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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

Zápisnica
z XXXVI. rokovania Mestského zastupiteľstva v  Košiciach, 
     zo dňa 29. júna 2010

Prítomní: podľa prezenčných listín

	Rokovanie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Košice 
Ing.  František Knapík. Konštatoval, že z 50 poslancov bolo v rokovacej sále prítomných 35, takže mestské zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.

K programu rokovania

p. Knapík, primátor mesta Košice – Program XXXVI. rokovania mestského 
zastupiteľstva bol doručený v pozvánke vrátane materiálov, ktoré budú zaradené do programu rokovania vzhľadom na vývoj situácie v uplynulých dňoch. 
Na rokovanie navrhol zaradiť bod 0 – Personálne otázky. Je to informácia o výsledku výberového konania na obsadenie pozície riaditeľa ZOO Košice. 
Za bod 45 navrhol zaradiť bod 45/1 – Zámena nehnuteľností v k.ú. Huštáky vo vlastníctve spoločnosti HLG STAV s.r.o. za pozemky v tom istom katastri, ktoré sú vo vlastníctve mesta Košice.
V súvislosti s radením jednotlivých bodov navrhol, aby bod č. 15 – Založenie členstva mesta Košice v záujmovom združení právnických osôb Koalícia 2013+ zaradili za bod 0 vzhľadom na prítomnosť partnerov, ktorí by radi vysvetlili svoj postoj za privátny sektor.
Požiadal poslancov o pripomienky k programu rokovania mestského zastupiteľstva.

p. Gamcová, poslankyňa MZ – Navrhla zaradiť do programu rokovania Informáciu 
	o národnej kultúrnej pamiatke na Námestí osloboditeľov ako bod 6/1.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Nakoľko už nikto nemal doplňujúce návrhy dal 
hlasovať o doplnení prednesených návrhov tak, ako boli predložené.

Hlasovanie č. 1 o zaradení bodu 0 – Personálne otázky:
za 40, proti -, zdržal sa -.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že návrh bol prijatý a bod bude
	zaradený na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 2 o zaradení bodu 45/1 - Zámena nehnuteľností v k.ú. Huštáky vo vlastníctve spoločnosti HLG STAV s.r.o. za pozemky v tom istom katastri, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Košice:
za 35, proti 1, zdržali sa 4.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že návrh bol prijatý a bod bude
	zaradený na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 3 o predradení bod č. 15 – Založenie členstva mesta Košice v záujmovom združení právnických osôb Koalícia 2013+.
za 36, proti -, zdržali sa 4.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že návrh bol prijatý a po  bode 0
sa  bude rokovať o bode 15.

Hlasovanie č. 4 o zaradení bodu 6/1 – Informácia o národnej kultúrnej pamiatke na Námestí osloboditeľov:
za 25, proti 1, zdržali sa 12.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že informácia bude zaradená 
	na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 5 o programe ako o celku aj so schválenými návrhmi:
za 41, proti, zdržal sa -.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že program rokovania XXXVI.
	mestského zastupiteľstva bol schválený.
––-     --–-     ––-

Návrhová komisia:
		NEKA					-
		KDH					p. Norbert Lukán
		SDKÚ					p. Tibor Matoušek
		SMER					-
		KDH					p. Ján Forgáč

Hlasovanie č. 6 o zložení návrhovej komisie:
za 41, proti 1, zdržal sa -.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že návrh bol schválený a nárhová
	komisia bude pracovať v zložení pp. Lukán, Matoušek a Forgáč.
	Vyzval členov návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesta vo vyhradenom 12. rade. Ostatným poslancom oznámil, aby návrhy k jednotlivým bodom programu rokovania predkladali písomne návrhovej komisii po ústnej informácii prítomných poslancov.
––-     ––-     ––-

Overovatelia zápisnice:
Ing. Bernard Berberich
JUDr. Oskár Ivanko

0. Personálne otázky – Informácia o výsledku výberového konania na pozíciu 
    riaditeľa ZOO v Košiciach

p. Knapík, primátor mesta Košice – Každý vie veľmi dobre, že udalosti v Zoologickej 
záhrade v máji nabrali veľmi rýchly spád. Po problémoch, ktoré tam nastali,  riaditeľ Štefan Kollár sa vzdal svojej funkcie a bolo vypísané výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa ZOO v Košiciach. Minulý týždeň 23. júna prebehlo výberové konanie. Komisia, ktorá bola vytvorená aj z radov poslancov, odborných pracovníkov mesta a odborných pracovníkov zoologických záhrad v rámci Slovenska a Čiech, prešla celým procesom posúdenia kandidátov. Celkovo bolo prihlásených vyše 30 uchádzačov. Podmienky splnilo 22, na pohovor prišlo 21 kandidátov. Po zhodnotení výberového konania komisia odporučila troch kandidátov v poradí p. Kočner, p. Pribilinec a p. Vysocká. Vzhľadom na to, že považujú za dôležité, aby táto pozícia bola obsadená rýchlo, lebo je potrebné venovať sa ZOO z dôvodu dôležitých úloh, ktoré sa tam realizujú a aj z dôvodu, že je pred dvermi letná sezóna, ktorá je ťažisková, tak sa rozhodli, aby už na tomto júnovom rokovaní sa zastupiteľstvo oboznámilo s výsledkom výberového konania a rozhodlo o tomto personálnom návrhu. Po včerajších rokovaniach so všetkými tromi navrhnutými  kandidátmi predložil návrh na obsadenie tejto funkcie p. Mgr. Erichom Kočnerom. P. Kočner je prítomný na rokovaní mestského zastupiteľstva a bol by rád, keby sa predstavil aj osobne, predstavil svoju víziu práce v ZOO a odpovedal na otázky poslancov.

V rozprave vystúpili:

p. Kočner, kandidát na riaditeľa ZOO – Aktuálne pracuje v ZOO Dvůr Králové ako 
zoológ na pozícii vedúceho oddelenia vtákov. Túto prácu v rámci odboru vykonáva takmer 20  rokov. Od roku 1993 pôsobil v ZOO Bojnice, istý čas bol v ZOO v Ústi nad Labem, kde pôsobil ako koordinátor európskeho chovu vyhynutím ohrozenej zebry hartmanovej v rámci štruktúr Európskej asociácie zoologických záhrad. Od roku 2005 pôsobí v ZOO Dvůr Králové. Pochádza zo Slovenska, takže aj keď 8 rokov profesne pôsobí v zahraničí, tak vzhľadom k tomu, že zoologické záhrady české i slovenské sú aj po rozdelení republiky spojené v jednej spoločnej únii českých a slovenských zoologických záhrad, tak pochopiteľne tá problematika v rámci oboru tu na Slovensku ho celé to obdobie zaujímala, celé to obdobie to sledoval a aktívne sa zapájal do niektorých pracovných vecí. Pozíciu na uvoľnené miesto riaditeľa ZOO Košice osobne vnímal ako výzvu, pretože si myslí, že ten potenciál areálu, ktorý ZOO Košice ponúka, je jeden z najlepších a v podstate dodnes nedocenený unikátny priestor, ktorý nemá v rámci českých a slovenských zoologických záhrad obdobu. Myslí si, že je možné posunúť túto zoologickú záhradu do pozície jedinečnej zoologickej záhrady, ktorá by nekopírovala a nenapodobňovala ostatné zoologické záhrady, ktoré sú známe a chronicky navštevované, ale aby z toho vznikol jeden veľký živý organizmus aj vzhľadom k areálu, ktorý je veľký a ponúka netušené možnosti, aby to nebola len klasická zoologická záhrada, ale aby to bolo krásne miesto oddychovej zóny a odpočinkovej zóny pre obyvateľov tohto mesta a pre širšie okolie, ktoré Košice majú. Svoju koncepciu postavil na priamej korelácii so zákonom o zoologických záhradách, ktorý platí v Slovenskej republike a postavil ju na 5 základných bodoch, ktoré musia zoologické záhrady plniť. Zoologická záhrada dnes nie je len miestom rekreácie a odpočinku, ale dnes zoologická záhrada musí plniť okrem iného aj základné funkcie, ktoré jej zo zákona vyplývajú, ako je základný vedecký výskum, dôsledné dbanie na pohodu chovaných živočíchov, bezpečnosť návštevníkov, prihliadanie na etnologické, fyziologické potreby chovaných zvierat. V neposlednom rade musí  plniť novú funkciu v súvislosti so svetovou stratégiou VAZA, čo je Svetová asociácia zoologických záhrad a EAZA, čo je Európska asociácia zoologických záhrad., ktoré boli spracované v roku 2003. V roku 2008 bola upravovaná stratégia EAZA a v rámci týchto materiálov, ktoré sú veľmi obsiahle a nechcel prítomných nimi zaťažovať. Piata úloha, ktorú dnes zoologické záhrady majú plniť, je veľmi dôležitá a to je vytvorenie útočiska v súvislosti s katastrofálne rýchlym zánikom biotopov a biomov v rôznych častiach planéty.
ZOO Košice vzhľadom na svoju špecializáciu a vzhľadom na rozvoj v súvislosti s prijatou stratégiou rozvoja, ktorú mesto prijalo v roku 2008, plní väčšinu týchto funkcií. Svedčí o tom aj to, že licencia bola obnovená, no myslí si, že do budúcna by bolo veľmi dobre, keby táto zoologická záhrada dostala lepšiu tvár a lepšiu imidž, aby dôstojne reprezentovala toto mesto, aby bola jedným z magnetov pre pozdvihnutie turistického ruchu, aby tu kvôli ZOO začali prichádzať návštevníci aj z ďalekého okolia, aby prerástla koncept miestnej ZOO, či regionálnej ZOO a aby sa skutočne stala turistickým cieľom pre obyvateľov celého Slovenska a prihraničných regiónov, čomu je potrebné podriadiť marketing rozvoja. V neposlednom rade je dôležitá práca s výchovou mladej generácie, lebo len cez mladú generáciu je možné do budúcna vychovať ľudí, ktorí majú pozitívny vzťah k prírode. Konštatoval, že táto práca v košickej ZOO je na jednej z najlepších úrovní v rámci českých a slovenských zoologických záhrad. Práca s mládežou a osvetová činnosť sa v ZOO Košice skutočne robí na pomerne vysokej úrovní a odozva a návštevnosť akcií je veľmi veľká. V tom by sa určite malo pokračovať. 
V koncepcii, ktorú predložil komisii, si stanovil a navrhol určitý časový plán prerodu ZOO Košice na modernú zoologickú záhradu európskej úrovne a jednou z vecí, ktoré by chcel splniť a na čom určite bude pracovať všetkými silami, je aktívne zapojenie miestnej ZOO do európskych štruktúr, pretože zatiaľ ako jediná zoologická záhrada z veľkých miest zoologických záhrad bývalého Československa, nie je priamo členom Európskej asociácie zoologických záhrad a za svoju históriu bola 2-krát z prístupových procesov buď vylúčená, alebo to jednanie o členstve bolo zastavené. Stanovil si do roku 2011 tieto ciele a sľúbil, že ich splní, začne prístupové rokovania so všetkými profesnými, odbornými európskymi organizáciami. Znamená to, že sa aktívne pokúsi požiadať o členstvo EAZA, čo je Európska asociácia zoologických záhrad a AIZIS, čo je medzinárodná evidencia chovaných, hlavne ohrozených druhov zvierat. Je to celosvetový program, celosvetová sieť a bez toho dnes nie je možné aktívne riadiť chov. Zhruba do roku 2012, po stanovení a spracovaní analýz, na v pláne prepracovať a aktualizovať generel a v rámci stratégie začať prestavbu na modernú ZOO tak, aby do roku 2015 tá ZOO jednoznačne získala novú tvár, svižnú, dynamickú. 
K roku 2013 povedal ešte jednu vec, myslí si, že tými čiastkovými úpravami, alebo prácami, ktoré by mohli vykonať, by už ZOO v roku 2013  mohla aktívne prispieť k reprezentácii Košíc, ako Európskeho hlavného mesta kultúry.
To je cieľ, ktorý si osobne dal a myslí si, že spoločnými silami s tímom pracovníkov ZOO. by sa im to mohlo podariť splniť.
K svojej osobe doplnil, že si myslí, že práca v ZOO je veľmi dôležitá a mala by to byť práca apolitická, preto prítomným oznámil, že nie je členom žiadnej politickej strany napriek tomu, že v období roku 1989 ako študent vysokej školy aktívne fungoval v školskom štrajkovom výbore. Vzhľadom na to, že potom sa venoval skutočne odbornej práci a asi 8 rokov je pracovne mimo Slovenska, nevyvíja žiadnu politickú aktivitu, ani činnosť.

p. Halenár, poslanec MZ – Spýtal sa p. Kočnera, či vie, aký je rozpočet ZOO na rok 
2010 a čo by v položkách rozpočtu urobil inak, než jeho predchodca na to, aby zabránil tým stavom, ktoré sa prihodili v poslednom období.

p. Petrvalský, poslanec MZ – Vie p. Kočner, aké sú v ZOO problémy s pozemkami?
	Ako to hodlá riešiť?

p. Jutka, poslanec MZ – Páčilo sa mu predstavenie p. Kočnera. Spýtal sa ho, aké
opatrenia chce urobiť  vo vzťahu k tučniakom humboltovým, čo bolo silne mediálne prezentované. Aké opatrenia príjme, aby sa tomu predchádzalo?

p. Kočner, kandidát na riaditeľa ZOO – Najprv k majetkovému vysporiadaniu. Vie a je
informovaný, že ten obrovský areál, ktorým košická ZOO disponuje, nesie so sebou bremeno z minulých režimov a že dnes nie je celý areál majetkovo vysporiadaný. Pokiaľ je informovaný, tak mesto – magistrát sa k tejto problematike stavia  a aj v minulosti staval veľmi zodpovedne. V rámci stratégie rozvoja ZOO do roku 2013, ktorá pochopiteľne nemôže byť mŕtvym materiálom, ale mala by sa aktualizovať a niektoré projekty prehodnotiť, tak mesto na to má vyčlenené určité peniaze a myslí, že je dokonca na to určený na magistráte aj človek, ktorý sa tejto problematike venuje. Každopádne podstatné a zásadné je na tom pracovať ďalej a pokúsiť sa maximum trecích plôch vyriešiť jednaním aj s pôvodnými vlastníkmi k obojstrannej spokojnosti, pretože toto je zásadný problém ďalšieho rozvoja ZOO. Na nevysporiadaných pozemkoch aj v rámci naplánovanej stratégie na vybudovanie objektov a stavieb pre zvieratá, nie je možné stavať nové objekty. On so svojimi skúsenosťami z predchádzajúcich pracovísk vie, že čokoľvek sa udeje, keď je tam len meter štvorcový nevysporiadaný, tak to so sebou prináša veľký prevádzkový problém. Z vlastnej skúsenosti: V ZOO Dvůr Králové majú najlepšiu expozíciu surikát v Európe, ale na pavilón nemôžu priviesť vodu, lebo je tam práve meter štvorcový, cez ktorý im majiteľ nedovolí doviesť vodu. Toto by tu nechcel riešiť a pokiaľ majiteľ nedá súhlas na vysporiadanie, tak nemá zmysel stavať čierne stavby.
K tučniakom. Je to odborný problém a myslí si že trochu nešťastne zvolený chov z hľadiska rozvoja a budovania ZOO. Je to jeden z najnáročnejších a technicky najťažšie riešiteľných chovov, no dostal prioritu pred prevádzkovo jednoduchšími a ľahšie chovateľnými druhmi. Oboznámil sa s týmto problémom. Je to odborný a prevádzkový problém a myslí si, že je riešiteľný. Pokiaľ vie, tak tam došlo k pochybeniu z hľadiska odbornej stránky v tom, že sa tam spojili do jedného kŕdľa vtáky z dvoch rôznych zdrojov, pričom každá tá zoologická záhrada, ktorá zvieratá do košickej ZOO dodávala, má zavedenú úplne inú technológiu chovu. Je tam problém prevádzky, ošetrovania, ktorý sa dá jednoducho vyriešiť, Zistil, že nebola doriešená problematika zastupiteľnosti ošetrovateľa. V prípade neprítomnosti ošetrovateľa tučniakov v práci, zastupovali ho náhodne ošetrovatelia z iných oddelení, ktorí neboli dostatočne poučení a ktorí nie sú dostatočne znalí tejto problematiky. Je to vec, ktorá sa musí riešiť v priamej spolupráci s odbornými pracovníkmi, s veterinárnymi pracoviskami, v priamej spolupráci s kolegami z ostatných zoologických záhrad, kde chov tučniakov beží a je viac menej bezproblémový a hlavne, ktoré majú technicky podobné chovateľské zariadenie, ako je postavené tu v Košiciach, pretože to chovateľské zariadenie nie je v princípe zlé. Podobný chov má ZOO Lešná, ktorá je geograficky najbližšie ku Košiciam z moravskej strany. Nepreferoval by veľmi konzultácie napr. so zoologickými záhradami, ktoré chovajú tučniaky v úplne odlišných pavilónoch, technicky zdatných oceanáriách, alebo arktikáriách, pretože to je problém technológie. Pokiaľ tučniaky nemajú čistý, pramenitý zdroj vody a pokiaľ tam nie je úpravňa, pokiaľ sa nedodržiavajú základné zoologické a veterinárne profylaktické opatrenia, tak ten problém v sebe lepšej zoologickej záhrade sa čas od času objaví a skutočne len tie najlepšie zoologické záhrady, ktoré majú zdatné tímy odborných pracovníkov si risknú chovať tučniaky.
V Košiciach sa stala taká vec, že tučniaky už sú tu, chovajú ich, preto teraz budú musieť pracovať na zastavení problémov. Je však informovaný, že došlo k zahniezdeniu v posledných týždňoch, preto si myslí, že je šanca a nádej dostať chov z problémov a nejakým spôsobom ho úspešne naštartovať.
K rozpočtu – Pozeral sa do ekonomických súvah Únie českých a slovenských ZOO v ročenke Únie za posledný rok, aj za roky predchádzajúce, pozrel si ekonomické ukazovatele pre záhradu na stránkach mesta aj v ich výročnej správe, ktorú vlani vydali. Vie, že zoologická záhrada disponuje na tento rok bežným transferom v rovnakej výške na prevádzku ako v roku minulom. Je si vedomý a je oboznámený s tým, že v minulom roku, predpokladá, že z dôvodu krízy bol príspevok bežného transferu na prevádzku trochu znížený a myslí, že je to orientačne 586 tis. eur na prevádzku a asi 250 až 270 tis. eur sú kapitálové transfery, ktoré boli v roku 2009 tvorené odpismi. A myslí si, že rozpočet je na tento rok postavený podobne. Úprimne povedal, že si nemyslí, že je to málo, no ani si nemyslí, že je to veľa. Keď to však porovnáva s ostatnými zoologickými záhradami a hlavne s počtom pracovníkov v nich, tak si myslí, že s tým objemom prostriedkov, ktoré zoologická záhrada dostáva a s využitím vlastných rezerv a prehodnotením ekonomických ukazovateľov vlastnej činnosti a doplnkovej hospodárskej činnosti, je možné nájsť ešte určité rezervy a zdroje, aby sa  to nejakým spôsobom odzrkadlilo na tvári  ZOO, aby táto ZOO bola pre návštevníka priateľská, príjemná, aby sa v nej cítil dobre a aby mal potrebu vrátiť sa do nej  niekoľkokrát za rok pokiaľ je miestny a určite na budúci rok, pokiaľ príde na návštevu ako turista. Len dynamická ZOO, ktorá sa neustále rozvíja a komunikuje aktívne so svojim návštevníkom, môže byť úspešná a môže byť pozitívne prijímaná nielen zo strany návštevníkov, ale aj svojim zriaďovateľom. 

p. Kočiš, poslanec MZ – Napadla ho taká úvaha, lebo p. Kočner sa iste oboznámil 
s košickou ZOO, navštívil ju a prezrel. Nevie, akú plošnú výmeru ma ZOO Dvůr Králové, nakoľko tam nebol, ale keby ju p. Kočner porovnal, čo sa týka počtu zvierat vo vzťahu k výmere, či nie je brzdou tak trochu aj tá veľká výmera košickej ZOO. Nedáva sa kopu peňazí na správu tak veľkej výmery košickej ZOO? Nemalo by sa práve tam šetriť, resp. ako by vedel on využiť tú veľkú výmeru. 

p. Gamcová, poslankyňa MZ -  Požiadala o informáciu, kto bol členom výberovej 
komisie a p. Kočnera sa spýtala, aké je jeho vzdelanie, lebo to nezachytila.

p. Kočner, kandidát na funkciu riaditeľa ZOO – Na otázku k porovnaniu týchto dvoch 
zoologických záhrad. Nie je to porovnateľné, pretože ZOO Dvůr Králové je už 40 rokov budovaná ako špecializovaná zoologická záhrada na africkú faunu a ZOO Košice v tých svojich začiatkoch bola prezentovaná ako zoologická záhrada, ktorá by sa mala zameriavať na euro-ázijskú faunu. To sú úplne odlišné technologické a finančné východiskové situácie z hľadiska chovaných druhov. ZOO Dvůr Králové má rozlohu asi 71 hektárov a tá sa zväčšuje, lebo záhrada prikupuje pozemky v okolí z toho dôvodu, že tam je na 27 hektároch vybudované safari afrických zvierat, ktoré sa bude rozširovať, aby tam bolo možné prezentovať zvieratá, ktoré dnes nie je možné technologicky v tom safari prezentovať. Sú to žirafy a nosorožce. Klasická ZOO má rozlohu cca 12 hektárov, to je tá pôvodná a celkový expozičný areál ZOO Dvůr Králové je 42-43 hektárov. ZOO Košice má rozlohu cez 280 hektárov, kde je drvivá väčšina areálu karpatský les a expozičná plocha je zhruba podobná, asi 41 hektárov, ako v ZOO Dvůr Králové. Keby p. Kočiš navštívil ZOO Dvůr Králové, pochopil by, prečo to nie je možné porovnávať, pretože to je zoologická záhrada, ktorá bola za bývalého režimu jednou zo štátnych priorít, tu tiekli neskutočné peniaze za tých 40 rokov v stámiliónoch československých korún a aj teraz českých korún. Je to záhrada, ktorá má ročný príspevok 140 mil. Čk a pracuje tam 160 zamestnancov, kde len tím vysokoškolsky vzdelaných zoológov tvorí 9 ľudí. Znamená to, že je to zoologická záhrada v úplne inom levely než drvivá väčšina zoologických záhrad v bývalom Československu. Pán riaditeľ ZOO Praha vždy tak trochu škodoradostne hovoril, že v tomto štáte sú len dve ZOO a to Praha a Dvůr. Je to skutočne neporovnateľné, lebo pražská ZOO disponuje 350 mil. Čk ročne v rámci investícií. Tu by nechcel porovnávať, no v rámci možností a daností toho areálu ktorý košická ZOO má, je tu cesta budovať to nielen ako klasickú ZOO, ale vybudovať tam napríklad okruhy oddychových zón. V Amerike i v západnej Európe sú bežné záhrady, ktoré majú podobné problémy s veľkými areálmi a hlavne vo veľkých mestách sú to miesta výletov rodín, kde keď sa vybudujú klasické oddychové zóny, nejaké náučné chodníky, tak je to vnímané veľmi pozitívne a je záujem verejnosti napríklad o pôvodnú faunu tohto areálu, aké druhy hmyzu tam žijú, aké druhy nižších stavovcov, aké druhy rastlín sú v tom areáli, takže dá sa návštevníkov zaujať tak, aby tam rodina strávila príjemné popoludnie, resp. deň v rámci pikniku, aby sa ten areál skutočne stal miestom, ktoré by sa nazývalo oddychová zóna obyvateľov tohto mesta.
K otázke vzdelania – Je absolventom gymnázia s prírodovedným zameraním v Liptovskom Hrádku. Pochádza z lesníckej rodiny a mal tu smolu, že za socializmu, na jeho sklonku, sa pokúšal o veterinu tu v Košiciach, ale vzhľadom k politickému pôvodu jedného z jeho predkov, jeho starý otec bol karpatský nemec, mu nebolo umožnené študovať doktorské smery. Zodpovedne prehlásil, že na gymnáziu v Liptovskom Hrádku, keď si dal požiadavku v 3. ročníku na veterinu do Odesy, tak sa dostavil krajský tajomník strany školského odboru v Banskej Bystrici a osobne jemu a jeho otcovi vysvetlil, prečo to nie je možné. Nedalo sa nič robiť. Pokúsil sa študovať niečo iné. Druhá oblasť, ktorá ho zaujímala a zaujíma dodnes, je umenie, takže skúsil to cez talentové skúšky a podarilo sa mu vyštudovať Filmovú a televíznu fakultu Vysokej školy muzických umení v Bratislave. Už počas školy, od roku 1991, externe pacoval pre ZOO Bojnice, absolvoval tam civilnú vojenskú službu. Po ukončení vysokej školy sa tam zamestnal najprv ako referent pre medzinárodnú spoluprácu, potom ako pomocný zoológ. Neskôr tam pracoval ako vedúci oddelenia vtákov, robil hlavne zahraničný obchod kvôli jazykovým znalostiam a popri zamestnaní vyštudoval špecializovanú strednú školu pre ošetrovateľov a chovateľov zoologických záhrad, ktorá funguje dodnes pri Strednej poľnohospodárskej škole v Prahe – Čakoviciach. Absolvoval kurz na prepravu divo  žijúcich zvierat, absolvoval kurz pre ošetrovateľov slonov pri Európskej asociácii  chovateľov slonov vo Viedni. Po 20 ročných skúsenostiach je so sebou spokojný a považuje sa za zdatného v tejto oblasti. 

p. Knapík, primátor mesta Košice – Odpovedal na otázku poslankyne p. Gamcovej. 
Komisia pracovala v zložení pp. František Knapík, Mikuláš Čečko, Ľubomír Pajtáš, Ján Kupec a Jaroslav Hlinka. To boli tí, ktorí mali hlas rozhodujúci. Poslanec p. Hlinka sa výberového konania nezúčastnil. Komisiu dopĺňali zástupcovia s poradným hlasom. Boli pozvaní všetci riaditelia významných zoologických záhrad v rámci Slovenska a Čiech. Výberového konania sa zúčastnila riaditeľka ZOO Dvůr Králové. Riaditelia z Bratislavy, Bojníc a Prahy sa ospravedlnili vzhľadom na iný program. Poradnú skupinu dopĺňal ešte riaditeľ Mestských lesov p. Tomaštík a p. Dlhý, zástupca riaditeľa MMK pre ekonomiku, ktorý je v súčasnosti poverený vedením ZOO Košice. 
Nakoľko už neboli žiadne otázky uzavrel rozpravu. Poďakoval p. Kočnerovi za prístup a záujem, ktorý Košiciam venuje, lebo treba povedať, že p. Kočner už v roku 2007 sa zúčastnil výberového konania, tiež bol hodnotený ako najlepší, no vtedy sa rozhodli ináč. Verí, že si ten dlhodobý záujem zachová a verí, že aj to dnešné rozhodnutie bude pozitívne. Odovzdal slovo návrhovej komisii. 

p. Lukán, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. u) Štatútu mesta Košice berie na vedomie vzdanie sa funkcie riaditeľa Zoologickej záhrady Košice - Kavečany Ing. Štefana Kollára ku dňu 20.05.2010.
Menuje Mgr. Ericha  Kočnera do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Košice  na základe  výsledku výberového konania s účinnosťou od 15.07.2010.  

Hlasovanie č. 7: za 42, proti -, zdržal sa -.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
Poblahoželal p. Kočnerovi k presvedčivému výkonu. Verí, že také isté budú aj konkrétne kroky, ktoré bude v tejto pozícii robiť a že budú smerovať k tomu, aby sa zámer a vízia, ktorú predstavil, napĺňali. Poprial mu veľa úspechov, dobré zdravie a vytrvalosť.

––-     ––-     ––-

0/1 Založenie a členstvo v záujmovom združení právnických osôb Koalícia 2013+     
      a doplnenie a úprava štatútu Košice – Európske hlavné mesto kultúry, n.o.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Pri schvaľovaní programu sa bod 15 zaradil za 
bod nula, Je tu záujem korporatného sektora, ktorý sa stáva partnerom mesta Košice. Spoločnosť, ktorá chce tento projekt podporiť zastupuje Ing. Bača, riaditeľ vonkajších vzťahov U.S.Steelu. Vo svojom vystúpení trochu aj vysvetlí postoj partnerov z podnikateľského prostredia. Celé to významným spôsobom posunie smerovanie a napĺňanie zámeru kultúrneho projektu Interface 2013.  Materiál je v písomnej podobe, predstavuje snahu verejného sektora a privátneho sektora vytvoriť záujmové združenie právnických osôb s cieľom úspešnej realizácie projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2013. Názov združenia je Koalícia 2013+. To plus znamená aj snahu spolupracovať a napĺňať spoločné zámery aj po roku 2013 nielen v oblasti kultúry a kultúrneho diania, ale aj v iných oblastiach, ktoré partneri budú považovať za dôležité a významné a pre rozvoj mesta a regiónu za prospešné. Celý zámer predstavuje nielen snahu vstúpiť do projektu na území mesta  podporovať projekty a podujatia, alebo investičné zámery, ktoré sa na území mesta budú realizovať, snahou je potiahnuť celý región, dať mu širší zámer, aby tá pomoc, podpora a presah projektu mal naozaj regionálny charakter. Toto je významným cieľom, aby sa očakávania tohto veľkého kultúrneho projektu preniesli do celého regiónu. 
Zakladajúcimi členmi združenia okrem mesta Košice a neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 by mal byť aj Košický samosprávny kraj, mesto Prešov a Prešovský samosprávny kraj. Je tu priestor aj pre ďalších partnerov z verejno-právneho sektoru a ďalšie mestá obidvoch regiónov, ktoré sa rozhodnú vstúpiť a budú spolupracovať na tomto projekte. Rovnako je to otvorené aj pre ďalších korporatných partnerov, ktorí budú považovať za vhodné spolupracovať, podporiť tento projekt a zámery tohto kultúrneho projektu. V materiáli je stručná chronológia aj podstatné náležitosti cieľov a spôsob, ako by orgány spoločnosti mali fungovať a týmto spôsobom postupne napĺňať a špecifikovať aj vklady jednotlivých partnerov, ktoré budú smerovať už ku konkrétnym krokom a konkrétnym záverom, ktoré budú chcieť spoločne realizovať.

V rozprave vystúpili:

p. Halenár, poslanec MZ – Požiadal primátora mesta, aby skúsil po slovensky, pre 
menej chápavých, ako je on, aký to má skutočný význam. Nerozumie vôbec tomu, čo teraz povedal. Nepochopil ani slovo. Nejako polopatisticky povedať, že 4 privátne firmy sa spojili za nejakým účelom a čo tam konkrétne chcú robiť a ako.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Podstata spočíva v tom, že nielen firmy sa spájajú, 
ale aj verejno-právny sektor, aj mesto, aj mesto Prešov, obidva samosprávne kraje a otvorené je to aj pre ďalších a tie ciele sú zadefinované v materiáli a mali by sa spoločne napĺňať. Ide o to, aby aj privátny sektor poskytol znalosti, skúsenosti s riadením veľkých projektov a prípadne poskytol aj finančné zdroje pre projekty, ktoré sa rozhodne podporiť a ktoré bude sledovať. Znamená to väčšiu transparentnosť, kredibilitu pri napĺňaní investičných zámerov, širšie zapojenie verejnosti cez svojich pracovníkov. Je to viacero prvkov, ktoré by znamenali zásadnú zmenu a napĺňanie aj širšej informovanosti a snahu úspešne naplniť úspešne tento projekt v roku 2013 a spolupracovať aj po roku 2013. Nevie, čo viac k tomu povedať, najlepšie bude, ak sa budú realizovať jednotlivé kroky. Predstavu partnerov z korporatného sektora vie presnejšie zadefinovať riaditeľ p. Bača. Dostane priestor, no najprv vyzval poslancov, aby položili svoje otázky.

p. Blaškovičová, poslankyňa MZ – Včera na rokovaní Vyššieho územného celku 
hovorila o tomto projekte. Uvítala vznik tejto organizácie. Pochopila túto iniciatívu ako otvorený priestor nielen pre korporácie, pre firmy, ale ako otvorený priestor pre kultúrne organizácie, inštitúcie, lebo takto sú deklarované stanovy, že právnická osoba môže vstúpiť do tejto organizácie. Predpokladá, že kultúrne organizácie, ktoré v tomto meste existujú, či sú už zriadené, štátom, krajom, alebo inými orgánmi, alebo sú to jednoducho neziskové občianske združenia, tak isto budú mať otvorené dvere a za 100,- € budú mať jeden hlas. Budú sa môcť zúčastňovať valného zhromaždenia a tak budú mať možnosť poznať veci, ktoré zatiaľ poznajú len z tlače. Dostanú sa k ďalším informáciám a väčšia skupina ľudí, ktorá bude počúvať, ako sa projekt pripravuje a realizuje, čo sa chystá v najbližšom čase, predsa len môže preniesť viac informácii k verejnosti a predpokladá, že týmto tá transparentnosť celého procesu nielen investičných projektov, ale aj programového zámeru, že bude jasnejšia a zrozumiteľnejšia aj pre širšiu verejnosť. Naozaj predpokladá, že mnohí kultúrni organizátori budú mať záujem vstúpiť do tejto organizácie už len z toho dôvodu, aby mali viac informácie a aby mohli na širšom pléne povedať svoj názor k tomu, akým smerom sa projekt Interface uberá. Chápe to ako priestor pre širokú verejnosť a nemyslí si, že je to len o financovaní. Je to naozaj o prenose skúseností, o tom, ako sa veľké projekty realizujú ako sa môžu realizovať rýchlejšie, jednoduchšie a možno správnejšie, pretože tie iné organizácie majú vlastné skúsenosti. Dúfa, že to dobre pochopila a že aj p. Halenárovi to bude trochu jasnejšie. 

p. Knapík, primátor mesta Košice -  Myslí si, že predpoklady, ktoré boli vyslovené 
naozaj vychádzajú z reálneho poznania a verí, že takto sa aj naplnia.

p. Balún, poslanec MZ – Komisia kultúry prerokovala tento materiál a odporúča ho
	mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť.

p. Buraš, poslanec MZ – V prvom rade sa tu jedná o to znamienko +. Myslí si, že 
Košice 2013 + znamená, že vlastne ide o obdobie po roku 2013, aby investície v rámci tohto projektu, či už v kapitálových, alebo bežných výdavkoch, aby mali svoje opodstatnenie  a využitie po roku 2013. Na to je potrebné sa teraz pripraviť a využívať všetky možnosti či už zo súkromného, alebo verejného sektora. Oceňuje a podporuje tento návrh. Ostatné mestá, ktoré získali štatút Európskeho hlavného mesta kultúry týmto spôsobom napredujú a práve preto treba teraz zvažovať možnosti realizácie a využitia zariadení, ktoré súvisia s prípravou a organizáciou v roku 2013 následne po roku 2013, takže to treba podporiť.

p. Gamcová, poslankyňa MZ – Akú funkciu v celom tomto združení, resp. v tejto 
novej neziskovej organizácii vykonáva p. Bauer, aká je jeho funkcia. Ak je to možné zverejniť, zaujíma ju aj výška platu a hlavne, kto ho splnomocnil pre tento projekt, kto mu dal tu kompetenciu, aby už predkladal a spracovával materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva. 
Osobne jej nie je jasné, prečo vzniká úplne nová nezisková organizácia. Ono to zo sebou nesie aj ďalšie právne záležitosti, ktoré možno nie všetci poslanci poznajú a s tým samozrejme súvisí aj ďalšie financovanie navyšovania rozpočtu tohto mesta, tak toto jej nie je celkom jasné, preto poprosila o túto informáciu.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Nakoľko už neboli žiadne otázky, dal slovo 
riaditeľovi p. Bačovi, aby vysvetlil, čo do toho korporatný sektor prináša. V prvom rade treba hovoriť o tom vklade a oceniť prístup, že podnikateľské prostredie vidí zmysel a chce podporiť tento projekt a potom by zodpovedali aj na ďalšie otázky, vrátane toho, čo sa pýtala p. Gamcová.

p. Bača, riaditeľ vonkajších vzťahov U.S.Steel – V prvom rade odpovedal na otázku, 
že čo korporatný sektor od toho očakáva. Korporatný sektor to dal ako ústretovú ponuku mestu a regiónu, využiť tie skúsenosti, ktoré majú zo svojho účinkovania v podnikateľskej sfére a zlúčiť to s tými skúsenosťami, ktoré má tím, ktorý vypracoval projekt, s ktorým bol úspešný.
Odpovedal polopatisticky na otázku p. Halenára, ako to bude vyzerať, Už včera na zastupiteľstve VÚC spomínal, že využijú v prvom rade now-how a expertíznu činnosť svojich odborníkov. V praxi – podobne to vyzeralo v prípade Steel arény a vyzeralo to tak, že na stavenisko vyviezli jednu modrú maringotku, v ktorej 3 dni v týždni pracovali ich ľudia. Viedli tento projekt, celú investičnú činnosť. Steel aréna stojí a plní svoj účel. Z toho vychádzali aj pri zakladaní združenia, pretože podobná podoba združenia bola vytvorená aj kvôli dostavbe Steel arény. To je čiastočne odpoveď aj na otázku p. Gamcovej. 
Odzneli otázky, ktoré sa týkali financovania. Primárne nejde o to, že koľko financií tieto firmy do projektu dajú. Ide o to, že koľko chcú dať odborníkov. Odborníkov, ktorých mesto momentálne nemá, pretože ani nemá zmysel na 2-3 ročné obdobie zháňať ich. Odborníkov na externý i interný audit, odborníkov na to, aby celý ten proces bol v maximálnej miere transparentný, pretože to ide ruka v ruke aj s určitou efektivitou projektu. Chcú, aby za to jedno euro bolo postavené čo najviac, aby, keď sa v roku 2013 obzrú dozadu, aby tu niečo ostalo. Toto je vyjadrené v tom znamienku +. Formou združenia, aj keď Košická aréna je občianske združenie, ale toto sa už v diskusiách vyjasnilo, myslí si, že aj združenie právnických osôb je inštitúcia, ktorá toto v plnej miere zvládne. Znamená to úspešnosť projektu aj po roku 2013. 
Ak sú obavy z nejakých dodatočných finančných nárokov pre mesto, tak si myslí, že tieto obavy sú neopodstatnené, pretože tieto firmy svoju činnosť ponúkajú bezúplatne. 
Kultúrne inštitúcie – je to pre ne otvorené, je to otvorené aj pre ďalšie firmy. Prečo sú tam len 4 firmy, na to sa pýtali aj včera, Preto, lebo museli v určitom čase, v určitej dobe pripraviť na rokovanie mestského zastupiteľstva veci tak, aby nestratili leto. Účinne a efektívne to vedeli pripraviť so 4 firmami. Jedným z prvých krokov bude otvorené stretnutie s ostatnými firmami, nielen z Košíc, ale z celého regiónu, ktoré by chceli povzbudiť, aby vstúpili do združenia.
Možno ešte jeden príklad. V tejto miestnosti svetlá, ktoré svietia, vymenia dvaja ľudia za jedno dopoludnie. Ak by aj mali neobmedzené prostriedky a najali by desaťtisíc ľudí, tak to neznamená, že sa to dá zvládnuť za sekundu. Tým chcel naznačiť to, že určitá lobistika, ktorú majú zvládnutú pri investičných projektoch a to sa netýka iba U.S.Steelu, ale aj VSE, T-systems, a.s. a možno aj ďalších, v určitým momentoch môže byť kľúčová, aby za reálny čas sa stihlo čo najviac. 

p. Knapík, primátor mesta Košice – Doplnil, že si naozaj veľmi váži ten záujem a treba 
povedať, že tieto spoločnosti aj v rokoch 2007-2008, keď sa súťažilo, stáli za mestom, podporovali ho a svojim spôsobom dávali istotu, že má zmysel na tomto projekte pracovať a mesto sa môže o podnikateľské prostredie oprieť. Keby to bolo len na prostriedkoch mesta, asi by to v takom rozsahu nevedeli zvládnuť.
Čo sa týka otázky poslankyne p. Gamcovej k činnosti pána Bauera, pán Bauer nie je ani členom, ani súčasťou tohto záujmového združenia. Pán Bauer je konzultantom, partnerom mesta na základe príkaznej zmluvy s tým, že jeho úlohou je konzultovať a rokovať s partnermi a pripraviť podklady tak, aby sa proces v dobe, ako bolo popísané, pripravil do finálnej podoby. Má úlohu aj zastupovať mesto, byť jedným z partnerov, ktorí budú zabezpečovať prepojenie medzi mestom a partnermi vo väzbe na investičné projekty, ktoré sú navrhnuté a ktoré mesto bude realizovať. Splnomocnenie dostal od primátora, čiže nie je splnomocnencom združenia, zatiaľ túto úlohu nemôže plniť. Čo bude ďalej, to sa uvidí. Ak mesto schváli vstup a ak to schvália aj ďalší partneri, tak sa môžu urobiť kroky, ktoré budú smerovať k tomu, že to združenie vznikne, začne fungovať a napĺňať svoje ciele. 
Nakoľko sa už nikto do rozpravy nehlásil, dal slovo návrhovej komisii. 

p. Lukán, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. ac) Štatútu mesta Košice
Schvaľuje
1) Založenie  a  členstvo  mesta Košice  v záujmovom  združení  právnických osôb Koalícia 2013+ a finančný vklad do združenia Koalícia 2013+ vo výške 1000 €.
2) Upravuje a dopĺňa štatút neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o.:
a) článok V., Správna rada sa mení bod 3 takto:
text: „Správna rada  má siedmich (7) členov“ sa nahrádza textom: „Správna rada má jedenásť (11) členov.“
b) článok V., Správna rada sa mení a dopĺňa bod 7 takto:
text: „Správnu  radu v ďalšom  období  tvorí  sedem (7) členov, z ktorých:“ sa 
nahrádza textom: „Správnu  radu v ďalšom období tvorí jedenásť (11) členov, 
    z ktorých:“ 
    za písmená a) a b) sa dopĺňa nové písmeno c) takto:
    „c)  -  jeden (1) člen je nominovaný Košickým samosprávnym krajom
    -  jeden  (1)  člen  je  spoločne  nominovaný  mestom  Prešov  a  Prešovským 
   samosprávnym krajom 
   -  dvaja  (2)  členovia  sú  nominovaní  podnikateľským  sektorom (U.S. Steel 
   Košice, s.r.o., Východoslovenská energetika a.s., T-Systems Slovakia s.r.o., 
   NESS KDC, s.r.o.)

Hlasovanie č. 8: za 37, proti 1, zdržali sa 3.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
Prvý krok k tomu, aby sa tento zámer Koalície 2013+ naplnil, sa urobil. Verí, že ďalší partneri, ktorí prejavili záujem, tak učinia a v najbližších týždňoch budú môcť urobiť kroky, ktoré budú smerovať k založeniu združenia a postupnému naplneniu tohto zámeru. Poďakoval p. Bačovi za účasť a za doterajšiu podporu. Verí, že deklarované ciele sa budú v budúcom období napĺňať.

––-     ––-     ––-

1. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXXII. rokovania    
    MZ a prehľad o odpredaji nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta 

p. Knapík, primátor mesta Košice – Materiál bol v písomnej podobe s dôvodovou 
správou, otvoril k nemu rozpravu.

V rozprave vystúpili:

p. Mutafov, poslanec MZ – Len tak zľahka pripomenul, že jedno uznesenie stále 
nefiguruje medzi sledovanými uzneseniami. Bolo prijaté v októbri 2009, že teba spracovať územno-plánovaciu dokumentáciu ba Spoločenský pavilón. Vie, že sa na tom už pracuje, ale formálne sa v tejto správe nevedie. Upozorňoval na to a aj tak to tam nie je. Poprosil, aby to v správe formálne bolo. 

p. Knapík, primátor mesta Košice – Materiál v jednom balíku, teda viacero týchto
spoločných materiálov, bude pripravený na rokovanie 7.9.2010. To neznamená, že to tam nemalo byť doplnené.
Nakoľko sa do rozpravy už nikto nehlásil, uzavrel ju a dal slovo návrhovej komisii. 

p. Lukán, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 59 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva berie na vedomie informáciu  o plnení  úloh  vyplývajúcich  z uznesení  MZ  od  XXXII.  rokovania MZ a prehľad o  odpredaji  nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta.

Hlasovanie č 9: za 40, proti -, zdržal sa 1.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

––-     ––-     ––-

2. Informácia primátora mesta o svojej činnosti  od  XXXIII. rokovania MZ

p. Knapík, primátor mesta Košice – Informáciu predložil písomne, poslanci ju majú
	na svojich monitoroch. Uviedol ju niekoľkými vetami.
Uplynulé dva mesiace boli nepomerne náročné a dynamické. Na ostatnom rokovaní riadneho mestského zastupiteľstva sa stretli 24. apríla. Mimoriadne sa stretli 2-krát a okrem dvoch riadnych bolo aj jedno mimoriadne rokovanie mestskej rady. V prvom májovom týždni prebehli Dni mesta Košice, ktoré tradične rámcovali Deň mesta, ktorý bol 7. mája a ktorý súvisí aj s udeľovaním verejných ocenení mesta svojim občanom. Bolo udelené aj čestné občianstvo. 
Pripomenul, že 7. máj 1369 si pripomenuli významným spôsobom a to tým, že 11. mája na hrade Diosgyor spolu s vedením mesta a s vedením mesta Miškovec za prítomnosti zástupcov samosprávneho kraja slávnostne odhalili tabuľu, ktorá túto pamätnú udalosť pripomína, ktorá sa historicky udiala 7. mája 1369 práve na tomto hrade.
Ďalej to bol permanentný zápas s vodou, s prírodným živlom, ktorý vlastne od 
9. mája zasiahol aj územie mesta. K tomuto sa nechcel vracať, ale zdôraznil, že dopady, ktoré sú pre mesto nie jednoduché a súvisia so škodami, ktoré na území mesta vznikli, na komunikáciách, na chodníkoch, prípadne aj na majetku fyzických a právnických osôb, postupne riešia. Premieta sa to aj do rozpočtu mesta, ale čo je možno najdôležitejšie, veľmi dôsledne vyhodnocujú aj systém fungovania a v najbližšom období chcú urobiť opatrenia a rokovať so zodpovednými partnermi na každej úrovni, aby chyby a nedostatky, ktoré sa v systéme prejavili, sa neopakovali, aby mesto v prípade opätovného náporu veľkej vody, zrážkových vôd, bolo pripravené tak, aby nie s vypätím posledných síl v boji o minúty s vodnou hladinou, fungovalo efektívnejšie a aby na takéto krízové situácie z hľadiska momentu prekvapenia boli pripravení. Toto je jedna z úloh, ktorú budú musieť zvládnuť a vyhodnotiť to a nájsť taký systém, aby krízové situácie, nielen s vodou, vedeli lepšie zvládať. 
Nakoľko k jeho správe neboli žiadne otázky, dal slovo návrhovej komisii. 

p. Lukán poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. y) Štatútu mesta Košice berie na vedomie informáciu primátora mesta o svojej činnosti  od  XXXIII. rokovania MZ.

Hlasovanie č. 10: za 41, proti -, zdržal sa -.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

––-     ––-     ––-

3. Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice 

p. Knapík, primátor mesta Košice – Odovzdal slovo hlavnej kontrolórke mesta,
	aby uviedla správu. 

p. Jakubíková, hlavná kontrolórka mesta Košice – Poslanci majú k dispozícii správu 
o činnosti hlavného kontrolóra a správy o kontrolách, ktoré boli vykonané v súlade s plánom kontrolnej činnosti  na I. polrok 2010. Jej správa obsahuje občianske podnety týkajúce sa Bytového podniku, spoločnosti Rekviem, Mestskej polície, Magistrátu mesta Košice. 
V rámci prevencie sa rozhodla nechať vypracovať štatistický prehľad kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra vykonávanej na základných školách. Tento prehľad ukázal najčastejšie opakované nedostatky a porušenia, ktoré sa vyskytovali na základných školách. Na základe tohto materiálu vypracovala informáciu pre základné školy, ktorá poukazuje na tieto nedostatky. Zároveň v nej cituje  zákony a určité postupy. Informáciu  odprezentoval na porade oddelenia školstva štatutár. 
Na základe občianskych podnetov spracovala informáciu, ako si môže občan uplatňovať reklamačné právo. Informácie sú zverejnené na stránke mesta Košice v sekcii Útvaru hlavného kontrolóra v časti „Informácie“.
Podľa plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2010 Útvar hlavného kontrolóra vykonal kontrolu na 3 základných školách. Ide o tieto školy: ZŠ Fábryho, ZŠ Abovská a ZŠ Belehradská. V základných školách Abovská a Belehradská boli zistené určité nedostatky. 
Súčasťou týchto správ sú aj stanoviská kontrolovaných subjektov a prijaté opatrenia. 
Útvar hlavného kontrolóra vykonal kontrolu použitia a vyúčtovania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Košice na rok 2009 u prijímateľa dotácie Mestského futbalového klubu Košice, akciová spoločnosť. Dotácia bola poskytnutá vo výške 564.719,- €. Kontrolovaný subjekt nevedie samostatný bankový účet a z toho dôvodu nie je možné odkontrolovať použitie finančných zdrojov jednoznačne. Preukázali sa nedostatky vo fakturácii za stravné a služby spojené s užívaním prenajatých nebytových priestorov. Správa obsahuje stanovisko a prijaté opatrenia kontrolovaného subjektu. 
Zároveň predložila návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra na II. polrok 2010 na schválenie. Návrh obsahuje tieto subjekty: Zoologickú záhradu, Správu majetku mesta Košice, Bytový podnik mesta Košice a dve vybrané školy a školské zariadenia.

V rozprave vystúpili:

p. Mutafov, poslanec MZ – V danej chvíli sa chcel iba spýtať na istú formálnu 
záležitosť. V návrhu na uznesenie sa často používa výraz vybrané položky. Je to námatková kontrola, alebo sa kontrolujú vopred vytypované položky a podľa čoho? Ide sa podľa toho, že tam môžu byť problémy, alebo preto, že tam nie sú problémy?

p. Jakubíková, hlavná kontrolórka mesta Košice – Ide o vybrané položky z oblasti 
hospodárenia, napríklad sa vyberie podsúvahový účet, alebo oblasť, kde je vykazovaná strata, alebo čokoľvek, kde je náznak, žeby tam mohol byť nejaký problém. 

p. Knapík, primátor mesta Košice – Nakoľko sa do rozpravy nikto nehlásil, uzavrel ju
	a dal slovo návrhovej komisii. 

p. Lukán, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. aa) Štatútu mesta Košice berie na vedomie
	Správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice od XXXIII. rokovania MZ v Košiciach 
	Správu o výsledku kontroly nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov za obdobie roka 2009 na Základnej škole Abovská č. 36, Košice - Barca
	Správu o výsledku kontroly nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov za obdobie roka 2009 na Základnej škole Fábryho 44, Košice
	Správu o výsledku kontroly nakladania s majetkom a vybraných položiek príjmov a výdavkov za obdobie roka 2009 na Základnej škole Belehradská 21, Košice
	Správu o výsledku kontroly použitia finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Košice za rok 2009 v Mestskom Futbalovom Klube Košice a.s..

Schvaľuje plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na II. polrok 2010.

Hlasovanie č. 11: za 42, proti 1, zdržal sa -.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo schválené.

––-     ––-     ––-

4. Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského 
    zastupiteľstva, ktoré  boli  prednesené  na XXXIII. rokovaní  MZ 

p. Knapík, primátor mesta Košice –  Nakoľko sa do rozpravy k písomne predloženému 
	materiálu nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii. 

p. Lukán, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 67 ods. 3 a § 69 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva berie na vedomie správu o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na  XXXIII. rokovaní MZ v Košiciach dňa 27.04.2010.

Hlasovanie č. 12: za 40, proti 1, zdržal sa -.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

––-     ––-     ––-

5. Návrh na 3. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2010

p. Knapík, primátor mesta Košice – Materiál je v písomnej podobe s dôvodovou 
správou. Minulý týždeň bol prerokovaný aj na mimoriadnej mestskej rade vzhľadom na to, že sa aktuálne spracovával a bol pripravený v pondelok minulý týždeň. O materiáli rokovala aj Rada starostov s odporučením prerokovať ho a schváliť v mestskom zastupiteľstve.
Celý materiál reaguje a reflektuje na aktuálny vývoj verejných zdrojov, dotýka sa vlastne každej oblasti, ktorá súvisí s rozpočtovaním a s rozpočtom mesta. Mesto prežíva možno najťažšie mesiace z hľadiska vývoja príjmov z podielových daní. V materiáli je tabuľka, ako sa podielové dane napĺňajú v týchto mesiacoch, ako sa napĺňali v roku 2009. Aktuálne prognózy vývoja situácie zatiaľ k dispozícii nie sú. Dnes sa čosi objavilo v Hospodárskych novinách, no zatiaľ nemal možnosť podrobnejšie si to preštudovať. Je možné, že vývoj sa bude trochu odchyľovať. Sú už samosprávy, na ktoré to všetko veľmi dolieha, hlavne menšie obce a mestá pociťujú negatívny vývoj. Aj po rokovaniach s vládou sa bude musieť nájsť riešenie a snáď aj dofinancovať výpadky. Ďalšie mesiace môžu byť o niečo pozitívnejšie. V každom prípade mesto Košice týmto návrhom úpravy pripravené na kritický scenár. Zrejme na ďalšom rokovaní sa rozpočtom budú zaoberať a budú pracovať už s aktuálnejšími údajmi, ktoré poskytnú presnejší odhad o II. polroku 2010. 
Nie je to ľahké a mnohé plánované aktivity odborných oddelení, mestských častí i mestských podnikov doznajú zmien, musí sa stlačiť brzdový pedál a ak sa schváli táto 3. zmena rozpočtu, tak to bude riadne zabrzdenie. No mesto viažu aj úlohy, ktoré súvisia so zákonom o rozpočtovaní, čiže mesto je povinné dodržať vyrovnané hospodárenie a pokiaľ naozaj chcú zodpovedne nakladať s verejnými zdrojmi, tak takéto opatrenie je nevyhnutné. 
Bližší popis opatrení, ktoré sú pripravené poskytne Ing. Dlhý a potom budú odpovedať na otázky. Vyzval ho, aby v krátkosti ozrejmil, ktoré okruhy sa upravujú a čo to znamená pre rozpočet.

p. Dlhý, zástupca riaditeľa MMK pre ekonomiku – Navrhovaná zmena rozpočtu má dve 
časti. V jednej sa reaguje úpravou výdavkovej časti rozpočtu na náklady a výdavky, ktoré vznikli z titulu povodňových aktivít a je potrebné uhradiť faktúry za záchranné práce a pripraviť sa na odstránenie škôd, ktoré boli spôsobené povodňami. V úprave sú doplnené aj niektoré položky, ktoré tam musia byť, pokiaľ sa má zachovať fungovanie niektorých aktivít v meste Košice.
Druhá časť rozpočtu reaguje na nedávno zverejnený stav verejných financií a reaguje na to, v akej výške boli mestám a obciam poukázané podielové dane. Naznačujú, aký výpadok možno očakávať na základe vývoja príjmov a adekvátne k tomu pripravili rozpočtové opatrenia a viazanosť výdavkov. Tu sa nešlo celoplošne, lebo ten rozpočet už má za sebou nejaký vývoj a hlavne, keď ho zostavovali, tak mnohé položky už boli stanovené na minimum. Navrhli viazať finančné prostriedky tam, kde podľa ich názoru je finančné viazanie možné, kde sú také objemové položky, žeby dokázali vykryť tento obrovský výpadok prímov. Samozrejme, nasledujúci mesiac využijú na to, aby detailne prehodnotili jednotlivé rozpočtované položky a potom aj na základe lepšieho a detailnejšieho poznania vývoja príjmov rozpočtu navrhli na septembrové zastupiteľstvo definitívnu úpravu rozpočtu, ktorá by riešila túto situáciu.

V rozprave vystúpili:

p. Boritáš, poslanec MZ – Predniesol pozmeňujúci návrh k tomuto bodu. Predpokladá,
že všetci poslanci ho dostali písomne. Bol poverený poslaneckými klubmi, aby tento návrh predložil, Zdôvodnil, ho. Pôvodne pripravený návrh magistrátu rátal s tým, že MFK dostane čiastku 200 tis. eur. Na rokovaniach v poslaneckých kluboch zvažovali všetky možné alternatívy, ktoré je mesto schopné momentálne zrealizovať. Jedná sa najmä o to, že podľa pôvodného návrhu by došli financie MFK až vtedy, keby boli vysporiadané majetkové vzťahy a bolo to prerokované aj v orgánoch MFK. Keďže Mestskému futbalovému klubu sezóna o chvíľu začína, pripravili kompromisný návrh, aby sa vyriešila možnosť začatia účinkovania MFK v najvyššej Slovenskej súťaži a aby zároveň mohli fungovať mládežnícke oddiely, ktoré MFK má, ako 50 %-tný akcionár v tejto akciovej spoločnosti. Preto ukladá riaditeľovi magistrátu do septembrového zastupiteľstva pripraviť materiál, ktorý bude alternatívny, kde všetky možné postupy mesta budú zvážené a toto mestské zastupiteľstvo v septembri rozhodne o tom, ako bude postupovať ďalej, pretože mesto urobilo dobrý krok, že zachránilo futbal v Košiciach, ale na druhej strane sú si všetci vedomí, že taký spôsob financovania mesto už ďalej nevládze znášať. 
Prečítal návrh uznesenia.

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle § 6 ods. 2 písm. c) Štatútu mesta Košice
schvaľuje pozmeňujúci návrh návrhu na 3.zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2010 takto:
A.  Bežné výdavky
Program 3 Zdravé mesto, podprogram 6 – podpora športových zariadení, aktivita 2  Mestský futbalový klub Košice, a.s. bežný transfer	- 100 tis. eur
Program 9 Interné služby, podprogram 2 – hospodárenie s majetkom mesta, aktivita 2 údržba majetku, oprava havarijného stavu Archívu mesta Košice
									       	+  70 tis. eur
Finančné operácie – príjmy
Prevod z rezervného fondu						-   30 tis. eur
	Pozmeňujúci návrh k návrhu na viazanie rozpočtových prostriedkov v programovom rozpočte mesta Košice na rok 2010 takto:

Program 3 Zdravé mesto, podprogram 7 podpora športu a mládeže aktivita 1 koncepcia športu							+ 100 tis. eur
Program 9 Interné služby, podprogram 2 hospodárenie s majetkom mesta aktivita 1 energie, voda							-  100 tis. eur
Ukladá pripraviť analýzu stavu a navrhnúť alternatívne riešenia vzťahu mesta Košice k MFK, a.s. Košice. Termín: 7.9.2010, zodpovedný: riaditeľ MMK.
Ešte jedna poznámka. V návrhu je položka 70 tis. eur na opravu strechy Archívu mesta Košice. Boli informovaní, že je tam naozaj havarijný stav, na ktorý treba urýchlene reagovať, preto z tých 100 tis. eur, ktoré sa zobrali MFK dali časť prostriedkov na promptné riešenie strechy archívu mesta Košice.

p. Cengel, poslanec MZ – Finančná komisia prerokovala návrh na 3. zmenu 
programového rozpočtu. Oboznámila sa s celým materiálom a tak isto s príjmom, ktorý mesto dostalo z podielových daní. Tu bolo konštatované, že za posledný mesiac v podstate je ten príjem oproti minulému roku zhruba vo výške jednej štvrtiny a preto celý materiál odporučilo prerokovať bezo zmeny tak, ako bol pripravený.

p. Hlinka, poslanec MZ – Pristavil sa pri oblasti viazania rozpočtových prostriedkov, pri 
tematike  programu 3 Zdravé mesto. Je predložený návrh v rámci filozofie, ktorá bola na úvod spomínaná, na krátenie 182 tis. eur pre starostlivosť o zeleň. Momentálne je obdobie nastupujúceho leta, posledné 2 mesiace boli poznačené veľkými zrážkami a vlhkosťou, čo znamená, že intenzita nárastu zelene bola príliš rýchla, možno viac intenzívnejšia, ako býva priemer za posledných 5 rokov dozadu. V úvode bol prezentovaný názor ekonómov, že sa viažu položky tam, kde je to vhodné, alebo možné. Isteže si vie predstaviť aj túto situáciu, no ako volení predstavitelia mestskej samosprávy si musia byť vedomí, že pokiaľ by tento stav viazania bol premietnutý začiatkom septembra na mestskom zastupiteľstve do definitívneho rozhodnutia o znížení finančného obnosu, naznačovaného tu na 10 %-tné viazanie, ako trvalý stav, bolo by to veľmi nedobré, pretože v meste nie je urobená základná kosba. Mesto vyzerá veľmi zle, pôsobí ako neudržiavané a chaotické aj napriek tomu, že môžu byť veľmi dobré projekty v nadstavbovej oblasti, ako je kultúra, šport, duchovná oblasť a podobne. Treba si uvedomiť, že krátenie prostriedkov v tejto oblasti nie je vhodné a treba k tomu pristupovať veľmi citlivo.
Správa mestskej zelene bojuje so sústavným nedostatkom finančných prostriedkov na zabezpečovanie ich hlavnej činnosti v meste, čo dokazuje aj to, že sa listom obracajú o pomoc vo veci dofinancovania aj na mestské časti. Usudzuje, že je to dôvod na to, aby sa krátenie nezrealizovalo v septembri, pokiaľ situácia nebude absolútne kritická a aby sa hľadalo v prospech tejto výdavkovej položky pro futuro zdroje aj vyčlenením z iných programov tohto rozpočtu.

p. Knapík, primátor mesta Košice – V podstate súhlasí, je to objektívny pohľad a tá 
realita môže byť taká, že tento nápor z hľadiska vegetácie tu bude a ak to budú chcieť udržať, tak aspoň vo vnútorných priestoroch mesta sa bude treba o to postarať.

p. Petrvalský, poslanec MZ – K tomuto bodu poznamenal toľko, že komisia školstva, 
športu a mládeže sa na svojom zasadnutí týmto materiálom nemohla zaoberať, lebo ešte nebol k dispozícii, zasadali deň pred rokovaním mimoriadnej mestskej rady, ktorá ho dala do definitívnej podoby. Ale cez to všetko, prešli si pôvodný materiál. Nie sú radi, že mesto je v takej zlej finančnej situácii, že musí viazať finančné prostriedky pre školstvo vo výške až 600 tis. eur. Je to veľmi vysoká suma na to, aby sa nad ňou mohli len tak pousmiať. Pevne dúfajú, že v budúcnosti táto viazanosť pre školy bude uvoľnená a tie finančné prostriedky školstvo predsa len využije. 
Tiež sa im nepáči, že na mládežnícky šport sú viazané prostriedky a teraz dokonca, sa uviazalo 100 tis. eur aj v kapitálovej oblasti. Tých peňazí bude skutočne veľmi málo, uvidia, ako sa to ďalej vyvinie. 
Navrhujú v tejto úprave jednu zmenu, ktorá sa netýka výšky čerpania finančných prostriedkov. V rozpočte majú schválené vybudovanie dvoch multifunkčných ihrísk. Jedno z nich malo byť na Juhoslovanskej ulici pri ZŠ Juhoslovanská, ale tam sa nedá zrealizovať, preto by radi tieto finančné prostriedky presunuli na pracovisko ZŠ Aténska. 
Predložil návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s § 6 ods. 2 písm. ab) a § 11 Štatútu mesta Košice schvaľuje zmenu lokality na vybudovanie multifunkčného ihriska zo ZŠ Juhoslovanská 12 na elokované pracovisko ZŠ Aténska

p. Mutafov, poslanec MZ – Mal pripravené dve veci, ktoré čiastočne odzneli aj
v predchádzajúcich príhovoroch kolegov. Už na rade spomínal otázku školstva. Predpokladal, že kolegovia možno prehodnotia, alebo dajú možnosti alternatív. Tak, ako p. Petrvalský pripomenul, že otázka viazania prostriedkov pre školstvo znamená do istej miery viazanie platových momentov, ktoré sú na školách. Otvorene povedal, že to nie je najšťastnejší krok. Neodsudzuje ho ako celok, ale nie je to šťastný krok, pretože sa jedná o mzdové prostriedky a tie na školách nie sú v príliš ideálnom stave. 
Druhá vec, ktorú chcel pripomenúť, je množstvo finančných prostriedkov, ktoré sa dávajú Správe mestskej zelene. Kolega p. Hlinka spomínal otázku kosby, ale sú tu aj iné otázky, ako sú detské ihriská, ich údržba a inovácia, ktorú si občania žiadajú. Je ťažko byť veľkým prorokom, pretože mzdové prostriedky sa ozaj nenapĺňajú z dôvodu nízkeho príjmu z podielových daní, no je možné do septembrového zastupiteľstva prehodnotiť alternatívne riešenia, ktoré by bolo možné pre tieto dve oblasti zvážiť.

p. Andrejčák, poslanec MZ – Dva postrehy k rozpočtu. Najprv sa poďakoval, že 
v programe č. 5 Doprava je zahrnutá oprava cesty pod mostom smerom na Lingov a Klementisovu ulicu. Došlo tam k vytrhnutiu asfaltu pri povodniach a tak isto ďakuje, že je v rozpočte zahrnutá Klementisova ulica, kde pravidelne pri dažďoch sú zaplavované tri vchody na tejto ulici. 
S čím však nemôže súhlasiť, aj keď vie, že situácia nie je dobrá, čo sa týka daní, je viazanosť finančných prostriedkov pre mestské časti. Z pohľadu mestskej časti Dargovských hrdinov táto viazanosť dostáva mestskú časť do veľmi zlej situácie. Práve aj z tohto dôvodu museli na včerajšom miestnom zastupiteľstve ich mestskej časti schváliť uznesenie, v ktorom museli schváliť použitie tých 66.388,- €, ktoré im mestské zastupiteľstvo dalo v rámci 2. úpravy na rozvojové programy. Museli  ich použiť na splátky ich nešťastného dlhu. Preto dúfa, že táto viazanosť pre mestské časti je už posledná. Ak by sa uvažovalo o ďalšej viazanosti, čo dúfa, že nie, tak to by sa ich dotklo doslova existenčne. Potom by sa museli uskutočniť isté rokovania, kde by sa objektívne pozreli na ich finančnú situáciu a nájsť riešenia, aby sa ich to existenčne nedotklo, lebo dlh a záväzky si musia plniť a nebol by rád, keby to prešlo na mesto.
V mestskej časti Dargovských hrdinov urobia všetko pre to, aby si svoje záväzky plnili, ale poprosil aj o istú pomoc mesta.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Uvedomujú si túto situáciu, diskutovali o nej a verí, 
že tak ako je to dnes nastavené, tak sa to už zhoršovať nebude a že mesto nebude musieť pristúpiť k ďalším obmedzujúcim riešeniam. A ak by sa muselo hovoriť o nejakej reštrikcii, tak to budú osobne konzultovať a naozaj v prípade  mestskej časti by dohodli režim, ktorý by zamedzil ohrozeniu plnenia záväzkov, ktoré mestská časť má. 

p. Blaškovičová, poslankyňa MZ – Nie všetky zmeny sú jej jasné, ale chápe ich. Pred
chvíľou však pozorne počúvala správu hlavnej kontrolórky a ak ju pozorne počúvali aj jej kolegovia, tak sa zmienila o kontrole v Mestskom futbalovom klube. Zmienila sa o tom, že dotáciu, ktorú mesto poskytlo, nebolo možné odsledovať, pretože nie je vedená na osobitnom účte. Keby to urobila ktorákoľvek nezisková organizácia, ktorá žiada nejaké štátne peniaze, tak ich jednoducho druhý raz nedostane. Chápe, že každý má nejaké iné priority a pokiaľ nebude zastupiteľstvo v opačnom garde, že tu bude 7 mužov a 43 žien, tak sa budú schvaľovať dotácie na futbal. Ak by to bolo opačne, tak by sa schvaľovali dotácie na detské ihriská, na kultúru a pre školstvo. Aj tak má návrh na uznesenie a poprosila všetkých, aby porozmýšľali o ňom a podporili ho. 
Návrh na uznesenie: V prípade, že mestské zastupiteľstvo schváli dotáciu pre Mestský futbalový klub Košice, je tento povinný viesť dotáciu na osobitnom účte a transparentne zdokumentovať, že bude použitá na mládežnícky šport. V inom prípade musí Mestský futbalový klub dotáciu mestu Košice v plnej výške vrátiť.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Upozornil, že tam ten rozpor zistený nebol, bola to 
len konštatácia z hľadiska účtovného a ekonomického. Poskytnuté prostriedky boli použité oprávnene, v súlade so zámermi, ktoré boli určené.

p. Halenár, poslanec MZ – Nevie teda, prečo to nepovedala aj hlavná kontrolórka 
presne tak isto, ako to povedal primátor mesta. Chcel povedať presne to isté, čo poslankyňa p. Blaškovičová. S takým stoickým kľudom, ako si vypočuli, že nie je možné skontrolovať  600 tis. eur, ktoré odišli nejakej a.s., to už dávno nevidel. A sedia tu kolegovia poslanci, ktorí sú členmi orgánov v MFK. Namiesto toho, aby sa postavili a povedali, že ako to vidia počas ich pôsobnosti, skromne ostávajú sedieť. Je tu návrh na zmenu rozpočtu, kde sa posiela ďalších 200 tis. eur k doterajším 330 tisícom eur MFK. Čo si má o tom všetkom myslieť bežný poslanec, ktorý nemá prístup k inseiderským informáciám, ako niekto, kto je na mestskej rade, alebo sedí v orgánoch MFK? Bude hlasovať aj proti zmene, aj proti pôvodnému návrhu práve z tohto dôvodu. Pripomenul primátorovi mesta, že  manažovať  a riadiť mesto neznamená len rozdeľovať peniaze. To vie každý druhý človek, ktorého zastaví na ulici a pozve ho sadnúť si na stoličku primátora. Riadiť, manažovať mesto, to znamená dať mu taký systém a taký chod, aby aj v prípade, že je menej peňazí, aby vedelo toto mesto riadne žiť. A teraz je čas na tie systémové zmeny. Pokiaľ primátor predkladá len suché návrhy na zmenu čísel, na prehadzovanie čísel z položiek do položiek, to do budúcnosti nič neznamená. Nič sa tým nerieši. 
Je tu VZN o zeleni. Na komisii životného prostredia začali asi pred rokom s nejakými krokmi. Strašne sa to zabrzdilo. Sú tam isté aktivity. Bol by rád, keby bol niekto pozvaný z vedenia mesta na tú ďalšiu komisiu a tento bod sa tam dal, aby skúsili cez VZN o zeleni rozdeliť bremeno aj toho obyčajného kosenia nejako inak než to je doteraz.
Ďalšie systémové riešenie nie je to, čo navrhuje poslanec Boritáš. Keď poslanec Boritáš navrhuje niečo v súvislosti s MFK, a.s., je mu to minimálne podozrivé, pretože on je jeden z tých iniciátorov presunov pozemkov, mestských pozemkov do MFK za smiešne sumy. 
Obrátil sa na primátora mesta, že pokiaľ nezačne hneď pracovať na systémových zmenách, čo znamená, aby sa peniaze z obecného rozpočtu začali efektívnejšie používať, tak nechá svojmu nástupcovi naozaj veľmi ťažkú úlohu. 

p. Knapík, primátor mesta Košice – Poďakoval za odporúčania a myslí si, že systematické
kroky a riešenia sa robia, aj sa urobili. Toto je opatrenie, ktoré súvisí s aktuálnym stavom, ktorý jednoducho nastal, na ktorý treba reagovať a do toho mesto nevie premietnuť systémové riešenia, ktoré treba pripraviť a ktoré budú mať samozrejme nejaký nábeh a prejavia sa v nejakom časovom slede. Tu treba okamžite reagovať a toto je nevyhnutný krok, ktorý treba urobiť. Poprosil poslanca p. Halenára, aby to takto vnímal. 

p. Jenčová, poslankyňa MZ – Je potešená, že mestské časti sú takým vďačným objektom
na viazanie prostriedkov, pretože keď už sa nevie kde, tak rýchlo treba zobrať mestským častiam, veď tie nejakým spôsobom prežijú. Tento rozpočet bol tvorený tak, teda podielové dane pre mestské časti, že sa vzalo za základ viazanie z minulého roka. Už v tom momente boli finančné prostriedky pre mestské časti krátené. Teraz sú krátené opäť. Je zaujímavé, že krátenie sa nedotklo programov, ako plánovanie, manažment a kontrola, resp. keď tak len prípravy implementácie rozvojových projektov, ale vôbec nie režijných nákladov. Zaujímavé, že viazanie sa nedotklo interných služieb. Spýtala sa primátora mesta, že koľko právnikov je na magistráte, podľa jej informácií skutočne dosť, je tu dosť silné právne oddelenie, aspoň by malo byť silné, tak prečo mesto platí advokátske, komerčné a iné právne služby vo výške 13.5 mil. korún. Toho sa krátenie nedotklo, tak potom nevie čo robia právnici, ktorých mesto zamestnáva, keď platí také vysoké sumy externým dodávateľom. 
Nedotklo sa to tiež podpornej činnosti a to správy obecného úradu. Teraz je moderné, aby média rozprávali o tom, koľko doslova prežerú mestské časti na mzdy, že prežerú polovicu rozpočtu. Ale akého rozpočtu? Týchto pár drobných? Pritom mestské časti majú zo zákona svoje povinnosti. Musia mať sociálne oddelenie, výstavbu, overovanie podpisov, evidenciu trvalých pobytov a mnoho iných činnosti, ktoré mestská časť musí zo zákona vykonávať. Veľmi dobre sa to hodí novinárom, že dávajú len na mzdy, avšak toto dať musia. Je prekvapivé, že keď je sídlisko zarastené trávou a po skúsenostiach z minulého roka bude ešte zarastenejšie, keď pred dvoma mesiacmi riaditeľ Správy mestskej zelene, ktorý nevie, kam má skočiť, vyzval mestské časti, tak teraz sa viaže rozpočet pre SMZ. Okrem tejto kritiky má aj pozmeňujúci návrh hľadať viazanie finančných prostriedkov v rozpočte minimálne v týchto kapitolách, ktoré spomenula. Určite nekrátiť prostriedky pre Správu mestskej zelene. Dúfa, že aj ostatné mestské časti dajú na svoju webovú stránku informáciu, že kde je potrebné podávať sťažnosti na nepokosenú trávu. Určite to nie sú veľké mestské časti. Obrátila sa na p. Tampla s tým, že je jej ľúto, že mu musí oznámiť, že mu nemôžu na kosenie prispieť, pretože, aj oni prišli o nejaké 2 milióny, preto určite nemôžu pomôcť. 
Úspory v rozpočte určite sú, ale nie na mestských častiach, ktoré sú takýmto vďačným objektom.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Nechcel to nejako špeciálne komentovať, ale keď sa
robia opatrenia, tak sa robia všade a dotýka sa to každej samosprávy a mestské časti sú rovnako dotknuté tým systémom financovania, ako mesto Košice. Nevie – Sečovce, Trebišov, alebo Hriadky tak isto pocítia ten dopad, ktorý je objektívny a s ktorým sa spoločnosť borí. Nebolo by celkom správne a spravodlivé, keby sa urobili opatrenia, ktoré by znášalo len mesto a mestské časti nie. 
Nakoniec, čo sa týka vnútornej správy, tak sa dobre vie, že v minulom roku úrad – magistrát prechádzal reštrukturalizáciou, znižoval počet pracovníkov. Nejaké úsporné opatrenia sa urobili a to dosť výrazne. Tam už ďalší priestor veľmi nie je, lebo mesto tiež zabezpečuje to, čo zákon ukladá. Povinnosti zo zákona sa musia naplniť.

p. Buraš, poslanec MZ -  Pozorne si vypočul doterajšie poznámky, postrehy návrhy 
na uznesenia a pripomienky k materiálu, ktorý majú pred sebou a ktorý je pomerne vážny, lebo tí, ktorí včera sledovali správy, ktoré vychádzajú navonok, hovoria, že to ešte nie je koniec, že toto ešte nie je finančné dno a že škrty ešte môžu prísť. Je otázne, ktorá samospráva to znesie a či bude mať rezervné zdroje na to, aby to mohla iným spôsobom zatiahnuť.
Chcel sa spýtať aj na niečo iné a dať do povedomia, že nie je to tak dávno, keď sa v mestských častiach odsúhlasovali odmeny, ktoré dostávali starostovia mestských častí vo výške niekoľko tisíc, kontrolóri dostali odmeny vo výške niekoľko tisíc. Sú mestské časti, ktoré vôbec nešetria. A teraz sa chytajú za hlavu, keď je tu polovica roka 2010 a hovorí sa o tom, že mesto má finančné problémy, finančné suchoty. Kde však boli v minulom roku a na začiatku tohto roka, keď sa prideľovali odmeny. Jednoducho to nejde takýmto spôsobom, že na jednej strane sa plače, že nie sú prostriedky a na druhej strane sa hovorí, že tieto zdroje niekde chýbajú. V meste sú tiež mestské časti, ktoré zasiahli povodne, zosuvy pôdy, je tu Luník IX a nevie, čo všetko príde na toto mesto, kde sa budú potom hľadať finančné zdroje? Akým spôsobom sa to potom bude riešiť, ak nie teraz. Aj keď to bolí, istým spôsobom sa treba na to pripraviť. To bolo po prvé.
Po druhé – tiež si pozrel položky, ktoré sú predložené a aj jeho by skutočne potešilo, aj keď magistrát v minulom roku znižoval stavy, keby v podpornej činnosti, kde nie je žiadne viazanie, sa hľadali nejaké rezervy. Plán je 7.600 tis. eur a pri takej položke tie finančné zdroje niekde môžu byť, aby aj úrad ukázal, že vie nejakým spôsobom šetriť. Nehovorí, že veľa, ale môže tam niečo byť. 
V závere vyvstáva otázka pre všetkých, aj pre tých, ktorí boli, alebo budú zvolení do Národnej rady Slovenskej republiky, že 22 mestských častí v Košiciach je predsa len vážnym problémom. Je to vážny problém. V meste je viac ako 350 poslancov, vrátane 50 poslancov mestského zastupiteľstva. Veď to nie je možné, aby mesto, ktoré má 250 tis. obyvateľov, malo takýto počet mestských častí, takýto chod samosprávy, toľko poslancov, toľko kontrolórov, toľko rôznych administratívnych pracovníkov a pritom sa stále hovorí, že nie sú finančné zdroje. Raz by mohlo byť tomu zadosťučinené a mesto by si to malo zvážiť a prijať opatrenia a vyvíjať tlak na poslancov národnej rady, aby sa týmto problémom vážne zaoberali.

p. Kočiš, poslanec MZ – Faktická poznámka. Pôvodne sa nechcel hlásiť, ale tieto 
posledné slová mu nedali. Naopak, myslí si, že nie národná rada to vyrieši, aj keď má zákonodarnú moc, ale v prvom rade tu by si to mali vyriešiť poslanci a občania tohto mesta. Osobne si myslí, že vôbec nie je dobrá silná centralizácia financií v rukách magistrátu, lebo potom to hrozí politickým delením a ničím iným. Z tohto pohľadu potom nevidí význam mestských častí vôbec, ani jedna mestská časť by nemala svoje opodstatnenie. Poslanci mestských častí by tak boli iba štatisti, dobrí len na sobášenie a možno nejaké konzultačné hodiny, ktoré sa volajú „poslanecké dní“, kde sľubujú nemožné, pričom dopredu vedia, že sa to nesplní. Jemu občan oprávnene povedal, keď sa ho spýtal, že čo dokázal za 4-ročné obdobie. Musel priznať, že nič. A túto vinu, tento stav vidí práve v zlom finančnom delení. Mal by sa prehodnotiť systém združovania a scelovania peňazí. Zakrýva sa to dlhovou službou, peniaze unikajú medzi prstami miesto toho, aby sa robili ucelené finančné kapitálové výdavky, tieto peniaze sa len tak roztrúsia, nič viac. Prasproste berú handru a zberajú vodu do vedra Nič iné v tomto meste nevidí, bohužiaľ, za 8 rokov. Dva úspešné a veľmi silné roky mesto žiaľ prepáslo.

p. Knapík, primátor mesta Košice –Ohradil sa, snáď to p. Kočiš nemyslel vážne. 
Zaujímavé, že s návrhom na to, ako efektívne spravovať finančné zdroje, ktorým by sa toto zastupiteľstvo zaoberalo a povedalo, že fajn, toto je znamenitý investičný nápad, neprišiel ani pred rokom, ani pred dvomi. To sa mu snáď sníva, keď počúva,  takéto vyjadrenia. Ťažko to komentovať, realita, ktorá je, tú si nevymyslel on, ani Dlhý, ani Kolárčik, ani Hlinka. Na vzniknutú situáciu musí mesto reagovať.

p. Halenár, poslanec MZ – Faktická poznámka. Reagoval na to šetrenie, ktoré spomínal
poslanec p. Buraš vo vzťahu k mestským častiam a aj na to čo povedal poslanec p. Kočiš. Je tu jeden nástroj, formálny a povedal by, že aj celkom dobrý a volá sa to PHSR. V tom PHSR už na začiatku navrhoval pridať sekciu Demokracia. Ale to nepovedal ten správy človek, takže žiadna sekcia Demokracia nevznikla napriek tomu, že si myslí, že je mimoriadne dôležité začať sa zaoberať otázkou vťahovania občanov do procesu samosprávy a do čo najefektívnejšieho modelu fungovania samosprávy v tomto meste. Na minulú komisiu životného prostredia prišla zase ďalšia hviezda z magistrátu rozprávať im o PHSR a keď sa jej pýtal na aktualizáciu, povedala „dajte nejaký návrh a my sa ním budeme zaoberať“. To nie je cesta, pán primátor. Ak sa ma dosiahnuť to, čo načal poslanec p. Buraš a poslanec p. Kočiš, musí zatlačiť aj primátor mesta, aby sa otvorilo PHSR, aby opätovne začal celý proces a aby podľa návrhov mohli začať pracovať nové sekcie.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Nie je to celkom otázka PHSR. PHSR rieši rozvoj 
mesta v sekciách, alebo v oblastiach, ktoré sú načrtnuté. Toto je problematika usporiadania samosprávy, súvisí to so Štatútom. Model, ako to upraviť a dostať to do takej podoby, aby tie pravidlá mohli byť jasnejšie, prehľadnejšie a aby eliminovali kritiku pri prerozdeľovaní zdrojov, sú pripravené. Ak je vôľa, tak na septembrové zastupiteľstvo to môže byť predložené, mestské zastupiteľstvo to môže schváliť a môže to platiť od budúceho obdobia. 
Čo sa týka usporiadania mestských častí, dnes je legislatíva o meste v zákone 401 postavená tak, že ak toto zastupiteľstvo rozhodne, tak môže upraviť počet mestských častí a tým aj zdroje, ktoré, ako hovorí poslanec p. Buraš, neefektívne odchádzajú a strácajú sa a mohli by byť efektívnejšie využité v prospech občanov, tak tá možnosť tu je. Toto sa v minulosti niekoľkokrát otváralo a ak sa to aj otvorí, vždy vznikne protitlak, ktorý povie, že nie tak, lebo my to a to a to. To je naozaj na širokú diskusiu a nie na rokovanie o rozpočte. Dá sa na to vytvoriť priestor, v tom problém nie je, no myslí si, že keď sa teraz začne nové volebné obdobie v národnej rade, tak vládne strany, ktoré budú rozhodovať o ďalšom smerovaní v rôznych oblastiach krajiny, nevyhnutne otvoria aj kapitolu ďalšieho procesu komunálnej reformy a municipalizácie a tieto kroky neobídu ani mesto Košice. Na to sa treba pripraviť a so zástupcami mesta v národnej rade bude treba intenzívne komunikovať a povedať, aký model pre mesto by bol optimálny.

p. Halenár, poslanec MZ – Faktická poznámka. V tomto sa môžu zhodnúť, no opäť si 
myslí, že aby to mohli poslanci schváliť, tak to musí byť na základe nejakého návrhu.  A ak ten návrh vznikne z prostredia PHSR, t.j. z prostredia, ktoré je otvorené občanom aj poslancom, aj ďalším ľuďom, ktorí sú z tej danej témy, tak ten návrh  bude mať úplne inú váhu, ako keď príde nejaký návrh z magistrátu. A tento rozdiel musia pochopiť. Následne, ak sa budú vedieť dohovoriť na nejakom systéme, aj čo bude v PHSR a posunú to poslancom do národnej rady, tak tí už budú mať trochu ľahšiu úlohu a to je ten rozdiel, ktorý je medzi jeho pohľadom a pohľadom primátora mesta na úlohu PHSR a tej ďalšej sekcie, ktorá by sa mohla volať Demokracia.

p. Knapík, primátor mesta Košice –Môžu sa o tom baviť, hoci nemajú úplne identický 
názor. Problém je tu, je aktuálny a určite do budúcich rokov bude naberať na svojom význame a na naliehavosti riešiť ho. V tom sa zhodnú.

p. Jeník, poslanec MZ – K pozmeňujúcemu návrhu poslanca p. Boritáša a vôbec ku 
vzťahu mesta k akciovej spoločnosti MFK. Nadväzne na slová, ktoré tu už odzneli jednak od poslanca p. Hllinku ohľadom zelene, no predovšetkým poslancov 
p. Petrvalského, p. Mutafova i p. Blaškovičovej, môže zodpovedne povedať, že mesto nemá na to, aby bolo 50 %-tným vlastníkom v MFK. To si treba jednoznačne povedať. Čo sa týka tej ukladacej časti ohľadom analýzy, už dopredu je treba hľadať riešenie. Tu pramení množstvo ťažkostí, ktoré má mesto s MFK naviac a to hovorí ako bývalý športovec, ako priateľ športu, že ten manažment, ktorý tam je, rôzne ťahy mládežníckych reprezentantov Srbska i Španielska – v podstate je to trochu nad možnosti mesta Košice. To aj v budúcnosti treba takto vidieť. A keď k tomu pridá, že školstvo je financované pod celoslovenským priemerom, myslí tým školstvo mesta Košice a treba krátiť na mzdách 2,86 % pre materské školy v budúcom období, keď nie je na financovanie žiackeho mládežníckeho športu, tak tu konštatoval, že je to veľmi nesprávna cesta. Z toho dôvodu povedal, že sa treba naozaj vážne zamyslieť a príprava tej analýzy nech bude na prijateľnej úrovni, Netvrdí, že mesto nemá byť 10 – 20 %-tným vlastníkom v MFK, no nemôže byť rukojemníkom a byť vydierané veľkým klubom MFK, kde to financovanie nie je transparentné. 
Z toho dôvodu povedal, aby to viazanie finančných prostriedkov pre školstvo predkladateľ návrhu pre budúcnosť zvážil.

p. Grega, poslanec MZ – Tiež sa pripojil k tomu, že je naozaj pravdou, že mestských častí 
je veľa. Možno by fakt stálo za to, aby sa zvažovalo, ktoré by sa dali spojiť a myslí si, žeby sa vôbec nič nestalo, keby sa niektoré spojili. Veď o tom sa hovorí aj v nejakých vládnych tézach, že majú byť zvýhodnené obce, ktoré sa spoja, združia. Tiež si myslí, že aj v oblasti šetrenia sú rezervy aj v mestských častiach. Oni sú možno jednou z mála mestských častí, ktorá mala odvahu a boli možno za to aj trochu kritizovaní, že znížili počet pracovníkov, no sú pripravení robiť to aj do budúcna, stále tam vidí rezervy a tie musia byť aj v iných mestských častiach. 
Tiež je to aj otázka počtu poslancov, ktorú naznačil p. Buraš.  Oni sa v roku 2006 pokúsili  posunúť to aspoň na tú strednú hranicu, no návrh neprešiel. Pokúsi sa o to znovu. Vie, že to je problém, lebo každý chce byť poslancom, no k tomu raz bude musieť dôjsť. Za najhoršie považuje, že sa nepodarilo  dať kompetencie mestským častiam. A tým aj financie, pretože mesto bude len vtedy silné, ak bude mať silné mestské časti.  Sú skutočne najbližšie k občanovi a denno-denne riešia množstvo problémov a aj také veci, ktoré nemajú v kompetencii. A stáva sa, že kým v danom prípade získajú čo i len odpoveď od kompetentnej osoby na magistráte, tak to trvá mesiac i viac. Čas beží, občania sú nervózni. Základ vidí v tom, dať kompetencie a financie  mestským častiam, ale potom ich brať aj na zodpovednosť.

p. Berberich, poslanec MZ – Myslí si, že nikoho neteší, že tá situácia je taká, aká je
a že sa musia prijímať rôzne opatrenia a viazania finančných prostriedkov, ale myslí si, že nie je na mieste odkazovať, ako to odznelo z úst poslankyne p. Jenčovej, že mestská časť nebude môcť prispieť na zeleň, pretože prišli o nejaké prostriedky, pretože keby sa neboli prideľovali odmeny, tak určite by sa nejaké finančné prostriedky na to našli.

p. Jenčová, poslankyňa MZ – Faktická poznámka. Požiadala p. Berbericha, aby sa skúsil 
oboznámiť so Štatútom mesta Košice, je na webovej stránke a podľa toho rozprával o kompetenciách mesta a mestskej časti. 

p. Mutafov, poslanec MZ – Má pocit, že v diskusii trochu odbehli od témy. Treba sa 
vrátiť k meritorným otázkam 3. úpravy rozpočtu a už vôbec by nemalo dochádzať k osobným invektívam, pretože to nie je hodné úrovne mestského zastupiteľstva. 

p. Knapík, primátor mesta Košice – Nakoľko sa už nikto nehlásil, uzavrel rozpravu a dal 
slovo návrhovej komisii. 

p. Lukán, poslanec MZ – Návrhová komisia dostala 4 pozmeňujúce návrhy. V zmysle 
	rokovacieho poriadku ich čítal v poradí, ako boli predložené návrhovej komisii.
	Predniesol 1. pozmeňujúci návrh poslanca p. Boritáša.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. c) Štatútu mesta Košice
schvaľuje pozmeňujúci návrh návrhu na 3.zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2010 takto:
A.  Bežné výdavky
Program 3 Zdravé mesto, podprogram 6 – podpora športových zariadení, aktivita 2  Mestský futbalový klub Košice, a.s. bežný transfer	- 100 tis. eur
Program 9 Interné služby, podprogram 2 – hospodárenie s majetkom mesta, aktivita 2 údržba majetku, oprava havarijného stavu Archívu mesta Košice
									       	+  70 tis. eur
Finančné operácie – príjmy
Prevod z rezervného fondu						-   30 tis. eur
	Pozmeňujúci návrh k návrhu na viazanie rozpočtových prostriedkov v programovom rozpočte mesta Košice na rok 2010 takto:

Program 3 Zdravé mesto, podprogram 7 podpora športu a mládeže aktivita 1 koncepcia športu							+ 100 tis. eur
Program 9 Interné služby, podprogram 2 hospodárenie s majetkom mesta aktivita 1 energie, voda							-  100 tis. eur
Ukladá pripraviť analýzu stavu a navrhnúť alternatívne riešenia vzťahu mesta Košice k MFK, a.s. Košice. Termín: 7.9.2010, zodpovedný: riaditeľ MMK.

Hlasovanie č. 13: za 27, proti 1, zdržali sa 13.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

p. Lukán, poslanec MZ – Predniesol  2. pozmeňujúci návrh poslanca p. Petrvalského.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s § 6 ods. 2 písm. ab) a § 11 Štatútu mesta Košice schvaľuje zmenu lokality na vybudovanie multifunkčného ihriska zo ZŠ Juhoslovanská 12 na elokované pracovisko ZŠ Aténska

Hlasovanie č. 14: za 35, proti -, zdržali sa 6.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

p. Lukán, poslanec MZ – Prečítal 3. pozmeňujúci návrh poslankyne p. Blaškovičovej. 
Doplnenie uznesenia o text: V prípade, že mestské zastupiteľstvo schváli dotáciu pre Mestský futbalový klub Košice, je tento povinný viesť dotáciu na osobitnom účte a transparentne zdokumentovať, že bude použitá na mládežnícky šport. V inom prípade musí Mestský futbalový klub dotáciu mestu Košice v plnej výške vrátiť.

Hlasovanie č. 15: za 21, proti 2, zdržali sa 15.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

p. Lukán, poslanec MZ – 4. doplňujúci návrh doručila návrhovej komisii poslankyňa 
	p. Jenčová v znení:
Žiada zrušiť viazanosť finančných prostriedkov pre Správu mestskej zelene a viazať túto sumu v programoch 8, 9 a 10.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Požiadal p. Dlhého o krátku reakciu, lebo nevie, či je 
možné takto to prijať. Treba sa k tomu vyjadriť, lebo na toto sa v rozprave nereagovalo a on rozpravu uzavrel bez toho, aby sa to prebralo. Ak sa poslanci majú kompetentne rozhodnúť, musia poznať aj dopady.

p. Dlhý, zástupca riaditeľa MMK pre ekonomiku – Uvedené uznesenie tak, ako je 
navrhnuté v podstate nehovorí, koľko v ktorom programe, to znamená, že dáva magistrátu dosť voľnú ruku, aby rozhodlo v ktorom z tých troch programov v akej miere má viazať rozpočtové prostriedky. Osobne si myslí, že taká suma v tých programoch momentálne k dispozícii nie je. 
Poznámka k zeleni – kto pozorne čítal záverečný účet, tak si mohol všimnúť, ako skončilo hospodárenie Správy mestskej zelene. Transfer pre nich oproti minulému roku nebol menený a táto viazanosť je aj v súlade s výsledkom hospodárenia a nemala by ohroziť plnenie povinností tejto organizácie vo väzbe na to, ako si ich plnila v minulom roku.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Odznel návrh na uznesenie, aj vysvetlenie. Požiadal, 
aby návrh na uznesenie bol ešte raz prečítaný, lebo proces hlasovania bol prerušený, aby poslanci vedeli o čom hlasujú.

p. Lukán, poslanec MZ – Návrh poslankyne p. Jenčovej:
Žiada zrušiť viazanosť finančných prostriedkov pre Správu mestskej zelene a viazať túto sumu v programoch 8, 9 a 10.

Hlasovanie č. 16: za 15, proti -, zdržali sa 25.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že návrh nebol prijatý.

p. Lukán, prečítal pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. c) Štatútu mesta Košice
A. schvaľuje
a) 3. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2010
     Výdavková časť
     Bežné výdavky							+       258 450 €
Program 2 Mesto kultúry, podprogram 6 Podpora kultúrnych zariadení, aktivita 1   Zoologická záhrada Košice                                      			
                                                                                     			+          11 500 €
Program 3 Zdravé mesto, podprogram 5 Vytvorenie zdravšieho prostredia pre život – ochrana vôd a zabezpečenie kvalitnej pitnej vody, aktivita 1 Ochrana pred povodňami – záchranné práce 
	                                          						+          18 500 €
Program 3 Zdravé mesto, podprogram 6 Podpora športových zariadení, aktivita 2  Mestský Futbalový Klub Košice a.s. - bežný transfer. – upravené podľa schváleného doplňujúceho návrhu 
	
Program 5 Doprava, podprogram 1 Dopravná infraštruktúra - bežná údržba komunikácií, aktivita 1 Súvislé opravy   			
                                                                                                              +       180 650 €
Program 6 Bezpečnosť, podprogram 2 Civilná ochrana, aktivita 1 Civilná ochrana 
	                                           						      +         62 800 €
Program 7 Služby občanom, podprogram 6 Mestské časti, aktivita 1 Účelové transfery pre mestské časti, v tom: MČ Ťahanovce – poskytnutie účelových finančných prostriedkov na zabezpečenie protipovodňovej ochrany Ťahanovského potoka 
                                                                                                               +         25 000 €
Program 9 Interné služby, podprogram 4 Cestovné náhrady – tuzemské  a zahraničné pracovné cesty, aktivita 1 Magistrát mesta Košice 
                                                                                                               +        10 000 €     
Program 9 Interné služby, podprogram 4 Cestovné náhrady – tuzemské a zahraničné pracovné cesty, aktivita 2 Primátor a námestníci primátora 
                                                                                                               -        10 000 €     
Program 9 Interné služby, podprogram 6 Ostatná podporná činnosť, aktivita  Záväzky mesta Košice – Úhrada záväzkov mesta z rozpočtu za predchádzajúci rok 
                                                                                                               -        240 000 €    
Kapitálové  výdavky						      +        40 000  €
Program 1 Mesto rodiny, podprogram 4  Dotácie v zmysle VZN č.76, aktivita 1 Podpora subjektov poskytujúcich sociálne služby – poskytnutie dotácie v zmysle VZN č.76 pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Košice - Myslava na dostavbu Komunitného centra na Luníku IX                                 		
                                                                                     			    +         40 000 €
Finančné operácie
Príjmy								    +        268 450 €
Prevod z Rezervného fondu                                                    +        268 450 €
viazanie rozpočtovaných prostriedkov v programovom rozpočte mesta Košice na  rok 2010 podľa predloženého návrhu. Tento návrh bude doplnený o schválené doplnky z predchádzajúcich hlasovaní.

Hlasovanie č. 17: za 30, proti 1, zdržali sa 10 + p. Buraš.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že 3. úprava programového rozpočtu 
mesta bola schválená.

Úplné znenie schváleného uznesenia.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. c) Štatútu mesta Košice
A. schvaľuje
a) 3.zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2010
     Výdavková časť
     Bežné výdavky								+       228 450 €
Program 2 Mesto kultúry, podprogram 6 Podpora kultúrnych zariadení, aktivita 1   Zoologická záhrada Košice                                      			
                                                                                     			+          11 500 €
Program 3 Zdravé mesto, podprogram 5 Vytvorenie zdravšieho prostredia pre život – ochrana vôd a zabezpečenie kvalitnej pitnej vody, aktivita 1 Ochrana pred povodňami – záchranné práce 
	                                          						+          18 500 €
Program 3 Zdravé mesto, podprogram 6 Podpora športových zariadení, aktivita 2       Mestský Futbalový Klub Košice a.s. - bežný transfer. 
	+        100 000 €
Program 5 Doprava, podprogram 1 Dopravná infraštruktúra - bežná údržba komunikácií, aktivita 1 Súvislé opravy   			
                                                                                                              +       180 650 €
Program 6 Bezpečnosť, podprogram 2 Civilná ochrana, aktivita 1 Civilná ochrana 
	                                           						   +         62 800 €
Program 7 Služby občanom, podprogram 6 Mestské časti, aktivita 1 Účelové transfery pre mestské časti, v tom: MČ Ťahanovce – poskytnutie účelových finančných prostriedkov na zabezpečenie protipovodňovej ochrany Ťahanovského potoka 
                                                                                                               +         25 000 €
Program 9 Interné služby, podprogram 2 Hospodárenie s majetkom mesta, aktivita 2 Údržba majetku – oprava havarijného stavu Archívu mesta Košice
										    +        70 000 €
Program 9 Interné služby, podprogram 4 Cestovné náhrady – tuzemské a zahraničné pracovné cesty, aktivita 1 Magistrát mesta Košice 
                                                                                                               +        10 000 €     
Program 9 Interné služby, podprogram 4 Cestovné náhrady – tuzemské a zahraničné pracovné cesty, aktivita 2 Primátor a námestníci primátora 
                                                                                                               -        10 000 €     
Program 9 Interné služby, podprogram 6 Ostatná podporná činnosť, aktivita  Záväzky mesta Košice – Úhrada záväzkov mesta z rozpočtu za predchádzajúci rok 
                                                                                                               -        240 000 €    
Kapitálové  výdavky							      +        40 000  €
Program 1 Mesto rodiny, podprogram 4  Dotácie v zmysle VZN č.76, aktivita 1 Podpora subjektov poskytujúcich sociálne služby – poskytnutie dotácie v zmysle VZN č.76 pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Košice - Myslava na dostavbu Komunitného centra na Luníku IX                                 			
                                                                                     			    +         40 000 €
Finančné operácie
Príjmy									  +        268 450 €
Prevod z Rezervného fondu         					   +        268 450 €
b)  viazanie rozpočtovaných prostriedkov v programovom rozpočte mesta Košice na 
     rok 2010 podľa predloženého návrhu
c) zmenu lokality na vybudovanie multifunkčného ihriska zo ZŠ Juhoslovanská 2 na 
     elokované pracovisko ZŠ Aténska
d) povinnosť pre MFK Košice, a.s. viesť dotáciu na osobitnom  účte a transparentne 
    zdokumentovať, že bude použitá na mládežnícky šport. V inom prípade bude 
    musieť MFK, a.s. dotáciu mestu Košice v plnej výške vrátiť.
B. ukladá 
pripraviť analýzu stavu a navrhnúť alternatívne riešenia vzťahu mesta Košice k MFK a.s.
T: 07.09.2010, Z: riaditeľ MMK
Prílohou uznesenia sú tabuľky 3. zmeny programového rozpočtu  mesta Košice a viazanosti rozpočtovaných prostriedkov v programovom rozpočte na rok 2010.

––-     ––-     ––-

6. Rozbor hospodárenia mesta Košice k 31.3.2010 a rozbor hospodárenia    
    rozpočtových a príspevkových organizácií k 31.3.2010

p. Knapík, primátor mesta Košice – Materiál je v písomnej podobe s analýzami
	výsledkov hospodárenia  tak ako boli schválené a ako sa čerpali.

V rozprave vystúpili:

p. Cengel, poslanec MZ – Finančná komisia prerokovala tento materiál a prítomní
	členovia komisie ho odporučili bezo zmien prerokovať a schváliť.

p. Mutafov, poslanec MZ – Vzhľadom na to, že sa jedná o výsledky hospodárenia za 
predchádzajúce obdobie a niektoré veci sa nedajú zmeniť, napriek tomu by sa rád vyjadril k niektorým otázkam. V predchádzajúcom bode programu bolo povedané, že Správa mestskej zelene je aktívna, znamená to, že výsledok hospodárenia je v pluse, no treba otvorene povedať, že Správa mestskej zelene bohužiaľ ani v minulom roku nemala dostatok zdrojov na to, aby splnila všetky svoje ciele a zámery a mnohé investície boli prefinancované priamo mestskými časťami, aj keď to priamo v náplni nemajú. Z hľadiska budúcnosti požiadal, aby sa tieto veci napravili. 
No najväčší problém, ktorí vidí, je Dopravný podnik. Na aprílovom zastupiteľstve bol schvaľovaný záverečný účet, ktorý prijali bez výhrad. Ale Dopravný podnik má stratu 153 tisíc a na druhej strane má v depozitnom účte 50 miliónov na kauzu, ktorá je otvorená O to Out Cleim, Bol by rád, keby mu hlavná kontrolórka,  stačí v písomnej podobe, ozrejmila svoj názor, lebo keď je 50 miliónov korún, t.j. 1,7 mil. eur odložených na prípadný spor s Out Cleim, ktorý bol spôsobený istými ľuďmi, ktorí boli menovaní do predstavenstva tejto spoločnosti, tak to spôsobuje traumu tomuto podniku.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Upozornil poslanca p. Mutafova, že tento problém 
sa bodu 6 netýka. O obchodných spoločnostiach sa bude hovoriť v bode č. 7. Ak k tomuto bodu už nie sú ďalšie otázky, uzavrel diskusiu a dal slovo návrhovej komisii.

p. Lukán, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. c) Štatútu mesta Košice
berie na vedomie rozbor hospodárenia mesta Košice k 31. 3. 2010 a rozbor hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií k 31. 3. 2010.

Hlasovanie č. 18: za 32, proti 1, zdržali sa 2.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

––-     ––-     ––-


6/1 Informácia o národnej kultúrnej pamiatke archeologické nálezisko - pevnosť    
      bastiónová v Košiciach

p. Knapík, primátor mesta Košice –Tento bod programu bol doplnený n návrh poslankyne 
p. Gamcovej a jedná sa o problematiku záchrany národnej kultúrnej pamiatky na Námestí osloboditeľov, ktorá bola objavená pri  výstavbe centra Aupark. Dal slovo p. Gamcovej, aby uviedla tento materiál. 

p. Gamcová, poslankyňa MZ – Je dosť sklamaná z toho, že to musí predkladať ona. 
Predsa len si myslí, že vyhlásenie za kultúrnu národnú pamiatku by malo byť zakomponované do programu rokovania aj bez aktivity jednej jedinej poslankyne. Napriek tomu predložila veľmi stručný prehľad informácií, ktoré doteraz získala. Podotkla, že v sobotu urobila poslanecký prieskum, bol to prvý pokus, na Námestí osloboditeľov a bola veľmi prekvapená, že na mieste nenašla žiadneho vedúceho stavby napriek tomu, že v prácach, ktoré ona označuje ako zničenie národnej kultúrnej pamiatky, sa pokračovalo veľmi necitlivo. Svedčia o tom aj dokumenty, ktoré sú v prílohe. Sú tam videá z ničenia časti národnej kultúrnej pamiatky, citadely, o ktorej si myslí, žeby mala byť využitá v prospech titulu Európske hlavné mesto kultúry a mali by sa pýšiť niečím takým vzácnym, čo bolo nájdené a štátnym orgánom označené za národnú kultúrnu pamiatku. Po jej pokusoch dostať sa na územie nálezu prišiel jeden so zástupcov investora a až po jej oznámení, že podá trestné oznámenie, ak ju tam ako poslankyňu nepustí, tak potom vstup povolil. Už toto v nej vzbudilo veľké obavy, čo sa na tomto území deje a naozaj je to možné vidieť aj na videu, ako veľmi necitlivo, povedala by, že barbarsky, sa zničila časť citadely. Večer sa z televíznych novín, kde dostal priestor na vyjadrenie a j investor, dozvedeli, že z 3 D programov si to  vedia poskladať naspäť. Z jej najčerstvejších zistení je zrejme, že na Námestí osloboditeľov už nie je ani stopy po tejto časti, čiže už ani žiaden program 3 D nepomôže, aby táto časť múra bola znovu poskladaná.
V podstate jej ide o to, aby všetci poslanci a verejnosť sa dozvedeli o tom, že čo sa deje na Námestí osloboditeľov a je veľmi prekvapená, že mesto Košice ani neinformuje obyvateľov o tom, aké stanoviská poskytuje, aké sú rozhodnutia.  Poďakovala tým pracovníkom, ktorí im dodali materiály, hoci už dávno mali byť poslancom prezentované a nie až na základe jej požiadavky. Poprosila za zástupcov  voličov, ktorí už spisujú petíciu za záchranu tejto národnej kultúrnej pamiatky, aby sa vyjadrili k uzneseniu, ktoré v závere navrhuje a to: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. a) Štatútu mesta Košice berie na vedomie informáciu o národnej kultúrnej pamiatke archeologické nálezisko pevnosť bastiónová v Košiciach.

p. Knapík, primátor mesta Košice -  Pani poslankyňa vie iste veľmi dobre, že toto nie je 
kompetencia mesta, rozhodnúť o tom a vstupovať do tohto procesu. Za mesto sa vyjadrili a súhlasili s tým, aby riešenie, ktoré súvisí so záchranou tejto pamiatky, bolo urobené. Čo sa týka rozhodnutia konať, kompetentným je Krajský pamiatkový úrad Košice, ktorý 29.4.2010 vydal rozhodnutie o opatreniach, ktoré je treba urobiť a súhlasil s presunom torza tejto pamiatky a Pamiatkový úrad SR, ktorý v máji rozhodol o vyhlásení nálezu za národnú kultúrnu pamiatku. Kroky, ktoré sa ďalej robili, mali byť realizované pod dozorom štátneho orgánu, to znamená Pamiatkového úradu mesta Košice. Či sa tak udialo, tu nemôžu predsa suplovať kompetencie štátnych orgánov. Pokiaľ dobre vie, tak v tej réžii sa to pohybuje, zatiaľ informácie o tom, žeby sa to na stavbe robilo barbarsky, alebo nie v súlade so schválenými podmienkami, nemá. Tak ako ktokoľvek iný, aj ako primátor mesta môže na to reagovať, že ho to mrzí, že došlo k zničeniu, ale myslí si, že tento nález, ktorý bol označený za zaujímavý a v zmysle posúdenia prehlásený za národnú kultúrnu pamiatku, je hodný ochrany a tak isto sa prihovára za to, aby v daných podmienkach sa pre budúcnosť zachoval. 
Pokiaľ dobre vie, je pripravená aj krátka video verzia, ako to celé prebiehalo. Môžu si to porovnať, lebo nie všetko to, čo odvysielali z nejakého segmentu ako poruchu, to tak je, veď aj pri iných prácach sa niečo poruší, ale dá sa to napraviť, lebo niekedy sa nedá všetko naprogramovať a zabezpečiť tak, aby to bolo stopercentné, ale je dosť možné, že  niektoré kroky, ktoré boli, nevyšli celkom tak, ako si to želali.

p. Čižmáriková, poslankyňa MZ – Nadviazala na slová primátora mesta, ktorý spomínal, 
že sú tam určité štátne orgány, v kompetencii ktorých je ochrana pamiatok. Mysli si, že ani oni sa nemôžu tváriť, že to nepatrí pod mesto už len tým, že sú samosprávou mesta Košice, na území ktorého sa našla takáto vzácna pamiatka. Možno by práve v tejto súvislosti sa mohol prejaviť určitý postoj  prijatím uznesenia práve preto, že ide o významnú kultúrnu pamiatku a že im nie je celkom jedno, teda nemalo by im byť vôbec jedno, lebo video, ktoré včera dostala,  zachytávalo veľmi nešetrné zaobchádzanie a ten múr sa doslova rozsypal na kamene. Vie, že archeológovia dokážu pozliepať všetko možné, ale nemuselo by sa rozsypávať, čo sa možno dá zachrániť trochu šetrnejším prístupom. 
Chvála bohu Košice sú tým mestom kultúry a budú ním aj v roku 2013 a práve preto by mali ešte viac dbať na to, aby to čo tu po predkoch ostalo, bolo zachované ešte s väčšou citlivosťou. Keď v Amerike nájdu niečo, čo má 150 rokov, tak sú z toho úplne unesení a tu si pokojne nechajú rozpadnúť na kamene niečo, čo má 350 rokov. Myslí si, že tento bastión si zaslúži možno mimoriadnu pozornosť, aby ostal zachovaný v určitej podobe. Chápe aj investora, že ho to neteší, ale pamiatky sú pamiatky.
Predniesla návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach žiada Ministerstvo kultúry SR, aby potvrdilo, že  archeologické nálezisko pevnosť bastiónová v Košiciach, ktorá je zapísaná v ústrednom zozname pamiatkového fondu, je nález mimoriadne významnej kultúrnej pamiatky. 

p. Knapík, primátor mesta Košice – Treba byť objektívny. Sú aj významnejšie 
a vzácnejšie kultúrne pamiatky aj na území mesta, ktoré by si rovnako zaslúžili pozornosť a ochranu a prostriedky na to, aby plnili ten účel a niesli tu pamäť časov minulých, nie sú, preto treba mnohokrát vychádzať z reality

p. Matoušek, poslanec MZ – Faktická poznámka. Chcel pripomenúť, že takéto uznesenie 
mesto nie je schopné celkom naplniť, vykonať, preto treba zvážiť a požiadať primátora mesta, aby sa ako štatutár obrátil na Ministerstvo kultúry SR. Nie je celkom presvedčený, že takéto uznesenie zastupiteľstva má nejakú váhu a vykonateľnosť.

p. Gamcová, poslankyňa MZ – Poprosila, aby bolo premietnuté video, ktoré dodala ako
prílohu materiálu, aby poslanci videli, že naozaj neklame a že surovo so zbíjačkou,	bol rozbitý múr citadely. Tiež chcela upozorniť na to, že primátor mesta má  funkciu preneseného výkonu štátnej správy stavebného úradu a preto si nemyslí, že nemôže v tejto veci niečo vykonať. Hneď v rozhodnutí pamiatkového úradu, ktoré bolo doručené 18.6. v prvom bode sa uvádza, že nie je prípustné zbúrať odkryté murivo citadely a fragmenty. Je prípustné prezentovať ju v rámci obnovy pripravovanej novostavby. Pokiaľ ona dobre vie, strávila v sobotu dosť veľa času na Námestí osloboditeľov a dozvedela sa, že investor nemá zatiaľ žiadnu dohodu s pamiatkovým úradom, pretože nerešpektuje podmienky, ktoré pamiatkový úrad dal. Preto si myslí, že mesto Košice by nemalo podpisovať memorandum o spolupráci, ale malo by si chrániť túto pamiatku v prvom rade. Je to podľa nej základná priorita primátora tohto mesta.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Potom je treba čítať ďalej aj bod 2, kde sa píše, aké 
možnosti sú. Tiež nevie aké memorande má p. Gamcová na mysli, lebo memorandá sú memorandá a z bastiónom to priamo nesúvisí.

p. Balún, poslanec MZ – Je to veľmi zaujímavá situácia, do ktorej sa dostali. Rozhodne je 
za to, aby sa pokúsili v rámci daných kompetencií, zachovať to, čo sa zachovať dá  a čo by sa zachovať malo pre budúcnosť mesta a ďalšie generácie. Na druhej strane vníma túto situáciu dosť rozporuplne, pretože iniciátormi za záchranu nálezu sú práve ľudia, ktorí hlasovali za to, aby tam to stavenisko bolo. Iste, vďaka tomu sa aj objavili tieto artefakty, ale teraz ten vlastník, ktorému mesto predalo pozemok, čo má robiť? Drží sa zámeru, ide stavať a čo ďalej. To už poslancov veľmi nezaujíma. Vtedy sa to veľkodušne bez rozmýšľania predalo, teraz veľkodušne chcú, aby investor nález zachoval a čo.. Nemá splniť svoj zámer? Treba rozmýšľať veľmi uvážene, že čo sa navrhuje a čo sa chce podniknúť, pretože naozaj v prvom rade je to kompetencia štátneho orgánu Krajského pamiatkového úradu, ktorý tu je a ten má možnosť v zmysle zákona stavbu aj zastaviť, aj dať podnet na prokuratúru. Mesto a poslanci môžu iba apelovať. Príčinu však treba hľadať aj v minulých neuvážených rozhodnutiach.

p. Hrabovský, poslanec MZ – Faktická poznámka. Nadviazal na vystúpenie p. Balúna.
Myslí si, že je to len taká taktická finta, ako hlavne spomaliť výstavbu Auparku. Tu keď sa niečo začína robiť pre rozvoj mesta Košice, vždy sa nájde nejaký človek, ktorý začína organizovať petície a tak Košice ako jediné mesto Slovenska zaostávajú za rozvojom a to len vďaka tým ľuďom, ktorí spisujú petície a všelijaké možné zdržiavačky.

p. Halenár, poslanec MZ – Mohol by niekto z úradníkov magistrátu vystúpiť a povedať, 
že kvôli čomu mesto zamietlo návrh vyhlásiť tú stavbu za národnú kultúrnu pamiatku? Aké boli dôvody tohto postoja?

p. Kočiš, poslanec MZ – Faktická poznámka. Pri vystúpení poslanca p. Hrabovského ho
napadla taká úvaha, že občania Poľovníckej ulice spísali petíciu na výstavbu parkoviska a teraz osobne má to chápať tak, že oni prakticky tú výstavbu zdržiavajú?

p. Gamcová, poslankyňa MZ – Poprosila pustiť to video, ak je to možné. A osviežila 
primátorovi mesta pamäť, že sa jedná o memorandum z 24.9.2009 o prenesenej funkcií vyvlastňovania pozemkov na investora.

p. Blaškovičová, poslankyňa MZ – Videla teraz premietnuté video a aj to, kde so 
zbíjačkou sa rozbíjajú fragmenty múru. Prečítala si materiály, ktoré dostali na stôl. Áno, je tam povedané, že treba zachovať tie fragmenty múru, ktoré obsahujú isté artefakty, ktoré sú historicky najvýznamnejšie a je tam jasne povedané, že to treba uložiť, uschovať a na 1. poschodí budúceho Auparku zriadiť expozíciu. P. Gamcovej povedala, že to možno bola časť múru, ktorá nebola pre nikoho zaujímavá, ale v žiadnom prípade to neospravedlňuje neprítomnosť pamiatkarov, ktorí majú dohliadať a určiť, ktorý fragment v zmysle rozhodnutia je možné zničiť. Čo sa týka investorov, hlasovala za Aupark, bola presvedčená, že je to dobré rozhodnutie, no myslí si, že každý investor, ktorý ide do mesta, ako sú Košice, musí s tým počítať a musí predpokladať, že tak, ako sa objavili archeologické nálezy pri rozkopávke Hlavnej ulice a dodnes sú radi, že sa zachovali, aj keď mnohí frflali, že Hlavná ulica bolo dlho otvorená, že určite si treba tieto nálezy chrániť. Investor s tým musí jednoducho počítať, že príde takéto rozhodnutie a bude treba zvážiť, čo sú priority. To, čo povedali občania, ktorí majú záujem zachovať historické dedičstvo, to musí samospráva akceptovať.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Na otázku p. Halenára odpovie p. Sabol, vedúci 
oddelenia výstavby a životného prostredia MMK.

p. Halenár, poslanec MZ – Drobná poznámka k osvieženiu pamäti. Len do uší sa mu
dostalo, že mesto poverilo investora istými činnosťami, ktoré súvisia s vyvlastňovaním majetku nejakých privátnych osôb, alebo subjektov. Veľmi zle sa mu počúvalo, že sa vôbec niečo také udialo. Veľmi zle chápe úmysel mesta, ako môže postupovať proti akémukoľvek subjektu v zmysle vyvlastňovania a dokonca poverovať privátneho investora svojimi vlastnými právomocami. Ak s hrôzou sledovali v tomto štáte, že sa deje vyvlastňovanie pozemkov pre diaľnice, dnes sledujú, že takéto niečo môže robiť aj mesto. A ak chce primátor mesta pokračovať v osviežovaní pamäte, nech skúsi zverejniť toto konkrétne memorandum, aby všetci občania mesta videli, že ako sa mesto zachovalo, či je to v poriadku, že mesto takto konalo a nech tam skúsi uviesť aj zopár argumentov. Myslí, že to by veľmi pomohlo ľuďom, aby pochopili význam a úlohu mesta  v prípade investora, takého, ako je v strede Košíc – Aupark. 

p. Sabol, vedúci oddelenia výstavby a ŽP MMK – Prv než odpovedal poslancovi
p. Halenárovi, uviedol pár informácií.  Celý transfer muriva prebieha pod kontrolou Krajského pamiatkového úradu. Aj včera bol na kontrolnom dni, kde boli prítomní za Krajský pamiatkový ústav zástupca riaditeľa Ing. Arch. Mokriš a Dr. Ďurišová. Bol tam prítomný aj statik, ktorý dozoruje prekládku, transfer týchto 12 blokov, z ktorých jeden váži 40 až 50 ton. Na tom videu, ktoré chce p. Gamcová prezentovať, zrejme došlo k poškodeniu – rozpadu jednej časti, takže museli to rozbiť. No 12 blokov, t.j. 600 ton už preložili a nedošlo k žiadnemu poškodeniu. Čiže je to pod kontrolou.
Mesto dávalo stanovisko k vyhláseniu národnej kultúrnej pamiatky podľa danej situácie. Konštatovali, že Krajský pamiatkový úrad ako dotknutý orgán sa  zúčastňoval územných konaní, stavebných konaní a nikdy nenapádal, alebo nebol proti výstavbe, keďže sa robil archeologický prieskum, ktorý nezistil takéto nálezisko. Tieto materiály môže p. Halenárovi poskytnúť kompletne. Konštatovali teda, že Krajský pamiatkový úrad bol účastníkom a nenapadol to. Na záver povedal, že keby nebolo výstavby Auparku, nikdy by sa neodhalila táto teraz už národná kultúrna pamiatka. Naozaj treba hľadať kompromis.
Mesto si samozrejme váži svoju históriu, má úctu nielen k tejto, ale ku všetkým pamiatkam, ktoré sú v meste. Rešpektujú aj tento zbytok múru a chcú ho zachovať, no iba určitú časť, nie v celosti, pokiaľ to nie je možné. A chcú, aby výstavba pokračovala, preto hľadajú kompromis, aby tam neostala otvorená stavebná jama.

p. Halenár, poslanec MZ – Teda dobre to chápe, že Krajský pamiatkový úrad dal návrh 
na vyhlásenie tej stavby za národnú kultúrnu pamiatku a mesto v tom proteste povedalo, že Krajský pamiatkový úrad mal dostatok možností sa prejaviť. Dobre to chápe? To akože mesto bolo poverené investorom, alebo ako má tomu rozumieť, že mesto napadne Krajský pamiatkový úrad?

p. Sabol, vedúci oddelenia výstavby a ŽP MMK – Mesto nikoho nenapadlo, v zmysle 
zákona dalo stanovisko a tak isto aj v zmysle archeologického zákona dáva súhlas k transferu a stanovisko mesta bolo aj takto koncipované.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Nakoľko neboli ďalšie pripomienky, uzavrel 
rozpravu a dal slovo návrhovej komisii. 

p. Lukán, poslanec MZ – Prečítal návrhy v poradí, ako boli predložené.
	Návrh poslankyne p. Gamcovej.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. a) Štatútu mesta Košice
Berie na vedomie informáciu o národnej kultúrnej pamiatke archeologické nálezisko - pevnosť bastiónová v Košiciach.

Hlasovanie č. 19: za 32, proti -, zdržali sa 7.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo schválené.

p. Lukán, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie poslankyne p. Čižmárikovej
	po úprave a korektúre.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach žiada primátora mesta Košice, aby vyžiadal od Ministerstva kultúry SR potvrdenie, že archeologické nálezisko pevnosť bastiónová v Košiciach, ktorá je zapísaná v ústrednom zozname pamiatkového fondu, je nález mimoriadne významnej kultúrnej pamiatky. 

Hlasovanie č. 20: za 19, proti 1, zdržali sa 19.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie nebolo prijaté. Ale napriek 
tomu s ministerstvom kultúry môžu na túto tému komunikovať a pracovať na zabezpečení toho, aby ten nález bol zachovaný a zdokumentovaný pre budúcnosť.

––-     ––-     ––-

7. Informácia o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností 
    s účasťou mesta za rok 2009

p. Knapík, primátor mesta Košice – Predložená je informácia o výsledkoch hospodárenia 
obchodných spoločností, ktoré sú vytvorené s účasťou mesta, alebo vytvorené výlučne mestom za rok 2009. Vo všetkých spoločnostiach už prebehli koncoročné uzávierky na úrovni orgánov, ktoré rozhodujú o výsledkoch spoločností, čiže z definitívnou platnosťou boli tieto veci posúdené, no informácie musí prerokovať aj mestské zastupiteľstvo.

V rozprave vystúpili?

p. Mutafov, poslanec MZ – Dokončil prerušený príspevok.  Vo svojom vystúpení chcel 
upozorniť na stav hospodárenia, ktorý je v Dopravnom podniku. Po prvé – je tam strata 153 tis. eur, ktorú treba vysporiadať a je nad plánovaný rámec a po druhé, je tam 50 mil. na depozite, ktoré sa nemôžu používať pre ciele, ktoré mesto potrebuje kvôli nešťastnému sporu s Out Cleim. Myslí si, že v tejto otázke sa mesto relatívne málo venuje, Niekto túto kauzu vyrobil, niekto urobil predčasné rozhodnutie o ukončení zmluvných vzťahov a pravda je taká, že tých 50 mil. korún, alebo 1,7 mil. eur sa nedajú používať pre ciele, ktoré by boli v prospech mesta a ešte aj musí vysporiadať stratu 153 tis. eur. V apríli sa schvaľoval záverečný účet bez výhrad. Nemá to vplyv na to, aby sa prehodnotila otázka záverečného účtu schváleného bez výhrad, keď je hospodárenie tak významného podniku so stratou 153 tis. eur?

p. Halenár, poslanec MZ – Priznal sa, že nevie, ako má teraz postupovať, lebo ku 
každému podniku mal zopár otázok. Mohol by navrhnúť tým ľuďom, ktorí by boli eventuálne vyzvaní primátorom, aby zodpovedali nejaké otázky poslanca, aby si skúsili robiť poznámky, Dá sa to takto urobiť?

p. Knapík, primátor mesta Košice – Otázky sa môžu dať aj písomne a budú na pripravené
	odpovede.

p. Halenár, poslanec MZ – Prišli tu vôbec nejakí tí ľudia k tomuto bodu z týchto firiem?

p. Knapík, primátor mesta Košice – Sú tu, poslancov počúvajú, treba im dať otázky.

p. Halenár, poslanec MZ – Otázka pre Dopravný podnik. Čo je dôvodom poklesu, resp. 
straty električkovej dopravy, oproti roku 2008? Prečo je táto doprava stratová? To by ho zaujímalo, prečo je električková doprava stratová. Čo je dôvodom zvýšenia tržieb v prepravnej kontrole? V akom stave je spor s Out Cleim? Prečo nebolo možné naplniť zmluvu s Out Cleim? Najdôležitejšia otázka – o koľko požadoval Dopravný podnik navýšenie cestovného v roku 2009? Súčasť otázky – koľko by stál lístok Dopravného podniku, odhadom, ak by nejestvovala dotácia od mesta?
Otázka pre magistrát. Kto a na základe akého rozhodnutia, akého orgánu odmietol to navýšenie ceny cestovného pre DPMK?
K TEHO – Nevie, koľkí z poslancov sa ešte chodia zhovárať s voličmi, ale teraz nedávno značná časť ľudí v tomto meste dostala vyúčtovanie za teplo a teplú vodu za rok 2009. Zatiaľ nestretol ani jedného človeka, ktorý by bol s týmto vyúčtovaním spokojný. V Starom meste je značný počet ľudí, ktorí veľmi silne zvažujú odpájanie sa od centrálnej dodávky tepla a teplej vody, ako dôsledok toho vyúčtovania. Mimoriadne by ich to malo zaujímať práve preto, že firma TEHO, keď dobre pochopil, je vlastne tou firmou, ktorá cez isté organizácie dodáva tým koncovým užívateľom svoj produkt za nejakú cenu. Jeho otázky na TEHO sú takéto: Ako TEHO prispieva k cene tepla pre svojich zákazníkov? Nech tu niekto zrozumiteľne vysvetlí, o koľko percent  je energia pre zákazníkov TEHO drahšia, než ju TEHO získava od TEKO. Veľmi otvorene povedal, že pokiaľ nezačnú vysvetľovať, ako naozaj a čím prispieva firma TEHO k cene tepla a ako tú faktúru a tie ceny distribuuje a pre koho, tak sa len podporí ďalšie pokračovanie takýchto rečí.
Posledná vec, ktorú má je MFK. Jeho otázka znie, že ako je to s termínom začatia výstavby štadióna MFK a s verejnými pozemkami na tento účel. Požiadal stručné zhodnotenie situácie, či termín bol splnený, alebo nie a aké pokračovanie predpokladá mesto Košice.
To je všetko, bol by rád, keby dostal odpovede na tieto otázky.

p. Knapík, primátor mesta Košice -  Nakoľko sa už nikto nehlásil, uzavrel rozpravu 	a vyzval zástupcov podnikov, aby odpovedali na otázky.

p. Tkáč, generálny riaditeľ DPMK – Na tieto otázky budú pánu poslancovi podrobne 
odpovedať písomne, ale úplne stručne: Čo sa týka poklesu električkovej dopravy, tak štatisticky sa tržby robia z prejazdených kilometrov a dosiahnutej tržby, to znamená, že oproti roku 2008 došlo v roku 2009 k objektívnemu poklesu tržieb. Čo sa týka zvýšenia tržieb prepravnej kontroly, tak dôvod je objektívny, jednoducho bolo viac čiernych pasažierov a došlo k úprave pokút. 
Čo sa týka stavu sporu s Out Cleim – prebiehajú súdne procesy, najbližšie pojednávanie na súde je v septembri. A odpoveď na otázku, koľko by stál cestovný lístok vypracujú písomne. Nevie presne, aký bol predložený návrh na navýšenie cestovného, tiež dá písomnú odpoveď. Vychádzalo sa z prepočtov a z toho stavu, že pri prechode na euro došlo k dvom úpravám a to na úseku zrušenia pásma TZR, z čoho vyplýva objektívny pokles tržieb a tak isto zo zaokrúhľovania smerom dole. Pri ďalších úpravách vychádzali z nákladových položiek a tie návrhy môžu predložiť, ako to bolo pri predplatných lístkov a ako pri lístkoch jednorázových. 

p. Knobloch, riaditeľ TEHO – Čo sa týka ceny tepla v meste Košice zo stany TEKA 
a TEHO, tak je to tak, že ceny určuje URSO, t.j. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Nie sú určované ani tepelným hospodárstvom, ani Teplárňou Košice. Sú určované v zmysle vyhlášky, každý rok sa prehodnocujú. 

p. Halenár, poslanec MZ – Faktická poznámka. Aký je teda rozdiel v percentách. Veď 
Tepelné hospodárstvo iste nepredáva teplo za tú istú cenu, ako nakupuje.

p. Knobloch, riaditeľ TEHO – Určite nie. Tepelné hospodárstvo vlastní majetok 
v hodnote zhruba 1,6 mld. korún a ten musí niekto obhospodarovať. Obhospodaruje ho Tepelné hospodárstvo a v tom je ten rozdiel ceny. Je to tá pridaná hodnota. Pokiaľ by teplo išlo priamo z Teplárne Košice, tak aj ona by musela tento majetok spravovať a tam by bola tiež podobná cena. To je rozdiel ceny medzi TEKO a TEHO. Momentálne je nákupná cena 450,- ešte v korunách a ich predaj konečnému spotrebiteľovi je 620,- korún.

p. Dlhý, zástupca riaditeľa MMK pre ekonomiku – Doplnil informáciu z hľadiska cien 
a vplyvu. Sústava zásobovania teplom v meste Košice je rozdelená. Je rozdelená na zdroj, na primárny rozvod, na sekundárny rozvod  a odovzdávacie stanice tepla. Na to, aby sa teplo od zdroja, t.j. od kotla v Teplárni dopravilo priamo k užívateľovi, alebo spotrebiteľovi do domácnosti, slúži táto sústava. Primárne rozvody a prepravu tepla do odovzdávacej stanice má Tepláreň. Následne sa teplo dopravuje cez sekundárne rozvody a náklady, ktoré súvisia s touto prepravou v rámci sekundárnych rozvodov, to je to navýšenie ceny. Ak by aj Tepláreň Košice chcela dodávať teplo priamo, musela by si dobudovať tieto rozvody a tá cena by nebola 450 korún, bola by možno ešte vyššia, ako je teraz pretože to zariadenie, ktoré dnes používa na distribúciu tepla TEHO ako mestský podnik, je už staršie, je odpísané, resp. viac odpísané, čo znamená, že cena z Teplárne by bola ešte vyššia.
K štadiónu  MFK – podľa informácii, ktoré má magistrát v súvislosti s výstavbou štadióna, tak to nie sú žiadne konkrétne výstupy. Je to zatiaľ len v rovine istých úvah a zvažovaní. Vo vzťahu k pozemkom budú musieť postupovať len v zmysle schválených uznesení či už pri predaji, alebo pri prenájme.

p. Knapík, primátor mesta Košice -  Zámer sa nenapĺňa, kroky, ktoré by smerovali 
k realizácii sa neurobili. Dôvodov je niekoľko a predmetom analýzy, ktorú budú robiť a ktorú chcú pripraviť je aj táto otázka. 

p. Halenár, poslanec MZ – Faktická poznámka. Znamená to, že termín, ktorý bol 
stanovený na začatie výstavby štadióna, nebol splnený. Dobre to pochopil?

p. Knapík, primátor mesta Košice – Áno, ten uplynul. 
p. Halenár, poslanec MZ – Znamená to, že v uznesení boli nejaké konzekvencie, 
	ktoré z neho plynú a toto bude pripravené?

p. Knapík, primátor mesta Košice - Áno, na tom sa bude pracovať. Na otázky bolo 
zodpovedané, dal preto slovo návrhovej komisii. 

p. Lukán, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. ac) Štatútu  mesta  Košice   
1. Berie na vedomie informáciu o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností s účasťou mesta  za rok 2009.
2.   Schvaľuje  finančné   usporiadanie   výsledku     hospodárenia – straty   za   rok  2009 obchodnej spoločnosti DPMK, a.s. finančným krytím zo strany jediného akcionára a zakladateľa spoločnosti mesta Košice vo finančnej čiastke 153 088 €, ktorú tvoria preukázané ekonomicky oprávnené náklady. 
  
Hlasovanie č. 21: za 35, proti -, zdržali sa 6.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

––-     ––-     ––-

8. Nepeňažný vklad do základného imania obchodnej spoločnosti 
    Správa majetku mesta Košice, s.r.o.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Materiál je v písomnej podobe, otvoril k nemu
	rozpravu. Nakoľko sa nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii. 

p. Lukán, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. e) Štatútu mesta Košice schvaľuje nepeňažný vklad do základného imania  obchodnej spoločnosti Správa majetku mesta Košice, s.r.o. vo forme pozemkov vo vlastníctve mesta Košice:
a)  parcela  KN-C   3848/114  –  zastavané  plochy  a  nádvoria  o  celkovej  výmere 4481 mﾲ4481 m²,  nachádzajúca  sa  v  kat.  území  Skladná,   zapísaná  na LV  č.  10527,  vo všeobecnej hodnote podľa znaleckého posudku  617 257,75 €,
b) parcela KN-C  3839/4–zastavané plochy a nádvoria  o celkovej výmere  543 mﾲ543 m², nachádzajúca  sa v  kat. území  Terasa, zapísaná na  LV č. 15038,  vo všeobecnej    hodnote podľa znaleckého posudku  63 574,44 €.  
   
Hlasovanie č. 22:  za 38, proti 1, zdržali sa 2.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

––-     ––-     ––-

9. Zmena a doplnenie VZN mesta Košice č. 113 o úhradách za poskytovanie 
    sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta

p. Knapík, primátor mesta Košice – Materiál je v písomnej podobe, otvoril k nemu
	rozpravu. Nakoľko sa nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii. 

p. Lukán, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. a) Štatútu mesta Košice
Schvaľuje doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 113 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta (Nariadenie o úhradách za sociálne služby) podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 23: za 44, proti -, zdržal sa 1.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

––-     ––-     ––-

10. Pravidlá prenajímania majetku mesta Košice a prípady hodné osobitného 
      zreteľa pri prenajímaní majetku mesta Košice a pri vecných bremenách
      na ňom zriaďovaných

p. Knapík, primátor mesta Košice  - Upozornil, že pri spracovaní materiálu došlo 
k nepresnosti, nie je to návrh novely, jedna sa len o zmeny, preto aj uznesenie treba takto formulovať. Otvoril rozpravu.

V rozprave vystúpili:

p. Jenčová, poslankyňa MZ – Ocenila predloženie tohto materiálu, lebo skutočne nebolo 
v poriadku, aby mestská časť čakala 4 mesiace  a podobné doby na nájomné zmluvy, pokiaľ chcela urobiť nejaké parkovacie miesta. Predložený návrh tento proces urýchli, bude to pružné. Úprimne ďakuje a nemá výhrady.

p. Mutafov, poslanec MZ – Jedno upresnenie. V návrhu na uznesenie písm. d) pozemok 
pre účely umiestnenia reklamného zariadenia je pod kontextom osobitného zreteľa. V súvislosti s týmto prenajímaním by bolo potrebné zvážiť mieru reklamných zariadení, ktoré sa v poslednom období objavujú. Ide skutočne o obrovské bilboardy, ktoré sú súčasťou celej scenérie mesta. Pri príchode od VSŽ už pomaly pre mega bilboardy nevidieť mesto, preto by sa otázka prenajímania pozemkov mala riešiť veľmi citlivo aj v súvislosti s týmto materiálom. Nechcel narúšať kontext celého materiálu, len zvažoval a dal námet na to, aby pri osobitných posúdeniach to bolo robené s maximálnym citom pre scenériu mesta a zakomponovania týchto zariadení do architektúry a urbanizmu Košíc.
	
p. Kočiš, poslanec MZ – Po prečítaní tohto návrhu ho napadla taká myšlienka, že ktorý 
pozemok, či ktorá časť vlastníctva mesta už nie je hodná osobitného zreteľa. Podľa neho je tam zahrnuté úplne všetko a každý bod sa vzťahuje na každý jeden majetok. V súvislosti s tým, čo povedal poslanec p. Mutafov, si ťažko vie predstaviť citlivé rozhodnutie, lebo pri rozhodovaní o majetku mesta sa musí vychádzať len z toho pohľadu, že sa má zveľaďovať. Pri tom žiadne slovo „citlivé“ nepozná. Nevie, čo viedlo predkladateľa zaradiť presne tento bod, tie reklamné zariadenia a pozemok pre účely reklamného zariadenia, nevie, či je to vhodné zaradiť do kategórie osobitného zreteľa. Skôr by navrhol vynechať to.
Požiadal predkladateľa, aby mu ozrejmil, prečo sa rozhodol v takomto rozsahu predložiť takýto návrh. 

p. Jenčová, poslankyňa MZ – Faktická poznámka. Na strane 5 sú aj sumy, za ktoré sa 
tento majetok môže prenajímať. Čiže keď sa hovorí o tom bilborde, aj ten má svoju sumu, odkiaľ, pokiaľ a či mestská časť sa v primeranej miere riadi týmito pravidlami a nie magistrát. Nemôžu tam dať sumu 1,- €, pretože je tu stanovený cenník a tým je vylúčené nejaké manipulovanie.

p. Knapík, primátor mesta Košice  - Nakoľko sa nikto nehlásil, uzavrel rozpravu 
a požiadal vedúcu referátu, či pri prenajímaní pozemkov na reklamné zariadenia, či tam je nevyhnutný ten osobitný zreteľ.

p. Pagáčová, vedúca referátu správy majetku MMK – Reklamné zariadenia tam zaradili 
z toho dôvodu, že je to veľmi malá plocha, čo sa týka prenájmu toho pozemku. Chceli na to reagovať promptne a nechceli zaťažovať takou malou výmerou. Každé rozhodnutie o tom, či reklamné zariadenie bude nainštalované na majetku mesta podlieha odporučeniu a schváleniu v majetkovej komisii. Každý prípad sa tam predkladá ak sú stanoviská súhlasné a odporúčajúce. Je to posudzované hlavne Útvarom hlavného architekta, či je to vhodné z hľadiska urbanizmu, vizáže tohto reklamného zariadenia, posudzuje sa dopravné hľadisko, posudzuje sa stanovisko a názor príslušnej mestskej časti, či to územie už nie je vo veľkej miere zaťažené reklamnými zariadeniami. Z toho dôvodu to zaradili pod prípady hodné osobitného zreteľa, aby práve mestské zastupiteľstvo nebolo takto zaťažované pri posudzovaní týchto žiadostí, pretože naozaj tam ide o malé výmery a po spracovaní týchto stanovísk o tom rozhoduje majetková komisia a až potom sa buď uzatvorí, alebo neuzatvorí zmluvný vzťah. 

p. Kupec, poslanec MZ – Faktická poznámka. Upozornil spracovateľa materiálu na 
uznesenie . kde v bode 2 pod písm. k) schvaľuje prípady hodné osobitného zreteľa pri prenechávaní majetku mesta Košice, ak ide o majetok pre mestské časti, alebo mesto Košice. Z toho mu vyplýva, že mesto vlastne prenajíma  majetok sebe. To mesto Košice mu tam nejako nesedí. To by tam nemalo byť, lebo to vyzerá, že mesto prenajíma majetok sebe.

p. Mutafov, poslanec MZ – Skúsil to povedať ešte raz, aby sa naladili na rovnakú dĺžku. 
Ide mu totiž o to, že jedná vec v zásadách je otázka prenájmu pozemku, ale dovolil si upozorniť ctených kolegov na kruhový objazd Moldavská, pri VŠA. Sú tam bilboardy, ktoré majú základovú pätku 2x2 metre, no bilboardy sú už postavené aj v druhom rade a pri príchode od Rožňavy tak reštauráciu, či školu a iné veci už nevidieť. Vidieť obrovské opachy a tento trend sa stupňuje. Znamená to, že ak sa bude posudzovať otázka prenajímania pozemkov pre bilboard, tak sa splní schválená norma, ale tá citlivosť, ktorú spomínal, to je posudzovanie s citom pre urbanizmus a krásu mesta. A zdá sa mu to už utrhnuté z reťaze, že na mnohých miestach, ktoré by do istej miery dotvárali scenériu mesta, napr. na Dunajskej ulici smerom od Moldavskej vyrastajú obrovské bilboardy, ktoré túto scenériu mesta narúšajú. Na tento moment, na tento aspekt pri prenajímaní upozornil. V danej chvíli nemal presne premyslenú otázku ako, ale je to ako výzva, aby sa s citom posudzovalo umiestnenie týchto reklamných zariadení.

p. Pagáčová, vedúca referátu správy majetku MMK – Reklamné zariadenia v tomto meste 
sú dosť vážnym problémom a nielen z toho dôvodu, že stavené úrady si niekedy nevedia pomôcť, pretože sú reklamné zariadenia osadzované aj mimo pozemkov mesta. Sú tam potom nejaké veľmi zvláštne dohody, alebo bez nejakých dohôd postavené a stavebný úrad si s tým nevie poradiť. Pokiaľ ide o umiestnenie reklamných zariadení na pozemkoch mesta, tak sa snažia neuzatvárať nájomné zmluvy, kým nemajú potrebné súhlasné stanoviská, kým to nie je potvrdené Útvarom hlavného architekta, že sa to tam hodí, kým nemajú stanovisko príslušného správcu, Správy mestskej zelene, že je to tam vhodné.
Ten problém je vážnejší aj z toho dôvodu, pretože sú reklamné zariadenia, ktoré boli osadzované v minulosti, majú platné stavebné povolenia na určité obdobie. Snažia sa nájsť legálne postupy, ako obmedziť osadzovanie nových reklamných zariadení a hlavne ako odstrániť staré, no je to dosť vážny legislatívny problém. Rokovali už niekoľkokrát aj so stavebnými úradmi, hľadajú postup aj s legislatívno-právnym oddelením.

p. Mutafov, poslanec MZ – Faktická poznámka. V minulosti sa hovorilo o umiestnení 
bilboardov, myslí, že sa tomu venoval námestník primátora mesta p. Vargovčák, mesto by malo vytýčiť, kde a aké reklamné zariadenia by mali stáť. Možno by sa mali vrátiť k takýmto úvahám, aby to mesto nejakým spôsobom vyzeralo aj v súvislosti s týmto materiálom. Nevie na to rýchle odpovedať, či už niečo je, alebo nie je, ale treba to zvážiť a začať o týchto veciach rozmýšľať.

p. Knapík, primátor mesta Košice  - Takýto materiál, istá koncepcia je spracovaná. Ale to
je ako pichnúť do osieho hniezda, keď sa to príjme a začne aplikovať, lebo vždy bude niekto, kto bude poškodený. Tých spoločností je tu niekoľko a pravidlo vedia prijať len na úrovni mesta, nemá to oporu v legislatíve a z toho potom sú také dopady, ktoré končia súdnymi spormi. Je to komplikovaný problém a mohli by sa ním zapodievať zákonodarcovia aj na národnej úrovni. Oni by v tomto smere mohli prijať efektívnejšiu legislatívu, ktorá to prikáže zaregulovať a stanoviť nejakým spôsobom, určí isté parametre, ktoré sa budú musieť dodržiavať, lebo ináč sa v tomto smere neurobí poriadok. Argumentom je aj to, že mesto bráni podnikaniu. Každý chce v tomto smere podnikať a vidí za tým veľmi veľké zisky.
	Odovzdal slovo návrhovej komisii. 
p. Lukán, poslanec MZ- Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 2 písm. b) Štatútu mesta Košice schvaľuje pravidlá prenajímania majetku mesta Košice podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie č. 24: za36, proti 1, zdržali sa 4.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo schválené.

p. Lukán, poslanec MZ – Návrh na uznesenie treba doplniť o bod č. 2 schvaľuje 
Prípady hodné osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pri prenechávaní majetku mesta Košice do nájmu a pri vecnom bremene zriaďovanom na majetku mesta, za ktoré sa považuje nájom alebo zriadenie vecného bremena, ak predmetom nájmu alebo vecného bremena je majetok podľa uvedeného zoznamu.

Hlasovanie č. 25: za 35, proti -, zdržali sa 7.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že teraz je to úplné a je schválená aj 
	druhá časť uznesenia.
 
Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 2 písm. b) Štatútu mesta Košice
schvaľuje
	Pravidlá prenajímania majetku mesta Košice podľa predloženého návrhu. 
	Prípady hodné osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pri prenechávaní majetku mesta Košice do nájmu a pri vecnom bremene zriaďovanom na majetku mesta, za ktoré sa považuje nájom alebo zriadenie vecného bremena, ak predmetom nájmu alebo vecného bremena je:

	pozemok pre účely výstavby komunikácií, chodníkov, parkovísk a parkovacích domov,

pozemok pre účely uloženia inžinierskych sietí,
pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nájomcu vrátane priľahlej plochy,  ktorá svojím umiestnením a uložením tvorí neoddeliteľný celok so stavbou alebo pozemok, ktorý zabezpečuje prístup  k tejto stavbe,
pozemok pre účely umiestnenia reklamného zariadenia,
pozemok pre účely umiestnenia zariadenia staveniska,
pozemok pre zriadenie iného vecného bremena než pre účely uloženia inžinierskych sietí, ako je napr.: právo prechodu peši a prejazdu  automobilmi
pozemok alebo stavby pre účely kultúrne, spoločenské, športové  a sociálne,
pozemok do výmery 200 m2,
majetok v rámci projektu „Ulička remesiel“ na Hrnčiarskej ulici,
majetok pre právnické osoby založené a zriadené mestom Košice,
majetok pre mestské časti alebo mesto Košice,
majetok, ktorý sa prenajme nájomcovi miesto majetku, z nájmu ktorého mu bola daná výpoveď z dôvodu, že tento bude využívaný pre potreby vlastníka alebo prenajímateľa,
nebytový priestor 
	určený pre kancelárske a administratívne účely a s nimi súvisiace parkovacie  miesta alebo garáže,
užívaný viacerými nájomcami,
	v suteréne bytových domov,
	pozemok, okrem pozemkov ktoré sú súčasťou dražby alebo obchodnej verejnej súťaže na nájom objektu a okrem nezastavaných pozemkov slúžiacich na zriadenie areálu určeného na podnikateľské účely,
majetok, ak ide o nájom kratší ako 6 mesiacov,
parkovacie miesto, garáž a parkovací dom,
ďalší majetok, ktorý sa prenajíma na iný účel, o ktorom osobitne rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov,
majetok, na ktorom nájomca preinvestuje finančné prostriedky z  grantov a nenávratných finančných príspevkov z doplnkových zdrojov,
majetok prenajímaný obchodnou spoločnosťou Mestské lesy Košice, a. s. na základe zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov,
byty  určené  pre  sociálne  znevýhodnených obyvateľov mesta Košice,
malometrážne byty, ktoré slúžia pre dôchodcov žijúcich v meste Košice,
bezbariérové byty určené pre telesne postihnutých obyvateľov mesta,
byty určené pre mladé rodiny ako tzv. štartovacie byty,
byty  určené  na  zabezpečenie  záväzkov   mesta  vyplývajúcich  zo zákona,  rozhodnutia  súdov  alebo zo zmluvy, resp. nájom bytov pre právnické osoby, ktoré zabezpečujú spoločenské, kultúrne, zdravotnícke alebo ekonomicko - sociálne potreby mesta. 

––-     ––-     ––-

11. Príprava projektu „SPES – Uľahčenie sociálnej integrácie našich dôchodcov“

p. Knapík, primátor mesta Košice – Materiál je v písomnej podobe, otvoril k nemu 
	rozpravu. Nakoľko sa nikto neprihlásil, odovzdal slovo návrhovej komisii. 

p. Forgáč, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. c) Štatútu mesta Košice schvaľuje
	predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Programu Stredná Európa, Priorita 2: Zlepšenie dostupnosti strednej Európy ako aj v rámci nej „SPES -Uľahčenie sociálnej integrácie našim dôchodcom“
	spolufinancovanie projektu z rozpočtu Mesta Košice vo výške 15 % z celkových oprávnených výdavkov  na realizáciu projektu, vo výške 19 755 EUR.


Hlasovanie č. 26: za 38, proti –, zdržali sa 4.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

––-     ––-     ––-
	
12. Príprava projektu „Košice na mapu Európy nielen v roku 2013“  

p. Knapík, primátor mesta Košice – Materiál je v písomnej podobe s dôvodovou správou, 
otvoril k nemu rozpravu. Nakoľko sa nikto neprihlásil, odovzdal slovo návrhovej komisii. 

p. Forgáč, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. c) Štatútu mesta Košice
Schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce „Košice na mapu Európy nielen v roku 2013“.  

Hlasovanie č. 27: za 38, proti –, zdržali sa 3.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

––-     ––-     ––-
	
13. Zmeny v radách škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom 
      je Mesto Košice

p. Knapík, primátor mesta Košice – Návrh je v predložený písomne so zmenou, ktorá 
vznikla a s návrhom na doplnenie. Otvoril k nemu rozpravu. Nakoľko sa nikto neprihlásil, odovzdal slovo návrhovej komisii. 

p. Forgáč, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. ac) Štatútu mesta Košice a § 25 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
A. odvoláva
Štefana Derjána    - z Rady školy pri ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice,
        - z Rady školy pri MŠ Budapeštianska 3, Košice,
        	        - z Rady školy pri MŠ Obrancov mieru 20, Košice,
                   - z Rady školského zariadenia pri CVČ Popradská 86, Košice.
B. deleguje
Pavla Naďa	        - do Rady školy pri ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice,
                                         - do Rady školy pri MŠ Budapeštianska 3, Košice,
                   - do Rady školy pri MŠ Obrancov mieru 20, Košice,
                   - do Rady školského zariadenia pri CVČ Popradská 86, Košice.

Hlasovanie č. 28: za 39, proti –, zdržal sa 1.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

––-     ––-     ––-

14. Výročná správa Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. za rok 2009

p. Knapík, primátor mesta Košice – Materiál je v písomnej podobe, ,otvoril k nemu 
rozpravu.

V rozprave vystúpili:

p. Naď, poslanec MZ – Faktická poznámka. Predchádzajúci bod sa týkal priamo jeho .
V najbližšej dobe ho čaká návšteva príslušných škôl a školských zariadení. Predpokladá, že účasť poslanca v radách škôl a školských zariadení je preto, aby im poskytol určitú pomoc, no v tomto období asi príde s Jóbovou správou, že bude  horšie a tým pádom v kolektíve týchto školských zariadení nebude veľmi obľúbený, no aj tak poďakoval poslancom za jednohlasnú dôveru.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Toto patrilo ešte k predchádzajúcemu bodu a teraz 
vystúpenia k bodu 14.

p. Balún, poslanec MZ -  Komisia kultúry prerokovala tento bod na tvári miesta, 
zasadnutie mala v Kulturparku. Správe sa patrične venovali a nakoniec prijali uznesenie, kde ju odporúčajú  mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. 

p. Blaškovičová, poslankyňa MZ – Je jej ľúto, že sa práve tohto zasadnutia komisie 
kultúry nemohla zúčastniť, preto využila tento priestor a spýtala sa autorov výročnej správy na niekoľko otázok. 
Za jednu z dôležitých otázok pokladá, že ako skončili podané granty za rok 2009. Tých grantov je viacero, pretože kofinancovanie mesta v prípade úspešnosti  by bolo vo výške 124 tis. eur. Vie, ako dopadli granty z ministerstva kultúry, to sa na stránke dočítali, ale aká je percentuálna úspešnosť ostatných grantov, tak to by ju zaujímalo.
Keďže táto správa, hoci jej obsahom je hodnotenie roku 2009, nakoľko bola podaná neskôr, obsahuje mnohé informácie už aj z roku 2010, tak sa spýtala na prípravu programu pre rok 2013 a na zostavenie akejsi umeleckej rady. Aká je predstava o tom, z koho by sa mala táto umelecká rada skladať, pretože v správe je identifikácia kľúčových hráčov v Košiciach, v regióne a celej krajine, podľa akých pravidiel sa títo kľúčoví hráči budú vyberať a či z nich bude zložená tá umelecká rada a aké bude mať kompetencie?
V správe sa dočítala, že toho času je vlastne akoby dočasne stabilizovaný tím, samozrejme finančných prostriedkov nie je veľa, takže počet zamestnancov sa nenavyšuje, že sa počíta s navyšovaním zamestnancov – programových manažérov v roku 2011 a 2012. Spýtala sa, ako bude prebiehať výber programových manažérov, pretože vie, že doteraz bolo jediné miesto obsadené výberovým konaním, všetky ostatné pozície boli obsadené bez výberového konania. Ako sa to plánuje do budúcna?

p. Gamcová, poslankyňa MZ – Tiež si pozrela výročnú správu a musí povedať, že na prvý 
pohľad vyzerá ohurujúco, ale ten, kto pozná zákon o neziskových organizáciách, tak vie, že táto správa ako keby zámerne neobsahovala tie základné veci, ktoré podľa zákona musí mať. Napríklad je to ročná účtovná uzávierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých, prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch, prehľad rozsahu príjmov, výnosov v členení podľa zdrojov. Musí obsahovať súvahu, kešflow a ďalšie údaje – ekonómovia vedia o čom hovorí. Tieto všetky náležitosti v tejto správe chýbajú, preto primátora mesta ako predkladateľa vyzvala, aby táto výročná správa bola doplnená a aby ju zatiaľ stiahol z rokovania mestského zastupiteľstva. Jedná sa o verejné financie. Každý vie, že v rozpočte sa schvaľuje niekoľko desiatok miliónov korún na činnosť tejto neziskovej organizácie a takáto výročná správa predsa musí obsahovať všetky tieto položky, aby mohla byť schválená. Jednoducho nezodpovedá zákonu o neziskových organizáciách. 

p. Buraš, poslanec MZ -  On si tú správu nielen prečítal, ale aj vytlačil. Je to pomerne 
obsiahly materiál, sú tam podklady, informácie o činnosti. Nie je málo finančných zdrojov, ktoré prúdia do tejto neziskovej organizácie, iba na tento rok je napriek tomu že je viazanosť viac ako 900 tis. eur v kapitálových výdavkoch a viac ako 600 tis. eur v bežných výdavkoch, čo je 1.500 tisíc eur spolu, nehovoriac o ďalších grantoch. 
Dal do povedomia informáciu, že nezisková organizácia má povinnosť predkladať 2-krát ročne priebežnú správu o svojej činnosti. Mestské zastupiteľstvo poslednú správu dostalo 28.10.2009 za I. polrok 2009. Je to uznesenie MZ č. 969, kde mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie priebežnú správu o činnosti neziskovej organizácie Košice hlavné mesto kultúry 2013 za I. polrok 2009. Teraz je jún a posunuli sa len o niekoľko mesiacov a berie sa na vedomie výročná správa o činnosti za rok 2009 napriek tomu, že sú tam aj niektoré údaje z roku 2010. Poukázal na to, že sa nejedná o malé čiastky, o malé sumy a jedná sa hlavne o to, že by to malo byť nielen transparentné, ale poslanci, ktorí schvaľujú nemalé prostriedky pre túto organizáciu,  by mali mať viac informácií, viacej podkladov na zastupiteľstve, nie raz štvrťročne a nie s polročným omeškaním. Možno, že to bola chyba, keď vtedy o tom rozhodovali, možno si to neuvedomili, ale keď sa zoberie, koľko finančných zdrojov tam ide, koľko finančných zdrojov sa žiada cez ministerstvo kultúry, koľko finančných zdrojov ide cez štrukturálne fondy, tak jednoducho zastáva názor, že tak ako mestské zastupiteľstvo dostáva informácie od primátora mesta v písomnej i ústnej podobe, tak by mali dostať písomnú, alebo aspoň ústnu informáciu aj od tejto neziskovej organizácie. Myslí si, že by to mal byť istým spôsobom nielen transparentný pohľad pre verejnosť, pretože sú to verejné zdroje, ale aj poslanci majú mať bližšie informácie o tom, čo vlastne táto nezisková organizácia za posledné obdobie od ostatného rokovania mestského zastupiteľstva urobila. Berie to ako podnet, lebo ak sa dnes zoberie na vedomie výročná správa, tak prakticky za I. polrok 2010 už tu nemusia sedieť ako poslanci a nebudú ani vedieť, čo sa s týmto urobilo. Chcel povedať to, žeby mali dostávať viac informácií, preto doplnil návrh na uznesenie v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6  ods. 2 písm. ac) Štatútu mesta Košice ukladá  priebežnú správu o činnosti Košice Európske hlavné mesto kultúry – 2013, n.o. predkladať Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach pravidelne na riadne rokovanie mestského zastupiteľstva

p. Knapík, primátor mesta Košice – Nakoľko sa do rozpravy už nikto neprihlásil, uzavrel 
diskusiu. Poslankyni p. Gamcovej odpovedal, že materiál nestiahne, lebo to čo požaduje, je na strane 64 až 71. Malo by to tam byť. 
Spýtal sa p. Buraša, či vo vytlačenej správe má informácie ktoré súvisia s výkazmi s prehľadom o pohybe majetku o nákladoch a mali by byť na stranách 64 až 71. Je tam finančná správa za rok 2009, prehľad nákladov podľa jednotlivých nákladových skupín, prehľad rozsahu výnosov členených podľa zdrojov, prehľad aktív a pasív, stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie. Toto by malo v materiáli byť. A ak nie je, tak sa treba na to pozrieť, prečo neprešiel úplný materiál.  K ostatným otázkam budú odpovedať zástupkyne organizácie.

p. Vachnová, výkonná riaditeľka n.o. Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 
Odpovedala na položené otázky. 
Ohľadom grantov, ktoré dostala nezisková organizácia, tie sú vedené na strane 44 a 45 a s potešením mohla oznámiť, že okrem grantov, ktoré boli podávané na ministerstvo kultúry, kde získali financovanie vo výške 300 tis. eur na tento rok, boli úspešní aj čo sa týka Európskeho sociálneho fondu, kde získali ročný grant vo výške 200 tis. eur na vzdelávanie zamestnancov. 
Čo sa týka ďalších projektov, prešli im dva cezhraničné projekty, jeden na slovensko-maďarskú spoluprácu vo výške 124 tis. eur a jeden na spoluprácu Ukrajina – Rumunsko – Maďarsko – Slovensko vo výške 176 tis. eur. Ďalší projekt majú v zásobníku ako úspešný. V podstate takmer všetky projekty boli úspešné okrem jedného podávaného do programu Kultúra 2007-2013.
Čo sa týka finančnej správy, overovali to teraz na internete, je súčasťou materiálu, ich výročnej správy.
K periodicite podávania správ o činnosti – Výročná správa musela byť schvaľovaná po ukončení roku a po účtovnej závierke, musela prejsť rokovaním dozornej a správnej rady, čo spôsobilo istý posun, preto v tomto prípade mohla byť predložená až na toto rokovanie mestského zastupiteľstva rovnako, ako sa predkladajú správy iných obchodných spoločností. Najbližšiu správu za I. polrok 2010 predložia na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva, to znamená, že v septembri. 

p. Javrová, umelecká riaditeľka n.o. Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013
Vyjadrila sa k otázkam poslankyne p. Blaškovičovej na tému umeleckej rady. Čo sa týka tejto umeleckej rady, tak na posledné zasadanie správnej rady predložili koncept, ako by tá umelecká rada mala vyzerať. Bol to v podstate materiál na diskusiu. Správna rada k nemu vzniesla viaceré pomerne zásadné pripomienky, takže momentálne celý koncept prepracovávajú. Mal by byť predmetom debaty na najbližšej správnej rade a následne na to verí, že sa to nejakým spôsobom rozbehne. 
Ak to povie v skratke, tá umelecká rada byť mala byť poradným orgánom umeleckej riaditeľky a mala by byť zložená z medzinárodných expertov, ktorí nejakým spôsobom, svojou garanciou a svojimi skúsenosťami dajú projektu medzinárodný rozmer. Je to samozrejme na diskusiu a budú dotvárať tento orgán. Čo sa týka výberových konaní, prakticky na všetky pozície, ktoré obsadili robili nejakú formu výberového konania. Výberové konanie neznamená, že niečo je zverejnené v inzeráte, sú rôzne typy výberových konaní. Napríklad nedávno vybrali prostredníctvom výberového konania nového človeka na marketing do kasární Kulturparku a takto to chcú robiť aj v budúcnosti aj pri výbere programových koordinátorov.

p. Jakubíková, hlavná kontrolórka mesta Košice – Poprosila, aby k výročnej správe bola 
priložená aj účtovná závierka.

p. Blaškovičová, poslankyňa MZ – Faktická poznámka. Na margo toho čo povedala 
pani riaditeľka. Vie, že  existujú  rôzne tendre, aj nástenkové, no naozaj si myslí, že by to mali byť pozície o ktorých by mala umelecká verejnosť vedieť. že sú otvorené, aby mohla prejaviť záujem, aby to neboli len ľudia o ktorých vie len pani riaditeľka. Myslí si, žeby to bolo férové a korektné.

p. Gamcová, poslankyňa MZ – Faktická poznámka. Očakávala by, že sa pán primátor 
ospravedlní za to, čo povedal na jej adresu. Ona keď vstúpi do diskusie, veľmi dobre vie, čo hovorí a za tým si stojí. A to čo povedala pani kontrolórka, za to ďakuje.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Teraz je zaskočený. Preverí si to a ak pochybil, 
nemá problém sa ospravedlniť, ale domnieval sa, že v materiáli je to čo pani poslankyňa postrádala a ak tam nie je to, čo reklamovala, na čo upozorňovala a on to nepostrehol správne, tak v takom prípade sa ospravedlnil. Ale preverí to a nechá si prehrať to, čo pani Gamcová povedala, či to zachytil tak, ako si to myslel, alebo došlo z jeho strany k pochybeniu.
Odovzdal slovo návrhovej komisii.

p. Forgáč, poslanec MZ – Návrhová komisia dostala jeden pozmeňujúci návrh od 
poslanca p Buraša.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6  ods. 2 písm. ac) Štatútu mesta Košice ukladá  priebežnú správu o činnosti Košice Európske hlavné mesto kultúry – 2013, n.o. predkladať Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach pravidelne na riadne rokovanie mestského zastupiteľstva
Hlasovanie č. 29: za 32, proti 2, zdržali sa 8.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

p. Forgáč, poslanec MZ prečítal pôvodný návrh n uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach  podľa § 6 ods. 2 písm. ac) Štatútu mesta Košice berie na vedomie výročnú správu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. za rok 2009.

Hlasovanie č. 30: za 33, proti 3, zdržali sa 6.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

––-     ––-     ––-

15. Založenie a členstvo v záujmovom združení právnických osôb Koalícia 2013+     
      a doplnenie a úprava štatútu Košice – Európske hlavné mesto kultúry, n.o.

Poznámka: tento materiál bol prerokovaný ako bod 0/1 na základe schváleného programu.

––-     ––-     ––-

16. Hodnotiaca správa plnenia úloh Akčného plánu Programu hospodárskeho  
      a sociálneho rozvoja za rok 2009

p. Knapík, primátor mesta Košice – Požiadal riaditeľa, aby uviedol hodnotiacu správu.

p. Kolárčik, riaditeľ MMK – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja sa rodil 
v polovici roku 2008, čiže krátko pred vypuknutím celosvetovej krízy na Wall street a potom aj v rámci Európy. Očakávania boli optimistickejšie. Následne v rokoch 2009 a 2010 prišlo zreálnenie. Tento rok je považovaný za jeden z najťažších v histórii samosprávy mesta. V takomto svetle treba vidieť aj rozvoj. Na rozvoj sú potrebné konkrétne finančné prostriedky a v minulom, ako aj v tomto roku išlo z rozpočtu mesta minimum prostriedkov na rozvoj. Práve preto sa sústredili viac na mimorozpočtové zdroje, mimorozpočtové prostriedky. Pomerne úspešne sa darí pripravovať projekty pre štrukturálne fondy. Tam atakujú sumu 1,5 miliardy až 2 miliardy slovenských korún Projekt Európske hlavné mesto kultúry prináša takmer 1,5 miliardy investičných prostriedkov, rovnako aj projekt IDS kde očakávajú minimálne 1 miliardu korún a pri úspešnom aplikovaní tohto projektu možno aj oveľa viac minimálne 5 miliárd mimorozpočtových zdrojov, ktorú chcú získať na rozvoj, Tieto projekty sú veľmi reálne rozpracované, väčšina je už aj schválených. Toto bola stratégia mesta, takto postupovali.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Poďakoval za úvodné slovo a otvoril rozpravu 
k tomuto bodu. 

V rozprave vystúpili:

p. Balún, poslanec MZ – Oboznámil mestské zastupiteľstvo, že komisia kultúry 
prerokovala tento materiál. Viac sa venovala časti kultúry a prijala uznesenie, že ho odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať ho a schváliť. 

p. Filipko, poslanec MZ – Táto správa je veľmi podrobne rozpísaná, hodnotí konkrétne 
aktivity a okrem uznesenia, ktoré nie je schvaľujúce, ale berie na vedomie túto správu, hlavný odkaz tohto materiálu je to, že v najbližších mesiacoch predložia mestskému zastupiteľstvu aktualizovaný, alebo nový akčný plán úloh, ktorý zadefinuje aktuálny stav priorít mesta. 

p. Knapík, primátor mesta Košice – Nakoľko sa do rozpravy už nikto nehlásil, ukončil 
	ju a dal slovo návrhovej komisii. 

p. Forgáč, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. ac) Štatútu mesta Košice berie na vedomie hodnotiacu správu plnenia úloh Akčného plánu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja za rok 2009.

Hlasovanie č. 31: za 37, proti 1, zdržali sa 2.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

––-     ––-     ––-

17. Informatívna správa o prínosoch členstva v domácich a zahraničných 
      združeniach za obdobie II. polroka 2009

p. Knapík, primátor mesta Košice – Materiál je v písomnej podobe, otvoril k nemu 
	rozpravu. Nakoľko sa nikto neprihlásil, odovzdal slovo návrhovej komisii. 

p. Forgáč, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. k) Štatútu mesta Košice 
berie na vedomie informatívnu správu o prínosoch členstva v domácich a zahraničných združeniach za obdobie II. polroka 2009.

Hlasovanie č. 32: za 38, proti 1, zdržal sa 1.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

––-     ––-     ––-

18. Stratégia  rozvoja, budovania a využívania siete partnerských miest mesta 
      Košice

p. Knapík, primátor mesta Košice – Je to koncepčný a strategický materiál, ktorý hovorí 
o rozvoji, budovaní a využívaní siete partnerských miest, ktoré mesto Košice má so širším teritóriom strednej Európy. Je v písomnej podobe s návrhmi, otvoril k nemu rozpravu. 

V rozprave vystúpili:

p. Buraš, poslanec MZ – Na minulom rokovaní mestského zastupiteľstva doplnil tento 
materiál o ukladaciu časť. Súviselo to s dvoma otázkami. Prvá bola, či je možné nájsť zmluvu s mestom Cottubus v oblasti spolupráce, no tak ako v predchádzajúcom materiáli, ani teraz tu táto informácia nie je. Je iba napísané, že je potrebné získať kópiu zmluvy z archívu, no uplynuli dva mesiace a nevie, či sa to pohlo ďalej, alebo nie, lebo materiál je doplnený o informácie, ktoré pripomienkovali aj zo strany komisie cirkví, aj o jeho pripomienky ohľadom otázok týkajúcich sa Užhorodu a ostatných partnerských miest. To je jedna otázka na predkladateľa a tá ukladacia časť má bod c) v znení „informácia o aktivitách, plánoch a ponukách na spoluprácu pre mesto Košice a poslancov mestského zastupiteľstva v rámci siete partnerských miest pre rok 2010 predložiť na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva. Spýtal sa, či mesto nebolo oslovené, aby niekde vytvorilo svoje reprezentačné zastúpenie, alebo či páni námestníci, alebo iní zástupcovia mesta sa nezúčastňujú, či už nikto nikoho nepozýva, lebo v tom materiáli to nevidí. Stačí jednoduchá informácia. To bol aj dôvod prečo žiadal o doplnenie a opätovné predloženie materiálu.  
Ináč, materiál je doplnený a zodpovedá tomu, čo požadovali.

p. Knapík, primátor mesta Košice – To, na čo sa pán poslanec pýta, súvisí s tým 
dlhodobým zámerom, tam kde nie je perspektíva, alebo z dlhodobého hľadiska nie je nejaká aktivita aj na druhej strane, tak budú uvažovať o tom, aby sa postupne ten vzťah ukončil a aby došlo k nejakej dohode, ktorá to bude upravovať a tam kde  je vidieť istú perspektívu, tak toto je tu naznačené a na tom sa bude v najbližšom období pracovať. Priebežne vždy niečo príde, Osobne mal stretnutie so splnomocneným veľvyslancom Egyptskej republiky, ktorý má zastúpenie v Bratislave a zastupuje Egypt na Slovensku, prejavil záujem, že by chceli rozvíjať obchodné vzťahy, partnerské vzťahy a zdá sa mu vhodné, aby mesto uvažovalo možno aj o africkom kontinente, konkrétne o Egypte, ako o mieste, s ktorým by chcelo nadviazať nejaké konkrétne partnerské vzťahy. Ale to je beh na dlhú trať a ešte sa uvidí, ako sa to bude vyvíjať. Zadal úlohu, aby sa preskúmala  táto možnosť, v čom by to mohlo byť zaujímavé a ak sa to bude zdať zmysluplné a prospešné, tak možno do budúcna pripravia nejaký návrh, alebo tí, ktorí v budúcnosti budú mesto zastupovať, tak môžu o tom rozhodnúť.
Nakoľko sa už nikto do rozpravy nehlásil, odovzdal slovo návrhovej komisii. 

p. Forgáč, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. ac) Štatútu mesta Košice berie na vedomie stratégiu  rozvoja, budovania a využívania siete partnerských miest mesta Košice.

Hlasovanie č. 33: za 38, proti 1, zdržali sa 2.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

––-     ––-     ––-

19. Vyhodnotenie zimnej údržby v sezóne r. 2009 - 2010

p. Knapík, primátor mesta Košice – Aj toto je hodnotiaci materiál, hodnotí zimnú 
údržbu v sezóne 2009-2010, tiež analyzuje výšku nákladov, ktoré bolo treba vynaložiť na zabezpečenie zjazdnosti komunikácií a následne na ich čistenie aj s návrhmi, ktoré smerujú k opatreniam pre budúcu sezónu.
Otvoril rozpravu k tomuto materiálu, no nakoľko sa nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii. 

p. Matoušek, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. ac) Štatútu mesta Košice  berie na vedomie  vyhodnotenie zimnej údržby v sezóne rokov 2009 – 2010.

Hlasovanie č. 34: za 38, proti 1, zdržal sa -.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

––-     ––-     ––-

20. Rámcová obsahová náplň rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach
      na II. polrok r. 2010

p. Knapík, primátor mesta Košice – Materiál s návrhom a tematickým zoskupením je 
predložený písomne. Otvoril k nemu rozpravu, no nakoľko sa nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii. 

p. Matoušek, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. ac) Štatútu mesta Košice  schvaľuje rámcovú  obsahovú  náplň  rokovaní  Mestského  zastupiteľstva  v Košiciach na II. polrok  r. 2010.

Hlasovanie č. 35: za 41, proti -, zdržal sa -.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
––-     ––-     ––-
21. Interpelácie

p. Knapík, primátor mesta Košice –  V súlade s rokovacím poriadkom môžu poslanci 
interpelovať primátora, námestníkov primátora, mestskú radu, alebo jej členov. Interpelácie sa podávajú písomne v deň rokovania mestského zastupiteľstva, rovnako aj ústne v rámci bodu programu, na interpelácie bude odpovedané tak, ako rokovací poriadok ukladá, čiže do 30 kalendárnych dní. Tlačivá v prípade písomne podanej interpelácie poskytnú pracovníčky kancelárie samosprávnych orgánov.
Otvoril bod č. 21 – interpelácie poslancov.

p. Blaškovičová, poslankyňa MZ – Predniesla dve interpelácie.
Prvá je na hlavnú kontrolórku mesta Košice. Po skúsenostiach s projektom, ktorý nedávno realizovali v mestskom parku, poprosila pani kontrolórku, aby sa pozrela na faktúry od firmy, ktorá účtovala prevoz vianočných a trhových stánkov, keďže vie, že mesto s ňou spolupracuje už dlhší čas. Mali s ňou nie najlepšiu skúsenosť, keď táto firma fakturovala neuveriteľné sumy. Nakoľko bola svedkom toho, ako sa doviezli veci a odviezli, koľko trvalo naloženie a vyloženie, tak žiadali opraviť faktúru. Tá bola opravená, ale proste nesedia tam veci. Volala aj na oddelenie kultúry, že aká je skúsenosť a bolo jej povedané, že skúsenosť je podobná. Obrátila sa aj na primátora mesta, keby to bolo možné, malo by sa také vozidlo zakúpiť Mestským lesom, ktoré by ho určite potrebovali a neboli by odkázané na takéto neférové výpožičky.
Interpelovala primátora mesta. Pred chvíľou tu zazneli slová, ktoré na ňu hlboko zapôsobili. Preto ako predsedu správnej rady ho požiadala, aby výberové konania na obsadenie manažérskych  postov v neziskovej organizácii EHMK boli naozaj transparentné a aby boli zverejnené, pretože si myslí, že skutočne je to záležitosť, ktorú verejnosť bude veľmi pozorne sledovať. Myslí si, že  tých odborníkov je určite viac ako len tí, ktorých pozná projektový tím. Požiadala, aby správna rada k tomu zaujala patričné stanovisko.

p. Petrvalský, poslanec MZ – Interpeloval primátora mesta kvôli povodniam, ktoré 
Košice nedávno zažili pri evakuácii mestskej časti Džungľa do ich mestskej časti Sídlisko – Ťahanovce. Nebolo by zlé jednať s povodím Hornádu a Bodvy o prijatí a vykonaní takých opatrení, aby sa podobná situácia už nevyskytla. Nebolo by od veci v mestskej časti Džungľa zdvihnúť hrádzu. Chápe, že je to finančne dosť náročné opatrenie, ale tieto povodne sa každoročne opakujú. Buď sa v malých čiastkach peniaze míňajú každý rok na likvidáciu následkov povodní, no rozumnejšie by bolo raz zainvestovať do protipovodňovej ochrany, aby sa mesto uchránilo. 
Druhá vec, na ktorú sa občania pri povodniach sťažovali, je neinformovanosť. Nevedeli, ako vysoko je voda, či sa niekde niečo nepretrhlo, či ich rodina, príbuzní, ktorí sú v záplavových zónach, či nie sú zaplavení. Jediné médium, ktoré informovalo o týchto záležitostiach, bolo Rádio Košice. Na žiadnych internetových stránkach, sa k potrebným informáciám nevedeli dobyť. 
Čo je horšie, na zasadnutie komisie školstva, športu a mládeže prišiel 
p. Ferjenčik, ktorý má na starosti bezpečnosť pri práci a komisiu upozornil na kontrolou zistené závažné nedostatky zabezpečenia podmienok pri ochrane bezpečnosti pred požiarmi a bezpečnosti pri práci, keď na 15 zariadeniach hlavne MŠ nie sú v poriadku ani bleskozvody a plynové zariadenia, ktoré majú revíznu správu ešte z roku 1971. Ide o vážne ohrozenie života a zdravia, preto je potrebné prijať operatívne a rýchle opatrenia. Členovia komisie ktorí sú  členmi mestskej rady pp. Čižmáriková, Mutafov, mali predložiť na mimoriadnej MR návrh na úpravu rozpočtu vzhľadom na závažnosť situácie. V predloženej a schválenej úprave však nenašiel nič také, čo by riešilo skutočne závažnú situáciu. Hrozí, že 15 školských zariadení môže byť v dôsledku týchto vecí odstavených z činnosti.
Ďalšia vec je novela nariadenia vlády - Mgr. Beáta Lopušniakova uviedla, že na základe iniciatívy ZMOS vypracovalo Ministerstvo školstva SR a Ministerstvo financií SR návrh novelizácie Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Problém je v tom, že sa zmenilo financovanie záujmovej činnosti a centier voľného času. Doteraz boli financované tak, že mesto dostávalo peniaze na každého jedného človeka, ktorý tieto zariadenia navštevoval, ale ZMOS si vydobyl to, že budú dostávať peniaze len na mládež vo veku od 4 do 15 rokov. Doteraz mali v týchto zariadeniach ľudí až do 30 rokov. Spadala sem aj tá skupina ľudí, ktorá je najviac ohrozená rôznymi negatívnymi vplyvmi, ako je drogová závislosť a podobne, t.j. ľudia okolo 20 rokov. Tento vek je obmedzený len do 15 rokov. Problém je aj v tom, že príspevok nebudú dostávať na žiaka, ale obec na základe počtu detí do 15 rokov dostane peniaze. A dostane ich aj taká obec, ktorá žiadne centrum voľného času, alebo školské zariadenie nemá. Momentálne je vytvorených 5 centier voľného času na území mesta a navštevovali ich aj ľudia z okolitých obcí. V danej situácii ich budú musieť z centier voľného času vyhodiť. Nevie, ale žiadať od starostu obce, odkiaľ chodia deti do centier voľného času, náhradu za tieto deti je prakticky nemožné. 
Je vyčíslené aj to, o koľko mesto príde v roku 2011. lebo od 1.1.2011 toto nariadenie bude platiť a mesto príde o 1.400 tis. eur na dotovanie činností detí v centrách voľného času.
Ďalšia interpelácie je na základe prosby starostky MČ Džungľa. Od Rampovej, po Vysokú školu leteckú chýba chodník. Pokiaľ prší, alebo je zlé počasie a keď idú ľudia, alebo žiaci po tomto úseku, tak majú problém prejsť pre rozbahnený terén, lebo vôbec žiaden chodník tam neexistuje.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Je to dosť vecí, nie všetko budú vedieť vybaviť.
Niektoré požiadavky sú aktuálne a budú sa nimi zapodievať, hlavne čo sa týka následkov povodní. A tie ďalšie veci, ktoré nemajú celkom v rukách, aj na spoločných rokovaniach ZMOSu a Únie miest, tak budú navrhovať a žiadať prehodnotenie a zmenu týchto pravidiel.
Na chodník v Džungli sú potrebné zdroje. Keď budú, vybuduje sa, ak nie, tak budú musieť počkať. Nejakým spôsobom to zatiaľ funguje, tak verí, že to ešte vydržia. 

p. Halenár, poslanec MZ – Faktická poznámka. Drobná poznámka. Vedel by pán 
primátor povedať aj nejaký termín na správu, ktorá sa bude posielať ohľadom území, ktoré boli zasiahnuté povodňami? Ide o to, aby to nešlo niekde do stratena. Správa by nemala smerovať len smerom k štátu, aby si uvedomil, čo sú jeho povinnosti do budúcna, ale súčasne by mala smerovať aj voči všetkým, ktorí sú buď priamo v tejto oblasti, alebo blízko zasiahnutej oblasti, že pokiaľ štát a zrejme to nebude tak skoro, nenazbiera peniaze na to, aby vylepšil tú situáciu, tak by sa mali pripraviť na to, že ak náhodou sa niečo stane, tak zatiaľ tu nie sú žiadne prostriedky, len tie, čo sa použili doteraz. Tak vyzval primátora mesta, aby povedal nejaký termín, že dovtedy to bude tam a tam a bude to visieť aj na webe mesta..

p. Knapík, primátor mesta Košice – Je potrebné najprv to spracovať. Minulý týždeň 
mali poradu so starostami obcí dotknutých povodím Hornádu od vodného diela Ružín, až po Košice. v najbližších dňoch chce zvolať spoločné stretnutie v Košiciach, kde chce prizvať aj zástupcov závodu Slovenského vodohospodárskeho podniku v Košiciach. Všetky poznatky treba spracovať a pripraviť aj riešenia, prekonzultovať to aj s kompetentnými. Nevidí to ako rýchlu záležitosť vzhľadom na to, že ešte stále sa pracuje na odstraňovaní škôd, ešte stále je tu mimoriadna situácia. Tí, ktorí za to aj pracovne zodpovedajú, plnia akútne  a aktuálne úlohy v lokalitách, kde hrozí zosuv, ale budú na tom pracovať a možno na najbližšom zastupiteľstve, ktoré bude v septembri, už o nejakých dielčich výsledkoch, alebo opatreniach, ktoré by znamenali zlepšenie tejto situácie, bude informovať a bude zabezpečená aj verejná informovanosť obyvateľov.

p. Jeník, poslanec MZ – Faktická poznámka. Ospravedlnil sa, že porušuje rokovací 
poriadok, ale v tomto bode – interpelácie, nie sú faktické poznámky.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Myslel si, že je to niečo mimoriadne a poslanec 
p. Halenár má väčšinou dôležité informácie a spresnenie termínu považuje za dôležitú informáciu pre všetkých a hlavne smerom k obyvateľom. 

p. Hlinka, poslanec MZ – Ešte keď sa hovorí o tých povodniach, tak včera na rokovaní 
zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja sa hovorilo o vytvorení istého fondu na odškodňovanie následkov povodní. Na poslednom zasadnutí Rady starostov sa o tom rozprávali, že niečo podobné sa urobí aj v podmienkach mesta Košice. Ak sa už vie, bolo by dobre aj dnes o tom povedať, nejakú informáciu o tomto účelovom fonde.
Téma, o ktorej chcel hovoriť je otázka odstraňovania vrakov nepojazdných motorových vozidiel. Je to problém, ktorý ich v Košiciach veľmi trápi, lebo počet týchto vrakov neklesá, dá sa povedať, že stagnuje, ale to je len vďaka tomu, že bola akcia „šrotovné“. Dosť veľa áut tam odišlo, ale aj tak to nie je doriešené. Spýtal sa, či je už v Košiciach vyriešený problém určeného parkoviska na uskladňovanie takýchto nepojazdných vrakov motorových vozidiel tak, ako novelizovaný zákon o motorových vozidlách predpokladá. S touto témou sa mesto zaoberá už pomerne dlho a meritorný výsledok mu nie je známy. Ak je nejaký prienik, požiadal o informáciu. Iste to bude zaujímať aj ostatných starostov.

p. Knapík, primátor mesta Košice – S krátkou informáciou sa pripraví p. Zajak, vedúci 
oddelenia dopravy MMK. 

p. Buraš, poslanec MZ – Momentálne nastupuje teplé počasie a prídu aj tropické dni. 
Vrátil sa k miestu, ktoré už bolo spomínané a to je stavenisko Auparku a presunu dopravnej zastávky MHD pred hotelom Centrum. Je to istým spôsobom gorgický uzol, čo sa týka dopravy, ale keď je teplé počasie a skutočne prichádzajú horúčavy, ľudia stoja na slnku. Spýtal sa, či sa uvažuje o postavení nejakého prístrešku pre cestujúcich, lebo na tejto zastávke prestupuje veľmi veľa ľudí, sú to aj starší občania, ktorí cestujú smerom na Košickú Novú Ves. Džungľu, na Ťahanovce a myslí si, žeby bolo vhodné, keby Dopravný podnik vedel aspoň provizórne tam niečo zmontovať, pretože títo ľudia sú nechaní napospas počasiu, či už je priaznivé, alebo nepriaznivé. Mali by sa o to postarať. 

p. Knapík, primátor mesta Košice – Poďakoval za upozornenie a pokúsia sa to nejako
	zariadiť.

p. Zajak, vedúci oddelenia dopravy MMK – Čo sa týka vrakov v rámci mesta Košice, 
tento problém bol už niekoľko krát riešený aj z úrovne Správy komunikácií, aj oddelenia výstavby a ŽP. Oni v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. ako správca komunikácií sú povinní odstrániť vrak z komunikácie akúkoľvek prekážku spôsobenú poruchou, alebo dopravnou nehodou na najbližšie vhodné miesto, aby zabezpečili plynulosť cestnej premávky. Čo sa týka vrakov ponechaných na parkoviskách, mestská polícia ich zmapovala, je ich zhruba 200. Možno ich bude menej. Čakajú na správu mestskej polície, ako sa zmenila situácia. Tento materiál posunuli na životné prostredie, pretože v zmysle zákona ako správca komunikácie postupujú tak, ako to uviedol, lebo sa jedná o odpad. Čo sa týka parkoviska, tam viedli rokovanie práve zástupcovia zo životného prostredia s potencionálnymi záujemcami. V predmetnej veci je dôležité povedať, že obvodný úrad životného prostredia dáva povolenie na túto podnikateľskú činnosť a zo strany mesta by malo dôjsť k poskytnutiu nejakého priestoru. Ani správa komunikácii, ani mesto Košice nemá v tejto veci žiadnu kompetenciu. Obvodný úrad životného prostredia poskytuje povolenie na podnikateľskú činnosť.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Treba vytypovať niekoľko ponúk a možno byť 
v tomto smere aktívnejší a nájsť partnera hráča, ktorý by do toho išiel a ten proces by sa dostal do takej fázy, že záujemca požiada obvodný úrad, ktorý rozhodnutie vydá a problém by mohol byť aspoň ako tak u tých, ktorí si to uvedomujú a majú istú zodpovednosť, vyriešený. Zrejme budú musieť byť v tom viac aktívni.

p. Kočiš, poslanec MZ – Neexistuje faktická poznámka v tomto bode rozpravy, ale 
dovolil si doplniť požiadavku o hľadanie tohto partnera na takýto priestor, o hľadanie partnera pre vytvorenie priestoru aj pre parkovanie nákladných vozidiel, lebo Avie a iné dodávkové autá parkujú a berú miesto občanom, ktorí bývajú v blokoch, aby sa ani táto otázka neopomenula.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Toto nie je až také zložité, toto už v minulosti bolo 
vyriešené a tam, myslí si, sú platné regulatívy, ktoré nie celkom umožňujú využívať nočné státie pre tieto vozidlá v obytnej zóne. Toto by mohla mestská polícia preveriť, na to boli určené odstavné plochy. Prevádzkovatelia nákladných vozidiel to majú zabezpečiť v hospodárskych areáloch svojich firiem. Požiadal p. Kočiša, aby to ďalej nerozoberal, lebo tu nie je platforma na hľadanie riešenia. Bude to kontrolovať mestská polícia a ak je to vážnejší problém, tak treba upozorniť, ale zatiaľ zistenia boli také, aké sú.

p. Kočiš, poslanec MZ – Preto sa ozval, lebo pred tromi rokmi dal túto požiadavku
na mestskú políciu, prečo nepokutuje takéto parkovanie, nepostihuje parkovanie takýchto áut a povedali mu, že pokiaľ mesto nemá vytvorené podmienky pre parkovanie týchto áut, tak nemôžu pokutovať.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Nemá takéto informácie. Plochy, kde by mali 
parkovať takéto auta, by mali byť v každej mestskej časti vytvorené. Môžu sa na to pozrieť a preveriť.

p. Halenár, poslanec MZ – Interpeloval primátora mesta, aby sa naozaj pozrel na to, 
aké je to štádium, keď mesto hľadá vhodný pozemok pre 150 až 200 vrakov. Znamená to, že v meste je o 150 až 200 menej parkovacích príležitostí, než by mohlo byť. V decembri 2009 komisia životného prostredia prijala uznesenie, aby s Útvarom hlavného architekta za pomoci reklamnej akcie, kde sa vyznačí predpokladaná plocha a požiadavky, ktoré musí ta plocha spĺňať, sa toto riešilo, aby mesto ukázalo najprv, že je aktívne, ide a hľadá tu plochu, hľadá ju u privátnych osôb, hľadá ju vo vlastnom majetku a za 6 mesiacov, sa nedostali ani k tomu inzerátu. Chcel tým povedať, že interpeluje primátora mesta, aby sa na to naozaj pozrel. Na komisii životného prostredia sa zamerali na dva smery, no žiaľbohu to ide strašne pomaly.

p. Knapík, primátor mesta Košice – O zistenej situácii a vývoji bude informovať 
podrobne.
Nakoľko sa už nikto s interpeláciou nehlásil, uzavrel tento bod.

––-     ––-     ––-

22. Dopyty, informácie a vysvetlenia

p. Knapík, primátor mesta Košice –  V zmysle rokovacieho poriadku poslanci 
mestského zastupiteľstva sú oprávnení požadovať vysvetlenie od primátora, námestníkov primátora, mestskej rady a členov mestskej rady, predsedov komisií MZ, hlavného kontrolóra, riaditeľa Magistrátu mesta Košice a štatutárnych zástupcov právnických osôb, ktoré sú založené, alebo zriadené mestom. 
Otvoril tento bod.

p. Čižmáriková, poslankyňa MZ – Je to niečo medzi dopytom a postrehom. Bola na
konferencii o destinačnom turizme a s blížiacimi majstrovstvami sveta v hokeji ju napadli dve veci.
Mesto nevie na niekoho pritlačiť, alebo to urobiť samo a zbaviť sa tej nešťastnej opachy pri hoteli Centrum? Nech to už niekto zbúra – vyhodí do vzduchu, nechce tu nikoho nabádať na trestný čin, ale nič iné jej nenapadá, pretože to vyzerá zúfalo. Pri pohľade na toto sa návštevník mesta môže tak akurát otočiť na opätku a odísť.
V jednotlivých vystúpeniach sa spomínala aj taká téma, že do určitej miery treba pripraviť obyvateľov mesta, aby boli k cudzincom ústretoví. Stretla sa so sympatickým postupom v Linczi, kde to riešili určitou výchovou, kurzom, debatou s ľuďmi, ktorí prichádzajú s cudzincami najčastejšie do styku, Neuvažuje niekto o takomto projekte, ako sa treba správať? Je tu aj problém cudzích jazykov, napr. u taxikárov, aby pochopili aj oni, že stanovenie taxy pre cudzincov tiež musí mať slušné medze, aby neodplašili ľudí. Sú aj ďalšie profesie, ako vodiči DPMK, čiže tí, ktorí môžu prísť najčastejšie s cudzincami do kontaktu. Je na to ešte trochu času a myslí si, že ten dobrý obraz mesta môže byť už hneď pri vstupe. 
Na konferencii hovorila o tom dáma z Liverpoolu, dala akýsi návod, ako urobiť z ľudí v službách ľudí hrdých na toto mesto, aby to nebol kšeft, že tu budú majstrovstva sveta, ale aby to bola česť.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Berie to ako apel. Kongresová hala je problém.
V nedávnych dňoch sedeli s majiteľmi spoločností, ktoré vlastnia tento objekt. Pre nich sú to umrtvené prostriedky, ktoré za to zaplatili. Neteší to ani jeho a riešenie sa bude hľadať, konečné slovo ešte nebolo povedané.

p. Blaškovičová, poslankyňa MZ – Nadviazala na p. Čižmárikovú, na pozitívny obraz 
pri vstupe do mesta.  Myslí si, že sa im podarilo urobiť projekt, ktorý takému obrazu pomohol. Hovorí o mestskom parku. V súvislosti s týmto parkom mala otázku. Vie, že v rámci investičných projektov EHMK je plánovaná revitalizácia mestského parku. Boli tam 4 návrhy, ku ktorým sa verejnosť mohla vyjadrovať. Po skúsenostiach, ktoré má z minulých dní s projektom v mestskom parku, spýtala sa, či medzi tými projektmi neexistuje aj taký, v ktorom sa počíta buď s úplným, alebo čiastočným ohradením mestského parku. Myslí si, že je to téma, o ktorej by sa malo intenzívne hovoriť, pretože tých cca 4000 divákov, ktorých mali pri svojom projekte sa chovalo úžasne. Určite je tu pán riaditeľ Správy mestskej zelene a iste jej dá za pravdu, že tak ako sa bál, čo sa stane, keď príde to parku také množstvo ľudí, tak mohol byť spokojný, lebo ozaj nebol zničený, nebol zdupaný. Jediný kto tam robil problém, tak to boli živly, ktoré sa tam vyskytujú bežne.
Aj z tejto pozície by veľmi uvítala, aby sa o tejto téme začalo verejne hovoriť. Zároveň poďakovala všetkým, ktorí im pri realizácii tohto projektu pomohli a tiež vďaka ktorým sú tie úžasné ohlasy na internete, vďaka ktorým vytvorili tak zaujímavý projekt, ktorý vytvorí iný obraz o meste, o vstupe do neho. Konkrétne poďakovala p.Tamplovi, p. Tomaštíkovi, mestskej polícii.
Poznámka k mestskej polícii, Keď im volala, že je nejaký problém, tak jej povedali, že policajti tam sú. Áno boli, ale boli dvaja. Keď je v parku 1500 ľudí a projekt je na kilometri štvorcovom, tak tí dvaja ľudia v mestskom parku sa môžu aj potrhať a jednoducho nemajú šancu ustriehnuť celý ten priestor. Poďakovala, že sa nič nestalo, že projekt prebehol tak, ako prebehol a že diváci boli úžasní. No vykázať tie živly, ktoré sa sústreďujú v parku je veľký problém. Preto hovorí o tom oplotení.

p. Boritáš, poslanec MZ – Má veľa dopytov, no aby nezdržiaval mestské 
zastupiteľstvo, predloží ich písomne. 
Reagoval však na p. Čižmárikovú, má jednoduché riešenie, čo sa týka jej návrhu. Mestská polícia – vie si predstaviť mestských policajtov, keby mali v brašni mapku, kontakty na inštitúcie, telefónne čísla, aby pôsobili aj ako informátori mesta Košice. Netreba tak nových ľudí, len ich nejakým spôsobom zaškoliť, aby tieto činnosti robili a myslí si, že za málo peňazí to bude vyriešené.

p. Kupec, poslanec MZ – Dopyt na riaditeľa MMK .
Po rokoch snaženia prípravy opravy havarijného stavu na Kavečianskej ceste, tú jaskynnú priepasť, dospeli do štádia, že sú na to peniaze, je vybraný dodávateľ a od 1. júna sa začalo s prácami. Spýtal sa pána riaditeľa, kedy to bude dokončené. Jeho otázka vyplýva z toho, že intenzita prác je veľmi vlažná, ani počasie síce veľmi neprialo, no druhý moment je taký, že dostal na vedomie rozhodnutie cestného správneho orgánu Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie o zvláštnom užívaní tejto cesty od 1.6. do 15.10.2010, čo je 4,5 mesiaca. Nevidí dôvod, prečo je povolenie na takú dlhú dobu, asi preto, že tak dlho sa to bude realizovať. Dúfa, že to tak nebude, lebo je sezóna, keď ZOO a rekreačná oblasť Kavečany je hodne navštevovaná aj cudzími. Zvláštne užívanie je preto, že zúžený priestor bude ešte viac zúžený, keď sa tam bude pracovať. Dúfa, že dostane odpoveď v tom zmysle, že to bude veľmi rýchlo a všetci sa budú z toho tešiť.

p. Kočiš, poslanec MZ – Pripojil sa k p. Blaškovičovaj a tiež mal dopyt, či sa 
neuvažuje s oplotením tohto mestského parku, lebo podľa neho, tým by jednoznačne začal žiť a mal by nejaký režim a začal by žiť kultúrnym životom. 
Ďalší dopyt. Spýtal sa správcu komunikácií, že kto vykonáva kontrolu funkčnosti verejného osvetlenia, či podávajú hlásenia o nefunkčnosti verejného osvetlenia aj mestskí policajti, alebo sa čaká len na hlásenie od občanov a to aj v tej súvislosti, že podľa jeho poznatkov a vedomostí na ulici Poľovnícka 3 svietidlá v rade nefungujú už týždeň. Zaujíma ho, či sa čaká na hlásenie poslanca.
Ďalšia otázka. Koľko žiadosti v tomto roku bolo podaných na cestný správny orgán ohľadom umiestnenia ohľadom dopravnej značky „Zákaz vjazdu motorových vozidiel s výnimkou mimo dopravnej obsluhy“, kto ich podával a s akým výsledkom a na ktoré ulice bolo požadované umiestniť túto dopravnú značku, koľko ich bolo vybavených kladne, koľko ich bolo zamietnutých a prečo.

p. Gamcová, poslankyňa MZ – Prosba na náčelníka mestskej polície. V Šaci pred 
súkromnou nemocnicou je pozemok, ktorý je vyhradený na parkovanie.  Keďže tam teraz chodí niekoľkokrát denne, tak si všimla, že tam nie je ani prevádzkový poriadok, vôbec nie je jasné, komu je tento pozemok prenajatý, alebo, či je prevádzkovateľ aj vlastníkom tohto pozemku. Ten vlastník si ho uzatvára rampou kedy sa mu zachce, väčšinou v popoludňajších hodinách, bez toho, žeby tam bolo nejaké označenie, koľko stojí parkovné a potom ho uzavrie  ľudia nemajú kde parkovať a musia platiť dosť vysoké vstupné v súkromnej nemocnici priamo v areáli. Myslí si, že to parkovisko má slúžiť pre tých, ktorí tam prídu za svojimi príbuznými, preto ešte raz požiadala pána náčelníka, aby sa pozrel na VZN a skontroloval to so svojimi pracovníkmi, či je všetko v poriadku a či by to naozaj nemalo slúžiť pre občanov aj celý deň. Je tam napísané len toľko, že parkovanie je celý deň. To je jediná tabuľa, ktorá tam je.

p. Filipko, poslanec MZ -  24. júna sa zúčastnil zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
Staré mesto. Bol pozvaný k téme riešenia statickej dopravy a dopadov zavedenia parkovania v meste. Vzhľadom na to, že žiaden zo zástupcov Starého mesta sa zatiaľ neozval a v rámci rokovacieho poriadku je možné predniesť podnet na riešenie, smeroval ho ku všetkým kompetentným.
Ako najkritickejším problémom sa javí preťaženie rezidentských území v dotykových okrajových zónach platenej oblasti parkovania. Na miestnom zastupiteľstve viacerí otvorili problém, dokonca aj v dnešnej tlači sa spomína situácia po dobudovaní biznis centra Cassovar, kde prišlo pracovať 1200 nových zamestnancov spoločnosti napr. T-systém a reálne príde niekoľko sto ďalších zamestnancov, možno tisíc do oblasti, keď sa dobuduje Biznis centrum na Štúrovej ulici. Už doteraz bola v tejto oblasti medzi Kuzmányho sídliskom a Cassovarom  ťažká situácia a teraz prichádza ďalších niekoľko stoviek vozidiel zamestnancov tejto spoločnosti. Osobne predpokladal, že pri stavebných konaniach určite aj Útvar hlavného architekta a všetci kompetentní budú pristupovať k riešeniu a všetkým povoleniam týchto komplexov so zreteľom aj na zabezpečenie parkovania zamestnancov. Preto by bolo vhodne pri rokovaniach s Biznis centrom  a pri ďalších rokovaniach s Cassovarom otvoriť túto tému. Vníma to tak, že zrejme bude nutné  urýchlene pristúpiť k regulácii niektorých oblastí statickej dopravy týchto dotknutých centier, lebo pokiaľ sa žiadne iné kapacity na parkovanie nevytvoria, tak mesto jedine nejakým regulovaním týchto oblastí bude môcť dosiahnuť to, aby miestni rezidenti – obyvatelia, neboli tak silne obťažovaní. 
Snažil sa navrhnúť miestnemu zastupiteľstvu, či neprídu s takýmto uznesením, že oslovia mesto k okamžitému riešeniu týchto zón, ale uznesenie bolo pomerne zmierlivé v znení, že žiadajú mesto, aby rokovalo s mestskou časťou  o riešení parkovania. Myslí si, že tie rokovania prebiehali stále, ale toto je fakt veľmi vážny problém, ktorý bude treba riešiť.

p. Hrabovský, poslanec MZ – Otázka na primátora mesta. 
Je turistická sezóna a na Hlavnej ulici prebieha momentálne rekonštrukcia dlažby. V súvislosti s touto rekonštrukciou vzniká veľký hluk a prach. Turisti aj občania, ktorí používajú záhrady, sa na to sťažujú. Myslí si, že bolo by dobré prerušiť túto prácu a pokračovať až po ukončení turistickej sezóny.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Potom by to nikdy nemohli robiť, lebo na Hlavnej 
sa stále niečo deje. Raz to nedovolí počasie, inokedy sú tam podujatia a je tam plno ľudí, teraz je turistická sezóna. Tých obmedzení je naozaj dosť. Nevie, v akom rozsahu sa rekonštrukcia prevádza a čo je ešte plánované, ale preverí to. Do väčších plôch sa nemôže isť ani z toho dôvodu, že mesto nemá dosť prostriedkov na opravy. Vie, že to je záťaž, že sa práši, aj keď sú odsávače, ale predsa len tie úniky prachu sú a iným spôsobom sa to nedá riešiť. 

p. Jakubčiak, poslanec MZ -  Vzájomná úcta medzi kolegami na zastupiteľstve by 
mala byť samozrejmá. Nech sa nikto nehnevá, ale dopyty a interpelácie podľa neho nie sú pre verejnosť a novinárov, či pre poslancov, ale dopyty a interpelácie sú zo zákona na primátora, riaditeľa, námestníkov. Keďže majú pred sebou ešte bohatý program – 40 bodov, poprosil poslancov, aby svoje otázky dávali písomne a pokiaľ im nebude daná odpoveď v zmysle podania, potom treba problém otvoriť na mestskom zastupiteľstve. Každý má dosť problémov a treba využiť možnosť podávať ich písomne. Nechce nikoho uraziť, ale niekedy mu to pripadá ako predvádzanie sa pred voličmi , pred novinármi a pred kolegami, ako pracujú.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Nakoľko sa v bode 22 – Dopyty, informácie 
	a vysvetlenia už nikto nehlásil, uzavrel ho. 

––-     ––-     ––-

23. Kúpa chaty Ždiar v k. ú. Kojšov od SR – Lesov Slovenskej republiky, š. p.
      do vlastníctva mesta Košice

p. Knapík, primátor mesta Košice – Je tu balík materiálov, ktoré súvisia s pohybom 
majetku, kúpy a predaje. Pod bodom 23 je predložený návrh na kúpu chaty od Lesov SR, š.p. do vlastníctva mesta Košice. Požiadavku definovali Mestské lesy.  Dôvod je uvedený v dôvodovej správe. Je to nevysporiadaná nehnuteľnosť na pozemku mesta. Otvoril rozpravu.

V rozprave vystúpili:

p. Kočiš, poslanec MZ -  Spýtal sa riaditeľa Mestských lesov, na akú výšku odhaduje 
investíciu do opravy, resp. do prestavby chaty, aké plány na využitie majú s touto chatou. 

p. Tomaštík, riaditeľ Mestských lesov – V zásade to využitie, ktoré plánujú Mestské lesy 
je hospodárske, pre účely lesnej prevádzky a mala by to byť aj poľovnícka chata. Z pohľadu nákladov na rekonštrukciu sa nevie zatiaľ celkom presne vyjadriť, skôr ide o to, že tie investície sú už nutné, pretože dlhodobo platili nájom Štátnym lesom, ktoré tam však nerobili základnú sanáciu. No rozsah stavby je pomerne malý, ide o pár metrov štvorcových, preto nepredpokladajú nejaké horibilné náklady. Podstatné je, že hneď, keď sa to dostane do majetku mesta, v podstate ten nájom, ktorý išiel pre Štátne lesy, pôjde pre mesto a na seba berú tú rekonštrukciu.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Nakoľko už neboli ďalšie otázky, odovzdal slovo 
	návrhovej komisii. 

p. Matoušek, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 1 a § 29 ods. 1 písm. a) Štatútu mesta Košice kúpu  chaty  Ždiar  súp. č. 366  v  k. ú. Kojšov  do vlastníctva  mesta Košice od  SR – Lesov Slovenskej republiky, štátneho podniku za kúpnu cenu 4 047,- €.

Hlasovanie č. 36: za 41, proti – zdržal sa 1.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

-––     ––-     ––-

24. Odňatie nehnuteľného majetku zo správy Mestskej časti Košice – Staré mesto
      – Detské jasle na Jesennej 12 v Košiciach

p. Knapík, primátor mesta Košice – Materiál je v písomnej podobe, otvoril k nemu 
	rozpravu. Nakoľko sa nikto neprihlásil, odovzdal slovo návrhovej komisii. 

p. Matoušek, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 29 ods. 1 písm. l) Štatútu mesta Košice   schvaľuje odňatie nehnuteľného majetku mesta Košice zo správy Mestskej časti Košice – Staré mesto   – Detské jasle na Jesennej 12 v Košiciach, a to 
	pozemku parcela č. 252/1 o výmere 857 m2  v  k. ú. Letná v podiele 3621/10000,
	pozemku parcela č. 252/2 o výmere 937 m2  v  k. ú. Letná v podiele 1/1, 
	stavby – Detské jasle na Jesennej 12 v Košiciach, súp. č. I-1135 nachádzajúcej  sa na pozemku parcela č. 252/1 o výmere 857 m2  v  k. ú. Letná za účelom zosúladenia zmluvného stavu so skutočným stavom.


Hlasovanie č. 37: za 41, proti -, zdržali sa 2.

p. Knapík, primátor mesta Košice -  Konštatoval, že uznesenie bolo schválené. Pre ďalšiu 
prax odporučil návrhovej komisii, aby si osvojila pravidlo, pokiaľ sú texty návrhov uznesení dlhšie, aby sa využila možnosť odvolať sa na predložený návrh. Vie sa takto ušetriť čas a urýchliť to.

p. Matoušek poslanec MZ – Toto samozrejme využívajú, no sú niektoré veci, ktoré sa 
nedajú skrátiť. 

-––     ––-     ––-

25. Zverenie nehnuteľností vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Šaca do správy MČ 
      Košice - Šaca

p. Knapík, primátor mesta Košice – Materiál je v písomnej podobe, otvoril k nemu 
	rozpravu. Nakoľko sa nikto neprihlásil, odovzdal slovo návrhovej komisii. 

p. Matoušek, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 29 ods. 1 písm. l) Štatútu mesta Košice   schvaľuje zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice, pozemkov zapísaných na LV č. 901, v k. ú. Šaca uvedených v prílohe č .1 a stavieb uvedených v prílohe č. 2 do správy  MČ Košice - Šaca  za účelom správy a údržby pozemkov na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 38: za 38, proti -, zdržal sa -.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

-––     ––-     ––-

26. Zverenie nehnuteľností vo vlastníctve mesta Košice,  k. ú. Jazero, lokalita 
      Azovská a Čiernomorská do správy Správe mestskej zelene v Košiciach

p. Knapík, primátor mesta Košice – Materiál je v písomnej podobe, otvoril k nemu 
	rozpravu. Nakoľko sa nikto neprihlásil, odovzdal slovo návrhovej komisii. 

p. Matoušek, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice schvaľuje zverenie nehnuteľného  majetku mesta Košice podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie č. 39: za 41, proti -, zdržal sa -.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Úplné znenie schváleného uznesenia.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 29 ods. 1 písm. l) Štatútu mesta Košice  
schvaľuje
zverenie nehnuteľného  majetku mesta Košice, pozemkov zapísaných na LV č. 11650, v k. ú. Jazero uvedených v prílohe č. 1 do správy  príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach na dobu neurčitú za účelom správy a údržby pozemkov, na ktorých sa nachádza verejná zeleň. 

-––     ––-     ––-

27. Zverenie nehnuteľností do správy Správe mestskej zelene v Košiciach

p. Knapík, primátor mesta Košice – Materiál je v písomnej podobe, otvoril k nemu 
	rozpravu. Nakoľko sa nikto neprihlásil, odovzdal slovo návrhovej komisii. 

p. Matoušek, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice schvaľuje zmluvné zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie č.40: za 42, proti -, zdržal sa -.

p. Knapík, primátor mesta Košice- Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Úplne znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 29 ods. 1 písm. l) Štatútu mesta Košice  
schvaľuje
zmluvné zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice  v  k. ú. Terasa uvedených v prílohe  č. 1  do správy  Správe mestskej zelene v Košiciach za účelom správy a údržby na dobu neurčitú. 

-––     ––-     ––-

28. Zverenie pozemkov vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Ťahanovce, v lokalite ulíc 
      na Hájiku, Jazvečia a Brusnicová do správy Mestskej časti Košice – Ťahanovce

p. Knapík, primátor mesta Košice – Materiál je v písomnej podobe, otvoril k nemu 
	rozpravu. Nakoľko sa nikto neprihlásil, odovzdal slovo návrhovej komisii. 

p. Lukán, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice  schvaľuje zmluvné zverenie nehnuteľností vo vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie č. 41: za 42, proti -, zdržal sa -.

p. Knapík, primátor mesta Košice- Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Úplne znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 29 ods. 1 písm. l) Štatútu mesta Košice  
schvaľuje
zmluvné zverenie nehnuteľností vo vlastníctve mesta Košice, a to 
pozemku parcely KN - E č. 132/1 o výmere 2900 m2, 
pozemku parcely KN - E č. 222 o výmere 820 m2, 
pozemku parcely KN - E č. 223 o výmere 930 m2, 
pozemku parcely KN - E č. 318 o výmere 1922 m2 a 
pozemku parcely KN - E č. 1015 o výmere 1313 m2 
v  k. ú. Ťahanovce spolu o výmere 7885 m2 do správy Mestskej časti Košice – Ťahanovce za účelom zrekonštruovania resp. zregulovania potoka a zrekonštruovania priľahlých miestnych komunikácií.

-––     ––-     ––-
29. Zverenie častí pozemkov vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Nové Ťahanovce, 
v lokalite Budapeštianskej ulice do správy Mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce

p. Knapík, primátor mesta Košice – Materiál je v písomnej podobe, otvoril k nemu 
	rozpravu. Nakoľko sa nikto neprihlásil, odovzdal slovo návrhovej komisii. 

p. Lukán, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice  schvaľuje zmluvné zverenie nehnuteľností vo vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie č. 42: za 43, proti -, zdržal sa -.

p. Knapík, primátor mesta Košice- Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 29 ods. 1 písm. l) Štatútu mesta Košice  
schvaľuje
zmluvné zverenie nehnuteľností vo vlastníctve mesta Košice, a to 
       -   pozemku časti parcely KN - E č. 2549/1 o výmere 16 m2 v katastrálnom území Nové  Ťahanovce 
       -   pozemku časti parcely KN - E č. 2549/2 o výmere 37 m2 v katastrálnom území Nové  Ťahanovce
spolu o výmere 53 m2 do správy Mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce za účelom zriadenia ambulantného predaja poľnohospodárskych prebytkov na dobu neurčitú.

-––     ––-     ––-

30. Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 979 zo dňa 27.-28.10.2009 o odplatnom 
      prevode dokončených investícií realizovaných v rámci výstavby OC Kaufland
      do vlastníctva mesta Košice od firmy Immo – Log – SK Alpha, s.r.o.    

p. Knapík, primátor mesta Košice – Materiál je v písomnej podobe, otvoril k nemu 
	rozpravu. Nakoľko sa nikto neprihlásil, odovzdal slovo návrhovej komisii. 

p. Lukán, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými ustanoveniami  Štatútu mesta Košice  mení  uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 979 zo dňa 27. a  28. októbra 2009 nasledovne: 
1. slová „schvaľuje kúpu dokončených investícií“ sa nahrádzajú slovami „schvaľuje bezodplatný prevod dokončených investícií“
2. slová „za kúpnu cenu 119 €, vrátane DPH“ sa z uznesenia vypúšťajú.

Hlasovanie č. 43: za 41, proti 1, zdržal sa -.

p. Knapík, primátor mesta Košice- Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

-––     ––-     ––-

31. Dlhodobý prenájom „Hádzanárskej  haly na VŠA“ formou obchodnej verejnej 
      súťaže

p. Knapík, primátor mesta Košice – Materiál je v písomnej podobe, otvoril k nemu 
	rozpravu. Nakoľko sa nikto neprihlásil, odovzdal slovo návrhovej komisii. 

p. Lukán, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice schvaľuje dlhodobý prenájom Hádzanárskej haly na VŠA formou obchodnej verejnej súťaže podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 44: za 42, proti -, zdržal sa 1.

p. Knapík, primátor mesta Košice- Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) Štatútu mesta Košice
schvaľuje
dlhodobý prenájom Hádzanárskej haly na VŠA formou obchodnej verejnej súťaže za podmienok odporúčaných Majetkovou komisiou MZ:
Názov nehnuteľnosti:		   hádzanárska hala a sociálne zariadenie na VŠA, súp. č. 2414 na  
	   pozemkoch parc. č. 504/29, 504/30
	   pozemky parc. č. 504/29, 504/30
katastrálne územie:	   Južné mesto
doba nájmu:	  10 rokov
min. cena nájmu:	  33 200 €/rok
min. výška investícií:  332 000 € s možnosťou započítania s nájomným
účel:	  rekonštrukcia a následné využívanie nehnuteľnosti  pre 
                                     športové účely.

-––     ––-     ––-

32. Dlhodobý prenájom časti pozemku v k.ú. Severné mesto za účelom realizácie    
vjazdu do areálu UVL pre Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

p. Knapík, primátor mesta Košice – Materiál je v písomnej podobe, otvoril k nemu 
	rozpravu. Nakoľko sa nikto neprihlásil, odovzdal slovo návrhovej komisii. 

p. Lukán, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice v k..ú. Severné mesto za účelom realizácie vjazdu do areálu univerzitného lekárstva pre Univerzitu veterinárneho lekárstva farmácie v Košiciach podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 45: za 43, proti -, zdržal sa -.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) Štatútu mesta Košice a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 Z.z.
schvaľuje 
dlhodobý priamy prenájom časti pozemku v k. ú. Severné mesto za účelom realizácie vjazdu do areálu UVL pre Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
názov nehnuteľností :   pozemok časť parc. č. 8283 o výmere 252 m2
účel: 	realizácia vjazdu do areálu UVL
doba nájmu:	určitá  15 rokov
cena za prenájom:   	1,-  €/m2/rok, tzn. 252,-  €/rok za celý predmet nájmu
Dlhodobý priamy prenájom predmetných  nehnuteľností je prípadom hodným osobitného zreteľa (§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 Z.z.) z dôvodu, že ide o prenájom pozemkov za účelom realizácie vjazdu do areálu, na ktorý bude UVL čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov.

-––     ––-     ––-

33. Dlhodobý prenájom pozemku pri ZŠ Drábova na výstavbu - Športového centra 
      KVP Aréna

p. Knapík, primátor mesta Košice – Materiál je v písomnej podobe, otvoril k nemu 
	rozpravu. Nakoľko sa nikto neprihlásil, odovzdal slovo návrhovej komisii. 

p. Forgáč, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice schvaľuje prenájom pozemku podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie č. 46: za 42, proti -, zdržal sa 1.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Úplne znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) Štatútu mesta Košice a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 Z.z.
schvaľuje
prenájom časti pozemku nachádzajúceho sa na parcele číslo 3679/1 – plocha v areáli ZŠ Drábova o výmere 15ﾠ751 m215 751 m2, ktorá sa nachádza v katastrálnom území Grunt a je evidovaná Správou katastra Košice, na LV č. 3
účel:   vybudovanie športového areálu - Športové centrum KVP Aréna, ktoré bude
slúžiť školskej mládeži a športovej verejnosti 
doba nájmu pozemku:  30 rokov za podmienky nezmenenia účelu zariadenia
cena za prenájom:  1,- €/rok za celý predmet nájmu 
Prenájom uvedeného  pozemku je prípadom hodným osobitného zreteľa  (§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 Z.z.) z dôvodu, že sa jedná o prenájom za účelom - Podpory športu školopovinnej mládeže. Cenu za prenájom 1 Euro/ ročne, možno považovať za podiel mesta na projekte „Športového centra KVP Aréna“, ktorý bude slúžiť pre školskú mládež a širokú verejnosť. 
-––     ––-     ––-

34. Priamy prenájom pozemkov v k.ú.  Severné mesto za účelom ich    
      majetkovoprávneho vysporiadania pod stavbou a zastavanou plochou
      pre vlastníkov Vladimíra Mosorjáka a manželku Eriku Mosorjákovú

p. Knapík, primátor mesta Košice – Materiál je v písomnej podobe s dôvodovou správou, 
otvoril k nemu rozpravu. Nakoľko sa nikto neprihlásil, odovzdal slovo návrhovej komisii. 

p. Forgáč, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie v skrátenej podobe
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice schvaľuje priamy prenájom pozemkov v k.ú. Severné mesto podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie č. 47: za 40, proti 1, zdržal sa -.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) Štatútu mesta Košice a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 Z.z.
schvaľuje 
priamy prenájom pozemkov v k.ú. Severné mesto za účelom ich majetkovoprávneho vysporiadania pod stavbou a zastavanou plochou pre vlastníkov Vladimíra Mosorjáka a manželku Eriku Mosorjákovú
názov nehnuteľností :   pozemok parc. č. 942/2 o výmere 20 m2
     pozemok parc. č. 942/5 o výmere 25 m2
     pozemok parc. č. 943/2 o výmere 	56 m2
          pozemok parc. č. 999/21o výmere 97 m2
     spolu o výmere 198 m2
účel:    majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbou a zastavanou plochou 
doba nájmu:   neurčitá
cena za prenájom:   1,- €/m2/rok, tzn. 198,-  €/rok za celý predmet nájmu
Priamy prenájom predmetných  nehnuteľností je prípadom hodným osobitného zreteľa (§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 Z.z.) z dôvodu, že sa jedná o priamy prenájom pozemkov za účelom ich majetkovoprávneho vysporiadania pod stavbou a zastavanou plochou.
40. Priamy prenájom pozemkov za účelom realizácie statickej dopravy v rámci 
      stavby „Riešenie statickej dopravy na Talinskej ulici  v Košiciach“

p. Knapík, primátor mesta Košice – Materiál je v písomnej podobe s dôvodovou správou, 
otvoril k nemu rozpravu. Nakoľko sa nikto neprihlásil, odovzdal slovo návrhovej komisii. 

p. Forgáč, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice schvaľuje priamy prenájom pozemkov v k.ú. Jazero podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie č. 48: za 42, proti -, zdržal sa 1.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) Štatútu mesta Košice a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 Z.z.
schvaľuje 
priamy prenájom pozemkov v k.ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom
názov nehnuteľností:    časť parc. č. 1279/72 o výmere 240 m2
                                      časť parc. č. 1279/34 o výmere 73 m2
     spolu o výmere 313 m2
účel:                              realizácia statickej dopravy v rámci stavby „Riešenie statickej 
                                      dopravy na Talinskej ulici v Košiciach“ 
doba nájmu:                  neurčitá
cena za prenájom:        1,-  €/m2/rok, tzn. 313 €/rok za celý predmet nájmu
Priamy prenájom predmetných  nehnuteľností je prípadom hodným osobitného zreteľa (§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 Z.z.) z dôvodu, že sa jedná o prenájom za účelom realizácie statickej dopravy v rámci stavby „Riešenie statickej dopravy na Gagarinovom námestí v Košiciach“, ktorá bude mať verejný charakter. 

-––     ––-     ––-

36. Priamy prenájom pozemkov v k.ú. Furča za účelom realizácie prístupového 
      chodníka a vozidlovej komunikácie pre SKEBYT spol. s r.o. Košice

p. Knapík, primátor mesta Košice – Materiál je v písomnej podobe s dôvodovou správou, 
otvoril k nemu rozpravu. Nakoľko sa nikto neprihlásil, odovzdal slovo návrhovej komisii. 

p. Forgáč, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice schvaľuje priamy prenájom pozemkov v k.ú. Furča podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie č. 49: za 43, proti -, zdržal sa 1.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) Štatútu mesta Košice a § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 258/2009 Z.z.
schvaľuje 
priamy prenájom pozemkov v k.ú. Furča  za účelom realizácie prístupového chodníka a vozidlovej komunikácie pre SKEBYT spol. s r.o. Košice
názov nehnuteľností:	 pozemok časť parc. č. 2954/93 o výmere   668 m2 
	 pozemok časť parc. č. 2954/172 o výmere 128 m2  
	 spolu o celkovej výmere 796 m2 
účel:	 realizácia prístupového chodníka a vozidlovej komunikácie 
doba nájmu:	 neurčitá
cena za prenájom:	 0,13 €/m2/rok, tzn. 103,48 €/rok za celý predmet nájmu
Priamy prenájom predmetnej  nehnuteľnosti je prípadom hodným osobitného zreteľa (§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 Z.z.) z dôvodu, že sa jedná o pozemky za účelom realizácie prístupového chodníka a vozidlovej komunikácie (riešenie potrieb obyvateľov mesta).

-––     ––-     ––-

37. Priamy prenájom pozemkov v k. ú. Terasa na Triede SNP č. 83 za účelom 
      vybudovania dvoch kontajnerovísk pre MČ Košice – Západ

p. Knapík, primátor mesta Košice – Materiál je v písomnej podobe s dôvodovou správou, 
otvoril k nemu rozpravu. Nakoľko sa nikto neprihlásil, odovzdal slovo návrhovej komisii. 

p. Forgáč, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice schvaľuje priamy prenájom pozemkov v k.ú. Terasa podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie č. 50: za 44, proti -, zdržal sa -.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) Štatútu mesta Košice a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z.  
schvaľuje 
priamy  prenájom pozemkov  v  k. ú. Terasa  na Triede SNP č. 83 za účelom vybudovania dvoch  kontajnerovísk  pre  MČ Košice – Západ
názov nehnuteľností:  pozemok, časť parcely č. 3009/48  o výmere 25 mﾲ25 m² 
                         pozemok, časť parcely č. 3009/45  o výmere 25 mﾲ25 m², 
                         spolu celková výmera 50 mﾲ50 m² 
účel:                            vybudovanie dvoch  kontajnerovísk 
doba nájmu:                neurčitá  
cena  za prenájom:      1,- €/m²/rok, tzn. 50 €/rok za celý predmet nájmu  
Priamy prenájom predmetných nehnuteľností je prípadom hodným osobitného zreteľa (§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z.)  z dôvodu, že sa jedná o prenájom za účelom vybudovania dvoch kontajnerovísk, ktoré budú slúžiť na riešenie potrieb obyvateľov MČ Košice – Západ. 

-––     ––-     ––-

38. Priamy prenájom pozemku v k. ú. Brody na ulici Medzi mostmi 
      pre SLOVNAFT, a.s.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Materiál je v písomnej podobe s dôvodovou správou, 
otvoril k nemu rozpravu. Nakoľko sa nikto neprihlásil, odovzdal slovo návrhovej komisii. 

p. Matoušek, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice a zákona č. 258/2009 Z.z. schvaľuje priamy prenájom pozemkov v k.ú. Brody medzi mostmi pre Slovnaft, a.s. podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie č. 51: za 43, proti -, zdržal sa 1.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) Štatútu mesta Košice a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 Z.z.
schvaľuje
priamy prenájom pozemku v k. ú. Brody na ulici Medzi mostmi pre SLOVNAFT, a.s. 
názov nehnuteľnosti:  pozemok časť parc. KN-E č. 10116/501 o výmere 1 029 m2 
účel:                            majetkovo-právne vysporiadanie pozemku s vlastníkom stavieb                         
doba nájmu:                neurčitá
cena za prenájom:       6,- €/m2/rok, tzn. 6 174,- €/rok za celý predmet nájmu  
Priamy  prenájom  predmetnej  nehnuteľnosti  je prípadom hodným osobitného zreteľa 
(§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 Z.z.) z dôvodu, že sa jedná o pozemok zastavaný stavbami vo vlastníctve žiadateľa.

––-     ––-     ––-



39. Priamy prenájom pozemkov v k. ú. Skladná a v k. ú. Terasa pre SMMK, s. r. o.   
za účelom zriadenia staveniska, výstavby a prekládky komunikácií    a inžinierskych sietí v rámci stavby:  „Prestavba zimného štadiónu – parkovací dom“

p. Knapík, primátor mesta Košice – Otvoril rozpravu k tomuto materiálu. Nakoľko sa 
nikto neprihlásil, odovzdal slovo návrhovej komisii. 

p. Matoušek, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice a zákona č. 258/2009 Z.z. schvaľuje priamy prenájom nehnuteľností vo vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu nájomcovi Správe majetku mesta Košice.

Hlasovanie č. 52: za 43, proti 1, zdržal sa -.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) Štatútu mesta Košice a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z.
schvaľuje
Priamy  prenájom nehnuteľností vo vlastníctve mesta Košice, a to 
-  pozemku parcely č. 3848/110 o výmere 17221 m2 v katastrálnom území Skladná,
-  pozemku  časti  parcely  č. 3848/112 o  výmere  cca 16 m2  v katastrálnom území  
   Skladná, 
-  pozemku časti parcely č. 3839/1 o výmere  cca 700 m2 v katastrálnom území Terasa, 
spolu o výmere cca 17937 m2 za účelom zriadenia staveniska, výstavby a prekládky komunikácií a inžinierskych sietí v rámci stavby: „Prestavba zimného štadiónu – parkovací dom“
nájomcovi Správe majetku mesta Košice, s. r. o., Hlavná 68, Košice, IČO 31682421
na dobu  neurčitú 
za nájomné vo výške 1,- € ročne za celú prenajímanú výmeru.
Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov.

-––     ––-     ––-

40. Zámena pozemku v k.ú. Kavečany  vo vlastníctve mesta Košice za pozemok
v k.ú. Kavečany v bezpodielovom spoluvlastníctve Jána Ondiru a Viery   Ondirovej

p. Knapík, primátor mesta Košice – Nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, dal 
	slovo návrhovej komisii. 

p. Matoušek, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské  zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s citovanými ustanoveniami Štatútu mesta Košice schvaľuje zámenu pozemku  podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie č. 53: za 43, proti -, zdržal sa 1.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice
schvaľuje
zámenu pozemku časť parc. č. 203/1 s výmerou 42 m2 v k.ú. Kavečany vo vlastníctve mesta   Košice   za   pozemok  časť  parc. č. 198  s   výmerou   4 mﾲ4 m²  v k. ú.   Kavečany
v bezpodielovom spoluvlastníctve  Jána Ondiru a Viery Ondirovej s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice vo výške 1950 €.

-––     ––-     ––-

41. Zámena nehnuteľnosti v k. ú. Poľov vo vlastníctve Rímsko-katolíckej cirkvi,   
Farnosť Košice - Poľov za nehnuteľnosti v k. ú. Poľov vo vlastníctve mesta Košice s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice

V rozprave vystúpili:

p. Kočiš, poslanec MZ -  Preštudoval si tento materiál, ako aj iné a nezdá sa mu táto 
zámena pozemkov výhodná pre mesto. Nerozumie, čo viedlo komisiu na predaj a prenájom  majetku, keď to prešlo touto komisiou, že súhlasili s takouto zámenou. Mesto získa síce nejakú budovu, ktorá podľa fotiek je v takom stave, že do nej treba tých 13 tis. eur, ktoré mesto dostane ako vyrovnanie vložiť a nebude to ešte postačovať. To hovorí ako stavbár. Mesto tým pádom niečo dáva. Prečo sa nerobí zámena, keď sa chce vyjsť v ústrety farnosti tak, ako to navrhol Útvar hlavného architekta, ktorý navrhuje polovicu nechať pre občiansku vybavenosť, tým sa nestratí hodnota tohto pozemku, ktorý by mesto získalo aj s touto budovou, ktorú považuje za vecné bremeno a nie za úžitok a tú časť pozemku, ktorú farnosť vie využiť, tú plochu, ktorú navrhol Útvar hlavného architekta, tak len túto prenajať. Preto sa pýta čo viedlo komisiu prenajať celý pozemok a získať budovu, ktorá podľa neho nemá tú hodnotu. Oveľa viac sa bude musieť investovať. Ako chce mesto túto budovu využiť?

p. Oetter, vedúci referátu ekonomiky škôl a ŠZ MMK – Keď toto navrhovali, tak dali
vypracovať znalecké posudky a výsledkom návrhu je súvaha týchto znaleckých posudkov, nehovoriac o tom, že aj z hľadiska optimálneho dispozičného riešenia celej tej lokality bol vypracovaný geometrický plán. Nie je to nejaké avanturistické rozhodnutie, ale vyplýva z analýzy možnosti podmienok, ktoré tam sú. Na základe fotografie sa ten objekt nedá až tak dobre posúdiť a nemyslí si, žeby bol v takom zlom stave, žeby ho nebolo možné použiť. Treba ho vidieť v reále.
p. Kočiš, poslanec MZ – Faktická poznámka. On si naopak nemyslí, že pán zo školstva 
odpovedal presvedčivo. Aj on si nemyslí, že je to dobre a tak sú zatiaľ 1:1. Myslel si, že niekto z komisie na predaj a prenájom majetku povie, čo ho viedlo, že zdvihol ruku za takýto návrh a nepozeral na stanovisko Útvaru hlavného architekta. A ďalšia vec, je tu stanovisko mestskej časti Poľov. Nevie, či sa na to prihliadalo. Takže on si nemyslí.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Tiež môže povedať, že si nemyslí, žeby členovia 
majetkovej komisie toto boli preverovať vonku. Zodpovedný pracovník, ktorý pripravoval materiál to zrejme videl v reáli, Viac nevie k tomu dodať. Realitu podrobne nepozná. 

p. Petrvalský, poslanec MZ – Faktická poznámka. Vysvetlil, že aj na komisii školstva 
prebrali tento materiál a vyjadrovali sa len k tomu, že pozemok, ktorý sa mení, škola nevyužívala, lebo je to v areáli školy ZŠ Dolina. Tak ako je to tam popísané. Z toho dôvodu súhlasili so zámenou, lebo škola ako taká, tento priestor nevyužíva. Neposudzovali však hodnotu majetku a tieto záležitosti.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Je tam vyrovnanie v prospech mesta Košice, je 
otázkou, že nakoľko je to adekvátne, či ten stav je horší, alebo lepší. Zrejme tie znalecké posudky by mali zodpovedať realite.
Nakoľko už neboli ďalšie otázky, dal slovo návrhovej komisii. 

p. Matoušek, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské  zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s citovanými ustanoveniami Štatútu mesta Košice schvaľuje zámenu pozemku  podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie č. 54: za 33, proti 2, zdržali sa 9.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods.1 písm. a), b) Štatútu mesta Košice
schvaľuje
zámenu  pozemku  parc.   č. 291/1  s výmerou  737 mﾲ737 m²  ostatné  plochy  v k. ú.  Poľov 
vo vlastníctve  mesta  Košice za  nehnuteľnosti – stavba,  súp. č. 14,  parc. č. 289, pozemok,  parc.  č.  289 o výmere 124 mﾲ124 m², zastavané  plochy a  nádvoria v  k. ú. Poľov 
vo vlastníctve Rímsko-katolíckej cirkvi, Farnosť Košice - Poľov s finančným vyrovnaním  v prospech mesta Košice vo výške  13 075,86 €.

-––     ––-     ––-

42. Zámena pozemkov v k. ú. Myslava vo vlastníctve mesta Košice 
      a Ing. Evy Timkovej s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice

p. Knapík, primátor mesta Košice – Nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, dal 
	slovo návrhovej komisii. 

p. Matoušek, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské  zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s citovanými ustanoveniami Štatútu mesta Košice schvaľuje zámenu pozemku  podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie č. 55: za 41, proti 1, zdržal sa -.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. a), b) Štatútu mesta Košice
schvaľuje
zámenu pozemkov v k.ú. Myslava - pozemok parc. č. 25/2 s výmerou 122 m2 vo vlastníctve  mesta  Košice  za  pozemky  časť  parc. č. 19 a  24/1 (novovytvorená  parc. 
č. 24/3) s výmerou 52 m2 vo vlastníctve Ing. Evy Timkovej s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice vo výške 2 900 €. 

-––     ––-     ––-

43. Zámena pozemkov v k. ú. Krásna medzi Mestom Košice a Ing. Rudolfom 
      Harčaríkom a Mgr. Máriou Harčaríkovou
     
p. Knapík, primátor mesta Košice – Nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, dal 
	slovo návrhovej komisii. 

p. Lukán, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské  zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s citovanými ustanoveniami Štatútu mesta Košice schvaľuje zámenu pozemku  podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie č. 56: za 43, proti 1, zdržal sa -.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. a) a b) Štatútu mesta Košice
schvaľuje 
zámenu pozemkov –  parc. č.  5683 s výmerou 175 mﾲ175 m²  v k. ú. Krásna vo vlastníctve mesta Košice za pozemok parc. č. 8044 s výmerou 74 mﾲ74 m² v  k. ú. Krásna vo vlastníctve Ing. Rudolfa Harčaríka a Mgr. Márie Harčaríkovej s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice vo výške 5 596 €.

-––     ––-     ––-
44. Zámena pozemku v k. ú. Myslava  vo vlastníctve mesta Košice za  pozemok
      v k. ú. Myslava v podielovom spoluvlastníctve Michala Mikitu 

p. Knapík, primátor mesta Košice – Nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, dal 
	slovo návrhovej komisii. 

p. Lukán, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské  zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s citovanými ustanoveniami Štatútu mesta Košice schvaľuje zámenu pozemku  podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie č. 57: za 43, proti 1, zdržal sa -.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. a) a b) Štatútu mesta Košice
schvaľuje
zámenu pozemku  parc. č. 985/13 s výmerou 107 mﾲ107 m² v k. ú. Myslava vo vlastníctve mesta Košice za pozemok parc. KN-E č. 2059  s výmerou  986 mﾲ986 m² v k. ú. Myslava v podielovom spoluvlastníctve Michala Mikitu v podiele 1/5 k celku s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice vo výške 418 €.

-––     ––-     ––-

45. Zámena  pozemkov v k. ú. Stredné mesto medzi firmou Aupark Košice, 
      spol. s r.o. a mestom Košice

p. Knapík, primátor mesta Košice – Materiál je v písomnej podobe s dôvodovou správou, 
otvoril k nemu rozpravu. Nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii. 

p. Lukán, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské  zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s citovanými ustanoveniami Štatútu mesta Košice schvaľuje zámenu pozemku  podľa predloženého návrhu, ktoré sú vo vlastníctve mesta Košice s finančným vyrovnaním 316.166,- € v prospech mesta Košice.

Hlasovanie č. 58: za 38, proti 1, zdržali sa 4.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods.1 písm. a) a b) Štatútu mesta Košice
schvaľuje
zámenu nehnuteľností – časti pozemku parc. č. 2444/6  s výmerou  589 m2, časti pozemku parc. č. 1980/1 s  výmerou  1 214 m2, časti pozemku parc. č. 1973/2  s výmerou  687 m2 a pozemku parc. č. 1971/1 s výmerou  280 m2   v k.ú. Stredné mesto a pozemku parc. č. 1723/118 s výmerou 1013 m2 v k.ú. Skladná  vo vlastníctve Aupark Košice, spol. s r.o. za časť pozemku  parc. č. 2443/2  s výmerou  229 m2,  časť pozemku parc. č. KN-E 800/1 s výmerou  598 m2 ,   časť pozemku  parc. č.  KN-E 642  s  výmerou   555 m2 ,   časť pozemku  parc. č.  KN-E 800/2  s  výmerou  3 m2,    časť  pozemku parc. č. 2444/1  s výmerou 326 m2,  časť pozemku parc. č. 2444/3  s výmerou 55 m2,  časť pozemku parc. č. KN-E 641/1  s výmerou 7 m2,  časť pozemku parc. č. KN-E 640/1  s výmerou 8 m2 ,  pozemok parc. č.  KN-E 641/2  s  výmerou   329 m2   a pozemok  parc. č. 1982/1  s výmerou 74 m2  v k.ú. Stredné mesto  vo vlastníctve mesta Košice s finančným vyrovnaním 316 166,- € v prospech mesta Košice.

-––     ––-     ––-

45/1 Zámena nehnuteľností v k. ú. Huštáky vo vlastníctve HLG STAV, s.r.o.
        za pozemky v k. ú. Huštáky vo vlastníctve mesta Košice

p. Knapík, primátor mesta Košice – Materiál je v písomnej podobe s dôvodovou správou, 
otvoril k nemu rozpravu. Nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii. 

p. Lukán, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské  zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s citovanými ustanoveniami Štatútu mesta Košice schvaľuje zámenu nehnuteľností  podľa predloženého návrhu. Prevod pozemkov vo vlastníctve mesta Košice je prípadom hodným osobitného zreteľa (§9a ods. 8 písm. e) zákona č. 258/2009 Z.z.).

Hlasovanie č. 59: za 42, proti -, zdržali sa 2.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods.1 písm. a) a b) Štatútu mesta Košice
schvaľuje
zámenu nehnuteľností v k. ú. Huštáky vo vlastníctve HLG STAV, s.r.o.:
- 	budova súp. č. 1368 na parcele č. 3449/4,
- 	pozemok parc. č. 3448 s výmerou 347 mﾲ347 m², 
- 	pozemok parc. č. 3449/1 s výmerou 754 mﾲ754 m²,
- 	pozemok parc. č. 3449/4 s výmerou 156 mﾲ156 m²,
- 	pozemok parc. č. 3456/14 s výmerou 308 mﾲ308 m² 
za nehnuteľnosti v k. ú. Huštáky vo vlastníctve mesta Košice:
	časť pozemku parc. č. 1871/27

časť pozemku parc. č. 1871/28
	s celkovou  výmerou 1565 mﾲ1565 m² bez finančného vyrovnania.
Prevod pozemkov vo vlastníctve mesta Košice je prípadom hodným osobitného zreteľa (§9a ods. 8 písm. e) zákona č. 258/2009 Z.z.).

-––     ––-     ––-

46. Zrušenie častí uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 823 zo dňa 
13.5.2009 a č. 1079 zo dňa 23.2.2010 o predaji bytov v bytovom dome na ul. Baltická 18 formou verejnej dražby

p. Knapík, primátor mesta Košice – Materiál je v písomnej podobe s dôvodovou správou, 
otvoril k nemu rozpravu. Nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii. 

p. Lukán, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b),  § 29 ods. 1 písm. b), § 39a ods. 3 Štatútu mesta Košice a v súlade so zákonom NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien
1. v uznesení MZ v Košiciach č. 823 zo dňa 13.5.2009 v časti „A. schvaľuje“ body: 2., 3., 5., 6., 8., 9., 10., 11.  
2. v uznesení MZ v Košiciach č. 1079 zo dňa 23.2.2010 v časti „B. mení“ body: 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9.  

Hlasovanie č. 60: za 41, proti -, zdržal sa 1.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

-––     ––-     ––-

47. Odpredaj nebytového priestoru na ul. Hlavná č. 60, Mäsiarska 21

p. Knapík, primátor mesta Košice – Začína balík odpredajov nebytových priestorov, 
rokovanie mestského zastupiteľstva bude viesť námestník primátora mesta Košice p. Vargovčák. 

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Materiál je v písomnej podobe, 
otvoril k nemu rozpravu. Nakoľko sa nikto neprihlásil, uzavrel ju a dal slovo návrhovej komisii. 

p. Forgáč, poslanec MZ – Upozornil poslancov, že predaje sú niekedy dávané ako prípad 
osobitného zreteľa. Vždy je to uvedené v materiáli, preto to nebudú čítať. 
Prečítal návrh na uznesenie k bodu 47 v skrátenej podobe.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými ustanoveniami Štatútu mesta Košice schvaľuje prevod vlastníctva nebytového priestoru podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 61: za 38, proti 1, zdržali sa 3.
p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo 
	schválené.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo  v Košiciach podľa §  6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice, v súlade so zákonom NR SR č. 182/93 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien
schvaľuje
prevod   vlastníctva  nebytového  priestoru vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach domu a alikvotnej časti pozemku vo veľkosti 400/10000 prislúchajúceho k NP č. 1 na ul. Hlavná č. 60, Mäsiarska 21 pre nájomcu nebytového priestoru Igora Kalapoša  za  kúpnu cenu 78 650,- € po zohľadnení  nájomcom vynaložených investícií na rekonštrukciu vo  výške 27 965,46 € s predkupným právom mesta Košice v trvaní 5-tich rokov za rovnakú kúpnu cenu navýšenú o preukázané  investície. 
Predaj  predmetného  nebytového  priestoru  je  prípadom  hodným  osobitného zreteľa 
(§ 9 ods. 8 písm. e) zákona č. 258/2009 Z. z.). 

-––     ––-     ––-

48. Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcu PhDr. Ivetu Friedmannovú 
      na ul.  Mlynská 1

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Otvoril rozpravu no nakoľko sa do 
nej nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii.

p. Forgáč, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice schvaľuje prevod vlastníctva nebytových priestorov podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 62: za 35, proti 1, zdržali sa 5.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo
	schválené.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo  v Košiciach podľa §  6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice, v súlade so zákonom NR SR č. 182/93 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien
schvaľuje
prevod   vlastníctva  nebytového  priestoru vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach domu a alikvotnej časti pozemku vo veľkosti 263/10000 prislúchajúceho k nebytovému priestoru č. 5 na ul. Mlynská č. 1 pre nájomcu nebytového priestoru PhDr. Ivetu Friedmannovú za cenu 36 446 €. 
-––     ––-     ––-
49. Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcu GRAPHITES  s. r. o.
      na ul. Hlavná 116

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Otvoril rozpravu no nakoľko sa do 
nej nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii.

p. Forgáč, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice schvaľuje prevod vlastníctva nebytových priestorov podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 63: za 37, proti 1, zdržali sa 5.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo
	schválené.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo  v Košiciach podľa §  6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice, v súlade so zákonom NR SR č. 182/93 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien
schvaľuje
prevod   vlastníctva  nebytového  priestoru č. 3 vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach domu a alikvotnej časti pozemku vo veľkosti 1344/10000 prislúchajúceho k nebytovému priestoru na ul. Hlavná č. 116 pre nájomcu nebytového priestoru GRAPHITES s.r.o. za cenu 320 500,- € s predkupným právom mesta Košice v trvaní 5-tich rokov za rovnakú kúpnu cenu navýšenú o preukázané investície. 
Predaj  predmetného  nebytového  priestoru  je  prípadom  hodným osobitného  zreteľa 
(§ 9 ods. 8 písm. e) zákona č. 258/2009 Z. z.). 

-––     ––-     ––-
50. Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcu AK NIŽNÍK, spol.  s r. o.
      na ul. Kováčska č. 21

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Otvoril rozpravu no nakoľko sa do 
nej nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii.

p. Forgáč, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice schvaľuje prevod vlastníctva nebytových priestorov podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 64: za 37, proti 1, zdržali sa 5.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo
	schválené.
Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo  v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice a  v súlade so zákonom NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien
schvaľuje
prevod vlastníctva nebytového  priestoru vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, zariadeniach domu a alikvotnej časti pozemku vo veľkosti 586/10000 prislúchajúceho k nebytovému priestoru č. 1 na ul. Kováčska č. 21 pre nájomcu nebytového priestoru AK NIŽNÍK, spol.  s r. o. za kúpnu cenu 55 000,- € po zohľadnení nájomcom vynaložených investícií na rekonštrukciu vo  výške 37 250,- €. 
Predaj predmetného nebytového priestoru je prípadom hodným osobitného zreteľa 
(§ 9 ods. 8 písm. e) zákona č. 258/2009 Z.z.). 

-––     ––-     ––-

51. Zníženie vyvolávacej ceny 4 voľných bytov na predaj formou verejnej dražby 
      schválených uzneseniami MZ č. 822 a č. 825 zo dňa 13.5.2009

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Otvoril rozpravu no nakoľko sa do 
nej nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii.

p. Forgáč, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice  mení
		A. uznesenie MZ v Košiciach č. 822 zo dňa 13.5.2009 v časti mení nasledovne: 
1. v bode 3. časti A. slová „s vyvolávacou cenou 65 800,- €“ sa nahrádzajú slovami  
    „s vyvolávacou cenou 58 100,- € “
	2. v bode 1. časti B. slová „s vyvolávacou cenou 20 800,- €“ sa nahrádzajú slovami 
    „s vyvolávacou cenou 19 000,- € “
		3. v bode 3. časti C. slová „s vyvolávacou cenou 44 800,- €“ sa nahrádzajú slovami 
    „s vyvolávacou cenou 40 200,- €“.
B. uznesenie MZ v Košiciach č. 825 zo dňa 13.5.2009 v časti schvaľuje nasledovne: 
		1. v bode 8. slová „s vyvolávacou cenou 21 500,- €“ sa nahrádzajú slovami 
  „s vyvolávacou cenou 19 100,- €“.

Hlasovanie č. 65: za 43, proti -, zdržal sa -.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo
	schválené.
-––     ––-     ––-

52. Odpredaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb  

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Otvoril rozpravu no nakoľko sa do 
nej nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii.
p. Matoušek, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle citovaných ustanovení Štatútu mesta Košice schvaľuje predaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb uvedených v predloženom návrhu.

Hlasovanie č. 66: za 40, proti 1, zdržal sa 1.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo
	schválené.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b)  Štatútu mesta Košice
schvaľuje
predaj pozemkov  pod garážami v užívaní fyzických osôb 
1. Róbert Ruščák,  parc. č. 4341/4  s výmerou 19 m2  v  k. ú. Terasa za cenu 1 520,- €, 
2. Jozef Miženko,   parc. č. 4341/9 s výmerou 19 m2  v  k. ú. Terasa za cenu  1 520,- €,
3. Ing. Juraj Andrejčák,  parc. č. 1422/40 s výmerou 20 m2  v  k. ú. Severné mesto za   
    cenu 2 000,- €,
4. Ing. Peter Trebuňa, PhD.,  parc. č. 1422/42  s výmerou 20 m2  v  k. ú. Severné mesto 
    za cenu 2 000,- €,
5. Štefan Toporčák,  parc. č. 1244/3 s výmerou 18 m2  v  k. ú. Južné mesto  za  cenu    
    2 232,- €,
6. MUDr. Vladimír Takáč, parc. č. 1251 s výmerou 19 m2 v k. ú. Južné mesto za cenu
    2 356,- €.

-––     ––-     ––-

53. Odpredaj pozemkov v k. ú. Malá Lodina pre Emíliu Buglociovú
 
p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Otvoril rozpravu no nakoľko sa do 
nej nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii.

p. Matoušek, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice schvaľuje predaj nehnuteľností pozemkov podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 67: za 41, proti 1, zdržal sa -.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo
	schválené.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b)  Štatútu mesta Košice
schvaľuje
predaj nehnuteľností – pozemkov  parc. č.  442/16  s  výmerou 18 mﾲ18 m², parc. č. 455/52
 s výmerou 106 mﾲ106 m² a parc. č. 455/65 s výmerou 616 mﾲ616 m²  v k. ú. Malá Lodina vo vlastníctve mesta Košice pre Emíliu Buglociovú za cenu  8500,- €.  

-––     ––-     ––-

54. Odpredaj pozemku v k. ú. Malá Lodina pre Štefana Výrostka a Annu    
      Výrostkovú do bezpodielového spoluvlastníctva 
 
p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Otvoril rozpravu no nakoľko sa do 
nej nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii.

p. Matoušek, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice schvaľuje predaj nehnuteľností pozemkov podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 68: za 40, proti 1, zdržal sa 1.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo
	schválené.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice
schvaľuje
predaj nehnuteľnosti – pozemku parc.  č. 664/106  s  výmerou 5 mﾲ5 m²  v k. ú. Malá Lodina vo vlastníctve mesta Košice pre Štefana Výrostka a Annu Výrostkovú do bezpodielového spoluvlastníctva za cenu 15  €/m².  

-––     ––-     ––-

55. Odpredaj nehnuteľností v k. ú. Barca pre MČ Košice –  Barca

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Otvoril rozpravu no nakoľko sa do 
nej nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii.

p. Matoušek, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice schvaľuje predaj nehnuteľností pozemkov podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 69: za 40 + p. Balún, proti -, zdržal sa -.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo
	schválené.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice
schvaľuje
predaj nehnuteľností – pozemkov parc. č. 887/2, 587, 1647/6, 1647/7,1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660/1, 1661. 1662, 1663, 1664. 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686 a 1687  s celkovou výmerou 15 377 mﾲ15 377 m² v k.ú. Barca, budovy domu smútku bez súpisného čísla nachádzajúcu sa na parc. č. 587 vrátane oplotenia, chodníka a zelene  vo vlastníctve mesta Košice pre Mestskú časť Košice - Barca za kúpnu cenu 1,- € s predkupným právom mesta Košice za tú istú cenu. 
Predaj predmetných nehnuteľností je prípadom hodným osobitného zreteľa (§ 9 ods. 8 písm. e) zákona č. 258/2009 Z.z.).

-––     ––-     ––-

56. Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Vladimila Podstránskeho

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Otvoril rozpravu no nakoľko sa do 
nej nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii.

p. Matoušek, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice schvaľuje predaj nehnuteľností pozemkov podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 70: za 40, proti 1, zdržal sa -.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo
	schválené.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice
schvaľuje
predaj   nehnuteľností  –  pozemkov   parc.  č.  4699/378  s  výmerou  224 mﾲ224 m²  a  parc. 
č.  4699/377   s  výmerou  7 mﾲ7 m²  v   k. ú.  Terasa   vo  vlastníctve   mesta  Košice  pre 
Ing. Vladimila Podstránskeho za cenu 12 586,- €.  

-––     ––-     ––-

57. Odpredaj pozemkov v k. ú. Terasa  pre MUDr. Petra Piovarčiho 
      a MUDr. Tatianu Piovarčiovú do bezpodielového spoluvlastníctva

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Otvoril rozpravu no nakoľko sa do 
nej nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii.

p. Lukán, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s citovanými ustanoveniami Štatútu mesta Košice schvaľuje predaj nehnuteľností pozemkov podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 71: za 41, proti 1, zdržal sa -.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo
	schválené.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b)  a   § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice
schvaľuje
predaj pozemkov parc. č. 4697/197  s výmerou 135 mﾲ135 m², parc. č. 4697/213 s výmerou   5 mﾲ5 m²,  parc. č. 4697/242 s výmerou 20 mﾲ20 m² a parc. č. 4697/244 s výmerou 3 mﾲ3 m² v k. ú. Terasa vo vlastníctve  mesta  Košice pre MUDr. Petra Piovarčiho a MUDr. Tatianu Piovarčiovú do bezpodielového spoluvlastníctva za cenu 10 060,- €.

-––     ––-     ––-

58. Odpredaj pozemku v  k. ú. Južné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre DD 
      REAL INVEST a.s.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Otvoril rozpravu no nakoľko sa do 
nej nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii.

p. Lukán, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s citovanými ustanoveniami Štatútu mesta Košice schvaľuje predaj pozemku podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 72: za 39, proti 1, zdržal sa 1.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo
	schválené.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice
schvaľuje
predaj pozemku č. 1967/5 s výmerou  4 mﾲ4 m² v k. ú. Južné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre DD REAL INVEST a.s. za kúpnu cenu 104,- €/m².

-––     ––-     ––-

59. Odpredaj pozemkov v k. ú. Čermeľ pre Ing. Ladislava Milčeviča 
      a Teréziu Milčevičovú do bezpodielového spoluvlastníctva

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Otvoril rozpravu no nakoľko sa do 
nej nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii.

p. Lukán, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s citovanými ustanoveniami Štatútu mesta Košice schvaľuje predaj pozemkov podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 73: za 39, proti 1, zdržali sa 2.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo
	schválené.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice
schvaľuje
predaj pozemkov parc. č. 1943/3 s výmerou 19 mﾲ19 m² v k. ú. Čermeľ a parc. č. 1934/2 s výmerou 123 mﾲ123 m²  v k. ú. Čermeľ vo vlastníctve  mesta  Košice pre Ing. Ladislava Milčeviča a Teréziu Milčevičovú do bezpodielového spoluvlastníctva  za cenu        35,- €/m².  
Predaj predmetného pozemku  je prípadom hodným osobitného zreteľa (§9a ods. 8 písm. e) zákona č. 258/2009 Z.z.).

-––     ––-     ––-

60. Odpredaj pozemkov v k. ú. Čermeľ pre Luciu Jevčákovú 

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Otvoril rozpravu no nakoľko sa do 
nej nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii.

p. Lukán, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s citovanými ustanoveniami Štatútu mesta Košice schvaľuje predaj pozemku podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 74: za 41, proti 1, zdržal sa -.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo
	schválené.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice
schvaľuje
predaj pozemkov parc. č. 1900/1 s výmerou 300 mﾲ300 m², parc. č. 1900/2   s výmerou 
19 m², parc.  č.  1900/3  s  výmerou  2 mﾲ2 m²,  parc.  č.  1902/2  s  výmerou  30 mﾲ30 m²  a parc. č. 1902/3 s výmerou 3 mﾲ3 m² v k. ú. Čermeľ vo vlastníctve mesta Košice pre Luciu Jevčákovú za cenu  40,- €/ m².

-––     ––-     ––-

61. Odpredaj pozemkov pre výstavbu garáží v k. ú. Grunt formou dobrovoľných 
      dražieb 

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Otvoril rozpravu no nakoľko sa do 
nej nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii.

p. Lukán, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s citovanými ustanoveniami Štatútu mesta Košice schvaľuje predaj nehnuteľností podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 75: za 42, proti -, zdržal sa -.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo
	schválené.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice
schvaľuje
predaj nehnuteľností -  pozemkov v k. ú. Grunt:
- parc. č. 1624/643 s výmerou 22 mﾲ22 m² vo vlastníctve mesta Košice formou dobrovoľnej 
  dražby s najnižším podaním 1 600,- €,
- parc. č. 1624/644 s výmerou 22 mﾲ22 m² vo vlastníctve mesta Košice formou dobrovoľnej 
  dražby s najnižším podaním 1 600,- €.

-––     ––-     ––-

62. Odpredaj pozemku a stavby v  k.ú. Grunt formou dobrovoľnej dražby

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Otvoril rozpravu no nakoľko sa do 
nej nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii.

p. Forgáč, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice schvaľuje predaj nehnuteľností podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 76: za 41, proti -, zdržal sa 1.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo
	schválené.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice
schvaľuje
predaj nehnuteľností – pozemku parc. č. 3402/6 s  výmerou 1ﾠ795 mﾲ1 795 m² a spevnenej plochy - parkoviska na parc. č. 3402/6 v k. ú. Grunt vo vlastníctve mesta Košice formou dobrovoľnej dražby  s najnižším podaním vo výške 186 500,- €.  

-––     ––-     ––-

63. Odpredaj pozemku v k. ú. Furča pre K 1, s.r.o.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Otvoril rozpravu no nakoľko sa do 
nej nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii.

p. Forgáč, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice schvaľuje predaj nehnuteľností podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 77: za 39, proti 1, zdržali sa 2.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo
	schválené.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice
schvaľuje
predaj nehnuteľnosti – pozemku  parc. č. 3526/46 s výmerou 445 mﾲ445 m² v k.ú. Furča 
vo vlastníctve  mesta  Košice pre K 1, s.r.o.  za cenu 50,- €/m².  
  
-––     ––-     ––-

64. Odpredaj pozemkov v  k. ú. Furča formou dobrovoľnej dražby

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Otvoril rozpravu no nakoľko sa do 
nej nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii.

p. Forgáč, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice schvaľuje predaj nehnuteľností podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 78: za 40, proti -, zdržali sa 2.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo
	schválené.
Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice
schvaľuje
predaj nehnuteľností – pozemkov parc. č. 1604/326 s  výmerou 18 mﾲ18 m², parc. 
č. 1604/327 s výmerou 18 mﾲ18 m², 1604/328 s výmerou 18 mﾲ18 m², 1604/329 s výmerou 18 mﾲ18 m², 1604/330 s výmerou 18 mﾲ18 m², 1604/331 s výmerou 18 mﾲ18 m², 1604/332 s výmerou 18 mﾲ18 m², 1604/333 s výmerou 18 mﾲ18 m², 1604/334 s výmerou 18 mﾲ18 m², 1604/335 s výmerou 18 mﾲ18 m², 1604/336 s výmerou 18 mﾲ18 m², 1604/337 s výmerou 18 mﾲ18 m², 1604/338 s výmerou 18 mﾲ18 m², 1604/339 s výmerou 18 mﾲ18 m², 1604/340 s výmerou 18 mﾲ18 m²  v  k.ú.  Furča vo vlastníctve mesta Košice formou dobrovoľnej dražby  s najnižším podaním vo výške 18 500,- €.  
.  
-––     ––-     ––-

65. Odpredaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. Petra Toronského

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Otvoril rozpravu no nakoľko sa do 
nej nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii.

p. Forgáč, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice schvaľuje predaj pozemku podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 79: za 40, proti 1, zdržal sa -.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo
	schválené.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice
schvaľuje
predaj  časti pozemku parc. č. 206/1 (diel č. 1) s  výmerou 262 m2  v k. ú. Košické Hámre vo vlastníctve  mesta  Košice pre Ing. Petra Toronského za cenu vo výške 
15,- €/m2.

-––     ––-     ––-

66. Odpredaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Máriu Dudrovú

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Otvoril rozpravu no nakoľko sa do 
nej nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii.

p. Forgáč, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice schvaľuje predaj pozemku podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 80: za 40, proti -, zdržal sa 1.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo
	schválené.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice
schvaľuje
predaj  pozemku - časti parc. č. 169/1 (diel č. 1) s výmerou 24 m2 v k. ú. Košické Hámre vo vlastníctve mesta Košice pre Máriu Dudrovú  za kúpnu cenu  15,- €/m2.                  

-––     ––-     ––-

67. Odpredaj pozemku v k. ú. Krásna pre STELMO a.s. Košice

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Otvoril rozpravu no nakoľko sa do 
nej nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii.

p. Matoušek, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s citovanými ustanoveniami Štatútu mesta Košice schvaľuje predaj nehnuteľnosti pozemku podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 81: za 39, proti 1, zdržal sa 1.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo
	schválené.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice
schvaľuje
predaj nehnuteľnosti – pozemku  časti parcely  KN-E č. 137/1 (novovytvorená parc.
č. 8108/2)  s  výmerou 61 mﾲ61 m² v k. ú. Krásna vo vlastníctve mesta Košice pre STELMO a.s. Košice za cenu  60,- €/m².  

-––     ––-     ––-

68. Odpredaj pozemku v k. ú. Krásna pre  Mikuláša Rjabinčáka a Kvetoslavu 
      Rjabinčákovú do bezpodielového spoluvlastníctva

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Otvoril rozpravu no nakoľko sa do 
nej nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii.

p. Matoušek, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s citovanými ustanoveniami Štatútu mesta Košice schvaľuje predaj pozemku podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 82: za 42, proti 1, zdržal sa -.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo
	schválené.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice
schvaľuje
predaj  pozemku  parc. č. 7028/2 s výmerou 105 mﾲ105 m² v k. ú. Krásna vo vlastníctve mesta Košice pre Mikuláša Rjabinčáka a Kvetoslavu Rjabinčákovú do bezpodielového spoluvlastníctva za cenu 86,- €/m². 

-––     ––-     ––-

69. Odpredaj pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre Ing. Ivana Petríka
      a Ing. Katarínu Petríkovú do bezpodielového spoluvlastníctva

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Otvoril rozpravu no nakoľko sa do 
nej nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii.

p. Matoušek, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s citovanými ustanoveniami Štatútu mesta Košice schvaľuje predaj pozemku podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 83: za 42, proti 1, zdržal sa -.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo
	schválené.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice
schvaľuje
predaj  pozemku parc. č. 1121/28 s výmerou 403 m2 v k. ú. Košická Nová Ves  vo vlastníctve  mesta  Košice pre Ing. Ivana Petríka a  Ing. Katarínu Petríkovú do bezpodielového spoluvlastníctva za cenu vo výške 54,- €/m2.
-––     ––-     ––-

70. Odpredaj pozemku v  k. ú. Nižný Klátov vo vlastníctve mesta Košice do   
podielového spoluvlastníctva pre Martu Čikovú, Juditu Semivanovú a Juraja Semivana pre každého v podiele 1/3 k celku

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Otvoril rozpravu no nakoľko sa do 
nej nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii.

p. Matoušek, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s citovanými ustanoveniami Štatútu mesta Košice schvaľuje predaj časti pozemku podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 84: za 42, proti 1, zdržal sa -.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo
	schválené.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice
schvaľuje
predaj  časti pozemku č. KN-E 2675/17 (KN-C č. 564 a č.565) s výmerou  502 mﾲ502 m² 
v  k.ú. Nižný Klátov vo vlastníctve mesta Košice do podielového spoluvlastníctva pre  Martu Čikovú, Juditu Semivanovú a Juraja Semivana pre každého v podiele 1/3 
k celku za kúpnu cenu 20,- €/m².
-––     ––-     ––-

71. Odpredaj pozemkov v k. ú. Ružín pre Ing. Radoslava Vasiľáka
      a Ing. Silviu Vasiľákovú do bezpodielového spoluvlastníctva

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Otvoril rozpravu no nakoľko sa do 
nej nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii.

p. Matoušek, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s citovanými ustanoveniami Štatútu mesta Košice schvaľuje predaj pozemkov podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 85: za 42, proti -, zdržal sa -.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo
	schválené.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice
schvaľuje
predaj pozemkov parc. č. 33/18 s výmerou 183 mﾲ183 m², č. 33/19 s výmerou 132 m2 
a č. 33/20 s výmerou 104 m2 v k. ú. Ružín vo vlastníctve mesta Košice za cenu  
10 €/m2 pre Ing. Radoslava Vasiľáka a Ing. Silviu Vasiľákovú do bezpodielového spoluvlastníctva. 
-––     ––-     ––-
72. Odpredaj pozemkov v k. ú. Myslava pre Milana Durilu a Annu Durilovú
      do bezpodielového spoluvlastníctva

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Otvoril rozpravu no nakoľko sa do 
nej nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii.

p. Lukán, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s citovanými ustanoveniami Štatútu mesta Košice schvaľuje predaj pozemku podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 86: za 41, proti 1, zdržal sa -.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo
	schválené.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice
schvaľuje
predaj pozemkov parc. č. 3873 s výmerou 8 mﾲ8 m² , č. 3874 s výmerou 16 m2 a č. 3875 s výmerou 76 m2 v k. ú. Myslava vo vlastníctve mesta Košice za cenu  35 €/m2 pre Milana Durilu a Annu Durilovú do bezpodielového spoluvlastníctva. 

-––     ––-     ––-

73. Odpredaj pozemkov v k. ú. Myslava pre v k.ú. Myslava pre RNDr. Máriu   
      Javnickú

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Otvoril rozpravu no nakoľko sa do 
nej nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii.

p. Lukán, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s citovanými ustanoveniami Štatútu mesta Košice schvaľuje predaj nehnuteľnosti pozemku podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 87: za 42, proti 1, zdržal sa -.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo
	schválené.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice
schvaľuje
predaj nehnuteľnosti – pozemku časti parcely KN-E č. 1887  s  výmerou 3 mﾲ3 m²  v k. ú. Myslava vo vlastníctve mesta Košice pre RNDr. Máriu Javnickú za cenu 70,- €/m². 

-––     ––-     ––-

74. Odpredaj pozemku v k. ú. Šebastovce pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Otvoril rozpravu no nakoľko sa do 
nej nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii.

p. Lukán, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s citovanými ustanoveniami Štatútu mesta Košice schvaľuje predaj pozemku podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 88: za 42, proti -, zdržal sa 1.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo
	schválené.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice
schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 369/5  s výmerou 2306 mﾲ2306 m² v k. ú. Šebastovce vo vlastníctve mesta Košice pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. za cenu vo  výške 72 870,- €. 

-––     ––-     ––-

75. Odpredaj pozemku v k. ú. Šebastovce pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Otvoril rozpravu no nakoľko sa do 
nej nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii.

p. Lukán, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie v skrátenej podobe.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s citovanými ustanoveniami Štatútu mesta Košice schvaľuje predaj pozemku podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 89: za 41, proti -, zdržal sa 1.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo
	schválené.

Úplné znenie schváleného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice
schvaľuje
predaj pozemku časť parc. č. 1722/1 (novovytvorená parc. č. 1722/75)  s výmerou 
20 m² v k. ú. Nižná Úvrať vo vlastníctve mesta Košice pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. za cenu 1 240,- €. 

-––     ––-     ––-

76. Rôzne

p. Gamcová, poslankyňa MZ – Aj vzhľadom na ďalšie organizačné záležitosti oznámila, 
že všetci traja poslanci Stanislav Kočiš, Eva Hulmečíková a Mária Gamcová už nie sú členmi Slobodného fóra.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Nakoľko sa už nikto do rozpravy 
	neprihlásil, uzavrel bod rôzne a poďakoval sa návrhovej komisii za spoluprácu.

––-     ––-     ––-




























	Program mestského zastupiteľstva sa vyčerpal. Rokovanie mestskej rady je plánované na 13.7.2010. Na ďalšom rokovaní mestského zastupiteľstva sa stretnú 7.9.2010. 
Námestník primátora mesta Košice MUDr. Marek Vargovčák poďakoval prítomným za aktívnu účasť a vyhlásil XXXVI. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach za ukončené.
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88	Odpredaj pozemku v  k. ú. Južné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre DD REAL INVEST a.s.
88	Odpredaj pozemkov v k. ú. Čermeľ pre Ing. Ladislava Milčeviča  a Teréziu Milčevičovú do bezpodielového spoluvlastníctva
89	Odpredaj pozemkov v k. ú. Čermeľ pre Luciu Jevčákovú 
90	Odpredaj pozemkov pre výstavbu garáží v k. ú. Grunt formou dobrovoľných dražieb 
90	Odpredaj pozemku a stavby v  k.ú. Grunt formou dobrovoľnej dražby
91	Odpredaj pozemku v k. ú. Furča pre K 1, s.r.o.
91	Odpredaj pozemkov v  k. ú. Furča formou dobrovoľnej dražby
92	Odpredaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. Petra Toronského
92	Odpredaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Máriu Dudrovú
93	Odpredaj pozemku v k. ú. Krásna pre STELMO a.s. Košice
93	Odpredaj pozemku v k. ú. Krásna pre  Mikuláša Rjabinčáka a Kvetoslavu Rjabinčákovú do bezpodielového spoluvlastníctva
94	Odpredaj pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre Ing. Ivana Petríka
a Ing. Katarínu Petríkovú do bezpodielového spoluvlastníctva
94	Odpredaj pozemku v  k. ú. Nižný Klátov vo vlastníctve mesta Košice do podielového spoluvlastníctva pre Martu Čikovú, Juditu Semivanovú a Juraja Semivana pre každého v podiele 1/3 k celku
95	Odpredaj pozemkov v k. ú. Ružín pre Ing. Radoslava Vasiľáka
a Ing. Silviu Vasiľákovú do bezpodielového spoluvlastníctva
96	Odpredaj pozemkov v k. ú. Myslava pre Milana Durilu a Annu Durilovú
do bezpodielového spoluvlastníctva
96	Odpredaj pozemkov v k. ú. Myslava pre v k.ú. Myslava pre RNDr. Máriu Javnickú
97	Odpredaj pozemku v k. ú. Šebastovce pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s.
97	Odpredaj pozemku v k. ú. Šebastovce pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s.
98	Rôzne
99	Záver



