujem, takže v súvislosti s údržbou 

komunikácii v meste Košice. Mesto má vo vlastníctve a správe zhruba 740 kilometroch 

ciest. Každý rok spracovávame  podrobný plán na rozpočet. Robíme ho na 3 roky. 

Tento rok sme robili na roky 2019 až 21. V súvislosti s týmto rozpočtom je potrebné 

pokryť zo strany údržby komunikácií bežné výdavky. Treba pokryť investičné výdaje a 

potom je to určitý aj rozvoj, ktorý predpokladáme čo sa týka napojenia sídlisk ako sú 

najväčšie problémy Ťahanovce, Dargovských hrdinov a investície mestskej časti Juh, 

mestskej časti Jazero, tam je Slanecká, obchádzka trasy a podobne. Čo sa týka bežných 

nákladov na bežnú údržbu, na roky 2019 - 21 tam je to narátané z toho podrobného 

rozpisu zhruba na nejakých 65 mil.. Potreba, ktorú by sme mali, čo sa týka 

rozsiahlejších opráv v rámci investícii tam nám to vychádza na nejakých cez 90 mil.. Čo 

sa týka dlhodobého plánu alebo rozvoja investícií tam je tá potreba až do výšky 

odhadovaný nejakých 150 miliónov. Samozrejme, je potrebné ešte okrem bežnej údržby 

a údržby komunikácií uvažovať aj na tom, že vlastne je potrebné investovať aj do 

hromadnej dopravy, do záchytných parkovísk a podobne. Z mojej strany toľko.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, poprosím ešte pána riaditeľa a následne aj pána 

kontrolóra v tejto časti debaty a posunieme sa ďalej. Ďakujem pekne.  

 

p. Čop, riaditeľ MMK: Ja by som chcel len zhrnúť vlastne to, čo povedali moji kolegovia. 

Jasne tuná vidno, že mesto má výrazný investičný dlh, ktorý tuná vlastne ťahá už z 

minulosti a ak to nebudeme riešiť, tak to len odsúvame a jeden deň nás to dobehne. 

Druhá vec je treba si uvedomiť, že okrem týchto investičných dlhov a komplikácií, 

ktoré tuná boli dneska spomenuté treba brať v zreteľ že, že v rámci portfólia má mesto 1 

problematický podnik, ktorý tuná dneska bol síce niekoľkokrát spomenutý, ale v 

požiadavky zabezpečenia bezplatnej dopravy. A povedzme si na rovinu, že dopravný 

podnik je, by som povedal, časovaná bomba, ktorá nás čaká v najbližšom období. Síce 

opakovane mu mesto zvyšuje alebo dá sa povedať zvýšilo pre tento rok dotáciu, ale má 

to ďaleko do pokrytia reálnych nákladov. Všetci očakávajú, že pokrytie mestskou 

hromadnou dopravou bude minimálne na tej úrovni ako to bolo doteraz. A napriek tomu 

dopravný podnik inervuje stratu. A otázka znie, alebo požiadavka, ktoré tuná bola 

niekoľkokrát zopakovaná, garantovať bezplatnú dopravu pre súkromný subjekt, 

komerčný subjekt. Otázka znie kto a z čoho to zaplatíme? Takže to len tak na záver 

taká, by som povedal, básnická otázka, keď to môžem takto odľahčiť. Ďakujem veľmi 

pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ešte pán kontrolór smerom k úverovým 

zadlženiam mesta. 

 

p. Gallo, hlavný kontrolór: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán 

primátor, vážený pán predseda, každá organizácia podujatia európskeho alebo 
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svetového významu je obrovskou príležitosťou pre každú samosprávu a mesto Košice 

zvlášť nevynímajúc. Je to aj možnosť ako získať finančné prostriedky na ďalší rozvoj. 

Treba si však uvedomiť, že pri každej takejto príležitosti treba skúmať aj, čo to bude 

mesto stáť. A v prípade, keď sa používajú návratné zdroje financovania je potrebné 

dbať o to, aby bola zabezpečená dlhodobá návratnosť, resp., ospravedlňujem sa, 

dlhodobá vyrovnanosť bežného rozpočtu mesta. Preto návratné finančné zdroje 

nemôžem ani nemal by som používať len na jednostranné účely, ale mal by som 

používať tak, aby umožňovali a zlepšovali každodenný život občanov. Čiže v tomto 

prípade je ale musím upozorniť na to. V každom prípade pri tom, keď by mesto išlo do 

získavania návratných zdrojov financovania nesmieme a nemali by sme dopustiť, aby 

boli jednostranne využívané. Hlavne ide aj o to, že naozaj z dlhodobého hľadiska 

neustále som upozorňoval a upozorňujem na obrovský investičný druh mesta, ktorý má 

v základných oblastiach občianskeho života – školy, predškolské zariadenia, sociálna 

starostlivosť a je pravdou, aj šport, ale nemalo by to byť jednostranné. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, s faktickými, pán poslanec Karabin, Strojný 

a pán poslanec Jakubov. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, ja na pani kolegyňu 

Kovačevičovú. Jej vstup bol síce neskôr, boli tu ďalší rečníci, Ja len chcem doplniť, že 

12 členov komisie športu, 12 poslancov mestského zastupiteľstva hlasovalo za na 

komisii športu - za Národné tenisové centrum na Popradskej. Nie inde. Na Popradskej. 

Preto nechápem na základe akého mandátu, pán primátor, hľadáte iné lokality a 

nechávate platiť za geometrické plány a štúdie niekoľko tisíc eur z verejných financií? 

Vďaka.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec Strojný,  faktická.  

 

p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Tak isto s faktickou na pani kolegyňu. Ja by 

som len bol rád keby sa demagogicky nezneužívali fakty, pretože peniaze na internáty 

máme sľúbené, či EYOF bude alebo nie. Nespájajme to prosím. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Jakubov, nech sa páči, faktická na 

kolegyňu Kovačevičovú.  

 

p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Vedenie mesta, panie 

poslankyne, páni poslanci. Pán riaditeľ, reagujem na vás. Očakával som, že vy, ako 

skúsený manager, ktorý nemá problém s takýmito podujatiami, zaujmete možno trošku 

iné stanovisko, ako pán primátor a pani námestníčka. Áno, zorganizovať takéto 

podujatie chce kus odvahy, chce odborný tím, chce, aby sme sa do toho naplno pustili. 

Len pre ilustráciu, pred ôsmimi rokmi, stálo tu vtedy nové vedenie mesta, alebo sedelo, 

presne v takejto situácii pred, keď sme pripravovali projekty na Európske hlavné mesto 

kultúry. A mali sme na to necelé 2 roky. Museli sa pripraviť projekty, povolenia, 

výberové konania, realizácia a posledné projekty boli kolaudované v apríli alebo máji 

roku 2013. My dnes máme rovnaké obdobie s tým, že kolaudovať môžme niekedy 

v máji, v júni, pretože EYOF je júl. A život bežal a nezastavil sa.  Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Jakubov, EHMK k tomu, že sa 

jednalo o investíciu cca 50 mil. eur, mali sme k tomu, ktoré sa dostali z externých 

zdrojov, my sme investovali 15 %, 7,5 a zároveň sa jednalo o rekonštrukciu budov, nie 
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o nové stavby. Ja poprosím, aby pán námestník, aby sa k porovnaniu EHMK a tohto 

podujatia vyjadril. Nech sa páči, pán námestník Gibóda vystúpi. 

 

p. Gibóda, námestník primátora: Ja som, sa ospravedlňujem, že do toho vstupujem, ale som 

rád, že sa k tejto téme ozval práve bývalý viceprimátor tohto mesta. Dámy a páni, 

EHMK tu bolo schválené, resp. je to projekt, ktorý tu bol pred rokom 2010. V tomto má 

pravdu pán Jakubov, že ho zdedilo vedenie na čele s pánom Rašim aj s pánom 

Jakubovom po voľbách, ale už pred voľbami vláda schválila 60 mil. eur na riešenie 

tohto projektu. 60 mil. eur. Reálne tento projekt stál 51 mil. a mesto Košice na neho 

prispelo 7,6 miliónov. Dnes ale mesto musí vrátiť - doplatiť za neskoro dokončené 

stavby 5,6 milióna eur. Ako páni, keď sa tu bavíme o tom, že aká je tu podpora, aká tu 

bola podpora za EHMK. Táto podpora tu trvala aj po zmenách vlád a táto podpora tu 

bola už predtým, než ste sem prišli. My sme prišli do projektu, ktorý podľa 

medializovaného vyhlásenia z 21. októbra 2016, ako tu čítam, má stáť 8 až 9 mil.. 

Viete, mne to príde presne tak, ako ten štadión, ktorý ja mám teraz na starosti, má stáť 

12 mil. 1. etapa z troch ma bude stáť - nás bude stáť cez 14 mil. eur. A nikto sa nepýta 

tu, nás, prítomných poslancov, z čoho vrátime tých 8 miliónov z tých 14. A nikto sa 

nepýta z čoho chcete zobrať peniaze na ďalšie etapy. Vy tuná ste sa postavili k tomu, že 

mesto na to má. Ja sa vás pýtam: „A odkiaľ?“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, s faktickými pokračujú pán poslanec Špak, 

Djordjevič a pán poslanec Jakubov. Nech sa páči.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja som len chcel zodpovedať 

tú básnickú otázku na pána riaditeľa magistrátu, že ako môžme žiadať dopravu zdarma, 

keď nám kľaklo, no ešte nie, ale už sme blízko, firma, alebo akciovka DPMK. Tak pri 

súčasnej cene lístkov, a ja hovorím fakt iba o tých 10 – 12 akciách do roka, iba vtedy je 

problém s dopravou, kde lístky stoja od 50 do 150 eur na takýchto veľkých akciách, je 

dať 50 centov tam a naspäť do ceny lístka, úplne štandard na celom svete. Tzn. s tým 

lístkom sa dopravím zo zberného parkoviska hore na akciu a naspäť. To je všetko. 

Potom ešte by som doplnil jednu vec. My sa tu bavíme v uznesení o 10 miliónoch. 

Teraz sme si tu zavolali kolegov, kde jeden chce 20, druhý 40 a tretí 150 miliónov. Tak 

snáď tu nevyriešime s tými 10 miliónmi toto? Tých 10 miliónov je pre naše deti. Pre 

šport. Ďakujem.  

 

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

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Ja som sa 

prihlásil s faktickou poznámkou po prejave pána riaditeľa magistrátu. A samozrejme, že 

to má súvis s vystúpeniami pracovníkov magistrátu. Takže pán riaditeľ hovorí, že mesto 

nie je schopné súčasne podporovať rozvoj aj organizovať EYOF. Ja sa chcem opýtať, ak 

v lete pán súčasný primátor hovoril o výstavbe aquaparku, električiek na Krásnu, 

letisko, Ťahanovce, obnovu trolejbusov, fotil sa so žltou nafukovačkou, samozrejme, že 

väčšina obyvateľov si predstavovala, že sa aquapark postaví z peňazí mesta, hej, a on 

bol už 4 roky poslancom mesta a vedel o týchto problémoch ako je, aká je finančná 

kondícia mesta, čiže potom a potom z čoho to on chcel stavať a alebo z čoho chce on 

svoj volebný program plniť, keď momentálne nám tu tvrdíte a snažíte sa nám vsunúť to 

do hlavy, že mesto nemá peniaze na žiadnu organizáciu týchto hier. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Aquapark koordinujem s Košickým 
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samosprávnym krajom. Nech sa páči, pán poslanec Jakubov.  

 

p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Na pána námestníka Gibódu. Pán Gibóda, 

prejdite si so zamestnancami mesta, ktorí pripravovali EHMK v akom to bolo stave. 

Nemali sme štátne zdroje, mali sme európske zdroje. Tie sú trošku tvrdšie kontrolované 

ako štátne zdroje. Áno, to financovanie bolo jasné, to beriem. Ale bolo to treba celé 

pripraviť, zabezpečiť a postaviť. Či chceme alebo nechceme. A museli to urobiť 

zamestnanci magistrátu. Popri tom sa, to doplním pána Lesňáka, ktorý hovoril, že od 

roku 90 sa tu nič neurobilo, len sa rozpredávali športoviská. Popritom sa obnovila ČH, 

postavil sa nový bazén, pripravila sa futbalová aréna, ktorá je vo výstavbe a Národné 

tenisové centrum a niekto to musel pripraviť a niekto musel na to zohnať peniaze. Sme 

v nejakom 2 a pol ročnom limite a po prvých dvoch týždňoch na rokovaní vlády 

hádžeme zbrane dole z rúk. Ja si myslím, že bude „x“ opakovaných rokovaní a bude „x“ 

nových žiadostí. A bude sa žiadať „x“ podpôr aj v budúcnosti, pretože tento rok ešte nie 

sú potrebné tieto prostriedky. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Jakubov, máte v rozprave vystúpiť.  

 

p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne, tak plynule pokračujem. Z vášho 

vystúpenia, pán primátor, a nakoniec vystúpenia celého vedenia, to vnímam tak, že ste 

naklonení odporúčať zastupiteľstvu nehlasovať na to, aby EYOF v Košiciach za týchto 

podmienok, ktoré dnes máme na stole pokračoval. Áno, je to vaše právo. Ide o to, či to 

hovorí o tom, že je obava zo zmanažovania celej tejto akcie, pretože, samozrejme, 

môžme utrpieť fiasko, ak sa to dobre nezmanažuje, či je obava z prípravy, alebo z čoho. 

Ja si myslím, že vzhľadom na to, že máme pred sebou ešte 2 a pol roka bude x rokovaní, 

či už na úrovni vlády Slovenskej republiky alebo na úrovni slovenského parlamentu a 

pravdepodobne nejaké sú, vraj by sa vyrokovať dali. Ale dať podmienku, že dnes musí 

mať garanciu na stole, čo dostanem alebo nie, je to podmienka, ktorú vám asi ťažko 

niekto splní. Nesúhlasím celkom s tým, že Košičania nepotrebujú investície 

a športoviská. Ak by sme sa pozreli, ja som to v minulosti veľakrát hovoril, koľko 

športovísk bolo zanedbaných, zrušených, zlikvidovaných v rámci mesta Košice. Len z 

piatich futbalových štadiónov ostal jediný jeden, ktorý je v rukách súkromníka a dnes 

ste práve počuli ako dopadne staručká Lokomotíva. A „x“ ďalších športovísk. Niektoré 

sa v priebehu ostatných ôsmich rokov podarilo obnoviť alebo aspoň začať realizovať. 

Okrem toho, čo som hovoril, ČH - nový bazén na ČH, rozpracovanú s KFH a Národné 

tenisové centrum, ktoré boh vie ako dopadne. Je tu množstvo športových, malých 

športovísk, ktoré bolo zrealizovaných popri školách. Áno, neurobíme naraz všetko. Je 

potrebné robiť aj cesty a ďalšie veci, ale určite ak odmietneme takéto podujatie, na ktoré 

predsa časť finančných prostriedkov dostaneme a ďalšie by sme pravdepodobne vedeli 

vyrokovať, bola by to škoda. Ale je to na nás, na poslancov a v 1. rade na vás, na 

vedení, čo odporúčate alebo k čomu sa kloníte. Z toho, čo som doteraz počul 

jednoznačne sa kloníte k tomu, aby EYOF nebol realizovaný. Ja si myslím, že ak máme 

realizovať EYOF je potrebné, aby sme realizovali aj Národné tenisové centrum, pretože 

môže byť súčasťou. Ako to dnes niekoľkokrát odznelo popri 20 % spolufinancovaní 

mesta, 80 % vieme dostať od štátu a Slovenského tenisového zväzu. Môžeme to 

odmietnuť, môžeme hľadať iné lokality. Je otázne, či tieto záväzky štátu a NTC budú 

platiť. A preto si dovolím aj predložiť návrh, pozmeňujúci návrh uznesenia. Voči 

uzneseniu tej alternatíve, ktorá odporúča realizovať EYOF aby sme zatiaľ nehovorili pri 

tých dvadsiatich miliónoch o úverových zdrojoch, pretože tento rok ich určite 

nepotrebujeme. Ak by sme sa rozhodli, že do toho ideme, tento rok maximálne 
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zabezpečíme projektovú inžiniersku prípravu a možno výberové konania zhotoviteľov. 

A podľa toho ako dopadne rozpočet v tom ktorom roku budeme vedieť k úverovým 

zdrojom ešte pristúpiť. A ďalšia vec. Na čo dám do zmeny uznesenia je to, aby sme to 

spojili aj s pokračovaním prípravy a výstavby Národného tenisového centra. Je to voľné 

uznesenie, kde bude NTC? Je druhá vec, ale aby sme na to nezabudli, aby sme 

pokračovali v príprave. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja len dopĺňam, ja osobne sa prikláňam k 

alternatíve číslo 2, tzn. nie za 2 ale za 4 roky budovať infraštruktúru športovú, ktorá 

nebude predražená na základe vyvíjaného tlaku možno aj samotných stavebníkov, ktorí 

proste v danom čase tam môžu predražovať naše stavby. S faktickými pán poslanec 

Rovinský, pán poslanec Djordjevič a pán námestník Gibóda.  

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Vážené dámy, vážení páni. Pán poslanec 

Jakubov, vy ste skúsený stavbár, takže vy viete ako dlho trvá jedna stavba, iba jej 

samotná realizácia a príprava, Čiže nie my sme vymysleli tento termín dnešný. Tento 

termín vymysleli vlastne organizátori olympijského výboru, ktorí povedali, že je 

potrebné sa rozhodnúť, že je potrebné sa rozhodnúť  teraz. A ja s tým súhlasím. Vidím, 

že vy ste socialistický investičák. Za socializmu sa  hovorilo, že stačí zakopnúť a potom 

už to pôjde. Že stačí prvý krát čakanom zakopnúť a potom už sa peniaze nájdu. Ako 

zodpovední hospodári predsa nemôžeme ísť do stavby tak, že nemáme jasne 

zabezpečené jej financovanie. 

 

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

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Samozrejme na pána 

Jakubova som sa prihlásil v tom čase, keď ste ešte vy neodpovedal, ale doplním. Tak 

isto som mal ten dojem ako pán poslanec Jakubov, ale chcel som vlastne vás vyzvať, 

aby sme si neplietli pojmy s dojmami, a aby sme sa vás opýtali, keby ste vy boli 

poslanec mesta Košice, ako by ste hlasoval. Keby ste jasne zopakujem pre tých, čo 

nepočuli, ste povedali, že by ste sa prihlásil teda priklonil k alternatíve 2, tzn. 

neorganizovať EYOF. Tak som rád a ja mám taký dojem, že určite grafici si na vás 

zgustnú a po Košiciach budú behať všelijaké plagáty tak ako v minulosti. Ďakujem 

pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Alternatíva 2 znie: investovať 10 mil. eur do športovej 

infraštruktúry v priebehu najbližších štyroch rokov. Nech sa páči, nasleduje pán 

námestník Gibóda.  

 

p. Gibóda, námestník primátora: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Pán Jakubov, pán 

poslanec Jakubov sa pýta, čoho sa vedenie mesta bojí. Ja sa bojím toho, čoho som sa 

bál, keď som sa pýtal bývalého primátora mesta Košice či teda naozaj ten futbalový 

štadión bude 12 mil. a či to teda garantuje. On mi vtedy odpovedal, že áno. Dnes 

staviame štadión, ktorý, aby bol ukončený do tej finálnej podoby, ktorý mal stáť 

12 mil., staviame štadión za viac ako 19 mil. A keď dnes mne niekto povie, že isto iste 

my to postavíme za túto sumu, a hovorí mi to človek, ktorý tu vyhlásil, že tá električka 

tu bude chodiť po Komenského do Vianoc, zabudol Košičanom povedať, do ktorých. 

Prepáčte mi, ja si nemyslím si, že mesto Košice si vie zobrať na zodpovednosť to, že tu 

rozbehneme tieto projekty a potom nám tuná niekto spraví také naprieky, že na tom 

spadneme. A či tu bude iná vláda alebo nie, to my neovplyvníme v tomto meste. 



24 

 

Ďakujem. 

 

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

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. No mne sa návrh pána Jakubova páči, ale 

jedine v tom, aby sme si ten úver nebrali,, lebo vo všetkom ostatnom mu chýba racio. 

Už teraz sme v extrémnej časovej tiesni. Ak to odložíme ešte o rok, tak už je to 

absolútne stratené, to by si mal uvedomovať. Ďakujem pekne. 

 

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

 

p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Ja som si urobil len taký krátky sumár, 

ktorý sme dostali z mesta, tabuľku financovania - Z čoho pokryjeme EYOF, ako aj 

každý poslanec. 51 miliónov sú iné zdroje. Keď rátam k tomu Košický samosprávny 

kraj 15 a pol milióna sme na 66,5 mil.. 12 mil. nám je ochotná poskytnúť vláda. Sme na 

sume 78,5 mil., ak nekúpime pozemok, ušetríme 8 mil.. Tak v tom prípade nám treba 

hľadať dokopy 14 mil.. Je to z tabuľky, ktorá nám bola predložená. Ja si myslím, že sme 

schopní to zvládnuť, keďže úverová zadlženosť mesta je na úrovni 28 %, keď sa 

nemýlim. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ja mám pred sebou návrh pána poslanca 

Jakubova. Pán poslanec, vy ste zmenili 2 veci. Jedna vec ste dali informáciu k NTC, ale 

druhú vec, čo ste zmenili, aspoň mne to ušlo, pripraviť návrh zmeny programového 

rozpočtu mesta Košice v celkovej výške maximálne 20 mil. eur v rámci presunov 

položiek v súčasnosti platného schváleného rozpočtu mesta Košice. Ako si, prosím, 

predstavujete  prerozdeliť v našom rozpočte predsa 10 % rozpočtu? Lebo je to 

uznesenie? Práve preto, povedzme si tu. Nech sa páči, môžete pán Jakubov, faktickou. 

 

p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja som to spomínal, že už v 

rámci roka 2019 pôjde o prípravu týchto projektov. Čiže pôjde o vyčlenenie, neviem 

teraz povedať akej čiastky, ale nejakého percentuálneho zlomku z tých 20 mil., na 

projektovú dokumentáciu, na výkon inžinierskej činnosti, na vybavenie povolení a môže 

sa zrealizovať verejné obstarávanie. Je málo pravdepodobné, že niektoré realizácie by 

začali tohto roku. Možno ku sklonku roka. Čiže vlastne týchto 20 mil. sa viac-menej 

dotýka rozpočtov v roku 2020 a rozpočtov roku čiastočne 2021. Čiže my by sme veľmi 

nepotrebovali upravovať tohtoročný rozpočet, ale viac-menej pozrieť sa na rámcový 

rozpočet budúcich rokov a vzhľadom na to, aký bude, aký bude záver rozpočtu tohto 

roka, teda či nám niečo ostane v rezervnom fonde alebo v akej budeme ekonomickej 

situácii, vždy vieme zvažovať možnosť čerpať úver, ale v súčasnosti ho nepotrebujeme.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja som na chvíľu dostal strach, že pán poslanec 

Jakubov vám vystrojí to isté, čo ste urobili pred dvoma rokmi, keď vytiahne desať 

percent so 150 návrhmi. Ale ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: V rozprave vystúpi pán poslanec Stanko. Nech sa páči.  

 

p. Stanko, poslanec MZ: Ďakujem pekne. V prvom rade si dovolím popriať všetkým 

prítomným dámam všetko najlepšie k MDŽ. A teraz k veci. Dneska k tomu dokumentu, 
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ktorý sme dostali. Je tam zmienené, že pôvodný rozpočet bol 25 mil., ale vlastne teraz je 

tam uvádzaná minimálna čiastka 100 mil. pre Košice a VÚC. Ďalší bod k tomu, ktorý 

s tým súvisí, je úver pre mesto Košice. Z čoho chceme investovať, alebo vlastne čerpať 

20 miliónov eur? A zadlžíme mesto? Ďalej s týmto súvisí problém, ktorý tu máme. 

Spomenula to pani námestníčka Gurbáľová, problém v školstve a detí. Dneska zaznelo 

U. S. Steel jeden milión eur. Ďalej DPMK, to spomínal riaditeľ pán Čop, Mám 

informáciu, že v najbližších dňoch sa u nás očakáva údajný štrajk vodičov. Takže 

neviem, či máme peniaze na rozhadzovanie, či chceme fakt 100 miliónov vyhodiť na 

tento projekt. Potom by som pokračoval tým, že prečo vlastne v meste, aspoň som 

nedostal žiadnu informáciu o tom, není dlhodobá koncepcia pre rozvoj športu? Nevidel 

som ju, možno existuje, ak áno, prosím predložiť. A ďalším bodom, ktorý s tým súvisí, 

je ten, že včera som sa zúčastnil troch rokovaní. Bola to komisia športu. Potom poslanci, 

na konci kluby a nikde som nevidel zástupcov, keďže pán kolega poslanec Knap dneska 

tvrdil, že tento projekt je na 80% pripravený. Ja som nikde nevidel ani nezažil nejaký 

organizačný výbor, ktorý by tu dneska vystúpil a prezentoval tu prípravu, že je 

pripravené na 80 %. Takže ak niekto takto existuje, a podľa zmluvy s EYOF by mal 

existovať nejaký organizačný výbor, tak prosím, nech predstúpi nech nám to 

odprezentuje. A úplne na záver ako posledný bod si dovolím citovať z košických médií 

našu úspešnú basketbalistku, slovenskú olympioničku, ktorá sa vyjadrila v tomto 

zmysle, radšej by sme nemali organizovať žiadnu olympiádu. Ak je garantovaných 25 

miliónov, radšej ich dajme do športu, urobme nové  športoviská alebo zrekonštruujme 

tie, ktoré to v meste fakt potrebujú. Ďakujem pekne. Pani Zuzana Žirková.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec, s faktickými pán Špak, pán 

Knap. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, tak isto ako môj predrečník spomína, 

tak ja som dokonca aj písal smerom na vedenie mesta, či na týchto našich stretnutiach 

významných budú zástupcovia, či už olympijského zväzu, či už Slovenského tenisového 

zväzu, či už klubov, atď. A ja napr. sa nepovažujem vôbec za odborníka na šport, aj keď 

to máme v rodine, aj reprezentačne, a tým pádom mi naozaj títo ľudia chýbali na týchto 

predošlých troch, štyroch stretnutiach, ktoré som absolvoval. Dnes tu tak isto nebadám 

nikoho z nich. Možno aj preto sme takí zmätení, že aj vy máte nejaké info, ja mám 

nejaké info a potrebujeme to vlastne na dnešnom stretnutí posunúť ďalej našim 

kolegom. Napr. ohľadom NTC, ktoré som vysvetľoval pred hodinou. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Knap, pán poslanec Petrovčik faktickými. 

Nech sa páči.   

 

p. Knap, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len krátko, ďakujem pekne. Zareagujem na 

pána Stanka. Hovoril som o 80 %-ej pripravenosti NTC. Nepovedal som to ja, ale pán 

Muška. Tak je pripravený celý projekt aj s financovaním, keďže len VSD tam 

investovalo cez 80 tis. eur na trafostanicu a elektrickú prípojku, aby mohla stavba začať. 

NTC Košice je pripravené, sú tam len formálne chyby v projekte. Tam sa nemusíme 

zhodnúť, ja netvrdím, s ostatnými kolegami, ale na 80 %. Samotná výstavba tvorí len 

20 % celého projektu. Tri a pol roka sa pripravoval. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec, neexistuje žiadna finančná záruka 

na tento projekt. Ani štát, ani Slovenský tenisový zväz zatiaľ nevydokladoval, že je 

ochotný zaplatiť dvojnásobok. Ich záväzky trvajú na sumu 15 mil. eur, nie na sumu 30 
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mil. eur oficiálne. A máme to potvrdené, že neexistuje písomný záväzok. Ak áno, 

ospravedlňujem sa, ale s týmto nedisponujeme a preverovali sme to. Pán poslanec 

Petrovčik, pán poslanec Lesňák, pani poslankyňa Kovačevičová s faktickými na pána 

poslanca Stanka.  

 

p. Petrovčik, poslanec MZ: Ďakujem pán primátor. Vážené poslankyne, vážení poslanci, mne 

tu chýba ešte jedno vystúpenie. Myslím si, že pána, ktorý, myslím si, že má čo najviac k 

tejto téme povedať. Nerozumiem, prečo zatiaľ nedostal priestor, takže ja by som chcel 

týmto vyzvať pána Šuleka, aby sa vyjadril k tejto téme. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Lesňák. Pán Stanko, 

na seba nemôžete.  

 

p. Lesňák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Takže ja by som chcel reagovať iba na 

príspevok pána Stanka v tom, že na 80% ako bolo hovorené, je pripravené NTC. Je tam 

preinvestovaných 750 tis. a dňa 11.2. bolo pre poslancov a pre obyvateľov dotknutých 

častí, kde má byť výstavba, rokovanie so Slovenským tenisovým zväzom, kde ste sa 

mohli, pán Stanko, zúčastniť a mali by ste informácie. Takže len toľko k tomu.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny má pán poslanec Špak.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Chcem sa opýtať, kedy bude obed? A ak bude o 2 

hodiny, tak si dajme 10 minút športovú prestávku. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, obed nebol plánovaný a navrhoval by som, aby 

dobehlo aspoň to prvé kolečko poslancov, ktorí sa ešte nestihli vyjadriť. Možno menej 

faktických podnetov, rýchlejšie. Nech sa páči, pán poslanec Knap a opäť pán poslanec 

Špak. Deviatykrát.  

 

p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Chcem reagovať práve na vás. Mesto 

Košice bude minoritným akcionárom v NTC Košice. Majoritným ostáva Slovenský 

tenisový zväz a on má dohodnutých zo štátu tých 18 miliónov, pretože aj bude 

prevádzkovať aj po EYOF-e a znášať náklady na prevádzku NTC Košice. Preto si to 

Slovenský tenisový zväz rieši vo vlastnej réžii. Na vysvetlenie. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, v rozprave vystúpi pán poslanec Šaňa, nasleduje 

pán poslanec Knap, Lörinc, nech sa páči, pán poslanec, máte slovo. 

 

p. Šaňa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán primátor. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

musím povedal, že ja som jednoznačne som za rozvoj športu v meste. Ale za  

systematické a dlhodobé investície do športu. Ale musím povedať, že nie na úkor 

zadlženosti, pretože nebude to zodpovedné a férové voči ostatným obyvateľom, ktoré 

vlastne majú iné záujmy aj iné potreby. A chcel som poukázať na tie záväzky, ktoré má 

mesto voči rôznym oblastiam ako je vzdelávanie a sociálna oblasť, ale už bolo toto 

spomenuté, ale chcem ešte povedať, že aj mestské časti majú svoje záväzky voči 

obyvateľom. A vlastne každoročne žiadame mesto Košice o navýšenie podielových daní 

a účelových dotácií, z ktorých by sme vedeli pokryť tie záväzky. Proste iné potreby, 

ktoré žiadajú od nás obyvatelia. Žiadajú nás o výstavbu nových detských ihrísk, 

multifunkčných ihrísk. Chodníky, cesty sú rozbité, žiadajú opravu týchto chodník 

a ciest. No jednoducho mestské časti na to nemajú, čiže každoročne žiadajú vlastne 
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navýšenie. Toho roku nebolo ináč, na rade starostov starostovia mestských  častí žiadali 

o navýšenie podielové dane a vlastne aj účelové dotácie. No jednoducho nenašli sme v 

rozpočte niekoľko 100 tis. eur, pretože mesto má svoje záväzky. Každý vlastne pochopil 

a dohodli sme sa tak, že vlastne toho roku sa nenavýšia v takom množstve tie účelové 

dotácie a podielové dane. Ale dneska my riešime 20 miliónový úver. Jednoducho na 

šport. Myslím si, že to v danej situácii jednoducho si nemôžeme dovoliť také luxusné 

podujatie ako je EYOF. Ja určite nebudem hlasovať za zadlženosť mesta, takže za túto 

alternatívu nebudem hlasovať. Ďakujem.  

 

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

nech sa páči. 

 

p. Stanko, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja som chcel reagovať na pána 

Knapa, nehovoril som o NTC, ale kde je organizačný výbor, ktorý údajne má byť 

zmluvne k EYOF-u? Kde sú tí zástupci, kde sú tie osoby? Ďakujem pekne.  

 

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

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Budem reagovať na pána 

starostu Šaňu. Hovorí o tom, že nebude hlasovať za zadlženosť mesta, ale ak dobre 

čítam, píše uvádza sa v materiály maximum 20 mil.. My dnes nejdeme hovoriť o tom, 

že mesto si zoberie úver 20 mil., môže si zobrať 10, môže si zobrať 5, môže si zobrať 15 

a čerpať 10 a 5 minúť na inú športovú infraštruktúru. Nemusí to byť úver viazaný 

k EYOF-u, čiže v tomto zmysle buď som to nepochopil ja alebo vy. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Áno, nech sa páči, pán poslanec Petrovčik.  

 

p. Petrovčik, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, pán primátor. Takže: opakovanie 

matka múdrosti. Takže ešte raz vyzývam pána Ivana Šuleka, aby nám vystúpil 

a povedal k tejto téme, lebo on sa mi zdá, že je najkompetentnejší. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Vystúpi aj pán Šulek aj páni, ktorí sa hlásili v rámci verejnosti. 

Dokončíme 1. kolo v rozprave. Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Knap.  

 

p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Vážené kolegyne, kolegovia. Ja by som 

možno v krátkosti zhrnul, aby sme sa posunuli ďalej. Trošku mi ľúto, že neťaháme 

všetci za jeden povraz, aby sa táto úžasná akcia tu v Košiciach konala. A poviem aj 

prečo. Hlasovanie na komisii športu bolo jedenásť ku dvom všetkých prítomných 

poslancov zo všetkých klubov za, aby sa EYOF v Košiciach konal aj s výstavbou NTC. 

Úverová zadlženosť mesta je zhruba na úrovni 28 %, tzn. je vo veľmi dobrej kondícii. 

Čo sa týka športu. FED cup nám tvoria gro hráčky z Košíc, ktoré nemajú kde hrať a 

preto musia hrať v Bratislave. Futbal v súčasnosti v Košiciach nemá žiadnu arénu, je vo 

výstavbe. Tenis nemá žiadnu arénu. Možno bude postavená. Volejbal nemá kde hrať, 

basketbal detto. Hádzaná zo svojich zdrojov sa ako tak drží nad vodou, podobne na tom 

je atletika. Z tých čísel, ktoré sme dostali v tabuľkách, 14 mil. má dať mesto Košice, 

zisk pre športoviská bude v tomto prípade viac ako 86 mil. na výstavbu športovísk. 

Toľko v živote nezískame z ostatných zdrojov, čo prispeje štát, KSK a iné zdroje. 

Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nasleduje pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 
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p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Vychádzam v rozhodovaní o tomto probléme 

z dvoch premís. Sám u seba. Prvá je, že tento festival, alebo toto podujatie vnímam ako 

obrovskú príležitosť pre mesto Košice. A tam, kde možno pesimista vidí problém, 

optimista môže vidieť príležitosť. Čiže áno, vníma, že je tam problém v určitej miere, 

ale na druhej strane je to aj príležitosť. Druhá premisa je to, že vnímam aj vyjadrenia 

kolegov aj svoje, ako nejaký súboj srdca a rozumu. Skutočne toto rozhodnutie nie je 

jednoduché. A tomu sa aj odzrkadľuje ten čas, ktorý tomu teraz venujeme. Myslím si, 

že je veľmi jednoduché z pozície poslancov prijať nejaký záväzok, ktorý ma prakticky 

ničomu nezaväzuje, pretože celý ten biľag tohto podujatia je pravda, že zostane na 

primátorovi a vedení tohto mesta, lebo primátor má nenahraditeľnú funkciu štatutára a 

bude za to priamo zodpovedný. Treba otvorene povedať, že čelíme významným 

rizikám, infraštruktúra je nepripravená, čas hraje proti nám a financie sa tu bavíme 

donekonečna o tom skade ich zobrať, Je nutné povedať, že nie je to chyba tohto vedenia 

mesta, ani tohto zastupiteľského zboru. Ale v čase, kedy EYOF bol, keby sme vedeli, že 

sme vyhrali toto podujatie ubehol nejaký čas, roky a bol čas na to, aby to bolo lepšie 

pripravené. Mám pochopenie preto aj pre tých, ktorí tvrdíte, že nechajme túto tému tak, 

nenechajme, aby táto téma zastrela všetky ostatné problémy, ktorým mesto Košice čelí. 

A všetci dobre vieme, že už na minulom zastupiteľstve pri téme zimná údržba sme mali 

obrovské problémy s tým, ako to vyfinancovať. Preto chápem aj hlasy proti a je to hlas 

rozumu u mňa. A je ale preto férové povedať pán primátor a vedenie mesta, že proste do 

toho nejdeme. Lebo my v súčasnosti máme platný záväzok. Podpísali sme zmluvu. 

Všetci okolo čakali od nás, že do toho podujatia ideme. A to, že teraz sa robia nejaké iné 

kroky spôsobuje aj to, že sme nedokázali vyjednať lepšie podmienky. Úspech aj 

neúspech tohto podujatia je prirodzene teda na pleciach vedenia tohto mesta. Ale ja 

chápem ten pohľad, ktorým na to nazerajú. Na druhej strane je tu pohľad srdca, ktorý 

u mňa trošku prevláda. A to srdce hovorí, že som športovec a som Košičan. A myslím 

si, že, ak túto príležitosť nevyužijeme, tak druhá takáto príležitosť nemusí prísť. Čiže 

vnímam všetky rozumné argumenty, ktoré tu sú, ale na 2. strane musím povedať, že to 

srdce prevláda. A poviem aj svoj osobný príklad, že nemal som peniaze na byt, ale 

jednoducho som išiel do zadlženia, zobral som si hypotéku a v súčasnosti bývam 

a splácam to. Čiže v takomto nejakom, v takejto nejakej pozícii je aj mesto Košice, 

nemáme na to peniaze, ale keď sa nebudeme báť tej príležitosti, myslím si a som 

presvedčený úprimne, že to dokážeme zvládnuť. (pozn.: zaznel zvukový signál) 

Poprosím si vyčerpať všetkých 6 minút na vystúpenie. Myslím si, že ak sa konečne 

vyjadríme, že do toho ideme a začneme podnikať konkrétne kroky, tak budeme 

uveriteľní pre všetkých relevantných partnerov, či už pre olympijský výbor, pre 

športové zväzy, pre vládu tejto republiky, lebo myslím si, že samozrejme v čase, kedy 

my strečkujeme, a hovoríme, že do toho nejdeme, tak nikto rozumný nám neprisľúbi 

milióny na organizáciu. Ak sa spýtate športových klubov všetky do jedného vám 

povedia, že majú obrovský problém s tréningami. Tzn. športové kluby nemajú kde 

fungovať. Nielen v telocvičniach ale aj v profesionálnych športových stánkoch. A tým 

pádom veľa deťom a rodičom musíte povedať nie. Príliš dlho sme sa v meste Košice 

venovali iba marketingovým behom amatérov a celkovo bola zanedbaná infraštruktúra 

športová.. Samozrejme, aj iná infraštruktúra je zanedbaná, ale šport sa vždy nejako 

odsúval na inú koľaj, pretože sme si mysleli možnože šport nie je až tak dôležitý. Mám 

jediný a ultimatívny cieľ. A ten cieľ je, aby po tomto podujatí ostala infraštruktúra v 

meste Košice, ktorá bude na svetovej úrovni a nikto nám ju už nevezme. Vnímam to 

teda ako príležitosť a vnímam to ako investíciu do budúcnosti. A myslím si, že Košice, 

keďže som absolvent športového gymnázia a vyrastal som v tomto prostredí, majú 
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obrovský potenciál, aby všetky športové talenty v individuálnych a kolektívnych 

športoch mohli trénovať tu. Poviem príklad teraz veľmi slávneho Jána Volka, ktorý je 

síce pýchou Slovenska, lebo je v individuálnom športe a je vynikajúci somatotyp, ale 

trénuje vo Viedni. Lebo na Slovensku jednoducho nie je napríklad atletická dráha, ktorá 

by spĺňala európske kritériá. Ak my dokážeme prostredníctvom tohto podujatia 

vybudovať tu takúto infraštruktúru, tak potom poviem, tak myslím si, že nie je problém 

pre Jána Volka, bývať v Košiciach. Čiže bez infraštruktúry si myslím, že do budúcnosti 

to ďalej nepôjde a poviem to aj ako starosta a povedal som, že rozum sa bije so srdcom. 

Aj ako starosta som ochotný si vystačiť so svojim a vytrápiť sa kvôli tomu, že tá 

infraštruktúra športová tu proste musí v Košiciach časom vzniknúť. A nakoniec 

komisia, to čo už moji kolegovia povedali, ale čakal som hodinu a pol na svoje 

prihlásenie, komisia športu včera rozhodla jednohlasne áno. Myslím si, že by bolo 

divné, keby komisia športu odhlasovala iný výsledok. Ďakujem pekne.  

 

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

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Takže, dámy a páni. Pán poslanec Lörinc tu 

bol za srdce, ja by som tu chcel byť za rozum. Rozhodovala o tom športová komisia, 

komisia športu, čo myslíte, ako by to dopadlo, keby mala rozhodovať napr. Komisia pre 

vzdelávanie a školstvo? Pýtam sa, či len šport sa odsúval na vedľajšiu koľaj? A nie je to 

pravda, to nie je len šport. Odsúvali sa aj školy a vzdelávanie. A prosím vás, viete 

niekto o európskom festivale vzdelávania, ktorý by napumpoval tie milióny do 

školských zariadení, okien a všetkých ostatných vecí? Ja o takom festivale neviem. A 

my nemôžme teraz minúť peniaze na to, aby sme vyhoveli jedenástim poslancom. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát, faktickou. Pán poslanec Petrovčik.   

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne. Len taká reakcia 

vlastne, že kúsok, alebo trošku také nemiestne by som povedal, vyjadrenie, ale to nič. 

Čo sa týka Laca Lörinca, povedal, že poslanci nemajú zodpovednosť. Ako tí poslanci 

zodpovednosť majú. Akože nie. Ja som bol teraz na školení s pánom doktorom 

Sotolážom a tam ukazoval presne vlastne ako aj tú legislatívu, že tí poslanci, ak by 

došlo na lámanie chleba, tak jednoducho tú zodpovednosť majú. Ďalej, čo sa týka pána 

primátora. Pán primátor má možnosť podpísať alebo nepodpísať uznesenie. Takže 

vlastne ako pán primátor má to v rukách a tam jednoducho potom už môžme buď 

prelomiť veto alebo nie. To je tá ďalšia vec. No a čo sa týka potom, čo sa týka toho tu 

samotného. Stále tu plačeme ako stále tu plačeme dookola, že jednoducho ako sa to 

nedá. Ako sa to nedá a jednoducho ja mám znalosť o jednom vyjednávaní na vlády 

Slovenskej republiky. O jednom vyjednávaní. Ja si neviem predstaviť, že aj Gyor, alebo 

iné mestá a od vlády dostali 40 mil. eur. A dostali to za jedno vyjednávanie. Tu 

jednoducho treba ísť vyjednávať a jednoducho domáhať sa, dobýjať ten Boyard vlastne 

na Vláde Slovenskej republiky. Tak choďte tam a vyjednávajte a vydobyte tie milióny 

pre nás. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Petrovčik, pán Špak, pán poslanec 

Djordjevič faktickými. 

 

p. Petrovčik, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja by som chcel reagovať na pána 

poslanca Lörinca. Dovoľte mi vyjadriť s ním jednoznačný súhlas. A myslím si, že ozaj 

my, ktorí sme športovci, vieme o čom hovoríme. A ozaj niekedy, samozrejme, aj treba 
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dávať na to srdce. A chcem len podotknúť a pripomenúť aj ostatným kolegom 

poslancom možno aj tu sediacim politikom z Národnej rady, keď sledujeme vrcholové 

výkony a víťazstvá športovcov Sagana, Vlhovej, Volka, tak zrazu všetci ich majú plné 

Facebooky a všetci sú vtedy najväčšími športovcami na Slovensku. Ale keď treba prísť 

a podporiť konkrétne šport, tak vtedy zrazu všetci cúvame, plačeme, zbavujeme sa 

zodpovednosti a začíname ozaj hľadať ako sa veci nedajú, namiesto toho, aby sme ozaj 

hľadali riešenia a hľadali spôsob ako sa to dá. Ďakujem.  

 

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

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Ja by som 

ešte reagoval na pána starostu a, resp. KVP, resp. predsedu komisie športu a aktívneho 

oddychu, že dňa 6. februára na svojom 1. zasadnutí komisia tak isto prejednávala 

Európsky olympijský festival mládeže a uznesenie znie komisia súhlasí s predloženým 

materiálom, ktorý bol, samozrejme, predložený s rozpočtom celkovým 25 mil. eur pre 

mesto vrátane dotácie vlády. Ak odpočítame príjmy ako sú účastnícke poplatky, príjmy 

zo vstupného, sponzoring, tak by to malo byť medzi 8 - 9 miliónmi. Pomer bol ešte 

výraznejší, nie ako pán Rovinský hovorí 11 ku 2, ale bolo to 16 proti 0. A v konečnom 

dôsledku to ukáže dnešné hlasovanie, že kto má, aký názor, hej. Vy si môžete svoj 

názor mať a môže si ho aj niekde odložiť.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Horenský, nech sa páči.  

 

p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne, vážený pán primátor, môj predrečník, kolega 

Laco Lörinc, v podstate vypichol mnohé poznámky, ktoré som aj ja chcel nejakým 

spôsobom spomenúť. Tak s mnohými vecami aj súhlasím. Ja by som sa chcel vrátiť 

trošku aj do minulosti. Asi 20 rokov dozadu som spolu s ďalšími futbalistami ešte v 

rámci prvého FC Košice boli kvázi demonštrovať pred Bielym domom, kde nám 

nejakým spôsobom vtedy súčasný pán primátor Trebuľa sľúbil, že mládežnícky štadión 

bude zachovaný. Do niekoľkých  mesiacov tam stála Optima. My, ako mladí športovci 

sme zažili aj tú slávu 1. FC, čo sa týka majstrovských titulov, ale zažili sme aj postupný 

úpadok mládežníckeho futbalového športu. Pre mesto Košice bol niekedy výkladnou 

skriňou. Len z môjho ročníka, ak si dobre pamätám je tu Cicman, Zeher, Kolbas, ktorí 

sa dostali do reprezentácie alebo dostali sa do zahraničia, kde hrali za významné kluby. 

Chodili tu hráči z celého východného Slovenska, ktorí vedeli, aká základňa tu je. Napr. 

Matúš Kožáčik, ktorý teraz hráva za Plzeň. Chcem len povedať, že zažil som na vlastnej 

koži ako sa nejakým spôsobom ten šport, konkrétne futbal, zlikvidoval u nás. Veľakrát 

tu bolo povedané, že máme tu príležitosť, ktorú by sme nemuseli prepásť. Chcel by som 

ešte na margo toho povedať, že tento rok sme Európskym mestom dobrovoľníctva. Ja  

spolu s kolegyňou Adamčíkovou sme v pracovnej skupine a môžem povedať, že mesto 

sa k tomu postavilo chlapsky, aj keď tento projekt zdedilo. Myslím si, že robí všetko pre 

to, aby sme si na konci roka povedali, že zhostili sme sa toho dobre. Preto verím tomu 

že, ak tá podpora, alebo tá organizácia EYOF sa uskutoční, pevne verím, že nielen 

mesto, ale aj všetci ostatní sa pridružia k tomu, aby celý tento projekt dopadol dobre. A 

na záver ešte ak by som mohol  povedať, taktiež by som veľmi pekne poprosil, aby sme 

mohli umožniť vystúpiť pánovi Mergelskému, ktorý stojí za Arénou Sršňov. Ďakujem 

pekne.   

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Faktická, pán poslanec Djordjevič. 
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p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, samozrejme, ďakujem pekne. Pán 

primátor veľmi pekne by som vás chcel poprosiť, bol som prihlásený v rozprave za 

pánom Horenským a v predchádzajúcej mojej, mojom príspevku predchádzajúcom som 

vystupoval faktickou poznámkou na predsedu komisie, aby ste...  

 

p. Polaček, primátor mesta: K veci. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: K veci to je. To, že vás žiadam, aby ste ma zaradili tam, kde som 

bol za pánom Horenským, aby som normálnym diskusným nápisom normálnym 

diskusným príspevkom trojminútovým mohol reagovať, čo som mal pripravený. 

Ďakujem veľmi pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Balčík.   

 

p. Balčík, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, vážené kolegyne, 

kolegovia. Ja v prvom rade som chcel dať slovom na vyjadrenie aj pánovi predsedovi 

Košického samosprávneho kraja pánovi Trnkovi. Kvôli tomu, že tá organizácia EYOF 

bezprostredne súvisí aj s KSK. Ale vidím, že tu nie je, takže budem pokračovať vo 

svojom príspevku. Včera, keď som sa zúčastnil na finančnej komisii, odznel tam veľmi 

kultivovaný a veľmi rozumný návrh pána Šuleka, podľa ktorého je, resp. taká analýza 

pripravenosti podujatia, podľa ktorého je náklady spojené s organizáciou približne 9,6 

milióna eur, ktoré by bolo investované do infraštruktúry, športovej infraštruktúry, ktorá 

by zostala na vysokej úrovni a ktorá by zostala pre mesto Košice a v ďalšom užívaní, či 

už obyvateľov, žiakov, študentov alebo teda pre športovcov. po ďalšie chcem povedať, 

že organizácia EYOF významne pomôže rozvoju turistického ruchu v meste Košice. 

Počnúc vládou až po samosprávy každý volá po rozvoji turistického ruchu. Každý sa 

porovnáva s Čechmi, s Poliakmi, s Maďarmi. Že za turizmom, za návštevnosťou 

zaostávame a samozrejme EYOF je obrovská príležitosť pre to, aby sme zviditeľnili 

Košice, aby sme ten turizmus, vlastne a návštevnosť, viditeľnosť Košíc dali na vyššiu 

úroveň. Je to veľká príležitosť pre mesto Košice. Po ďalšie, mesto Košice vstúpilo do 

rôznych právnych vzťahov, či už s olympijským výborom, vstúpilo do vzťahov s vládou 

Slovenskej republiky, vstúpilo do právnych vzťahov s inými subjektmi, ktoré sa majú 

podieľať na organizácií detskej olympiády. Z tohto pohľadu, ak by mesto Košice 

podujatie neorganizovalo a odstúpilo by od tohto podujatia, do budúcna by pôsobilo ako 

veľmi nedôveryhodný subjekt, s ktorým by do budúcnosti už veľmi ťažko rátal niekto 

ako s partnerom. Takže mesto Košice nemôže len tak jednoducho povedať, že ja od 

zmluvy odstupujem, srdečne vás pozdravujem. Ďalšia vec, ja som starosta mestskej 

časti Košice Kavečany, to iste všetci dobre viete. V priebehu roka organizujeme 

v Kavečanoch rôzne športové a kultúrne podujatia, kde tie peniaze sú obmedzené, ale 

stále viem, keď príde  na lámanie chleba, každý si vyhrnie rukávy a každý pracuje na to, 

aby podujatie bolo úspešné a verte mi, ani jedno z organizovaných podujatí nebolo 

neúspešné. Tzn., že keď sa nebudeme báť a keď každý priloží ruku k dielu tak ich na 

podujatie EYOF bude úspešné a bude chválou a pýchou mesta Košice. Ďakujem za čas. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Faktickými vystúpia pán poslanec Strojný, pán poslanec Lörinc.  

 

p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som pánovi 

Balčíkovi len rád sprostredkoval slová pána Trnku, keďže som s ním rozprával, 

ohľadom ich záväzkov. Tak oni na tie svoje záväzky peniaze majú. To je jeden veľký 

podstatný rozdiel, má tam vlastne už 5 mil. od bývalého vedenia už nejak vyhradených. 
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A ostatné sa uvidí. Tieto svoje záväzky oni ani vôbec s EYOF-om spájať nemusia. To, 

čo sa pán Trnka zaviazal urobiť, môže urobiť s EYOF-om alebo bez EYOF-u. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja len doplním. Pán predseda Košického 

samosprávneho kraja sa rozhodol nečakať na externé zdroje a chce nové výstavby riešiť 

cez PPP projekty. Tak ako aj oznámil. Samozrejme, aj vďaka nemu časť rizík sa 

eliminuje. Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Lörinc.  

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. V minulosti sme tu mali podujatie Európske 

mesto športu. Treba povedať, že do športov to podujatie nebolo účelom vybudovať 

novú športovú infraštruktúru. Účelom bolo spropagovať šport medzi amatérmi ako taký. 

Na toto podujatie sme minuli 8 mil.. Ale toto podujatie EYOF môžeme porovnávať 

s podujatím EHMK, ktorého účelom bolo vybudovať aj kultúrnu infraštruktúru. 

Technická univerzita, prof. Hudec, spravili po podujatí prepočet, analýzu a na základe 

analýzy vyšlo, že za každé investované euro do podujatia EHMK doniesol mesto 

Košiciam 3 eur iným spôsobom. V cestovnom ruchu, v propagácii mesta, v 

návštevníkoch a tak isto v reklame atď. Čiže proste vychádzam z toho, že aj EYOF, tak 

ako povedal pán kolega Balčík, má ďalšie pridané hodnoty ako je len vybudovanie 

športovej infraštruktúry. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nasleduje pán poslanec Blanár, v rozprave. 

 

p. Blanár, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán primátor. Chcel by som v prvom rade 

povedať, som poslancom mesta a taktiež som poslancom mestskej časti Juh, čiže 

pozerám sa to z dvoch rovín. Takže v súčasnosti, resp. 3 týždne naspäť sme prijímali 

plán finančný pre Košice jednoducho pre rok 2019, následne z mestskej časti prijímali 

rozpočty. Pozerám sa teraz na to sčasti ako poslanec mestskej časti, kde ešte dodnes 

nemáme jednoducho pripravený plán finančný a uvidíme ako ho, v akej podobe ho 

prijmeme. To chcem len naznačiť, že naša mestská časť na problém zostaviť finančný 

plán na tento rok tak, aby sme museli, ako vyvážený rozpočet, tzn., že do nuly. Že v 

súčasnosti aký je stav taký, že máme kapitálové náklady, zadlženosť. Ja som veľmi 

dobre počúval mojich predrečníkov, počúval som pána riaditeľa a tak isto pani 

viceprimátorku. V súčasnom stave, v akom sú Košice, aké máme športoviská, že máme 

zo 70-tych, 80-tych rokoch minulého storočia, tak jednoducho mi príde riskantné, si 

myslím, sa zadlžovať takýmto úverom a jednoducho vrážať len to jednej časti, tzn. len 

do športovísk finančné prostriedky. Počul som tu názor dvoch starostov. Je nás zo 40 

poslancov okolo 10 poslancov aj starostov, čiže rád by som počul ako starostovia sa k 

tejto situácii stavajú, či naozaj do konca volebného obdobia nebudú mať problémy, 

nielen prevádzkové finančné náklady, ale kapitálové. Každý zo starostov vie, kde ho 

päta tlačí. A treba povedať naozaj, že na toto naše volebné obdobie, ak schválime dnes 

EYOF, to bude asi vrchol, čo dokážeme finančne utiahnuť ako mesto a nejedná sa len o 

kapitálové výdavky, ale aj prevádzkové. Ak hovoríme o tom, že nám vláda dáva 

12 mil., už dnes hovoríme o číslach, že budeme potrebovať 13. Čiže je to aj 

prevádzkový náklad p milión naviac, ktorý dnes nemáme, ktorý... hovoríme o 10 

tisícoch alebo 100 tisícoch, ktoré  potrebujeme na mestské časti a nemáme. Ďalej, ak 

hovoríme na tému, že z kapitálových výdavkov ako vrazíme nejaké finančné 

prostriedky do opravy telocviční alebo športovísk, tak tie tu ostanú. Áno, ale treba 

povedať, že v kapitálových výdavkov v prípade schválenia EYOF-u budú veci, ktoré 

jednoducho neostanú. Ak mám tabuľku na stole, ktoré máte všetci a tá tabuľka hovorí o 

tom, že do cyklistiky napr. len na vybudovanie štart/cieľ, depo, potrebujeme dať 150 
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tis., ďalšie položky triatlon 150, predeľovacia stena 150, veď je to skoro pol milióna 

eur, ktoré jednoducho neostanú. Ako prídu, tak aj odídu. Nevieme za tieto finančné 

prostriedky rekonštruovať radšej, alebo modernizovať parkoviská, chodníky, 

komunikácie? Ja za tento návrh dnes za EYOF hlasovať nemôžem. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, pán poslanec, aj za túto časť pohľadu, že naozaj v tých 

kapitálových výdajov niektoré naozaj sú rôzne prenájmy a niektoré veci tu neostanú. 

Nech sa páči, vo faktických nasleduje pán poslanec Ihnát, Balčík, pán poslanec Špak. 

Nech sa páči. 

 

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

Zareagujem na pána poslanca Blanára. Vyzval starostov mestských častí. Som jeden z 

nich, ako som jedným z nich, aby som sa vyjadril k tomu, že či sa nebojím náhodou ako 

kapitálových, atď. náležitosti. Čiže aby som sa triasol, roztriasol. Toto som to počúval 8 

rokov presne ako od vedenia mesta. Hej, pozor ako si dajte, lebo nedostanete! Pozor! A 

tak ďalej, atď. Nie, nebojím sa a bude hlasovať za. Čiže to je moja odpoveď. A preto 

navrhujem, ako aj dávam návrh uznesenia, vážený pán primátor, čiže Mestské 

zastupiteľstvo Košice odporúča vedeniu mesta Košice pokračovať v intenzívnych 

rokovaniach na úrovni vlády Slovenskej republiky a vyzvať poslancov Národnej rady 

Slovenskej republiky k súčinnosti v danej problematike organizácie Európskeho 

olympijského festivalu mládeže Košice 2021. Odovzdávam návrhovej komisii. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, len malé upozornenie. Návrhy sa dávajú v 

diskusiách, ako prijmite ho, ale robme to tak ako nám Rokovací poriadok hovorí. 

Faktické nie sú na návrhy, ale ok. Nech sa páči, poprosím pána poslanca Balčíka, 

Špaka, Djordjevič s faktickou na pána poslanca Blanára.  

 

p. Balčík, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Takže reagujem na 

predrečníka pána Blanára, ktorý bol v riadnej diskusii prihlásený. Otázka znela, že ako 

sa k tomu stavajú mestskej časti, starostovia, že či im nebudú chýbať peniaze na 

infraštruktúru, na chodníky, na cesty, atď. Tieto peniaze chýbajú stále, chýbali a budú 

chýbať, bez pardonu, tomu sa nevyhneme. Ale zas na druhej strane, keďže som sa bál 

športu a kultúry a investícií a manažmentu týchto podujatí, nikdy by som nemohol byť 

starosta. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak, pán poslanec Djordjevič. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Máme schválený rozpočet. To 

je jeden fakt. To znamená, že tie peniaze, čo máme, tí, ktorí to potrebujú dostanú. Teraz 

máme situáciu, že my nemáme ani problém s peniazmi, si myslím, ale skôr s určením 

priorít. A to si myslím, že by sme mali všetci zvážiť teraz, pretože my, naozaj si 

myslím, každý z nás chce investovať nie do žúrky za 12 mil., ale do niečoho, čo 

opravíme pre nás, pre naše deti. To znamená, že to tvrdenie, že potrebujeme aj inde je 

úplne jasné. Áno, potrebujeme to aj inde tie peniaze umiestniť, ale teraz tu máme 

EYOF. To znamená, urobme teraz tie športoviská, na to ostatné samozrejme sa myslí v 

rozpočte ako takom. Takže to tvrdenie pána poslanca z Juhu, že radšej nie, to je brzda.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ja len poopravím, aj pán poslanec Blanár má 

záujem investovať do športovísk, radšej sa uberá spôsobom za menej peňazí sme 

schopní možno urobiť omnoho viac v štvorročnom období. Nech sa páči, pán poslanec 
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Djordjevič.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Budem 

reagovať na  poslanca, pána poslanca z Juhu, ktorý sa volá Blanár, ak ho niektorí 

nepoznajú, tak ho predstavujem. Ale boli to síce veľmi nízke položky práve tie vo 

svojom normálnom diskusnom príspevku ani nebudem čítať, lebo sa spomínali sumy 

150 tis. pri triatlone a volejbale, ale ešte pred dvoma mesiacmi, pardon, pred mesiacom 

6. februára na športovej komisii 1. bola suma na triatlon 50 tis. a na volejbal na 

predeľovaciu sumu 40 tis., čiže sú to položky evidentne nafúknuté a veľmi by som chcel 

vidieť tú predeľovaciu stenu za 150 tis.. To naozaj som veľmi na ňu zvedavý.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Karaffa.   

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Všetkým želám pekný deň. Máme pred 

sebou 2 varianty, mimo pozmeňujúcich návrhov, tie dva základné varianty, variant A, 

variant B. Jeden návrh variant A hovorí, že ak prevezmeme na seba záväzok, ktorého 

splnenie je dnes otázne pre dva limity, ktorými sú čas a peniaze. Druhý variant hovorí, 

že nepôjdeme síce do EYOF-u, ale vieme dať Košičanom záväzok, že v najbližších 

rokoch chceme a zrealizujeme, vybudujeme infraštruktúru v hodnote 10 mil. eur. Ja som 

si dovolil z titulu aj toho, že som v majetkovej komisie a zároveň som aj predseda 

dozornej rady v bytovom podniku, ukázať vám niečo, čo nás trápi už 20 rokov. Toto sú 

priestory, ktoré vlastní mesto Košice. Toto je konkrétne Alešovo nábrežie 34. Budem 

pokračovať, ešte bude zaujímavejšie. Toto je Hlavná 25.  Čiže v podstate, budem ďalej 

pokračovať, lebo tých priestorov je viacej, nemám síce nafotené všetky školské areály, 

všetky budovy vo vlastníctve mesta, polikliniky, ale toto je stav. Máme rok 2018, sme 2 

volebné obdobia sociálnej demokracie v meste, v podstate ja neviem, hej. Máme sa tak 

dobre, aby sme mohli dať 20 miliónov na športovú infraštruktúru, keď máme v takom 

stave nehnuteľnosti? Ak čítate správy hlavného kontrolóra, tak tam sa píše koľko nás 

stoja tieto nehnuteľnosti, koľko platíme správcovské poplatky, koľko platíme za 

energie, neviem, urobte si názor sami, či to je v poriadku. Ja si myslím, že je to hanba a 

robiť nejaké, nejak, nejaký potemkinovský projekt, prepáčte, že to tak nazývam, ale 

tváriť sa, že sa tu máme dobre, že sme schopní niečo na olympijskej úrovni zrealizovať, 

neviem. Toto je napríklad hotel Európa... toto je reálne majetok mesta Košice a to 

nemám všetko. Vy sa nehanbíte, hlavne tí, čo tu sedíte už niekoľko volebných období? 

Nehanbite sa, že za celý ten čas ste nevedeli nájsť na toto peniaze, ale dali ste peniaze 

na čo to bolo? (pozn.: zaznel zvukový signál) ...ešte 6 minút, prosím, pán primátor - 

plus 3 min. Ja by som chcel vedieť, prečo sme sa dostali, máme rok 2018 do takého 

stavu od revolúcie? Prečo sa doposiaľ na toto nenašli peniaze? Však to je hanba! 

Kováčska 18. Kováčska je centrum mesta. Mäsiarska 39 - nebytový priestor. Keď ste 

čítali poslednú správu pána hlavného kontrolóra, tuná dokonca nemohli vykonať 

poriadne ani kontrolu, pretože sa báli kontrolóri, že sa táto pavlač s nimi prepadne. Toto 

tu je majetok mesta a my chceme dať na nejakú súťaž, aby v podstate sme urobili 

nejaký dojem v Európe, vo svete, chceme dať niekoľko miliónov eur.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, posuňme sa, prosím. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Čiže v podstate môj názor je taký, ja podporím alternatívu B, ja dám 

tých 10 mil. eur s kľudným svedomím odhlasujem, aby sme dali do športovej 

infraštruktúry, ale vzhľadom na tú pripravenosť a vzhľadom na čas a peniaze, za 

alternatívu číslo 1, za EYOF hlasovať nebudem. Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, faktickými: pán poslanec Djordjevič, Lörinc, Špak 

na pána poslaneca Karaffu. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Tí, ktorí ma 

tu nepoznajú a sú tu aj nejakí hostia, ktorých ja nepoznám, volám sa Michal Djordjevič, 

som trojnásobný majster Slovenska vo futbale, absolvent Športového gymnázia a už 15. 

rok futbalový rozhodca, čiže viac ako 25 rokov som v športovej sfére aktívne, ale čo sa 

týka týchto vecí, ktoré ukazuje pán Karaffa - prepáčte za expresívny výraz, ale to je 

dlhodobo idiotská politika bytového podniku, ktorý... dobre... hovoríme... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, poprosím vás, nebudeme za predsedníctvom, ktoré 

budem ja viesť tuná zastupiteľstva najbližšie 4 roky, takto vyjadrovať! 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: V poriadku, ospravedlňujem sa, je to zlá politika bytového 

podniku, ktorý nezapočítava ľuďom, resp. subjektom, ktoré majú budovy v prenájme 

investície. Preto o tieto nehnuteľnosti dlhodobo nikto nemá záujem, áno sú v 

katastrofálnom stave a preto miesto toho, aby nám pán Karaffa dnes ukazoval tieto 

obrázky, tak by mal tieto budovy zaradiť do predaja alebo ak niečo vymyslieť. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Lörinc, Špak, námestník 

Gibóda. Nech sa páči. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Ak dnes odmietneme EYOF v alternatíve 2, tak... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Prosím všetkých, aby sme sa počúvali navzájom a tolerovali. 

Nech sa páči, pán poslanec Lörinc faktická na pána Karaffu. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Áno. Druhá alternatíva hovorí o tom, že odmietneme síce EYOF, ale 

investujeme 10 mil. do športového zázemia, čiže tak či tak peniaze minieme, akurát nám 

hrozí ešte trošku možno blamáž, hanba a akokoľvek to nazveme, nebudeme 

dôveryhodný partner, lebo zrušíme zmluvu, ktorú sme podpísali ako mesto. A všetci, aj 

pred voľbami sme vedeli, že EYOF je platný a podpísaný a bude ho treba riešiť, čiže nie 

je to nová vec. Ak prijmeme EYOF, tak my dávame 20 mil. v najhoršom prípade, lebo 

hovorí uznesenie, že max 20, môže to byť aj 15, ale stále máme šancu, že možno sa ešte 

vláda zmiluje, poviem to tak, akákoľvek bude a dostaneme iné milióny, plus budú 

internáty, plus bude medzinárodná prestíž, plus zarobí turizmus, zarobí cestovka, bude 

reklama. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nasleduje pán poslanec Špak.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za tento videopríspevok nášho kolegu, 

predsedu majetkovej komisie. Prvá vec čo spomeniem je to, že to bývalé vedenie mesta, 

áno, napáchalo tu nejaké veci, s ktorými som bol 4 roky nespokojný a myslím, že ako 

predseda pravého poslaneckého klubu som podal niekoľko interpelácií práve na tento 

podnik. Vystúpení bolo kopec, ale však viete dobre, pán Karaffa, že tam bolo ťažké sa 

dostať vôbec do budovy, nieto ešte k informáciám, takže toto uznávam. Mne je divné 

ale to, že prečo ako predseda majetkovej komisie nenafotil aj iné veci ako sú naše 

športoviská, šatne tých športovísk, atď. to, čo vlastne my chceme opraviť teraz. To je 

jedna vec. Ako predseda majetkovej komisie má predsa prehľad aj o iných, ako týchto 
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tu neobývaných miestach. A ďalšia vec čomu verím, keď tam je už v tej dozornej rade, 

či v predstavenstve, že toto predsa idú zmeniť. Na to sme to vyhrali. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nasleduje pán Gibóda, námestník.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ja by som chcel zareagovať na 

predrečníka i v tom zmysle, čo tu zaznieva z publika, že to máme predať. V tomto 

meste sme už toho predali dosť. Pozrime sa na to, ako by sme mohli zveľaďovať. Tam 

vyššie sedia niektorí páni poslanci, ktorí s veľkou vervou rozpredávali mestský majetok 

a dnes sme na tom tak, ako sme bohužiaľ. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech páči, pán poslanec Ihnát. Faktická na pána poslanca 

Karaffu. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, na pána poslanca Karaffu. Ďakujem pekne, 

pán primátor. Ja zareagujem na to, že tu sme boli vyzvaní aj tí poslanci, ktorí sme tu 

pôsobili 8 rokov, či sa nehanbíme, ako aj bol taký názov: „Nehanbite sa?“ Nie, 

nehanbím a poviem prečo. Nehanbím sa preto, lebo mám aj listovú dokumentáciu a 

listinné dôkazy o tom, že som sa tiež dobíjal bojardu u bývalého vedenia tohto mesta a 

to z hľadiska toho, aby som napríklad na Mlynskej 18 dal dokopy byt. Nie raz som to 

prezentoval aj na Facebooku, takže som neuspel ako. Došli mi odpovede, že jednoducho 

tam sú ako iné veci, historici a to, atď. No takže sa nehanbím, lebo som urobil kroky. 

Keby som sedel na zadku a nerobil vôbec nič, tak by som sa hanbil. To je tá jedna vec. 

No a potom jak som povedal, potom v rozprave dám potom ten návrhu uznesenia, že 

stále je tu možnosť, tiež zareagujem na pána Lörinca, je tu možnosť získať nejaké tie 

financie, nezmení sa vláda, tá vláda jednoducho zažije také isté fiasko ako by zažili 

Košice. To je všetko. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ja len organizačne, 2. kolo začína pán poslanec Jakubov, čiže 

pred pánom poslancom Jakubovom potom vystúpia hostia, ktorí požiadali o slovo a 

ktoré bude udelené poslancami, nasleduje pán poslanec Rovinský, nech sa páči. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Takže je priam kúzlo nechceného, že po najmladšom poslancovi 

vystúpi asi najstarší. A je výborné, že sa v mnohých veciach zhodneme. Ako 

zodpovední hospodári nemôžeme prijať záväzok vybudovať športové stánky pre festival 

športovcov celej Európy, ak nám súčasne chýbajú športové stánky pre našich 

športovcov, naše deti. Naša prvoradá povinnosť je postarať sa o našich občanov a celé 

mesto nie to v dobrom stave, je v zlom stave. Budem citovať voľne z dvoch zákonov, 

ktoré pre nás sú dosť dôležité, myslím už skoro najdôležitejšie. Základnou úlohou pri 

výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej 

občanov. My sme mali územie na šport určené, Všešportový areál sme prakticky 

zlikvidovali. Zlikvidovali sme aj starú krytú plaváreň a v rozpore s územným plánom 

sme ju pramenili na Kunsthalle. Prenajať si športovisko bez možnosti ich užívania po 

festivale je pre zodpovedného hospodára neprijateľné. Musíme rešpektovať potreby a 

záujmy občanov a nie je v záujme obyvateľov, aby vedľa ich domov, aby sme im vedľa 

ich domov postavili športovisko bez zabezpečených parkovísk. Ak sa investor odvoláva 

na kyvadlovú dopravu zo záchytných parkovísk, tak by v 1. rade mal tie parkoviská 

vybudovať. Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v 

prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia. Sú 

povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Zodpovedný hospodár 
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nemyslí len na jednu oblasť a len na jeden deň. Musí rozmýšľať aj dlhodobo, nie len na 

jedno volebné obdobie a o koľko hlasov by ho rozhodnutie mohlo v tom ktorom období 

pripraviť. Ak by sme chceli podujatie zabezpečiť, musíme rozhodnúť teraz. Už nie je 

čas, ustupovať nie je kam. Nič nezískame tým keby sme prijali uznesenie, že odložme 

ešte a skúsme, lebo sú určité technologické termíny, ktoré sa obabrať nedajú. A ku PPP 

poviem toľko, keby náhodou to niekoho lákalo, PPP našlo na Slovensku svoj nový 

význam. Dúfam, že sa k nemu nerozhodneme, lebo vždy je tam možnosť toho prekladu, 

že prihraj peniaze priateľovi.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, s faktickými pán poslanec Lesňák, 

Špak, pán poslanec Grega. 

 

p. Lesňák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja som chcel len zareagovať na pána kolegu 

poslanca Karaffu, že škoda, že nám nepremietol... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujeme. Na pána poslanca Rovinského. Takže nech sa páči, 

pán poslanec Špak, na pána Rovinského. 

 

p. Lesňák, poslanec MZ: Ale ja som sa prihlásil na... 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán primátor, ja vás chcem poprosiť, naozaj som 

to sledoval a chudák pán Lesňák, on to naozaj stlačil na predošlého rečníka. Skúste to 

pozrieť v systéme. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Grega. 

 

p. Grega, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ako bývalý majster Československa, 

reprezentant v džude, mám veľmi blízko športu a som veľmi rád, že by mohlo byť aj tu 

džudo, lebo je to v tom pláne. Mrzí ma, že za minulého vedenia sa nepodporovali tieto 

veci v takom inom kontexte ako by to malo a mohlo byť. Ja by som doporučoval, kedy 

sa to prerušilo toto jednanie a naozaj keby sa skúsilo ešte jednať aj s olympijským 

výborom alebo s vládou, aby sme to potom neľutovali a viem aj ja v tom pomôcť, aj čo 

sa týka predsedu olympijského výboru, je to džudista, pán Liba sekretár je z Košíc, s 

ktorým sa dobre poznám. Takže radšej jednajme, aby sme to proste...   

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči pokračuje pán poslanec Ihnát. Pán 

poslanec Špak, sa prihlásite, skúsme, keď ste boli prihlásený, reagovať vtedy, keď treba. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobre, ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Ja 

zareagujem na pán Rovinského, hej? Ako stále ako celý život sa riadim jednou zásadou 

a to je zásada, že ako nehľadaj ako sa to nedá, ale ako sa to dá. Od rána sa bavíme o 

tom, že neprerušoval by som to ako hovorí pán poslanec Grega, schválil akože 

jednoducho do toho ideme a začal tvrdé jednania s olympijským výborom, tvrdé 

jednania s vládou ako Slovenskej republiky, ale v slušnosti, v pokornosti. Toto je veľmi 

dôležité a jednoducho dal na vyjednávanie ľudí alebo išiel by som na vyjednávanie s 

ľuďmi, ktorí sú kvalifikovaní, tu pán Šulek napríklad ma včera presvedčil, naozaj ste ma 

presvedčil, že jednoducho tomu rozumiete a že na to jednoducho máte a šiel by som s 

týmito ľuďmi do tej Bratislavy pokorne a získal tie peniaze. Keď to získal Győr tiež od 

maďarskej vlády, tak verím tomu, že aj Košice získajú tie peniaze a tie milióny prídu do 

Košíc. Toto je cieľ. 
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Ďakujeme pán poslanec Ihnát. Nasleduje 

pán poslanec Knap. 

 

p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pardon. Ospravedlňujem sa, pán Knap. Ešte je tu 

procedurálny návrh pána Strojného. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Dámy a páni, máme 12 hodín, ale kľudne 

ako, ja som rád, že debatujeme, buďme tu aj dlhšie a určite by som tu chcel byť ešte 12 

hodín, ale chcel by som pekne poprosiť, či si vieme dať 15-minútovú prestávku nech sa 

napijeme, nech si skončíme na toaletu. Takže môj procedurálny návrh znie: 15-

minútová prestávka. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. O procedurálnych návrhoch sa 

nediskutuje. Dávam hlasovať, nech sa páči. 

 

Hlasovanie č. 6 - za: 28, proti: 2, zdržali sa: 4  

 

p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh bol schválený. To znamená, vyhlasujem 15-

minútovú prestávku, začíname 12 hodín 15 minút. Prosím, príďte načas, pôjdeme hneď 

ako bude štvrť na jednu.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Poprosím poslancov, aby sa prezentovali. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Prosím, prezentujte sa. Vážené pani poslankyne, poslanci, 

prezentovaných je viac ako nadpolovičná väčšina. Skôr jak sa usadíme a naozaj ten čas 

uteká, chcel by som sa spýtať, či by sme na chvíľočku neprerušili diskusiu tak, ako je a 

dali slovom všetkým tým, ktorí sa chceli prihlásiť, z úcty k tomu, že naozaj ten čas 

uteká a nerád by som ich zdržiaval. Je tu 13 prihlásených poslancov, to je ďalšia hodina. 

Teda ak dovolíte, ak vás môžem poprosiť s faktickými, keď mi viete, prosím, 

zopakovať, kto každý chcel z verejnosti, z hostí vystúpiť a dali by sme potom hlasovať 

an blok, nech vystúpia a potom pokračujme v rozprave. Ak teda súhlasíte. Je taký 

všeobecný súhlas? Ďakujem pekne, čiže pán poslanec Hlinka. 

 

p. Hlinka, poslanec MZ: Ja som navrhoval, aby dostal slovo pán Filip Fabišík, prezident klubu 

Košice Crows, to je hádzanársky klub. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Horenský. 

 

p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja som navrhoval, aby mohol vystúpiť pán 

Marek Mergleský, ktorý v podstate stojí za Arénou Sršňov. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Gurbáľová, pani námestníčka, 

nech sa páči. 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ja navrhujem, aby vystúpil pán predseda 

Kresťanskodemokratického hnutia Alojz Hlina. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Petrovčik. 

 

p. Petrovčik, poslanec MZ: Ďakujem. Ja by som chcel navrhnúť, aby dostal priestor na 

vystúpenie, ešte raz zopakujem, ale to už asi netreba, Ing. Šulek po prvé a po druhé Ing. 

Pavol Barňák, dlhoročný športový funkcionár. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: OK. Je ešte, pán poslanec Balčík, nech sa páči. Ešte k tejto veci? 

 

p. Balčík, poslanec MZ: Ja tiež navrhujem, aby v tejto veci vystúpil pán Peter Džubera.  

 

p. Polaček, primátor mesta: OK. Budeme teda hlasovať o piatich, ktorí vystúpia z hostí, o 

pánovi Šulekovi hlasovať nebudeme, tomu slovo dáme ako zamestnancovi magistrátu 

mesta. To znamená, ak je všeobecný súhlas, dal by som hlasovať an blok o tomto 

návrhu, či teda môžu hostia vystúpiť. Prosím, hlasujte teraz. 

 

Hlasovanie č. 7 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: To znamená, dávame v tejto chvíli priestor hosťom. Poprosím 

pána Fabišíka, aby vystúpil. Nech sa páči. 

 

p. Fabišík, prezident klubu Košice Crows - Dobrý deň. Ďakujem pekne za slovo. Moje meno 

je Filip Fabišík a som zakladateľ športového klubu Košice Crows, obnoviteľ košickej 

hádzanej a od januára 2018 som prevádzkovateľ hádzanárskej haly. Pôvodne sa hala 

volala multihala, keď som ju prebral, to bude k jednému bodu, kde bola viac-menej 

nefunkčná. Chcem to povedať len preto, lebo som tohto roku, roku, minulého roku 2018 

sa mi podarilo do haly investovať z vlastných zdrojov 600 tis. eur. V marci som vyzval 

súkromnú spoločnosť na to, aby vlastne mi sfunkčnila halu, v septembri to už bola 

realita, čiže cirka 5 mesiacov trvalo premeniť starú nefunkčnú halu na najmodernejšiu 

halu možno na východnom Slovensku, čo sa týka energetiky, vzduchotechniky, 

svietenia, máme 1200 luftov, čo spĺňa olympijské aj medzinárodné prenosy v HD 

kvalite všetkých zápasov a turnajov. Tak by som chcel povedať, že podľa mňa 

rekonštrukcia haly je možná, dá sa stihnúť v rýchlom čase a čo by som chcel ešte 

povedať, som veľmi prekvapený, že sa tu dneska bavíme o tom, že či do toho ideme a 

že sa tu nerieši to, že ako to ideme urobiť. Za nás, za športovcov, čo sa možno týka 

toho, tí mladí ľudia tu prídu v prvom rade športovať, viem to preto, lebo ja tiež som bol 

v tom, čo sa volá centrum olympijskej prípravy. Taktiež som bol v tej organizácii Za 

mladých ľudí, tvrdo sme makali a keď sme išli na turnaj niekde vonku, mi bolo jedno či 

spím na zemi a čo jem, v prvom rade som išiel dať výkon a vyhrať. A čo som chcel 

povedať, z pohľadu toho EYOF, ja by som to povedal tak jedným slovom, pre mňa to je 

turnaj, je to turnaj pre 5 tis. detí, ako ste spomínali. Takýchto turnajov, stovky a stovky 

nás ľudí, ktorí dennodenne pracujeme na košickom športe organizujú pravidelne a 

verím, že každý z nich by bol plne ochotný sa podieľať, lebo my vieme čo to pre nás 

znamená. Pre nás to znamená to, že po EYOF-e tu ostanú zrekonštruované športoviská. 

Športoviská, na ktorých môžme trénovať a vychovávať vaše deti, naše deti, športovcov 

a za mňa, je absolútne jedno či ten EYOF bude najlepší v histórii alebo najhorší, toto je 

podstatné, že budeme môcť modernizovať a opraviť športoviská v našom meste. Takú 

vetu som si tam napísal, som si myslel, že to nepoviem, ale poviem to. Viete, ako nás 

prezývajú? Mňa a ďalších predstaviteľov, ktorí zastupujeme športové kluby? Volajú nás 

šialenci. Šialení, že z vlastných zdrojov financujeme všetky tieto veci, šialenci, že 

obetujeme svoje rodiny, svoje životy a ja si myslím, že to je smutné a teraz je šanca 
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podporiť a ja verím, že to urobíte. A keď môžem povedať za seba, ja sa dobrovoľne 

hlásim a budem tvrdo pracovať na tom, ak bude EYOF a prihlásim sa aj do n. o., 

kľudne, ako riaditeľ, zoberiem na seba zodpovednosť a zostavím tím ľudí, ktorí to 

zvládne a zamaká. Verím, že na to máme ako mesto. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Áno, s tými šancami rozumiem tomu, je to 

tak, viem, že všetci a vidím tu mnoho známych tvári, viem, že dávate do toho 

mnohokrát peniaze svojich manželiek, svojich rodín. Nasleduje po vystúpení pán 

Mergleský, pripraví sa pán Hlina, pán Barňák, pán Džubera. Nech sa páči. 

 

p. Mergleský, Aréna Sršňov: Dobrý deň prajem všetkým. Prichádza ďalší šialenec, ako pán 

Fabišík nazval, presne takto nás volajú všetci, všetci nás klepkajú, je super, čo robíte, 

ale ani to nestačí. Takže ešte raz, dobrý deň prajem všetkým. Moje meno je Marek 

Mergleský a som konateľom spoločnosti FLM, s.r.o., ktorá je vlastníkom zimného 

štadióna Aréna sršňov, tiež hokejbalového multifunkčného ihriska v areáli Základnej 

školy na Drábovej ulici, kde sa nám podarilo vybudovať športový areál. Mesto Košice 

poskytlo pozemok ešte v roku 2010, ako prípad hodný osobitného zreteľa, za čo mu 

chcem veľmi pekne poďakovať. Investičný náklad na vybudovanie nášho športového 

areálu Aréna sršňov je k dnešnému dňu 2,5 mil. eur, prevádzka zimného štadióna nás 

mesačne stojí 35 tis. eur, v čom sú započítané splátky úverov, mzdy zamestnancov, 

energie potrebné pre prevádzku zimného štadióna. Taktiež mám založený vlastný 

rodinný dom, kde finančné prostriedky som vložil do stavby zimného štadióna. Mesto 

Košice mi na výstavbu a tiež na prevádzku zimného štadióna neposkytlo a ani v 

súčasnosti neposkytuje žiadne finančné prostriedky. Zimný štadión využívajú žiaci 

susednej školy ZŠ Drábová, taktiež školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, 

ktorým poskytujeme ľadohodiny zdarma a taktiež štadión navštevuje široká verejnosť. 

V spolupráci so ZŠ Drábová sme tento rok po prvýkrát otvorili triedu s rozšírenou 

športovou prípravou zo zameraním na ľadový hokej od 5. ročníka základnej školy. 

Máme v pláne na tejto škole otvoriť športové hokejové triedy. Zúčastňujem sa dnešného 

zastupiteľstva, pretože mi je šport blízky a nie je mi jedno, ako sa tu rozoberajú letné 

olympijské hry mládeže EYOF a naše športoviská. Som jednoznačne toho názoru, že do 

toho treba ísť. Naše športoviská sú v žalostnom stave, viď stará športová hala, 

hádzanárska hala, taktiež hala Cassosport, je potrebné ich rekonštruovať. U mňa na 

zimnom štadióne Aréna sršňov som založil hokejový mládežnícky klub, v ktorom mi 

denne športuje po troch rokoch činnosti od založenia klubu dnes už viac ako 200 detí. 

Záujem detí o športovanie v klube je obrovský. V minulosti som počúval ako deti 

nechcú športovať. Dnes po 3 rokoch činnosti, z vlastnej skúsenosti okolo klubu môžem 

povedať, že deti športovať záujem majú. U mňa na štadióne si dokonca lámem hlavu 

ako uspokojiť ich záujem a úprimne sa z toho teším. Keď sa rodičov detí, ktoré nás 

navštevujú pýtam, čo ich k nám do hokejového klubu priviedlo, jednou z vecí okrem 

unikátneho prepojenia školy a zimného štadióna, a to dosť podstatnou je krása nášho 

športoviska. Deti na ľade, rodičia napriek teplote v hale 5 stupňov sedia si v kaviarní v 

krátkom tričku pri 22 stupňoch, v krbe nám hreje oheň, v okolí haly máme anglické 

trávniky, ktoré zavlažujeme dažďovou vodou zbieranou zo strechy zimného štadióna a 

taktiež túto vodu používané vo WC, aby sme šetrili prevádzkové náklady. Máme krásny 

štadión, ktorý minimálne na Slovensku nemá páru. Preto rekonštruujme naše haly, vráti 

sa nám to minimálne v počte športujúcich detí, nehovoriac o ďalších aspektoch. Túto 

halu Arénu sršňov viem mestu Košice počas podujatia EYOF ponúknuť, pretože mám 

záujem na tom, aby sa toto podujatie v Košiciach uskutočnilo. Pri neveľkej investícií 

mesta do podlahy a palubovky je možné premeniť zimný štadión Aréna sršňov na 
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športovú halu. Áno, máme hľadisko len pre 100 návštevníkov, ale existujú moderné 

skladacie tribúny, takže vieme hľadisko za minimálnych nákladov rozšíriť na 

minimálne 500 až 1000 osôb, čo si myslím, že pre športy o ktoré bude menší záujem to 

bude plne postačovať. Posledné k čomu sa chcem vyjadriť, je stav našich 

vysokoškolských internátov, ktoré je možné tiež vďaka EYOF zrekonštruovať. Som 

organizátorom hokejových turnajov pre mládež, taktiež amatérskych hokejistov 

športovcov a napriek tomu, že sa vysokoškolské internáty, poviem môj príklad, na 

Jedlíkovej ulici nachádzajú len cca 800 metrov od našej haly, napriek výhodnej cene za 

ubytovanie sa tam hanbím na základe stavu, aký tam pretrváva družstvá ubytovať. 

Pardon, mám ešte jednu... Preto apelujem na našich poslancov, aby nepremrhali šancu 

zrekonštruovať za štátne finančné prostriedky, aj za štátne finančné prostriedky tieto 

haly, internáty a postaviť Národné tenisové centrum. Táto šanca tu nebola 20, 30 rokov 

a nemusí sa tak skoro opakovať. Obmenou nám budú krásne haly, usmiate tváre našich 

športujúcich detí a s nimi úsmev aj na tvárach ich rodičov. Ďakujem za vypočutie. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán Alojz Hlina. 

 

p. Hlina, predseda KDH: Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne za možnosť vystúpiť. Vážený pán 

primátor, vážení poslanci, poslankyne, vážení hostia. Využijem túto príležitosť keďže 

sme v Košiciach, máme dlhodobo plánovanú akciu dneska poobede v meste aj som 

účasťou na vašom zasadnutí a vložím do toho trošku politický pohľad, predsa len som 

predsedom politickej strany a čo má zaráža, zaráža tá smerácka dvojtvárnosť a 

respektíve dvojtvárnosť predstaviteľov Smeru. Smeráci dokážu odkomunikovať, obhájiť 

nákup CT-čka za 1,5 milióna eur. Ten stroj vojde do obývačky, samozrejme niečo stojí, 

ale vojde do obývačky a na druhej strane povedia, že mesto Košice má postaviť 

športoviská, zrekonštruovať športoviská a ešte zorganizovať tu mládežnícku olympiádu 

za 12 miliónov. Viete, to je to dvojité vnímanie ceny peňazí. Ja si dovolím tvrdiť, že 

Smer by dokázal za 12 mil. eur postaviť alebo zrekonštruovať nanajvýš nejaké foyer v 

nemocnici. Toto je naozaj absurdita predstaviteľov Smeru a ešte s niečím je to spojené, 

s ohromným cynizmom. A ten cynizmus je v tom, ja si to pamätám, keď prišiel minister 

Počiatek do parlamentu, tak sme vedeli, že príde nejaké CD-čko, príde nejaká aplikácia, 

ktorú nikto nepotrebuje, ale bude stáť 40 mil. eur. Hej? Proste peniaze nemali žiadnu 

cenu, peniaze sa rozdávali tam, rozdávali hentam. Ak tu treba dať peniaze na 

športoviská a tie tu zostanú a na tých športoviskách budú športovať deti a o to ide. Čiže 

Smer nie je ochotný prispieť na to, aby sa postavili, zrekonštruovali športoviská, tak 

hovorme v jeho prípade o ohromnom a naozaj ohromnom cynizme. Dovolím si tvrdiť, 

že takúto akciu ako je Olympijský festival mládeže Košice potrebujú, potrebujú aj 

východ, tie okolnosti tu už boli čiastočne spomenuté a potrebuje aj Slovensko. Niekto 

však takú akciu musí zaplatiť a nemalo by to byť len mesto Košice a keď taká akcia má 

byť, tak štát by sa mal na tom zúčastniť a zúčastniť významnou mierou. Všetko niečo 

stojí, aj takáto akcia niečo stojí a vláda Slovenskej republiky by ju mala podporiť tak, 

aby sme ju zorganizovali, aby ste ju zorganizovali dôstojne. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Poprosím pána Barňáka, nech sa páči. 

 

p. Barňák, občan mesta: Dobrý deň. Dobrý deň, páni poslanci, poslankyne. Dobrý deň, pán 

primátor. Dobrý deň, vážení hostia. Niektorí ma poznáte, niektorí ma nepoznáte. Ja od 

roku 1977 do roku 2006 som bol aktívny funkcionár v športe na rôznych úrovniach, v 

medzinárodnej, československej, slovenskej, košickej, humenskej z kade pochádzam. 

Veľa už tu dnes odznelo, a tie čísla ako metú všetkých ľudí v tomto meste a možno aj 
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verejnosť, pretože zhruba 2 týždne sledujem celú mediálnu kampaň a všetko čo sa okolo 

toho odvíja a snažil som sa trošku učesať tieto skutočnosti. Keďže som pôsobil v 

rôznych organizačných výboroch, nie len ako člen v organizačných výboroch, ale ako aj 

predseda organizačných výborov medzinárodných akcií, mám, dovolím si tvrdiť, ako 

veľmi dobrý prehľad o tom, čo je pri takýchto podujatiach rozhodujúce a čo je dôležité. 

Zamerám sa na 2 podstatné veci, o ktorých si myslím, že je potrebné, na ktorých je 

potrebné pracovať a celé podujatie, ktoré by mohlo dnes zaznamenať umieračik, v 

podstate ako by mohlo ako ožiť a sme schopní, podľa môjho názoru, ako byť hrdí na to, 

čo do budúcna tu vytvoríme. Zamerám sa na základný problém a to je 20-miliónový 

úver, ktorý ťaží mesto. Pri vašej 28% úverovej angažovanosti a 40% limite, alebo 

neviem aký presný ten limit je pre mesto a obce, si dovolím tvrdiť, že ten 20miliónový 

úver dá splatiť, ak sa všetky tie investície, ktoré budú súvisieť s tým, čo sa má pripraviť, 

využije rozumne. Veď úver je pôžička. Ak sa niečo požičia, tak sa má aj vrátiť. A keď 

sa má vrátiť, tak je potrebné vytvoriť spôsob ako sa to vráti. Ja si myslím, že ponuka 

generálneho manažéra alebo generálneho sekretára ako Slovenského tenisového zväzu 

je zárukou toho, že mohlo by sa to podariť aj pri tých všetkých problémoch, ktoré sú. 

Alternatíva sa nájde. Je to jeden z najlepších manažérov aký sa kedy na Slovensku v 

oblasti športu narodil. Pretože ten má odvahu zobrať štátne peniaze a zobrať do úvery a 

postaviť Národné tenisové centrum v Bratislave a potom ho splatiť a prevádzkovať a 

prísť s takouto ponukou aj do tohto mesta. Okrem toho si myslím, že sme mali mať 

ambíciu postaviť národné tréningové centrum loptových hier, basketbal, volejbal, 

hádzaná, ktoré už bolo dávno kedysi pripravované, ale zabudlo sa na to, že je možné 

takú vec realizovať aj v tomto meste. Okrem toho myslím si, že sa dá postaviť národné 

tenisové, národné centrum atletiky aj pri tom všetkom tak ako to je pripravené. Keby 

sme z minimum peňazí išli do tohto podujatia, aj pri tej ktorú máme, ak môžem 

poprosiť, dáte mi ešte slovo?  

 

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

 

p. Barňák, občan mesta: Ďakujem. Myslím si, že mali by sme mať silu a ambíciu v podstate to 

podujatie ako nie len použiť na to, aby sme si  vybudovali infraštruktúru, ale aj vytvorili 

perspektívu tohto mesta do budúcna, pretože sú dva piliere športu na Slovensku, a to je 

Bratislava Košice a všetci tí ostatní sú samozrejme dôležití, ale ak nebudú fungovať 

tieto dva piliere tak ako fungovali v minulosti, tak slovenský šport bude tam kde dnes 

je. Na jednotlivcoch, ale nemá kolektívy, ktoré by tak oslňovali ako v minulosti. Ja k 

tejto veci poviem, že ak sa vytvorí Národné tenisové centrum, a. s. a tam je ambíciou v 

podstate urobiť to, urobiť multifunkčný komplex, tak predsa dnes moderne sa stavia tak, 

aby bol schopný na seba zarobiť, aby bol schopný aj prípadne vrátiť ako nejaké 

pôžičky, alebo prípadné úvery ak by boli potrebné. Rovnako ak sa bude budovať 

Národné tréningové centrum loptových hier, je potrebné vytvoriť v podstate komplex 

budov, ktorá jednoducho bude schopná na seba vyrobiť, ale zároveň v podstate ako 

splatiť prípadný úver. Čiže ja navrhujem, aby mesto uvažovalo nad tým, že vytvorí 

spoločné firmy, do ktorých ak bude vkladať majetok, alebo bude požičiavať peniaze, tak 

aby nezaťažovalo svoj majetok. Veď ako príklad uvediem: športová hala Cassosport, o 

ktorej sa nechcem rozširovať, pretože som ju 17 rokov zachraňoval pred dražbou a 

potom ďalšie veci okolo toho, ale poviem. Mesto má tam pozemok vo výmere 1,35 ha. 

Pri trhových cenách, pretože som podnikateľ od roku 1992 a robím s realitami, poviem, 

že tam cena je minimálne 150 eur, aj keď niektorí deklarujú 200 eur. Ale v podstate 

mesto má možnosť vložiť tam majetok za 2 milióny. Ak je tam niekto, kto vlastní túto 

halu, dá sa ako ohodnotiť akú má hodnotu a ak tam niekto pristúpi, napríklad národné 
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športové zväzy, tak jednoducho takisto môžu mať akože podiel na tomto, čo sa bude 

tvoriť. Veľmi ma zaujalo tu o PPP projektoch, o PPP projektoch bolo trošku 

dehonestovane hovorené. PPP projekty sú viac zdrojové financovanie tak ako som 

používali už za socializmu a používali sa ako v týchto rokoch. Vždy je to o ľuďoch, že 

či ten PPP projekt bude v podstate taký aký má byť a či naplní tie parametre, ktoré sa 

naplánujú. To je jedna stránka veci, čiže sa tá forma dá nájsť a ešte jednu vec podstatnú. 

Keď Slovenský olympijský výbor ako bol úspešný pri kandidatúre vlastne tohto 

významného podujatia, nikdy tu také nebolo a tak skoro nebude, na Slovensku nikdy 

také nebolo a tak skoro nebude. Bola zimná ako EYOD ešte kedysi ako univerziáda, 

letná nikdy nebola. Tak chcem povedať, že všetky národné športové zväzy cez 

Slovenský olympijský výbor a šport, musia sa spolupodieľať na financovaní a na 

vytvorení týchto národných tréningových centier. Máme národné tréningové centrum, 

vytvorili sme národný štadión v Bratislave, hokejový štadión, máme národné tréningové 

centrum ako v Bratislave, máme národné tréningové centrum v Novákoch, v Čunove a 

kade inde. Je najvyšší čas, aby niečo podobné vzniklo v Košiciach, pretože my ako tu na 

východe v podstate sme schopní akože prevádzkovať a vybudovať takéto centrá . 

Ďakujem za pozornosť. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán Barňák. A medzi poslednými rečníkmi je 

pán Džubera. Nech sa páči. 

 

p. Džubera, občan mesta: Prajem dobrý deň. Ďakujem za slovo. Volám sa Peter Džubera. 

Začnem takto. Nie som členom žiadnej politickej strany. Som športovec, som rodený 

Košičan, reprezentoval som toto mesto v karate, kde som získal mnoho titulov pre toto 

mesto aj na medzinárodnej scéne. Chcem povedať len jednu vec. Máme unikátnu 

možnosť. Máme možnosť využiť peniaze, ktoré momentálne sú aj od štátu, aj od 

tenisového zväzu, samozrejme sa musí podieľať mesto. Je to výnimočná príležitosť na 

to, aby tu ostali nie len športoviská pre mládež, ale na to, aby sa zrekonštruovali takisto 

internáty, lebo takéto fotky, čo tu boli prezentované sa dajú odfotiť aj na internátoch. 

Podstatné je to, aby bola vôľa. Tam kde je vôľa, tam je aj cesta. Preto apelujem na vás, 

páni poslanci. Karate je šport, ktorý sa bez odvahy robiť nedá. Apelujem na vás, aby ste 

boli odvážni, aby ste hlasovali v zmysle svojho sľubu, že budete Košice rozvíjať. Verím 

tomu, že Košičania sa radi zapoja do všetkých aktivít, aj včítane súkromného sektoru. 

Čo sa týka môjho odboru, tak viem, že sa stavia, alebo sa rieši, alebo je v nejakej fáze 

Centrum úpolových športov na Furči, len treba tam trošku rozviazať ruky a verím tomu, 

že spolu so súkromným sektorom, s občanmi, s dobrovoľníkmi, s vami poslanci, páni, aj 

s manažérmi, ktorých tu máme, v športe ako bol kolega hádzanár, to budeme vedieť 

urobiť tak, aby to bolo dôstojné, aby tu ostala hodnota, ktorá tu bude oveľa dlhšie ako 

vy v týchto laviciach. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Máme tu 5 faktických. Nech sa páči, pán Ihnát, 

pán Djordjevič, pán Špak. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne pán primátor. Fakt hodnotné 

vyjadrenia športovcov a vyjadrenia občanov Košíc. Treba povedať, budem reagovať na 

pána Mergelského. Pán Mergelský je správcom vlastne haly Aréna Sršňov. Môžem 

povedať, že naozaj ako ju tam drží a celkove ako rozvíja, tak to je klobúk dole, a rozvíja 

ďalšie športoviská okolo hokejbal atď., to klobúk dole. Pán Mergelský, sa chcem 

poďakovať naozaj pánovi Mergelskému aj za Sídlisko Ťahanovce. Sme tam mali 7 

akcií, čo sa týka ako korčuľovania zadarmo. Takže ako veľká vďaka pánovi 
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Mergelskému za to. Teraz by som chcel poukázať na pána predsedu KDH, pána Hlinu. 

Hovoril o Smere, cynizmus, atď., atď. Nie tou cestou by som išiel. Išiel by som cestou 

vyjednávačov, išiel by som cestou ľudí, ktorí, ktorí, ktorí sú prijateľní pre vládu 

Slovenskej republiky, aby vyjednávali za Košice, si sadli a jednoducho vyjednali tie 

milióny, ako som povedal. Čiže bavíme sa tu stále dookola od rána vlastne opakujem 

ako verklík to isté dookola. To je všetko. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. S procedurálnym návrhom pán poslanec Karaffa, 

nech sa páči. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Mali sme dnes len 2 body, ale tá diskusia 

sa nám nejako pretiahla. Vzhľadom na to, aký je pokročilý čas a vzhľadom na to, že 

niektorí z nás majú aj nejaké ešte povinnosti, mimo toho, je tu taká zhoda prerušiť 

rokovanie do 14:00? Takže ja by som vás chcel poprosiť – prestávku do 14:00. Taký je 

procedurálny návrh. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Je to procedurálny návrh. Hlasujeme o procedurálnom návrhu 

pána poslanca Karaffu o tom, aby prestávka sa posunula do 14. hodiny aj včítane obedu. 

Ďakujem. Hlasujte prosím. 

 

Hlasovanie č. 8 - za: 17, proti: 15, zdržali sa: 2 (pozn.: zmätočné hlasovanie) 

 

p. Polaček, primátor mesta: Poprosím technikov, nech sa pozrú na hlasovanie. Sekundičku. 

Ďakujem pekne. Technici mi hovoria, áno je tu rozpor, nakoľko buď došlo ku 

chybnému kontaktu karty a hlasovacieho zariadenia. S vašim súhlasom, ak dovolíte, by 

som dal hlasovať ešte raz o procedurálnom návrhu pána poslanca Karaffu - o tom, aby 

sa prestávka vyhlásila do 14:00 včítane obedu.  

 

Hlasovanie č. 9 - za: 20, proti: 15, zdržal sa: 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh bol prijatý. Vyhlasujem viac ako hodinovú 

prestávku do 14:00. Vidíme sa 14:00. Ďakujem pekne. 

 

- - - prestávka - - - 

 

p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, prosím, pokračujeme v našej 

schôdzi. Poprosím technikov, aby nám ukázali, kde sme skončili v rámci diskusie?  

Máme tu otvorených niekoľko faktických poznámok. Pomôže mi niekto, ku komu sú tie 

faktické? Ďakujem pekne. Pán Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Je tu procedurálny návrh... pardon ospravedlňujem sa. Pán 

poslanec Filipko Či to je náhoda?  

 

p. Filipko, poslanec MZ: Prepáčte, omylom som... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Okej, tak pán Špak, nech sa páči. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Už som sa zľakol, že pán poslanec Filipko nám 
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chce zastaviť takéto významné rokovanie. Takže, dám si ku pánovi Hlinovi, ale 

momentálne, po tej situácii čo nastala pred druhou, tak možno aj voči kolegom, 

kolegyniam, je mi ľúto, že sú tu poslanci, poslankyne, ktorí nestíhajú zvládať viac 

funkcií vo svojom politickom živote, a teda tu nie sú, ale uvidíme pri hlasovaní, to ma 

hlavne bude zaujímať, pretože tento Medzinárodný deň žien sme predsa naplánovali už 

na Valentína, pokiaľ pamätám. Rozhodujeme dnes o budúcnosti našich detí a športu a o 

100 miliónovej investícii do nášho mesta. Rodinné či zdravotné dôvody samozrejme 

viem rešpektovať. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec to je faktická? 

 

p. Špak. Poslanec MZ: Áno. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Dobre. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ja začnem. Dovolím si však vyzvať poslancov a poslankyne, ktoré tu 

nie sú alebo nebudú, na oznámenie dôvodu ich neprítomnosti pri hlasovaní. K veci. 

Smer je aj podľa posledných prieskumov najsilnejšia strana. Budeme teda dúfať, že 

Smer v parlamentných voľbách 2020 nevyhrá a my sa posunieme ďalej? Mali sme teda, 

nedajbože voliť Petruška, aby sa mesto hýbalo? Odmietam výhovorku na vládnucu 

stranu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pridal som vám tridsať sekúnd navyše, je otvorená diskusia, toto 

je faktická. S procedurálnym návrhom je prihlásená pani poslankyňa Kováčevičová.  

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Vážený pán primátor, vážení 

kolegovia. Dávam procedurálny návrh, aby sme v podstate ukončili túto diskusiu, 

debatu k tomuto bodu. Zacyklili sme sa, je tu ešte dosť poslancov prihlásených, čiže 

ešte nech vystúpia alebo zvážia svoje vystúpenie, tých, ktorí už veľakrát vystupovali. Ja 

by som poprosila ešte pána Šuleka, pretože tú najhlučnejšiu persónu sme dnes ešte 

nepočuli vystúpiť, a aby sme hlasovali o tomto procedurálnom návrhu keďže do 16. 

hodiny, myslím, že máme informovať slovenský olympijský výbor o rozhodnutí mesta 

Košice. Dnes je deadline, dnes je 8. marca. Dnes máme dať vedieť, je tu vlastne ich 

stanovisko, čiže oficiálna tlačová správa, takže, ďakujem pekne. Čiže vieme presne, že 

vieme stanovisko mesta a vlastne deklarovali ste, za ktorú verziu. Vieme názor 

športovej verejnosti. Ukončime túto debatu. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja o tom čase neviem, nemám takú informáciu. 

V poriadku. Teda procedurálny návrh znie: ukončiť... Okej, takže hlasujme za návrh 

pani poslankyne o tom, aby diskusia bola v tomto už ukončená, nasledujúca. Nech sa 

páči, hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 10 - za: 27, proti: 2, zdržali sa: 4 

 

p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh bol prijatý. Ak sa nemýlim, prejdú diskusné 

príspevky, faktické, nie sú možné. Hovorím správne organizačne? Nech sa páči, pán, 

pán Špak, máte faktickú k čomu ešte?  

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ste bol prihlásený do rozpravy tak na vás, ak nie, 

tak nemôžem mať.  
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p. Polaček, primátor mesta: Nemám svoju rozpravu, len... ako... 

 

p. Špak, poslanec MZ: Tak vy rozhodnite. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ale k čomu chcete? Ku komu?  

 

p. Špak, poslanec MZ: Ku vám.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ja som nič také nepovedal, načo by bolo na mňa reagovať, 

organizujem len procedurálny návrh. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ale ... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, povedzte na koho, lebo už sa posúvame ďalej. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Na vás. Chcel som dokončiť tých mojich 30 sekúnd, ak sa to nedá, 

povedzte, v pohode. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Dokončte 30 sekúnd a naozaj, nerobme z toho zábavu. Ďakujem. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. No mňa to práveže prestáva baviť, preto som sa 

chcel vyjadriť ku pánovi Hlinovi a Sulíkovi. Lebo tam som mal pocit, že mi z toho 

celého vyplýva, že zadusíme mesto, lebo Smer. Ako som spomenul aj v médiách, 

nechápem načo stále spomíname Rašiho a vládu. Dali prísľub, a ja som napríklad čakal, 

že prídete s nejakým potvrdením, alebo podpisom od Rašiho, aby sme aspoň to, čo 

vláda chce dať, mali potvrdené, tak sa bojíme aj toho. A prosím už verejne 

nepoužívajme slogan, môže za to Rašiho vláda. Zmeňme to na my to dokážeme a Smer 

nepotrebujeme. Aj preto sme ich z Košíc vyhodili. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Filipko. Máte slovo diskusii.  

 

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

zastupiteľstvo. Mal som tú výhodu vypočuť si aj hlasy z odbornej verejnosti, veľmi si 

vážim ich názory. Nebudem komentovať, ale skutočne asi to PPP je asi jedným z tých 

drahších spôsobov financovania. Ak nemám peniaze, ale, to vieme, že nemáme peniaze. 

Možno sa budem opakovať z mestskej rady niektoré moje myšlienky, ale pokladám za 

dôležité upozorniť, povedať. Veľmi veľa tu odznelo, viacerí z nás tu sedíme už asi viac 

volebných období. Boli sme pre jej mnohých vážnych rozhodnutiach. Predávali sme 

možno lukratívne pozemky či mestské firmy. V tom čase to boli asi, podané, ako 

najlepšie riešenia, ktoré sme mohli urobiť. Časom sa ukázalo, že to rozhodnutie nebolo 

šťastné, alebo nebolo výhodné pre mesto. Možno že aj rozhodnutie o prijatí záväzku 

zorganizovať EIOF v roku 2016 možno nebolo celkom zodpovedné. V tom stave, ako 

sa to celé nachádzalo. Alebo možno že sa neurobilo dostatok aktivít na to, aby dnes sme 

mohli povedať jednoznačné áno. Ja tiež v kútiku duše by som najradšej organizoval ten 

festival, ale pán Rovinský spomínal dobrého hospodára. A fakt by sme mali byť dobrým 

hospodárom. Hospodárnosť a efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov. 

Musíme povedať aj občanom, že nie len, okrem toho prijatia záväzku, povedzme 10 

miliónov úver na štyri roky alebo na dva. My vieme splatiť, ako bolo povedané úver za 

futbalový štadión ďalších 8 miliónov eur a kopec ďalších peňazí dávame bežne každým 
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rokom do športu, či teraz to budú možno milión eur do majstrovstiev sveta v hokeji, do 

maratónu a ďalších vecí. Dotácie pre šport každoročne, zrejme ta dotácia bude vyššia 

ako 2,7 milióna či koľko. To 2,4 v tomto roku. Vieme, že vklad aj pôjdeme k téme 

košickej futbalovej arény, vklad mesta mal byť okrem nenávratného príspevku štyroch 

miliónov, 8 miliónov. Dnes už sme cez 12 a vôbec nevieme ešte koľko bude platiť. 

Druhú, prípadne tretiu etapu a koľko budú stáť prevádzkové náklady toho celého 

fungovania. Keď sa pozrieme ku susedom, sledujem, veci možno v Maďarsku. Mesto 

Miškolc, krajské mesto za podpory vlády postavilo štadión. Mesto Miškolc sa podieľalo 

nejakým zlomkom financií. Poprosím si ešte ten druhý limit. Zlomkom financií, vláda 

sa financovala, dnes stojí s tréningovými centrami a bude slúžiť všetkým obyvateľom. 

Ja si tak predstavujem, možno od tých Košičanov, ktorý nás zastupujú na vysokých 

úrovniach, aby sa správali ako Košičania. Neboli by sme prvé mesto, ktoré sa vzdá 

nejakej vážnej kandidatúry, vážneho podujatia alebo odstúpenie. Ak je to zodpovedné 

rozhodnutie. Pozrime sa napríklad na NTC. Tlačíme to NTC na Popradskú ulicu, teda 

mnohí. Máme živé skúsenosti od okolia Steel arény. Máme živé skúsenosti od okolia 

štadióna Loki, keď ešte FC hralo troška lepšiu úroveň, že celé okolie zabité autami a my 

teraz silu mocou postavíme na rýchlo pri Popradskej, alebo chceme postaviť, NTC-čko, 

a ďalšiu lokalitu vytvoríme takú, ktorá bude zabitá autami a budú sa hrnúť ďalšie a 

ďalšie problémy. Čiže dobrý hospodár by mal myslieť aj na ďalšie naše investície. 

Ďakujem, že ma počúvate. Do škôl a zariadení o chvíľu prídeme z Dopravného podniku 

s veľmi vážny požiadavkami a možno že ďalších podnikov, ak sa urobia analýzy, 

zistíme, že budeme musieť niektoré ešte sanovať a pomôcť im, aby sa dostali z toho 

marazmu, ktorý sa tam možno konal v minulosti. A aby sme nastavili prežitie tých 

podnikov. Chceme riešiť IDS-ku, chceme riešiť výstavbu, možno bytov, pre sociálnu 

oblasť, chceme robiť záchytné parkoviská, chceme riešiť Slaneckú cestu, chceme robiť 

obchvat do Kavečian a možno kruhovku, to je taký malý projekt na kostolianskej. Ja 

nemôžem súhlasiť, aby sme sa zaviazali, pri hocijakej alternatíve s úverom do športu 

viac ako 10 miliónov eur. To je to maximum čo si môžeme dovoliť. Nemôžeme si 

dovoliť, aby mesto Košice na ďalšie 4 roky sa stalo iba mestom športu. Aby celý aparát 

mesta pracoval dva a pol roka intenzívne len na športe, a aby sme sa nemohli venovať 

tým ďalším menovaným aktivitám. Vedel by som si predstaviť, povedzme pána 

Lörinca, ako splnomocnenca pre šport, pri povedzme druhej alternatíve. Vybudujme, ja 

som teda za druhú alternatívu, povedzme nie, ale zároveň áno pre rozvoj športu a 

športovej infraštruktúry. Ďakujem za pozornosť.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickými pán poslanec Knap a pán poslanec 

Špak na pána poslanca Filipka.  

 

p. Knap, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor. Chcel by som vás 

požiadať, po vystúpení športovcov bolo prisľúbené, aby vystúpil pán magister Šulek už 

viacerí kolegovia poprosili o jeho vystúpenie a nebolo mu umožnené dať slovo. Už je to 

piatykrát. Ďakujem pekne. 

 

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

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. musím zareagovať na kolegu pána 

poslanca Filipka, lebo pri NTC-čku znova padli vety typu: zabité autami. toto nie je 

problém NTC, toto je náš problém, tzn. my máme na to mestskú políciu, aby nám v 

prípade akejkoľvek akcie, v akejkoľvek časti mesta sa naše ulice nezadusili autami. na 

to regulujeme tú dopravu, nato máme 3 milióny eur, aby sme mestskou políciou dali 
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vedieť tím občanom, tu parkovať nemôžeš choď na zberné parkovisko, tzn. to, že zabité 

autami, to nikdy nebude, ak bude fungovať to mesto tak ako má. a k druhej veci, k tomu 

rozvoju športu. Tá druhá možnosť, že 10 miliónov dáme na rozvoj športu namiesto 

toho, že ich dáme do veľkej akcie za 100 miliónov. padla tu jedná vec, že postavíme 

Halu za 8 až 10 miliónov v priebehu štyroch rokov. No, ak toto rozvoj športu, to je dosť 

málo podľa mňa. Lebo toto podalo už na dvoch jednaniach. Ďakujem. 

 

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

 

p. Petrovčik, poslanec MZ: Ďakujem pán primátor. Pokúsim sa byť stručný, pretože dnes už 

ozaj tu bolo povedané mnoho, takže zrekapitulujme si to. To, že tu veľký investičný nôh 

dlh a nie len samozrejme, ako bol prezentovaný v oblasti športu, na tom sa zhodneme 

všetci. Legitímna je ale namieste otázka, prečo a kto je zato zodpovedný. Myslím si, že 

odpoveď poznáme, netreba to ďalej rozvíjať. treba si uvedomiť ale, že na začiatku, 

alebo v roku 2021, tu už nebude táto vláda, ktorá je teraz v Bratislave. čiže budú 

rozhodovať úplne iní ľudia, aké a či pritečú financie od vlády sem do Košíc. Takže 

prosím všetkých tak ako tu sedíme, buďme vizionári a pozerajme sa dopredu a poďme 

naozaj všetci spoločne ako tu sedíme podporiť tento projekt EYOF pre rok 2021 a aj tak 

to už konečne ukončme tento politický boj. Lebo keď takto dnes tu hodnotím, a čo som 

tu dnes videl, mám pocit, že tu chýba aby som aj ja zavolal môjho predsedu strany 

spoluobčianska demokracia, lebo on už len nám tu chýba. Samozrejme, aby sám 

odprezentoval, ale k tomu by som sa nikdy neuchyľoval. Ďalej chcem povedať, poďme 

naozaj do tohto projektu, hoci aj to financovanie prostredníctvom PPP projektu. Vydal, 

teraz poviem ako krajský poslanec, som si práve prečítal, aj pán župan Trnka správu, 

alebo oficiálne vyhlásenie, kde potvrdzuje, že kraj ráta s troma samostatnými projektmi. 

Ktoré by mali byť realizované do polovice roka 2021. Ide o atletický štadión, 

gymnastickú halu a rekonštrukciu stredoškolských internátov. všetky tieto projekty za 

pätnásť a pol milióna. PPP projekt, nastavíme tak, že okruh dodávateľov sa zúži na 

veľké nadnárodné firmy, ktoré budú musieť spĺňať náročné kritériá. Nebudú si môcť 

dovoliť robiť chyby. Takže toto je oficiálna správa, takže aj ako krajský poslanec, tuto, 

toto za deklarovať. A poďme sa zamyslieť aj my. Chcem len poukázať nato, že 

napríklad v mestskej časti, napríklad teraz ideme do finále s jedným PPP projektom, 

teraz v rámci vylepšenie energetickej náročnosti prevádzky našej Krytej plavárne. 

Takže... (pozn.: zaznel zvukový signál) ...poprosím ešte 3 minúty. Takže, ako už bolo 

povedané bude nutných... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, dohodnime sa minúta, pretože diskusia bola 

uzavretá, to ako keby bol druhý príspevok, čiže dajme si minútu.  

 

p. Petrovčik, poslanec MZ: Niektorí tu už pomaly rozprávajú hodiny... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Preto to treba dať na 3 minúty. Dodržujme rokovací poriadok. Ja 

sa ospravedlňujem, ale to je ďalší príspevok ako keby. 

 

p. Petrovčik, poslanec MZ: Dobre. Ako bolo už povedané, bude nutných ešte x-rokovaní, 

a možno bude treba sa zamyslieť, myslím teraz rokovaní s vládou. A možno je na 

mieste sa zamyslieť, kto iný, by mal byť poverený, mal by ísť do tej Bratislavy rokovať 

s tou vládou, lebo myslím si, že všeobecne známou animozita medzi vedením mesta 

a vrcholnými predstaviteľmi vlády. Dobre, takže na záver len chcem povedať toľko, že 

ja budem hlasovať za organizáciu tejto úžasnej akcie v našom meste. A ktorá, si myslím 
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určite pozdvihne naše mesto. Mňa presvedčil aj pán Barňák, dlhoročný a skúsený 

športový funkcionár, ktorý tu vstúpil a podporím túto alternatívu číslo jeden. A rád sa 

takto pridám, ako tu bolo povedané, k týmto šialencom v úvodzovkách. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickými pán poslanec Rovinský, Jakubov, 

Špak. Nech sa páči, 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som také 3 poznámky. Začnem odzadu. 

Pán Barňák, nevie čo sú to projekty PPP, čo mi potvrdil v diskusii hore na schodoch. 

pretože to nie je o partneroch hocijakých, ale to je o privátnych partneroch. Druhá vec. 

Nám chýba, nemôže si druhá strana vyberať s kým jednať bude a s kým nie. My máme 

primátora a nebude 2. strana si určovať či bude jednať s Petrovčikom alebo 

s primátorom. Obidvaja sú rovnaké začiatočné písmeno, lebo primátor je v Košiciach 

jeden. Takže to je druhá vec a tretia vec. Vážení, stále nechceme vidieť, že my máme 

okrem investičného dlhu aj prevádzkový dlh. To znamená, my nemáme na prevádzku 

tých zariadení. Skúsme sa zamyslieť nad tým, prečo tie zariadenia padli preto, že nebolo 

na ich údržbu. Jednoducho, čiže neboli tam, napríklad na školách preto, lebo nie je tam 

jeden školník chýba, ktorý by sa o tie areály staral.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Jakubov, som sa teraz zamyslel 

a som dal pánovi Rovinskému viac času. Sa ospravedlňujem. Nech sa páči pán Jakubov.  

 

p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Ja sa prikláňam k 

názoru pána kolegu Petrovčika a určite budem hlasovať podobne ako on, a myslím si, že 

v týchto slovách bolo veľa rácia. Podobne ako predtým v slovách pána kolegu Lörinca. 

A súčasne sa pripájam k pánovi Petrovičkovi a Knapovi. Vzhľadom na to, že najviac o 

tomto projekte pán Šulek, možno by už bolo možné, umožniť mu vystúpiť predtým ako 

znejú ostatné diskusné príspevky. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ja len, ja som povedal, že pán Šulek vystúpi, keď skončí prvé 

kolo. A vtedy som to oznámil, potom ako bol ohlásený pán Karabin. Čiže takto to bude, 

keď vystúpi pán Karabin, výstupy potom pán Šulek. Od prvej chvíle je to takto 

nastavené, len žiaľ tá diskusie ide veľmi pomaly. Nech sa páči s faktickou pán poslanec 

Djordjevič.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Ja len 

doplnením predrečníka pána Petrovčika, pána starostu. Len trochu by som chcel 

poopraviť. Dneska hovoríme o 15 miliónoch výdavkov pre kraj, ale 14. februára bol 

nám predložený materiál, ktorého predkladateľom bol primátor mesta a tam sa hovorilo 

o piatich miliónov investície za kraj. Čiže to trochu vyvracia jeho vyjadrenia na 

sociálnej sieti, že sa venuje tejto problematike od 1. dňa, lebo by o 300 % nenavyšoval 

čísla, ale čo sa hovoril pán Petrovčik o politických tričkách, tak jednoznačne ho v tomto 

podporujem a to som chcel povedať aj pánovi Hlinovi, len on si povedal svoje a odišiel. 

Asi sa mu o smere aj sníva, ale i občania jednoznačne dali najavo, že tú poslancov zo 

Smeru nechcú. Aj sa ospravedlňujem pánom, ktorí sedia predo mnou, ale sú dnes len 

štyria, čiže rozprával mimo. Ja by som mu to povedal aj do očí, a jednoducho toto nie je 

o politických tričkách. Politika a šport nikdy v histórii nešli a nesmú, a neni to ani v 

súlade s podmienkami olympiády a olympijského ducha.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pán poslanec Vrchota. Nech sa páči, máte slovo 
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v diskusii. Tri  minúty prosím. 

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo pán primátor. V prvom rade by som chcel 

popriať, poblahoželať všetkým dámam, prítomným. Všetko najlepšie k MDŽ. No 

a k veci samotnej. Ja mám taký názor, že šport by sa mal budovať odspodu. viackrát tu 

už zaznelo dnes, že máme obrovský investičný dlh. mali by sme podporovať aj tie 

poviem, že malé športy, tú malú športovú infraštruktúru. A objavuje sa tu v meste jeden 

problém za druhým. Vyskakujú tu kostlivci zo skrini. Čakajú nás výdavky, dnes pri 

bode jedna sme toho boli svedkami. myslím si, že by bolo naozaj nezodpovedné, ak by 

sme išli kvôli deväť dňovému podujatiu, do nejakého veľkého zadlžovania, a aby sme 

peniaze, ktoré máme míňať na rozvoj mesta Košice. A to čo potrebujú prioritne naši 

obyvatelia, míňali do veľkých projektov. ja si dovolím trošku ešte, len súvisí to aj s tým, 

že máme tu aj iné oblasti, do ktorých potrebuje mesto zo svojich zdrojov, ktoré, ktorých 

aj tak má málo. Do ktorých potrebuje investovať. Zákon o obecnom zriadení v § 1 

ods. 2 ustanovuje, že v 1. vete, že základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je 

starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby u obyvateľov, čiže všestranný, 

nielen šport. Ale dobre. Poďme do toho, zorganizujme toto podujatie. budeme mať 

prestíž, to čo všetko spomínali aj ďalší kolegovia, ale potrebujeme na to financie. ja by 

som chcel dať spolu s kolegom Strojným, návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach. Dovoľte, teraz vám ho prečítam. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 

§ 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 

§ 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov. Po a) 

berie na vedomie, informáciu o výsledku rokovania na úrovni podpredsedov vlády 

Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Predsedu Košického 

samosprávneho kraja a primátora mesta Košice zo dňa 27. 2. 2019 s cieľom získať 

finančné prostriedky na dofinancovanie aktivít súvisiacich s organizáciou Európskeho 

olympijského festivalu mládeže Košice 2021. Po b) žiada vládu Slovenskej republiky z 

dôvodu pretrvávajúceho záujmu mesta Košice o usporiadanie Európskeho olympijského 

festivalu mládeže Košice 2021 s dátumom konania 25. 7. až 31. 7. 2021 a bezodkladné 

opätovné rokovanie vo veci finančného príspevku a podporu zo strany vlády Slovenskej 

republiky, pre mesto Košice na uvedené podujatie v celkovej výške 22 miliónov eur v 

členení 10 miliónov euro na krytie investičných výdajov do dobudovania športovej 

infraštruktúry v meste Košice a 12 miliónov euro na krytie organizačných výdajov 

podujatia Európskeho olympijského festivalu mládeže Košice 20021. Po c) žiada 

primátora mesta Košice, za účelom rokovania s vládou Slovenskej republiky, v zmysle 

bodu b) uznesenia, splnomocniť námestníčku primátora mesta Košice pani Luciu 

Gurbáľovú a predsedu Komisie športu a aktívneho oddychu pána Ladislava Lörinca. Po 

d) žiada vládu Slovenskej republiky o prerokovanie žiadosti mesta Košice v zmysle 

bodu b) uznesenia zo splnomocnencami mesta Košice a vyjadrenie postoja vlády 

Slovenskej republiky do 18. 3. 2019. Po d) žiada vládu Slovenskej republiky o 

prerokovanie žiadosti mesta Košice. Pardon po e) žiada primátora mesta Košice, aby 

požiadal slovenský olympijský športový výbor, o súčinnosť pri rokovaniach s vládu 

Slovenskej republiky a o predlženie termínu na predloženie stanoviska mesta Košice k 

organizácii a zabezpečeniu podujatia Európskeho olympijského festivalu mládeže 

Košice 2021. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickými pán poslanec Djordjevič a 

nasleduje pán poslanec Strojný.   

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Nie som síce vyštudovaný 
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právnik, ale uznesenie typu, že mestské zastupiteľstvo žiada vládu o konkrétnu sumu mi 

príde ako nevykonateľné. To len toľko k návrhu pána starostu Vrchotu. Ako my 

môžeme žiadať vládu o konkrétnu sumu to, to je úplne ako, keby sme, ja neviem. 

Vyjadrite sa buď vy pán primátor, či je to podľa vás v poriadku alebo niekto z právneho 

oddelenia, ale mne sa to zdá nie celkom v poriadku. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ako deklarácia je to v poriadku. Nech sa páči pán poslanec 

Strojný. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Takže k návrhu pána 

Vrchotu. Myslím, že to kompromisný návrh. Je to presne to, čo dneska sme už x-krát 

počuli. ideme ďalej rokovať. ideme žiadať. Chceme to robiť. Vymeníme, dajme tomu 

vyjednávačov. Bude dobre ak sa tak udeje na druhej strane a majme nádej, že to vieme 

spraviť. Ja budem určite hlasovať za tento návrh. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Do diskusie, nech sa páči pán poslanec Karabin, 

následne sa pripraví pán Šulek, aby vystúpil za magistrát a oddelenie športu. 

  

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Pán primátor máte dôveru Košičanov. Máte 

podporu aktivistov a kolegov fungujúcich Košíc. Tak by ste mali pre toto mesto reálne 

začať pracovať, nielen kritizovať, hľadať vinníka. Kto je vinný? Smer je vinný a pod. 

máte jedinečnú možnosť, ktorá sa nebude opakovať, že pre Košičanov, viete a ste 

schopný zorganizovať EYOF 2021. Vzdať sa organizovania, ak máte väčšinu 

poslancov, na vašej strane by bolo zbabelosť a hanbou pre toto mesto. Ja budem za 

schválenie úveru, pre toto podujatie, ak bude treba tak zahlasujem za ďalších 20 

miliónov eur do opravy komunikácií v meste Košice. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán Šulek, nech sa páči máte slovo za Magistrát mesta. 

 

p. Šulek, vedúci referátu športu a mládeže: Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážený 

poslanci, vážené dámy, ktoré máte dnes svoj sviatok. Želám vám veľa zdravia veľa 

a veľa športových dní v roku. V prvom rade dovoľte vážení pani poslanci a pani 

poslankyne. Tak ako vy sa snažíte  byť dobrými poslancami pre svojich občanov, tak mi 

športový manažéri sa snažíme byť dobrými manažérmi napríklad pre olympijské 

podujatie a taktiež pre našich športovcov. ja by som chcel, v tejto chvíli poďakovať 

hlavne našim partnerom, ktorí boli v tomto projekte a ktorí podpísali zmluvu o tom, že 

budeme organizovať v Košiciach v roku 2021 európske podujatie. dodnes nezaznelo 

slovo poďakovanie Európskemu olympijskému výboru alebo európskym olympijským 

výborom, ktorí s nami od začiatku spolu so Slovenským olympijským výborom 

spolupracovali na tomto projekte. A tak ako ste sa včera mnohí pýtali, pretože sme mali 

niekoľko sedení, tak, tak vám hovorím, že všetky informácie a všetky podklady, ktoré 

ste dostali sme prerokovávali práve s týmito ľuďmi. Musíme si ich naozaj vážiť, pretože 

sú to ľudia, ktorí nerobili jedno takéto podujatie, ale robili na viacerých podujatiach. Ja 

vám poviem napríklad pani Katarína Ničová, ktorá bola vlastne manažérkou tohto 

podujatia EYOF. Vlastne urobila zimné podujatie ako riaditeľka tohto podujatia, a 

potom niekoľko rokov za sebou viedla a nás manažovala tomto projekte. Tej sme ešte 

nepoďakovali. Bola v tomto organizačnom výbore. Takisto pán Josef Kasár, ktorý bol 

v evaluačnej komisii. A prechádzal všetky tieto športoviská, ktoré sme my navrhli, aby 

boli použité na toto podujatie. Pán Jozef Lipa, ktorý je zároveň aj generálny sekretár 

slovenského olympijského výboru, pán Chmelár František, ktorý šiel do toho s nami. A 
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následne pán Anton Siekel, obidvaja prezidenti slovenského olympijského a dnes už aj 

športového výboru, mali veľkú snahu aby nám pomohli a všetky materiály, ktoré ste 

dostali sme konzultovali s nimi. A kutým číslam, ktoré ste videli, že jeden deň boli čísla 

také, jeden deň sú také. Nemajte obavy, že sme jediné mesto, ktoré takto s tými číslami 

kalkuluje. Dobrý manažér sa vie rozhodnúť v jednej sekunde pri takomto podujatí, ktoré 

na rozdiel ráta až do desaťtisíc ľudí, a musí sa správne rozhodnúť zo štyroch alternatív 

pre jednu. Takže naozaj treba robiť aj s týmito číslami, a hoci aj zo dňa na deň, z hodiny 

na hodinu tak ako sme to robili my. Ja by som vám chcel na záver povedať, že 

rozhodnite správne, pretože rozhodujete aj v prospech občanov, ale hlavne v prospech 

športovcov tohto mesta. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: S faktickými pán poslanec Špak a pán poslanec Lipták. Nech sa 

páči. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem zo slovo. Ja na pána Šuleka keby, 

možno asi na vás budú tie faktické, predpokladám, keďže ste boli teraz predrečníkom. 

Takže, včera sme tu sedeli asi tridsiati poslanci do neskorých večerných hodín a padla 

tu taká veta, ktorú by som chcel od vás počuť reakciu, lebo pán primátor nám povedal, 

že keď prevzal vedenie mesta, otvoril šuplík s prípravou tak, či je to pravda, že našiel 

len prázdne šuplíky. Lebo vy ste v roku 2016 to pripravovali. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán Špak, skúste ma citovať a nevymýšľať si veci so šuplíkmi. 

Nech sa páči pán Šulek. V akom stave bol projekt, keď sme sa o ňom rozprávali. 

 

p. Šulek, vedúci referátu športu a mládeže: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel k tomu 

povedať toľko, že tieto tri príručky, ktoré držím v rukách, jedna je, ktorú sme boli, keď 

ešte sme podali len kandidáti. Tá bola vydaná v roku 2015. 2016 bola druhá príručka, 

volalo sa to BID FILE, kde sme opäť zosumarizovali všetky športoviská, museli sme 

zadať kapacity, rozmery, kde sú tieto športoviská. Všetko, vidíte tu fotografie, kto 

všetko sa zúčastňoval, aj zároveň sa zúčastnili prezidenti všetkých športových 

organizácií, ktorým taktiež treba poďakovať, že sa zúčastňovali a snažili sa nám pomôcť 

pri tomto podujatí. V roku 2017 sme mali ďalšiu príručku. Volalo sa to „master plán“. 

Tá už bola prezentovaná v Minsku a museli sme naozaj do tejto príručky už dať také 

čísla, zároveň aj s „budgetom“ celým, a taktiež s organizačným výborom. Čiže nie je 

pravda, že sme nejak nepripravovali. Všetko bolo pripravované a bolo to pripravované 

spolu s ľuďmi, ktorých som spomínal. Taktiež sme oslovovali rektorát, čiže všetkých 

ľudí, ktorí podpísali Memorandum - rektorát Technickej univerzity, VISIT Košice, 

mesto Košice a zamestnanci tohto mesta na tomto pracovali a samozrejme nemôžem 

vynechať ani Košický samosprávny kraj. Či už súčasných alebo bývalých poslancov 

a zamestnancov, a vedúcich predstaviteľov. Takže toľko k tomu, čo ste sa pýtali.  

 

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

 

p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. No, musím sa priznať pán 

Šulek, že vašim vystúpením som trošku šokovaný. Nechcel som sa vôbec dneska ozvať, 

ale po tých všetkých vystúpeniach, ktoré tu dneska lietajú ako mi to nedá. Priznám sa, 

že nemám pocit, že by ma mal niekto vychovávať, komu sa mám poďakovať a nemám 

poďakovať. A priznám sa, že najmä keď je to, nechcem sa dotknúť, od pracovníka 

magistrátu. Ako od vás, od manažéra som čakal úplne iné vystúpenie, ako to, čo ste tu 

predviedli, lebo mal som taký pocit, že vy ste otecko ja som synáčik, ktorý, ktorú ste 
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prišli vychovávať. A keď ste manažér športu, tak ja sa chcem opýtať jednu vec. Čo sa tu 

manažovalo od 21. apríla 2017, lebo vtedy mal byť zriadený organizačný tím, kde mali 

sedieť ľudia, manažéri, manažéri športu. Mal sa určiť časový a finančný harmonogram, 

ako sa bude realizovať  daný projekt. Takže, keďže ste manažér športu, ja by som bol 

rád, keby ste ma informovali o tom,  čo sa urobilo v roku, od apríla 2017. Čo robil tento 

organizačný tím. Ktorého vy by ste boli stopercentne súčasťou. Vďaka. 

 

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

 

p. Šulek, vedúci referátu športu a mládeže: Ďakujem pekne. Naozaj sa nemienim nejakým 

takýmto invektív vám venovať, pretože ja som to nemyslel na vás zle, vôbec som vás 

nechcel nikoho poúčať. Žiadali ste ma o vysvetlenie. Čo sa týka tých športovísk, to vám 

viem povedať, čo sa týka tímu, ktorý mal fungovať ako EYOF n. o., tak neziskovú 

organizáciu môže založiť mesto. Vzhľadom nato, že v roku 2017 prichádzali krajské 

voľby, tak v tom čase sme už nerobili n. o., pretože sa čakalo od roku 2018, aby sa 

založila n. o. s novým štatutárom. Potom vlastne prišiel nový štatutár pracovali sme 

ďalej na projekte a v roku 2018 sme opäť dali schváliť na zastupiteľstvo n. o., ktorá 

mala už od 1. januára nastúpiť a mali tam byť profesionálny zamestnanci, ktorí by sa 

tomu venovali. Ja ako člen, alebo predtým ako manažér tohto projektu, som bol spolu 

s ľuďmi, ktorých som spomínal a bol som zamestnaný na referáte ako vedúci športu s 

dvoma ľuďmi, takže naozaj si nemyslím, že je vhodné nás nejak ešte haniť, že sme to 

nedokázali, no a samozrejme, keď nemáte finančný rozpočet, že nemáte schválený 

rozpočet na tento projekt, tak ja nemôžem ani projekty vyrábať, nemôžem nič prakticky 

robiť, pretože mandát na toto ja, ako osoba nemám. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, spokojný ste, či chcete niečo, lebo krútite hlavou. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Radšej nie. 

 

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

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len toľko ku tomu. Aj ja som prekvapený, 

nielen pán poslanec Lipták. Ja som očakával, teda v prvom rade, dovoľte, aby som vám 

poďakoval, že ste poďakovali a poďakujte ešte raz na mňa, že tí, ktorým ste ďakovali 

urobili tú prácu, ktorú robili. Ja som od vás očakával, že sa dozvieme niečo o stave 

pripravenosti celého projektu. Tu sa črtá jedna verzia, že, že sa pripravujeme na nejakú 

„low cost“ verziu. Dajakú takú, skromnejšiu. A to, to ja o tom neviem že, že to tak malo 

byť, lebo chcel by som vedieť, že o čom ste sa vlastne, bola dohoda, a čo teraz ideme 

robiť. A zdá sa mi, že je tu dajaký rozdiel. Medzi tým, že dajakú vysoko nákladovú 

optimálnu, minimálnu verziu a ešte jednu keď môžem. Tie brožúrky máte len tri? Lebo 

chcel by som ich, jako vidieť.  

 

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

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Vedúceho referátu športu, magistra Šuleka, 

zároveň touto odpoveďou alebo prejavom, alebo v tejto minúte odpoviem aj tým, ktorí 

sa pýtali predtým. Myslím, že už viacerí z nás povedali, že veďme debatu konštruktívne 

a dopredu a nevŕtajme sa v tom, a keď to chcete počuť aj z mojich úst. A ja, ktorý má 

často nazývate na sociálnych sieťach pochlebovačom Smerákov, atď. Poviem a tvrdím, 

že, že tento projekt mal byť v inom štádiu a mohol sa nachádzať v inej polohe, a že sa 
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pochybilo, alebo niečo zanedbalo a minimálne v tej neziskovke. Ale tiež by som sa 

mohol kľudne pýtať a nebudem sa to pýtať Mgr. Šuleka, koľko času od nástupu do 

funkcie s ním strávil primátor, lebo by to bolo v danej chvíli, bude rokovanie „unfair“ 

preto sa bavme, a, vpred a pohnime sa niekde. Možno by som sa ho jedine spýtal to, či 

by podľa jeho názoru, nebudeme ho brať záväzne, sa dá v tom „low cost“ alebo 

v termínoch. Aký je jeho názor, či to vieme zorganizovať, a či to vieme stihnúť. Či by 

on do toho šiel vôbec alebo, alebo nie.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán Šulek, nech sa páči, odpovedzte. Ja len dopĺňam, pán 

poslanec, už koncom decembra, ak sa nemýlim, sme sa stretli s pánom Siekelom tu na 

Magistráte. Aj za prítomnosti členov komisie športu, 9. januára odchádzal list, prvý list 

do Bratislavy, čiže od prvého dňa, opakujem, sa touto témou zaoberáme, robíme čo 

môžeme, ale žiaľ nemám projekty, nemám rozpočty, nemám žiadne stavebné povolenie. 

Aj na haly, ktoré chceme rekonštruovať potrebujem stavebné povolenie. Nech sa páči 

pán Šulek. 

 

p. Šulek, vedúci referátu športu a mládeže: Ja si osobne myslím, že pokiaľ by sme povedali, 

že sa to nedá, tak by sme boli zlí manažéri, pretože určite sa dá tento projekt 

zrealizovať. Možno, že zase budem rozprávať v reči športovca. Ja keď som stál na 

bloku, pretože všetci viete, že som bol, alebo väčšina z vás vie, že som bol plavec, tak 

som sa rozhodoval, či skočím do vody aj napriek tomu, že okolo mňa boli súperi ktorí 

mali dlhšie ruky, nohy a rýchlejšie plavky, alebo to vzdám, chytím sa za brucho 

a odídem. Ja som vždy skočil do vody, a veľakrát som vyhral. Tak takisto som bral aj 

toto podujatie s tým, že keď do niečo idem, tak to aj vyhrám. A že to bude mať nejakú 

tú, pridanú hodnotu. A že to čo zorganizujeme bude naozaj dobré. Čo sa týka tých 

rôznych rozpočtov. Áno, aj pri tej cene, ktorú máme. Tú poslednú, ktorú som ešte dnes 

ráno vám poskytol, pretože ešte v noci som prepočítaval. Na základe novinových, ktoré 

vyšli, kde boli ešte upravované ceny napr. Košického samosprávneho kraja. Tak ozaj dá 

sa pri tejto sume toto podujatie urobiť. Druhá vec je, ako bude reagovať slovenský 

olympijský výbor, náš partner, a ako budú reagovať európske olympijskej výbory, a aká 

dôvera bude z našej strany vyslaná voči týmto dvom organizáciám, s ktorými sme 

podpísali zmluvu. 

 

 

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

 

p. Petrovčik, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pán primátor. Ja chcem len krátko 

reagovať. Vážený, vážené poslankyne, vážený poslanci, kým mi tu už, takmer celý deň, 

doslova, že kecáme, tak chcem vám oznámiť, že športovci športujú a Petra Vlhová nám 

dala odpoveď, ako sa dnes rozhodnúť. Dnes opäť vyhrala a ukázala vážne všetkým... 

Takže ja vás chcem poprosiť, vážne, prestaňme to už naťahovať. Poďme rozhodnúť ako 

správny manažéri ako tu bolo povedaná. Nevymýšľajme zase ďalšie listy, výzvy, 

neviem čo všetko. Rozhodnite sa už tak alebo onak. Ja som povedal, ja som rozhodnutý. 

A poďme makať. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: S faktickou, nech sa páči pán námestník Gibóda.  

 

p. Gibóda, námestník primátora: Faktická poznámka. Ja budem teda reagovať na pána Šuleka, 

tak ako by mali všetci s faktickou. Z toho čo ste povedali pán Šulek mám pocit, že 

reálne ste ten športovec, ten plavec, ktorý stojí na tom bloku. Ste pripravený skočiť, ale 
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posledné 2 roky vám nikto nedal ten povel, ten výstrel z pištole, že môžete odštartovať. 

Posledné 2 roky mám pocit, že kvôli voľbám a voľbám, čiže keď tu niekto povie, že to 

nie je Rašiho vláda, áno, je tá Rašiho vláda. Pretože to, čo tu bolo, a prepáčte ako, 

môžete sa hnevať koľko chcete, ale keď pán Šulek povie, že sa nekonalo, lebo prišli 

jedny voľby a potom vlastne prišli druhé voľby, a čakali sme do nového zastupiteľstva. 

Tak takéto odkladanie spôsobilo to, že tu dneska sedíme a polka z vás má taký názor, že 

poďme do toho a polka z vás má ten opačný. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak, faktická, nech sa páči. Je to druhá vaša 

faktická. Myslím si, že vám to rokovací nedovoľuje. Zatiaľ počkajte, ste v poradí. Pán 

Balčík. Ja to preverím. 

 

p. Balčík, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel 

poprosiť pána Šuleka, keby, keby skúsil takú analýzu dať. Ako to včera urobil, či už na 

finančnej komisii, alebo na tom stretnutí, ktoré bolo s poslancami, tzn., že aká hala, 

koľko peňazí a predpokladané, pre predpokladaný rozpočet, pretože ja som to napočítal 

na úroveň 10 miliónov eur, a keď odrátame od toho účastnícke poplatky a príspevok 

Európskej únie, tak mesto Košice to bude stáť 7,5 milióna eur. Ja som to tak narátal 

a viem rátať do desať. Tak ja poprosím pána Šuleka aby to. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Faktickou poznámkou môže poslanec reagovať 

na vystúpenie predchádzajúceho rečníka, reagovať faktickou na vystúpenie rečníka 

môže poslanec len raz, § 26 ods. 2. Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Jakubov 

v diskusii. Nech sa páči. 

 

p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo pán primátor. No, už sa dnes veľmi 

dlho bavíme a odznelo tu niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Ten ostatný, ktorý 

predniesol pán poslanec Vrchota, ja som si ho potom prechádzal s pánom kolegom 

Filipkom, tento návrh znamená, že by sme opäť na zhruba tých 10 dní odložili 

rozhodnutie s tým, že ešte by sme mali priestor 1 týždeň rokovať o tom, či vieme získať 

viac finančných prostriedkov od vlády alebo nie. Ak som tomu dobre rozumel. Tzn., že 

treba zvážiť, či to ideme urobiť alebo ideme diskutovať ďalej a súčasne by som sa chcel 

opýtať, že či v takomto prípade nie je možné, že Olympijský výbor, keďže dostali sme 

nejaký deadline, teda prijme nejaké rozhodnutie alebo eventuálne musíme ho požiadať , 

aby ešte pár dní pozdržal svoje záverečné rozhodnutie. Tak to by som prosil, aby ste sa 

k tomu vyjadrili, pán primátor. Len tak mimochodom, dámy a páni, pred pár minútami 

nejaké lyžiarka, volá sa Petra Vlhová, vyhrala opäť obrovský slalom v Šindlerovom 

Mlyne a máme takého jednotlivkyne alebo jednotlivcov, ktorí aj za tých biednych 

podmienok, aké má rozvoj športu na Slovensku, dokážu naše malé Slovensko veľmi 

pekne reprezentovať a robiť nám možno ďaleko viac dobrého mena ako mnohé iné 

inštitúcie, vyjadrím sa tak všeobecne. Dámy a páni, myslím si, že toho tu dnes odznelo 

už veľmi veľa. Sú tu protichodné názory. Ja to cítim tak, že náš poslanecký zbor je 

rozdelený tak zhruba 50 na 50, či do toho ísť alebo do toho neísť. Myslím si, že by bola 

škoda nevyužiť túto príležitosť , ale vzhľadom na to, čo predniesol pán kolega Vrchota, 

a čo som odkomunikoval s poslancom Filipkom, myslím si, že bolo by vhodné zvážiť, 

či nejdeme hlasovať rovno o tomto návrhu, lebo v takomto prípade by to znamenalo 

prerušiť záverečné stanovisko, do toho 18. by sme mali nejaký deadline a mali by sme 

si stanoviť tak, ako na ostatnom zastupiteľstve, aj teraz termín ďalšieho mimoriadneho 

zastupiteľstva, pretože tak, ako ste povedali, pán primátor, toto je hra o čas. Je možné, 

že v priebehu toho budúceho týždňa by bolo možno, aby sa stretlo ešte zopár, či už 
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poslancov alebo možno aj nejakých expertov v oblasti investícií a pozrel sa na to, čo je 

ako pripravené, čo, či vôbec nám odporúčajú pokračovať  alebo nie, ako to môže 

dopadnúť atď., atď. A ešte záverom jednu malú poznámku k pánovi poslancovi 

Rovinskému. Viete, pán poslanec, ja som o niečo mladší ako vy, študoval som na 

vysokej škole za socializmu tak, ako vy. Možno som mal v danom čase socialistické 

zmýšľanie, ale nikdy som nerealizoval stavby tak, že boli finančne nekryté a sme 

zakopli. A ja, ako osoba, mám za sebou veľmi pekné stavby na Slovensku, ktoré som si 

odmakal projekčno a inžiniersky od začiatku až do kolaudácie a viem sa nimi pochváliť, 

takže ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja len pripomínam, že tak, ako som v úvode 

povedal, myslím si, že mám korektný vzťah s pánom Siekelom, prezidentom 

Slovenského olympijského výboru, to som povedal v úvode, verím, že ste to všetci 

zachytili, i napriek tomu, že oni majú svoje termíny. Ak sme dokázali, kolegovia, a 

povedzme si úprimne, 2 roky, nemá zmysel ešte týždeň vydržať? Dajme tomu projektu 

ešte šancu. Ja som v úvode svojom povedal, že ja si ctím EYOF. Srdcom som za, len 

rozum mi vraví, že je to veľmi riskantný projekt a môže naňho trpieť príliš veľa ľudí, 

pretože tie financie sú nedostatočné. Nemôžeme sa rozhodovať na základe pocitov. My 

dnes máme pred sebou fakty. Na základe pocitov sa môžeme rozhodovať, keď si ideme 

stavať súkromný dom a si povieme: risknem to, bude to rok, dva, tri. Ale my 

zastupujeme celé mesto. My nemôžeme rozhodovať na základe pocitov, že príde možno 

niekto a raz nám tie peniaze doplatí. Ak sa rozhodneme, že do toho ideme, ideme do 

toho s tým, že si požičiame x miliónov eur a ideme to robiť. Ak prídem mecenáš a nám 

dá zdroje, fajn. Ale nemôžeme hovoriť o tom, že možno áno, možno nie, možno nám 

niekto dá, možno nám niekto nedá. Nemôžeme tak uvažovať. Toto nie je náš vlastný 

rodinný dom, náš vlastný byt. Toto nie je naša záhrada. My musíme, pred srdce, žiaľ 

v tomto prípade, dať rozum. Pán námestník ešte vám chcel dať informáciu k tomu 

možnému predĺženiu, pretože my tu máme aj list od generálneho tajomníka Európskych 

olympijských výborov. Nech sa páči pán námestník.  

 

p. Gibóda, námestník primátora: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Na začiatok by som 

len chcel zareagovať na to, keď sa to bavíme o tom, že zvážiť to, aké sú tie rozpočty 

atď. Ak na jednej strane chceme, aby po tom EYOF-e tu ostali tie stavby a tá 

infraštruktúra, tak musíme zvážiť to, do akej miery chceme ísť v náhradných riešeniach 

a do akej miery chceme reálne vybudovať tú infraštruktúru. A keď ju chcem vybudovať, 

tak do nej musíme investovať. Tzn. tieto dve tendencie sa tuná bijú vo Vašich 

vyjadreniach, kolegovia. Aby som zareagoval na predrečníka, áno, máme tu priestor na 

to predĺženie. Slovenský olympijský výbor reagoval vzhľadom na list, ktorý dostali 

z Európskych olympijských výborov, kde je uvádzané, že by chceli zorganizovať 

stretnutie na úrovni olympijského výboru, Európskych olympijských výborov, ako aj 

mesta Košice, a prejsť si to hodnotenie v akom sme stave a navrhujú termín niekedy od 

polky marca do polky apríla, tzn., že tento termín, ak budeme dobre komunikovať so 

Slovenským olympijským výborom a verím, že tá spolupráca tam bude, tak dokážeme 

ten termín nastaviť tak, aby sme dokázali mať dovtedy odpoveď a odprezentovať to, čo 

odprezentovať potrebujeme. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ja len dodávam, tento list bol odoslaný z Talianska, 4. marca, 

takže je to naozaj horúci list. Nech sa páči...z Talianska to bolo odoslané 4., teda možno 

aj 5. Nemám tu obálku. Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Djordjevič...Ďalší pán 

Balčík. Nech sa páči. 
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p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Nechcem hovoriť od témy, 

že by som reagoval na pána námestníka, čiže vlastne len tu držím list, tiež odoslaný 4. 

marca, ktorý hovorí, že do 8.3., to je tlačová správa oficiálna, Slovenského 

olympijského a športového výboru, kde hovorí o tom, že..chcem sa opýtať, či je 

čerstvejší, lebo tu je, že ak nedostane od primátora žiadnu odpoveď, bude to považovať 

za signál odstúpenia mesta Košice od zmluvy na organizáciu, hej? Ale ja som sa chcel 

opýtať..teda, ja som chcel vyjadriť nesúhlas s tým, čo hovoril pán Jakubov, pán 

poslanec, že nejak predlžovať, lebo ja tu nevidím nejakú za týždeň schodnú cestu. 

A keď my hovoríme o tom, že nás Olympijský výbor vydiera, tak keď my predĺžime 

o týždeň, či dva, to aj môže druhá strana brať. A to uznesenie, ..že ju vydierame. A to 

uznesenie, ktoré hovorí o zobratí úveru, tá varianta 1, tá by riešila situáciu a ďalej by 

sme mohli rokovať. Ak by sme vyjednali, tak by sme si len ten úver znížili. To je 

všetko. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ja som veľmi pozorne počúval celé zastupiteľstvo, 

celé hodiny. Pán poslanec Jakubov má v jednom pravdu. Naozaj to naše rozhodnutie 

medzi všetkými poslancami osciluje niekde pol na pol. Aj ja sa tak cítim. Tiež chcem, 

srdce chce, rozum mi hovorí niečo iné. Dajme tomu čas, pretože myslím si, že každý 

z nás cíti aj to rácio, aj to srdiečko. U niekoho viac jedna strana, u niekoho druhá strana. 

Tzn. ak je tu zhoda, myslím si, že týždeň, ak s nami druhá strana počíta, tak nám ten 

priestor dá. Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Balčík s faktickou. 

 

p. Balčík, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Nereagujem na nič.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Nech sa páči, pani poslankyňa Slivenská. Všetko dobré 

k MDŽ. Dneska máte prvý príspevok, nech sa páči. A vám som dal kvietok? 

 

p. Slivenská, poslankyňa MZ: Nie. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Dobre. Zariadim, ďakujem. 

 

p. Slivenská, poslankyňa MZ: Tak ďakujem pekne. Vráťme sa späť k téme. Ja to tak zhrniem 

celé v krátkosti a podotknem v čom ja vidím najväčší problém. V roku 2016 bola 

podpísaná zmluva medzi Európskym olympijským výborom, Slovenským olympijským 

výborom a mestom Košice. Už pred podpísaním tejto zmluvy muselo byť zrejmé 

Európskemu olympijskému výboru v akom stave je mesto Košice, v akom stave sú 

štadióny a celá infraštruktúra, ktorá je potrebná na zabezpečenie tohto festivalu. Čo 

podotýkam, čo je podstatnejšie, určite bolo Európskemu olympijskému výboru aj 

odprezentovaný predpokladaný rozpočet, ktorý je ten pôvodný rozpočet a teraz sa 

dostanem k tomu, čo je vnímam ako najväčší problém, a to je ten, že my tu sústavne 

operujem s nejakým iným rozpočtom. Stále sú nám predkladané nejaké nové tabuľky. 

Raz je rozpočet taký, raz je taký, raz je taký a nemáme nič ustálené, čo sa týka financií. 

A následne sa dozvieme, že ste boli rokovať a problém je na obidvoch stranách, že 

vlastne nikto nevie s akou cenou ste boli rokovať. Tzn., že ten, narážam na to, že tá 

pôvodná tabuľka, ten pôvodný rozpočet, ktorý bol, tak ak by ste prišli do Bratislavy 

s tým, tak nepredpokladám, že by bol nesúhlas z ich strany, keďže to už bolo za ich éry. 

Dobre, dostanem sa vlastne k záveru celému. Pre mňa je otázkou, s kým bolo 

dokomunikované toto navýšenie rozpočtu. Či to bolo komisiami mesta, minimálne 

komisiou športovou, ktorá sa k tomu podľa mňa mala čo vyjadriť, či to prešlo komisiou 
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finančnou, či to bolo odkomunikované so Slovenským olympijským výborom alebo 

tento rozpočet vznikol kde? Ja som jednoznačne za to, aby sme organizovali tento 

Európsky olympijský festival mládeže v roku 2021 a uplynulý týždeň som sa zúčastnila 

niekoľkých stretnutí so zástupcami športovcov v našom meste a myslím si, že toľko 

nadšenia a toľko chuti, že sa do toho chcú pustiť tu nie je ani medzi nami všetkými. 

Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. So športovcami som sa stretol aj ja, aj vedenie 

mesta, kde sme si, a bol tam aj pán poslanec Špak, aj pán poslanec Lesňák, kde sme to 

otáčali z rôznych uhlov, z rôznych strán. Mesto Košice je organizátor, tzn. nikto iný 

nám ten rozpočet neurobí, len si ho musíme urobiť sami s dodržaním všetkých 

štandardov, ktoré sú nám, či už zmluvne alebo v rámci všeobecných pravidiel, dané. 

Tzn. v rámci samotnej organizácie, ktorá bola nastavená na 13 miliónov, to sme zdedili, 

o tom sme nikdy nediskutovali, niekto to nastavil. Bolo mi nastavené spôsobom koľko 

litrov musia športovci vypiť vody apod., čo všetko musia mať rozhodcovia, antidoping, 

tých nákladov je veľa. A potom tu je tá druhá strana, tá investičná. A som rád, že sa na 

to pýtate, lebo konečne sa vraciame k meritu veci. My sme s rozpočtom žiaden veľký 

zásah neurobili. My sme len rizikové projekty, ktoré mali zaplatiť iní investori, napr. 

ako je hala Cassosport, presunuli do aktív mesta, tzn. ak za 3 milióny mala byť hala 

Cassosport zrekonštruovaná a dnes už aj disponujeme listom, že je tam problém, tak my 

sme v rámci tých rôznych alternatív, pretože aj teraz, keď čítate ten materiál, pri 

mnohých športoviskách je niekoľko alternatív a tie alternatívy samozrejme nemajú 

ustálenú sumu, niektorá alternatíva je výhodnejšia v cene, niektorá je výhodnejšia 

v rámci športu alebo športoviska, tzn. my sme rizikové projekty presunuli na ťarchu 

mesta, aby sme dokázali nejakým spôsobom začať kalkulovať, lebo ten šport 

potrebujeme odohrať. Tzn. presunuli sme 2 riziká hlavné a plus k tomuto rozpočtu sme 

prirátali 750 tis. eur v rámci krytej plavárne a plus sme tam dali rizikový priestor, t. j. 

Národné tenisové centrum, nech už to akokoľvek z ktorej strany preberáme, to riziko 

tam je. Stavebné povolenie neexistuje, tzn. ak chceme posunúť NTC do nejakého 

realizovateľného stavu, a ja som to Slovenskému tenisovému zväzu sľúbil, že urobím 

pre to všetko, a začali sme riešiť alternatívy náhradných pozemkov, tých alternatív je 

niekoľko, ako som už v úvode povedal, tak sme do tohto projektu prirodzene túto 

investíciu vložili, pretože bez nej, opäť, nedokážem dodržať záväzok. Ten záväzok 

v rámci nového priestoru je od 0 eur do 8. Preto sme tam dali maximum, ale to som 

v úvode mojej rozpravy o tej 9 ráno povedal. Čiže my sme nič nové do rozpočtu 

nevložili, len rizikové položky sme prehodnotili a dali do rozpočtu mesta. Rozpočet sa 

vlastne takmer vôbec nemenil. Ak je tu pán Šulek, vie mi to dať za pravdu. Nech sa 

páči, nech to potvrdí, aby nebolo, že to tak nie je.  

 

p. Šulek, vedúci referátu športu a mládeže: Ďakujem pekne za slovo. Možno opäť pozerať tie 

BID FILE, kde sú rôzne rozpočty. Ja by som vás chcel len upozorniť, že toto je projekt, 

ktorí sa tvorí, ktorý sa mení každú aj hodinu - a nebudeme ani prví, ani poslední, 

pretože keď si pozriete olympiádu, trebárs v Londýne, alebo si pozriete olympiádu  

v Riu - a určite viete z novinových článkov, ako sa hovorilo o Riu, že ešte nie je toto, 

alebo toto športovisko a bolo to  oveľa väčšie podujatie. Je to úplne normálne. A všetci 

robili všetko preto, aby sa tá olympiáda uskutočnila. Keď  chceme ísť k EYOF-u,  tak si 

zase poďme pozrieť na Erzurum, ktorý prevzal záväzky Srbska, či Sarajeva, ktoré bolo 

tohto roku a vymenili sa, pretože taktiež mali problémy. Takže, nerobme z toho nejaký 

problém, ale hľadajme, ako sa veci dajú vyriešiť. Nehľadajme v tým jednotlivých 

rozpočtoch chybičky krásy - sčítavačky, lebo keď pôjdeme do toho, tak sa tomu budú 
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venovať ekonómovia, odborníci, ktorí sú odborníci na stavby, nie manažéri, ktorí 

manažujú športovú časť a vôbec projekt, ako taký. Takže, pán primátor, áno, je pravda, 

že sme nemenili návrh nijak výrazne, ale vždy sme upravovali podľa toho, keď sme sa 

dozvedeli, že Košický samosprávny kraj predsa len pôjde do toho a dokáže to spraviť, 

tak sme to urobili tak, aby sme tie ďalšie alternatívy z toho vyhodili a všetky tie 

rozpočty sme sa snažil urobiť na aktuálne podmienky v tom danom momente.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Možno bolo chybou, že sme vás pravidelne zásobovali tabuľkami 

a mali sme si to nechať na poslednú chvíľu, ale potom by sme boli obvinení, že máte 

málo informácií. Ale to je zbytočné rozoberať. Bol som pri tom,  ako sa tie čísla menili, 

ako nám chodili, naozaj, e-maily od dodávateľov, od všetkých tých, ktorí k tomu majú 

čo povedať. Žiaľ, je to tak. V tomto prípade áno. Ale to neznamená, že ten projekt 

mohol byť pripravený úplne inak. Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Špak. Nech sa 

páči. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Spomínali ste, že sme 

presunuli 2 veci, rizikové, na nás. A viac-menej ste povedali, že nemáme stavebné 

povolenie. Takže vyhadzujeme tú vec čo sa týka NTC-čka. Tak z toho vyplýva, že 

vlastne 2-krát 3 mil. preradíme a 6 miliónov ušetríme, tak sme fakt na nule. Tak jak 

hovoríte. Takže môžeme ísť do  toho v pohode. Mne ten rozum sa páči, čo ste tu teraz 

začali používať - že rozum a srdce. Tak, ako my, srdciari budeme radi, ak nám s 

rozumom pomôžete nájsť riešenia. A nie povedať „nie“ prosto nejdeme do toho, ale 

dajte nám riešenie a my to so srdcom urobíme. Ale ja chcem poďakovať aj pánovi 

Perovčikovi. Klobúk dole pred ním, že ako krajský poslanec sa tu naozaj postavil do 

toho odvážne, aj chce ísť do toho. Chápem ostatných krajských poslancov, že sú viac-

menej ticho, lebo rok a pol na tom mohli robiť. A viac-menej sa čudujem poslancovi 

kraja Rovinskému, že je vôbec proti tomu, a že nechápe, že také tabuľky existujú, keď 

tam sedí rok a pol. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ja len poznámku... (pozn.: ruch v sále) Ďakujem pekne. Prosím... 

Ja len k pánovi poslancovi jednu informáciu. Keď ste ma pozorne počúvali, celé tie 

hodiny, ja som ani raz nepovedala, že: „v žiadnom prípade EYOF nechceme“. Ja len 

stále tvrdím, že proste tých rizík a zdrojov, ktoré nám chýbajú, je proste tak veľa, že 

musíme sa na to pozerať aj s týmito očami. Mňa na jednej strane mrzí, ak to neurobíme, 

na 2. strane - áno, možno chýba odvaha. Ale tú odvahu musíme vyvážiť rozumom. 

Jednoducho,  musíme si povedať, čo obetujeme a čo nie. Tá debata malo byť aj o tom. 

Ale áno, pre mňa ja najlepšia alternatíva číslo 2, pretože budujeme športoviská, 

posúvame celú infraštruktúru do novej dimenzie, vpred a neohrozujeme rozpočet mesta. 

To je celé. Nech sa páči, pán poslanec Lesňák, máte možnosť vystúpiť. 

 

p. Lesňák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Čo sa týka, som veľmi rád, že tu prišli páni 

politici z Bratislavy a dokonca aj z Bruselu pán Sulík. Pre nich mám odkaz - pán Hlina, 

pán Rajtár, bolo by dobré, keby ste sa zamysleli, ako poslanci Národnej rady Slovenskej 

republiky, o financovaní samospráv a dávam vám do pozornosti Českú republiku, kde v 

rámci podielových daní nemajú samosprávy iba podiel daní z fyzických osôb, ale 

taktiež  z právnických osôb a z výberu dane z DPH. Takže to je ten prvý problém, ktorý 

by bolo dobré otvoriť v Národnej rade. Tzn., aby samosprávy dostali viac peňazí zo 

štátneho rozpočtu. O to sa dlhodobo snaží ZMOS. Momentálne sme niekde na úrovni 

70 % , ale iba daní z príjmu fyzických osôb. Ja pevne verím, že ak dopadnú voľby v 

budúcom roku tak, že SaS a KDH celá tá pravica by mala väčšinu, tak toto bude prvý 
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bod, ktorý otvoria - a to je financovaní samospráv. Ďalej, čo sa týka financovania, som 

veľmi rád, že nám tu prišli jednotliví vedúci odborov povedať, aké máme investičné 

dlhy, ako mesto za ich odbory. Mám tu poznámku: sociálny odbor - 20 mil., školstvo - 

35 mil., cesty a dopravná infraštruktúra - 150 mil.. Ale akosi som nepočul, koľko je 

investičný dlh za odbor športu? Takže toľko k tomu. Ďalej, padlo tu porovnanie s 

Európskym hlavným mestom kultúry, ktoré sa začalo riešiť a stavať - celé sa to začalo 

vlastne v roku 2011; vtedy bol záverečný účet mesta za rok 2010 - bolo na Rezervnom 

fonde 500 tis. eur - 0,5 milióna eur. Teraz máme v rezervnom fonde vyše 12 mil. eur a 

začíname riešiť obdobný projekt EYOF. Vtedy sme čerpali európske peniaze, kde sú 

tvrdé podmienky. Teraz dostaneme peniaze od úradu vlády, kde je to financovanie 

trochu iné. A v prípade, že by tam bolo vôľa a nie žabomyšie vojny, viem si predstaviť  

že by tá pomoc vlády bola vyššia. Nehovoriac o tom, čo tu už padlo, ak nám hrozí 

možno recesia, lebo ten výber daní má stúpajúcu krivku, ak nám hrozí recesia, je to 

normálne životný cyklus; tá ekonomika ide hore, ide dole, a nikto z vás pravdepodobne 

od narodenia, z roka na rok, nemá stúpajúcu tendenciu príjmov. Na  každého príde 

nejaká kríza. Tak isto to platí aj o ekonomike. Čo sa týka financovania športu v meste 

Košice, to je dlhodobá tragédia. Aj na tento rok máme rozpočtovaných 2,4 milióna eur,  

avšak z toho 1,4 milióna ide do opravy telocviční. Telocviční!  ktoré by malo byť pod 

školstvom. A to som už vyzval pána kontrolóra na finančnej komisii, aby sa zmenilo 

vykazovanie tejto položky; aby išlo pod školstvo. Za prenájom telocviční dostáva mesto 

cca 900 tis. eur, naopak, do športu dáva necelý milión alebo niečo okolo milióna eur. 

Ďalej by som vám chcel povedať - šport, ak by bol zárobkovo činný, určite sa nezaradil 

medzi treto-sektorového odvetvia. Neboli by to organizačné združenia alebo občianske 

združenia, neboli by to neziskové organizácie, boli by to eséročky, akciovky, obdobne 

ako pekárne, strojárenská výroba. Takže toľko k tomu. A posledný odkaz pre pánov do 

Bratislavy - pozastavte sa už konečne aj nad zákonom o financovaní športu. A to tak, 

aby podnikatelia mohli mať daňovo uznateľné položky na financovanie športu, kultúry a 

napr. aj zdravotných zariadení. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Len pripomínam, z dôvodovej správy ku koncu 

roka 2020 je predpoklady zostatok fondu, rezervného fondu, 5,6 milióna eur, čo 

považujeme za minimálny zostatok nevyhnutý na použitie v prípade potreby úrad 

nepredvídaných a mimoriadnych výdavkov mesta. 5,4 milióna eur nie je ani na 1 mesiac 

chodu mesta Košice. Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Strojný.  

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. Dámy a páni, začnem 

asi takto: Nedávno sme schvaľovali rozpočet, v ktorom každému niečo chýbalo. Najviac 

však starostom. Veľmi sa čudujem, keď počujem teraz niektorých  z nich, že by nemali 

problém kvôli EYOF-u zadlžiť mesto Košice. Bol by som veľmi zvedavý, aká by bola 

ich rétorika, keby sa rozhodovalo, či uprednostnia EYOF, sedemdňových festival, alebo 

rozbité cesty a chodníky v ich mestskej časti. Ak má byť EYOF pre mesto Košice 

plusový, musí na infraštruktúru športovísk prispieť aj niekto iný. To je  fakt, ktorý ja 

beriem ako nemenný. Aspoň nejakou čiastkou. Áno, počuli sme tu mnoho rozpočtov, 

mnoho cifier; nebudem sa do nich zamotávať. Spomeniem len tých 12 mil. eur na 

organizáciu. Tie mňa osobne vôbec nezaujímajú. Tieto peniaze sa, ľudovo povedané, 

prejedia. Mňa zaujíma, čo ostane po EYOF pre Košičanov. Ja tiež mám srdce, ale 

anatomicky je mozog väčší. A sídli v ňom niečo, čo sa volá zodpovednosť. 

Zodpovednosť voči mestu a jeho občanom do budúcna. Preto by som ešte rád  ešte raz 

predniesol návrh pána Vrchotu, ktorého som spoločným nositeľom, kde po b) žiadame 

vládu Slovenskej republiky z dôvodu pretrvávajúceho záujmu mesta Košice o 
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usporiadanie Európskeho olympijského festivalu mládeže o rokovanie vo veci 

finančného príspevku a podpory zo strany vlády Slovenskej republiky pre mesto Košice 

na uvedené podujatie v celkovej výške 22 mil. eur v členení: 10 mil. eur na krytie 

investičných výdajov do dobudovanie športovej infraštruktúry v meste Košice a 12 

mil. eur na krytie organizačných výdajov. Aby sme si nezamieňali pojmy. Toto nie je 

vydieranie. Toto je ponuka a uvidíme ako na ne zareagujú. O tom sa vieme baviť 

potom. V celom návrhu však prišla jedna zmena . Je tam - pridáme ďalší po f)-  kde 

žiadame primátora mesta Košice, zvolať po tom, ako toto všetko prebehne, rokovanie 

mestského zastupiteľstva najneskôr do 22. 3. 2019. Tzn., že aj keď toho času máme 

málo, a naozaj, už nemáme čas takmer na nič, tak pokiaľ sme mali 2 a pol roka, tak ešte 

tých 10 dní vydržíme. Stojí to za každé jedno euro. Ak vyrokujeme  milión, vyrokujeme 

milión. Ale za 10 dní milión nikto z nás nevyrobí. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, faktickými pán Lörinc, Vrchota, pán poslanec Špak.  

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Ja taktiež súhlasím, 

kolega Strojný, s tým návrhom, čo ste povedali.  Ale keďže boli dotazovaní starostovia, 

tak poviem, že ako nový starosta, po troch  mesiacoch som zistil zarážajúci fakt,  a to je, 

že na nič nie sú peniaze. Takže som si nejak zvykol na túto formulku, že nemám 

peniaze na nič a robím s tým, čo mám a varím z toho, čo mám. Jednoducho. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota. 

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ja 

budem reagovať tiež trošku ako starosta. Máme málo peňazí, ako mesto, potrebujú 

peniaze aj mestské časti, potrebujeme ich na opravy chodníkov, potrebujem ich na 

opravy ciest, ktoré budeme využívať a naši obyvatelia dennodenne. Ja osobne, 

pravdepodobne, si pôjdem zahrať možnože futbal do nejakej z tých nových hál raz za 4 

roky, ak vôbec. Nie som až taký veľký športovec, ako niektorí iní kolegovia. A poviem 

- ja pôjdem do nejakej menšej telocvične; je ich tu ...jej tu dosť. A pomerne častou... aj 

každý týždeň chodievam hrávať napr. basketbal do telocviční na základných školách, 

ktoré sú v dezolátnom stave. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja len k tomu návrhu. To mi to 

fakt nie je veľmi jasné, lebo ak nevyrokujeme nič, tak vlastne čím sa budeme riadiť? 

Potom začneme ďalšiu diskusiu? Či chceme EYOF alebo nechceme? Takže to 

rozhodnime to dnes a hotovo! A rokovať môžeme aj 2 roky. Však platiť budeme 

posledné faktúry od 3 roky, reálne. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: To ste povedali žargónom stavbára, ktorý poslednú faktúru nikdy 

nezaplatí. Nech sa páči, pán poslanec Petrovčik.  

 

p. Petrovčik, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja chcem povedať jednu múdrosť, 

snáď: „Peniaze neboli, nie sú a nebudú.“ Hej?! Takže, takto reagujem na pána poslanca 

Strojného. Čiže, treba z tejto premisy vychádzať. A vážne, netreba to spájať. A ďalšie 

rokovania - neviem, či v tejto miestnosti niekto tomu vraví, že táto garnitúra, ktorá 

aktuálne ešte sedí v Bratislave, že nám dá ďalšie  peniaze. Ja sa chcem vrátiť ešte raz, 

čo som povedal v rámci diskusie, v rámci rozpravy, že ozaj počkajme, ale samozrejme, 
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medzitým musíme ísť do tohto projektu, poďme do tohto projektu, lebo je to významný 

projekt. Ale teraz si nahovárať, že ďalších 10 dní niečo vyrieši, myslím, že nie.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Andrejčák, faktická. Nech sa páči, na pána poslanca 

Strojného. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Chcem sa len opýtať, v 

rámci návrhu na uznesenie, ktorý bol predložený pánom poslancom Strojným a  pánom 

poslancom Vrchotom. Čo sa týka odloženia nejakého rozhodnutia o nejakých 10 dní. 

Máme tu aj nejaké stanovisko Slovenského olympijského športového výboru, ktorý 

niečo hovorí, že máme dať nejaké stanovisko, alebo nejakú odpoveď, v priebehu 

dnešného dňa. Ak by sme schválili ten návrh na uznesenie, ktorý bol predložený alebo 

teda poslancami Strojným a Vrchotom - nehrozí nám, že v pondelok ráno dostaneme 

nejaký, obrazne poviem, telefonát od Slovenského olympijského výboru a povedia: 

„Chlapci OK - ale Dovidenia!“ Neviem, ale vie nám to niekto tu tak povedať, možno 

trošku zodpovedne? Alebo, komunikuje niekto momentálne s olympijským výborom? 

Alebo, či vie to možno pán Šulek, alebo niekto, povedať, že dobre, ale Slovenský 

olympijský výbor nám obrazne povedané v pondelok nepovie „Sorry.“.  Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Verím, že pána Siekela, prezidenta olympijského výboru stretnem 

dnes večer na spoločnom stretnutí. Viete, my sme samospráva. Myslíte, že je správne, 

keď sa necháme tiež tlačiť do možno rýchlych rozhodnutí? 2 roky sme mohli 

rozhodovať. A chceme - a z tej diskusie je to jednoznačne, že rozhodnutie nie je ľahké. 

Ani pre mňa. Verte. Ak druhá strana si ctí samosprávu, a ctí záväzky, ten priestor nám 

vie vždy vytvoriť. Môžu nám zajtra zavolať, že tu je milión, tu je 10, tam je 20. Vždy 

môže, aj dnes večer, môže predseda vlády pán Pellegrini poslať mail, ak nás sleduje a 

vieme, že list dostal. Dennodenne sme volali na úrad vlády. Nech sa páči, s faktickou 

pán poslanec Knap.  

 

p. Knap, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Ja keď čítam 

koniec listu zo Slovenského olympijského výboru, že v prípade, keď sa k dnešnému 

dátumu nevyjadríme, bude to považovať za signál odstúpenia mesta Košice od zmluvy 

na organizáciu letnej olympiády EYOF v roku 2021. V tomto duchu bude informovať 

Európske olympijské výbory v dnešný deň. Keď sa na to dívam, máme, čo sa týka 

pracovnej doby do 16-tej 31 minút. A budú informované Európske olympijské výbory,  

že sme skončili. Po predĺžení termínu. Takže, keď sa na to dívam reálne, podľa toho 

listu, ktorý sme dostali, tak mali by sme pristúpiť k hlasovaniu či áno alebo nie. Lebo, 

keď dnes sa nerozhodneme, už zajtra sa nemáme o čom baviť. Môžeme sa na to dívať, 

ako to niekto iný dostane. A jedná sa, pokiaľ viem, aj o halu NTC. Ďakujem  pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: OK. Som si len overoval jednu informáciu. Zmluvu, ktorú máme 

podpísanú, sú na nej 3 podpisy: Slovenský olympijský výbor, mesto Košice a Európske 

olympijské výbory. Tzn., ak chce niekto vypovedať zmluvu, proste, to nie je, že SOV...  

Tam... to ešte musí nastať. To sa neudeje dnes večer, po pracovnej dobe, o 16. hodine. 

Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Vrchota a  pán poslanec Petrovčik.  

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. No, 

vypovedanie zmluvy je v práve vždy jednostranný právny akt. A nemôže to byť 

nahradené, že ak dnes nepoviete, že áno alebo nie, alebo budete mlčať, že to bude 

automaticky znamenať, že niečo vypovedáte. Tam je potrebné urobiť nejaký konkrétny 
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právny úkon k tomuto. Takže takto postavený list od SOV môžeme na neho kľudne 

odpovedať tak, že nepovažujte to za odstúpenia od zmluvy. Toľko. 

 

p. Polaček, primátor mesta:  Nech sa páči, pán poslanec Petrovčik. Prvýkrát? 

 

p. Petrovčik, poslanec MZ: Ďakujem. Ja som chcel len reagovať a chcel som pripomenúť 

všetkým občanom, ktorí sú tu alebo to pozerajú, počúvajú, aby si pozorne všimli, ktorí 

poslanci tu chýbajú. Pretože, považujem to za maximálny prejav arogantnosti, keď 

niekto vie, že sa ide rokovať a schvaľovať alebo hlasovať o tak významnom podujatí a 

takej významnej v sume a niekto si dovolí momentálne byť neprítomný na tomto 

hlasovaní. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Verím, že možno si len odskočili a sa vrátia. Že 

to je len náhoda. Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči, máte 3 minúty. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Možno ani toľko nebudem hovoriť. Ja som 

pôvodne, keď som sa prihlasoval, chcel rozoberať tie čísla.  -  Absolútne, v tomto 

štádiu, v ako sa nachádza dnešné rokovanie, to nemá význam. Povedal už každý skoro 

všetko. Z jednej strany sa pozeráme na to, že Slovenský alebo list Slovenského 

olympijského výboru nás vydiera, ale ako sa správame my? 14. februára sme mali 

rozhodnúť. Posunuli sme to na 8. 3. Čiže sme sa 14. februára nerozhodli. Dnes sa 

niektorí nechcú rozhodnúť, lebo tento návrh, ktorý je prednesený a za ktorý určite 

nebudem hlasovať, lebo ho nepodporím; zase len predlžuje čas. Ako vyzeráme my? Že 

jednoducho nevieme povedať: „Ideme do toho“ - „nejdeme do toho“ s takými 

podmienkami, aké sú teraz na stole. My máme problém sa rozhodnúť. Iba jednu vetu,  

citáciu, Alberta Einsteina, ktorý povedal: „Niekde uprostred problému vždy stojí 

príležitosť.“ A tieto hry sú príležitosť pre viacero odvetví v tomto meste, a hlavne pre 

mládež, ktorú nechceme, aby drogovala na uliciach a sedela v krčmách, a pod bránami 

fajčila marihuanu, ako sa to deje. Takže pôvodný návrh v alternatíve číslo 1 a) berie na 

vedomie je v poriadku. Aké boli rokovania - zase nemá význam sa k nim vracať. Či bol 

tak zachovaný alebo nebol je to bezpredmetné. Po b) súhlasí, aby mesto Košice 

vykonalo ďalšie kroky smerujúce k zabezpečeniu konania úspešnej organizácie EYOF. 

Tento bod hovorí aj o tom, že prípadné rokovania vlády môžu byť zahrnuté v tomto, 

lebo ďalšie kroky k úspešnému ku konaniu EYOF-u, je aj to, že keď sa bude s vládou  

jednať o rok, naozaj, ako pán Petrovčik hovoril, môže nastať aj alebo nie on, neviem, 

nechcem mu vkladať do úst niečo, čo nepovedal. Môže to byť skutočne iná vláda a 

môže to byť aj taký prípad, že keď prídeme skromne a pokorne, nehovorím, že 

prosíkajúc, za predsedom alebo podpredsedom vlády,  a opýtame milión, dva, tri, päť 

navyše, že niečo nám hodia. Nehovorím, že niečo nám hodia ako psovi, ale niečo nám 

pridajú.  Alternatíva bod c), v materiáli, ktorý nám predložený pánom primátorom, ako 

predkladateľom, je maximálne 20 mil. eur, ktoré - nehovoríme dnes o sume. Čiže my, 

keď sa rozhodneme dnes ísť do lacného variantu, bude nula. Bude to 5 mil.; prebehne 

finančná komisia, bude to 10 mil.. My tu nezaväzujeme - nezaväzuje k ničomu. Ja 

pozmeňovák nepodporím! Nemal by ho podporiť nikto z poslancov, ktorí chcú 

organizovať EYOF. Vyšlime signál každému, čo dnes pozeral zastupiteľstvo, čo tu dnes 

bol, kto očakával naše vyjadrenie. A jednoznačne podporme alternatívu číslo 1. A 

chceme, aby sa tu športovalo, aby po nás niečo ostalo. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Vrchota. Pán námestník Gibóda s  

faktickou. 
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p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Budem 

reagovať teda na môjho predrečníka. Z toho, čo hovorí, ten môj návrh bol hlavne kvôli 

tomu, aby sme nezadlžovali Košice. A z toho, čo hovoril môj predrečník, mi vychádza, 

že chce zadlžovať Košice, aby sme si požičiavali. A ja s týmto, jednoducho, nemôžem 

sa  stotožniť. Ďakujem.   

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán námestník.  

 

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

Djordjevič už od včera obviňuje vedenie a primátora tohto mesta, že nekoná, potom to 

berie späť, potom opäť povie niečo iné na ďalšej komisii, na ďalšom stretnutí. Aj dnes 

sa tu tvári ako keby toto vedenie mesta  nerobilo pre organizáciu a riešenie tej 

organizácie tohto podujatia, ako keby sme robili málo. Reálne sa za 2 mesiace nedá 

dobehnúť to, čo sa zameškalo za 2 roky. A keď vy chcete ísť do podujatia, aby tu ostala 

infraštruktúra, prečo sa  potom zrazu z vašej strany bavíme o piatich miliónoch, ktoré by 

si malo mesto požičať? Akú infraštruktúru vybuduje toto mesto, aby tu zostala po tomto 

podujatí za 5 mil.? Ja  nerozumiem vašej logike, ako sa na to dívate. Ale je to vaša 

logika. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Naozaj zvážme, či chceme obrovský otvárací ceremoniál, 

záverečný ceremoniál, po ňom bude veľká opica a žiaden majetok. Nech sa páči pán 

poslanec Balčík. 

 

p. Balčík, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ak, ja ešte, keď poslednýkrát k tým 

peniazom. Podľa predložených tabuliek 8,6 mil. – 8,650 mil. eur má investovať mesto 

Košice do infraštruktúry z vlastných zdrojov. Do infraštruktúry, ktorá tu v meste Košice 

zostane 8,650 mil. Keď k tomu prirátame 1 mil. za organizáciu, to je 9,650 mil. a keď k 

tomu odrátame 2,5 milióna účastnícky poplatok, tak sme na hranici niekde 7 -8 mil. eur, 

ktoré mesto potrebuje vložiť do infraštruktúry pre olympijské hry mládeže. 8 mil. eur. K 

čomu majú slúžiť externé zdroje a budú vybudované športoviská, ktoré v Košiciach 

zostanú a ktoré nikto nezoberie späť, neodnesie preč. To je 8 mil. eur. A teraz 

alternatíva k tomu je investovať do športovísk 10 mil. eur, postaviť ich o rok neskôr a 

neorganizovať EYOF a neopraviť internát a nepostaviť KSK gymnastickú ani atletický 

štadión. Tak viete na jednej strane tu je infraštruktúra, ktorá bude stáť mesto 8 mil. eur  

z úveru, dokončená v 2021 a 2. alternatíva je neorganizovať olympiádu mládeže, 

požičať si 10 mil. eur a dokončiť ich v 2023. To je celé.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Faktická, nech sa páči, pán námestník. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec a kolegovia. 

Internáty nie sú podmienené EYOF-om. Internáty sú potrebné pre EYOF, ale 

neznamená to, že keď tu EYOF nebude, že vláda neinvestuje do internátov v Košiciach. 

A chcem sa vás opýtať, vypočítali ste to na 8 mil. eur, čo dáme do tej infraštruktúry? Čo 

reálne zostane z tých, po tých, po tej investícií tých 8 mil.? Môžete sa prihlásiť potom v 

reakcii na mňa s faktickou, ale treba zvážiť, že čo reálne chceme, aby to potom zostalo. 

Pretože aj tí športovci podporujú EYOF nie pre EYOF samotný, ale v 1. rade preto, 

pretože im bolo sľúbené, že im to prinesie veľké investície do infraštruktúry. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták, nech sa páči, faktická. 
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p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Marcel Gibóda vlastne 

povedal a pýtal sa to, čo som sa ja chcel opýtať, že čo vlastne ostane po tom úspornom 

režime ako v reále. A druhá vec, keď sa bavíme o tých peniazoch, osobne si myslím, že 

to odsunutie a tá snaha rokovať s vládou nasledujúce 2 týždne má význam, pretože ak 

môžeme do mestského rozpočtu priniesť peniaze, čo i len 4, 5, 6 miliónov, tak je to 

lepšie ako nič. Škoda, že ma kolega nepočúval, ale nevadí. To je všetko. Vďaka. 

 

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

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Máte pán starosta Balčík pravdu. Keď 

nepríde k schváleniu EYOF-u, nevybudujú sa internáty tak rýchlo a samozrejme, ak táto 

vláda neuvoľní finančné prostriedky a teraz zrýchlené, lebo správne povedali aj niekto z 

ľudí, čo sedí hore, že ten proces sa spomalí a vlastne aj myslím, že pán Gibóda, pán 

Burdiga sa pýtal, že... ale to bolo včera na stretnutí, že kde je istota, že ďalší rok by dali 

zvyšných 15, lebo teraz uvoľnili 5 - 6, tzn., že, keď sa tie internáty nevybudujú teraz a 

nezačnú sa masívne a v zrýchlenom tempe stavať teraz, môže prísť nová vláda a vôbec 

ich nemusí dokončiť, že tu je aj tento hazard. Netvrdím, že my teraz máme, nikomu 

nedávam sekeru ani nôž na krk, ale je tu možnosť a nech mi pani poslankyne prepáčia, 

možno ich sa to netýka, ale vy páni poslanci buďte chlapi... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, v diskusii pokračuje pán poslanec a námestník 

Gibóda. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Kolegovia, mohol by 

som sa vrátiť k tomu ako naše mesto má futbalový štadión, ktorý staviame s dotáciou 4 

mil. bude nás 1. etapa stáť, 1. fáza výstavby 14 a niečo, celkové náklady bez DPH sú 19 

aj niečo. To, že niektorí z vás aj časť verejnosti si myslí, že ten štadión bude hotový do 

fázy UEFA 4 už do otvárania EYOF-u,  ja sa pýtam, že skade mám zobrať ďalších 5 

mil. do tohto, do tejto firmy, aby sme to dostavali. Nad tým sa nikto tu nezamýšľa. 

Nikto sa nezamýšľa ako tento štadión budeme prevádzkovať a za čo a rovnako sa nikto 

nezamýšľa, z čoho ideme splácať tieto prostriedky, ktoré potrebujeme, nielen na túto 

stavbu. Niektorí kolegovia tu poukazujú na to, že Slovenský olympijský výbor sa nás, 

nás upozornil, že to bude brať ako nejaké odstúpenie od nejakého nášho záväzku, 

pritom európske olympijské výbor očakávajú stretnutie so Slovenským olympijským 

výborom s organizáciou teda s mestom Košice, kde by zhodnotili tú stratégiu a stav, aký 

tu máme a ako sme pripravení, resp. čo chceme spraviť. Nemyslím si, že je to také, že 

dneska o 4. pán generálny tajomník, teda prezident Slovenského olympijského výboru 

odstúpi od toho. Pretože nie je to ani v jeho záujme, ani v záujme Slovenska, ani v 

záujme Košíc. Myslím si, že je v našom záujme, aby sme vyjednávali o takých 

možnostiach, aby to bolo naplniteľné. A ja len dovolím si odcitovať z diskusie a zo 

zápisnice z jari 2017. Pán poslanec Špak sa pýtal pána primátora, že nechce zľahčovať, 

ale že pripomína mu to diskusiu s manželkou, keď si vykupoval športové auto, chcel jej 

povedať, že ušetríme, prispeje mama, otec, ale nevieme koľko to vyjde a teraz sa pýtal 

pána primátora, koľko to bude stáť. To bola jar 2017. A pán primátor mu odpovedal: 

Pán poslanec, v minulom materiáli boli predpokladané náklady, ktoré budú financované  

multizdrojovo na úrovni 8 až 9 mil. eur. Ak si dobre pamätám. A  pamätal si dobre. A 

boli tam aj formy financovania. Pre nás bude ideálne, keď to mesto nebude stáť nič, že 

finančné prostriedky budeme získavať od vlády, olympijský výbor, Európska únia, 

sponzori. Takže pán Špak, vytiahnite si minulý materiál, kde za piate náčrt rozpočtu, 
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veľmi hrubý bol urobený. A jeho spresnenie aj s nejakými detailmi sa pokúsime v tomto 

období, ktoré na to máme určené. Uzatváram k tomuto bodu, Janko, nemôžeš reagovať 

sám na seba... Čiže páni poslanci, to boli január 2017, dnes, alebo február 2017, dnes 

máme marec 2019, rozpočty máme v takom stave, v akom ich máme, rozhodnime sa 

zodpovedne, ak chcete ísť do toho alebo tí, čo váhate, alebo nechcete ísť do toho s tým, 

že nechcete zadlžiť mesto, dajte šancu ďalšiemu vyjednávaniu s vládou, aby sme 

pokryli investičné náklady a priniesli športovcom a tomuto mestu nie je akciu ale 

investíciu do športovej infraštruktúry. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne za pripomenutie, v akom stave bola diskusia v 

roku 2017, teda multifinancovanie, kedy mesto Košice to malo stáť 0. Dnes je nový 

stav. Kde sme boli to predchádzajúce obdobie? Nech sa páči, s faktickou pán poslanec 

Rovinský, pán poslanec Balčík, pán poslanec Knap. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán námestník, prosím vás, prečo nás 

strašíte? Však my v Košiciach sme zvyknutí. Mali sme tu špecialitu Fakultná nemocnica 

s poliklinikou vo výstavbe. Tak prečo by sme nemohli mať aj Futbalová aréna Košice 

vo výstavbe? To sa akurát pridajú dve slová k názvu. No, Bože. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja len dodávam, že ak sme robili kúpalisko ČH, 

boli nám sľúbené na ČH-čku, že to bude stáť 2,4 milióna, skončili sme na piatich 

miliónov. Bolo nám sľúbené, že futbalový štadión bude stáť 12 mil., dnes aj s DPH stojí 

cez 24. Toto je realita nášho mesta. S faktickou pán Balčík a pán Knap. 

 

p. Balčík, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Bol som dotazovaný, čo v 

Košiciach ostane po EYOF, po olympijských hrách mládeže. Že to mesto nerobí kvôli 

olympiáde samej, ale kvôli infraštruktúre, ktorá by tu zostala za tie peniaze. Podľa 

včerajšej správy na finančnej komisii 9,5 milióna eur. A preto ideme - Angeles aréna 

zrenovovaná za 1,5 milióna eur. Hádzanárska hala pána Šipoša zrenovovaná za 1,5 

milióna eur, YES hala na Abovskej – dvojhala za 2,5 milióna úplne nová, 

zrekonštruovaný za 1 mil. Mestská krytá plaváreň, nový gymnastický a čo sa týka KSK, 

nový gymnastický štadión a atletický štadión, tzn. investícia za 23 mil. eur ostane v 

meste. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ja len pripomínam, že kraj do investície pôjde tak či tak. S pánom 

predsedom som si to prešiel. Jediné, čo by sa zmenilo je, že zrazu aj on bude mať, 

nebude mať mantinely dané na 2 roky, ale bude mať viac času. To je investícia KSK, 

ostane to v majetku KSK, áno, budú to môcť používať Košičania, ale ten záväzok KSK 

trvá tak či tak. Je to deklarované, že 2 haly KSK postaví. Keď nie o 2 roky, o 2,5 roka, 

čiže toto je úplne nie je celkom príslušné mestu Košice. Nech sa páči, s faktickými pán 

poslanec Knap. 

 

p. Knap, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Ja chcem len 

potvrdiť slová pána Balčíka, že čo tu po nás ostane. No ak máme rovnakú tabuľku, ja 

verím, že aj poobede všetci poslanci, tak je tu príjem iných zdrojov a KSK dokopy za 

66,5 mil. a športoviská. To je predsa tá pridaná hodnota, ktoré tu zostanú. Zároveň aj 

NTC arény Košice, ktoré sa budú využívať pre šport, mládež a naše deti. Tak to je 

podľa mňa najväčšia hodnota, aby sme im do budúcna zabezpečili športoviská, nech 

majú kde športovať. Teraz nemajú kde. A vrátime ligové kluby tam, kde patria na 

Slovensku. Však prakticky okrem hokeja, v 1. lige nemáme nič. Vrcholoví športovci 
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nemajú kde športovať. Na to podľa mňa určite sa treba pozrieť. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, s faktickou pani poslankyňa Kovačevičová a pán 

poslanec Horenský. Nech sa páči, na pána Gibódu. 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Len chcem potvrdiť 

slová mojich predrečníkov pána Balčíka a pána Knapa, že naozaj tá pridaná hodnota, 

veľká pridaná hodnota v našom meste na ďalších 20, 30, 40 rokov ostane. Ak sa 

pamätáte, 25 rokov možno dozadu, bol v meste človek a ešte je, s menom Schuster. A 

keď sa rozhodol ísť do rekonštrukcie Hlavnej, množstvo ľudí ho považovalo za možno 

blázna, nenormálneho, ale mal tu odvahu ísť do tohto rozhodnutia, zadlžil toto mesto, 

ale dnes by takto Hlavná možno nevyzerala ako vyzerá. A je pýchou Košíc a Slovenská. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Horenský. Pán poslanec Rovinský, už je diskusia 

ukončená, len faktické fungujú ešte podľa starého rokovacieho.  

 

p. Horenský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobre, takže môžem sa opýtať, respektíve 

považujem aj pána Gibódu za vedenie mesta. Som si prešiel ten návrh pozmeňovací, 

kde sa píše, že je tam aj splnomocnený pán Lörinc a pani Gurbáľová, čo sa týka 

jednania s vládou. Ja som sa chcel opýtať, pretože asi nám všetkým bolo dopredu jasné, 

že nejaké gesto pre mesto nebude, čo sa týka vyjednávania vás a pána Trnku s pánom 

Rašim, či by sa neuvažovalo nejakým spôsobom, ak sa do toho pôjde pozvať napr. aj 

niekoho z poslancov z politickej strany Smer, napríklad pána Jakubova, ktorý nejakým 

spôsobom by mohol byť spojítkom v rokovaní medzi vedením mesta a s vládou. 

Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Viete, mojím cieľom bolo ísť aj na rokovanie s pánom 

podpredsedom Rašim aj s pánom predsedom komisie Lörincom, ale žiaľ, keď vám príde 

pozvánka v takom čase, že to treba zorganizovať a zároveň nám prišla informácia, že sa 

bude rokovať v trojici a napokon tam bol pán Jenčuš, tak to bol taký podraz aj od toho 

rokovania. Neboli sily vyrovnané, nebolo to také, aké som si predstavoval. Čiže, mne 

naozaj záleží na tom, aby sme to vyrokovali, to znamená, ak z druhej strany bude 

záujem rozšíriť skupinu ľudí, ktorí by mohli pomôcť nášho mestu, ja to privítam. Musí s 

tým súhlasiť však aj druhá strana. My sme mali informáciu, že 2. strana nesúhlasila s 

tým, aby som ten tím rozšíril a žiaľ tak to dopadlo, pri stole sme nesedeli traja, ale 

nakoniec v inom počte. Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Lipták a pripraví sa pán 

poslanec Rovinský.  

 

p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja k tým termínom, čo sa týka výstavby, čo nám 

tu ostane ako infraštruktúra. Ja vždycky keď som niekde bol na jednaní a sa dohadovali 

nejaké zmluvy, tak často mi vytýkali to, že vždycky hľadám problémové veci v týchto 

rokovaniach a v tých zmluvách. A ja na celom tomto projekte vidím dosť jeden veľký 

zádrhel v tom, že keďže sme, osobne si myslím, v absolútnej časovej tiesni a priznám 

sa, mám taký pocit, že sa tu bude hrať všelijaká hra až do roku 2021 a budú tu sily, 

ktoré sa budú aj o to snažiť, aby to nevyšlo, ak sa náhodou do toho pustíme, tak ja sa 

opýtam, že ak sa bude robiť výberové konanie a niekto z uchádzačov sa odvolá, 

automaticky nestihneme termíny a už máme problém, ktorý sme nechceli mať. Takže na 

to by som chcel upozorniť pri tom veľkom optimizme, ktorý tu niektorí máte, pretože aj 

toto bude politickou hrou. Toto nebude o tom, o srdci a o rozume, ale to bude podľa 

mňa špinavá politická hra, ako urobiť to tak, aby nám to nevyšlo. A posledná vec 
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rekonštrukcia Hlavnej pánom Schustrom nebol veľmi dobrý príklad. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja len dodám, áno, aj túto tému sme rozobrali, 

pretože dnes nie je problém založiť Občianske združenie na neznámu osobu, ktorá bude 

torpédovať všetky naše úkony a dokáže nás zablokovať niekedy aj viac ako na 1 rok. 

Tým, že bude využívať či už diery v zákone alebo legislatívny proces, ktorý proste 

umožňuje v rámci procesu námietok nás blokovať. Toto riziko je jedno z tých rizík, 

myslím, že sa aj nachádza v SWOT analýze. Nech sa páči, nasleduje v diskusii, v 

rozprave pán poslanec Ténai. 

 

p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem. Milé dámy, vážení páni. Sedíme tu niekoľko hodín, skúsim 

v krátkosti len zosumarizovať, čo tu odznelo, aspoň pre mňa čo bolo dôležité, zhrnúť to 

troška, pripomenúť možno niektoré veci a možno povedať aj skúsiť niečo nové, iný 

pohľad. Bavíme sa tu o skratke nejakej, že EYOF. Skúsim pripomenúť 2013, EHMK. 

Hlavné projekty boli vo výške 70 miliónov eur. Odborná komisia rozhodla o organizácii 

podujatia 9. septembra 2008, že sa bude konať v Košiciach Európske hlavné mesto 

kultúry, že Košice získajú tento titul na rok 2013. To znamená celý rok 2013 sme mohli 

robiť podujatia v objektoch, ktoré chvalabohu dneska máme, ale začali sa otvárať 22. 

apríl 2013 sa prvý výmenník otvoril, v máji 2013 amfiteáter, Kunsthalle 3. júla, kasárne 

Kulturpark 3. augusta, Malá scéna Štátneho divadla Košice 4. septembra, tzn. vidíte 

tieto projekty mohli byť otvorené 1. januára, 15. januára alebo 20.januára, keď bolo 

slávnostné otvorenie, ale otvárali sa minimálne s nejakým niekoľkomesačným, 

poprípade polročne, alebo trištvrťročným meškaním. To čo tu už odznelo,  každý 1 

proces pred tým, každá jedna budova než sa otvorí potrebuje mať kolaudáciu, potrebujú 

tam prebehnúť základné veci, tzn. niekoľko mesiacov predtým musí byť ukončená. 

Takže toľko nejaké krátke pripomenutie. Som tu relatívne krátko. Mali sme 1. stretnutie 

oficiálne Rady starostov 29. januára 2019. Pokiaľ sa dobre pamätám, každý zo starostov 

mestských častí, máme ich 22, sa bil o svoj rozpočet, o to koľko dostane podielových 

daní a či budú účelové dotácie na mestskej časti. Nakoniec tie účelové dotácie skončili 

vo výške 10 tis. pre malé mestské časti, 20 tis. pre veľké mestské časti. Eur, 10 a 20 tis.. 

Takzvane handrkovali sme sa o každé jedno euro asi 3 hodiny tak isto. Teraz mi 

vychádza náklad na organizované podujatia, už sme v deficite 1 mil. eur, lebo rozpráva 

sa o príspevku 12 mil., rozpočet na hry je 13 mil., organizáciu bez investície do 

infraštruktúry, tzn. 1 mil. eur už by sme sa mali vyskladať. Mne vychádza, ak sa dnes 

zaviažeme ísť do nejakého úveru 20 mil. eur, zaťažíme mestský rozpočet. Pre mňa je 

otázka, ako upravíme možno Slanskú cestu, ešte keď budeme potrebovať na to nejaké 

peniaze, ako postavíme kruhový objazd na Kostolianskej, možno ako postavíme 

obchvat Kavečian, k ZOO, možno napojenie dopravného sídliska Ťahanovce, dopravné 

napojenie nové, poprípade ďalšie projekty, ktoré nás čakajú. Samozrejme odzneli tu 

telocvične, mestský majetok, atď., atď. Všetci veľmi dobre poznáme latinské príslovie: 

dajme ľuďom chlieb a hry. Toto príslovie pochádza z obdobia rímskej ríše, vážení. 

Dneska máme všetci telky, mobilné telefóny, žijeme v inej dobe. Takže reálne 

Košičania dnes potrebujú cesty, chodníky, parkoviská, dopravu, samozrejme aj 

športoviská, opravené školy, teda infraštruktúru na úrovni 21. storočia. Mne vychádza, 

pokiaľ som si to správne pozrel, EYOF 2021 termín podujatia 24. júla až 1. augusta 

2021, teda potrebujeme stavby ešte raz skolaudovať, prebrať, uskutočniť podujatie. Ak 

dobre počítam, čiže vychádza mi nejaký máj 2021, dnes máme marec 2019, zostáva 

nám 26 mesiacov a odpočítavanie nám beží závratnou rýchlosťou. Len zopár 

zaujímavosti, odznel tu dneska Dör a mali 1500 dobrovoľníkov. Som veľmi rád, že sa tu 

každý hlási a má záujem robiť dobrovoľnícku činnosť. Budeme veľmi radi. Ešte jedna 
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perlička. Mesto Budapešť kandidoval, chcela kandidovať na olympijské hry 2020, 

presunuli to na 2024 a vzdali sa nedávno kandidatúry, nebudú kandidovať na 

olympijské hry 2024. Takže milé dámy, vážení páni, ja osobne mám veľmi taký pocit, 

že sme tlačení veľmi do kúta, a aby sme boli pod časovým tlakom a rozhodnite, 

rozhodnite, rozhodnite. Plne sa stotožňujem s pozmeňujúcim návrhom kolegov Vrchotu 

a Strojného, ale bez podpory štátu budeme mať problém toto zvládnuť. Preto prosím, 

aby sme odsúhlasili pozmeňujúci návrh, aby sme mohli rokovať ďalej a skúsili nájsť 

ďalšie finančné zdroje. Šport má u mňa osobne zelenú. Som za šport v Košiciach, ale 

prosím všetkých vás o zodpovedný a manažérsky príklad, aby sme neúmerne 

nezaťažovali mestský rozpočet. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za naozaj prínosnú debatu z 

ďalšieho uhla, ktorý tu nebol povedaný. Pán poslanec Djordjevič, čo s vami? Zelená či 

modrá?  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Vy rozhodnite, pán primátor. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Čiže, nech sa páči, procedurálny. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Procedurálny návrh. Veľmi pekne by som vás chcel poprosiť, 

dávam procedurálny návrh, aby po ukončení debaty sme dostali 5 minútovú... aby bola 

vyhlásená 5-minútová prestávka, aby sme sa vedeli dohodnúť, resp. zvážiť svoje 

rozhodnutie, lebo podľa toho, čo tu odznelo, ja si myslím, že na 95 % žiadne peniaze 

naviac my nedostaneme a tých 10 dní, podľa tých prezentácii aj o 10 dní budete 

hlasovať tak isto. Rozhodnite dneska a nenaťahujme to.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ja som večný optimista, je 16:00, bol tu procedurálny návrh. 

16:00 je ináč ten termín, čo tu niekto spomínal. Hlasujeme, o procedurálnom návrhu sa 

nediskutuje. Nech sa páči, 5-minútová prestávka, ak to prejde.  

 

Hlasovanie č. 11 - za: 23, proti: 2, zdržali sa: 10 

 

p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh bol prijatý. Prosím, neodchádzajte z 

miestnosti. 16:05 pokračujeme. To bolo po diskusii? Sa vám veľmi ospravedlňujem. 

OK. Sekundičku. Čiže nasleduje pán poslanec Špak, nech sa páči. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Snáď v Bratislave neskôr zapadá slnko. Mám tu asi 

3 veci. Stihnem to snáď do tých 3 minút. Najprv chcem určite poďakovať pánovi 

námestníkovi Gibódovi, že vyvrátil to tvrdenie z dnešného rána, čo povedal pán 

Polaček, že len vy dvaja ste tlačili na Rašiho a pýtali ste sa ho a rýpali doňho, keď nám 

to v roku 2017 predniesol a som rád, že ste si spomenuli, že áno, boli sme traja čo 

doňho rýpali. Treba pripomenúť ale to, že demokraticky, nielen Smerácky tieto náklady 

poslanci ale schválili. K NTC-čku mám jeden fakt, že ako stavbár som presvedčený, že 

v prípade záujmu vedenia mesta sa aj bez znásilnenia pečiatok dá na Popradskej začať 

do štyroch mesiacov stavať. Môžem pomôcť ak treba radami atď., ale zároveň viem, že 

hocijaký iný pozemok bude nielen drahší, ale EYOF si táto stavba ani neužije. No 

predrečníkovi, poslankyni Slivenskej, ktorá sa pýtala, kto pripravil tie odvážne čísla, s 

ktorými sa vybrali jednať pán primátor, podľa mňa skôr provokovať Rašiho do 

Bratislavy, kto ich pripravil, lebo odpoveď sme nedostali. Pán primátor, poverili sme 

vás, aby ste išli do Bratislavy, ale chceli ste niečo, o čom sme my poslanci ani netušili. 
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Úspech ste fakt nemohli očakávať. A vaše statusy na Facebooku už ani nespomínam, tie 

by odradili aj silnejšie povahy ako Rašiho. Včera, ale Trnka, pán župan jasne povedal, 

ideme do toho. Rasťo Trnka tiež pochopil, že kľúče od miešačky má on a už rok a pol, 

čo klobúk dole. K univerzitám a k internátom. Tie sú ticho a kto mlčí, ten svedčí. Tie sú 

spokojné, ideme ich opraviť a nie za málo, za 20 až 24 mil. eur. Rozumiem, že jedno 

jediné, čo aj rešpektujem je to, že ste tu len 3 mesiace, to beriem absolútne. Je to jeden, 

ale aj jediný argument, prečo rozumiem, že sa bojíte. Záverom by som ešte podotkol, že 

raz sme tu už vztýčili prostredník parkovacej firme, dnes ale verím, že ho nevztýčite 

deťom, športovcom a dokonca aj tým európskym. Nevidím jediný dôvod zastaviť tento 

projekt, len váš strach, nie rozum, strach. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Možno, že ten strach sa volá zodpovednosť. Nech sa páči, pán 

námestník Gibóda. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán predrečník, mám pocit, že 

nielen vy, ale aj iní poslanci v tomto pléne si pomýlili mestské zastupiteľstvo s 

Národnou radou Slovenskej republiky. Nikde nie je povedané, že mesto Košice v 

zmysle zákona o obecnom zriadení a zákona o meste Košice má povinnosť suplovať 

vládu, aby budovala infraštruktúru na takejto vysokej úrovni na medzinárodné 

podujatia. Ak sme tuná doteraz 8 rokov razili a viac ako 8 rokov tendenciu, že 

podporujeme hlavne mládežnícky šport, nerozumiem novým kolegom, ktorí tlačia na to, 

aby mesto Košice vybudovalo športoviská pre ten vrcholový, zo svojich rozpočtov, lebo 

tu vychádza iba na naše rozpočty. A veľmi pekne ďakujem za dnešnú diskusiu. Pozorne 

si všímal, ktorí poslanci tlačia na NTC, ktoré nie je súčasťou EYOF-u.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Dohodli sme sa, že po diskusii si urobíme 5- 

minútovú prestávku. Prosím vás, 16:10 pokračujeme. 

 

- - - prestávka - - - 

 

p. Polaček, primátor mesta: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prosím 

prezentujme sa. Tí, ktorí ste sa neprezentovali, prosím urobte tak. Prezentovaných 30. 

Verím, že sa ešte niekto nájde. Ďakujem veľmi pekne. Pokračujeme v bode číslo 2 - 

Európsky olympijský festival mládeže Košice 2021. Páni, ak sme vyhlásili prestávku, 

neboli žiadne faktické. To znamená, diskusia skončila. Nepripúšťam žiadnu. Tak isto 

bol procedurálny návrh, bola čistá obrazovka, keď sme išli na prestávku. Tzn. už slovo  

nedostane nikto vás. Teda rozpráva je uzavretá. Ak dovolíte, rozprava bola uzavretá. To 

som hovoril pred pár sekundami. Ak dovolíte, tri vety na záver. Rozprava, ktorú sme tu 

viedli - ja som si popísal drobné poznámky - mala určiť prioritu. Vrátim sa k tomu, že 

všetci máme veľké srdce pre šport a každý chceme, aby v tomto meste infraštruktúra 

rástla. Na 2. strane, aj z rozpravy, ktorú sme počuli, plány EYOF-u boli nastavené tak, 

aby mesto Košice - to nestálo takmer nič. Snažil som sa počúvať veľmi pozorne. A som 

veľmi rád, že poslanci, ktorí reprezentujú kluby, aj pán poslanec Strojný, aj pán 

poslanec Vrchota napísali uznesenie, ktoré podľa môjho názoru, odráža názory všetkých 

nás; aby sme ešte vydržali. Nenechali sa tlačiť a využívať tlak, ale aby sme hľadali ešte 

ďalšie dodatočné zdroje, ktoré k tomuto podujatiu dajú naozaj novú tvár. Opakujem, 

mojím cieľom je nech to skončí akokoľvek, aby športová infraštruktúra v meste Košice, 

čo je aj mojím vlastným osobným presvedčením aj zároveň záväzkom, v meste Košice 

budovala. a tento záväzok platený a trvalo otázka znie, či ho vieme urobiť, či vieme za 

istú hodnotu peňazí urobiť - koľko predá muziky, koľko veľa hál opraviť, koľko veľa 
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ďalších hál postaviť. Bolo tu povedané, že investičný dlh mesta Košice je vlastne v 

stovkách miliónov eur i včítane športovej infraštruktúry. Chcem vás poprosiť, dajme 

projektu šancu tým, že je potrebné ešte rokovať a hľadať ďalšie zdroje. Nech sa páči, 

návrhová komisia, máte slovo. 

 

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

kolegovia, návrhová komisia obdržala vlastne 2 pozmeňovacie návrhy. A 1. predložil 

pán poslanec Jakubov. Vzhľadom na to, že mi avizoval, že má zámer tento návrh 

stiahnuť, ale ešte ho nemohol predniesť, poprosím ho, aby sa vyjadril k svojmu návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa, páči pán poslanec Jakubov, k návrhu, ktorý ste 

predložili. 

 

p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Vzhľadom na dohodu s poslancami, som sa 

rozhodol stiahnuť svoj návrh.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne za ústretovosť. Nech sa páči pán Filipko 

pokračujte. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: V tom prípade nasledujúci návrh, 

pozmeňovací, k predloženému materiálu, bol predložený pánom poslancom Strojným a 

pánom poslancom Vrchotom. Čítam: Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v 

Košiciach: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 11 ods. 4 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 3 zákona 

č. 401/1990 Zb. o meste Košice, v znení neskorších predpisov: za A) berie na vedomie 

informáciu o výsledku rokovania na úrovni podpredsedu vlády SR pre investície a 

informatizáciu, predsedu Košického samosprávneho kraja a primátora mesta Košice, zo 

dňa 27. 2. 2019, s cieľom získať finančné prostriedky na dofinancovanie aktivít  

súvisiacich s organizáciou Európskeho olympijského festivalu mládeže Košice 2021. Za 

B) žiada vládu Slovenskej republiky, z dôvodu pretrvávajúceho záujmu mesta Košice o 

usporiadanie Európskeho olympijského festivalu mládeže Košice 2021, s dátumom 

konania 24. 7. až 31. 7. 2021, o opätovné rokovanie vo veci finančného príspevku a 

podpory zo strany vlády SR pre mesto Košice, na uvedené podujatie, v celkovej výške 

22 mil. eur, v členení: 10 mil. eur na krytie investičných výdajov dobudovania športovej 

infraštruktúry v meste Košice a 12 mil. eur na krytie organizačných výdajov podujatia 

Európskeho olympijského festivalu mládeže - Košice 2021. Za C) žiada primátora 

mesta Košice, za účelom rokovania s vládou SR, v zmysle bodu B) uznesenia, 

splnomocniť námestníčka primátora mesta Košice, pani Luciu Gurbáľovú a predsedu 

Komisie športu a aktívneho oddychu pána Ladislava Lörinca. Za D) žiada vládu SR o 

prerokovanie žiadosti mesta Košice v zmysle bodu b)  uznesenia, zo splnomocnencami 

mesta Košice, a vyjadrenie postoja vlády SR do 18. 3. 2019. Za e) - žiada primátora 

mesta Košice, aby požiadal Slovenský olympijský a športový výbor o súčinnosť pri 

rokovaniach s vládou SR o predĺženie termínu na predloženie stanoviska mesta Košice 

k organizácii a zabezpečeniu podujatia Európskeho olympijského festivalu mládeže - 

Košice 2021. Za F) žiada primátora mesta Košice zvolať rokovanie mestského 

zastupiteľstva najneskôr do 22. 3. 2019. Termín: bezodkladne.“ To je všetko. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne za predložený návrh. Prosím, hlasujeme o návrhu 

pána poslanca do chodca Vrchotu a pána poslanec Strojného. Teraz. Nech sa páči. 
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Hlasovanie č. 12 - za: 23, proti: 4, zdržali sa: 8 

 

p. Polaček, primátor mesta: Uznesenie bolo prijaté. Prosím návrhovú komisiu, aby teda 

vyjadrila svoj názor, pretože sa domnievam, že po prijatí tejto alternatívy už o ďalších 

alternatívach nie je možné rokovať, resp. sa navzájom vylučujú. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Áno, návrhová komisia považuje ďalšie 

hlasovanie za bezpredmetné, nakoľko tento pozmeňujúci návrh v podstate vylúčil ďalšie 

2 alternatívy. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uznesenie bolo schválené. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, ešte jedna pozvánka na záver. Mesto Košice 

začína informačnú kampaň o aktivitách počas roka, kedy nesie titul Európske hlavné 

mesto dobrovoľníctva. Spúšťa webovú stránku www.srdcevmeste.sk a pravidelné 

nedeľné propagačné jazdy „Dobrého trolejbusu“ v spolupráci s Dopravným podnikom 

mesta Košice. Prvýkrát sa Košičania budú môcť previezť „Dobrým trolejbusom“ už túto 

nedeľu. Počas propagačných jázd budú v trolejbuse dobrovoľníci informovať o svojich 

aktivitách, na ktoré sa bude možné aj prihlásiť. Ako prvé sa predstavia 2 dobrovoľnícke 

združenia – Dobrovoľnícke centrum Košického kraja a Dobrovoľnícke centrum Košíc. 

Dobrý trolejbus bude premávať vždy v nedeľu v čase  od 14-tej do 18-tej hodiny v 45 

minútových intervaloch z nástupnej zastávky na Námestí osloboditeľov. Trasa povedie 

z námestia na Sídlisko KVP, Dargovských hrdinov pričom nebude zachádzať na 

Lingov. O odchodoch bude informovať aj informačná tabuľa na zastávke, kde si bude 

potrebné jazdu rezervovať. Každý záujemca o jazdu dostane vo východzej stanici 

bezplatnú miestenku na jazdu. „Dobrý trolejbus“ bude zastavovať na zvyčajných 

zastávkach po trase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.srdcevmeste.sk/
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Záver rokovania 

 

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček skonštatoval, že program mimoriadneho 

zasadnutia mestského zastupiteľstva sa vyčerpal. Poďakoval sa poslancom MZ za ich účasť 

a aktivitu. 

Vyhlásil IV. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach za ukončené.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Marcel Čop  Ing. Jaroslav Polaček 

riaditeľ Magistrátu mesta Košice primátor mesta Košice  
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