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Zápisnica 
z XXVII. (mimoriadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 

zo dňa 2. marca 2022 
 
 
Prítomní: podľa prezenčných listín  
 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach otvoril a viedol primátor mesta Košice 
Ing. Jaroslav Polaček, formou online rokovania. 

- - - 
Úvod rokovania 
 
p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, otváram 

XXVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, na ktorom vás všetkých 
srdečne vítam. V úvode mi dovoľte ospravedlniť zo zasadnutia mestského 
zastupiteľstva pána poslanca Daniela Rusnáka, pána poslanca Martina Semana a pána 
poslanca Ján Sekáča. Prosím prezentujete sa. Konštatujem, že je prezentovaných 30 
poslancov (pozn.: 29 + 1 p. Balčík deklaračne), čo je nadpolovičná väčšina všetkých 
poslancov a sme teda uznášania schopní. Pán poslanec Balčík ak Vám nebude 
fungovať hlasovacie zariadenie, hlasujte cez MS TEAMS.  
Vážené poslankyne, vážení poslanci, program dnešného mimoriadneho zasadnutia ste 
dostali v pozvánke. Podľa § 20 ods. 8 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 
v Košiciach „Program zasadnutia zvolaného podľa § 14 ods. 2 nemožno doplniť alebo 
meniť“.  

- - - 
 

Voľba návrhovej komisie 
 

p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, predsedovia poslaneckých 
klubov navrhli svojich zástupcov do návrhovej komisie, a to pána poslanca Petra 
Hubu, pani poslankyňu Luciu Iľaščíkovú a pána poslanca Róberta Schwarcza. Má 
niekto pripomienky alebo iný návrh? Ak nie, ďakujem pekne. Oznamujem, že na 
dvadsiatom siedmom mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva bude 
návrhová komisia pracovať v zložení pán poslanec Róbert Schwarcz a poslanec Huba 
a pani poslankyňa Lucia Iľaščíková. Ostatným poslancom oznamujem, aby svoje 
návrhy jednotlivým bodom programu rokovania zasielali elektronicky ako príloha 
tohto chatu v rámci programu Microsoft Teams tejto návrhovej komisii po ústnej 
informácii poslancov.  

- - - 
 
Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Jakubov a JUDr. Martin Balčík 

- - - 
 
K programu zasadnutia 
 
p. Polaček, primátor mesta: Teraz pristúpime k hlasovaniu o programe ako bol uvedený 

v pozvánke. Nech sa páči prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 1 -  za: 30 + 1 (p. Balčík), proti: 0, zdržali sa: 0 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. 

Dámy a páni, dovoľte mi ešte hlasovať zároveň o návrhovej komisii, ktorá bola 
navrhnutá v zložení pán poslanec Huba, pán poslanec Schwarcz a pani poslankyňa 
Iľaščíková. Prosím hlasujeme ešte o tejto navrhnutej komisii, nech sa páči. 

 
Hlasovanie č. 2 -  za: 31 + 1 (p. Balčík), proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrhová komisia bola schválená, zároveň sme hlasovali aj 

o programe, ktorý bol uvedený v pozvánke, ktorý bol tiež schválený. 
- - - 

 
Bod č. 1 
Vyhlásenie k vojnovej agresii Ruskej federácie voči Ukrajinskej republike, jej 
demokraticky zvoleným inštitúciám a občanom Ukrajiny 
 
p. Polaček, primátor mesta: Vážené panie poslankyne, páni poslanci dovoľte mi, aby som 

predložil bod číslo 1, ktorým je vyhlásenie k vojnovej agresii Ruskej federácie voči 
ukrajinskej republike, jej demokraticky zvoleným inštitúciám a občanom Ukrajiny. 
Samotné vyhlásenie máte v samotnom materiáli, ktoré znie nasledovne: Mestské 
zastupiteľstvo v Košiciach, ako zastupiteľský zbor obyvateľov mesta Košice, druhého 
najväčšieho mesta na Slovensku, vychádzajúc z úcty k hodnotám slobody a 
demokracie, vedomé si nevyhnutnej potreby rešpektovania princípov a noriem 
medzinárodného práva, berúc do úvahy obsah medzinárodných dokumentov, ktorými 
sú najmä Charta Organizácie spojených národov, Helsinský záverečný akt, 
Budapeštianske memorandum, Parížska charta a základná zmluva NATO-Rusko, 
majúc na pamäti dlhodobú spoluprácu medzi mestom Košice a jeho partnerským 
mestom Užhorod, ktorého územie je tak, ako aj územie mnohých iných ukrajinských 
miest, v súčasnosti postihnuté vojnou, týmto odmieta a odsudzuje vojenskú agresiu 
Ruskej federácie voči Ukrajine, ktorá je v príkrom rozpore so základnými morálnymi 
a právnymi princípmi civilizácie, ktorej je mesto Košice súčasťou, ako aj v rozpore s 
medzinárodnými dokumentmi, v ktorých sú tieto morálne a právne princípy 
inkorporované, vyjadruje plnú podporu a solidaritu občanom Ukrajiny a vyjadruje 
sústrasť nevinným obetiam tejto agresie, žiada Ruskú federáciu o rešpektovanie 
noriem medzinárodného humanitárneho práva a umožnenie bezpečného  
humanitárneho prístupu a pomoci všetkým osobám v núdzi, žiada Ruskú federáciu, 
aby okamžite zastavila vojenské operácie a bezpodmienečne stiahla všetky ozbrojené 
sily a vojenskú techniku z celého územia Ukrajiny, majúc na zreteli jej medzinárodne 
uznané hranice, a plne podporuje snahy o mierové riešenie vojenského konfliktu. 
Ďakujem pekne, otváram rozpravu, nech sa páči. V prípade, že sa do rozpravy nik 
nehlási uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 

 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie: Návrh na uznesenie Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 
zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov schvaľuje 
vyhlásenie k vojnovej agresii Ruskej federácie voči Ukrajine, jej demokraticky 
zvoleným inštitúciám a občanom Ukrajiny, ktoré je uvedené v prílohe tohto uznesenia.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči prosím hlasujte. 
 



3 

 

Hlasovanie č. 3 -  za: 31 + 2 (pp. Balčík, Bacsó), proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol schválený, ďakujem pekne. Tak isto pán Bacsó 

hlasoval za teda 33 poslancov bolo za. 
- - - 

 
Bod č. 2 
Dotačná schéma pre organizácie zabezpečujúce pomoc pre obyvateľov Ukrajiny 
utekajúcich pred vojnou na Ukrajine 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 2 predkladám materiál Dotačná schéma pre 

organizácie zabezpečujúce pomoc pre obyvateľov Ukrajiny utekajúcich pred vojnou na 
Ukrajine. 
Útokom ozbrojených síl Ruskej federácie na Ukrajinu dňa 24. februára 2022 začal 
otvorený vojnový konflikt na území susedného štátu Slovenska. V dôsledku tohto 
konfliktu vzniká veľká vlna utečencov smerujúcich z Ukrajiny na Slovensko a to do 
ďalších európskych krajín. V nadväznosti na vyššie uvedené aj mesto Košice pristupuje 
k realizácii viacerých opatrení jedny z nich aj návrh dotačnej schémy pre organizácie, 
ktoré organizujú a zabezpečujú pomoc pre obyvateľov krajiny utekajúcich pred vojnou 
na Ukrajine. Na prerozdelenie sa navrhuje suma 100.000 Eur, uznesenie obsahuje 
základné parametre dotačnej schémy, ktorá sa riadi Všeobecne záväzným nariadením 
mesta Košice číslo 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice, tie boli 
navrhnuté tak, aby, čo najviac uľahčili naplnenie sledovaného účelu prihliadajúc aj 
osobitnú aktuálnu pracovnú zaťaženosť mimovládnych organizácií pracujúcich v teréne. 
Vzhľadom na okolnosti prípadu sa navrhuje upustiť od všeobecnej podmienky nimi, 
teda 10 percentného spolufinancovania účelu dotácie. So schválením dotačnej schémy 
je spojená aj zmena programového rozpočtu na tento rok. V návrhu zmeny rozpočtu je 
už zakomponovaná aj zmena rozpočtu týkajúca sa materiálovej pomoci mestu Užhorod, 
ktorá bude prerokovaná v rámci osobitného bodu nasledujúcej časti. Zároveň mi 
dovoľte povedať, ak ste náhodou nezachytili už v nedeľu mesto Košice spolu s pani 
námestníčkou pripravilo základnú výzvu kedy sme na území mesta Košice nielen 
mailom asi niekoľko desiatok organizácií oslovili a zároveň aj cez sociálne siete, ale aj 
tlačovým vyhlásením, aby všetci tí, ktorí majú možnosť mestu Košice pomáhať v 
súvislosti s utečeneckou krízou a to na rôznej forme, či už jednorazovej, krátkodobej 
alebo dlhodobej pomoci týmito ľuďmi, aby svoje ciele nám zaslali, aby nám zaslali 
svoje vízie ako vedia pomôcť a samozrejme, aby sa nám predbežne registrovali, aby 
sme vedeli, že či vôbec na území mesta Košice dokážeme nájsť dostatok takýchto 
organizácií. Do dnešného dňa sa nám do  tejto výzvy predbežnej, pretože ona nie je 
ešte výzvou je to len predbežná, aby sme sa vedeli orientovať v tejto problematike, 
zapojilo približne 30 organizácií, pani námestníčka vás vie v tejto veci ak bude záujem 
informovať o aké organizácie ide prípadne čo všetko ponúkajú. My dnes nevieme 
jednoznačne stanoviť samotné naše vlastné ciele, pretože situácia sa vyvíja z minúty na 
minútu tie informácie, ktoré do Košíc postupne prichádzajú samozrejme sú v čase vždy 
trošku iné aj s nejakým odstupom času v tejto chvíli môžeme povedať, že mesto Košice 
má pripravených približne 500 lôžok, ktoré sú minimálne naplnené, pretože väčšina 
ľudí našim mestom len prechádza, zároveň už dnes máme z hmotných rezerv cez 
okresný úrad prisľúbených približne 1000 lôžok. Našim cieľom je do konca týždňa do 
nedele mať pripravených 5000 lôžok na prespanie jednorazové alebo viacdenné 
prespanie ľudí, ktorí potrebujú pomoc a predpokladáme, že budú následne migrovať 
ďalej. Zároveň sa mesto po splnení tejto úlohy sa pripravuje na druhú a to je príprava, či 
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už stanových mestečiek, ktoré predpokladáme, že bude potrebné samozrejme, keď 
budeme mať dostatok informácií nastaviť sa na kapacitu možno až 25 tis., možno viac 
ľudí, samozrejme všetko závisí od samotnej situácie. Tým, že v tejto chvíli sa najmä 
utečenci z Ukrajiny zgrupujú na železničnej stanici, čo je úplne prirodzené, pretože 
mesto Košice je najbližšie mesto, ktoré dokáže týchto ľudí napojiť na vlakovú alebo 
autobusovú sieť a dostať ich do ďalších miest Európskej únie. Mesto pripravuje už 
niekoľko hodín od včerajšieho dňa pracovisko na kúpalisku Červená hviezda je v 
spolupráci so štátnou políciou všetkých tých ktorých postupne budeme privádzať do 
Košíc nebudú vystupovať na železničnej stanici, ale priamo na pracovisku Červená 
hviezda, ktoré bude vybavené dobrovoľníkmi, ktoré bude vybavené tým, aby si ľudia 
mohli svoje veci odložiť, sadnúť si, zohriať sa, najesť sa, napiť sa, aby dostali základné 
pokyny informácie pričom dobrovoľníci im pomôžu v prípade, že nemajú štandardný 
štatút utečenca zakúpiť lístok, prípadne lístok na ďalšie cestovanie, prípadne ich 
nasmerovať nastaviť tak, aby dokázali ďalej pokračovať vo svojej ceste, pretože 
pripravujeme z Košíc aj špeciálne vlakové spojenia, ktoré pôjdu mimo štandardnej sieti 
a zároveň pripravujeme aj odchod autobusov, ktoré by do niektorých miest prevažne 
Bratislava, Viedeň, Budapešť, Praha možno Krakov. Dokázali týchto ľudí odniesť čo 
najjednoduchším spôsobom. Samozrejme na tomto pracovisku pripravujeme aj 
pracovisko, ktoré bude súvisieť s tým, aby v prípade, že niekto potrebuje naozaj prespať 
prenocovať, aby sme mu vedeli ponúknuť aj takéto zázemie. To sú veci, ktoré sa tejto 
chvíli vyvíjajú, ktoré prídu už dnes vieme, že budeme potrebovať aj na tomto 
pracovisku, či už občianske združenia, charitatívne združenia, ktoré nám budú pomáhať 
s dobrovoľníkmi s množstvami ľudí, takto samozrejme sa bude vyvíjať aj ďalšia vec. 
Na druhej strane v prípade, že sa u nás rozhodnú ľudia ostať na dlhšie obdobie bude 
treba týmto ľuďom zabezpečiť aj inú pomoc, či už psychosociálnu, sociálnu, 
zdravotnícku, sociálnu štandardnú alebo vzdelávanie a pod. Týchto úloh, ktoré môžu 
vzniknúť na tejto časti problematiky môže byť veľmi veľa, dnes ich naozaj nedokážeme 
úplne jednoznačne naformulovať, preto vlastne vzniká aj toto uznesenie, ktorým 
vyzývame občianske združenia, príspevkové organizácie i tých, ktorí vedia pomôcť, aby 
hľadali odpovede na to ako uľahčiť týmto ľuďom život na druhej strane zabezpečiť, aby 
sa Košičania v Košiciach cítili bezpečne, a aby sme pomohli naozaj adresne tak ako je 
potrebné. Preto toto uznesenie sme vám pripravili, nech sa páči otváram rozpravu. Pán 
poslanec Strojný, nech sa páči. 

 
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán primátor, vážené 

kolegyne, kolegovia samozrejme plne podporujem toto uznesenie budem hlasovať za, 
ale momentálne tesne pred týmto zastupiteľstvom sme sa na mestskej rade dohodli aj na 
ďalšom uznesení, ktoré prečítam v podstate dvojka súvisí s tým, čo budeme 
schvaľovať v nasledujúcom bode číslo 3, kde by pán primátor mal podpisovať dotácie 
do výšky 10.000 Eur. Na mestskej rade sme sa zhodli, že by bolo dobré stanoviť aj 
komisiu, aby v nej boli delegovaní poslanci mestského zastupiteľstva, ak teda 
schvaľujeme takúto výšku dotácie. Dovolím si teda predniesť: Mestské zastupiteľstvo v 
Košiciach po a) zriaďuje dočasnú komisiu, ktorá rozhodne o poskytnutí dotácie podľa 
dotačnej schémy pre organizácie zabezpečujúce pomoc pre obyvateľov Ukrajiny 
utekajúcich pred vojnou na Ukrajine, za b) boli z radov poslancov členov dočasnej 
komisie po prvé pána poslanca Róberta Schwarcza a po druhé pani poslankyňu Ivetu 
Adamčíkovú, po tretie pána poslanca Viliama Knapa, po štvrté pani námestníčku Luciu 
Gurbáľovú. Tento návrh som vám zaslal do mailov a má ho aj návrhová komisia, 
ďakujem pekne. 

 



5 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, faktická nech sa páči pán námestník. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, pozdravujem všetkých, kolegovia pán 

poslanec Strojný za tento návrh som ja osobne tak ako je predložený nehlasoval. Ja som 
hlasoval na mestskej rade za to, že do pracovnej komisie, ktorá má pripraviť tieto 
návrhy pre primátora nominuje mestské zastupiteľstvo týchto štyroch poslancov. My 
sme nehlasovali za to na mestskej rade, že ideme zriadiť nejakú dočasnú komisiu, my 
sme hlasovali o nomináciách do pracovnej skupiny zo strany poslancov za 
zastupiteľstvo, nie je to tak predložené ako to bolo schválené respektíve za to, za čo som 
ja hlasoval na mestskej rade. My nemôžeme zriaďovať dočasnú komisiu, ktorá má 
potom vyberať ak to vyberá dočasná komisia, potom by o tom malo na konci dňa zase 
hlasovať zastupiteľstvo. My sme sa dohodli, že to odbornej pracovnej skupiny 
zastupiteľstvo nominuje a padol návrh na týchto štyroch poslancov, čiže ja by som bol 
rád keby sme tento návrh pozmenili tak, ako sme ho prerokovali a schválili podľa mojej 
vedomosti na mestskej rade. Mestské zastupiteľstvo nominuje do pracovnej skupiny 
alebo volí do pracovnej skupiny z radov poslancov týchto štyroch poslancov, o tomto 
sme hlasovali. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pani námestníčka.  
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne kolegyne kolegovia chcela by 

som vás oboznámiť s výzvou, ktorú sme vyhlásili ešte v nedeľu, keď začal teda 
núdzový stav v krajine ohľadom utečencov, lebo sa nám hlásilo množstvo 
dobrovoľníkov a organizácií, ktoré chcú pomáhať, ale potrebujú k tomu súčinnosť 
mesta. Do dnešného dňa, čiže ak by som to zrátala, vlastne v priebehu troch dní nám 
prišlo 20 projektov od organizácií a 10 od jednotlivcov, sú to organizácie alebo 
inštitúcie, ktoré ponúkajú naozaj pomoc rôzneho charakteru, ide od jednorazovej 
pomoci od materiálnej pomoci cez nákup potravín alebo zabezpečenie ubytovania alebo 
prepravy až po odbornú pomoc napr. zdravotná asistenčná služba je v ponuke alebo 
poskytnutie zdravotnej psychosociálnej, či psychologickej pomoci. Mladí medici by 
chceli chodiť ubytovaným Ukrajincom na internáty, aby im pomohli s liekmi alebo so 
zdravotníckym materiálom, už teraz mám spätnú väzbu od týchto ľudí, že je nedostatok 
zdravotníckeho materiálu a potrebujú si to veľmi prácne zháňať. Takisto napríklad je 
požiadavka na pohonné hmoty pre vodičov, ktorí dobrovoľne prevážajú utečencov na 
dôležité miesta. Takže toto sú všetko požiadavky, ktoré od týchto organizácií máme a ja 
som presvedčená, že ak k tomu dáme nejaký systém a zasadneme, tak budeme vedieť 
promptne a efektívne reagovať, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Špak nech sa páči. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Dobrý deň kolegyne kolegovia, ja nemám návrh 

uznesenia, len taký stručný návrh pomoci. Ako isto viete tak časť mojej spoločnosti sa 
venuje poskytovaniu zdravotnej starostlivosti a tak ako sme už doteraz tých pár dní 
pomohli pár desiatkam Ukrajincov, tak ponúkame túto možnosť samozrejme môžete 
oznámiť svojim blízkym, že sme vyčlenili na firme 1000 testov pre prípadných 
záujemcov ak to budú potrebovať, môžu sa ozvať, ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, testy budeme potrebovať aj na Červenej hviezde, 

aj toto je možné, pán poslanec ak chcete môžete sa spojiť s pánom Ferjenčíkom alebo so 
splnomocnencom, ktorého som zabudol predstaviť mesta Košice, ktorý je na to 
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spôsobilý na to, aby nám pomáhal v tejto veci, ďakujem pekne. Nech sa páči pán 
poslanec Strojný. 

 
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, budem reagovať na pána námestníka, no 

bohužiaľ sme sa asi nepochopili alebo že správa nepočúvali. Na mestskej rade som 
pomaly prečítal celý návrh a jediný, kto mal výhrady bol pán primátor a požiadal ma, 
aby som do béčka doplnil z radov poslancov, ale okej, chápem v pohode, zmenil som 
teda text dočasnú komisiu, na pracovnú skupinu, takto som to prepísal a poslal pánovi 
Schwarczovi do návrhovej komisie. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem aj ja, pán námestník faktická. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ja som bol účastný tejto diskusie, 

pamätám o čom sme hlasovali, respektíve o čom sme sa rozprávali. Zaslal slovom aj ja 
pozmeňujúci návrh, v ktorom mestské zastupiteľstvo pre riešenie dotácie podľa 
dotačnej schémy pre organizácie zabezpečujúce pomoc pre obyvateľov Ukrajiny 
utekajúcich pred vojnou na Ukrajine volí z radov poslancov za členov pracovnej 
komisie a tam sú títo štyria nominanti, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: ďakujem pekne, pán poslanec Rovinský, nech sa páči faktická. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, že ste sa dohodli. 
 
p. Polaček, primátor mesta: A ja, nech sa páči pán poslanec Vrchota. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, mňa poprosili obyvatelia mesta Košice, 

ktorí pomáhali v rámci vzniknutej situácie, aby som prečítal taký list, kde je zopár 
dobrých tipov ako pomôcť a ako vnímajú oni tú situáciu, takže prečítam ich list, ktorý 
mi doručili včera. Vážené mestské zastupiteľstvo ako občania, občianky mesta Košice si 
dovoľujeme adresovať tento list, aby sme vás upozornili na potreby ľudí utekajúcich 
pred vojnou a to na základe našich skúsenosti počas posledných dní kedy sme pomáhali 
ľuďom na hraniciach aj v našom meste. Sme neformálne zoskupenie aktivistov a 
aktivistiek ochotných podať pomocnú ruku, ktorí sa začali okamžite koordinovať po 
vypuknutí vojny na Ukrajine. Už vo štvrtok ráno, keď sme sa rozhodli svoju solidaritu 
vyjadriť najprv symbolicky organizáciou zhromaždenia, neskôr praktickou pomocou 
v teréne. V posledných dňoch sme na úkor vlastného pracovného a voľného času 
dobrovoľnícky pomáhali na hraniciach, na železničnej stanici, nakupovali a vozili 
hmotnú pomoc, ubytovaním utečeniek a utečencov v Košiciach a okolí v súkromnom 
ubytovaní a pod. Za tieto posledné dni sme boli svedkami situácií, z ktorých môžeme 
vyvodiť konkrétne potreby ľudí a veríme, že naše poznatky môžu využiť na skvalitnenie 
pomoci utečencom na predídenie vypätých situácií, konfliktov a nedorozumeniam v 
našom meste. Dovolili sme si spísať potreby, ktoré sme identifikovali v posledných 
dňoch pri výpomoci na staniciach, ktoré by bolo potrebné zapracovať do náplní info 
pointu a vyriešiť na stanici. Za prvé odstránenie bariér pohybu ľudí do ďalšej destinácie, 
tzn., že mnoho ľudí má pri sebe iba hrivny, nevedia si zameniť za eurá, tak často nemajú 
peniaze ani na miestenku. Za druhé uľahčenie navigácie na stanici, veľmi dôležité je 
uľahčiť navigáciu na stanici pre  ľudí, ktorí nehovoria po slovensky užitočné by bolo 
pre nich mapku, vysvetlivky, hlásenia a nápisy v ukrajinčine a v angličtine a po tretie 
možnosť nabiť si telefón, po štvrté prístup ku vode a jedlu, po piate zabezpečenie tepla 
a po šieste ubytovanie, ak musia cestujúci prečkať do druhého dňa potrebujú núdzové 
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ubytovanie. Podarilo sa nám skoordinovať s pánom starostom Starého mesta, kde sa 
podarilo kapacitne ubytovať v pondelok v noci 25, 40 ľudí, po siedme registračný 
proces tí z nás, ktorí už ubytovali utečencov u seba doma narazili na ďalšie problémy 
spojené s príchodom krátkodobým, či dlhodobým zotrvaním v Košiciach. Mnohí 
utečenci sa tu ocitnú náhodou neplánovane. Bolo by potrebné zriadiť mestský info-point 
kde by dokázali pracovníci podať ľuďom utekajúcim do Košíc informácie 
o registračnom procese na cudzineckej polícii, o procese žiadosti o status odídenca, o 
možnostiach finančnej podpory o platoch v zamestnaní, možnostiach v školách, po 
ôsme psychologická podpora a po deviate hygiena - niektorí utečenci potrebujú v 
Košiciach prečkať len pár hodín dať si sprchu. V posledných dňoch sa objavila tiež 
požiadavka mať kde oprať. Ak príde väčší príval utečencov bolo by užitočné dočasne 
zriadiť komunitnú práčovňu, kde by si mohli ľudia oprať a vysušiť svoje veci. Desať, 
covid testovanie. Je potrebné, aby mesto premyslelo systém testovania na covid pre 
ľudí, ktorí nie sú v databázach, nemajú zdravotné poistenie prípadne ak k nám začnú 
prúdiť bez mobilov a dokladov. Po jedenáste, ďalšie fungovanie v Košiciach - na záver 
by sme radi vašu pozornosť upriamili na potreby ľudí, ktorí v Košiciach ostanú dlhšie 
než jednu noc. Momentálne sú ukrajinské rodiny a jednotlivci ubytovaní v našich 
domovoch. Často však ubytovanie je vhodné na krátku dobu, potrebovali by sme získať 
informácie o plánoch mesta v súvislosti s dlhodobým ubytovaním. Nemôžeme totiž 
nechať celé rodiny prespávať v jednej izbe. Aj keď sme pripravení mať pre nich dvere 
otvorené akokoľvek dlho bude treba, títo ľudia potrebujú svoje súkromie a priestor, 
najmä ak majú malé deti Aby sme dokázali poskytovať pomoc, čo najefektívnejšie 
potrebujeme, aby sa utvorila na území Košíc koordinácia, organizácia a iniciatívu 
mesta. Ďakujeme za ďalšiu spoluprácu a možnosť podeliť sa o to, čo sme sa naučili. 
S pozdravom viacero aktivistov, takže toľko k tomu. Ďakujem veľmi pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pani námestníčka, faktická.  
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec chcela by som 

reagovať na váš príspevok. Chcem povedať, že mi tieto veci poznáme a my potreby 
utečencov v našom meste máme spísané a v tejto chvíli chcem povedať, že viac ako 
zoznam toho, čo utečenci potrebujú potrebujeme konkrétne projekty a konkrétne návrhy 
pomoci ako môžeme organizáciám v súčinnosti teda s mestom pomoc poskytnúť týmto 
ľuďom túto pomoc aj tú, ktorú si vymenoval, tzn. že ak táto neformálna komunita, 
ktorej názov nepoznám, ak sa zaregistruje na stránke srdce v meste a poskytne nám 
konkrétnu ponuku pomoci, veľmi radi budeme na ňu reagovať a veľmi radi sa zapojíme 
a budeme participovať na akomkoľvek druhu pomoci, čiže poďme hľadať konkrétne 
projekty, zoznam toho, čo ľudia potrebujú už máme, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ešte mi dovoľte využiť túto možnosť na to, aby 

som vám predstavil splnomocnenca pre humanitárnu pomoc v rámci utečencov z 
Ukrajiny pre mesto Košice je ním pán doktor Roman Dohovič, ktorý zároveň je 
pripojený na tento MS TEAMS, bol by som rád keby sa minútkou prihovoril, aby sme si 
ho prepli, aby sa mohol k vám prihovoriť, pretože je to človek, ktorý odo mňa dostal 
splnomocnenie včera, je to človek, ktorý dlhodobo pracuje so študentami z Ukrajiny,  
pracoval v minulosti v Užhorode je rodák z Košíc dokáže niektoré veci omnoho 
efektívnejšie samozrejme vyhodnotiť, nakoľko dlhodobo pracuje i s migračnou políciou 
i rôznymi zložkami štátu. Jeho úlohou je najmä, aby nám pomohol vidieť to, čo popri 
našej každodennej práci nám jednoducho môže utiecť, nemusíme vidieť naživo. Aby 
bol človekom aj so svojím tímom, ktorí postupne budeme krátkodobo musieť postaviť,  
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nápomocný každému problému, ktorý v našom meste sa objaví napr. aj ten, ktorý bol 
povedaný pred chvíľkou na železničnej stanici, čím vlastne spoločne spúšťame 
kontaktné centrum. Verím, že sa nám to podarí zajtra spustiť na Červenej hviezde so 
všetkým tým, čo je potrebné k tomu, aby sa nielen Košičania, ale všetci tí, ktorí utekajú 
pred vojnou cítili v našom meste bezpečne a dokázali sme ich nakontaktovať na všetko 
to, čo potrebujú, aby buď naše mesto opustili za svojím ďalším cieľom alebo v prípade, 
že bude potrebné, aby v našom meste ostali, aby dokázali dostať, čo najrýchlejšie sa k 
lôžku mohli prespať mohli si oddýchnuť a ďalej manažovať svoje rozhodnutia. Pán 
Dohovič ak ste teda tam a môžete sa pripojiť, tak budem veľmi rád nech sa páči máte 
slovo. 

 
p. Dohovič, splnomocnenec pre humanitárnu pomoc v rámci utečencov z Ukrajiny pre mesto 

Košice: Momentálne som trošku v pohybe, pretože momentálne idem práve na poradu 
na Červenú hviezdu máme sa tam stretnúť o 15.30 so zástupcami Tepelného 
hospodárstva a p. Petraškom z K13 a podrobne sledujem, čo rozprávate, tie potreby 
máme zmapované. Máme už pripravovanú linku, linka už funguje a máme už prvé 
podnety, problémy od občanov, s ktorými sme sa stretli. Podľa možnosti a schopnosti 
na nich odpovedáme. Takže ten info point, ktorý bude na magistráte sa bude postupne 
rozširovať o ďalšie úlohy ku dnešnému dňu sme spustili tú linku, od zajtra budeme viac 
pripravení na komunikáciu s Ukrajincami, ktorí väčšinou používajú platformy Skype, 
WhatsApp a pod. hodíme tam aj nejakú internetovú linku, kde si tie aplikácie budú 
vedieť nainštalovať, zajtra ak všetko dobre pôjde pomaly, ale isto by sa malo spúšťať 
„triediace“ centrum na stanici sme na to viac menej pripravení samozrejme privítame aj 
od starostov a možno aj od poslancov, ktorí majú nejaké kontakty na dobrovoľníkov, 
ktorí by chceli pomôcť, nech sa kľudne obracajú na tú linku, ktorú zriadilo mesto alebo 
priamo na K13. My tých dobrovoľníkov budeme  zaraďovať tam kam v aktuálnej 
chvíli ich budeme potrebovať. Toto je dôležité, pretože tých činností je veľmi veľa 
a dobrovoľníkov, čím ďalej tým menej. Oni sa na začiatku ako keby zapálili pre tú vec, 
ale každí sa musí venovať aj svojej práci, aj ostatným veciam. takže pomaly, ale isto 
nám dobrovoľníci začínajú chýbať. prijímame dobrovoľníkov, ktorí hovoria ukrajinsky, 
či rusky potrebujeme aj dobrovoľníkov, ktorí hovoria anglicky, aby vedeli komunikovať 
aj s tými zahraničnými študentmi, ktorí sem prichádzajú z Ukrajiny  a samozrejme aj 
dobrovoľníkov, ktorí rozprávajú aj slovensky aj pre tú linku, pretože doteraz tá 
skúsenosť tých pár telefonátov na tú linku je taká, že sa obracajú na nás občania 
Slovenska, tí Ukrajinci majú problém s tým, pretože jednoducho nemajú odkiaľ zavolať 
na tú slovenskú linku. Prišli s telefónmi, ktoré sú z Ukrajiny, buď je ten roaming veľmi 
drahý alebo nemajú zapnutý, ale aj na riešení týchto vecí pracujeme. Na tej stanici bude 
pripravený internet, aby sa vedeli pripojiť. Budeme plánovať tak ako sa hovorilo na 
krízovom štábe, resp. musia tam mať nabíjačky, aby si tam všetko vedeli nabiť. Čaká 
nás veľmi veľká a ťažká práca.  Prijatie tých ľudí, ktorí prídu z tej Ukrajiny to je len  
vlastne začiatok, ale musíme troška rozmýšľať aj do budúcnosti a hlavne tí, ktorí sa 
rozhodnú zostať v našom meste v Košiciach aj dlhodobejšie vo veľkej väčšine to budú 
ženy s deťmi. Budeme musieť rozmýšľať nad tým ako ich integrovať do vyučovacieho 
procesu ako ich integrovať do škôl. Ministerstvo k tomu chystá nejaké pokyny, uvidíme 
čo od nich dostaneme. Aktuálne sa musíme prispôsobiť podmienkam v našom meste. 
Skúsime od Ukrajincov brať nejaké kontakty kde pracovali, lebo budeme určite 
potrebovať učiteľov, ktorí rozprávajú po  ukrajinsky, lebo takých na Slovensku veľa 
nenájdeme. Už som dnes jednal s oboma univerzitami s UPJŠ a Technickou univerzitou, 
chystám sa aj na veterinu. Sú tu už študenti, ktorí majú záujem o pokračovanie v štúdiu, 
ktorí museli prerušiť svoje štúdium na Ukrajine a pýtajú sa, či je nejaký spôsob    
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akoby mohli na Slovensku v štúdiu pokračovať, aby nemuseli začínať úplne od 
začiatku. Či sa im budú uznávať skúšky a pod. aj nad týmito vecami pracujeme. ten 
rozsah prác je obrovský, apeloval by som snáď na to, aby sme sa snažili nejakým 
spôsobom viac menej spolupracovať, aby sme tie aktivity netrieštili. Bude nám to lepšie 
fungovať bude to lepšie vychádzať, dokážeme im zabezpečiť lepší servis. Takže z mojej 
strany asi toľko. Ak máte ešte nejaké otázky na mňa, kľudne nech sa páči.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán Dohovič ďakujem veľmi pekne za váš príspevok, tzn. v tejto 

chvíli sa venujeme dobrovoľníkom, ktorých na jednej strane sústreďuje samotné mesto 
cez náš referát na druhej strane tak ako bolo povedané na tej Červenej hviezde od 
nabíjačiek, čaju, polievky toto všetko sa pripravuje, aby to bolo funkčné tak isto aj 
označovníky, ktoré budú na stanici aj aby sa vedeli ľudia zo stanice dostať na Červenú 
hviezdu a pod. Ďakujem pekne, do diskusie ďalej prihlásený pán poslanec Lörinc, nech 
sa páči. 

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne, držím palce pánovi Dohovičovi, ale chcel by 

som skôr reagovať na tú diskusiu, ktorá tu bola predtým. Momentálne problém trošku 
na stanici ako pri príklad dávam mesto Bratislava, ktoré dokázalo veľmi krátko 
reagovať a dnes som už videl zábery, že majú tam nejaké letáky v ukrajinčine, 
dobrovoľníci čakajú a rozdeľujú tých ľudí a majú s ďalšími trasami ďalšie spoje. Riešia 
ľudí, ktorí sú na stanici a podľa toho čo som videl ja, nie sú to len Ukrajinci, ale snažili 
sa utiecť pred vojnou a pokračujú ďalej do iných štátov. Čiže je tam množstvo 
študentov, ktorí sú Afroameričania a sú tmavšej pleti, z čoho ma mrzí, že vznikajú rôzne 
hoaxy. Niektorí naši občania podľahli dezinformáciám, lebo majú pocit že všetci 
utečenci, migranti z Afriky cez Ukrajinu majú možnosť vstúpiť ku nám. Bol by som 
rád, aby možno aj z pozície mesta bola táto fáma veľmi rýchlo vyvrátená, aby sme si 
uvedomili, že tí študenti proste utekajú pred vojnou, lebo im to bolo povedané, sú 
v cudzom prostredí. Samozrejme viacerí aj keď sú keď poznáte program Erasmus, 
nehovoria miestnym jazykom. Ani nám na veterine a na lekárskej fakulte nie všetci 
ovládajú slovenčinu. Chodia si ich tam točiť ľudia z dezinformačnej scény s mobilom 
v ruke, dávajú im ich dobre, že nie pred tvár a vytvárajú z toho domnienku, že sme tu 
obsadení emigrantami, čiže prosím teraz v nasledujúcich 24 hodinách reagovať na túto 
fámu a druhé, čo by som chcel možno takisto z pozície mesta ukľudniť aj miestne 
obyvateľstvo ako vieme a bolo prezentované a mám to aj potvrdené stúpli žiadosti o 
vydanie cestovného pasu, je absolútne vypredaný jód v lekárňach a tak isto aj právnické 
kancelárie riešia otázku ako nebyť naverbovaný do armády. A to rieši naše miestne 
obyvateľstvo, čiže možno aj na toto reagovať a jedna z tých vecí, ktorá pred nami 
všetkými stojí je proste ukľudňovať obyvateľstvo a riešiť rôzne dezinformácie, ktoré 
vznikajú a ešte aj budú vznikať. Čiže aj tá kybernetická časť práce pána Dohoviča bude 
určite dôležitá. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Áno, pán Dohovič má aj túto úlohu, aby sme hľadali spôsob ako 

komunikovať vysvetľovať Košičanom, že táto situácia je neštandardná neskončí za 
týždeň a urobiť všetko preto, aby tá samotná verejná mienka o pár týždňov  sa 
nezmenila proti týmto ľuďom, ktorí sú v núdzi. Áno súhlasím s tým aj sa pokúšame 
urobiť to, aby sa všetky tie fámy, ktoré jednoducho nie sú pravdivé vyriešili. Nakoniec 
čo sa týka samotnej stanice ja rozumiem mnohým, ktorí majú pocit, aké to tam je 
strašné my sme tam niekoľkokrát boli aj včera popoludní, jednoducho tí ľudia čakajú na 
vlak. Tí, ktorí precestovali celý svet poznajú ako sa čaká pri takýchto dlhších 
prestupoch je to úplne prirodzené, že si proste títo ľudia zdriemnu, vyložia nohy. Práve 
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preto je potrebné urobiť nové pracovisko, aby sme týchto ľudí stiahli mimo stanice, 
preto tá Červená hviezda, ak sa nám podarí dohodnúť so železnicami bude možné si 
časť lístkov kúpiť priamo na Červenej hviezde, tzn. pokúsime sa urobiť všetko preto, 
aby táto skupina ľudí, či sú to už priamo utečenci z Ukrajiny alebo rôzny migranti, ktorí 
prechádzajú krajinou alebo skupiny ľudí, ktorí utekajú pred vojnou, ale nie sú 
utečencami je to ďalšia skupina ľudí, aby jednoducho našla svoje bezpečie práve na 
Červenej hviezde. Na druhej strane, aby Košičania sa cítili bezpečne. Tým zároveň 
neviem, či bolo rozumieť dnes sme spustili aj call centrum, ktoré funguje v ukrajinskom 
jazyku, tak isto mestská polícia funguje v ukrajinskom jazyku, tzn. na všetkých našich 
linkách dokážeme operovať tak, aby sme dokázali pomôcť všetkým tým, ktorí tú pomoc 
potrebujú na základe telefonátov. Čo sa týka letákov tie sú už pripravené na distribúciu, 
toto takisto funguje. Označenie označovníky označujú úniky zo stanice smerom na 
Červenú hviezdu, ale na samotnej stanici tam samozrejme si treba uvedomiť, že nejedná 
sa o priestor mesta Košice, tzn. diskutujeme so samotnou železnicou tak so samotným 
správcom a prevádzkovateľom budovy, kde sme ho požiadali o to, aby urobil všetky 
opatrenia, ktoré pomôžu sa ľuďom zorientovať. Mali sme spoločnú poradu telefonáty, 
kde vlastne spolu určujeme tie ciele, ktoré treba okamžite urobiť, čiže toto všetko sa 
deje vnímame to ako taký ťažký bod. Samozrejme tie problémy budú vznikať stanica sa 
postupne ukľudní a budeme musieť sa venovať následne novým výzvam, ktoré budú 
prichádzať. Čo je samozrejme ešte dôležité si povedať, aj keď mnoho ľudí si povie 
hlavne bežných Košičanov, že pre nich to nie problém a ich to nezaujíma treba si 
uvedomiť, že samospráva môže robiť len tie úlohy, ktoré sú jej zverené a všetko, čo sa 
týka humanitárnej pomoci, pomoci utečencom, koordinácia aj samotného ubytovania 
nie je v systéme mesta, je to v systéme štátu, v systéme krajských okresných úradov. 
My sme okresný úrad požiadali, aby nám túto úlohu zveril rozhodnutím okresného 
úradu predpokladáme, že nám takéto rozhodnutie bude zverené, preto všetky tie 
prípravy okolo Červenej hviezdy, ale dnes na to ešte mandát nemáme, ale pripravujeme 
sa verím, že nám okresný úrad túto úlohu zveri, tak ako bolo včera na krízovom štábe 
dohodnuté a následne získavame vlastne mandát, aby sme mohli koordinovať aj tieto 
kroky, ktoré štandardne by mal robiť štát, ktorý ale na strane má možnosť v prípade 
záujmu samosprávy, ktorá o to požiadala prevziať na seba aj tieto nové úlohy. Takto 
funguje samotný systém. Nech sa páči ešte do rozpravy sa prihlásil pán poslanec 
Rovinský a nasleduje pán poslanec Stanko.  

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Takže ku tomu toľko, Roman posielam vám cez Messenger odkaz 

na ligu za ľudské práva, ktorá má spracovanú celkom dobrú trojjazyčnú stránku pomoci, 
myslím si, že treba využívať to majú oni skúsenosti s podobnými situáciami. A chcem 
upozorniť ešte, dostali ste to dúfam, a druhá vec je, že chcem upozorniť ešte na jednu 
skupinu, ktorá k nám prichádza keď upozornil predo mnou pán poslanec Lörinc na ľudí 
z Afriky tak sú tu ďalší, ktorí sú ohrození a to sú Rómovia z Ukrajiny, lebo aj tí sem 
došli a obávam sa, že tí budú mať najväčší problém sa napríklad ubytovať, lebo vieme 
ako na tom sme, čiže skúsme sa aj na nich zamerať, že čo vieme pre nich urobiť. Ja 
viem, že je to ťažké, ale aby nám neostali na ulici. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem aj ja, nech sa páči pán poslanec Stanko.  
 
p. Stanko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Dobrý deň kolegyne, kolegovia ja by som tiež 

reagoval na pána Lörinca. Ja som bol včera na stanici a myslím si, že mesto by sa malo 
zamerať na bezpečnosť v rámci mesta. Videl som tam isté hliadky polície štátnej 
mestskú nie, SBS-ka mi vyhlásila, že mali incidenty. Myslím, že je tam Lidl nejaké 
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krádeže atď., takže chcem len upozorniť na veci, ktoré sa dostali informácie ku mne, že 
tu sú už gangy na Ukrajine, ktoré dovážajú ľudí čisto sú z bielorusko-poľských hraníc 
Poliaci nepúšťajú migrantov tretích štátov alebo z Turecka upozorňujem na to, pretože 
pokiaľ ja viem, my máme špeciálny režim pre občanov Ukrajiny, ktorí majú pas 
Ukrajiny, ale nie tretie štáty. Neviem, akým spôsobom ilegálne sa dostali cez túto 
slovenskú hranicu, pritom Poľsko ich nepúšťa. Oni si dali avízo, že tuto ide a skúšajú to 
cez našu stranu a tým pádom samozrejme sú v Košiciach. Sú na stanici nehovorím, že 
sú to chudáci aj tí, čo sú moslimské krajiny alebo z Afriky, ale tam sa tak isto môžu 
dostať aj proste osoby, ktoré nie sú žiaduce a pre mňa to je záhada, že prečo sa vôbec 
cez našu colnicu dostanú, ak nemajú mandát, ak nemajú proste zvláštny režim občanov 
Ukrajiny, nerozumiem tomu celkom tomu. Chcel by som zdôrazniť, že ja sám sa snažím 
pomáhať, to teraz nie je o tom, že som to nejak chcel na to upozorniť, ale aj včera som 
s pánom riaditeľom našej košickej nemocnice dohodol odvozy lekárskeho materiálu na 
hranice, dneska idú naše  autá cez náš inštitút. Takže pomáham tak isto ako môžem. Na 
druhej strane nedá mi to ako človeku, čo robí bezpečnosť pomaly 25 rokov tieto riziká 
podceňovať, len na toto chcem upozorniť. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Áno, nevyjadril som sa ešte k mestskej polícii z 

pohľadu nie to, že fungujeme minimálne dvojjazyčne, ale aj to, že boli posilnené všetky 
mestské hliadky, každý kto môže pracovať je vo výkone. Ak ste nevideli mestského 
policajta na stanici je to preto, pretože so štátnou políciou máme dohodu, že jednu 
hodinu hliadkuje štátna polícia nasledujúcu druhú hodinu hliadkuje MsP máme tam 
dohodu a teda sa striedajú navzájom tým, že my musíme postupne preskupovať naše 
kapacity je nám niekoľko programov, ktoré potrebujeme ukončiť niektoré aktivovať tak, 
že takéto máme dohody, tzn. je to spoločný výkon tak isto cez okresný úrad sme 
požiadali štát, aby nám pridelil 20 vojakov, ktorí by nám riešili pomoc jak už na tej 
spomínanej Červenej hviezde pri stanici, aby sme dokázali ja to poviem tak, ten pocit 
bezpečia čo najlepšie nastaviť, aby sa každý cítil v tom okolí tak ako by sme si želali. 
Tak všetky tieto úlohy postupne idú to znamená opakujem ešte raz, ak ste nevideli 
mestského policajta je to preto, pretože na stanici máme dohodu so štátnou políciou, 
ktorí sa navzájom striedajú. Pán poslanec Karabin, nech sa páči. 

 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, všetkým prajem pekný deň kolegovia. Ja 

k tej pomoci za Občianske združenie pomoc Perešu, ktorého som predsedom, vieme v  
prípade potreby zabezpečiť odvoz pre šiestich ľudí + šofér vozidlom Multivan 
Volkswagen. Máme k dispozícii 2,5 metrový vozík klasický, štvormetrový nákladný 
príves na pozemku, ktorý máme prenajatý od mesta Košice za jedno euro vieme 
v dvoch garážach uskladniť materiál akými sú oblečenie, matrace, deky kozmetiku a 
pod. V nedeľu Občianske združenie pomoc Perešu na pozemku mesta Košice 
organizoval zbierku, do ktorej sa zapojilo 19 rodín z Pereša a niekoľko jednotlivcov. 
Všetky vyzbierané veci sme odniesli do organizácie K13. Jeden z našich partnerov v 
nedeľu ubytoval asi 20 Ukrajincov. Pred chvíľkou volal ďalší obyvateľ, ktorý vie vo 
svojom dvanásť izbovom rodinnom dome ubytovať ďalších 20 obyvateľov. To je do 
budúcna keby trebalo takúto pomoc, ak treba Občianske združenie pomoc Perešu vie 
pomôcť aj s hračkami do budúcna pre deti. Takže toľko za naše združenie a s našou 
pomocou, ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ešte jedna vec na usmernenie v rámci celej 

dotačnej schémy, o ktorej je v tejto chvíli reč v tomto bode, ktorý sa nazýva dotačná 
schéma pre organizácie zabezpečujúce pomoc pre obyvateľov Ukrajiny utekajúcich 
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pred vojnou na Ukrajine je, že mesto Košice ako vyhlasovateľ dotačnej schémy túto 
schému ešte následne aj vyhlási. My v tejto chvíli sme len monitorovali, ktoré združenia 
sú ochotné, aby sme boli bližšie k ním, ale samotná výzva bude do konca týždňa. Dnes 
je streda až keď štvrtok večer tak v piatok bude vyhlásená štandardným spôsobom. 
Samozrejme propagovaná cez sociálne siete zároveň pošleme všetkým, ktorí sa 
prihlásili, aby ju mali zároveň pošleme mail aj tým, ktorí máme v našich databázach 
dlhodobo z iných programov z iných aktivít a samozrejme, ak niekto oslovený nebude 
priamo bude mať možnosť sa do tejto výzvy zapojiť. Samozrejme tá výzva bude 
napísaná ako keby poviem to, že prvokolovo a následne, keď budeme vidieť, že ju 
vieme vylepšiť, že ju vieme zatraktívniť, tak sa postupne bude táto výzva vylepšovať 
bude sa niekoľkokrát pravdepodobne obnovovať podľa toho, aký záujem organizácie 
sídliace v meste Košice prejavia pod túto výzvu a dotačnú schému záujem. Pán poslanec 
Vrchota, nech sa páči. 

 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem pekne, ja sa chcem opýtať, lebo som si pozrel stránku 

srdce v meste a je tam informácia, že sa môžu registrovať do tejto výzvy alebo do tohto 
zisťovania do utorka 1. marca do 14.00. Čiže je možné sa aj teraz tam registrovať? To je 
jedna otázka. Druhá otázka, akým spôsobom sa potom vedia zapojiť do nejakej 
koordinovanej aktivity aj mestské časti. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Áno ďakujem pekne, pani námestníčka, nakoľko je aj tvorcom 

aj  administratívnom ako ste sám pán poslanec povedali zisťovacej vízií autorom, tak 
vám dovysvetľuje prečo ten termín bol taký a ako to bude ďalej pokračovať. Nech sa 
páči pani námestníčka s faktickou. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, preto ten 

termín bol teda do včera do tej štrnástej hodiny, aby sme vedeli vyhodnotiť aspoň tie 
prvotné požiadavky na nejaký návrh, ktorý sme pripravovali pre toto zastupiteľstvo. To 
neznamená, že to je deadline, ktorý by už ďalším organizáciám nejako bránil sa 
prihlásiť. Dokonca máme inštitúcie, ktoré aj po tomto termíne nám poslali svoje 
projekty a všetky sme zahrnuli, tzn., že mi ten termín samozrejme upravíme a budeme 
zbierať ďalšie ponuky o spoluprácu pre pomoc ukrajinským utečencom a ešte by som 
chcela povedať, že tých občianskych združení a inštitúcií a organizácií, ktoré sú od 
prvého momentu v maximálnom nasadení pre týchto ľudí je naozaj v meste veľa, 
klobúk dolu pred nimi chvála Bohu alebo vďakabohu za nich, mnohé nemajú priestor na 
to, aby sa odprezentovali, aby sa odprezentovali svoju prácu a sa pochválili tým, čo 
robia a nemajú na to ani čas, takže chcem len dať do pozornosti, že je množstvo 
organizácií, ktoré sú naozaj v pozore pre týchto ľudí. Tak, aby sme mysleli aj na tých, 
nielen na tých, ktorých poznáme, ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Malá vsuvka pred chvíľkou som spomínal, že 

mesto ešte nedisponuje rozhodnutím okresného úradu, teraz mi bolo hlásené civilnou 
ochranou, že rozhodnutie o tom, že môžeme tieto úlohy na seba prevziať bolo mestu 
doručené práve pred pár minútami. Začíname navážať kontajnery, toalety všetko to čo 
sme si pripravili sa spúšťa akcia. Ak sa nám to podarí, zajtra pred obedom Červená 
hviezda bude spustená. Pán poslanec Šaňa, nech sa páči. 

 
p. Šaňa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán primátor. Nadviažem na príspevok pána 

Rovinského, tak ako hovorí má pravdu Rómovia, ktorí prichádzajú z Ukrajiny môžu 
mať veľký problém s ubytovaním a mám informáciu, že naši Rómovia z Michaloviec už 
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poskytli nejaké ubytovanie Rómom z Ukrajiny, ale môže sa stať, že budú prichádzať aj 
do mesta Košice, tak rád by som bol, aby s tým pomohlo mesto o tom nepochybujem, 
lebo pán primátor má rovnaký prístup ku všetkým, ale chcem poprosiť všetkých, ktorí 
dokážu pomôcť, aby mohli pomôcť aj týmto utečencom rómskeho pôvodu. Ja napríklad  
dnes som poslal na Ukrajinu materiálnu pomoc, teda na hranicu a zajtra idem do 
Michaloviec a aj tam odnesiem nejakú materiálnu pomoc, čiže žiadnu výnimku 
nerobím, lebo všetci sú ľudia a treba im pomôcť, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec Schwarcz. 
 
p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo, keďže vo všeobecne záväznom 

nariadení o dotáciách máme uvedené teda, že poskytujeme dotácie iba organizáciám 
sídliacim v Košiciach alebo vykonávajúcich svoju činnosť v Košiciach, tak som 
kontaktoval pána Takáča možno by bolo dobré, aby zaznelo teda, že ak som tomu dobre 
porozumel, že ten dotačný systém je určený pre organizácie, ktoré budú riešiť tento 
problém na území Košíc, aby zaznelo to, že nejdeme dotovať organizácie, ktoré fungujú 
na hraničných priechodoch alebo mimo Košíc, ale budú riešiť problémy na území 
Košíc. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne za správnu pripomienku, takto to je aj v 

dotačnej schéme napísané, my nejdeme za hranice mesta ani by sme nemohli, pretože 
musíme rešpektovať ďalší súhrn iných zákonov, tzn. preto rozprávame o organizáciách 
s pôsobnosťou v meste Košice, ktoré budú pomáhať ľuďom v ohrození v meste Košice. 
Pán poslanec Petrovčik, nech sa páči. 

 
p. Petrovčik, poslanec MZ: Ďakujem. Chcem len doplniť a reagovať,  na niektorých 

predrečníkov. Bola taká otvorená téma o Afroameričanoch a ľudí, ktorí nemajú so 
ukrajinské pasy, chcem poprosiť aj kolega Stanko to myslím spomínal. Teraz budem 
rozprávať konkrétne zážitky. Tak ako pán primátor povedal, tak my osobne z mestskej 
časti na stanici trávili už tretiu noc. My máme priamo z praxe konkrétne zážitky. Za 
všetko uvediem konkrétne taký príklad na stanici, ktorý teraz tam je. Je tam rodina, sú 
traja Ukrajinci, traja Číňania, čiže občania Čínskej ľudovej republiky a tak sa chcem 
spýtať, prípadne je potom ja neviem je Ukrajinka a manžel je nejaký ozaj Marokánec 
alebo Nigérijčan, takže ja by som bol v tomto opatrný. Neselektujme ľudí, pretože je to 
ozaj nebezpečný a tenký ľad a vážne týchto ľudí predsa nemôžme deliť, že ty máš nárok 
na to, na to, lebo bohužiaľ ľudia sa už takto delia. Jeden má dopravu grátis podľa 
samozrejme pasu, čo je aj pochopiteľné, ale my nebudeme týchto ľudí nejak od seba 
rozdeľovať a selektovať, takže toto jeden taký poznatok. Potom chcem pripomenúť, že 
z úrovne našej mestskej časti my už fungujeme takto od štvrtka som rád, že mesto 
spustilo všetky tieto aktivity a rovnako aj kraj a budeme sa snažiť, aby sme sa 
v podstate  už teraz, aby sa presunuli všetky tieto aktivity na mesto a prípadne na kraj 
a budeme sa samozrejme snažiť a verím tomu, že to bude ďalej koordinovať. Doteraz 
nám tá koordinácia úplne chýbala v podstate ešte do dnešného rána je to také všetko 
chaotické, ale som rád, že už to teraz bude trošku ináč nastavené. My sme do tejto noci 
ubytovali takmer 100 utečencov, nebudem teraz uvádzať detaily, kde a akými spôsobmi. 
Práve preto sme ešte zriadili ten štvrtok centrum našej pomoci v dolných priestoroch 
Sobášnej sály na Hviezdoslavovej 7 pod názvom SOS Ukrajina 2022 a keďže my sme 
tam do dnešného dňa otočili dokopy asi 30 vozidiel, ktoré už odišli na Ukrajinu a hlavne 
sa venujeme na tú slovenskú stranu, ale už sa nám podarilo dostať aj na ukrajinskú 
stranu, ale aktuálne je to samozrejme ťažšie a sme sa rozhodli, keďže nám stále ľudia 
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spontánne nosia a už presne upresňujeme, aký materiál potrebujeme a aký druh pomoci. 
Tak chceme to urobiť formou, že už dnes vlastne spúšťame vlastne takú novú aktivitu 
a nazvali sme to staromestský balíček pomoci, v podstate to bude taký základný mix 
tovarov, ktoré utečenci potrebujú. Oni v podstate za nami tu chodia, predpokladám, že 
takto by sme tu odtiaľ dokázali takto pomôcť. V sobášnej sále by tu mali taký bod, kde 
vedia že si môžu nájsť nejaký kabát keď potrebujú, prípadne nejaké potraviny a rôzne 
hygienické potreby aj to chceme im urýchliť a vylepšiť, tak že by sme to už im 
pripravili a namiešali. Takže toľko z našej strany, ak by som to chcel celé uzavrieť ešte 
k tej stanici. Neviem, či tu už bolo, lebo som sa neskôr napojil. Jeden úplný zásadný 
problém je, že niektorí prichádzajú a majú, len hrivny nemajú inú menu u seba nemajú 
ani bankomatové karty, môžu ich rovno spláchnuť do wc-ka, lebo im ich nikto 
nevykúpi. Toto je problém, s ktorým sa teba zaoberať. To je hodinu stará informácia 
priamo zo stanice a to chcem takto nejako uzavrieť. A k tej dotačnej schéme sa chcem 
opýtať, keďže my tu už piaty deň kmitáme náš tím robí hlavne v meste  a na tej stanici 
ako som spomínal, či je možné, aby sa do tej dotačnej schémy zapojila aj mestská časť, 
to taká moja otázka na záver. Ďakujem.  

   
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec nemám pred sebou štatút mesta ani pravidlá, ktoré 

máme ustanovené, ale mám pocit, že mestské časti nie sú oprávnenými žiadateľmi. My 
všetci kmitáme, kmitá pani starostka z Jazera, kmitajú pán starosta Lörinc, kmitá každý 
starosta, každý sa snaží vyhovieť aj obyvateľom mestskej časti a mesta Košice, ktorý 
chce pomáhať, každý robiť nejakú zbierku. Myslím si, že nie je starosta, ktorý by išiel 
pokojne spať posledných 5-6 dní a ráno nevstával unavený, čiže to je náš údel chceli 
sme to takto robiť a sme si to vybrali. Toto je samozrejme pre občianske združenie 
a chcem sa poďakovať každému jednému starostovi každému jednému poslancovi, 
ktorý vykonal akúkoľvek pomoc, či veľkú či malú myslím si, že sa toto neráta o  
veľkosti, ale o tom, že každý chce pomáhať. Pán Takáč sa chcel ozvať asi na tú reakciu 
na možnosti mestských častí, nech sa páči myslím, že je pripojený na Teams-e ho však 
nevidím, nech sa páči máte slovo. 

 
p. Takáč, referát právny a legislatívny: Ďakujem pekne za slovo, potvrdzujem informáciu, že 

vlastne mestské časti nie sú príjemcom dotácie podľa § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových 
pravidlách, na základe tohto paragrafu máme VZN-ko o dotáciách. Mestským častiam 
sa dávajú dotácie na základe iných postupov, čiže táto dotačná schéma je vyslovene 
podľa VZN č. 190 o dotáciách. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ešte s faktickými vystúpi pán poslanec Stanko, 

pán poslanec Lörinc a ešte sa tak isto do rozpravy cez Teams ako neposlanec hlásil aj 
pán riaditeľ Kočner. Najprv pán poslanec Stanko a  pán poslanec Lörinc, faktická. Nech 
sa páči. 

 
p. Stanko, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, ja som chcel reagovať na 

kolegu Petrovčika. V žiadnom prípade nikoho neselektujem, ale sám som bol na hranici 
aj teraz som prišiel z Balkánu a Maďarsko, Poľsko nepúšťa občanov tretích krajín, keď 
nemajú mandát a opakujem znova a tu majú výnimku len občania Ukrajiny. Takže 
neviem, či sem chceme pustiť a riešiť vyššiu bezpečnosť potom v rámci únie. My sme 
hranica únie a sú nejaké pravidlá, mali by sme na to myslieť a nielen to, že chcem 
pomáhať to je pekné aj ja sa snažím pomáhať, ale sú tu nejaké okolnosti, na ktoré treba 
myslieť. Môžu sa tu dostať aj osoby nežiadúce, ďakujem pekne. 

 



15 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, možno len na vysvetlenie. Mesto Košice nemá 
kompetencie vstupovať do týchto vecí, my sa držíme nášho obvodu, ale po konzultácii 
s primátormi, s ktorými komunikujem a získavam aj ja informácie, a si ich zdieľame 
Sobrance, Michalovce, Trebišov, Košice sme sa dohodli a včera som aj požiadal 
krajského riaditeľa polície, aby sme zvolali bezpečnostnú radu kraja, kde síce my nie 
sme priamy členovia môžeme byť len pozorovateľmi ako mestská samospráva, aby sme 
si niektoré tieto veci, ktoré potrebujeme koordinovať, aby sme si dovysvetľovali a 
dotiahli nielen informácie, ale hľadali aj ďalšie odpovede, ktoré potrebujeme, čiže toto 
je jediný spôsob, ktorým môže mesto vstúpiť do takýchto konaní jednaní a získavania 
informácií, prípadne dávaní požiadaviek, ktoré súvisia s rizikami, ktoré môžeme vnímať 
a cítiť, čiže spolu štyria primátori miest takúto záležitosť sme včera iniciovali. Pán 
poslanec Lörinc, nech sa páči faktická. 

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, ja len v krátkosti chcem upozorniť 

viacerí, ktorí ste boli na hranici a žijete týmto a pomáhate od začiatku za čo vám 
samozrejme patrí vďaka, my dáte za pravdu, že zo začiatku tu bol chaos. Ono aj do 
dnešnej doby je to chaos, každý proste chce pomôcť a veľakrát sa tá pomoc potom míňa 
účinku a ako keby aj efektivite.  Chcem poprosiť pán primátor keď bude tá 
bezpečnostná rada aj pán Dohovič keď sa dá urobte alebo vyzvite na urobenie nejakej 
matrice, aby sme vedeli kto je za čo zodpovedný, aby všetci nerobili všetko, ale možno 
VUC-ka zabezpečovala jednu vec, mesto druhú vec, okresný úrad tretiu vec. Ja myslím, 
že je úplne fajné si povedať, že mesto má kompetenciu na ubytovanie a školstvo, čiže 
vieme dať telocvične, internáty, vieme zabezpečiť vyučovanie, ale ostatné veci 
nerobíme. Tzn. mesto Košice nejde na hranicu, neposkytuje právnu pomoc na 
hraniciach, čiže to v tejto situácii najviac pomôže. Nebude to šprint, ale beh na dlhú trať 
a ešte budeme musieť s tými ľuďmi pár týždňov existovať a fungovať, čiže prosím za 
mňa určite treba do toho vniesť určite viac a viac managementu a k tomu by sme mali 
smerovať. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán riaditeľ poprosil ma, aby zareagoval na vás 

pán poslanec, nech sa páči. 
 
p. Čop, riaditeľ MMK: Ďakujem za slovo a plne s vami súhlasím, že potrebujeme matricu, 

kde sú koho kompetencie a táto záležitosť bola požiadavkou ešte sobotňajšieho 
krízového štábu, ktorý bol zvolaný okresným úradom. Toto je priamo ich  
kompetencia, ktorú majú zabezpečovať. Bohužiaľ do dnešného dňa sme túto matricu 
nedostali a my môžeme pracovať, len v rámci kompetencií, ktoré máme alebo, ktoré 
sme si vzhľadom na krízovú situáciu v meste nejakým spôsobom vydupali a prevzali.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ténai, nech sa páči. 
 
p. Ténai, poslanec MZ: Dobrý deň prajem pán primátor, kolegyne, kolegovia som veľmi rád, 

že všetci sme takto zaangažovaný a že každý robí, čo môže. Na mňa sa obracajú ľudia 
s tým, že je teraz taká nejaká veľká eufória a čo bude o pár dní alebo o pár týždňov keď 
tá eufória opadne. A hlavne mňa zaujíma tá bezpečnosť obyvateľov. Tzn. ja mám 
veľakrát pocit a obavu vlastne aj tí starší obyvatelia, že čo bude o pár dní o pár týždňov 
čo sa tu bude diať a práve preto sme včera na Rade starostov apelovali na to, aby sme na 
nezabúdali tú bezpečnosť vlastných obyvateľov v mestských častiach v meste, a toto 
vlastne už v podstate padlo na úrodnú pôdu, kde vlastne je to už zosilnené na staniciach 
a v tom okolí, ale nesmieme zabúdať na priľahlé mestské časti, ktoré sú blízko toho 
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centra úplne a čo by sme chceli my troška pomôcť je možno nielen tá bezpečnosť, ale aj 
to zdravie obyvateľstva, aby sme ho udržiavali, lebo covid neskončil vážení. My sa tu 
bavíme o niečom a covid neskončil ak chceme udržiavať to zdravie a funkčné školy 
v tomto meste, preto chcem na úrovni mestskej časti ponúknuť nielen testy ako pán 
poslanec kolega Špak ponúkol, ale aj odborný personál, ktorí mesto bude potrebovať. 
Vieme dodať odborný personál na to, aby sme udržiavali tú bezpečnosť a zdravie našich 
obyvateľov na tej štandardnej kvalitatívnej úrovni. Netreba zabudnúť, že naši obyvatelia 
potrebujú udržiavať normálny klasický štandard. Takže to by sme chceli my ponúknuť. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Pre všetkých roman.dohovic@kosice.sk je 

splnomocnencom primátora na to, aby prijal akúkoľvek pomoc rozhodol o tom ako ju 
vie adresne ďalej posunúť, samotné už niekoľkokrát spomínaná Červená hviezda bude 
potrebovať aj odborníkov aj dobrovoľníkov aj testy aj pitnú vodu, balenú vodu, čiže 
naozaj predpokladáme, že je to správne rozhodnutie a že bude funkčné, ukáže to čas a 
tým pádom zdroje, ktoré budú musieť ísť týmto smerom sú naozaj nekonečné, tzn. 
verím, že pán Dohovič príjme každú pomoc, každého kto bude chcieť a malo by to 
fungovať preto sme to takto urobili, aby to bolo, čo najbližšie k nám všetkým, čiže 
roman.dohovič@kosice.sk, ďakujem pekne. Ešte sa do diskusie hlásil pán riaditeľ ZOO 
pán Kočner, nech sa páči. 

 
p. Kočner, riaditeľ ZOO Košice: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za tú možnosť prehovoriť 

pred poslancami. Veľmi si toho vážim, len vás chcem informovať, že my ako košická 
ZOO tiež sme boli v styku s ukrajinskými utečencami. Je tam veľmi veľa detí, tie deti 
sú veľmi vystresované dokonca sa aj podieľame na prevoze nejakých utečencov, ktorí 
nás požiadali cez sieť zoologických záhrad. Takže od zajtra chceme umožniť, aj keď 
budete organizovať potom následné aktivity vstup pre ukrajinské deti voľný zdarma do 
ZOO a prípadne za symbolických 50 centov pre dospelého človeka, teda pre tú matku 
alebo v prípade, že sa s tým stotožníte všetci, ja teda zriaďovateľ, a asi to ustojíte aj 
poslanecký zbor. Myslím si, že by sme ich mohli pustiť úplne v pohode zdarma a aj 
tých dospelých už robia aj české ZOO za symbolickú korunu, čo v našom prípade sú 4 
centy takže si myslím, že to nehrá rolu to je jedna vec a druhá vec, keď budete vidieť v 
rámci médií, my ako únia českých a slovenských ZOO takisto robíme určitú pomoc tak 
vás poprosím, keďže sme v tom zakomponované aj slovenské ZOO, tak nie je toho nič, 
čo by sme robili mimo mesta alebo mimo poslancov alebo mimo miestnych košických 
aktivít, ale sú to väčšinou aktivity, ktoré sú prekonzultované so všetkými dvadsiatimi 
zoologickými záhradami v rámci spoločnej veľkej únie a prešli cez valnú hromadu, 
ktorú sme včera absolvovali takisto takto online. Chcem sa vám veľmi poďakovať ako 
to počúvam, veľmi si to cením a včera som počul, že s obdivom sa na nás pozerajú 
kolegovia z Česka a vnímajú veľmi pozitívne ako tu na východe Slovenska sme sa k 
tomu celému postavili. Síce nie som Košičan pôvodom, ale bol som veľmi hrdý keď mi 
to hovorili, prepáčte že som vás vyrušil.   

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán riaditeľ predložte na poradu primátora vašu 

požiadavku, aby sa s tým mohli zaoberať a vyhodnotiť. Ďakujem pekne, v prípade ak sa 
do rozpravy nik nehlási, uzatváram rozpravu v tomto bode, poprosím návrhovú komisiu 
o návrh na uznesenie, nech sa páči. 

 
p. Schwarcz, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo dostali sme dva 

pozmeňujúce návrhy. Prvý pozmeňujúci návrh pána poslanca Strojného, resp. 
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doplňujúci návrh by som skôr povedal, ktorý znie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
podľa príslušných právnych noriem po A.)... (pozn.: diskusia mimo záznam)  

 
p. Strojný, poslanec MZ: Je to samostatný návrh, ďakujem. 
 
p. Schwarcz, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Dobre, môže niekto z právneho alebo 

organizačného sa vyjadriť, prosím?  
 
p. Takáč, referát právny a legislatívny: Môžem zobrať si slovo?  
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán Takáč. 
 
p. Takáč, referát právny a legislatívny: V podstate predložený návrh uznesenia je súčasťou 

materiálu ten v podstate ste všetci obdržali a zároveň, tak to bolo myslím aj 
komunikované aj na mestskej rade, že je to ďalšie, ktoré v podstate ako keby dopĺňalo 
to pôvodné, ale nevnímali sme to, že to ide o pozmeňujúci návrh, čiže budú mať tieto 
uznesenia dve samostatné čísla v podstate budú vlastne v tom chronologickom rade 
budú schvaľované ako boli predložené, čiže pôvodný návrh a potom by mohli ísť pána 
Strojného, resp. potom aj pána námestníka keď bol podaný. 

 
p. Schwarcz, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Tak teraz pán Takáč to vysvetlil. Pán 

Takáč, prosím veľmi exaktne mi povedzte, v akom poradí čítať návrhy? 
 
p. Takáč, referát právny a legislatívny: Keďže ide o samostatné uznesenia, tak by sa mali čítať 

vlastne v poradí, v akom boli predložené. Čiže najprv bolo predložené uznesenie 
v rámci materiálu, čiže to je to prvotné uznesenie základné, no a potom ďalšie 
uznesenia, ktoré hovoria o tej komisii, ktorá sa má spolupodieľať na výbere. 

 
p. Schwarcz, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Môžem poprosiť exaktne poradie 

pôvodný návrh, Strojný, Gibóda alebo pôvodný návrh, Gibóda, Strojný alebo Gibóda, 
Strojný, pôvodný návrh. 

 
p. Takáč, referát právny a legislatívny: Nepamätám si, ktorý bol skôr, či pána Strojného alebo 

pána námestníka.  
 
p. Schwarcz, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: No, chronologicky bol z tých dvoch 

návrhov poslaneckých podaný najprv návrh pána poslanca Strojného a potom pána 
poslanca Gibódu. 

 
p. Balčík, poslanec MZ: Prosím vás pekne a tie dva návrhy, oni sú totožné alebo rôzne?  
 
p. Schwarcz, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takmer totožné. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník ešte nech vysvetlí, ako to bolo myslené, aby aj pán 

Takáč rozumel a aj návrhová komisia, aby sme si to ujednotili. Rozprava je uzavretá, 
riešime len teraz s návrhovou komisiou, nech sa páči pán námestník. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pre vysvetlenie iba, pán poslanec Strojný 

predniesol doplňujúci návrh a ja som predniesol pozmeňujúci návrh. Samostatný návrh 
pardon predniesol pán Strojný a ja som predniesol pozmeňujúci návrh ku jeho návrhu a 
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podľa celej histórie tohto zastupiteľstva sa najprv hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch a 
až potom o tých samostatných, respektíve o tých pôvodných. Takže podľa tejto logiky 
veci sa má hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, ktorý som predniesol ja, následne o 
návrhu pána Strojného ako hlavného návrhu, ku ktorému sme hlasovali predtým o 
pozmeňujúcom a následne sa samostatne hlasuje o predloženom návrhu v rámci tohto 
bodu pôvodnom.  

 
p. Strojný, poslanec MZ: Ja s tým nemám problém, pokojne ako chcete, len už poďme 

hlasovať, ďakujem. 
 
p. Schwarcz, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem pekne, pozmeňujúci návrh 

pána viceprimátora Gibódu znie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle 
platných právnych noriem v znení neskorších predpisov pre riešenie dotácie podľa 
dotačnej schémy pre organizácie zabezpečujúce pomoc pre obyvateľov Ukrajiny 
utekajúcich pred vojnou na Ukrajine volí z radov poslancov za členov pracovnej 
komisie po prvé Róberta Schwarcza, po druhé Ivetu Adamčíkovú, po tretie Viliama 
Knapa, po štvrté Luciu Gurbáľovú.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Výborne, ďakujem pekne, nech sa páči prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 4 - za: 24 + 1 (p. Balčík), proti: 1, zdržali sa: 5 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, plus hlas od pána poslanca Balčíka, čiže 

25. Pokračujeme o pôvodnom návrhu hlasovať. 
 
p. Schwarcz, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem veľmi pekne, pôvodný návrh 

na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo v zmysle platných právnych predpisov po A. 
schvaľuje po a) dotačnú schému pre organizácie zabezpečujúce pomoc pre obyvateľov 
Ukrajiny utekajúcich pred vojnou na Ukrajine podľa prílohy; po b) 1. zmenu 
Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2022 nasledovne: Príjmy, Finančné 
operácie, Prevod z Rezervného fondu + 200.000 Eur. Výdavky, Bežný rozpočet, 
Program 6, Bezpečnosť, Podprogram 2 Civilná ochrana, Aktivita 3 Mimoriadna udalosť 
– Pomoc pre Ukrajinu + 200.000 Eur v tom: Dotácie podľa VZN č. 190 pre organizácie 
pôsobiace v oblasti poskytovania sociálnej a inej humanitárnej pomoci (dotačná 
schéma) 100.000 Eur, Humanitárna materiálová výpomoc pre Mesto Užhorod 100.000 
Eur; po c) použitie Rezervného fondu mesta Košice vo výške 200.000 Eur v súlade s § 
10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na 
úhradu bežných výdavkov spojených s mimoriadnou udalosťou – Pomoc pre Ukrajinu; 
po B. žiada primátora mesta Košice, aby na zasadnutie mestského zastupiteľstva 
predložil informáciu o realizácii dotačnej schémy podľa časti A. tohto uznesenia. 
Termín: 30.09.2022.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 5 - za: 31 + 1 (p. Balčík), proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem pekne.  

- - - 
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Bod č. 3 
Návrh na zmenu Štatútu mesta Košice v súvislosti s poskytovaním niektorých dotácií 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 3 otváram bod Návrh na zmenu Štatútu mesta 

Košice v súvislosti s poskytovaním niektorých dotácií. V nadväznosti na už schválené 
uznesenie potrebujeme zároveň upraviť aj štatút mesta tak, aby primátor dočasne v 
prechodnom období mesiac marec až máj mohol rozhodovať o poskytnutí dotácie až do 
výšky 10.000 Eur namiesto v súčasnosti platného limitu 1500. Podmienkou samozrejme 
poskytnutia tejto dotácie je však účel dotácie, ktorým je zabezpečenie pomoci pre 
obyvateľov Ukrajiny utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Nech sa páči, otváram k 
tomuto bodu rozpravu. Je to vlastne v štatúte nový paragraf prechodné ustanovenie 
§ 129b s účinnosťou od 7. marca 2002. Rozprava je otvorená. V prípade ak sa do 
rozpravy nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Pán poslanec Ténai, faktická. Nech sa páči.  

 
p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem, chcel som sa prihlásiť do diskusie, mám len jednu 

technickú otázku nezachytil som to: Táto pomoc je poskytovaná na území mesta Košice 
alebo na území Slovenskej republiky? Toto som si nejak neuvedomil a chcel by som sa 
spýtať. Na základe čoho vlastne budeme rozhodovať alebo vlastne je to aj pomoc mimo 
územia Slovenskej republiky? Proste, či je to viazané nejak teritoriálne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne za otázku. Je to súčasť ako keby bodu číslo 2, 

ktorý sme schvaľovali, kde sme si povedali účel sumy 100.000 Eur, kedy hľadáme 
Občianske združenia, ktoré majú pôsobnosť v meste Košice a budú pomáhať v meste 
Košice. Teda je to pomoc, ktorá je lokalizovaná na naše hranice mesta a na ľudí, ktorí 
navštívia naše mesto a budú potrebovať pomoc a tým vyzývavé zároveň aj združenia a 
všetkých tých, ktorí majú možnosť pomáhať, aby hľadali spôsob ako vylepšiť služby 
mesta týmto obyvateľom. Pán poslanec Rovinský, nech sa páči. 

 
p. Rovinský, poslanec MZ: V súvislosti s tou poznámkou ku riešeniu problémov 

marginalizovaných aj na Ukrajine marginalizovaných obyvateľov, viem o tom že sú  
občianske združenia, ktoré napr. v Michalovciach vedia poskytnúť ubytovanie, čiže keď 
sem príde Ukrajinec do Košíc, michalovské občianske združenie ho bude riešiť, tak mu 
nevieme pomôcť, lebo on tu bude pôsobiť, on tu poskytuje pomoc im, že ho vezme. To 
nemusia byť Michalovce, môže byť Veľká Ida, alebo Kechnec napríklad. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Dôležité je, aby dané Občianske združenie, neziskovka alebo 

akákoľvek právnická osoba, ktorá by chcela pomáhať, chce svoj projekt realizovať v 
meste Košice, tzn. že tu bude pôsobiť. To, ale neznamená, že nemôže byť založená 
v Bratislave, čiže môže mať sídlo v Bratislave, ale preukázateľne musí pôsobiť v meste 
Košice. 

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Preto som sa pýtal, lebo ona tú službu poskytne tu, lebo tu je ten 

človek, ale ubytovanie mu poskytne v Kechneci, čo už nie sú Košice alebo to je ihneď 
vedľa v Budimíri za kopcom. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ak pomôžeme obyvateľovi, ktorý bol tu a budeme mu pomáhať v 

inej časti krajiny nie v meste Košice táto dotácia nie je uplatniteľná. Pán poslanec 
Schwarcz, faktická.  

 
p. Schwarcz, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Možno z môjho 
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pohľadu ma opravte ak nehovorím pravdu. Ak tá organizácia bude na území mesta 
poskytovať informačné služby,  sociálne služby a oznámi mu, že môže byť ubytovaný 
v Kechneci, tak náklady spojené s tou poradenskou službou na území mesta 
koordináciou atď. by boli oprávnené náklady, ale úhrada ubytovania alebo to, čo sa 
bude konať mimo mesta, tak už nebudú oprávnené náklady. Dobre tomu rozumiem?  

 
p. Polaček, primátor mesta: Áno, tak. Moment pani Kažimírová chce doplniť vysvetliť. Nech 

sa páči pani Kažimírová skúsme to vysvetliť, aby to finančne obstálo, aby sme si to 
následne vedeli zúčtovať. Nech sa páči. 

 
p. Kažimírová, zástupkyňa riaditeľa MMK: Dobrý deň, všetko už bolo povedané, len doplniť 

to, že tie náklady na ubytovanie mimo územia nášho mesta už by mali byť platené zo 
štátneho príspevku, ktorý by mala teraz schváliť vláda a to je tých 200 Eur na dospelú 
osobu na mesiac a 100 Eur na dieťa, čiže to ubytovacie zariadenie každé aj mimo mesta 
Košíc si môže tieto náklady uplatniť potom prostredníctvom tej obce, kde sa to 
ubytovacie zariadenie nachádza. Čiže toto už by mal potom refundovať štát, tieto 
náklady na ubytovanie. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec Grega. Nech sa páči. 
 
p. Grega, poslanec MZ: Pozdravujem všetkých. Chcem sa opýtať, či je taká možnosť, aby 

dopravný podnik dal zľavu, resp. zadarmo mohli chodiť všetci tí utečenci, hovorí sa 
o tom aj v iných mestách zatiaľ som to nikde nepostrehol.  Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Nakoľko v meste Košice je tento systém nastavený všeobecne 

záväzným nariadením a to je zmena tarify alebo tarifa ako taká, takýto úkon musí prejsť 
cez zastupiteľstvo v rámci všeobecne záväzného nariadenia, tzn. je to riešiteľné mi to v 
tejto chvíli máme vyriešené, ale naozaj veľmi rád to poviem osobne. Ak sa do diskusie 
nik nehlási uzatváram rozpravu ďakujem pekne všetkým, ktorí vystúpili v rozprave. 
Poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie k bodu číslo 3. 

 
p. Huba, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

podľa § 10 ods. 3 písm. a) a § 18 ods. 2 zákona č. 401 z roku 1990 Z. z. o meste Košice 
v znení neskorších predpisov po A. schvaľuje zmenu Štatútu mesta Košice podľa 
predloženého návrhu, po B. žiada primátora mesta Košice, aby na zasadnutie mestského 
zastupiteľstva predložil informáciu o dotáciách poskytnutých na základe § 129b Štatútu 
mesta Košice, termín 30. septembra 2022.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči prosím hlasujte. 
 
p. Balčík, poslanec MZ: Hlasujme za návrh, ďakujem. 
 
Hlasovanie č. 6 -  za: 31 + 1 (p. Balčík), proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem. 

- - - 
 
Bod č. 4 
Materiálna a finančná pomoc pre partnerské mesto Užhorod 
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p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 4 otváram materiál „Materiálna a finančná pomoc pre 
partnerské mesto Užhorod“. Zároveň pripomínam, že v tomto bode v rámci uznesenia je 
aj bod C., ktorým je vyhlásenie dobrovoľnej zbierky pomoc pre partnerské mesto 
Užhorod v súvislosti s vojnou na Ukrajine a zároveň mi dovoľte k tomuto materiálu 
uviesť toľko, že vlastne už od piatka teda štvrtok ráno, keď vypukla vojna dozvedeli 
sme sa o tom, že vojna na Ukrajine je realitou, v piatok sme kontaktovali primátora 
mesta Užhorod ako partnerské mesto. Kde sme mu vyjadrili solidaritu a zároveň sme 
mu navrhli, že sme pripravení ako partnerské mesto hľadať spôsob pomoci, následne v 
nedeľu nám zaslal list, ktorý je súčasťou tohto materiálu kde nás žiada o konkrétnu 
materiálnu pomoc, prípadne aj finančnú s tým, že v pondelok som sa s ním opäť spojil 
a keď sme sa rozprávali o tom, že čo ďalej, tak dnes v súčasnosti je stav taký, že peniaze 
jednoducho nepomáhajú, pretože tovar, ktorý potrebujú alebo veci, ktoré potrebujú sú 
adresné. Potrebujú konkrétne veci, teda postele deky možno trvanlivé potreby a pod. To, 
čo je vymenované v samotnom zozname. Samozrejme okrem toho potrebujú aj veci, 
ktoré súvisia so samotnou obranou. Rozprávali sme sa o tom, ale to už nie je 
samozrejme vec, ktorú dokáže samospráva zabezpečiť. Preto sme navrhli tento bod s 
tým, že bude praktickejšie mestu Užhorod nakúpiť a zohnať konkrétne veci, ktoré 
požaduje, čím dokážeme uľahčiť fungovanie samotnej samosprávy v čase, keď som s 
ním v pondelok rozprával tak na hranici stálo približne 12 tis. ľudí, pričom primátor si 
uvedomuje, že potrebuje pomáhať nielen vlastným ľuďom, ktorí sú súčasťou Užhorodu, 
ale aj tí, ktorí už prechádzajú práve tí potrebujú niekedy prespať, deku a pod. pretože na 
tých hraniciach stoja, tzn. uvedomuje si, že musí pomôcť aj ľuďom, ktorí vlastne 
prechádzajú hranicami a sú v núdzi. Z toho vlastne vzniká tento materiál, ktorý hovorí o 
pomoci a zároveň aj o usporiadaní dobrovoľnej zbierky s tým, že v prípade, že občania 
v prípade, že ďalší, právnické fyzické osoby sa rozhodnú prispieť na účet mesta, tak 
následne výsledkom zbierky bude zaslanie, či už finančných prostriedkov alebo v 
prípade ďalšej požiadavky nakúpenie požadovanej humanitárnej alebo materiálnej 
pomoci. Zároveň, nakoľko sa jedná o veľkú zásielku sme otvorili tému aj s 
ministerstvom zahraničných vecí, kedy vlastne už dnes diskutujeme o tom ako naozaj 
legálne a efektívne dostať takúto humanitárnu pomoc priamo do mesta Užhorod, 
ďakujem pekne. Nech sa páči otváram rozpravu. V prípade ak sa do diskusie nik nehlási 
uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 

 
p. Schwarcz, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v zmysle 

platných právnych noriem po A. berie na vedomie žiadosť primátora partnerského 
mesta Užhorod zo dňa 27. februára 2022 o materiálnu humanitárnu pomoc v súvislosti s 
vojnou na Ukrajine ďalej len žiadosť, po B. schvaľuje poskytnutie materiálnej pomoci 
mestu Užhorod v hodnote do 100.000 Eur podľa potrieb partnerského mesta uvedených 
v žiadosti, po C. vyhlasuje dobrovoľnú zbierku Pomoc pre partnerské mesto Užhorod v 
súvislosti s vojnou na Ukrajine, podmienky dobrovoľnej zbierky sú uvedené v prílohe 
tohto uznesenia, po D. žiada primátora mesta Košice, aby po a) zabezpečil použitie 
výnosu dobrovoľnej zbierky na obstaranie materiálnej a finančnej pomoci mestu 
Užhorod, po b) na zasadnutie mestského zastupiteľstva predložil informáciu o 
poskytnutí pomoci podľa časti B. a C. tohto uznesenia, termín 30. júna 2022. Koniec 
návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči prosím hlasujte. 
 
p. Balčík, poslanec MZ: Hlasujem za návrh, ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. 
 
Hlasovanie č. 7 -  za: 30 + 1 (p. Balčík), proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý, ďakujem. 

- - - 
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Záver rokovania 
 

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček skonštatoval, že program mimoriadneho 
zasadnutia mestského zastupiteľstva sa vyčerpal a všetkým sa poďakoval za účasť a za 
pomoc, ktorú týmto zastupiteľstvom učinili.  

Vyhlásil XXVII. (mimoriadne) zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
za ukončené.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Marcel Čop       Ing. Jaroslav Polaček 
riaditeľ Magistrátu mesta Košice     primátor mesta Košice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápisnica vyhotovená dňa 02.05.2022 
Blanka Lukáčová, Oddelenie právne a majetkové, Referát samosprávnych orgánov MMK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
Ing. Ján Jakubov ......................................................................... Podpísal dňa: ........................ 
 
 
JUDr. Martin Balčík ................................................................... Podpísal dňa: 20.05.2022 
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