Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Zápisnica
z XV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 28. mája 2020
Prítomní: podľa prezenčných listín
Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach otvoril a viedol primátor mesta Košice
Ing. Jaroslav Polaček vo veľkej zasadačke v budove Magistrátu mesta Košice pri zohľadnení
všetkých pripomienok a odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom
v Košiciach vzhľadom na riziko šírenia nákazy nového koronavírusu a ochorenia COVID-19.
Úvod rokovania
p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, otváram 15.
zasadnutie Mestského zastupiteľstva, na ktorom vás všetkých vítam. Prosím, zaujmite svoje
miesta, aby sme mohli začať. Úvodom mi dovoľte požiadať vás, aby sme všetci dodržiavali
hygienicko-bezpečnostné opatrenia i napriek tomu, že situácia v rámci celého Slovenska sa
postupne uvoľňuje. Ak ste sa neprezentovali, prosím, urobte tak teraz. Konštatujem, že bolo
prezentovaných 37 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a sme teda
uznášania schopní.
--Návrhová komisia
p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, prejdeme teda k programu
zasadnutia, ktorý ste dostali v pozvánke. Poprosím predsedov poslaneckých klubov, aby
navrhli svojich zástupcov do návrhovej komisie. Nech sa páči, otváram rozpravu. Pán
poslanec Strojný.
p. Strojný, poslanec MZ: Príjemný dobrý deň všetkým. Ďakujem pán primátor, nemám návrh.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Rusnák.
p. Rusnák, poslanec MZ: Ja si dovolím navrhnúť pána poslanca Berbericha a pána poslanca
Filipka. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Je ešte nejaký návrh z pléna? Bolo by určite
účinnejšie, keby komisia pracovala v trojčlennom zložení, je to pre nich potom menej
náročné. Ak nie je iný návrh... Pán poslanec Filipko má iný návrh. Nech sa páči.
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Len avizujem, že okolo pol dvanástej musím
z rodinných dôvodov odísť, takže nech zastupiteľstvo to rieši. Ja sa potom vrátim.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Áno, aj pán poslanec Filipko aj pán poslanec Hlinka
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avizovali, že budú musieť sa na pol hodiny vzdialiť okolo desiatej, jedenástej hodiny. Teda,
ak je nejaký návrh. Nech sa páči, pán poslanec Strojný.
p. Strojný, poslanec MZ: Bolo dobrým zvykom, že návrh do návrhovej komisie je prejavom
nielen zodpovednosti, ale aj toho, že zastupiteľstvo má dôveru v daného poslanca, že
postráži nielen rokovací poriadok, ale aj správnosť návrhov a je mi ľúto, že za posledný rok
bola návrhová komisia neraz atakovaná tým, že nepracuje správne, ale dávam návrh, aby si
to možno mohli niektorí kritici vyskúšať, ak to teda prijmú, nemá to byť nič v zlom, ani
nechcem provokovať. Myslím to naozaj úprimne. Či vy pán poslanec Djordjevič si nechcel
vyskúšať prácu v návrhovej komisii.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, nech sa páči, máte možnosť sa vyjadriť.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Dobré ráno všetkým. Som
trochu zaskočený a zároveň aj potešený takouto ponukou od pána Strojného a keďže mám
pripravených viacero diskusných vstupov, túto výsostnú ponuku dnes nechávam na ňom a
on si to môže dnes vyskúšať. Nech sa páči, pán Strojný. Ja ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Dámy a páni, dovoľte mi, aby som vyhlásil trojminútovú prestávku,
aby ste sa ako poslanecký zbor dohodli na ďalšom členovi návrhovej komisie. Ďakujem
pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Vážení páni poslanci pokračujeme v rokovaní o doplnení návrhu do
návrhovej komisii, aby bola funkčná a mohli sme v pokoji rokovať. Nech sa páči, otváram
opätovne diskusiu k tomu, či vieme rozšíriť rady návrhovej komisie. Keď sa do diskusie
nikto nehlási, moja otázka na pána poslanca Berbericha, či to zvládne sám. Ďakujem pekne.
Uzatváram túto časť rozpravy. Pán poslanec, pardon, prepáčte. Ospravedlňujem sa. Pán
poslanec Djordjevič, teda.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Tak ja takto verejne
sľubujem, že určite nebudem pána Berbericha dnes pri práci rušiť, pokrikovať naňho.
Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Bolo to úplne zbytočné. Nech sa páči, pán poslanec Špak. Prosím,
vyjadrujeme sa k veci. V tom... ako na poslednom, ostatnom zastupiteľstve, že budeme
omnoho vecnejší ako to bolo v minulosti. Verím, že ma budete nasledovať. Nech sa páči,
pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Meškáme 30 minút a ešte sa riešime, koho dáme. Ja
navrhujem právne vzdelaného, skúseného pána starostu Ihnáta.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Je ešte nejaký iný návrh doplňujúci? Ak nie... Pán
poslanec Ihnát sa nevyjadruje. Ďakujem pekne. Teda predpokladám, že prijíma túto
nomináciu. Nech sa páči, pán poslanec, námestník Gibóda.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Kolegovia, sedím za predsedníckym stolom a nakoľko v
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prípade nutnosti musím zastúpiť pána primátora, nemôžem sa pripojiť k návrhovej komisii,
bolo by to problematické. Ale je to príkladom vašej zodpovednosti, že nie ste schopní
vygenerovať ďalšieho člena do návrhovej komisie. Preto by som poprosil pána poslanca
Špaka, nakoľko mal v minulosti problémy s návrhmi, ktoré prednášala návrhová komisia,
aby prijal túto zodpovednú úlohu. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Je to nominácia. Ďakujem pekne. Budeme teda hlasovať na trikrát.
Prvý návrh pán poslanca Rusnáka bol, aby v návrhovej komisie pracoval pán poslanec
Berberich a pán poslanec Filipko. Prosím, hlasujeme o tom, aby sa stali členmi návrhovej
komisie. Nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 1 -

za: 40, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, Ďalší návrh pána poslanca Špaka bol, ktorý navrhol
pána poslanca Ihnáta do návrhovej komisie. Nech sa páči, prosím, hlasujeme o jeho návrhu.
Hlasovanie č. 2 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 6

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Tento návrh bol prijatý. Ďalším návrhom od
námestníka primátora pána Gibódu bol návrh, aby do návrhovej komisie ako štvrtým
členom bol prijatý návrh pána poslanca Gibódu, ktorý navrhuje pána poslanca Špaka. Nech
sa páči, hlasujeme o návrhu, kedy pán poslanec Špak sa stane členom návrhovej komisie.
Nech sa páči.
Hlasovanie č. 3 -

za: 34, proti: 1, zdržali sa: 3

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Tento návrh prijatý bol. Oznamujem, že na XV.
zasadnutí Mestského zastupiteľstva bude návrhová komisia pracovať v zložení: pán
poslanec Berberich, pán poslanec Filipko, pán poslanec Ihnát a pán poslanec Špak. Zároveň
žiadam členov návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesta vo vyhradenom druhom rade.
Ostatným poslancom oznamujem, aby svoje návrhy k jednotlivým bodom programu
rokovania predkladali písomne tejto návrhovej komisii po ústnej informácii prítomných
poslancov.
--Overovatelia zápisnice:

Ing. Vladimír Saxa a Ing. Erich Blanár
---

K programu rokovania
p. Polaček, primátor mesta: V úvode, nakoľko som to nespomenul, dovoľte mi, aby som
ospravedlnil zo zasadnutia mestského zastupiteľstva aj pána poslanca Juraja Tobáka.
Predtým ako dám hlasovať o programe zastupiteľstva, dámy a páni, vážené pani
poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vás informoval o jednom z bodov,
ktoré sme včera prerokovali tu na magistráte s predsedami poslaneckých klubov, pánom
poslancom Strojným a pánom poslancom Vrchotom ako zástupcom poslaneckého klubu
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Fungujúce Košice, kde sme rozprávali o návrhu, ktorý padol na mestskej rade o tom, akým
spôsobom kompenzovať seniorov, ktorí do 31. januára nepodali na magistráte v zmysle
zákona, daňových zákonov žiadosť o to, aby mohli užívať zľavu z dane z nehnuteľností. Na
úvod mi dovoľte povedať pár čísel, aby sme vedeli o akú skupinu obyvateľstva sa jedná.
Pre tento rok malo možnosť získať zľavu 50 % z dane z nehnuteľností 1591 ľudí alebo
seniorov, ktorí v minulom roku dosiahli sedemdesiaty rok života. O túto zľavu nepožiadalo
830 žiadateľov, seniorov, zvyšných viac ako 750 o túto žiadosť požiadala, teda takmer
polovica. Zároveň, na túto zľavu má dokopy nárok v Košiciach viac ako 14 800 seniorov,
teda všetkých tých, ktorí dosiahli 70 rokov svojho života. Zo 14 800 ľudí o túto zľavu
dokopy, odkedy sa zmenil zákon, tzn. 1. januára 2014, požiadalo 10 552 seniorov.
Nepožiadalo k tomuto dátumu, k dnešnému dňu o túto možnosť poskytnúť zľavu z dane z
nehnuteľnosti 4280 potenciálnych žiadateľov. Chcem tým povedať toľko, že nemôžeme
tvrdiť, že seniori nemali informáciu o tom, ako funguje legislatíva Slovenskej republiky.
Toto nie je legislatíva samosprávy, ale zákony, ktoré sú platné od 1. januára 2014. Zároveň
chcem povedať, že v roku, v januári tohto roku v regionálnych, ale aj v celoštátnych
médiách i súkromných i verejnoprávny niekoľkokrát zaznela informácia aj výzva pre
seniorov, aby tento zákon rešpektovali a požiadali o zľavy. Už minulý týždeň, a toto je
podstatné, som absolvoval sériu rokovaní i na ministerstve financií, kde sme sa dohodli a
ministerstvo financií aj informovalo aj naše regionálne média o tom, že sú pripravení od
mesta Košice, respektíve od samosprávy a následne od únie miest prijať zmenu zákona,
ktorú sme my už napísali, ktorá znie nasledovne. Táto zmena hovorí o tom, že nie, že ak
bude mať samospráva informáciu o veku daňovníka, v tomto prípade seniora, tak bude mu
môcť automaticky túto zľavu prisúdiť. Je to preto alebo preto ministerstvo financií s tým
problém zatiaľ nevidí, samozrejme, pôjde to aj do rezortného aj mimo rezortného
pripomienkovania, pretože je to naozaj vec samosprávy, ktorá tieto finančné prostriedky
užíva. Nie je to vplyv na štátny rozpočet. Zároveň do zákonu chceme presadiť aj prechodné
ustanovenie, ktoré umožní samosprávam na Slovensku otvoriť aj v tomto roku všeobecne
záväzné nariadenia a umožniť tým seniorom, ktorí si o zľavu nepožiadali, tak túto zľavu
získať na základe toho, že všeobecne záväzné nariadenie sa na základe zmeny zákona
zmení. Myslím si, že je to najkomfortnejší spôsob, ako hľadať rôzne spôsoby kompenzácií.
Máme prísľub ministerstva, že urobí všetko preto, aby v tomto roku sa zaoberalo
a pripravilo podklady tak, aby Národná rada mohla o tomto zákone, o zmene zákona
hlasovať a pripraviť na podmienky a pravidlá na to, aby sme my následne mohli upraviť
naše všeobecné záväzné nariadenie. Ďakujem veľmi pekne za ochotu, že som mohol túto
informáciu odovzdať a dovoľte, aby sme prešli k ďalšej časti nášho programu. Teda
otváram rozpravu k návrhu programu, ktorý bol uvedený v pozvánke. Prosím teda vaše
návrhy, ktoré sa týkajú vypustenia, resp. zmeny poradia bodov, aby ste ich začali
predkladať, až následne budeme dopĺňať body. Nech sa páči, otváram diskusiu. S
procedurálnym návrhom pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Prihlásený som asi 13 minút, odkedy padla moja
nominácia na člena návrhovej komisie. Takže možno sa vám bude zdať, že ide mimo tému,
ale OK, po tej vašej generálke na tlačovú konferenciu to zvládneme. Poprosím, kolegovia,
veľmi si vážim tú dôveru pána námestníka Gibódu, áno, ako máme v rokovacom poriadku,
možno by sa malo vyjadriť aj naše právne oddelenie. Ja som mal tiež dostať možnosť sa
vyjadriť, či ju prijímam, tú nomináciu alebo nie, tak ako kolega Strojný alebo kolega
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poslanec Djordjevič. Tak isto som mal možnosť sa vyjadriť. Vypli ste ma. Kolegovia,
vážim si to, ale neprijímam tú nomináciu pána námestníka. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. S procedurálnym návrhom pani poslankyňa
Kovačevičová.
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Dobrý deň, kolegovia, vážený pán primátor, ja mám
procedurálny návrh, aby poslanci v rozprave mohli vyčerpať v jednom vstupe aj 6 minút.
Ďakujem. Čiže vlastne máme 2 krát 3, čiže aby naraz sme mohli vyčerpať 6 minút.
p. Polaček, primátor mesta: I napriek tomu, že v pozvánke nie je povedané, že vieme rokovať aj
v piatok, ja som pripravený pokračovať v rokovaní i zajtra. Nemám s tým naozaj najmenší
problém. Nech sa páči, prosím, hlasujeme o návrhu pani poslankyne Kovačevičovej o tom,
že bude diskusia rozšírená na 6 minútové príspevky. Dobre tomu rozumiem? Hlasujte, nech
sa páči.
Hlasovanie č. 4 -

za: 34, proti: 1, zdržali sa: 5.

p. Polaček, primátor mesta: Tento procedurálny návrh bol prijatý. Ďalším procedurálnym
návrhom je návrh pána poslanca Liptáka, nech sa páči pán poslanec.
p. Lipták, poslanec MZ: Dobrý deň, vďaka za slovo. Ja by som chcel dať návrh, aby sme bod
číslo 10 Stratégie rozvoja mestských podnikov vybrali dneska z programu a to z toho
dôvodu, že osobne si myslím, že takéto materiály by mali byť prerokované v komisiách
a nebol daný na to priestor. Čiže z toho dôvodu, aby sme sa o tomto materiáli bavili na
najbližšom zastupiteľstve o mesiac, aby sa to mohlo prerokovať v komisiách a... To je
všetko asi. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ja som rozčarovaný, pán poslanec, z vášho návrhu, pretože návrh ste
v pozvánke mali, komisie mohli diskutovať a nech sa páči hlasujeme o vašom
procedurálnom návrhu.
Hlasovanie č. 5 -

za: 22, proti: 5, zdržali sa: 10.

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bude z rokovania vypustený. Ináč, vy ste mali pán
poslanec procedurálny. To nemal byť procedurálny, ale dobre. Dobre? Rozumieme sa. Pán
poslanec Karabin chce reagovať na koho? Sme v návrhoch, kde sa vypúšťajú a vkladajú
body. Nie je dôvod na faktické.
p. Karabin, poslanec MZ: Vážený pán primátor, vážená pani námestníčka, kolegovia, chcem
reagovať na vás, pán primátor. Ste mali pred piatimi minútami vstup. Počas vášho vstupu
som sa prihlásil.
p. Polaček, primátor mesta: Takže ďakujem pekne. V tejto chvíli rozprávame o programe, či sa z
programu nejaké urobia zmeny poradia, respektíve, či sa nejaký bod vypustí. Pán poslanec
Lesňák. Nech sa páči, má procedurálny návrh.
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p. Lesňák, poslanec MZ: V tomto bode môžem aj bod programu doplniť? Lebo trošku je to
zmätočné...
p. Polaček, primátor mesta: Nie, doplniť môžete až nasledovne. Novela zákona z pred dvoch
rokov to upravila takto. Nech sa páči, pán poslanec Karaffa má k niečomu, čo sa týka
vypustenia, zmeny poradia?
p. Karaffa, poslanec MZ: Ja mám k niečomu, čo trvalo 5 minút, ako pardon, ale tak ako my
nemáme odbočovať od témy, tak prosím predsedajúceho, aby sa držal programu, aby tu
nedával takéto svoje vsuvky. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne a ak nie je ďalší návrh na vypustenie, resp. zmeny
poradia bodov i napriek tomu, že sme dali hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca
Liptáka. Predpokladám, že je všeobecný súhlas, že to bola diskusia a hlasovanie by malo
prísť teraz, nie potom. Považujeme za vybavené a odhlasované. Tým pádom uzatváram
diskusiu, aj uzatváram túto časť k pozvánke. Teraz pripustíme, teraz budeme hlasovať,
respektíve, diskutovať o doplnení programu, bodov do programu. Nejaký problém
technický? Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči. Sú tu procedurálne návrhy pán poslanca
Djordjeviča.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Áno, sú to dva návrhy. Návrh číslo A, prerušiť rokovanie, kým
nebude tabuľa, čiže bezpredmetné. Bod B, som chcel navrhnúť, aby ste to dovtedy, kým to
nebude fungovať, nehnali. Čiže opäť bezpredmetné.
p. Polaček, primátor mesta: Myslím, že som počkal, aby sa veci rozbehli.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Nerobíte to príliš často pán primátor, ale ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Technici už svoju úlohu zvládli. Máte slovo v diskusnom príspevku.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Navrhujem, aby, keďže dnešné zastupiteľstvo je verejné, bol do
rokovania zaradený, je to veľmi ťažké v tomto prípade, lebo tento bod ste vymyslel vy
a volal sa jednotka, slovo pre občana s poznámkou, že bude začatý po dvanástej hodine po
skončení predchádzajúceho bodu, tak ho označme, aby sme nemiešali poradie ako 1b a tak
isto s poznámkou po dvanástej hodine po ukončení predchádzajúceho bodu, ktorý bol
začatý pred dvanástou hodinou. Čiže jednoducho, bod 1b slovo pre občana.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec, ja si veľmi vážim demokraciu
a transparentnosť, len vás chcem upozorniť, že na ostatnom zastupiteľstve ste ako poslanci
prijali zmenu rokovacieho poriadku, kde ste vložili § 42 a ods. 3 Rokovacieho poriadku
Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktorou súčasťou programu zasadnutia mestského
zastupiteľstva počas krízovej situácie nie sú body slovom pre verejnosť, interpelácie,
dopyty a rôzne. Interpelácia a dopyt sa počas krízovej situácie predkladajú Referátu
samosprávnych orgánov výlučne elektronicky v týždni, v ktorom sa koná zasadnutie
Mestského zastupiteľstva. Prijali sme to preto, aby rokovanie v tejto sále bolo čo najkratšie,
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aby sme sa navzájom neohrozovali. Bol to návrh, ktorý nám prišiel logický
a predpokladám, že ste za neho hlasovali možno aj vy, neviem. Čiže len, aby sme si
rozumeli. Nech sa páči, bod 2b ste povedali? Jedna jedna, keď môžem ho prečíslovať. Ak
dovolíte. Hej? Nech sa páči. Tu nie je dôvod na faktické. Čiže pán poslanec Saxa.
p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, rád by
som doplnil bod 2 jedna a tým by bolo Voľba člena štatutárneho orgánu v spoločnosti
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Môžete to zopakovať, prosím, pán poslanec?
p. Saxa, poslanec MZ: Ešte raz. Voľba člena štatutárneho orgánu v spoločnosti Dopravný podnik
mesta Košice, akciová spoločnosť.
p. Polaček, primátor mesta: Chcem Vás upozorniť pán poslanec, že v zmysle zákona o obecnom
zriadení § 11 ods. 4 písm. l) takýto návrh nie je v súlade so zákonom. Nech sa páči, pán
poslanec Strojný. Bod číslo?
p. Saxa, poslanec MZ: Dva jedna som dával.
p. Polaček, primátor mesta: Dva bodka jedna. Pán poslanec Strojný.
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Čiže to, čo si predstavil. pán primátor v úvode, ja to
kvitujem, môžem potvrdiť, že je to tak. Som veľmi rád, že máme riešenie a môžeme si to
formálne odsúhlasiť v bode číslo 28.1, ktorý znie Návrh na finančnú kompenzáciu
fyzických osôb, ktoré si neuplatnili zníženie dane o 50 %.
p. Polaček, primátor mesta: Návrh na kompenzáciu fyzických osôb, áno mám. Opäť považujem,
nie, tá aktivita je v kompetencii mesta. Nech sa páči, pán poslanec Huba.
p. Huba, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, ja by som
chcel doplniť bod číslo 11.1 Personálne otázky vo finančnej komisii pri Mestskom
zastupiteľstve v Košiciach, keďže som chcel prevoliť pána poslanca Tobáka. Ďakujem
pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Jedenásť bodka jedna.
p. Huba, poslanec MZ: Áno.
p. Polaček, primátor mesta: Personálne zmeny vo finančnej komisii. Ďakujem pekne. Pani
námestníčka, pani poslankyňa Gurbaľová.
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne za slovo. Môj návrh je na doplnenie
do programu. Ide o dva body a to navrhujem doplniť do programu bod 2.2 Informácia o
priebehu dobrovoľnej zbierky pomoc pre jednotlivcov a rodiny v Košiciach na zmiernenie
dopadov opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 a návrh na prerozdelenie prvej časti
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výnosu zbierky a tak isto navrhujem zaradiť do programu rokovania bod 10.1, ktorý by sa
volal Návrh na personálne zmeny príspevkovej organizácii K-13, Košické kultúrne centrá.
Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. 10.1. 10.1. Nech sa páči, pán námestník, pán
poslanec Gibóda.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ja som sa nádejal, že niektorí poslanci sľúbili, že tu
nebudú robiť dneska neporiadok. Návrh na bod, ktorý predkladám sa volá Ukončenie
niektorých opatrení v súvislosti s mimoriadnou situáciou za účelom zamedzenia ďalšieho
šírenia ochorenia COVID-19 ako bod 2.3 a jedná sa to najmä situácie ohľadne parkovania v
centrálnej mestskej zóne, respektíve v meste Košice. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči. Pán poslanec
Karaffa, máte procedurálny návrh?
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Pre rozhodnutie potrebujem procedurálne
zodpovedať otázku, keďže padol tu návrh pána poslanca Saxu, ktorý je vraj v rozpore so
zákonom a potom predniesla návrh pani námestníčka, ide tiež o personálne otázky a ten nie
je v rozpore so zákonom, tak to vysvetlite, ale písomne. Ďakujem. Aby sme sa vedeli
rozhodnúť.
p. Polaček, primátor mesta: Písomne to asi nebude možné v tejto chvíli, ale vysvetliť vám to
môžem. V zmysle zákona o obecnom zriadení návrhy na zmenu štatutárnych orgánov sa
posudzujú poslancami na návrh primátora v zmysle § 11 ods. 4 písm. l). Ďakujem pekne.
Toľko vysvetlenie. Pán poslanec Djordjevič má procedurálny návrh.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Pán primátor, keďže ste mi zrušil faktickú poznámku, diskusný
príspevok, keďže som svietil ako dvojka a dali ste priestor Karaffovi. Svietim ako trojka.
Robíte zo mňa harakiri. Tak ma nechajte hovoriť.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec. Pán poslanec.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Zrušíte faktickú
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, zbytočne robíte harakiri.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Pán primátor, vy to robíte. Sme v diskusii. Nechajte ma rozprávať,
pán primátor. Neprešujte ma.
p. Polaček, primátor mesta: Zrušte pána Djordjeviča v procedurálnom návrhu, lebo ho nemá
a teraz pána poslanca zapojte do diskusie, pretože vzniklo nedorozumenie. Nech sa páči,
pán poslanec, máte slovo.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Nerozumiem, prečo by som podľa rokovacieho
poriadku nemal mať faktickú poznámku na vás, keďže ste vstúpili do diskusie poslancov.
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V poriadku, dali ste mi slovo. Omyl ste napravil. Teraz sa iba chcem vyjadriť k tomu, čo
ste povedal, že ja som hlasoval za rokovací poriadok. Áno, lenže 20. mája hlavný hygienik
Slovenskej republiky vydal usmernenie a nariadenie, že je verejnosť prípustná za dodržania
hygienických, čiže fajn, že ste dali hlasovať, ale vytvárate dojem opakovane, že si
vymýšľam, fabulujem, tak, ak také niečo urobíte, dajte poslancovi priestor na to, aby sa
obhájil.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, rozprávame o programe, máte návrh.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Už som skončil. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nebol to návrh. Ďakujem. Pán poslanec Lesňák, nech sa páči.
S návrhom do bodu programu.
p. Lesňák, poslanec MZ: Takže dobrý deň prajem, ďakujem za slovo. Ja by som vás chcel
požiadať o doplnenie programu pod bodom 4.1 a je to Žiadosť o zabezpečenie ďalších
úkonov nevyhnutných na zmenu záväznej časti Územného plánu...
p. Polaček, primátor mesta: Poprosím poslancov, poprosím poslancov o kľud v rokovacej sále.
Ešte raz, pán poslanec, vás poprosím. Lebo som nerozumel úvod.
p. Lesňák, poslanec MZ: Je to žiadosť o zabezpečenie ďalších úkonov nevyhnutných na zmenu
záväznej časti Územného plánu zóny v MČ Košice - Košická Nová Ves. Pre kolegov len
uvediem, že v MČ máme od roku 2015 približne 13 navrhnutých zón na zmenu Územného
plánu. Bohužiaľ, aj skrz moju snahu v uplynulom volebnom období, skrz snahu súčasného
pána starostu nevieme sa od ÚHA, resp. nevieme tieto zóny zmeniť. Máme tu tlak občanov,
aj niektorých investorov ohľadne toho, aby tieto zóny boli zapracované, takže na základe
toho dávam návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach podľa § 31 zákona
č. 50 v roku 1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku stavebný zákon v
znení neskorších predpisov a podľa § 6 zákona č. 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov podľa § 10 ods. 3 písm. e) zákona č. 401 z roku 1990 o meste
Košice v znení neskorších predpisov žiada primátora mesta Košice, aby v súlade so
stavebným zákonom o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov, atď. zabezpečil proces nevyhnutný na predloženie zmien a doplnkov záväznej
časti územného plánu MČ Košice - Košická Nová Ves. Ďakujem pekne. Ide v skratke o to,
že napriek našim...
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec vysvetlili ste to, teraz rokujeme o tom, aby sa bod
vôbec zaradil. Ja si len chcem ujasniť, tú skrátenú verziu toho názvu, čiže návrh zmien
ÚPN Košická Nová Ves...
p. Lesňák, poslanec MZ: Áno, v MČ Košice - Košická Nová Ves. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: 4.1. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Slivenská, nech sa páči.
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Dobrý deň. Ďakujem. Navrhujem bod 2.4 Odporúčania a prijaté
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uznesenia komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
p. Polaček, primátor mesta: Odporúčania. Pardon.
p. Slivenská, poslankyňa MZ: A prijaté uznesenia komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
p. Polaček, primátor mesta: Vo všeobecnosti?
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Áno, vo všeobecnosti. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Odporúčania a prijaté uznesenia komisií MZ. Áno? Nech sa páči, pán
poslanec Filipko.
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Dobrý deň prajem všetkým. Dovolím si reagovať na
poznámku protizákonnosti v návrhu pána Saxu. Ak si to exaktne prečítame to ustanovenie
§ 11 ods. 4 bod l) štatutárov na návrh starostu, to sa týka iba rozpočtových a príspevkových
organizácií, obce na návrh starostu vymenovávať a odvolávať ich vedúcich. Prečítam celé.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä jemu
vyhradené. l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce
a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať
obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich
štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej
osobe. Exaktne v tejto druhej časti nie je poznámka, že na návrh starostu alebo primátora,
čiže ja, môj protinávrh alebo názor je, že nie je to v rozpore so zákonom. Čítal som v noci
aj stanovy DPMK, kde jednoznačne je uvedené, že štatutárov, členov predstavenstva volí
valné zhromaždenie a tým je Mestské zastupiteľstvo. Čiže myslím, že sme na tom dobre,
správne. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Sú to dva právne názory. Možno bude aj tretí. Je nejaký návrh
do diskusie smerom ku skladaniu bodov? Nech sa páči, pani Iľaščíková, pripojte sa
do diskusie. Nech sa páči.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Chcela by som doplniť bod 4.2 Informácia
o povinnosti mesta informovať obyvateľov pri akejkoľvek zmene ohľadne daní
prostredníctvom všetkých informačných kanálov, cez ktoré mesto informuje o kultúrnych,
športových a iných akciách mesta.
p. Polaček, primátor mesta: Zmeny. Pardon.
p. Iľaščíková, poslankyňa, MZ: Informácia o povinnosti mesta informovať obyvateľov pri
akejkoľvek zmene ohľadne daní prostredníctvom všetkých informačných kanálov, cez
ktoré mesto informuje o kultúrnych, športových a iných akciách mesta.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa máte do diskusie?
p. Karaffa, poslanec MZ: Áno.
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p. Polaček, primátor mesta: Do diskusie zapojte pána poslanca.
p. Karaffa, poslanec MZ: Áno, lebo odzneli tu nejaké argumenty a ja som si otvoril zákon a ja sa
prikláňam k názoru, ktorý prezentoval pán poslanec Filipko. Môžeme odvolávať a
schvaľovať riaditeľov v obchodných spoločnostiach, členov kontrolných...
p. Polaček, primátor mesta: To bolo povedané. Nech sa páči. To nie je žiaden návrh k pozvánke
na doplnenie bodov. Uzatváram diskusiu. Pôjdem, prosím, zaradom ako vznikali, nie ako
ste ich prednášali, ale ako tie body vchádzali do pozvánky. Ak by som náhodou niečo
opomenul, prosím, pripomeňte mi. Je tých zmien niekoľko. Bod 1.1 navrhol pán poslanec
Djordjevič, Slovo pre verejnosť, ktorý trošku je v rozpore s rokovacím poriadkom, ale má
naňho právo. Nech sa páči, prosím, rokujeme. Bod 1.1 Slovo pre verejnosť. Hlasujte, nech
sa páči.
Hlasovanie č. 6 -

za: 20, proti: 5, zdržali sa: 13.

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pod bodom 2.1 je návrh pána poslanca Saxu s názvom
Menovanie alebo voľba štatutárneho orgánu v Dopravnom podniku mesta Košice. Snáď
som to neskomolil, že je to všetkým jasné. Nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 7 -

za: 29, proti: 3, zdržali sa: 5.

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 2.2 je návrh pani námestníčky, Informácia o priebehu
dobrovoľnej zbierky, pomoc pre jednotlivcov a rodiny v Košiciach na zmiernenie dopadov
opatrení proti šíreniu ochorenia COVI-19 a návrh na prerozdelenie prvej časti výnosu.
Nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 8 -

za: 37, proti: 0, zdržali sa: 0.

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 2.3 Ukončenie niektorých opatrení v súvislosti
s mimoriadnou situáciou za účelom zamedzenia ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19.
Navrhovateľom je pán námestník. Nech sa páči, prosím, hlasujeme.
Hlasovanie č. 9 -

za: 36, proti: 0, zdržal sa: 1.

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Pani poslankyňa Slivenská pod bodom 2.4
navrhuje bod Odporúčania a prijaté uznesenia komisií Mestského zastupiteľstva. Nech sa
páči, prosím, hlasujeme o tomto návrhu.
Hlasovanie č. 10 -

za: 33, proti: 0, zdržali sa: 5.

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 4.1 pán poslanec Lesňák navrhuje program, doplniť do
programu. Návrh znie: Územnoplánovacej dokumentácii Košická Nová Ves. Kýve hlavou,
že v poriadku. Nech sa páči, prosím, hlasujte.
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Hlasovanie č. 11 -

za: 33, proti: 0, zdržali sa: 5.

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 4.2 myslím, že pani poslankyňa Slivenská, pani
poslankyňa Iľaščíková, sa opravujem, navrhuje bod Informácie o pomoci mesta v prípade,
o povinnosti mesta informovať obyvateľov, ak dôjde k zmenám zákona v rámci daňových
vecí. Nech sa páči, prosím, hlasujeme.
Hlasovanie č. 12 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 2.

p. Polaček, primátor mesta: Bod číslo 10 je zrušený. Pod bodom 10.1 pán námestník, pani
námestníčka pardon, pani námestníčka Gurbaľová Návrh na personálne zmeny v
príspevkovej organizácie K-13. Nech sa páči, prosím, hlasujme.
Hlasovanie č. 13 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 4.

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 11.1 Personálne zmeny vo finančnej komisii, pán
poslanec Lipták, pardon, pán poslanec Huba navrhoval túto zmenu. Ospravedlňujem sa,
nech sa páči.
Hlasovanie č. 14 -

za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0.

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 28.1, navrhuje bod pán poslanec Strojný. Návrh na
kompenzáciu fyzických osôb, ktorí si neuplatnili zľavu pri dani z nehnuteľnosti. Ďakujem
pekne, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 15 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 5.

p. Polaček, primátor mesta: Pre poriadok sa pýtam, či som neopomenul nejaký návrh.
Pravdepodobne nie. Ďakujem pekne. Uvažujem, či je ešte potrebné sumárne hlasovanie.
Takže ak vás môžem, dámy a páni, vážené poslankyne, poslanci dovoliť ešte o sumárne
hlasovanie k celkovému programu, tak ako sme ho schválili aj v jednotlivých častiach.
Nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 16 -

za: 38, proti: 0, zdržal sa: 1.

p. Polaček, primátor mesta: Slovo pre verejnosť (bod č. 1/1) bude prerokovaný bezprostredne po
bode programu, ktorý je uzavretý ako prvý po dvanástej hodine v zmysle § 36a
Rokovacieho poriadku MZ.
--Bod č. 1
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrola mesta Košice
p. Polaček, primátor mesta: K bodu číslo 1. Materiály ste dostali. Otváram rozpravu. Nech sa
páči. Pán poslanec Karaffa.
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p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Som sa chcel opýtať, v tej správe pána kontrolóra
som si nejako nevšimol počty tých parkovacích miest, resp. parkovacie miesta, ktoré sú
vyhradené pre policajný zbor, pre prokuratúru a ma zaujímajú v tejto súvislosti, či máme
tam uzatvorenú nejakú zmluvu a či je to odplatné. Ad 1 a ad 2, či ste sa zaoberali aj
parkovacími miestami v blízkosti Daňového úradu, ktoré sú vyhradené pre Daňový úrad a
ja si nemyslím, že je celkom v poriadku, že sú vyhradené 24 hodín denne a že v iných
hodinách mimo úradných, tam nemôže parkovať verejnosť. Čiže neviem, ale potom to dám
asi ako interpeláciu s tými počtami s tými zmluvami, ale keby ste mi vedeli dať nejakú
ústnu informáciu k tomuto teraz.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. Pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Takže, čo sa týka správy kontrol,
hlavného kontrolóra, dočítal som sa v nej, že v niektorých prípadoch bolo podané, bola
zaslaná výzva na oznámenia vzniku daňovej povinnosti a inom prípade zase bola... Teda
bol poznatok, že MMK neeviduje povolenie z Referátu dopravy. Ja sa pýtam, že načo
potom sa čaká pri spílení takýchto značiek, keď nikto za nich neplatí, ale zaujala ma aj
jedna konštatácia a to konkrétne. Podľa dostupných informácií mesto nedisponuje údajom o
presnom počte parkovacích miest v CMZ. Posledný údaj je k dispozícii z roku 2013. Ide o
údaj z koncepcie spracovanej spoločnosťou EEI. Koncepcia riešenia statickej dopravy v
meste Košice, v ktorej je uvedené, že v CMZ je celkovo 3114 parkovacích miest. Referát
parkovania Magistrátu mesta Košice, len pripomínam referát zriadený na návrh pána
primátora, plánuje v blízkej budúcnosti postupne mapovať reálny stav parkovacích miest
v CMZ. Pre Kristove rany, veď už pracujú viac ako rok. Sú zriadení. Neviem, aký počet ich
majú. Nedávate správy o činnosti tohto referátu, okrem iného tohto referátu do
zastupiteľstva. Teraz bol magistrát zavretý. To je tak ťažké spočítať CMZ-ku, 40 ulíc
siedmimi pracovníkmi? Odhadom. Čiže, to, to je niečo nepredstaviteľné. Toto sú fungujúce
Košice a na záver sa dočítam že, že oni robili len nejakú GPS zaznamenávanie a napísali do
správy, že existuje 94 parkovacích miest pre ZŤP. A útvar, zamestnanci Útvaru hlavného
kontrolóra fyzickou obhliadkou zistili, že je vyhradených 111. Čiže kontrolóri nemajú, čo
robiť, pôjdu počítať parkovacie miesta a Referát parkovania neviem, čo robí, ale 94 a 111
je viac ako 10 %. No, každý nech si odpovie sám. Nechcem pán primátor na to odpovede.
Myslím, že ich všetci vieme.
p. Polaček, primátor mesta: Škoda slov, keď nepotrebujete odpovede. Pán poslanec Horenský.
Nech sa páči.
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Dobrý deň prajem. Ja mám jednu otázku na pána
kontrolóra. V podstate pri Základnej škole Gemerskej sa konštatuje, že škola nerealizovala
opatrenia, ktoré jej vyplývali z porušenia alebo, ktoré vznikli kontrolou, predchádzajúcou
kontrolou, čiže tie nedostatky neodstránila a taktiež ako sa rieši napr. zistenie, keď zistia
pochybenie v tom, že vykázali si dochádzku, že oficiálne boli a riešili nejaké záležitosti v
škole a potom sa zistí, že nakoniec v ten daný deň v škole neboli. Čiže kontrola ako je
napísané aj v správe, bola urobená len formálne. Aké sankcie z toho môžu plynúť? To je
jedna otázka a na pána primátora druhá otázka je: aký mal popud alebo dôvod, čo sa týka
žiadosti na Útvar hlavného kontrolóra, resp. čo bolo spúšťacím mechanizmom, aby dal
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žiadosť na kontrolu v K-13-stke?
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Jakubov, nech sa páči.
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, vážené panie
poslankyne, páni poslanci, dámy a páni v sále. Pripájam sa čiastočne k názoru svojho
predrečníka, pretože keď som si podrobne prečítal správy Útvaru hlavného kontrolóra, tak
hlavne pri Základnej škole Gemerská je veľmi veľa pochybení aj z minulosti, s ktorými sa
pravdepodobne nie dostatočne pracovalo. Chcel by som sa preto opýtať pána hlavného
kontrolóra, či navrhne on nejaké opatrenia vo vzťahu k tejto škole, eventuálne aj k
ostatným subjektom alebo či to len zoberieme na vedomie túto správu, ako je návrh
uznesenia a možno o rok, dva, tri sa k tomu vrátime a zistíme, že táto správa čiastočne
niečo vyriešila, ale v mnohých prípadoch bola samoúčelná. Ak máme takéto zistenia a voči
škole neprijmeme žiadne opatrenia, myslím si, že aj tá škola si časom zvykne alebo ten
kontrolovaný subjekt na to, že pokiaľ nezareaguje, okej, dva roky na to každý zabudne, tak
potom sa takéto kontroly minú účinkom. Ku vyhradeniu parkovacích miest, čo tu spomínal
pán kolega Karaffa. Pán kolega, no asi ťažko vám na to odpovie hlavný kontrolór, asi by
sme sa mali pozrieť na náš vnútorný predpis, na základe ktorého sme v minulosti súhlasili s
vyhradeným parkovaním týchto miest, či je tam možné to obmedziť časovo alebo nie. Ale
toto asi nie je otázka správne položená na hlavného kontrolóra. A tretiu pripomienku, pán
primátor, stále ešte platia opatrenia, že musíme nosiť minimálne rúška. Všimol som si v
sále ľudí, ktorí to rúško majú pod nosom a ja som síce stavbár, ale už veľmi veľa
odborníkov povedalo, že máme si chrániť tie najzakladenejšie dýchacie cesty a to sú ústa
a nos. Určite póry ľudského tela je ťažko chrániť, aj tými dýchame, ale veľmi veľa ľudí
pokiaľ má rúško pod nosom, tak si ho kľudne môže dať dole, pretože nespĺňa to svoj účel.
Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec má pravdu. Prosím, rešpektujte to, aby
sme mali všetci zakryté horné dýchacie cesty. Ďakujem pekne za poznámku. S faktickou
pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Pán kolega, na vás pán poslanec
Jakubov, ale je dobré, že sa hlásite, lebo vy ste tu nie vďaka parkovaniu, ale napriek situácii
v parkovaní, takže ja sa len čudujem, prečo sa nehlásia kolegovia, ktorí sú tu ...
p. Polaček, primátor mesta: Skúste, prosím, k veci.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Mu chcem oznámiť jednu informáciu a ja som na ňu
zvedavý, lebo zajtra uplynie termín na základe tejto správy, ktorú som si celú detailne
prečítal a venuje sa parkovaniu v meste. Mne telefonujú. Keď už mne jednému zo 41 ľudí
sa ozývajú desiatky ŤZP, tak asi to naozaj už nie je sranda v meste a ten chaos, čo tu je,
máte na krku. Ale je tu napísané v tej správe, čo naozaj ďakujem pánovi hlavnému
kontrolórovi, 29. mája je termín. Vy ste neodpovedali na túto správu písomnými
námietkami, tzn., že prijmete opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a na
odstránenie príčiny ich vzniku a písomne ich predložíte ÚHK. Zajtra môžem tú správu
vidieť? Ďakujem.
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p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Karaffa.
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Toto je faktická na pána poslanca Jakubova. Pán
poslanec Jakubov, veľmi pekne ďakujem za vysvetlenie, ktoré nebolo vyčerpávajúce ako
vždy. A čo sa týka toho parkovania, tak veľmi pekne to povedal pán poslanec Špak, že vy
ste tu napriek tomu. Mnoho nedostatkov je práve za osemročné pôsobenie bývalého
vedenia, ktorého ste boli čiastočne súčasťou, takže len toľko k tomu a ja si rád vypočujem
originál od pána kontrolóra, ak odpovie.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Karaffa, diskusia.
p. Karaffa, poslanec MZ: V tom svojom prvom príspevku som ešte zabudol doplniť otázku. V
tom materiáli je uvedené, že Útvaru hlavného kontrolóra bol doručený podnet z Krajskej
prokuratúry v Košiciach týkajúci sa preskúmania postupu mesta pri prideľovaní sociálnych
bytov. V súčasnej dobe teda je uvedené, že prebieha kontrola, len keby ste mohli jednou,
dvomi vetami vysvetliť, že čoho presne, konkrétne sa týkal ten podnet.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Schwarcz.
p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som zareagoval na tú správu ohľadom
základnej školy Gemerská, aj možno vo všeobecnosti, čo sa týka škôl. Samozrejme, pán
kontrolór sa vyjadrí zo svojej strany. Ja som po prečítaní tej správy bol v pondelok alebo v
utorok u pána riaditeľa základnej školy. Asi 2 hodiny sme prechádzali celú správu. Nechal
som si vysvetliť tie pochybenia, keďže žiaľ, no v školách má riaditeľ školy jednu
hospodárku, tak zažil som to aj ja ako riaditeľ školy. Tých pochybení, hlavne formálnych je
pri kontrolách mnoho. Týmto rovno apelujem na to a v podstate rieši sa to aj na úrovni
ministerstva, aby školy mali ešte posilnené nejaké zabezpečenie personálne, keďže si treba
uvedomiť, aj keď štatutára to zodpovednosti nezbavuje, že riaditeľ sa riadi približne
stopäťdesiatimi zákonmi, rieši pracovnoprávne vzťahy, ekonomiku, rieši registratúru,
verejné obstarávania a v bežných firmách, ktoré majú 50, 60 zamestnancov, na každú
takúto činnosť je jeden človek. Čo sa týka tých konkrétnych pochybení, samozrejme,
stotožnil sa s ním pán riaditeľ, ale došlo tam ku kontrole obdobia, kedy boli 3 hospodárky,
ktoré v podstate zabezpečovali tieto činnosti a ktoré síce nie sú zodpovedné priamo ako
štatutár, ale vykonávali po výkonnej stránke tieto veci s tým, že gro pochybení bolo pri
jednej hospodárke, ktorá bola na dobu určitú a nebola s ňou predĺžená ďalej zmluva. A tak
isto, čo sa týka tých časov, čo sa pýtal pán poslanec Horenský, ak som dobre porozumel
vysvetleniu pána riaditeľa, tak v školstve je špecifikum pracovnej doby a prítomnosti na
pracovisku, keďže v zmysle pracovných poriadkov môžu učitelia robiť aj z domu a tam
bola nejaká kolízia, keďže v čase, kedy mohli robiť aj z domu alebo kde nie je presne
stanovená pracovná doba, videli nejaké krúžky, ak si dobre pamätám. Takže áno, pán
riaditeľ, samozrejme, priznal všetky pochybenia. Nevšimol som si teda, možno som ja
prehliadol, že tam neboli dodržané nejaké opatrenia, ktoré už raz dostal prijaté. Mi ukázal 4
strany opatrení k tejto správe, ktoré prijali a ktoré boli teda Útvarom hlavného kontrolóra
akceptované, ale vo všeobecnosti chcem v mene škôl povedať, že naozaj dá sa odlíšiť
podvod, dá sa odlíšiť úmyselné nejaké poškodenie ale pri množstve formálnych chýb, ktoré
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samozrejme, keď znejú ako porušenie zákona o účtovníctve, porušenie zákona o verejnom
obstarávaní, často ide o nejaké drobné formálne záležitosti, ktoré osobne si myslím, že s
tým personálnym zabezpečením, ktoré riaditelia bežne majú už v dnešnej dobe bez
akéhokoľvek pochybenia je veľmi ťažké zabezpečiť.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Takže vráťme sa k správe hlavného
kontrolóra. Bol prešetrený alebo skúmaný podnetu občana vo veci zákaziek Benátky a
hokejové mestečko, kde aj kontrolór konštatuje nedôsledne vykonanú finančnú kontrolu.
Tým chcem iba povedať, že nebolo ani potvrdené, ale ani vyvrátené alebo neboli potvrdené
ani vyvrátené slová občana Gaja, ale niekedy to tak býva, že keď nie sú dôkazy, nie je aj
vinný. Samozrejme, záver nech si urobí každý sám. Ďalej je tu konštatované, konštatované
porušenie zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a existuje aj reálna hrozba
udelenia poriadkovej pokuty zo strany Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy z
dôvodu, že mesto nezabezpečuje odchyt opustených zvierat a ich umiestňovanie v
karanténnej stanici a následne v príslušných útulkoch. No, zase fungovanie mesta pod
vedením tohto vedenia, ale čo mňa najviac teší, že sa to tu objavuje alebo sčasti dokazuje,
že moje obvinenia, že stále klamem, fabulujem, vymýšľam si a prevraciam fakty. Je jasne
napísané, že kontrolór bol uznesením 376 zo zastupiteľstva 26. 3. 2020 poverený do
ukončenia mimoriadnej situácie kontrolou efektívnosti a správnosti každej objednávky
súvisiacej s riešením mimoriadnej situácie pred jej podpisom. Ku dňu uzávierky materiálov
do MZ boli zo strany ÚHK podrobených kontrole a odsúhlasených celkom 36
objednávkou, poznámka jedna suma 371 578,10 Eur. Odsúhlasené boli 3 zmluvy, na
základe ktorých boli poskytnuté finančné príspevky v sume 15 tis. Eur. ÚHK neoveril 8
objednávok v celkovej sume takmer 27 tis. Eur z dôvodu. 4 objednávky boli vystavené v
systéme Norris až po termíne dodania tovarov. 3 objednávky boli vystavené v období od 3.
do 17. 4. ale na kontrolu boli ÚHK predložené až 5. 5. 2020 a jedna objednávka nebola
overená z dôvodu nepredloženia podkladov vyžiadaných ÚHK v zátvorke grafický návrh
informačného letáku. A aby som doplnil. Som rád, že mesto včerajším dňom dodržalo
lehotu od podania, od podania mne ako občanovi podľa zákona o slobodnom prístupe k
informáciám a prečítam len posledný bod, kde, samozrejme, ste povedal pán primátor, že
nie je pravda, že neboli, že tvrdí, že neboli dodržané lehoty. No veru, že neboli a mám na to
dôkaz v písomnej podobe a konštatovanie, že z dôvodu mimoriadnej situácie s poukazom
na obmedzený režim fungovania neprítomnosť zamestnancov MMK, ktorý spôsobil ďalšie
trvanie dodržania podpisového procesu došlo vo výnimočných prípadoch k oneskoreniu 1
maximálne 2 dni. No zaujímavé, že tie facebookové statusy nikdy nemeškajú. Ďakujem za
slovo. Tri minúty.
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník, faktická.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ani vaše facebookové statusy nikdy
nemeškajú pán poslanec.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták, nech sa páči, máte slovo.
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p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. V správe pána hlavného kontrolóra je uvedené, že
kontrolné zistenia poukázali, že v niektorých prípadoch nie je mestom Košice ako
správnym orgánom vydané povolenie užívania verejného priestranstva na trvalé parkovanie
vozidla mimo stráženého parkoviska a teda ani rozhodnutie o dani za užívanie verejného
priestranstva. Ja som pred časom požiadal magistrát mesta Košice v zmysle infozákona,
aby mi poslali evidenciu koľko parkovacích miest má mesto a koľko ich eviduje. A poviem
pravdu, chcel som sa túto vec opýtať v bode diskusia dneska, ale páni zase nemáme bod
diskusie a interpelácie v programe a pritom pred mesiacom ste ma presviedčali, že prečo
tak na tom stojím, že nabudúce to už bude, preto vás chcem poprosiť, oddelenie dopravy,
aby poslancom zaslalo evidenciu koľko takýchto značiek s ŠPZ-kami stojí na uliciach, za
ktoré sa neplatí. Musíte to vedieť na základe mojej infožiadosti ste sa k týmto údajom
museli dopracovať...
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ktorý sa týka kontrol hlavného kontrolóra ...
p. Lipták, poslanec MZ: ...ale ja len nadväzujem k tomu, čo pán kontrolór má napísané, lebo to
s tým súvisí. Chcel som to navrhnúť v diskusii, ale diskusiu dneska nemáme, čiže zase
problémy občanov dneska nebudeme riešiť. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný, nech sa páči.
p. Strojný, poslanec MZ: Nezvyknem sa vyjadrovať k správe kontrolóra, lebo mám za to, beriem
to tak, že všetky zistenia, ktoré nájde, vy okamžite riešite alebo ak nie okamžite, tak sa
snažíte, aby došlo k náprave, ale veľmi zle sa čítala ta stať o parkovaní, včera. Mal som z
toho veľmi zlý pocit, preto som chcel poprosiť, je to síce tam uvedené, že to už riešite, ale
chcel by som vás aj takto formálne poprosiť, aby sme to dali čo najskôr do poriadku.
Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Ja len chcem pochváliť predrečníka, že konečne prvý aktivista sa ozval
k správe, ktorá je hlavne o parkovaní a je tragická. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Predtým ako dám slovo pánovi kontrolórovi, aby
zodpovedal otázky, ktoré som si všimol, že si zapisoval. K školám, ktoré ja považujem za
naozaj tragické. Časť kontrol vykonáva hlavný kontrolór. Veľkú časť kontrol vykonáva aj
naše Oddelenie kontroly a auditu. Musím konštatovať, do ktorej školy ideme, tam
nachádzame problémy. Niekedy menšie, niekedy vážne, časť trestných oznámení išlo
priamo z Magistrátu mesta. Tu bola taká otázka, čo sa deje s týmito vecami, čiže trestné
oznámenia odišli. Mám pocit, že niektoré inicioval aj pán kontrolór, len on vám na to
odpovie. Bola tu otázka aj na mňa. Otázka smerujúca ku K-13-tke, prečo som inicioval
kontrolu. Z jednoduchého dôvodu. Dnes prebieha veľká kontrola v Dopravnom podniku
mesta Košice, ktorú iniciuje mesto cez svoj Oddelenie auditu a kontrolingu a jednoducho
nemali sme kapacity na to, aby sme išli robiť kontrolu do K13-tky, preto som aj osobne a
následne aj písomne požiadal pána kontrolóra, či by mestu nepomohol vykonať kontrolu,
nakoľko mestu boli zaslané anonymy, kde boli predložené rôzne faktúry, rôzne dokumenty,
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ktoré hovorili o nehospodárnosti nakladaním s majetkom tejto spoločnosti. Čiže som
inicioval túto kontrolu ja. Nech sa páči, pán kontrolór, ak máte nejaké odpovede na otázky,
nech sa páči.
p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni
poslanci, postupne odpoviem na všetky otázky, ktoré ste kládli. Útvar hlavného kontrolóra
v prípade, keď v školách zistí pochybenie a je to podozrenie zo spáchania trestného činu,
postupuje priamo. V prípade, keď sa zistia nedostatky v oblasti ekonomického
hospodárenia, nedostatky v nakladaní s majetkom. Všetky tieto kontrolné zistenia postupuje
Oddeleniu školstva, ktoré následne prijíma opatrenia, respektíve vyvodzuje následky voči
štatutárovi školy. Čo sa týka kontroly parkovania. Táto kontrola vznikla na základe podnetu
dvoch občanov. Jeden bol smerovaný ku vyhradzovaniu parkovacích miest na Kováčskej
ulici. Druhý smeroval ku nevyhradeniu parkovacích miest pre ťažko zdravotne
postihnutých na Pribinovej, Mojmírovej ulici. V tej súvislosti sme si všímali aj vo
všeobecnosti vyhradzovanie miest. Zobrali sme vzorku centrálna mestská zóna. Tu chcem
podotknúť naozaj jednu vec. Je momentálne duplicita, nazvem to dvojvládie v oblasti
povoľovania parkovania miest, kde ešte spoločnosť EEI má platné niektoré vydané
povolenia, na druhej strane sme boli nútení konštatovať v súvislosti s Pribinovou,
Mojmírovou, Grešákovou, a časť Hlavnej ulice, že naozaj mnohokrát parkovacie miesta sú
neefektívne využívané orgánmi štátnej moci a správy a typické príklady sme zobrali na
Pribinovej. Pre pána poslanca Karaffu je to 11 vyhradených miest pre policajný zbor. Na
ulici Grešákovej je to 11 miest pre prokuratúru. Paradoxom je, že tam sme museli
skonštatovať aj záber mestského pozemku v prípade parkoviska, ktoré využíva, ktoré
využívajú prokuratúry. Na Daňový úrad sme sa nepozerali, pretože tam sme až do takej
úrovne nešli, čo sa týka vyhradzovania parkovacích miest pre tieto orgány verejnej správy a
moci na Strojárenskej, respektíve na Železničnej ulici, ale náš návrh je jednoznačný.
Vyhradzovanie musíme riešiť komplexne v celom meste. Po prvé, buď to úplne zrušíme
alebo po druhé bude to tak finančne náročné pre tých, ktorí chcú mať vyhradené miesto, že
jednoducho nám to nahradí ten únik tržieb, ktorý máme z toho titulu, že tam neparkujú
bežne komerčne automobily. Ďalšia vec. Tým, že vyhradzujeme miesta na základe
požiadania pre orgány verejnej správy, verejnej moci a ďalšie inštitúcie neznamená, že my
nemáme s udržiavaním týchto parkovacích miest náklady. Preto moje odporúčanie znelo,
aby sme našli spôsob, aby tieto náklady nám boli refundované zo strany tých, ktorým takéto
vyhradzovanie urobíme. Čo sa týka kontroly, na základe podnetu v oblasti prideľovania
bytov bol to podnet, ktorý bol adresovaný zo strany Krajskej prokuratúry. Momentálne
ukončujeme tento podnet. Išlo o to, že jeden občan sa sťažoval na to, že bol niekoľkokrát
znevýhodnený pri zaraďovaní do poradovníka ako žiadateľa o sociálny byt. S výsledkami
vás oboznámime potom, na najbližšom zastupiteľstve. Chcel by som ešte v súvislosti so
školami upozorniť na jednu situáciu. Ďakujem ešte pánovi predsedovi komisie školstva
Schwarczovi, že takto podrobne hovoril o Gemerskej škole, ale my vo všeobecnosti máme
jeden problém so všetkými školami. Mesto má právne a neprávne subjekty, mesto má
Oddelenie školstva a má Stredisko služieb školám. Myslím si, že prišiel čas, aby mesto
začalo koncepčne riešiť otázku starostlivosti o ekonomiku právnych aj neprávnych
subjektov našich škôl, škôlok a školských zariadení. Táto situácia myslím si, že nie je dobrá
a jednoducho postavenie Strediska služieb školám treba podrobiť auditu a následne
navrhnúť vhodnejšie riešenie. Ďakujem veľmi pekne.
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pán kontrolór. Pán poslanec Jakubov, nech sa páči,
s faktickou.
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ak je to
tak, ako hovorí pán hlavný kontrolór, je to samozrejme správne. Ja ale si myslím, ak ďalej
by malo konať Oddelenie školstva a verím, nielen si myslím, a verím, pán primátor, na
vašej porade toto všetko, alebo táto správa sa preberie a že bude uložené, či už cestou vás
alebo cestou riaditeľa magistrátu pre príslušné oddelenia, respektíve referát, aby sa správou
zaoberali a predložili nejaký návrh opatrení. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Určite áno, naozaj v tom je akýsi súbeh pochybení sa prirodzene
získavajú. Tie sa riešia. Veľkú prácu sme mali v samotnom školstve, keby pán riaditeľ
odrobil neskutočné týždne tým, aby sme dnes nastavili úplne nový systém napr.
obstarávania potravín, kde sme schopní státisíce eur šetriť tomuto štátu na potravinách
ročne, státisíce eur zmenou pravidiel, ako sa veci robia, ale to sú postupné kroky pri
kontrolách a získavame vedomosti o niektorých nekoncepčných veciach. Či je to
parkovanie, či je to školstvo. Postupne to odstraňujeme, ale verte mi, nedá sa byť všade a
na každom jednom fronte a všetko vyriešiť zo dňa na deň, ale pri školstve napr. máme
obrovské úspechy v rámci šetrenia finančných prostriedkov na to, že sme doručili školám
zdravšie potraviny, rýchlejšie potraviny a regionálne potraviny a ušetrili sme státisíce eur.
Nech sa páči, pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Možno, reagovali ste na každého, na každú
požiadavku. Ja som mal v tom vstupe jednu požiadavku na vás, tak možno ste si ju nevšimli
alebo ste zámerne nevšimli. Neviem, možno stres, ale ja som vás prosil, aby ste mi
povedali, či dáte aj mne, nám poslancom, zboru tú písomnú správu, ktorú máte zajtra
odovzdať na ÚHK, v ktorej budú prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených
kontrolou a na odstránenie príčiny ich vzniku, lebo zajtra je termín.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec dnes je Mestské zastupiteľstvo. Nevidím dôvod, aby
som dal v tejto chvíli správy, ktoré som ja ešte v ich finálnej fáze.... nevidel...
p. Špak, poslanec MZ: Zajtra, zajtra som povedal. Stačí nám to, dáte zajtra.
p. Polaček, primátor mesta: Žiadajte štandardne, veľmi rád. Ak správa bude v stave takom
v akom má byť, ja nemám dôvod vám ju nedať. Ďakujem pekne. Nech sa páči, ak sa do
diskusie nikto nehlási, uzatváram diskusiu v tomto bode a poprosím návrhovú komisiu
o návrh na uznesenie.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa
§ 9 ods. 7 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach berie na vedomie
Správu o činnosti a výsledkoch kontrol od 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Košiciach, ktorá obsahuje výsledky z kontrol Základná škola Družicová 4, Základná škola
Gemerská 2, Základná umelecká škola Kováčska 43. Mesto Košice, Magistrát mesta
Košice, Trieda SNP 48/a. Koniec návrhu.
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 17 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0.

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý.
--Bod č. 1/1
Slovo pre verejnosť
p. Polaček, primátor mesta: Bod - Slovo pre verejnosť, bude prerokovaný bezprostredne po bode
programu, ktorý je uzavretý ako prvý po 12. hodine v zmysle § 36a Rokovacieho poriadku
MZ. (pozn.: pokračovanie na str. 49)
---

Bod č. 2
Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré
boli prednesené na XXII. zasadnutí MZ dňa 20. – 21.02.2020
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo dva predkladám správu o odpovediach na
interpelácie a dopyty poslancov Mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na
dvanástom zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 20. – 21. februára 2020. Otváram
diskusiu. O chvíľočku toto zastupiteľstvo povedie pán námestník. Na chvíľku sa vzdialim,
ďakujem pekne.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Otváram teda diskusiu. Nasleduje pán poslanec Ihnát.
Nech sa páči.
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno. Ďakujem pekne pán námestník. Moje interpelácie boli v znení, kedy
sa MČ Košice sídlisko Ťahanovce bude môcť pripraviť na systém regulovaného alebo
rezidentského parkovania? Kedy sa dočkáme koncepcie parkovania? Tam nie je myslené,
aby občania sídliska Ťahanovce si nemysleli, že je tam ako nejaký systém plánovaný EEI,
ale musíme riešiť parkovanie nejakým spôsobom a bude aj verejná diskusia. Mám nejaké
odpovede z mesta. Odpoveď znela: zástupcovia mesta Košice plánujú v súvislosti od
vývoja aktuálnej situácie pozývať jednotlivé mestské časti k stretnutiam, na ktorých sa
preberie problematika parkovania a zároveň príprava zriadenia nových rezidentských zón.
My takéto rokovanie, jedno z týchto rokovaní sme mali. Bol tam zástupca mesta a
parkovacej alebo oddelenia parkovania. Riešili sme to. No, z toho celého vyplynulo, že
vrátili sme sa z toho nulového bodu do nulového bodu a zistili sme, že všetko stojí na
pozemkoch. Takže tých 90 % nevysporiadaných pozemkov je veľmi vážnych a čakáme
návštevu v MČ Košice sídlisko Ťahanovce pána ministra Mičovského a jeho štátneho
tajomníka Fecka v júni 2020. Druhá interpelácia, kedy nám na sídlisku Ťahanovce mesto
Košice vyznačí celými čiarami parkovacie miesta. Odpoveď: vyznačenie parkovacích miest
celými čiarami bude realizované podľa finančných možností mesta Košice v druhej
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polovici roku 2020. Som rád, že mesto Košice je prístupné aj na túto službu. Tretia
interpelácia bola v znení, aká je možnosť a aké sú plánované riešenie mesta Košice k
budovaniu cyklotrás na sídlisku Ťahanovce? Aký je horizont času k budovaniu cyklotrás?
Existuje vôbec projekt takéhoto riešenia budovania cyklotrás? Odpoveď mesta Košice
v krátkosti: MČ Košice sídlisko Ťahanovce alebo pre MČ Košice sídlisko Ťahanovce má
spracovanú štúdiu Cyklotrasa Americká trieda – Rampová. Americká je funkčnej triedy B2
kategórie MSZ 32/50. Šírka jedného pásu komunikácie je 7,5 m medzi obrubníkmi v dvoch
smeroch. Odvodňovacie vpuste sú mimo jazdných pruhov. Návrhové riešenie počíta s
realizáciou samotných cyklistických pruhov v spoločnom priestore s ostatnou dopravou pri
dodržaní šírky skladbových prvkov v stanovenej STN 73 61 10 nie je možné na Americkej
triede realizovať samostatné cyklistické pruhy bez rozšírenia o minimálne 0,5 m. I ďalej
bude pokračovať. Problematické z majetkoprávneho hľadiska je prepojenie Americkej
triedy s Magnezitárskou ulicou a ďalšie pokračovanie po Magnezitárskej cyklistickými
pruhmi, ktoré by si vyžadovali rozšírenie komunikácie. V apríli by sa mal vstúpiť do
platnosti novela vyhlášky dopravy a zavedený by mal byť ochranný pruh pre cyklistov,
ktorý by z časti mohol napomôcť riešiť, ale mám ďalšie tri minúty ešte. No, tých šesť minút
sme hovorili.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pokračujte pán poslanec.
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, pokračujem ďalej. V apríli by mala vstúpiť do platnosti novela
vyhlášky dopravy a zavedený by mal byť ochranný pruh pre cyklistov, ktorý by z časti
mohol napomôcť riešeniu na Americkej triede a Magnezitárskej. Možné riešenie je
zavedenie bus a cyklo pruhov po Americkej triede a Prešovskej ceste s prepojením pre
cyklistov na Magnezitársku. Rozpočet mesta Košice na cyklodopravu v tomto roku
nepočíta s investíciami do stavby cyklistického chodníka v Mestskej časti Košice sídlisko
Ťahanovce. Realizovať sa bude osádzanie cyklistických stojanov. Pre každú konkrétnu
cyklotrasu je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu. To je všetko. My sme sa bavili
o tom vlastne, že mesto Košice bude investovať do cyklopruhov pri Vysokej škole
vojenskej až na Palackého atď., poprosil by som, aby sa nezabudlo aj na sídlisko
Ťahanovce. Vidím že, že jednoducho takýto zámer tu je a poprosím, aby sme už v budúcom
roku hovorili alebo bavili sa aj na komisii dopravy o tomto spôsobe a možnosti riešenia
cyklodopravy na sídlisku Ťahanovce. Ďalšia interpelácia v znení: V akom stave riešenia sa
nachádza riešenie križovatky pri Crow aréne? Zaoberá sa vôbec mesto Košice dočasným
semaforom? Tu je veľmi, ako široko popísaná tá situácia, naozaj to sme preberali aj na
komisii dopravy, ale čo je podstatné, tak by trebalo do toho jedného roka alebo dvoch
rokov, kde by bol horizont napr. vysporiadanie pozemkov a riešenia toho kruhového
objazdu riešiť semaforom. A je tu odpoveď: Návrh na dočasné riešenie, CSS bol
spracovaný inžinierom Titlom, pritom riešenie CSS vyžaduje zásah do cudzích pozemkov a
majetkoprávne vysporiadanie pozemkov obdobne ako pri prestavbe križovatky.
Odhadovaný náklad cca 20 tis. Eur. Myslím si stále a to sme aj sa tak tiež uzniesli, že
riešením semaforom alebo tou svetelnou signalizáciou by sa niečo doriešilo a jednoducho
by sa tam zachovala bezpečnosť prejazdu týchto áut. Interpelácia ďalšia: Verejné osvetlenie
rieši vedenie mesta Košice a následne košické Mestské zastupiteľstvo problematiku potrieb
veľkých MČ v problematike verejného osvetlenia? V krátkosti, tiež široká odpoveď, ale pre
sídlisko Ťahanovce. Zároveň v zmysle požiadaviek MČ je napr. tento rok plánovaná
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obnova svietidiel, výmena zastaralého energeticky náročného osvetlenia pasáže v centrálnej
obchodnej pešej zóny sídliska Ťahanovce na Budapeštianskej ulici za nové úsporné LED
osvetlenie. Ďalšia interpelácia: Kedy vidí mesto Košice reálne riešenie problematiky
renovácie ciest? Viem, že sú problémy, vrátilo sa to z verejného obstarávania, ale to
poprosím potom aj odpoveď na to, aby sme starostovia MČ si vedeli naplánovať práce
súvislých opravách ciest a chodníkov, aj schodísk. Interpelácia v znení: Zrealizuje mesto
Košice urýchlenú opravu vĺn na asfalte na zastávkach MHD pri Berlínskej v Ťahanovciach?
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pán poslanec, uplynulo vašich 6 minút.
p. Ihnát, poslanec MZ: ...a je toho dosť.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ja som rád, že nevyjadrujete v mnohých prípadoch, ste
nevyjadril nespokojnosť s tými odpoveďami, ale chcem vás poprosiť, tie informácie sú
uvedené v správe, ktorá je zverejnená. Môžu zvážiť, či je naozaj nutné ich čítať na rokovaní
zastupiteľstva, keď s nimi nesúhlasíte. Pán poslanec Strojný s faktickou.
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja len by som chcel rád doplniť
pána starostu, čo sa týka cyklotrasy, resp. zamýšľanej cyklotrasy Americká trieda –
Rampová. Tak v momentálnom štádiu to nie je projekt, je to zatiaľ len štúdia. Bol som si
osobne pozrieť a rokoval som s pani cyklokoordinátorkou. Štúdia je super. Ponúka riešenia
na mnohé otázky, ktoré som tak isto mal, lebo je to jedna z mojich priorít a myslím, že
vieme na základe tejto štúdie sa posunúť možno v budúcom roku k nejakej projektovej
dokumentácii. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Reagoval som na poslanca
Ihnáta, kde som za 6 minút nepoznal, nepočul jedinú otázku, jediný návrh na riešenie, ani
jedinú konštatáciu spokojnosti alebo nespokojnosti. Teraz nič v zlom, ale ešte nie je rok
2022 na takéto diskusné príspevky a naozaj aspoň v tomto bode dávajte otázky vedeniu
mesta k tomu, kto vám písal a poďme ďalej.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták, nech sa páči.
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja som mal minule len jednu interpeláciu, ktorá sa
týkala bývalej budovy Aidy na Poštovej ulici, ktorá je roky rokúce posprejovaná a mňa
stále mrzelo, že nikoho vlastne ani z mestských, ani zo staromestských predstaviteľov tento
stav netrápil. Tak som sa opýtal na to, čo sa s tým mieni robiť. Dostal som nasledovnú
odpoveď a potom doplním, čo mi tam chýba. Odpoveď znela, že stavebný úrad vykonal
štátny stavebný dohľad na mieste stavby a následne bol vlastník vyzvaný, aby bezodkladne
urobil opatrenia na nápravu smerujúce k udržiavaniu uvedenej stavby v dobrom
technickom stave atď., atď. Doposiaľ nápravu neurobil, stavebný úrad ho opakovane vyzve
na nápravu. Je to krásna odpoveď, ktorú mi môžete posielať každý mesiac, pretože v tej
odpovedi nie je ani jeden jediný dátum, čiže na budúce poprosím, keď mi budete písať, aby
bolo, že stavebný úrad dňa toho a toho vykonal štátny stavebný dohľad na mieste stavby a
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následne bol vlastník vyzvaný, aby bezodkladne dovtedy a dovtedy urobil opatrenie na
nápravu. Doposiaľ nápravu neurobil, stavebný úrad ho opakovane vyzve na nápravu do
XY. Čiže, tak by som si poprosil tú odpoveď aj s dátumami, lebo táto odpoveď môže byť
platná v roku 2017, aj 18, aj 19, aj 20, aj 21. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát, nech sa páči.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Škoda, že som nemal možnosť ako dokončiť tieto
interpelácie, lebo tie otázky by prišli teraz. To sa týka, by som povedal, tých vĺn na
zastávkach autobusov napr.. Potom sa jedná o výjazdy, kde na príklad na ďalšom výjazde
zo sídliska Ťahanovce a som sa pýtal vlastne, že chcem odpoveď, čo sa týka verejného
obstarávania na súvislé opravy ciest a chodníkov, čiže pán Djordjevič asi pravdepodobne
nepočúval pozorne. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták, reagujeme na pána poslanca Liptáka. Teda nie,
ďakujem. Ak sa do debaty, diskusie, niekto nehlási uzatváram ...Pán poslanec Filipko
nejaký...? Pardon. Ak sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram diskusiu a poprosím
návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v
Košiciach podľa príslušných ustanovení berie na vedomie správu o odpovediach na
interpelácie a dopyty poslancov Mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na
dvanástom zasadnutí MZ dňa 20. až 21. 2. 2020. Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 18 -

za: 36, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Uznesenie bolo prijaté.
--Bod č. 2/1
Voľba člena štatutárneho orgánu v spoločnosti DPMK, a. s.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pod bodom 2.1 na návrh pána poslanca Saxu
otváram bod s názvom Personálne zmeny v dopravnom podniku v štatutárnych orgánoch
spoločnosti.
p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia,
upresním názov. Jedna sa mi o voľbu člena štatutárneho orgánu spoločnosti Dopravný
podnik mesta Košice, akciová spoločnosť. Vážení prítomní, v uplynulých mesiacoch sa
uskutočnili dve neúspešné výberové konania na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa,
ktorý je súčasne členom predstavenstva obchodnej spoločnosti so stopercentnou
majetkovou účasťou mesta Košice. Dopravný podnik mesta Košice je dôležitý podnik pre
mesto Košice. V kompetencii poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach je
rozhodnúť o zmene člena predstavenstva a generálneho riaditeľa v mestskej obchodnej
23

spoločnosti, respektíve určiť do funkcie generálneho riaditeľa. Na dvanástom zasadnutí
mestského zastupiteľstva uznesením 353 bol Ing. Padyšák mestským zastupiteľstvom
určený do funkcie generálneho riaditeľa Dopravného podniku Košice. Primátor mesta
Košice v zákonom predpísanej lehote predmetné uznesenie nepodpísal a jeho výkon
pozastavil, lebo sa domnieval, že je zjavne nevýhodné pre mesto Košice v súlade s
príslušnými paragrafmi o obecnom zriadení. Poslanci mestského zastupiteľstva sa
domnievajú, že uplynul dostatočne dlhý čas na to, aby zjavná nevýhodnosť pre mesto bola
preukázaná poslancom a verejnosti predložením objektívnych a zrozumiteľných dôkazov,
respektíve kontrolných správ. Prezentované informácie o nedosahovaní výsledkov, ktoré
mesto od generálneho riaditeľa očakáva, sa nepotvrdili. Informácie môžu spôsobiť aj
poškodenie dobrého mena štatutára, ako aj samotnej spoločnosti. Obsah, rozsah a parametre
očakávaných výsledkov neboli do času rokovania Mestského zastupiteľstva poslancom ani
generálnemu riaditeľovi doručené. Poslanci Mestského zastupiteľstva sú presvedčení, že
prípadné ďalšie opakovanie výberových konaní a neistota v podobe dočasného poverenia
môže ohroziť normálny chod a rozvoj spoločnosti, ktorá pre obyvateľov nášho mesta
zabezpečuje služby vo verejnom záujme a iba odsúva predloženie a následnú realizáciu
stratégie rozvoja podniku na nasledujúce roky. So zámerom ukončiť tento vyššie
prezentovaný stav s plnou zodpovednosťou za rozvoj mesta a mestskej spoločnosti
predkladám návrh na uznesenie. Tento návrh, s týmto návrhom sa stotožnilo viacero
poslancov po konzultáciách a poradách, aby som pozbieral názory, aké vôbec toto
zastupiteľstvo má. Z uvedených dôvodov predkladám nasledovné návrhy na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných paragrafov obchodnej spoločnosti
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice, IČO
31701914, ktoré mesto Košice ako jediný akcionár vykonáva pôsobnosť valného
zhromaždenia s účinnosťou ku dňu 1. 6. rozhodlo. A. konštatuje, že prerokovaním bodu
číslo 13 s názvom informácie o výsledkoch výberového konania a voľba člena štatutárneho
orgánu spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť na dvanástom
zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 21. februára 2020 a schválením uznesenia bolo
splnené uznesenie číslo 9 zo dňa 10. decembra 2018, B. odvoláva z funkcie člena
predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti Ing. Vladimíra Padyšáka, C. menuje do
funkcie člena predstavenstva Ing. Vladimíra Padyšáka, D. určuje za generálneho riaditeľa
spoločnosti Ing. Vladimíra Padyšáka. E. žiada a) generálneho riaditeľa predložiť na
rokovanie samosprávnych orgánov mesta Košice prepracovaný dokument Stratégia rozvoja
dopravného rozvoja podniku na roky 20-23, ktorým sa prezentoval na verejnom a
neverejnom vypočutí výberového konania, doplnený o reálne skutočnosti a strategické
plány organizácie v termíne do troch mesiacov od menovania do funkcie, b) generálneho
riaditeľa predložiť na rokovanie samosprávnych orgánov mesta Košice informáciu, odpočet
plnenia stratégie v termíne od menovania do funkcie, vždy po ukončení každého pol roka.
Ďakujem všetko.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram diskusiu. Prečo má pán
Rovinský stopku? Jaj, pán poslanec poprosíme vás odhlásiť a prihlásiť. Je tam len nejaký
technický. Pani námestníčka má procedurálny alebo je to nejaká chyba?
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne za slovo. Kolegyne, kolegovia,
vzhľadom na to, že tento bod sa v programe rokovania objavil ako blesk z jasného neba a
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nebol dostatočný priestor na to, aby sme sa na to všetci pripravili, nebol, nebol a musím
skonštatovať a ma to aj veľmi mrzí, že tento návrh nebol prerokovaný na poslaneckom
klube Fungujúce Košice. Ja by som sa rada o ňom pobavila aj na tomto fóre. Nie je to
oficiálny záver poslaneckého klubu a myslím si, že ide o dôležité hlasovanie a o dôležité
rozhodnutie, ku ktorému sa chceme všetci postaviť zodpovedne. Preto dávam procedurálny
návrh na prerušenie rokovania v tomto bode. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Procedurálny návrh pani námestníčky bol
predložený. Prosím, hlasujte, teraz, nech sa páči.
Hlasovanie č. 19 -

za: 8, proti: 13, zdržali sa: 16.

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol. Diskusia pokračuje, nech sa páči. Pán
poslanec Rovinský bol prvý, tak ak súhlasíte, dajme mu slovo. Ďakujem.
p. Rovinský, poslanec MZ: Ja len stručná poznámka. Na komisii dopravy tento návrh prejednaný
nebol, i keď predkladateľ tohto návrhu pán poslanec Saxa na komisii dopravy prítomný bol.
Čiže tento návrh podľa toho, že takéto návrhy by mali prejsť komisiami, toto dodržané
nebolo. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne za poznámku. Pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Som sa prihlasoval v tom čase, som ešte nevedel ako ten
procedurálny návrh dopadne a či to nebude len prerušenie diskusie, ale nevadí, využijem
ten čas a budem sa snažiť byť stručný. Odpoviem aj pánovi Rovinskému. Veľakrát sa stáva
aj z vašich radov, že návrhy nie sú prediskutované v komisii napr. aj zvýšenie tarify prišlo v
deň zastupiteľstva a nebolo dokonca prerokované ani v komisii dopravy, v ktorej ste bol
členom a teraz aj ste už predsedom čiže, pokiaľ to robia druhí - nemôžu, ale ja to môžem
robiť. To je také farizejské.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, prosím...
p. Djordjevič, poslanec MZ: Je to také farizejské, pán Rovinský. Neprerušujte ma... Správajte sa
slušne. Idem k veci. Dobre? Slušne sa správajte. Poprosím Vás.
p. Polaček, primátor mesta: Pripravili ste poslancov.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Čiže, áno, aj vy to často robíte. Čiže k riaditeľovi DPMK. Nie sme
tu pripravení aj my, že by sme mali teraz hodnotiť nejaké kontroly atď., keď o nich nič
nevieme, ale poviem vám nejaké fakty. Poviem fakt, že tento riaditeľ bol, samozrejme,
vedením mesta dotlačený na to, aby obhajoval zvýšenie, teda najdrastickejšie zvýšenie v
samostatnej histórii košickej samosprávy. Pokiaľ mám správne vedomosti, musel prísť až z
dovolenky, aby sa tu postavil pred predstaviteľov mesta a občanov a obhajoval to, že prečo
musí zdvíhať podnik ako taký cenu, lebo mesto mu, pardon, áno cenu lístka, lebo mesto mu
väčšiu dotáciu na vykompenzovanie straty nedá. Bol potvrdený zákonodarným zborom
tohto mesta, trojpätinovou, dvojtretinovou, akokoľvek chcete väčšinou. Nepodpísaním
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uznesenia bezdôvodne ste, samozrejme, ako často krát predtým aj potom porušili zákon, ale
to je všetko, čo som tým chcel povedať. Niekedy je treba aj ustúpiť. Samozrejme na súhru,
je potrebná súhra vedenia mesta s vedením podnikov a niekedy by som povedal, že je
potrebná aj nejaká diplomacia a tu pán primátor vy zjavne nemáte.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, faktickou pán poslanec Rovinský.
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec Djordjevič, keď hovoríte
o diplomacii, dávajte pozor, keď ukazujete prstom na druhého, lebo tri prsty ukazujú na
vás. Keď ste si, keď ste dobre počúvali moje vystúpenie, bolo vecné, to znamená, nič iné
som nepovedal, len som konštatoval, že táto vec neprešla komisiou. Hodnotenia si nechajte
pre seba. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, pán poslanec Karabin.
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Saxa, plne, plne súhlasím s vašim
návrhom a dávam do povedomia pani námestníčky Gurbáľovej, že ľudia nevolili nejaké
poslanecké kluby, ľudia volili poslancov a mňa absolútne nezaujíma, že to na nejakom
nefungujúcom klube nebolo prejednávané. Poslanecký klub, ktorým sa tu oháňate, že
Fungujúce Košice, už dávno nie sú fungujúce. A čo sa týka vašej frázy pani námestníčka,
že to prišla ako blesk z neba, už tých bleskov bolo toľko nefungujúcich, že to je
neskutočné. Vy dávate veci na poslednú chvíľu, toto majú poslanci schváliť, ale opováži sa
nejaký poslanec niečo predniesť vtedy to je zle. Partaj sa neporadila? Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Skúste k veci, pán poslanec. Ďakujem. Všetko? Nech sa páči, pán
poslanec Knap.
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, ja osobne si
myslím, že treba podporiť dobré návrhy aj z toho dôvodu, že je v dôvodovej správe
uvedené, že prebehli 2 neúspešné výberové konania. Ak niekto má viesť takýto významný
podnik v meste Košice, musí mať pocit istoty a stability a to podľa mňa je aj týmto
menovaním, že do budúcna viete, že môžete takýto veľký podnik viesť a že ste riadne
menovaný mestským zastupiteľstvom na obdobie, ktoré ho máte vykonávať a nielen čakať
v neistote, či budete odvolaný alebo či vás niekto nahradí alebo kedy sa vôbec rozhodne.
Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán námestník.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ja by som poprosil aj predkladateľa
materiálu, aj svojho predrečníka, aby definovali, čo znamená neúspešné výberové konanie,
pretože kandidáti z týchto výberových konaní úspešne vzišli. Jediné, čo nebolo úspešné je
rešpektovanie zastupiteľstva výberom toho kandidáta, ktorý vzišiel z týchto výberových
konaní. Čiže ak je niečo neúspešné na tom, je tento kandidát, ktorého dnes predkladáte a
jeho neúspech v dvoch výberových konaniach. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Filipko, nech sa páči.
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p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, pán primátor, myslím,
že tento bod bez nejakých zbytočných emócií by sme mali prerokovať a hlasovať o ňom,
nakoľko aj tak ako pri ostatnom prerokovaní, keď som takýto návrh predkladal ja, používal
som skutočne len fakty a skutočnosti, ktoré sa stali. Momentálne v dôvodovej správe sú
skutočne uvedené skutočnosti, ktoré sa stali alebo sa nestali, lebo sa nepotvrdili. Chcem
poznamenať, že aj na ostatnom rokovaní dozornej rady minulý týždeň kolegovia z dozornej
rady vyjadrili isté znepokojenie o možnosti poškodenia dobrého mena podniku, keď
generálnemu riaditeľovi podniku sú vytýkané isté neplnenia úloh, ktoré proste sa od neho
očakávajú. Na požiadanie, aby teda odpovedal, že ktoré sú to úlohy, tak ani on, ani dozorná
rada tie úlohy nepozná, čiže preto si myslíme, že nie je vhodné, aby toto nejaké napätie
pokračovalo a teda súhlasím, ako to povedal pán poslanec Knap. Treba ukončiť túto
situáciu a potvrdiť ho v pozícii. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh, pán poslanec Lipták,
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Tento bod sme prejednávali už na predchádzajúcich
zastupiteľstvách, čiže poslanci to majú medzi sebou rozdebatované a myslíme, že aj v
súčasnej dobe pred predložením tohto návrhu poslancom Saxom, poslanci medzi sebou
komunikovali a diskusia prebehla. Je mi ľúto, že vedenie mesta o tom nemá informácie, ale
to je potom otázka na vedenie mesta, prečo nemá informácie tieto. Dávam návrh na
ukončenie diskusie k tomuto bodu, pretože v podstate len chceme potvrdiť to, čo sme už
potvrdili v predchádzajúcich rokovaniach. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte:
Hlasovanie č. 20 -

za: 32, proti: 1, zdržali sa: 4.

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Nech sa páči, pán poslanec Lörinc.
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte mi, možno prezdieľať moju skúsenosť,
keďže ako starosta a štatutár MČ prichádzam to styku s riaditeľmi mestských podnikov
v rámci plnenia agendy a požiadaviek sídliska. Každý podnik má svoje špecifiká, ale čo sa
týka DPMK musím povedať, že pán riaditeľ Padyšák ma vždy expresne prijal. Nemusím
čakať týždeň na to, aby som s ním mohol prebrať nejaký problém. Ak preberáme nejaký
problém, vždy vecne, konštruktívne povie, ak sa nedá splniť a ak sa dá splniť, tak vždy
navrhne konkrétny termín a do toho termínu je to splnené alebo ešte pred tým. A z tejto
mojej osobnej skúsenosti ja hodnotím jeho prácu veľmi pozitívne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak, nech sa páči.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Minule sme tu mali veľmi dlhé vystúpenie,
pretože to bolo naozaj netransparentné, nejasné, atď.. Dnes sa neviem, či niečo
stransparentnilo, ale keď idem ku predrečníkovi, tak si nemyslím, že to, že ma niekto
príjme je dôvodom, prečo by mal byť riaditeľom.
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Jakubov, nech sa páči,
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Najprv k vyjadreniu pána námestníka
Gibódu. Pán Gibóda, pravdepodobne ste nepovedali úplnú pravdu, pretože pokiaľ vaše
výberové konanie bolo v poriadku a pokiaľ tu niektorí prítomní poslanci zhruba pred dvomi
zastupiteľstvami alebo tromi jednoznačne sa vyjadrili, že v podmienkach výberového
konania bola VŠ a vybratý uchádzač, ktorý skončil na prvom mieste má ukončené
vzdelanie SŠ, tak už vôbec nemal, byť vôbec jeho prípad posudzovaný. Možno je to dobrý
odborník, ale vy ste si vytvorili tieto podmienky a podmienka VŠ pokiaľ viem, tam bola.
Takže pokiaľ ste si urobili takéto podmienky a súčasne komisia nerešpektovala tieto
podmienky, už komisia pochybila, Čiže to je z hľadiska vecnosti a právneho. Čo sa týka
pána povereného riaditeľa Padyšáka, tak isto mám len dobré skúsenosti a informoval som
sa vzhľadom na to, aká je tu situácia, aká neochota vedenia sa s ním stotožniť aj u
zamestnancov dopravného podniku, aj u členov dozornej rady, aj u niektorých iných
subjektov a zatiaľ v prevažnej miere, ak nie absolútne, je spokojnosť s výkonom činnosti
pána riaditeľa, takže ja určite budem hlasovať za, aby bol už riadne uzákonený alebo
schválený za riaditeľa tejto inštitúcie. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán námestník má faktickú.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Na môjho predrečníka. Kandidát mal
aj iné vzdelanie, ktoré sme vyhodnotili ako adekvátne. Ak ste sa s tým ako poslanci
nestotožnili, ja to rešpektujem. Ja som nebol v komisii sám a poprosím, len nehovorte, že
bolo neúspešné výberové konanie len preto, lebo sa poslanci rozhodli, že zvolia, nezvolia
toho kandidáta, ktorý vzišiel z výberového konania. To nehovorí o úspechu výberového
konania, hovorí to o úspechu voľbe. Ja tu reálne vidím, že poslanci sa rozhodli, kto je ich
kandidátom na riaditeľa dopravného podniku, a preto verím, že aj poslanci ponesú
zodpovednosť za rozhodnutia tohto riaditeľa a jeho stretávanie sa nielen so starostami.
Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Ja sa veľmi rád vzdám svojho
diskusného príspevku, ak vy sa vzdáte svojho záverečného a ovplyvňovacieho monológu,
takže ak mi to sľúbite, môžete použiť 2 minúty 40 sekúnd k dobru, čiže? Nevzdáte sa?
Čiže, dobre, pokračujem ďalej vo svojom diskusnom príspevku. Pán primátor mal 3
mesiace na to, aby nám predložil dôvody svojho nepodpísania svojho rozhodnutia. Nie,
nepredložil. Teraz bude diskusia ukončená. On tu povie záverečné dramatické slová.
Možno nakydá, uvidíme a budeme hlasovať. Nevadí, kľudne si rozprávajte.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec, váš diskusný príspevok nebol k veci.
Ak sa do diskusie nikto nehlási, neuzatváram ešte diskusiu, len dovoľte, aby som
odpovedal na otázky, ktoré tu istým spôsobom padli na mesto, na mňa. No, OK. Tak stále
má možnosť ešte dokončiť... Pardon. Ospravedlňujem sa. Škoda, ja by som rád ešte
diskutoval. Predsa a neberte ma za slovo, pred asi tromi mesiacmi, keď bolo predmetné
zastupiteľstvo, následne pár dní po tom som pozval na magistrát celé spektrum poslancov
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bez ohľadu na politickú príslušnosť, aby som im vo veľmi úzkej skupine mimo médií,
mimo verejného priestoru, vysvetlil moje dôvody nepodpísania predmetného uznesenia.
Urobil som tak preto, pretože som chránil a chránim dobré meno dopravného podniku, ale
aj riaditeľa. Nechcel som zbytočne na verejnosť vynášať súdy, informácie, ktoré nie sú
nejakým spôsobom v danom čase, považoval som ich v danom čase za zbytočné, aby som
niesol na verejnosť. Pani poslankyňa Slivenská, ak sa nemýlim, ma požiadala na tom
predmetnom mestskom zastupiteľstve, aby som jednoznačne povedal, kýve hlavou, či
dôverujem pánovi riaditeľovi alebo nie. Na základe toho sa ona rozhodne pri hlasovaní.
Zdržal som sa svojho komentára, jednoducho z ľudského hľadiska. Odpoveď pani
poslankyňa je, že pánovi riaditeľovi nedôverujem. Tým hlavným dôvodom sú závažné
porušenia pri verejnom obstarávaní, či už sa týka nákupu náhradných dielov, dodržiavania
plánu verejných obstarávaní na nákup motorovej nafty a ďalších pochybení, na ktoré
poukázal aj Úrad pre obstarávanie a napriek tomu dopravný podnik nerešpektujú
obstarávania, alebo respektíve úrad. Stále išiel svojou cestou. Informoval som vás na tomto
stretnutí o prebiehajúcej kontrole. Bola tu výtka. Prešli 3 mesiace a kontrola nie je
ukončená. Áno, nie je. Ja sa nechcem vyhovárať, ani nebudem sa nikdy vyhovárať na krízu,
ktorá tu bola, ale jednoducho kontrolu vykonávajú ľudia a ja musíme aj rešpektovať ich
samotné pracovné nasadenie, kedy jednoducho aj táto vec ovplyvnila rýchlosť tohto
procesu. Kontrola je stále v priebehu a mojím cieľom bolo, aby som v týchto dňoch v
prvom rade o výsledkoch kontroly, tak ako hovoria pravidlá zákona, ale aj slušnosť,
predložil na vyjadrenie dopravnému podniku túto správu, aby sa vyjadril a následne
s pripomienkami, buď by sme akceptovali alebo neakceptovali samotnú kontrolu a následne
by bola predložená poslancom. Tak ako som vám to cca pred tými troma mesiacmi sľúbil.
Kontrola nie je dokončená. Sú tam závažné porušenia, závažné porušenia a pán riaditeľ
moju dôveru nemá, preto by som vás požiadať, aby ste zvážili, či naozaj nemá zmysel
vydržať, nevynášať súdy tak, ako ste ma o to žiadali. Ja nevidím žiadny dôvod, ani
nepredkladám návrh na odvolanie pána riaditeľa, pretože tá kontrola beží, ale nevidím
dôvod, aby ak pán riaditeľ má ten mandát, ako štatutár si mohol ešte v pokoji tých pár
týždňov svoju prácu vykonávať a následne tak, ako som vám sľúbil, budem rešpektovať po
tom ako vám predložíme správu, názor mestského zastupiteľstva bez akéhokoľvek protestu,
ale dovoľte, prosím, magistrátu mestu, aby ukončil kontrolu. Ak pán riaditeľ nemá dôveru
vedenia mesta je veľmi ťažko riadiť tento obrovský podnik. Je veľmi ťažko brať
zodpovednosť za riadenie tohto podniku a nemôžeme za úspech riadenia považovať to, či
sa pán riaditeľ stretáva alebo nestretáva s riaditeľmi, resp. starostami, či inštaluje alebo
neinštaluje lístky na parkovacie automaty na lístky na niektorých úsekoch ciest, zastávok,
resp. považovať úspech to, že podľa nášho názoru dochádza k plytvaniu finančných
prostriedkov v tomto podniku. Ďakujem pekne. Rozpravu ste uzavreli vy, tým pádom ... Ja
som ju neuzavrel, len teraz či môžu byť faktické. Ja s tým problém nemám. Môžu byť
faktické. Nech sa páči. Pán poslanec Stanko, vy máte diskusiu. Pán poslanec Rovinský
máte diskusný príspevok. Teda nech sa páči, pani poslankyňa Iľaščíková s faktickou.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Pán primátor, hovoríte na
jednej strane, že nechcete vynášať súdy, a pritom už niekoľko mesiacov počúvame z vás, z
vašich úst negatívne vyjadrenia na stranu pána Padyšáka. Neviem, či je to osobné z vašej
strany alebo či v niečom pán Padyšák nevyhovel, a preto je už odpísaný. Takisto, keď si
zoberieme posledné články, ktoré boli v novinách. Týkalo sa toho verejného obstarávania
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na cesty, komunikácie, pochybilo mesto Košice, čiže možno niekedy by bolo tiež dobre
nasypať si popol na svoju vlastnú hlavu. Tiež plno vecí ste nesplnili a nikto z nás si
nedovolí takto sa vyjadrovať ako vy o dotyčnom človeku a nedať mu ani slovo, aby
možnože sa bránil alebo vysvetlil. Tak ja by som chcela poprosiť, ak má záujem pán
Padyšák reagovať, aby bolo mu to umožnené.
p. Polaček, primátor mesta: No, obávam sa, že v uzatvorenej diskusii, pozerám na organizačné
oddelenie právne. Nie je možné. Ďakujem pekne. Pán poslanec Filipko s faktickou, nech sa
páči.
p. Filipko, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Pán primátor, bol by som veľmi opatrný
s vyjadreniami, ktoré ste uviedli bez uvedenia konkrétnych faktov. Blíži sa to do nejakej
trestnoprávnej roviny. Žiaľ, možno na rozdiel od vedenia mesta, ja som čítal tú správu,
ktorá bola zaslaná ako čiastková, lebo ako predseda dozornej rady som si ku vyžiadal a
teraz bez toho, aby som dehonestoval Útvar kontroly a marketingu, prepáčte mi, musím
povedať, že mal som z toho ako kontrolór dojem, ako keby tá kontrolná správa
nedosahovala parametre, aké by mala mať. Proste, obvinenia bez porušenia zákonov, bez
uvedenia paragrafov, že ktoré paragrafy sa porušili, prepáčte mi, skúste to prepracovať,
lebo z odborného hľadiska táto správa neuspieva. Teda pokiaľ takúto správu idete
predkladať primátorovi, tak ho zavádzate a na dokončenie možno fakt by bolo dobré, aby
Útvar kontroly a auditu sa zameral na vnútornú kontrolu magistrátu, lebo mediálne odtiaľ
vychádzajú porušenia zákonov. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič. Pán poslanec Hlinka. Pán poslanec
Djordjevič vrátil slovo. Je nejaký technický problém?
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Podaril sa
technický problém odstrániť. Takže, toto nie je ani tak personálna otázka, pán primátor,
toto je vzbura poslancov, ktorým v drvivej väčšine ste nepodpísal uznesenie a potom sa
čudujete na tie reakcie, ktoré prichádzajú aj v týchto faktických poznámkach, v
poznámkach aj v rozprave. Dnes môžeme riaditeľa schváliť a vy, keď preukážete to, čo tu
naznačujete, tak ho môžeme na ďalšom zastupiteľstve odvolať. A pán primátor, keď toto
budete hrotiť, tak na najbližšom rokovaní môžeme, podotýkam môžeme, dať aj návrh na
odvolanie člena predstavenstva DPMK sediaceho po vašej ľavici. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Hlinka.
p. Hlinka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Takže chcem iba doplniť to čo, povedal
môj predrečník, pán kolega Djordjevič, že tým, že toto uznesenie od decembra nepodpísané
a je pomaly 1. jún v pondelok. Prešla veľmi dlhá doba a nikde nie je žiaden relevantný
dôkaz o tom, že tie dôvody, prečo je to uznesenie, keby bolo podpísané, zjavne nevýhodné
pre mesto Košice, nikým neboli dodané. Takže, keďže dotyčný pán nedostal v čase svojho
pôsobenia v dopravnom podniku ako poverený, že je, žiadne parametre, tak si myslím, že
vôbec nie je dôvod preto, aby sme to dnes opätovne neschválili, čiže sa prihováram za
schválenie. Aké budú výsledky kontroly, tak ako majú byť aj v štruktúre, ako spomínal pán
kolega Filipko, nech sa páči, predložte a môžeme pána Padyšáka, ak to budú vážne
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nedostatky, kedykoľvek odvolať na tomto zastupiteľstve, ak na to budú, samozrejme,
relevantný dôkazy. To je všetko.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin.
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Pán primátor,
rešpektoval by som to, ak by ste hneď na začiatku volebného obdobia povedali, páni
poslanci, ja som primátor, ja si vyberám vedúcich, ja ich budem odvolávať aj menovať, ale
vy ste akože dali do rúk moc poslancom, urobili ste akože transparentné komisie
z kamarátskych poslancov, kamarátskych ľudí. Tí kamaráti vám to zvolia a teraz, keď
nesúhlasíte s tým človekom, zrazu idete niekoho okydávať. Bola to vaša voľba. Váš človek.
Títo poslanci ho zvolili, títo ho môžu, môžu dať dole, ako sa hovorí. Prepáčte, naozaj, ja by
som chcel slušne, je to taký, taký ..., kabátenie doslova, poslancov, keď to mám povedať.
Vy si srandu robíte? Za chvíľu tu je K-13-tka. Všetci, čo vám niekto vadí, tak zrazu hľadáte
nejaký dôvod ako ho dať dole. Vy keď pochybíte, je to všetko v poriadku, pán primátor.
Viď napríklad naše opravy ciest. Bohovské za rok a pol.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Predtým ako dám hlasovať, prosím, zvážte, že vašim
hlasovaním a konaním preberáte plnú zodpovednosť nad dopravným podnikom a požiadam
vás, aby ste mi v budúcnosti nevytýkali akékoľvek ďalšie pochybenie. Ďakujem pekne,
nech sa páči, prosím, hlasujte.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v
Košiciach podľa § 10 ods. 3 písm. j) zákona číslo 401/1990 Z. z. o meste Košice v znení
neskorších predpisov paragrafu 12 písm. d) štatútu mesta Košice a príslušných ustanovení
Obchodného zákonníka v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová
spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice, IČO 31701914, ktorej mesto Košice ako jediný
akcionár, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia s účinnosťou ku dňu 1. 6. 2020
rozhodlo: a) konštatuje, že prerokovaním bodu číslo 13 s názvom Informácia o výsledku
výberového konania a voľba člena štatutárneho orgánu spoločnosti Dopravný podnik mesta
Košice, akciová spoločnosť na dvanástom zasadnutí MZ dňa 21. 2. 2020 a schválením
uznesenia bolo splnené uznesenie číslo 9 zo dňa 10. decembra 2018, B. odvoláva z funkcie
člena predstavenstva generálneho riaditeľa spoločnosti Ing. Vladimíra Padyšáka, C. menuje
do funkcie člena predstavenstva Ing. Vladimíra Padyšáka, D. určuje za generálneho
riaditeľa spoločnosti Ing. Vladimíra Padyšáka, E. a) generálneho riaditeľa, žiada
generálneho riaditeľa predložiť na rokovanie samosprávnych orgánov mesta Košice
prepracovaný dokument Stratégia rozvoja podniku 2020-2023, ktorým sa prezentoval na
verejnom a neverejnom vypočutí výberového konania doplnený o reálne skutočnosti a
strategické plány organizácie v termíne do troch mesiacov od menovania do funkcie, b)
generálneho riaditeľa predložiť na rokovanie samosprávnych orgánov mesta Košice
informáciu Odpočet plnenia stratégie v termíne od menovania do funkcie vždy po ukončení
každého pol roka. Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 21 -

za: 31, proti: 1, zdržali sa: 6.
31

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pod bodom 2.2
--Bod č. 2/2
Informácia o priebehu dobrovoľnej zbierky Pomoc pre jednotlivcov a rodiny v Košiciach
na zmiernenie dopadov opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 a návrh
na prerozdelenie prvej časti výnosu zbierky
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 2.2. Pán poslanec, pán poslanec Djordjevič, kľud, všetci
sa ukľudníme. Verím vám. Bod 2.2 Informácie o priebehu dobrovoľnej zbierky pomoc pre
jednotlivcov a rodiny v Košiciach na zmiernenie dopadov opatrení proti šíreniu ochorenia
COVID-19 a návrh na prerozdelenie prvej časti výnosu zbierky. Tento návrh predkladá
pani námestníčka, ja len doplním, že do dnešného dňa na tomto transparentom účte je suma
okolo 3,5 tisíc eur. Ďakujem všetkým tým, ktorí na túto zbierku pristúpili a prispeli. Naším
cieľom je, aby sme neotáľali, tak ako sme si schválili pravidlá. V danom čase nikto
nevedel, ako sa samotný COVID bude vyvíjať a myslíme si, že pomoc je úspešná vtedy,
keď ju ľudia potrebujú. To znamená, pani námestníčka vás bude informovať aj o tom, aký
spôsob navrhujeme na prerozdelenie v tomto čase, aby sme pomohli desiatim rodinám,
ktoré si myslíme, že to potrebujú. Nech sa páči, pani námestníčka máte slovo.
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem. Takže, uskutočnilo sa prvé pracovné
stretnutie, na ktoré sme pozvali zástupcov inštitúcií a organizácií, ktorí pracujú s rodinami
v núdzi. Ide o nadáciu Dedo, neziskovú organizáciu Úsmev ako dar, zariadenie Dorka a tak
isto na pracovnom stretnutí boli prítomní aj zástupcovia sociálneho referátu Magistrátu
mesta Košice, kde sme sa dohodli alebo teda predkladáme návrh, aby 3 tis. Eur bolo
prerozdelených medzi 10 rodín s tým, že tieto inštitúcie, tieto rodiny vytipujú a do
zajtrajšieho dňa, do piatku, majú poskytnúť návrhy na rodiny, ktoré skutočne vďaka alebo
teda kvôli korona kríze sa ocitli v núdzi, Je tam dôležitý ten prvok, aby naozaj, tá núdza
vznikla v dôsledku tej mimoriadnej situácie, ktorú sme za ostatné mesiace prežívali a
následne tieto návrhy budeme, prerokovávať so všetkými, ktorí na ten účet prispeli. Zatiaľ
ide o 6 poslancov, čo si myslím, že je dosť málo, tak ja by som vám rada dala do
pozornosti, že účet je stále aktuálny a tých rodín, ktorí pomoc potrebujú je naozaj dosť.
Takže nech sa páči, môžete stále prispievať. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Samozrejme, tá výzva patrí prípadne aj pre
verejnosť. Ja len dodám, že to prerozdelenie pre rodiny, sme sa inšpirovali pani
prezidentkou, ktorá práve v spolupráci s organizáciou Úsmev ako dar podporuje takýmto
spôsobom rodiny. Diskusia otvorená, nech sa páči, ak sa do diskusie nikto nehlási, prosím
návrhovú komisiu o predloženie návrhu.
p. Ihnát, člen návrhovej komisie: Áno, ďakujem za slovo pán primátor. Návrh na uznesenie
Mestského zastupiteľstva v Košiciach: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10
ods. 3 zákona č. 401/1990 Z. z. o meste Košice v znení neskorších predpisov a) berie na
vedomie informáciu o priebehu dobrovoľnej zbierky pomoc pre jednotlivcov a rodiny v
Košiciach na zmiernenie dopadov opatrení proti šíreniu ochoreniu COVID-19, ktorá bola
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vyhlásená na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 374 zo dňa 26.
marca 2020, ďalej len zbierka, b) odporúča použitie časti výnosu zbierky vo výške
3.000 Eur pre 10 rodín rovnakým dielom na základe predchádzajúceho prerokovania v
pracovnej skupine zloženej zo zástupcov organizácií, ktoré sa venujú rodinám v núdzi.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie č. 22 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0.

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne.
--Bod č. 2/3
Ukončenie niektorých opatrení v súvislosti s mimoriadnou situáciou za účelom zamedzenia
ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 2.3 máme materiál Ukončenie niektorých opatrení
v súvislosti s mimoriadnou situáciou za účelom zamedzenia ďalšieho šírenia ochorenia
COVID-19. Predkladateľom je pán námestník, kde reagujeme na situáciu v rámci celej
republiky, kedy sa situácia s COVID-om postupne uvoľňuje a samozrejme reagujeme aj na
to, aby sme od 1. 6. uvoľnili samotné parkovanie. Pán námestník chce niečo dodať alebo
materiál bol poslaný poslancom ešte asi pred dvoma, troma dňami? Takže nech sa páči,
otváram k tomuto bodu diskusiu. Ak sa do diskusie... Nech sa páči, pán poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som si chcel v podstate navrhnúť len jednu vec,
že keď riešime to parkovanie v centre mesta, to nešťastné parkovanie zadarmo, ktoré si
myslím, že nemalo žiadny zmysel, lebo všetci nás vyzývali, že zostaňte doma a preto sme
dali parkovanie zadarmo. Spôsobilo len to, že tí, ktorí vlastnili parkovacej karty za
niekoľko 100 Eur, aby mohli parkovať v centre mesta, de facto nevedeli zaparkovať, čiže
vlastne vlastnia kartu, s ktorou si nevedia uplatniť svoje právo. Preto som chcel navrhnúť
jednu vec, aby sa tie parkovacie karty, ktoré boli predané, aby sa ich platnosť predĺžila buď
o mesiac alebo 2 mesiace. To už je všetko vec dohody poslaneckého zboru. Ja by som dal 2
mesiace. Neviem, aký návrh dneska padne, čo sa týka zrušenia bezplatného parkovania v
centre mesta v rámci Košíc a vlastne celých Košíc, lebo keď to bude od 15. júna, tak potom
by sa mali tie karty predlžiť minimálne aspoň o jeden mesiac platnosti karát, aby bolo
zadosťučinenie pre tých vlastníkov týchto kariet, ktorí si nemohli uplatniť svoje právo, aj
keď zaplatili za kartu 750 ečiek. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor za slovo. Bol som jedným z mála a
vlastne jediný, ktorý vystúpil v rozprave a bol som jedným z mála, ktorý hlasoval proti
tomu, kroku, ale musím ho oceniť, lebo nedotklo sa to v prvých mesiacoch a dňoch určite,
alebo pardon, v prvých týždňoch života obyvateľov, hlavne Kuzmányho sídliska, kde bol
režim takmer rovnaký. Samozrejme, v meste a v centre už v posledných dňoch ide, začína
byť dusno a husto, takže akurát správny čas prichádza a mestu nijako nepomôže, že o dva
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mesiace sa predĺži len splatnosť, hej, lebo títo občania nebudú nijak kompenzovaní, to je v
prepočte 3, či 4 eurá. Čiže takéto populistické návrhy klubu KAN, košických anarchistov,
alebo ako to je, sú. To je len populizmus, hej.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Blanár.
p. Blanár, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán primátor. Môžem povedať ako člen komisie
dopravy, že tento bod sme na komisii prerokovávali a taktiež sme k tomu prijali uznesenie.
Myslím, že jeden člen sa zdržal, všetci ostatní členovia boli za. To znamená, za zrušenie
bezplatného parkovania v centrálnej zóne a samozrejme pri tomto bode sme prejednávali,
zohľadňovali aj súčasnú situáciu ako vplýva bezplatné parkovanie na dopravný podnik.
Takže treba to vnímať aj tak, že jednoducho pred koronou sme mali tendenciu všetci dostať
cestujúcich do dopravného, dopravných prostriedkov a odľahčiť individuálnu dopravu.
Jednoducho si myslím, že z pohľadu COVID-u sme z najhoršieho vonku a táto situácia,
ktorá je dnes, že jednoducho bezplatné parkovanie spôsobuje to, že už niet, kde zaparkovať
a dopravný podnik chodí s prázdnymi autobusmi, električkami, tak jednoducho treba
pristúpiť k tomuto kroku, čo najskôr. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, keď sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram diskusiu
a len dodávam jedinú vetu. Zmyslom tohto opatrenia smerom k parkovaniu bolo záchrana
životov a zdravia obyvateľov tých, ktorí nevedeli vyjsť z domu a chceli sme umožniť tým,
ktorí nebudú využívať verejnú dopravu, lebo sme ju obmedzovali, aby svojimi motorovými
vozidlami vedeli prísť za svojimi blízkymi, priateľmi, známymi alebo len tak, verejne pre
tých ľudí, ktorým chcú pomôcť, aby im vedeli odniesť nákup a vedeli pomôcť, to bolo
cieľom. Tento cieľ sa už dnes vytráca a preto treba pristúpiť k tomu, aby sme aj toto
opatrenie uvoľnili. Zmyslom bol záchrana života, zdravia. Nech sa páči, návrhová komisia.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa
§ 10 ods. 3 zákona 401 z roku 90 Z. z. o meste Košice v spojitosti s § 15 ods. 1 písm. j)
zákona č. 42 z roku 94 zbierky o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov a) súhlasí, aby s účinnosťou od 1. júna 2020 došlo k ukončeniu realizácie
opatrenia, ktorým bol ustanovený režim života obyvateľstva na úseku regulácie parkovania
v dôsledku ktorého bolo prerušené prevádzkovanie parkovacích miest v zóne plateného
parkovania podľa VZN mesta Košice číslo 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
na vymedzenom území mesta Košice v znení neskorších predpisov b) žiada primátora
mesta Košice o zrušenie režimu života obyvateľstva podľa písmena a. Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 23 -

za: 35, proti: 1, zdržali sa: 0.

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne.
--Bod č. 2/4
Odporúčania a prijaté uznesenia v komisiách mestského zastupiteľstva
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p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 2.4 návrh pani poslankyne Slivenskej - odporúčania a
prijaté uznesenia komisií mestského zastupiteľstva. Je to bod, ktorý navrhla. Tým otváram
diskusiu a samozrejme, v diskusii dám aj slovo pani poslankyni. Nech sa páči.
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Dobrý deň, ďakujem pekne ešte raz. Takže tento bod som
predložila z dôvodu, že na komisiách pri mestskom zastupiteľstve sme prijali nejaké
uznesenia, ktoré, niektoré nie je vhodné vložiť do bodov, ktoré momentálne máme
v programe, preto som tento bod nazvala takto všeobecne, že dáva priestor vyjadriť sa
každému predsedovi danej komisie. Aj ja predložím konkrétne svoj návrh, ktorý som
predniesla na Komisii dopravy a výstavby pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach, ktorá
sa konala dňa 25. 5. a návrh uznesenia znie nasledovne: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
žiada primátora mesta Košice, aby zabezpečil bezpečnosť križovatky Kostolianska Podhradová dočasným osadením svetelnej signalizácie do doby, kým bude táto križovatka
vyriešená výstavbou kruhového objazdu. Tento návrh sme na komisii rozdiskutovali a
prebehla k nemu obvyklá diskusia a bol členmi komisie schválený. Takže predkladám ho
kolegom poslancom na schválenie a zároveň týmto aj vyzývam ostatných kolegov, ktorí
predniesli nejaké návrhy, ktoré boli schválené na jednotlivých komisiách, aby ich
predložili. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán primátor.
Podporujem, samozrejme, ako to uznesenie, lebo vlastne hlasoval som v komisii dopravy
za takýto návrh uznesenia. Ako ste počuli aj v správe o interpeláciách, niekoľkokrát už som
dával aj starému vedeniu, pod vedením pána Rašiho alebo aj novému vedeniu mesta Košice
tiež takéto interpelácie, čo sa týka Crow arény a jednoducho tohto kruhového objazdu alebo
tak isto osadeniu semaforu. Čiže venoval som tomu dnes takisto niekoľko minút.
Podporujem to a poprosím naozaj ako vedenie mesta, aby pouvažovalo. Ten kruhový
objazd možno bude urobený za dva-tri roky. Už sú tam tie nejaké húsenice vlastne skoro
odkúpené, ale ešte tam nás čaká územné konanie a ďalšie veci. Čiže ten semafor by tam
veľmi pomohol. Skúste pouvažovať, 20 tis. Eur alebo 30 tis. Eur za ochranu života a
zdravia obyvateľov stojí za to. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Vďaka za slovo. My sme na komisii riešili niekoľko vecí. Ja si dovolím
vytiahnuť len dve. Jedna je taká už, taká rutina a tá druhá je niečo nové. Zároveň som
dneska dostal ráno aj email, v ktorom mi píše jeden, že nerád otravujem, len mám otázku.
Chcem sa sťažovať na situáciu na ceste pri Mašličkove, kde je už neznesiteľné a život
ohrozujúce. Kam mám ísť písať? My sme na komisii riešili Mašličkovo, riešili sme Pri
bitúnku a Jarmočnú. Tie situácie, tie podmienky a celá tá situácia okolo toho sú strašné a
celý záver z toho, čo mám z tej komisie je to, že de facto nemôžeme s tým nič robiť. To je
nemysliteľné to pre mňa a zvlášť keď si zoberiem, že v decembri 2019 mali sme dostať na
stôl ako poslanci koncepciu riešenia týchto osád ako to chce mesto riešiť. Čiže dneska je
máj 2020 a tú koncepciu sme stále nedostali. Čiže poprosím, aby tá koncepcia bola na
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nasledujúce zastupiteľstvo predložená poslancom. A druhá vec. Riešili sme, samozrejme,
asanačku, karanténu, lebo na poslednom zastupiteľstve som sa pýtal, prečo nie je zmluva,
ktorú sme schválili v decembri 2019, stále podpísaná a čuduj sa svete ani pred týždňom tá
zmluva stále nebola podpísaná s útulkom, ktorý ide stavať karanténu, ktorú potrebuje de
facto v prvom rade mesto Košice. Pre mňa je to nepochopiteľné, prečo tá zmluva stále nie
je podpísaná. Vlastne mesto blokuje samo seba, blokuje kadečo a nehovoriac o finančných
stratách tých, ktorí majú investovať finančné prostriedky do realizácie a zhodnotenia
mestského majetku, čiže tieto dve veci by som chcel informovať a požiadať, aby tá
koncepcia ohľadom nelegálnych osád, ktorú sme mali dostať v decembri 2020 bola
predložená v najbližšom zastupiteľstve a poprosím otázku, prečo nie je podpísaná stále
zmluva, ktorú sme ako poslanci schválili v decembri 2019. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, nemám rád tieto hejty. Je ich strašne veľa. Nemám
chuť sa ku všetkému vyjadrovať, ale overte si informácie. Mesto zmluvu podpísalo pred
niekoľkými týždňami a druhá strana ju odmieta podpísať. Pán námestník, nech sa páči.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ku koncepcii riešenia
bezdomovectva. Opätovne, už som na to reagoval aj v minulosti. Prebiehajú pracovné
stretnutia na túto tému na širokom spektre, nie je to iba, že na tom pracuje nejaké jedno
oddelenie magistrátu. Nie je to jednoduchá téma, ale môžeme pán poslanec určite vám
spracovať nejakú možnože správu, kde sa dnes nachádzame, ale už čiastkové výsledky
z tejto, témy prídu postupne do zastupiteľstva. Nie je to jednoduchá téma nájsť riešenie
tohto problému. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský, nech sa páči.
p. Rovinský, poslanec MZ: Ja by som doplnil pani poslankyňu Slivenskú, lebo v uznesení
komisie sme, máme teda aj to, že zastupiteľstvo odporúča primátorovi obrátiť sa na podnik
Eurovia o poskytnutie finančného príspevku na zriadenie dočasnej signalizácie svetelnej.
a ďalšia, Mestské zastupiteľstvo žiada primátora mesta Košice o iniciatívu pri riešení
vylúčenia ťažkej dopravy z ciest tretej triedy. Jedná sa o lom Hradová a o lom Vyšný
Klatov, kde doprava ohrozuje príslušné MČ respektíve mesto Košice. Čiže toľko
k doplneniu.
p. Polaček, primátor mesta: Prosím? Pani poslankyňa Slivenská s faktickou na pána poslanca
Rovinského.
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne. Správne uvádza pán
Rovinský, že na uvedenej komisii tam bola spomenutá táto konkrétna spoločnosť, ktorú
menoval. Neodznela však v mojom návrhu, preto som ju necitovala v mojom predkladanom
návrhu, ale komisia, áno, komisia to tam dodatočne potom pridala, ale na komisii bol
schvaľovaný môj návrh uznesenia. Ale áno, bola tam potom diskusia, že je možné sa
obrátiť na túto spoločnosť, ktorá v minulosti už ponúkla. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát.
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p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem za slovo. Som tiež toho názoru, že
keď spoločnosť Eurovia chce spolupracovať, chce byť súčinná a chce prispieť na svetelnú
signalizáciu pri Crow aréne, na túto križovatku, tak som toho názoru, vlastne do rokovaní
by sa vojsť malo a jednoducho konať. Tiež chcem poprosiť mesto Košice, smer na lom je
cesta mestská, je plná výtlkov, nedá sa po nej chodiť poriadne autami, chodia tam
nákladiaky. Naozaj, sú preťažené. Beriem to, do 12 ton by mali chodiť. Chodia aj 40
tonové. Čiže, aby sa vyspravila tá cesta, čo najskôr, lebo je v ohrození života a zdravia.
Naozaj, je v ohrození. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ténai.
p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, 18. mája zasadala
Komisia kultúry Mestského zastupiteľstva v Košiciach, z uznesení, ktoré sme prijali snáď
je také najdôležitejšie uznesenie, komisia kultúry berie na vedomie informáciu o grantovej
schéme mesta K-13 a jej administrovaní organizáciou CIKE. Čiže zdôraznil by som,
grantová schéma, ktorá bola zatiaľ pod K-13-stkou bude ju administrovať CIKE. Sme sa
dozvedeli, je to v štádiu vlastne vyhodnocovania. Komisia kultúry žiada zachovať v
programe číslo 2 bežné výdavky na jednotlivé podprogramy, tak ako boli schválené na
Mestskom zastupiteľstve v Košiciach v dňoch 20. a 21. 2. 2020. V krátkosti len poviem,
program číslo 2 je mesto kultúry a športu, takže žiadame o to, aby vlastne ani kultúre sa
nekrátili finančné prostriedky a keďže tam máme zástupcov rôznych kultúrnych organizácií
mestských zaraďovaných vyšším územným celkom a súčasne aj organizácií, ktoré sú v
zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry, ale aj množstvo zástupcov množstva
súkromných firiem, neziskových organizácií, tak Komisia kultúry odporúča mestu Košice
pripraviť návrh opatrení zmierňujúci krízu v dôsledku COVID-19 a v súvislosti s
prenájmom mestských nehnuteľností pre potrebu kultúrnych podujatí a prípadne inými
formami podpory kultúrnych, lokálnych kultúrnych operátorov mimo grantovej schémy
mesta. To znamená, išlo nám o to, aby sa našli možno nejaké možnosti, návrhy, pretože
očakávame, že v druhej polovici roka a hlavne na jeseň tu budeme mať množstvo
kultúrnych podujatí, aby sme hľadali formy podpory každého jedného kultúrneho podujatia
v meste. To sú vlastne tie najdôležitejšie veci, ktoré, ktoré sú vlastne v rámci, ktoré boli
prijaté ako uznesenia komisie kultúry. Hlasovania boli jednoznačne. Bolo 11 za, 0 proti, 0
sa zdržalo pri všetkých týchto hlasovaniach. Ja si dovolím, keďže už mám slovo sa vyjadriť
aj k semaforu na Kostolianskej, keďže som starosta Mestskej časti Košice Sever. Kvitujem
každý jeden návrh, ktorý je. Takisto tu sedí vedľa mňa pán kolega, pán Balčík, ktorý do
Kavečian dennodenne prechádza touto križovatkou rovnako ako ja. Som za každý jeden
pokus, omyl v tejto križovatky, keď niečo urobíme pre obyvateľov. Nehovorím, že to bude
zlé rozhodnutie ale urobme niečo aspoň, aby obyvatelia videli, že sa niečo robí. Možno ten
semafor tam bude týždeň, možno mesiac, možno pol roka. Uvidíme, aký to bude mať
dosah. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát, nech sa páči.
p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Tiež zopakujem ešte raz, ako pán starosta Ténai povedal.
Pripájam sa k tomu, naozaj, ten semafor je tam podstatný, veľmi dôležitý. Bojujme za ten
semafor, jednoducho, aby tam konečne bol. Pomôže ochrane života a zdraviu
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a samozrejme, samotnej doprave. Teraz by som sa chcel vrátiť k pánovi poslancovi
Liptákovi a to vo veci nelegálnych osád. My na sídlisku Ťahanovce máme v intraviláne
jednu usadlosť, Majetkár sa volá a k tej, to je, to je privádzač z Prešova do Košíc. Občania
to poznajú. Sú tam 3 takéto nehnuteľnosti, kde minulý rok sa mi podarilo zákonným
spôsobom týchto neprispôsobivých obyvateľov dostať mimo tejto usadlosti, túto usadlosť.
No, ale čo sa stalo tohto roku zákonným spôsobom do jednej usadlosti ...
p. Polaček, primátor mesta: ....prepáčte, že do toho vstupujem, pán poslanec Ihnát, fakt, prepáčte
mi to, ale to nie je bod rôzne. Nejakým spôsobom skúsme udržať podstatu toho bodu, lebo
ono sa to volá odporúčanie komisií, prijímame tu rôzne alebo teda navrhujeme rôzne
uznesenia. Ja naozaj nechcem polemizovať, či niekde treba niečo alebo nie, veľmi radi
urobíme to, čo ľudia potrebujú, veľmi radi pristúpime k tomu, ale zvážme, či tými
uzneseniami, respektíve niektorou časťou rozpravy vôbec súvisí s týmto bodom a či tie
návrhy vôbec, či neprekračujú rámec zastupiteľstva. Veľmi radi, urobíme kopec vecí.
Kostolianska sa dlhodobo rieši. Pri koncepcii tiež nie je celkom správne, čo povedal pán
Lipták, lebo je schválená, koncepcia je schválená. Tam sa len dohodli, že ak budú
pripomienky, veľmi radi ju otvoríme. Prosím, zvážme, o čom chceme rozprávať a čo je
zásadné a čo patrí do portfólia mestského zastupiteľstva. Nebránime sa fakt ničomu, radi
urobíme veci, jak Kostoliansku. Denne prechádzam cez ňu. Poznám ju.
p. Ihnát, poslanec MZ: Dobre. Dokončím len ako, hej? Čiže len dokončím ako jednou vetou. Pán
primátor, aj pochvala vám patrí, ako aj vedeniu mesta Košice k tomu, že túto rodinu sme
začali spolu riešiť, čiže nebolo to len o tom, že vysťahovať niekoho ako za cestu, ale bolo
to aj o tom, akým spôsobom túto rodinu, zákonným spôsobom, ktorá sa vrátila späť a má
právny titul na bývanie v tejto nehnuteľnosti riešiť. Takže ste ma prerušil a to poďakovanie
vám skoro ušlo. To je všetko. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Dosť ma teraz ako prekvapil pán predseda komisie, na
ktorej sme odsúhlasili 11 za a zdržal sa vlastne iba on. Takže možno preto nepripravil
návrh, ktorý tu mal predniesť. Takže som to teraz rýchlo napísal rukou. Verím, že to
návrhová komisia uzná. Väčšina členov komisie sa uzniesla a odporúča nám poslancom,
poslaneckému zboru návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo žiada primátora mesta, aby
na základe analýzy doterajšieho stavu činnosti oddelenia ÚHA pripravil pre poslancov
Mestského zastupiteľstva informáciu o príprave na vznik samostatného inštitútu mesta
Košice zahŕňajúcu agendu územného plánovania a architektúry na území mesta Košice.
Odovzdávam tento návrh návrhovej komisii. Ak má niekto otázky, kľudne sa pýtajte.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný, faktická.
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pán kolega, že strážite náš volebný plán.
p. Polaček, primátor mesta: Ja len, kolegovia, len naozaj, zvážte, čo je naozaj, k čomu je
kompetentné mestské zastupiteľstvá, k čomu samotné mesto ako také. Dobre viete, že sa na
tom ÚHA pripravujú zmeny, pracuje sa na tom. Žiaľ ešte neviem vám dať kompletný
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konštrukt, aby, aby to bolo niečo hmotné, ale... Nech sa páči, pán poslanec Špak, faktická.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán primátor, ako so všetkou úctou, tretíkrát to
predkladám za 2 roky. Dvakrát mi to odstrelili na vašej komisii aktivisti. Potom to schoval
ešte pán Rovinský, poslanec. Ako tu nemôžeme fungovať, tak že prídeme s návrhom a vy
znova poviete to isté, robí sa na tom. Ak sa niečo robí, tak by sme to asi cítili. Vy cítite na
ÚHA nejaký pokrok, postup? Nie, žiaden.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský.
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Chcem upozorniť pána poslanca Špaka na znenie
uznesenia. Komisia dopravy a výstavby žiada primátora mesta, aby na základe analýzy
doterajšieho stavu atď., čiže nežiada mestské zastupiteľstvo, ale primátora. Zápisnice sú
doručované z komisií na sekretariát primátora. Primátor snáď bude vedieť, čo s našim
uznesením komisie robiť. To je jedna vec. A druhá vec. Pokiaľ som niečo namietal na
komisii, tak som namietal to, že personálne obsadenie je vo výlučnej kompetencii primátora
a riaditeľa magistrátu. To som namietal a to hovorím aj teraz, keď si to dal do uznesenia
zastupiteľstva, zastupiteľstvo to prijme, prosím, ale ja som neporušil žiadnu povinnosť,
keď takéto uznesenie som nepredložil zastupiteľstvu.
p. Polaček, primátor mesta: Len doplním pána Rovinského, že sme sa k tejto veci aj stretli, aby
mi vysvetlil požiadavku komisie. Pán poslanec Lörinc.
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán primátor, opravte ma, ale ak sa nemýlim,
organizačná štruktúra je plne v kompetencii riaditeľa magistrátu a schvaľuje ju štatutár, nie
obecné zastupiteľstvo. Čiže, ak sa bavíme o tom, že urobiť nejaké zmeny a zriadiť
samostatné celky, tak je to, nie je to naša kompetencia, milí kolegovia. A to bolo viackrát
vysvetlené. Ak by sme išli druhou cestou. Chceme samostatnú príspevkovú organizáciu, tak
napríklad ako to spravila Bratislava s mestským MIB-om (Metropolitný inštitút Bratislavy),
tak oni prišli a poslanci schválili 1,5 milióna v rozpočte a magistrát takúto organizáciu
zriadil a ona nezastupuje ÚHA mesta Bratislava ale robí úplne iné veci a v súčasnosti podľa
mojich informácií tam pracuje 150 ľudí. Čiže treba si ujasniť pojmy, ale čo sa týka zmien
organizačnej štruktúry nemôžeme to my robiť.
p. Polaček, primátor mesta: A ešte Bratislava spôsobila, že vytiahla z celého Slovenska všetkých,
ktorí rozumejú týmto veciam, čiže štát je vysatý od odborníkov a nie je veľmi možnosť
získať na naše ÚHA kvalitných architektov, kvalitných odborníkov. Pretože jednoducho nie
sú, lebo sú, sa posúvajú do hlavného mesta. Pán poslanec Knap, nech sa páči.
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor, v rámci tohto bodu, čo bolo riešené aj
niekoľkokrát v komisiách sa vyjadrím k dvom veciam, čo povedali aj moji predchodcovia a
je to ku karanténnej stanici, ktorá mala byť otvorená na Jarmočnej po dvoch týždňoch. Bolo
tam preinvestovaných viac ako 60 tis. Eur. Zatiaľ nevieme, kde bude vlastne tá nová
karanténna stanica a jediný problém, ktorý ďalší to spôsobilo, že autá odťahovej služby
Mestskej polície sa nemajú kde otáčať kvôli stavebnému zásahu. K druhej poznámke riešenie nelegálnych osád. Tak tiež je to pálčivý problém, kde neviem, ako sme sa po roku
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posunuli, pretože situácia na Jarmočnej ulici je taká pri dvoch osadách, že majitelia
pozemkov a záhrad a prenajímatelia záhrad sa nevedia dostať k svojmu majetku. Ďakujem
pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Hlinka.
p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem. Tak čo sa týka tej témy, ktorá tuná bola nanesená pánom
Knapom. Ja len pripomínam, že my sme vlastne v júli tohto, minulého roku na tomto
zastupiteľstve prijali uznesenie, ktorým sme požiadali primátora, aby vstúpil do jednania s
vlastníkmi pozemkov. Máme na mysli aj právnické osoby, ktoré sú vo vlas... , ktoré
vlastnia pozemky. To sú napr. železnice a iné. A samozrejme, aby si oni urobili poriadok,
keďže sú vlastníkmi, čo sa týka ochrany ich území a čistoty a poriadku. Je momentálne, ako
ste spomenuli, pán primátor, v hre je príprava koncepcie postupného ukončovania
bezdomovectva, že je to koncepcia, ktorú spracováva odborná komisia. Ja viem o tom, že
je, áno som informovaný. Chcel by som ale vedieť, že v akom termíne, v horizonte, tohto
roku takáto koncepcia sa objaví tu na mestskom zastupiteľstve, nakoľko vieme, že sú rôzne
koncepcie iného typu, ktoré sa spracovávajú na meste. Možnože viac ako rok alebo až 1,5
roka. Napr. koncepcia ukladania domového odpadu, čo sa týka jednotnosti a štýlu
kontajnerov atď., atď.. Takže prosím nejakú informáciu. Navyše som rád, že takáto
koncepcia sa pripravuje, ale my potrebujeme vedieť, čo budeme robiť ďalej s týmito
problémami, ktoré iba posúvame dopredu.
p. Polaček, primátor mesta: Kolegovia, sa chcem spýtať. Chcete tento bod viesť ako bod rôzne?
Ak áno, povedzme si to rovno a takto to riešme, pretože bod sa volá odporúčania
a uznesenia komisií. Ja nechcem vytvoriť dojem, že vám nechcem niečo odpovedať alebo
nepomôcť, ale ide to smerom, bavíme sa úplne o všetkom, čo je legitímne, ale nejaký bod.
Ako nie je problém. Môžem poprosiť pani Dudovú nech začne vysvetľovať koncepciu,
nech začne vysvetľovať v akom sme na Jarmočnej. Môžem vás informovať o tom, že na
sekcii Ministerstva dopravy, sekcii železničnej otvorili sme tému aj železnice, aj smerom
k ÚHA, aj smerom k Jarmočnej, že pracujeme aj na týchto veciach, ale to sú hodiny, ale ak
chcete môžeme, len to si potom to nazvime tak, ako si žiadate, bod rôzne. A rešpektujeme
potom aj rokovací poriadok. Nech sa páči, pán poslanec Lipták má faktickú.
Pravdupovediac, neviem presne k čomu, ale nech sa páči.
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja mám faktickú poznámku na pána Hlinku, k tým
nelegálnym osadám. Ja som ako predseda komisie životného prostredia a verejného
poriadku, preto tam tie osady patria, urobil taký bod na komisii, že na každej komisii sa
budem pýtať na 5 vecí pracovníkov magistrátu a jedna z tých vecí bude, ako sa vyvíja
problematika okolo osád, na každej jednej komisii. Pretože, ak sa to nebudem pýtať na
každej jednej komisii mám taký pocit, že to bude spinkať tu ďalší rok atď. a to, že tu
dneska niektorí chcú debatovať k rôznym veciam je možno práve preto, že už je to štvrté
zastupiteľstvo a v tom predchádzajúcom, keby ja som nevybojoval bod diskusia, tak vlastne
my sa niekoľko mesiacov vlastne ako poslanci nemôžeme ani riešiť problémy s ktorými sa
na nás obracajú občania. Čiže, to je ten výsledok toho tu teraz, čo sa tu deje. Ďakujem
pekne.
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p. Polaček, primátor mesta: Síce ste pán poslanec bod vybojovali, ale o ten bod, ako ste si všimli,
poslanci záujem nemali a odišli. Čiže, pán poslanec Lörinc, nech sa páči.
p. Lörinc, poslanec MZ: Súhlasím s vami, pán primátor, že tu rozoberáme rôzne veci, ale možno,
ak by som mohol navrhnúť nejaké riešenie, ktoré by aj vyhovelo poslancom nejak bude z
toho záznam, ak by sa všetky tieto otázky pozbierali a magistrát vie vypracovať odpovede
na tieto otázky a zaslať to poslancom ešte pred najbližším rokovaním zastupiteľstva. Tým
pádom bude odpovedané, poslanci budú mať informácie. Vieme niečo také spraviť?
p. Polaček, primátor mesta: Kolegovia, v rokovacom poriadku sme si schválili bod, kedy v
priebehu týždňa, kedy je rokovanie zastupiteľstva, máte možnosť posielať dopyty
a interpelácie. Je to o tom, aby práve nevznikali takéto diskusie, aby sa vedeli kolegovia,
aby sme sa potom nechytali za slovíčka, keď sa možno niečo odpovie nie úplne presne. Ak
tak učiníte, bude to rešpektované. Najbližšie zastupiteľstvo je 26. Pokúsim sa, aby sme pred
týmto zastupiteľstvom 99 % odpovedí vybavili a verím, že to bude v prospech všetkých.
Procedurálny, pán poslanec Strojný.
p. Strojný, poslanec MZ: Ako to už bolo spomenuté, odbiehame od témy a preto procedurálny
návrh o ukončenie diskusie o tomto bode.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujeme.
Hlasovanie č. 24 -

za: 29, proti: 0, zdržal sa: 1.

p. Polaček, primátor mesta: Pokračujeme v diskusii. Návrh bol prijatý. Pán poslanec Rovinský
mal faktickú.
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, mal som pripomienku k tomu, že
dodržiavajme prosím program. Pokiaľ pani poslankyňa dala návrh takého bodu, bol
opodstatnený, pretože na komisiách sa prejednávajú nielen veci, ktoré idú zo strany
schválené, mestská rada, primátor, ale aj iniciatívne body, ktoré prejednáva komisia, čiže
má to význam to takto predniesť. Ovšem, ďalšie body napr. tam bol pán poslanec Balčík,
pán poslanec ďalší ešte, teraz neviem. Tí pôjdu v rámci programu, lebo sme sa vyjadrovali
v rámci programu komisie, ktorý sa týkal programu tohto zastupiteľstva, čiže tie body
pôjdu potom. Tieto body, má to opodstatnenie, ale iba vtedy, keď nie sú prejednávané v
rámci programu. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Balčík, nech sa páči.
p. Balčík, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Je si skutočne vážim záujem pani kolegyne
Slivenskej. Tiež samozrejme, je mojím záujmom riešiť tú situáciu na križovatke
Kostolianska. Viem, že dlhodobo sa pracuje na kruhovom objazde, ktorý by ten problém
vlastne mal vyriešiť. Viem, že je to v nejakom štádiu územného konania. Ja si myslím, že
silu a energiu by sme mali sústrediť tým smerom, proste ako riešenie situácie ako celok a
nie len dočasným riešením tým semaforom. Ja nehovorím, ako v tejto chvíli ja osobne
neviem posúdiť, že či ten semafor tam bude užitočný alebo nebude užitočný, či pomôže
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dopravnej situácii alebo nepomôže dopravnej situácii a myslím si, že to ani kolegovia na
dopravnej komisii nevedia vyhodnotiť. Či tam je nejaká dopadová. Ako nechcem to
komplikovať, ale myslím si, že ak by sme tam chceli dať ten dopravný semafor, mali by
sme vedieť, aké následky to bude mať, to je prvá vec. Druhá vec, mali by sme sústrediť
svoju silu a energiu a peniaze na dobudovanie kruhového objazdu. Ďakujem pekne za
slovo.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ďakujem pekne za konštruktívny návrh. Ak mám
správnu informáciu, kolegovia nech kývu hlavou, stojíme na nejakých dvoch vlastníkoch,
ktorých ešte potrebujeme dotlačiť k tomu, dotlačiť, dohodnúť sa s nimi, aby s nami
komunikovali a sme dokázali vysporiadať. Ak sa nemýlim, územné konanie tam beží.
Mojím cieľom je naozaj tú križovatku urobiť, ale toto nie je i napriek tomu, že tá cesta je
naša, nie naším rozhodnutím tam dáme semafory. Dopravné projekty, dopravní inžinieri,
štátne orgány, policajný zbor, proste tam je mnoho, mnoho náležitostí, ktoré musíme splniť,
aby sme mohli robiť nejaké čiastkové riešenia. My sa im nebránime, však s pánom
starostom Ténaiom som o tejto veci rozprával pred takmer rokom, možno. Stretli sme sa na
tejto križovatke. Poznám ju veľmi dobre. Zatiaľ to rieši dopravná polícia tak, ako to rieši v
čase od siedmej do ôsmej hodiny. V tomto čase posledné tri mesiace to nebolo potrebné ani
riešiť. Nebola tam žiadna doprava. Pani poslankyňa Slivenská, nech sa páči, máte faktickú.
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, ja na pána kolegu Balčíka.
Preto je tento návrh ako dočasné riešenie, nakoľko na komisii sme to prejednali, áno bolo aj
tam spomenuté, že pripravuje sa kruhový objazd a je to momentálne v takej situácii, akej
uviedol pán primátor, že stojí to na nejakých majetkoprávnych vysporiadaniach. Preto bol
tam prezentovaný aj návrh pána Titla. Takže sme to celé zvážili a na základe toho sme sa
rozhodli a preto to predkladám na zastupiteľstve. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník, nech sa páči.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Ku pánovi poslancovi Liptákovi.
Ku pánovi poslancovi Liptákovi, ktorý sa týkal opätovného, opätovnej otázky ku riešeniu
ukončovania bezdomovectva. Poprosím pani Dudovú, aby sa stretla s pánom poslancom,
ale hlavne by som chcel poprosiť pána poslanca, keď má toľko otázok, aby sa skúsil už s
nimi obrátiť na nás aj mimo iba rokovania zastupiteľstva, aby nám zavolal alebo požiadal o
stretnutie napr. k tejto téme. Pretože ja som z jeho strany takúto prosbu voči mojej osobe
alebo voči námestníčke nezaznamenal. Čo sa týka Metropolitného inštitútu respektíve
riešenia postavenia ÚHA. Ako už vychádza z názvu Metropolitný inštitút, respektíve toho,
čo majú v Prahe. Nie je to iba inštitút, ktorý sa zaoberá iba územným plánovaním, a preto
sme sa takto nato začali aj dívať a tým pádom je to zložitejšia otázka ako iba samostatného
postavenia ÚHA. Akonáhle budeme mať túto tému vydiskutovanú aj vo vnútri, tak vieme s
ňou ísť navonok. Riešime túto tému aj s naším plánovaním nielen územným, ale aj
projektovým plánovaním mesta a verím, že čoskoro budeme mať nejaký návrh toho, ako to
prezentovať aj vám ako poslancom a verím v príslušnej odbornej komisii. Čo sa týka ciest,
pán poslanec Ihnát, pani poslankyňu Iľaščíkovú a pani starostku, som už v tejto veci oslovil
na rade starostov, na mestskej rade a tak isto aj pani poslankyňa Slivenská. Je milé, že sa
zaoberáte kruhovým objazdom a zaoberáte sa dierami, ktoré vedú k tomuto kruhovému
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objazdu, ale verím, že ako poslanci kraja, respektíve predstaviteľka krajskej organizácie,
ktorá sa stará o cesty, sa pozriete a zamyslite nad tým, aké cesty spravujú krajské mestá v
iných krajoch a aké cesty v týchto krajských mestách spravujú samosprávne kraje a v takej
nevýhodnej pozícii je historicky postavené mesto Košice a či náhodou kraj by sa teda
nemal postarať o niektoré cesty, ktoré sú v aktuálnej správe mesta aj vo vlastníctve, ale
podľa všetkých znalosti aj danosti by mali patriť kraju. A možno, že táto cesta vedúca z
intravilánu mesta smerom k Družstevnej nad Hornádom by mala práve patriť do správy
kraja. To by bolo celkom pekné, keby ste sa aj takýmto smerom zamysleli, nakoľko ste
zástupcovia obyvateľov mesta v Košickom samosprávnom kraji a nedávali všetko do úloh
iba mestu. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát, diskusia bola procedurálnym návrhom uzavretá
a podľa nového rokovacieho poriadku, každý z vás má nárok v jednom bode vystúpiť
fakticky len dvakrát, s faktickou poznámkou. Preto máte červenú. Pán poslanec Lipták,
nech sa páči, faktická.
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Priznám sa pán námestník,
nerozumiem tomu trošku, tej tvojej poznámke, že mám niekde chodiť a prosiť, aby ma
niekto prijal k nejakej otázke, čo sa týka osád a tak ďalej. Tento mestský parlament má
svoje orgány a jeden z tých orgánov sú aj komisie a komisia životného prostredia
a verejného poriadku, to je presne tá komisia, pod ktorú spadajú aj tieto veci. Čo sa týka
bezpečnosti a podobných vecí, preto som túto vec otvoril na komisii, kde sa vedie normálna
seriózna diskusia za prítomnosti všetkých členov odborných pracovníkov magistrátu.
Nevidím, prečo ja by som mal chodiť na nejaké štvorročné debaty a klopkať niekomu na
dvere a prosiť o niečo, keď rešpektujem to, že na magistráte robia profesionáli, pracovníci,
odborní pracovníci a tí nám dajú aj odborné otázky, odpovede na naše otázky. To je všetko
asi k tomu. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh, pani poslankyňa Slivenská.
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Ďakujem. Nakoľko sa diskusia rozvinula trošku iným smerom ako
som predpokladala, dávam opakovane procedurálny návrh, aby sme obnovili diskusiu v
tomto bode, aby sme pokračovali v riadnej diskusii. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ospravedlňujem sa, ale myslím, že sa tu už takýto problém mali, že
proste schválená procedúra a teraz aktívne, neaktívne. Toto sme si vysporiadali podľa mňa
na poslednom zastupiteľstve a bol som mnohými kolegami poslancami vyzvaný, aby som
nedal hlasovať o takej procedúre, ktorá neguje inú procedúru. Pozerám sa na vás, či
hovorím správne, kolegovia. A teda si myslím, že to je správne rozhodnutie. To znamená,
pán poslanec Ihnát, mrzí ma, nemôžete sa prihlásiť. Pán poslanec Špak má faktickú, nech
sa páči.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja teraz neviem, či myslím, lebo
tak ste začali. Myslím. Povedzte že bodka. Že áno, nesmieme hlasovať o tej procedúre, čo
pred chvíľou zaznela a hotovo a nie, že myslím, lebo teraz aj ja som zmätený z toho. Takže
toto ale nebol vstup, ktorý som chcel. Ja som len chcel sa pripomenúť, lebo pán námestník
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Gibóda tu hovoril o tom, že sa to ÚHA a tie všetky veci pripravujú a že všetko je v riešení.
Ako som už hovoril, minimálne trikrát som to už predkladal a trikrát to neprešlo. Ja chcem
upozorniť kolegovia, kľudne, pokojne si vypočujte ten návrh. Je to doslova návrh, ktorý, v
ktorom som sa stotožnil aj s plánmi aktivistov a fungujúcich Košíc.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec reagujete na pána námestníka?
p. Špak, poslanec MZ: Na pána námestníka, lebo on teraz hovoril, že to ÚHA ako také, tu
problematiku, ktorú chcem konečne vidieť na papieri aspoň správu a aspoň nejaký náznak,
že koľko to bude stáť, či to oddelíme od mesta. Tak len to chcem od vás. Ja nechcem teraz,
aby ste išli a urobili kasting na 10 ľudí na ÚHA. Ja chcem vedieť, čo sa deje a koľko to
bude stáť, aby sme sa následne mohli rozbehnúť vôbec.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Jakubov. Predpokladám, že mi vysvetlí...
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Nejde mi faktická. Chcel som sa prihlásiť s faktickou
na pána námestníka. Pán námestník, ďakujem veľmi pekne za pripomienku, že mali by sme
zvážiť poslanci, ktorí sme súčasne aj poslancami kraja možno alebo poslanci mesta
komunikovať s krajom, či by nebol ochotný prevziať niektoré komunikácie, ktoré sú
momentálne vo vlastníctve a správe mesta, ale myslím si, že toto asi nie je naša úloha. My
to vieme predrokovať, ale nie je problém, aby sa pripravil oficiálny list zo strany vedenia
mesta, pretože toto bude dlhodobý majetkoprávny proces a toto poslanci nezabezpečia, ale
poslanci, my ako mesta môžeme požiadať vás ako vedenie, aby ste začali tento proces.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, so všetkou úctou. Máte procedurálny návrh stlačený,
čiže zelená. Rozumeli sme. Žiadosť na Košický samosprávny kraj odišla cca pred jedným
rokom. Myslím, že sme ukončili rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala
doručené návrhy. Prosím, zvážte, ktoré návrhy naozaj prekračujú kompetenciu mestského
zastupiteľstva, a ktoré nie. Ďakujem pekne.
p. Ihnát, člen návrhovej komisie: Dobre. Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Čítam prvý návrh
pani poslankyne Slivenskej. Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo
dňa 28. mája 2020 k bodu číslo 2.4. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach žiada primátora
mesta Košice, aby zabezpečil bezpečnosť križovatky Kostolianka - Podhradová dočasným
osadením svetelnej signalizácie do doby, kým bude táto križovatka vyriešená výstavbou
kruhového objazdu. Prekladateľka Zuzana Slivenská.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 25 -

za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, druhý návrh.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalšie dva návrhy prišli od pána poslanca
Rovinského. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov
odporúča primátorovi obrátiť sa na firmu EUROVIA o poskytnutie, so žiadosťou o
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poskytnutie finančného príspevku na zriadenie dočasnej signalizácie na križovatke
Kostolianska. Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 26 -

za: 19, proti: 0, zdržali sa: 14

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Nech sa páči, pokračujte návrhová komisia.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší návrh pána Rovinského. Mestské
zastupiteľstvo v zmysle príslušných právnych predpisov žiada primátora mesta o iniciatívu
pri riešení vylúčenia ťažkej dopravy z ciest tretej triedy konkrétne Hradová - Klatov.
Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 27 -

za: 24, proti: 0, zdržali sa: 9.

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. Návrhová komisia má ešte
nejaký návrh? Ešte jeden, nech sa páči.
p. Berberich, člen návrhovej komisie: Takže ešte posledný návrh od pána poslanca Špaka.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov žiada
primátora mesta, aby na základe analýzy doterajšieho stavu v činnosti oddelenia ÚHA
pripravil pre poslancov Mestského zastupiteľstva informáciu o príprave na vznik
samostatného inštitútu mesta Košice zahrňujúcu agendu územného plánovania a
architektúry na území mesta Košice. Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 28 -

za: 22, proti: 0, zdržali sa: 12

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ak už nie sú ďalšie návrhy na uznesenia,
ďakujem pekne, tento bod sme vyčerpali.
--Bod č. 3
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulíc „Inovecká ulica“
a „Bielohorská ulica

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 3 máme návrh Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Košice Učenie názvu ulíc ,,Inovecká ulica“ a ,,Bielohorská ulica“. Nech sa páči,
otváram diskusiu. Ak sa do diskusie nikto nehlási poprosím návrhovú komisiu,
upozorňujem o tom, že nie nadpolovičná väčšina, ale väčšia časť, 3/5 poslancov je
potrebné, na schválenie tohto uznesenia. Nech sa páči.
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p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem pekne za slovo, pán primátor, návrh na
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa
§ 2b, § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10
ods. 3 písm. b) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice Určenie názvu ulíc ,,Inovecká
ulica“ a ,,Bielohorská ulica“ podľa predloženého návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 29 -

za: 36, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.
--Bod č. 4
Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 153 Určenie názvu ulíc „Bazová“, „Hrabová“,
„Hlohová“, „Jarabinová“, „Jelšová“, „Borievková“ a „Cezmínová“

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 4 predkladám materiál Návrh na zmenu VZN mesta
Košice číslo 153 Určenie názvu ulíc Bazová, Hrabová, Hlohová, Jarabinová, Jelšová,
Borievková a Cezmínová. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Ak sa do diskusie nikto nehlási
uzatváram diskusiu. Nech sa páči návrhová komisia.
p. Berberich poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa
§ 2b, § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10
ods. 3 písm. b) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov,
schvaľuje zmenu všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice číslo 153/2014 Určenie
názvu ulíc Bazová, Hrabová, Hlohová, Jarabinová, Jelšová, Borievková a Cezmínová podľa
predloženého návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne sa vás prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 30 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.
--Bod č. 4/1
Žiadosť o zabezpečenie ďalších úkonov nevyhnutných na zmenu záväznej časti Územného
plánu zóny Košická Nová Ves

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 4.1 na návrh pána poslanca Lesňáka, poprosím ho, aby
uviedol bod zmeny v Územnom pláne zóny Košická Nová Ves. Nech sa páči.
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p. Lesňák, poslanec MZ: Takže ďakujem za slovo, ako som v úvode uviedol, celý problém
spočíva v tom, že aj napriek snahe za posledných 5 rokov, nie sme schopní ísť v ústrety
občanom v mestskej časti Košice - Košická Nová Ves, ktorí majú záujem stavať rodinné
domy na svojich parcelách, respektíve niektorým, ktorí si nadobudli tieto parcely, ja by som
rád keby kolegovia poslanci pochopili jednu vec, že tento materiál nie je o tom, že ho
ideme rovno meniť, tie územné zóny alebo tie zmeny územných zón v Košickej novej Vsi,
potrebujem tento proces naštartovať nielen ja, ale aj pán starosta však je tu, určite sa ozve
k tomu. Potrebujeme to naštartovať, lebo nie je v našich silách to urobiť nejako inak, aj
bohužiaľ, aj napriek tomu, že stretli sme sa viackrát s povereným pracovníkom útvaru
hlavného architekta Ing. Martinom Jergušom. Ten niektoré zóny zapracoval, dokonca
máme o tom, máme o tom aj spätnú väzbu, máme o tom dokumenty, ale skutočne, tento
materiál je o tom, aby sa pohli kolesá, pretože to UHA si svoju domácu úlohu splnilo, ale
problém je pravdepodobne vo vedení mesta, ktoré tieto veci neprerokovalo na porade
primátora, hoci už boli, boli odborne spracované, takže toľko k tomu, ďakujem pekne. A
predkladám uznesenie návrhovej komisii.
p. Polaček, primátor mesta: A to uznesenie ako znie, poprosíme vás pán poslanec. Pán Jerguš
môžete na sekundu prosím.
p. Lesňák, poslanec MZ: Takže návrh uznesenia - Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 31
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov a podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 3 písm. e) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v
neskorších predpisov žiada primátora mesta Košice, aby v súlade s týmito zákonmi v znení
neskorších predpisov, po prvé zabezpečil proces nevyhnutný na predloženie zmien a
doplnkov záväznej časti územného plánu zóny Mestskej časti Košice, Košická Nová Ves
podľa predloženého návrhu Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach za účelom jeho
schválenia a to najmä za A) predloženie materiálu Okresnému úradu v zmysle § 25
stavebného zákona a to do 30. 6. 2020. Za B) zverejnenie návrhu príslušnej zmeny
všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení, do desiatich dní odo dňa doručenia súhlasného stanoviska Okresného
úradu ho zverejnil. Po 2. predložil návrh príslušnej zmeny VZN mesta Košice na najbližšie
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční po doručení
súhlasného stanoviska Okresného úradu podľa § 25 stavebného zákona. Ďakujem,
prikladám aj kópie z ÚHA, kde sú zóny zachytené.
p. Polaček, primátor mesta: Sa chcem spýtať odborných pracovníkov, nemáme tu my nejaké
uznesenie, ktoré hovorí o tom, že takéto zmeny sa robia 1× do roka? Dobre, nech sa páči,
pán starosta Krcho.
p. Krcho, starosta MČ Košická Nová Ves: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem vedenie mesta
pán primátor, pán viceprimátor, kolegovia, starostovia, poslanci, tak ako pán poslanec
Lesňák predniesol tento návrh na uznesenie, musím povedať, že tieto lokality o ktoré sa
jedná a ktoré boli spracované útvarom hlavného architekta, musím povedať, že všetky
zmeny a tieto doplnky sú v súlade s územným plánom mesta Košice. Táto snaha pána
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poslanca, aj moja, prečo takouto formou, vznikla z toho, že niektoré lokality sú riešené už
od roku 2015. Prešlo už obdobie piatich rokov, kedy sa s tým nič nespravilo a môžem
povedať, že v niektorých prípadoch sa jedná o zmenu účelu využitia, tzn. poviem, že zo
športoviska na polyfunkciu alebo obchod, sú to veci, ktoré myslím si, že sú veľmi rýchlo
zvládnuteľné a taktiež musím povedať, že Mestská časť Košická Nová Ves, sa stala
zaujímavou lokalitou mesta Košice, rozvíja sa, množstvo obyvateľov má záujem budovať a
byť súčasťou mesta Košice v tejto mestskej časti, že tieto zmeny a doplnky hovoria hlavne
o tom, aby bola možnosť budovať rodinné domy, a IBV-čka, taktiež sú tam niekoľko zmien
účelu využitia, ktoré budú prospešné pre občanov nielen mestskej časti ale pre Košice a
taktiež máme tam jednu vec, ktorá je z hľadiska blízkej doby veľmi dôležitá a to, že
nakoľko sa rozširuje Mestská časť Košická Nová Ves, má takmer už pri 3000 obyvateľov,
tak čistička odpadových vôd, ktorá sa nachádza v našej mestskej časti, už kapacitne to
nebude zvládať tento nárast, aby sme sa aj vyhli nejakej stavebnej uzávere Okresným
úradom životného prostredia a stavebného úradu, tak niektoré tieto zmeny a doplnky sú
súčasťou tohto bodu, že je naplánovaná rekonštrukcia tejto čističky odpadových vôd a
súčasťou tejto rekonštrukcie je potrebné, vyriešiť aj majetkové vzťahy, čo sa týka
komunikácie k danej čističke, preto aj niektorý jeden z týchto bodov tam je, zmena a
doplnok v rámci tejto komunikácie. Ja by som chcel poprosiť aj kolegov poslancov a
starostov, ktorí sú v zastupiteľstve, aby podporili tento návrh, ja verím, že spolupráca aj
s Útvarom hlavného architekta bude pokračovať tak ako doteraz, len verím, že tie
materiály, ktoré už spracované zhruba 3 mesiace, sa dostanú aj na poradu primátora a
vedenie mesta sa tomu bude aspoň z časti venovať, nehovorím, že všetkých 10 lokalít, ale
aj 50 % bude pre nás úspech. Takže podporujem tento návrh, ktorý dal pán poslanec
Lesňák a verím, že jak vedenie, tak aj Útvar hlavného architekta, naďalej budeme
spolupracovať, aby sme rozvíjali toto mesto a venovali sa aj jednotlivým mestským
častiam. Ďakujem veľmi pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, ja pevne verím, že poslanci a starosta mestskej časti
vedia najlepšie asi, čo treba u nich robiť, len mám jednu obavu lebo platí tu jedno
uznesenie, na ktorom sa uznieslo mestské zastupiteľstvo v tom zmysle, že o územných
plánoch sa budeme, sa bude diskutovať raz ročne a nie som si istý či to dokonca nie ešte aj
učené mesiacom, že v decembri alebo tak nejak. Ale viem, že to je raz ročne, čiže aby sme
neboli v kolízii, to že teraz vy vyžiadate, aby to bolo na najbližšom zastupiteľstve a my
máme vlastne iné uznesenie, čiže na to treba dať pozor, len to som chcel povedať,
ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ak sa do diskusie nik nehlási, uzatváram diskusiu v tomto bode
a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.
p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 31
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov a podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 3 písm. e) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v
znení neskorších predpisov, žiada primátora mesta Košice, aby v súlade so zákonom
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č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom
č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, za prvé zabezpečil proces
nevyhnutný na predloženie zmien a doplnkov záväznej časti územného plánu zóny Košická
Nová Ves podľa predloženého návrhu Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach, za účelom
jeho schválenia a to najmä, za A) predloženie materiálu Okresnému úradu v zmysle § 25
stavebného zákona do 30. júna 2020, za B) zverejnenie návrhu príslušnej zmeny Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Košice podľa § 6 zákona č. 369/1909 Zb. o obecnom zriadení
do 10 dní od doručenia súhlasného stanoviska Okresného úradu. Za druhé je predložil
návrh príslušnej zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice na najbližšie
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční po doručení
súhlasného stanoviska Okresného úradu podľa § 25 stavebného zákona.“ Všetko.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie č. 31 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 6

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, tento návrh prijatý bol.
--Bod č. 1/1
Slovo pre verejnosť
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 1.1 sa nachádza bod Slovo pre verejnosť, nakoľko odbila
dvanásta hodina, nech sa páči tento bod otváram. Do prezenčnej listiny sa podľa pravidiel
prihlásili dvaja rečníci, Katarína Hermelyová s témou pomoc chorým a zdravotne
znevýhodneným občanom. Nech sa páči pani Hermelyová váš mikrofón. Nech sa páči tu po
mojej, po tejto strane máte s príspevkom priestor na 5 minút, nech sa páči.
p. Hermelyová, obyvateľka mesta: Dobrý deň pán primátor, vážení poslanci, poslankyne. Ja som
sa vás prišla alebo požiadať vás o podporu, prevádzkujeme denný stacionár pre zdravotne
znevýhodnených v MČ Nad jazerom. Mali sme tam v minulosti prisľúbené nejaké veci, kde
boli dané len slovom, ja som sa obrátila na pána primátora a na pani námestníčku, tak isto u
nás v mestskej časti na starostov a na poslancov a pani starostku o súčinnosť v tejto veci,
aby sme dokázali vyriešiť tento problém tak, aby sme neublížili ani mestu, ale ani nám ako
zriaďovateľovi tohto stacionára a ani týmto ľuďom, občanom a klientom našim. Venujeme
a vekovej kategórii od 18 do 28 rokov, neplatí nás mesto VÚC ani ministerstvo, čiže všetko
sme zriadili a robíme z vlastných peňazí. Bude sa tam robiť pracovisko elokovanej škôlky,
ktorá bude v priestoroch nad bývalou Základnou školou Galaktická. Po včerajšom prísľube
sme došli k názoru, že bolo by možné nejaké riešenie, ktorým by sme neuškodili my mestu,
škôlke, ale ani mesto by nedalo výpoveď nám. Neviem ako dlho bude táto celá vec
prebiehať, keďže my 3,5 roka sme sa snažili tieto priestory dostať do svojej réžii, ktoré boli
určené na chránené dielne. Nedalo sa to vyriešiť skôr, kým sme nemali alebo mesto nemalo
prísľub, že dostalo peniažky na spôsob a zrekonštruovanie elokovaného pracoviska škôlky.
Tieto peniaze prišli tento rok a tak tento problém sa dal začať riešiť až teraz a ja by som vás
vlastne len chcela poprosiť, aby ste nám pomohli, prejavili dôveru, pomoc a súčinnosť pri
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tejto veci, aby nedošlo k nejakým nedorozumeniam, ktoré boli doteraz a aby tak naozaj
neprišlo ani mesto na škodu, ale ani my, ktorí sme do toho dali celý svoj život, celé naše
srdce a neviem ešte akou formou by sme vám to dokázali tak v rýchlosti na tých 5 minút
všetko odprezentovať. Sme si vedomí, že prednosť v meste, samozrejme je to mestský
majetok, máme zmluvu na dobu neurčitú, kde je trojmesačná výpovedná lehota a mesto
môže týmto svojím priestorom, majetkom nakladať tak ako uzná za vhodné, ale boli by sme
radi, keby našlo naozaj také riešenie, aby nás tam nechalo fungovať, robiť si svoju prácu,
robiť aj česť mestu Košice, že sú tu takí ľudia, ktorí tomu obetovali svoj život, vlastné
peniaze a chcú to zveľaďovať ďalej. Títo zdravotne znevýhodnení sú tam autisti, praderwili syndróm, nevidiaci, poúrazové stavy našli u nás druhý domov. Druhý domov našli aj
ich rodičia, keďže prispôsobujeme všetky tieto denné momenty, ktoré s nimi prežívame ich
potrebám. Ťažko pochopí túto situáciu človek, ktorý nemá zdravotne znevýhodneného
člena doma alebo v svojej rodine, túto vec pochopí len ten, kto žije s takýmto členom,
dieťaťom alebo vyrastá, alebo má v svojej blízkosti takéhoto človeka. Tak ja som vás prišla
veľmi pekne poprosiť, zároveň sa poďakovať za včerajšie stretnutie, ktoré prebehlo a
poprosiť vás o nejaký prísľub, že teda nás z týchto priestorov neplánujete odtiaľ
odsťahovať, presťahovať, ale že mesto bude súčinné a nechá nás tam fungovať.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, v rámci rokovacieho poriadku platí zásada, že
diskusia so otvára až po všetkých rečníkoch, čiže diskusia bude otvorená až po tom ako
vystúpi následne pán Pavol Popovec s témou „Ako ďalej“. Nech sa páči.
p. Popovec, obyvateľ mesta: Dobrý deň, ďakujem slovo vážený pán primátor, páni, poslankyne,
vedenie mesta. Chcem sa v prvom rade poďakovať, že vy ako poslanci ste schválili tento
bod a zaradili ste ho do dnešného rokovania. Keď som tu takto stál na tej strane koncom
minulého roka, tak rečnil som hlavne o športe, keďže som zástupca floorbalového klubu
ATU Košice a zúčastnil som sa aj rokovania komisie športu na meste, ktoré bolo
v pondelok a tam som sa dozvedel niektoré veci, ktoré ma potešili, ale aj nepotešili.
Začnem tým, tou potešujúcou správou a to je to že mesto neplánuje krátiť príspevky a
dotácie pre športové kluby a mňa ako zástupcu floorbalistov to veľmi potešilo, no ale čo ma
nepotešilo boli ďalšie tzv. vyhýbavé odpovede či už od vedenia mesta, teda hlavne od
vedenia mesta ohľadom plánovaných investícií do športovísk v nasledujúcich rokoch. Či už
išlo o multi haly, ENTC, atletické ovály, plavárne atď., atď. je tam množstvo
nezodpovedaných otázok a my ako športovci sa aj naďalej budeme pýtať a opakovať ich
vedeniu mesta, čiže takto by som chcel začať jednou pozitívnou, jednou negatívnou
správou. Budem pokračovať ďalej už potom ku vám pán primátor, takto koncom minulého
roka som vlastne, som diskutoval hlavne o športe, ale dnes prejdem už aj k ďalším témam,
keďže mám na to myslím že dostatok času. Chcel som sa spýtať vás priamo v akých
štádiách sú riešenia ďalších dôležitých vecí, ktoré trápia občanov tohto mesta. Mám na
mysli hlavne odpadové hospodárstvo, mám na mysli verejné osvetlenie a mám na mysli
priam amatérsky urobený tender, teda obstarávanie na zhotoviteľa, ktorý bude opravovať
cesty v meste Košice. Či viete vysvetliť poslancom, ale aj občanom ako sa to mohlo stať
a ako to plánujete napraviť, čiže to sú také priame otázky na vás. A keďže môj diskusný
príspevok znie ,,Ako ďalej Košice“ tak tiež sa vás chcem priamo z tohto miesta osobne
spýtať pán primátor, ako vy vidíte ďalšie svoje smerovanie do ďalšieho volebného obdobia,
čo sa týka napĺňania sľubov. V programe ste mali, že Košice využijú potenciál, zatiaľ rok a
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pol ten potenciál podľa môjho názoru, ale aj názoru viacerých občanov, využitý je nie a tak
sa vás chcem pýtať, spýtať či to bude naďalej v podobnom tempe pokračovať a budeme
vlastne ďalšie roky len čakať na to, čo sa možno urobí a možno neurobí alebo vy ako
najvyšší predstaviteľ tohto mesta a prvý medzi rovnými, prídete pred verejnosť už s niečím
naozaj konkrétnym. Nielen v tých oblastiach, ktoré som dneska vymenoval, ale vo
všetkom, čo ste mali vo vašom širokom volebnom programe, čiže tak, aby sme vlastne o tie
3 alebo 2 a pol roka mohli povedať, že toto mesto využilo potenciál, posunulo sa niekde a
bude patriť tam, kam naozaj z môjho pohľadu si zaslúži, aby patrilo, takže chcem sa vás
opýtať na záver ako ďalej Košice a kde vidíte vy ako predstaviteľ tohto mesta Košice na
konci vášho volebného obdobia, ďakujem pekne a prajem ešte pekný deň.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, otváram k obom témam diskusiu. Pán
poslanec Djordjevič, procedurálny má pani Adamčíková.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor, buď to bude otázka na predrečníka,
pardon na prvú vystupujúcu, na pani Hermely alebo kľudne sa môže do diskusie pripojiť aj
pani starostka jazera alebo poslankyňa mesta ani Kovačevičová, keďže pani Hermely
hovorila o skupine 18-28 a pre istotu som sa spýtal aj okolitých kolegov či všetci vedia
o akú skupinu zdravotne znevýhodnených občanov ide, či to môže byť ešte raz povedané
o akú skupinu obyvateľov, ktorí, bola úvaha, že prídu de facto o strechu nad hlavou, a čo sa
týka druhého vystupujúce, sa chcem opýtať, či mal, na pardon, či mal na mysli
rozporciovanie zákaziek na opravy chodníkov, ktoré je vlastne, kvôli ktorému mesto
Košice môže dostať aj finančnú pokutu v 10 tisícoch Eur, kedy Košice boli rozdelené podľa
okresov do 1 - 4 a nerešpektoval sa víťaz súťaže na opravu komunikácií v meste Košice,
poprípade tu mi môže povedať aj pán kontrolór jeho názor, keďže som na webe mesta
zachytil 4 objednávky, ktoré boli účelovo stlačené do 200 tis. Eur a víťazom nebol víťaz
riadnej súťaže, že čo mi na to vedenie mesta povie, poprípade pán Popovec, či myslel na
toto konkrétne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník má faktickú.
p. Gibóda, námestník primátora: Faktická poznámka. Pán poslanec tak veľa vecí si viete zistiť a
teraz sa tvárite, že tak veľa vecí neviete. Popletiete ľavé s pravým. Veľká súťaž ako veľmi
dobre viete, bolo to aj medializované, bola na vyššom orgáne, ktorý rozhodoval o nej. A
aby sme naozaj nezastali, tak sme, sa vykonávali nejaké menšie súťaže a to vám osvetlí pán
riaditeľ. A tie menšie súťaže prebiehali tiež rovnako a ja neviem prečo, by zo súťaže, ktorá
bola napadnutá, my by sme mali alebo kde je to podľa vás to zákonné právo, zobrať
jedného víťaza a automaticky ho dosadiť do ostatných. Ja viem, že tá firma má blízko
k vám, ja vám to nevyčítam, ja o tom viem a ja by som bol radšej, keby tá firma robila tú
súťaž, tie cesty v Košiciach, lebo dala najlacnejšiu ponuku, ale toto, čo vy tu robíte nedáva
hlavu ani pätu.
p. Polaček, primátor mesta: K tendru na cesty sa vyjadrí následne aj pán riaditeľ, nech sa páči
nasleduje pani námestníčka.
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ja by som sa chcela vyjadriť k príspevku pani
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Hermelyovej. Pani Hermelyová nikto, nikto z pozície mesta nespochybňuje vašu záslužnú
činnosť, námahu a úsilie, ktoré vynakladáte pre vašich klientov, nikto nespochybňuje
záslužnú činnosť vášho občianskeho združenia Tvoja šanca, my si to veľmi vážime. Avšak
vzhľadom na to, že v súvislosti s realizáciou projektu, vďaka ktorému dostaneme do mesta
800 tis. Eur a budeme rozširovať materskú školu pre 120 detí si myslím, že musíte trošku aj
vy zobrať do úvahy alebo rešpektovať to, že mesto je povinné chrániť a zveľaďovať
majetok mesta. Viete dobre, že sme sa s vami osobne, niekoľkokrát stretli aj na magistráte,
s oddelením školstva a dokonca viackrát aj na samotnom území budovy, kde vám bolo
ponúknutých niekoľko riešení tak, aby sme naozaj mohli dôjsť k nejakej dohode a aby ste
mohli svoju činnosť vykonávať ďalej. Naposledy pokiaľ viem, sa stretnutie uskutočnilo
včera a bolo vám ponúknuté riešenie, podľa mojich informácií ste s ním súhlasili a došlo
k dohode. To riešenie je také, že na ten čas 2 roky, kým sa projekt zrealizuje, ide o to, že
kvôli projektu cez stavenisko, aj kvôli ochrane zdravia a života aj vašich klientov, nebude
možné využívať tú časť budovy tak, ako to máte v nájomnej zmluve, to je celý problém.
Ale myslím si, že po včerajšom stretnutí došlo k dohode a tak si myslím, že nie je celkom
opodstatnené žiadať o podporu mesta, tú podporu máte.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pani poslankyňa Adamčíková.
p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Ďakujem za slovo. Práve tým, že predo mnou bola pani
námestníčka, ja som sa to isté chcela spýtať, keďže my sme aj telefonicky spolu hovorili,
tak časť informácie som mala, ale nevedela som o tom včerajšom stretnutí, takže máte aj
nejaké konkrétne dohody alebo je to len zatiaľ v takej ústnej, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Kovačevičová.
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Samozrejme aj ústne veci a dohody potom v budúcnosti alebo
musia ísť na papier, pretože aj v minulosti boli určité ústne dohody, stála som pri projekte,
keď v podstate sa riešilo rozšírenie kapacít materských škôl a vôbec či je nejaká vhodná
budova v Mestskej časti Košice Nad jazerom. Takáto budova sa našla na Základnej škole
Galaktická, kde už v tom čase bola zriadená, aby som, aby som to uzrejmila, prevádzka
denný stacionár, ktorý slúži a ktorý je jediný v takejto aglomerácie 30 tis. obyvateľov, títo v
podstate ešte v roku 2014 dali žiadosť na mesto do priestorov, ktoré boli opustené, schátralé
a dali aj z tohto titulu, že neoslovovali podnikateľský subjekt, ale z titulu, že mesto je ako
seriózny partner. Boli im ponúknuté priestory v Základnej škole, kde v súčasnosti je aj
Základná škola pre marginalizované skupiny, potom je tam, majú tam ešte ďalší
hendikepovaní slepí nejakí svoje priestory. Myslím si, že je tam dostatok priestorov pre
všetkých. Ten stacionár Tvoja šanca, samozrejme obrovská tortúra, legislatíva ohľadom
VÚC-ky rôzne povolenia, schválenia, rekonštrukcia rozsiahla týchto priestorov z vlastných
finančných prostriedkov a samozrejme samotný proces a realizácia. Dnes je to funkčný
stacionár, majú krásnu záhradu pre, kde majú, kde tí hendikepovaní vlastne dostávajú
terapie, majú, vybudovali tam petangové ihrisko a ťažko, keby ste prišli na tvár miesta,
vtedy by ste videli, že je to doslova hriech, myslím bol aj pán mestský poslanec a miestny
poslanec Schwarcz na tvári miesta, bol si to pozrieť a v minulosti, keď sa riešil projekt tejto
škôlky nebol problém, a preto tá škôlka išla na poschodie, čiže, ak by sa neplánovalo, že
tam bude stacionár, tak by samozrejme sa nezvyšovali náklady a škôlka by sa realizovala
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na prízemí. Ja som veľmi rada, že sa našiel nejaký spôsob, že mesto reflektovalo aj to, že
pani Hermely vystúpila, tak len vlastne chcela o nejakom probléme informovať poslancov a
vystúpila aj na miestnom zastupiteľstve. Mesto Košice má v programe v rozpočte,
v dokumentoch, že je to sociálne mesto a ja som presvedčená, že také nikdy nedopustí, aby
hendikepovaní, chorí, postihnutí v ňom, nemali miesto a nejaké alternatívy, že no však
choďte do iných ďalších priestorov, myslím si, že títo ľudia, by to už nikdy nedali, pretože
opäť sú to finančné prostriedky a hlavne aj ten ďalší čas, keď zriaďujete takéto priestory.
Treba vám minimálne 18 mesiacov od všetkých povolení, atď. a tu finančné náhrady žiadne
nehrozia, to len na vysvetlenie, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, celkom som nerozumel, čo nám tým príspevkom
vravíte, nech sa páči s faktickou pán námestník.
p. Gibóda, námestník primátora: Faktická poznámka. Tak už dúfam, že všetci sa odprezentovali k
tejto téme. Ako už bolo povedané a hľadalo sa riešenie, našlo sa riešenie, zúčastnená strana
s ním súhlasí, asi nikto z nás nechcel nájsť také riešenie, ktoré by nám odpálilo niekoľko
100 tisícový projekt, ktorý, na ktorý sme dostali externé peniaze a preto poprosím aj
ostatných a hlavne pani starostku, aby neprezentovala veci, ktoré je sú už dávno dohodnuté
napr. veľmi pekným príkladom je Slanecká cesta, kde prezentuje sa, ale neuvedie, že
informácie, ktoré prezentuje sú z mesta Košice a toto mňa mrzí, že my tuná pracujeme, keď
nepracujeme sme zlí, keď pracujeme tak nám nikto neverí, že pracujeme a keď dosiahneme
nejaké riešenie, tak každý sa chce odprezentovať na tom ako to riešenie by mohlo byť, ešte
možno bombastickejšie alebo lepšie. Poprosím neprezentovať sa.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Djordjevič máte slovo v diskusii.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor, nadviažem na slová môjho
predrečníka, ktorého mám naozaj veľmi v obľube a veľmi rád sa napájam na jeho
príspevky tak, že keď sme tu, keď hovoríme o tej prezentácii, tak myslím, že to bolo ani nie
tak dávno, ale včera, keď sa mesto Košice prezentovalo že, že spúšťa Slaneckú, lež už tie
procesy boli dávno, kým ste nesedeli tam hore spustené a bombastické titulky ako, ktoré
mali navádzať, navodzovať dojem, že vy ste tí, ktorí idete tú cestu robiť a len vďaka vám
bude hotová, tak naznačovali, ale nechcel som o tom, prihlásil som sa kvôli niečo úplne
inému a to je konkrétne rozpracovanie zákazok ako už bolo tu aj naznačené diskutérom a
tak isto aj, mnou v prvom príspevku, že ak mesto Košice jednu zákazku rozdelí podlimitne
je tu podozrenie, že sa porušil zákon o verejnom obstarávaní. Sú rôzne mechanizmy, ktoré
môžu v takomto konaní mesto Košice zastaviť, preto aj takto oficiálne a keď bude treba aj
listom vyzývam hlavného kontrolóra aby sa k tomu vyjadril, ďalším nástrojom je podanie
podnetu na prokuratúru a ďalším podnetu Úradu pre verejné obstarávanie. Potom, keď
mesto Košice bude platiť pokuty, neukazujete prstom na mňa, ale pozrite sa do zrkadla, a
čo sa týka vášho pomenovania ako ja mám blízko nejakej firme, tak poznám stovky
podnikateľov a ak ich budeme prejednávať nenaznačujete, že mám k nim blízko, nemám z
nich žiaden úžitok, žiaden podiel a keď ideme spolu na pivo, platím si ho sám, na rozdiel
od vás, ktorí ste boli na pracovnom obede so zhotoviteľmi košickej futbalovej arény a bol
to dobrý obedík, myslím že v Jasmíne a platilo ho mesto Košice, dobre, ďakujem.
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p. Polaček, primátor mesta: Chcel som reagovať na záver, ale pán poslanec dávajte podnety, mám
rád kritiku. len zvážte či pán kontrolór to unesie, lebo má toho veľa a som veľmi rád, keď
občas dá pomocnú ruku aj mestu a niektoré veci nám aj on dokáže možno pomôcť a keď
budete dávať tie podnety a vám náhodou povie niekto, že nemáte pravdu, dohodnime sa, že
sa verejne budete aj ospravedlňovať. Tých vašich naozaj hejtov, populistických rôznych
podaní je strašne veľa, vytvárate dojem, aký ste úžasný, ale už neinformujete verejnosť
o tom, ako vám príslušné orgány odpovedajú. Tak ako ja som pripravený sa ospravedlniť
pánovi Padyšákovi, ak v prípade kontrola nepreukáže, o čom hovorím, tak prosím
rešpektujte to aj vy a všetci. Nech sa páči nasledujete s faktickou poznámkou.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, že sme vylúčili pána Gibódu,
lebo už je to trojka a to svieti červená a chcem len nadviazať na tie slová o ospravedlnení,
samozrejme prijímam túto výzvu a budem tak robiť, ale prosím, keď držím papiere
v rukách, že mesto Košice včera jasne dokázalo a poverený zamestnanec, ktorý mi vypísal
žiadosť a vyvrátil to, ako ste ma nazval konšpirátorom a zavádzačom, tak potom budeme si,
sa vzájomne ospravedlňovať a bude to fér, čiže keď žmúrite teraz, neviete, o čom hovorím.
Hovorím o tom, že som to, že som tvrdil, že ste nedodržali termíny zverejňovania na
internete, že ste nedodržal zákon a tu mám v rukách papier, ktorý ukážem všetkým
poslancom, aj médiám ak treba, že ste ich nedodržali, tzn. ospravedlnenie alebo ten ťah, je
v tomto prípade na strane vašej, ďakujem
p. Polaček, primátor mesta: Ja neviem o čom hovoríte, rád si pozriem vaše detektívne zistenie.
Pán poslanec Karabin má diskusný príspevok, nech sa páči.
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne, na pani Hermeliovú. Pani Hermeliová, keď som videl
reakciu vedenia mesta na vaše vystúpenie, tak môžem skonštatovať, že naozaj to vedenie je
na prášky z toho, že ste vystúpili a ste ukázali, že aký problém tu je. A cieľom bolo len
ututlať tesne pred tým nejaké stretnutie s vami urobiť, len aby ste to nevystúpili. Poslanci
myslím, že v tomto smere majú jasno a verím, že vás z tamaď nikto nevyhodí. K pánovi,
pán Popovec, ja nevidím dnes svetlo na konci tunela, mesto nezvládlo obyčajnú súťaž,
dvojročnú zmluvu na opravu komunikácií, mesto začalo neskoro so súťažou, niekedy
v auguste. Pán primátor mohol od januára konať, nechal si to niekedy na august alebo na
júl, dovtedy boli nejaké námietky, napadnutie súťaže, záver je taký, keď si čítame z médií,
mesto Košice pochybilo. Mesto Košice do dnešného dňa nedokázalo vyhlásiť ani len novú
súťaž na nové verejné osvetlenie a to som si pozrel minule príspevok ako pán Polaček ako
poslanec, ako sa angažoval, jak urobí verejné osvetlenie, nič. Pán Popovec, takto to vyzerá,
ak riadia toto mesto ľudia z nefungujúcich Košíc, oni to nevedia riadiť. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Karaffa, na pána Karabina.
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Pán poslanec Karabin, tie
poznámky k nefungujúcim Košiciam, vy tu sedíte už dosť dlho a v tichosti ste sedeli a
nekritizovali ste, ale tá súťaž, ktorú mesto muselo zrušiť, k tomu verejnému osvetleniu, vy
viete za koho bola tá súťaž robená, ste čítali? Ja som to, má to vyše 100, myslím, že vyše
130 strán, som si dal tú námahu a prečítal som si vyjadrenie Úradu pre verejné
obstarávanie, si to prečítajte, je to celkom zaujímavé čítanie. Nie je to taká jednoduchá,
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taká, taká ľahká vec, ako to niektorí prezentujú, len toľko.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán námestník.
p. Gibóda, námestník primátora: Pán poslanec a starosta Karaffa, malá bežná súťaž, tu by ste sa
mali dohodnúť medzi sebou s pánom Djordjevičom, že čo vlastne chcete. Lebo na jednej
strane starostovia aj poslanci mesta chcú, aby sa opravovali cesty a na druhej strane, keď
máme problém so súťažou a hľadáme nejaké náhradné dočasné riešenie, tak potom
poslanec Djordjevič tuná vypochoduje ako sme my neschopní, ako tu všetko chceme
rozkradnúť a ako sme vlastne zlí. Čo nám vyčítal ten kontrolný úrad, ktorý tú súťaž
zastavil? To, že ten, ktorý vyhral tú súťaž, nedoplnil a my sme zle uznali podľa tohto úradu,
tie podmienky, ktoré mal doplniť. Čo sa týka, že toho, že mesto pochybilo? Mesto sa
snažilo ušetriť na jednej aj na druhej súťaži. Ak nájdete to, že tie ceny sú vyššie alebo že sa
to dalo spraviť ešte lacnejšie, tak ukážte sa. Lenže pán poslanec Djordjevič, vy tu hovoríte
teraz o nejakých dôkazoch, ktoré máte v rukách. Tu ste vykrikoval koľko pán primátor
prežral podľa vás z repre fondu a prepáč pán primátor, ale sám ste sa teraz pán Djordjevič
usvedčil z klamstva, lebo medzi tie bločky, o ktorých ste na Facebooku tvrdil, že ako pán
primátor niečo prežral, ste zaradil aj presne tento bloček, čo ste teraz vykričal mne, že som
zobral na obed našich zhotoviteľov a keď ste boli na Aréne poslanci a ja som prezentoval
práce, ktoré zhotoviteľ zhotovil, aby tá práca pokračovala ďalej, takto bolo výsledkom aj
tohto pracovného stretnutia a obedu na ktorý som ich ja a zavolal a nepovažoval som to za
zlú investíciu, kde som troch predstaviteľov nejakej organizácie pozval na obed a oni na
oplátku zrealizovali práce a postupovali tak, aby sa stavba nezastavila. Ak to vy považujete
za niečo nemiestne, tak by som chcel vidieť, ako vy budete manažovať stavbu v hodnote 15
mil. Eur. Verím, že vás budú všetci ľúbiť. Takže prosím vás prestaňte tu vykrikovať
bombasticky a už sa začnite ospravedlňovať, lebo to pivo, na ktoré chodíte s tým pánom a
ja nič nemám proti vám, ani proti nemu, ani proti vášmu kamarátstvu, ale keď tvrdíte, že ste
si zaplatil to pivo, tak by ma zaujímalo či ste si zaplatil to pivo, aj keď ste prišli do skyboxu
počas majstrovstiev sveta, vtedy ste vykrikoval, aký je pán primátor úžasný a potom ste
sťahoval ten príspevok z Facebooku, lebo vám to nesedelo do kšeftu, hejtovania primátora
a vedenia tohto mesta. Takto ste vy úžasný.
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník sa chce poopraviť, nebolo to na oplátku toho obedu,
ale výsledkom rokovania bolo, že spoločnosť urobila niektoré práce navyše, promptnejšie
a kvalitnejšie. Pán poslanec Djordjevič nech sa páči.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo a vám pán Gibóda,
pán námestník ďakujem, že tak horlivo sledujete môj Facebook, ale máte krátku pamäť,
nikde som nenapísal, že pán primátor je úžasný ale napísal som, že sa zachoval sympaticky
a že pozval poslancov, na rozdiel od vedenia, ktoré bolo v roku 2011, kde chodili len
vyvolení ľudia do skyboxu a to poviem aj dnes, bolo to určite znakom, dobrým gestom. Ale
prečo som ho stiahol, lebo mi tam ľudia vypisovali, že som už na jeho strane, atď., atď.,
jednoducho diskusia sa zvrhávala a to poviem otvorene, prečo nie, prečo nie. Ja mám na
svojej súkromnej stránke právo stiahnuť aký chcem príspevok. Kľudne sa smejte, to je tiež
znakom niečoho, ale tu je otázka, kto bude zodpovedný za to, že ste rozporcovali zákazku.
Vy hovoríte, že ceny budú vyššie, ja budem sledovať koľko dodatkov urobíte a vy tu
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hovoríte o nejakom obede. Pán Gibóda, počúvajte ma, máte taký malý plat, že neviete troch
ľudí pozvať na obed, ale musíte za mestské?
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Ihnát má faktickú. A prosím držme sa
témy, slovo pre verejnosť, vystúpila pani Hermeliová a pán Popovič.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne, na pána Gibódu budem
reagovať v žiadnom prípade invektívami, v žiadnom prípade nejakou kritikou.
Spolupracujem veľmi dobre s vedením mesta a to som veľmi rád, naozaj vzťahy sa veľmi
zlepšili a chcem len poprosiť jednu vec. Ako starosta mestskej časti, sa zodpovedám
voličom, zodpovedám sa občanom. Občania informácie o tom, akým spôsobom alebo kedy
sa spustia súvislé opravy ciest, chodníkov a schodísk nemajú. Čiže ja sa musím vyviňovať
aj na Facebooku, aby som obhájil vlastne svoju činnosť a práce. Patrím medzi naozaj ako si
myslím, aktívnych poslancov Mestského zastupiteľstva a aktívnych starostov tu tohto mesta
Košice, tak isto aj mestskej časti Košice sídlisko Ťahanovce. Poprosím vás, spusťme
konečne niečo, urobme nejaké súvislé opravy. Čakajú nás súvislé opravy fakt ako napr. na
Pekinskej, na Juhoslovanskej 5, 7, Americká trieda a ďalšie a jednoducho sa nevieme k
tomu dostať a dopracovať. Ďakujem veľmi pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Poprosím všetkých v pléne, aby dávali pozor, aby sme sa ukľudnili a
nerušili sa navzájom. Pán poslanec Lörinc, nech sa páči.
p. Lörinc, poslanec MZ: Ja k tým často spomínaným súvislým opravám úsekov, neberte to ako
kritiku, berte to ako konštruktívny nápad na riešenie, išli ste na to dobre, chceli ste spraviť
veľkú súťaž, mali ste nejaký katalóg ciest, ktoré chcete opraviť, keďže máme dvojstupňovú
samosprávu, každá tá cesta bola v nejakej mestskej časti. Neuvažovali ste nad riešením, že
prídete a dohodnete sa so starostami, tu máš 100 tis. opravíš tú cestu, ktorú ti povieme,
spravíš si to vo vlastnej réžii, my nemáme žiadne starosti a budeš hovoriť, že je to od mesta
a spolu budeme strihať pásku? Lebo tak to by tie cesty už mohli byť opravené a nemuseli
by ste sa trápiť možno s veľkou súťažou, ktorá nevieme ako dopadne a môže byť napadnutá
opäť.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, skúsim odhadnúť, pán poslanec nie, nemohli,
pretože NKÚ by nám to ako prvé napadlo, takýchto nálezov NKÚ už niekoľko našlo, kedy
jednoducho nemôžme niektoré veci posúvať inde, bol by z toho problém v rámci
financovania. Ministerstvo financií má síce iný názor, NKÚ má takýto. Ak dovolíte zazneli
tu rôzne slová, pani Hermelyová vystúpila ku objektu, ktorý má so svojimi klientami,
hendikepovaní detičkami, ja si ale nie som istý, či nás teraz chválila alebo nie. Ja neviem
celkom, pretože bolo niekoľko rokovaní, boli minimálne štyri, ak sa dobre, mám dobré
informácie, z pozície mesta sa nikto nikdy nevyjadril, že by sme mali ich niekam vyhodiť,
na ulici, z nájmu, nikdy, nikto také niečo nepovedal a hľadali sa riešenie, riešenia ako.
Prosím pochopme, ak ideme rekonštruovať objekt školy, do ktorého ideme cez štrukturálne
fondy vraziť sumu takmer 800 tis. Eur, že musíme dbať na pravidlá, bezpečnosť, stavebné
zákony a všetko to, čo s tým súvisí a jednoducho bolo by naozaj nehospodárne a
neefektívne, ak by sme do rekonštrukcii tejto budovy jednoducho nešli. Na druhej strane
pani konateľke, alebo štatutárnemu zástupcovi tohto združenia, boli ponúknuté rôzne
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alternatívy a na jednej z porád som dal záväzok, že proste priestory, ktoré jej ponúkame a
možnože jej úplne nevyhovujú, že jej ho opravíme za peniaze mesta Košice, vyčlenili sme
na to cca 15 tis. Eur, aby sme ten priestor opravili tak, že v prípade že sa následne vráti
naspäť, už do zrekonštruovaných priestorov, aby tá investícia bola hospodárna a aby to, čo
tam urobíme sa dalo využiť potom ďalšími nájomcami v novom objekte. Ja si myslím, že
riešení je ponúknutých niekoľko, je len na združení, ktoré si vyberie, nie je dôvod a naozaj
nám záleží na tom, aby deťom bola poskytovaná služba i v minulosti magistrát, mesto nie
náhodou s týmto združením podpísal nájomnú zmluvu na dobu s výpovednou lehotou 3
mesiace, pretože sa plánovala dlhodobo oprava tejto budovy. Tak isto aj iní nájomcovia
rešpektujú to, že ideme rekonštruovať budovu, čiže prosím rešpektujme to, že chceme
niečo opraviť, hodiny a hodiny diskutujeme o tom, že sa tu nič nerobí, opravili sme za
predchádzajúci rok množstvo škôl, v tomto roku ich ideme opraviť 18 a myslím si, že je to
jednou z priorít, vzdelávanie, školstvo a tie budovy sú v hroznom stave a ak sa nám darí
získavať finančné zdroje z externých priestorov, prosím, čakám skôr pochvalu ako kritiku.
Čo sa týka tém, ktoré tu zazneli v druhom príspevku, ja som začiatkom roka, všetkých
zamestnancov zvolal a poďakoval som im za mravenčiu prácu, ktorú sme vykonali
predchádzajúci rok. Ak ide stavať dom alebo dóm, nepostavíte ani nezačnete ho riešiť
zvečera do rána. Na to, aby ste mohli prvú tehlu, prvý buldozér zavolať, pretečie vždycky
veľa , veľa vody. A takisto to je aj v tomto prípade, kedy my sme nenašli rozpracované
projekty, na ktoré by sa mohli nadviazať, okrem niektorých, ktoré sa riešia. Tzn. museli
sme spustiť celý ansábel nielen pri príprave projektovej dokumentácie ale vytipovanie
správnych lokalít. Dnes mesto Košice nemá súvislé parcely, aby mohlo riešiť to, čo sme si
v minulosti zaumienili. Pýtajme sa prečo mesto povymieňalo lukratívne pozemky, za
mnohokrát z môjho pohľadu nezmyselné parcely a nemuseli sme do týchto výmen
vstupovať. Dnes nemáme súvisle pozemky na to, aby sme mohli robiť všetko to, čo sme
chceli a to zdržuje, aby sme ich scelili, zlepili a hľadali spôsob. Odmietam, aby nás tu
naozaj niekto hejtoval, že sa nerobí. Slanecká cesta je výsledkom mravčej práce, preto
včera nie politici ale zamestnanci boli za mnou, lebo ich práca v prvom rade má byť
ocenená, pretože majetkové, právne, obstarávanie, strategické, výstavba, množstvo,
dovolím si povedať desiatky ľudí, rok a pol za môjho pôsobenia na tejto stavbe pracovalo.
Obrovské technické problémy a obrovské prekážky nám do tohto projektu vstupovali, ktoré
proste trebalo odstupovať. Mohli milión krát povedať, že sa to nedá, ale hľadali riešenia
a ja som sa im včera za to poďakoval, lebo včera ich práca bola ocenená stavebným
povolením. Pár dní predtým sme postavili, otvorili cyklochodník, už nie prvý, ak sa
nemýlim, už nejaké drobné stavby boli. Informovali sme o tom, že sme prevzali na
Čermeli, stavebná firma opäť projektovú dokumentáciu, je vysúťažená a od 1. júla začína
stavať pri detskej železnici. Projektová dokumentácia, prepojenie cyklistickej cesty Západ
až KVP cez Popradskú ulicu je rozpracovaná. A takto sa dá o mnohých projektoch
rozprávať a nemyslím si, že na komisii športu, by sme neboli dostatočne konkrétni, ale tak
ako som napr. ja osobne veril, že Angels arénu dokážeme v tomto období máj, jún začať
rekonštruovať a projekt sa pripravoval celý minulý rok, jednoducho nemôžem definitívne
povedať, ku ktorému dátumu, s tou konštrukciou začneme, pretože sme narazili opäť na
pamiatkárov, na iné technické problémy a projektová dokumentácia sa nekonečne,
nekonečne musí prerábať, opravovať a hľadať riešenia, aby sme to zvládli, taký život.
Pripravuje sa dvoj hala, pán riaditeľ bol na zahraničnej ceste s pánom Jendrichovským, aby
našli to najlepšie riešenie pre Košice, nielen z pohľadu ceny, ale aj z pohľadu funkčnosti
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takejto haly. KFA je dlhodobá téma, kde sa hľadajú riešenia, urobíme všetko preto, aby
sme ju mohli dostavať, lebo si myslím, že nemôžme zastať v rozpracovanom projekte. A
takto môžeme pokračovať naozaj, ale to najpodstatnejšie je i napriek tomu, že sa vám to
možno mnohým zdá divné, do tohto mesta vniesli transparentnosť, aj preto, naše rokovania
trvajú neskutočne dlho, lebo tou transparentnosťou máte možnosť, prvýkrát v histórii tohto
mesta, vidieť do procesov a pýtať sa. Tá transparentnosť spôsobuje to, že sme tu strašne
dlho. Na každej zákazke šetríme desiatky percent, v tisícoch, desať tisícoch, sto tisícoch, na
každej jednej zákazke na každom jednom verejnom obstarávaní a kritika ku výberu firmy,
žiaľ, procesy v tejto krajine v rámci verejného obstarávania sú nastavené tak, že námietky
sa môžu dávať, ten proces je proste náročný, druhá strana má lehoty na vyjadrovanie,
následne úrad sa vyjadruje a opätovne tieto kolečka môžu prebehnúť niekoľkokrát.
Položme si otázku, prečo úrad pre obstarávanie túto súťaž nezastavil minulý rok, ale nás
pustil do obstarávania, povedal, že pokračujte nejak, my sme to opravili tak, aby sme
pokračovali a potom sa vráti na začiatok a nám povie, že to nie je v poriadku. Ale aby cesty
nestáli pán Djordjevič, už tu nie ste, aby tie cesty nestáli, lebo vidíme, že ten proces je
zložitý a my nemôžme súťaž ukončiť v rozpracovanom štádiu, pretože ak už ukončím,
nevyhlásim výhercu, prídu pripomienky a napadnutia z druhej strany, my musíme
rešpektovať zákon, tak sme pripravili novú súťaž cez elektronické trhovisko, ak sa
nemýlim, kde sme pripravili čiastkové opravy ciest, aby jednoducho sme robili, lebo oprava
ciest a chodníkov je mojou prioritou, povedal som to niekoľkokrát a chcem do nej naliať čo
najviac peňazí, aj preto v rozpočte mesta je takmer dvojnásobok na tieto veci. Toľko aj
odpoveď k pánovi Popovcovi, prípadne ak pán riaditeľ chce k tej súťaži niečo dodať, z tých
technických vecí, tak nech sa páči.
p. Čop, riaditeľ MMK: Ak sa môžem vyjadriť k tej súťaži samotnej, ktorá sa tuná opakovane
vracia, v podstate, tak ako bolo povedané mesto vyhodnocovalo alebo resp. komisia
vyhodnocovala jednotlivé ponuky podľa najlepšieho svedomia a vedomia s tým, že vlastne
zámerom bolo vybrať pre mesto ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku a ÚVO malo možnosť
už pri prvom prehodnocovaní námietok uchádzačov rozhodnúť tak, ako rozhodlo v druhom
prípade a bohužiaľ sa tak nestalo. Vtedy naťahovalo čas a nerozhodlo do 30 dní, rozhodlo
až v predĺženom termíne a vyzvalo mesto, aby opätovne vyhodnotilo ponuky, mesto tieto
ponuky vyhodnotilo, 1 z uchádzačov sa opätovne odvolal, áno a to, že sme dneska alebo
dneska postupujeme podľa usmernenia alebo rozhodnutia ÚVO a akceptujeme jeho názor,
je možné s ním polemizovať, ale berieme, že toto je rozhodnutie ÚVO a akceptujeme ho.
Ku konkrétnym náležitostiam sa nemôžem vyjadrovať, pretože samotný proces
vyhodnocovania alebo tohto vyhodnocovania výberového konania naďalej prebieha, čiže,
čiže plynú tam jednotlivé limity, ale treba si uvedomiť, že v prípade alebo som toho názoru,
že v prípade, ak by mesto postupovalo inakšie a vyjadrilo, vyradilo uchádzačov s
najnižšími cenovými ponukami, takže riešime zasa vlastne odvolania týchto uchádzačov.
Vysoko pozitívnou správou je, že, že mesto obstaráva opravy ciest za ekonomicky
výhodnejších podmienok ako v minulosti a otázka, ktorá tuná padla, že mesto rozdelilo
zákazku na 4 menšie zákazky nie je pravda, aj v minulosti mesto obstarávalo konkrétne
opravy ciest, keď sme obstarávali opravu Štúrovej, Hlinkovej, v tomto prípade sme tak isto
postupovali tak, že sme obstarávali, obstarávali konkrétne opravy, konkrétnych
komunikácii v jednotlivých mestských častiach čiže, čiže opierať o túto skutočnosť sa nedá.
V tomto okamihu začala, začali prvé opravy komunikácií, budú prebiehať v poslednom
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májovom týždni, celý jún a takto sú zatiaľ naplánované, ďalšie budeme vlastne plánovať
podľa postupu prác, ktorý je a počasia ako sa to bude teraz vyvíjať. Ten harmonogram je
presne daný, áno a ideme podľa tohto tak, ako boli zadané súťažné podmienky pre
jednotlivé opravy.
p. Polaček, primátor mesta: S faktickými vystúpi pán poslanec Rusnák, pani poslankyňa
Iľaščíková, Kovačevičová a ďalší. Nech sa páči.
p. Rusnák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja neviem, ale tak pokiaľ viem, svieti tam stále bod
Slovo pre verejnosť, nejak sme sa k tomu dostali do trošku iného bodu, keď mi to pripadalo
ako slovo pre primátora, alebo, alebo riešenie interpelácií alebo, čoho, mali by sme sa držať
programu dnešného rokovania a odpovedať na otázky, ktoré sa týkajú tohto bodu a to po
prvé. K tomu, keď už ste hovorili o tom verejnom obstarávaní, tak je nejak to, kto
podmienky určí, nie je nejaká komisia, ktorá tie podmienky má skontrolovať či boli
dodržané a ak tá komisia urobí chybu, nie je to vina ani toho kto sa prihlásil, ale skôr tej
komisie, bohužiaľ tuná sa stalo v takej chúlostivej veci, ktorá nás stojí možno veľa, veľa,
veľa opráv, defektov a ďalších záležitostí. No a ešte k tej transparentnosti pán primátor, bol
som poslancom aj v rokoch 2006 – 2010, určite mestským a myslím, že aj vtedy bolo veľmi
veľa transparentnosti v tomto meste, dosť, dostatok transparentnosti v tomto meste, nie je
teraz tá transparentnosť prvýkrát uplatňovaná v procesoch riadenia tohto mesta, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ale je to Slovo pre verejnosť alebo pre občana, ale občania sa pýtajú,
boli kladené otázky priamo na mňa, myslím, že som sa držal presne tej témy, ktorá bola
nastolená. Pani poslankyňa Iľaščíková, nech sa páči.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, ja len možnože taký návrh na
premyslenie pre vás, že možno by bolo dobré do budúcna zaradiť bod, kde by ste nás
možno informoval o svojej činnosti a tam vlastne z každého kúska, z každého rožku, by ste
nám niečo mohol povedať, pretože pri každom bode vlastne máte také dlhšie záverečné
slovo, teraz máme možnosť reagovať, inokedy nie, tak len taký návrh odo mňa na
premyslenie.
p. Polaček, primátor mesta: Poprosím vás kolegovia, držme sa § 36 a), ktoré hovorí, že po tom
ako vystúpi verejnosť sa otvára diskusia k tým príspevkom. Tak toto je napísané, takto sme
to schválili, ideme v tomto bode a držme sa toho, čo sa občania pýtali a na čo reagujeme.
Pani poslankyňa Kovačevičová.
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Tak ja v podstate som chcela povedať to
isté, čo povedala predrečníčka, v podstate je to reakcia na vás, na vaše odpovede, že v
podstate aj z toho dlhého monológu rozsiahleho, ktorý bol bohatý na informácie vzišlo, že
predsa tá správa o vašej činnosti by bola potrebná, nielen je dobrá pre vás, ale aj pre nás
poslancov. Z hľadiska minulosti si myslím, že každý jeden štatutár tohto mesta, každý
jeden primátor, takúto správu dával a by bola jasným prehľadom, čo všetko vlastne mesto,
vy urobilo za určité obdobie, len toľko.
p. Polaček, primátor mesta: Pani starostka o mojom programe máte podrobnú informáciu na
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webovom sídle mesta, som jediný primátor, ktorý svoj program zverejňuje, doplňuje, máte
kompletné informácie, stačí sa pýtať, rád vám konkrétne odpoviem na hoc čo. Nech sa páči
procedurálny návrh pani poslankyne Slivenskej.
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Nehnevajte sa, kolegovia, ale sme v bode 1.1 Slovo pre verejnosť a
máme jednu hodinu, tak ak chceme skončiť v najbližších piatich dňoch, tak by sme mohli
ukončiť túto diskusiu, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Neviem či to bola poznámka alebo procedurálny návrh? Bol to
procedurálny návrh pani poslankyne. Môžete ho ešte raz zopakovať prosím. Pani Slivenská,
nech sa páči.
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Predkladám procedurálny návrh na ukončenie diskusie v tomto
bode, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujme.
Hlasovanie č. 32 -

za: 23, proti: 2, zdržali sa: 5

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem pekne pani poslankyňa. Nasleduje s
faktickou pán poslanec Lörinc.
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. V krátkosti priama otázka. Bolo viackrát spomínané
vo vašom prejave pán primátor transparentnosť a pán riaditeľ magistrátu povedal,
harmonogram je pevne daný. Nepovažujeme za transparentné takýto harmonogram
zverejniť, je z vašej strany problém, aby magistrát zverejnil harmonogram súvislých opráv
ciest a chodníkov tak, aby sme aj my ľuďom mohli vysvetľovať, že počkajte vyrieši sa
súťaž, ale toto bude opravené. Lebo teraz mi to chýba. Ako príklad dobrej praxe uvediem
mesto Bratislava, kde už pri schvaľovaní rozpočtu poslanci majú materiál, kde je plán
magistrátu a vedia presne, ktorá ulica, ktorý chodník sa bude opravovať.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne. Jedna z predrečníčok
pani poslankyňa Slivenská tu povedala vlastne, že aby sme sa pohli dopredu vlastne, lebo 5
dní by sme rokovali. Ja som ochotný aj 10 dní rokovať, keď sa mi pohnú na sídlisku
Ťahanovce všetky chodníky, schodiská a cesty, čiže aj 10 dní budem rokovať, čiže by som
poprosil vedenie mesta Košice naozaj a pripájam sa k pánovi Lörincovi, aby sme videli ten
harmonogram, naozaj tých ulíc, aby sme my starostovia si vedeli zadeliť čas a jednoducho
plán aj zamestnancov, aj všetkého, toto vás chcem prosiť, naozaj veľmi pekne, vďaka.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Vy by ste mali byť ochotní
rokovať, keďže ste platený za to. Pani Slivenská a ja napr. tak isto mám aj svoje
zamestnanie, takže ako toto bol trapas. Ale chcel by som pripomenúť otázku od pána
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Popovca, od občana, ktorá tu padla a snažím sa ju teraz presne. Kde vidíte Košice na konci
vášho volebného obdobia?
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec, ja myslím, že vo svojom siahodlhom
som to vysvetlil, ale môžeme, keď chcete 15 minút. Myslím, že som vysvetlil každú jednu
oblasť o tom, že zvečera do rána nepostavíte, žiaden chrám, je k tomu potrebná príprava a
mravenčia práca a chceme splniť všetky veci, ktoré sme si naplánovali. Ďakujem pekne do
diskusie sa nikto nehlási uzatváram diskusiu v tomto bode, ak sa nemýlim, obed je
nastavený alebo prestávka 13:30, čiže pokračujeme ďalej.
--Bod č. 4/2
Informácia o povinnosti mesta informovať obyvateľov pri akejkoľvek zmene ohľadne daní
prostredníctvom všetkých informačných kanálov, cez ktoré mesto informuje o kultúrnych,
športových a iných akciách mesta
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 4.2 Informácia o povinnosti mesta informovať o všetkých
zmenách daňových povinností obyvateľov, otváram rozpravu, nech sa páči, pani Iľaščíková
máte slovo.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne, nebudem dlho rozprávať, vieme čo sa stalo po
schválení daní, že väčšina, tak ako ste to povedal možno vyše 80 % obyvateľov, ktorých by
sa týkala tá zľava, si tú zľavu neuplatnili aj z dôvodu, že o tejto možnosti nevedeli. Tak ja
som si naformulovala také jedno uznesenie, ktoré prečítam a ak sa s ním každý stotožní, tak
bola by som rada, ak by bolo podporené. Mestské zastupiteľstvo žiada primátora mesta
Košice, aby pri každej zmene týkajúcej sa dani z nehnuteľnosti, mesto Košice informovalo
svojich obyvateľov prostredníctvom všetkých informačných kanálov, ktoré mesto Košice
využíva a cez ktoré informuje o kultúrnych, športových a iných akciách mesta.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán námestník nech sa páči, faktická.
p. Gibóda, námestník primátora: Faktická poznámka. Ja sa chcem len opýtať pani poslankyne ako
si teda vysvetľuje, že 2/3 seniorov, ktorí na to majú právo, si uplatňujú celkovo v tomto
meste túto zľavu, že či aj títo asi o tom nevedia a po druhé, že ako čelný predstaviteľ Visit
Košice, že či má napr. povinnosť aj cez stránku Visit Košice, informovať o takýchto
účeloch a možno iba tak na zamyslenie, keďže pôsobí ako kontrolórka v mestskej časti, či
nie je trošku kontraproduktívne, keď na všetkých ideme uplatňovať zľavy plošne. Pretože
sú seniori alebo ľudia, ktorí majú dostatočný príjem a v zmysle tej nejakej zľavy sa so to
míňa účinku, respektíve to oprávnenie možno nie je plošne aplikovateľné, či si nemyslí, že
sa tým mestská časť alebo mesto nepripravuje o svoj príjem, na ktorý by mal nárok.
p. Polaček, primátor mesta: Poprosím medzitým o kópiu toho uznesenia a nech sa páči, pán
poslanec Karabin.
p. Karabin, poslanec MZ: Ja som vás zle počul, pán námestník. Včera som bol v Myslave,
náhodne 3 domy som si vybral, staršie domy, nikto z tých ľudí nevedel, že si má uplatniť
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nejakú zľavu. Tu sa chcem opýtať kolegovia, starostovia, poslanci, vedeli ste o tom, že
obyvateľ nad 70 rokov si má požiadať o takúto zľavu. kto vedel o tom. Nepýtam sa
zamestnancov magistrátu, vážené média, poprosím dvihnite ruku kto o tom vedel, že si
majú starší obyvatelia nad 70 rokov, požiadať o zľavu. ukážte mi, dvihnite mi ruku, kto
o tom vedel. Nevidím žiadne ruky kolegovia, dvaja, traja, super, nemá to chybu. Ako to
mali vedieť tí ľudia, oni nie sú ako nejakí teploši na Facebooku prilepení, aby pozerali
nejakú stránku. Nehnevajte sa, máme miestne noviny, nevedeli to starostovia všetci ako ten
obyvateľ to mal vedieť a dneska povieme, že mnohí na to mali, ich to netrápi, lebo sú dobre
situovaní. To nemyslíte vážne, pán Gibóda. Keď ste roznášali iné veci, balíčky, vtedy ste
neselektovali, kto na to má, kto na to nemá. A dnes povie, že na to mali tak, že je to v
pohode, no nie je to v pohode. Pán primátor sa priznal na rade starostov, že aj on si myslel,
že tá zľava je automatická, čiže tiež o tom nevedel. Vznikol problém, treba ho riešiť. Je tu
seriózny návrh od pani poslankyne, s ktorým sa stotožňujem, ak budeme sa všetci
stotožňovať, vyjadríme nejaký súhlas, ale dá sa k tomu pripojiť. Nabudúce, aby sa takýto
chaos neopakoval, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa.
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec Karabin, ste poslancom Mestského
zastupiteľstva už X rokov, ani prstov toľko nemám na ruke, tak ako ste vedeli, lebo tiež ste
roznášali kadejaké lístočky a tiež ste informovali, namiesto toho, že ste škodoradostne
informovali o tom, ktorý poslanci ako hlasovali, ste mali informovať a mali využiť všetky
dostupné možnosti ako starosta mestskej časti, aby ste informovali o týchto legislatívnych
zmenách. Na druhej strane platí stará rímska zásada ignorantia iuris non excusat, ktorá
hovorí, že neznalosť zákona neospravedlňuje, tzn. že v podstate môžeme povedať, že nás to
mrzí, čo sa stalo, ale ospravedlňovať sa, chybu sme neurobili, tak ako ste neurobili chybu
vy, tak sme neurobili ani my. Nikto z nás nepochybil, z nás poslancov, či zodpovednosť tu
je nejakého zamestnanca, tak to by si mali potom riešiť nejako na magistráte, či niekto
pochybil, kto pochybiť nemal.
p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny pán poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, v podstate ja dávam návrh na ukončenie diskusie
k tomuto bodu, pretože mám pocit, že sa tu predvádzate, jasné aj s faktickými poznámkami,
zrušenie diskusie aj s faktickými poznámkami, všetko bolo povedané, hlasujeme, to je
všetko.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujeme o procedurálnom návrhu pána poslanca.
Hlasovanie č. 33-

za: 30, proti: 1,zdržal sa: 1

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Iný procedurálny návrh pán poslanec
Karaffa, to bol omyl. S faktickou pán poslanec Rusnák.
p. Rusnák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo pán primátor, neviem sa tu
bavíme o veciach, ktoré nie sú nové, tá zmena nebola zavedená od minulého roku. Pokiaľ si
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dobre pamätám legislatívna zmena týkajúca sa celého toho procesu je platná niekedy od
roku 2014, ´15 čiže, čiže...
p. Polaček, primátor mesta: 1. január 2014
p. Rusnák, poslanec MZ: ...nie sú nové veci a na druhej strane, zase nevidím nič zlé na tom
uznesení pani kolegyňa Iľaščíkovej, ja si myslím, že to mesto aj robí, že uplatňuje všetky
komunikačné kanály, predpokladám aj teraz, aby informovalo o veciach, ktoré v prípade
nejakej legislatívnej zmene môžu viesť k nejakej, prílišnému nahromadeniu platieb
obyvateľov alebo seniorov alebo akékoľvek skupiny, takže nevidím na tom nič zlé zase,
ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Berberich.
p. Berberich, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, nechcem zdržiavať, len jednu
otázku mám na pána kolegu Karabina. Chcem sa spýtať koľkých on svojich občanov v
mestskej časti informoval, vy ste kde bol doteraz pán kolega, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Padlo to dosť také pravicové, dosť
silno pán námestník, to, že vlastne tí dôchodcovia, čo majú peniaze, tak im nedáme zľavu,
ale myslím, že pán Karabin vám odpovedal veľmi dobre, že tak potom prečo ste im
posielali darčeky, však oni majú na to, aby si kúpili rúško. Ale ja by som vás chcel
poprosiť jednu vec, fakt sa odosobnime a každý rozumný človek vie, že tu nikto konkrétnu
nejakú chybu neurobil. Áno mohli by sme surovo povedať, že neznalosť neospravedlňuje a
tých možno 4000 dôchodcov, nechcem ani povedať čo, ale ten návrh, ktorý tu je, je dobrý.
Možno vás naučí robiť, informovať, možno prosto pomôžeme tým obyvateľom, tak ako
fakt tá diskusia tu nie nejak extra potrebná, návrh odhlasujeme a budeme informovať našich
starejších, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Riešime tu hlúposti a poviem vám aj prečo. Pani Iľaščíková chcela
zvýšiť informovanosť občanov mesta Košice prostredníctvom sociálnych sietí a iných
dostupných zdrojov a kanálov. Pán Gibóda, teda pán námestník sa ozval a spôsobil 10
prihlásených, áno vy. Takže bolo to tak, že niekto mal za trojizbový byt daň okolo 20 Eur.
Aj ten dôchodca, ktorý má dnes aj 74 aj 75 s prepáčením kašlal na tých 10 Eur, na tú zľavu
a nešiel si ju uplatniť. Dnes ste mu vy a vaši kolegovia zavalili daň 60, 65 Eur, tak už ste
ich tu mali v rade. No a keď tu ste už tak vystúpili a ste sa tak bránili tým informačným
kanálom, zaujímavé, keď tam dávali krížovky ako to starosta KVP naposledy správne
vyčítal a emocionálne príhovory na celu A4 na kvalitný papier, tak ste mohli oznámiť aj
zvýšenú daň, možno v inom, v inom informačnom kanáli alebo inom letáku a keď ste o tom
nevedeli, tak boli tu pracovníci ekonomického oddelenia a veľmi vehementne nás tu, keď
sa dvíhali dane presvedčovali o tom ako je potrebné pre mesto Košice dvihnúť daň, tak
možno, to mohli spomenúť vám, na tých poradách, ktoré ako hovoríte 20 hodín denne
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alebo 16 či koľko si píšete do toho programu. Čiže určite tým zamestnancom by som to
nezosobňoval, stala sa chyba, teraz sa tu neobviňujme, v tomto bode stojíme pred otázkou,
či zvýšená informovanosť obyvateľov alebo nie, to je celé, takže vaše bránenie spôsobuje
stratu času, potom sa budete čudovať, že tu budeme do večera, ďakujem pekne za slovo.
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Iľaščíková.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne, neviem pán Gibóda, že na čo narážal, ja som
vôbec nespomínala ani výšku dane, ani ako nepochopila som sčasti vašu, vaše vyjadrenie,
ale ak sa tu chceme hrať na slovíčkach, tak samozrejme aj ZOO Košice môže informovať.
Ja si myslím, že každý normálny človek to pochopil, to čo som tam naformulovala a čo sa
týka tých informačných zdrojov myslím, že mesto Košice ich až tak obrovské množstvo
nemá, je to či webová stránka, či sú to sociálne siete alebo v prípade, ak niečo uvádzate v
tlačených novinách, tak si myslím, že takáto informácia, ktorá sa týka obyvateľov a ktorá
zasiahne ich príjmy, myslím, že je dôležitá, aby o nej vedeli áno, v konečnom dôsledku
môžeme povedať, že neznalosť zákona neospravedlňuje, ale zoberme si tých starších ľudí,
ktorí možno, ak sa zvyšovali dane o nejaké menšie percento, možnože to ani nepostrehli,
ale čo sa týka tohto navýšenia, bolo enormné, niekde o 200 a niekde o aj viac percent a
vtedy tí ľudia si všimli a myslím, že nie jednému tých 100, 150 možno 200 Eur neviem, by
pomohlo a boli by si ich ušetrili, ak by si mohli uplatniť túto zľavu a vedeli o nej, len toľko
som k tomu chcela povedať a ani som neútočila, mojím príspevkom.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc.
p. Lörinc, poslanec MZ: Ja súhlasím, s mojimi predrečníkmi, už viacero tu bolo povedané, len
možno zhrniem za seba, právne nedošlo k pochybeniu, takáto legislatíva tu už je dlhodobo.
Morálne by sme sa mohli ospravedlniť a mne silne sa vryli do pamäti 3 momenty, kde sme
mohli spraviť viacej. Prvý moment je, ak sme zaplatili 10 tis. nemenovanému košickému
denníku za reklamu, aby si umývali ľudia ruky, tak sme mohli zaplatiť 9000 a 1000 dať na
reklamu o tom, že pozor zmena budete platiť vyššie dane. 2. taký moment je, že ak sme
dokázali všetkým dôchodcom poslať list s veľkonočným prianím, tak mohla tam byť jedna
A5, ktorá by nás stála pár stovák Eur o tom, že pozor uplatnite si takúto zľavu, zvyšujeme
dane a 3. moment je, že keď si pozriem Telke, ktorú plne ovláda a zadeľuje prácu
zamestnanec z marketingového oddelenia mesta Košice, ak nepočítam reportáže
o kvietkoch a o počasí, tak v každej jednej reportáži vyjadrenie pána primátora. Možno sme
mohli dať priestor poslancom ako je napr. pán Djordjevič a Karabin alebo aj ja alebo
hocikto iný a mohli informovať o tom, že pozor uplatníte si zľavu. To sa nestalo a do
budúcnosti by to takto mohol byť.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Ja si myslím, že to lepšie už ani nejde povedať, takže už len dobrú chuť.
p. Polaček, primátor mesta: Kolegovia, strašne hlboko ste populisticky skĺzli. Prepáčte mi, keď tu
padla otázka medzi vami, koľkí mali tú vedomosť, dvihli sa 3 ruky, nebudem ich menovať.
Prečo títo traja kolegovia poslanci, v čase, keď sme schvaľovali, nevystúpili a nepovedali,
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ja naozaj som tú vedomosť nemal, ja som si fakt myslel že to je automaticky tak ako pri
komunálnom odpade. Avšak, prepáčte mi, spájať aktivity po 31. januári, či je to už s korona
krízou alebo ďalšími je obyčajný, veľmi ťažký hyenizmus a populizmus, pretože občania
mali túto možnosť do 31. januára, nie v marci, keď bola korona kríza, keď sme reálne
riešili, aby každý Košičan v tomto meste, mal informácie ako sa správať a tvrdím, že vďaka
tomu, že všetci sme dali ruku k dielu i starostovia, v tomto meste nikto nezomrel. Lebo tá
práca bola odmakaná a odrobená. A spájať niektoré veci, je naozaj za čiarou. Ja som v
úvode povedal 3 základné fakty a prosím, toho sa držme. Ja vám ich zopakujem v
Košiciach túto podmienku na zľavu spĺňa 14 830 ľudí. O zľavu, alebo zľava je poskytovaná
10 552 seniorom. 4280 o túto zľavu nepožiadalo. Z minulého roka, 70 rokov dosiahlo 1
591 obyvateľov Košíc, pričom z nich o zľavu nepožiadala polovica, druhá polovica o zľavu
požiadala. Prosím nehovorme tu o nevedomosti, lebo jednoducho obrovská skupina
seniorov, polovica, takmer polovica túto informáciu mala. A prečo ju mala, pretože na
celoslovenskej, celoštátnej úrovni, táto téma bola niekoľkokrát komunikovaná, televíziou
JOJ, RTVS a ďalšími. Boli obrovské relácie, ktoré na túto tému upozorňovali a myslím si,
že odpoveď v mojom úvode na to, že na ministerstve financií a už dnes máme ten zákon
napísaný, je napísaný, riešime nielen ako fungovať do budúcnosti, pretože ako bolo správne
povedané, zákon bol prijatý 1. januára 2014. Prečo sme o tom nehovorili 2015, 14-tom, 16tom, 17-tom a zrazu proste je vedenie mesta vinné. Snažím sa vnímať všetky zákony, sú to
stovky zákonov, 10 tisíce paragrafov, jednoducho mne táto informácia ušla. A teraz sa
spýtam, ako chceme informovať, keď jednoducho niekedy vám ujde nejaká informácia a
o nej neviete, tá informácia proste nebude lokálne doručená lebo sa o nej nedozviete. Čo
sme preto spoločne urobili, mňa to mrzí, ja sa obyvateľom naozaj ospravedlňujem, ja som
mal veľkú nevedomosť v tomto. Dvihol som zadok, išiel som do Bratislavy a dohodol som
to s ministerstvom, štátnymi tajomníkmi, že to urobíme a urobíme to, aby sme mali
možnosť zákonnú, teda legálnu, otvoriť VZN a ľuďom, ktorí si túto, o túto zľavu
nepožiadali, sme ju dali. Myslím že „vsjo“ jasno, urobená robota, pokúsime sa, aby to bolo
dobre. A pani poslankyňa k vášmu návrhu, neviem či si rozumieme, lebo nech je presný.
Žiadam primátora mesta, aby pri každej zmene týkajúcej sa k dani z nehnuteľnosti mesto
Košice informovalo atď. Ako nie, ako keby to bolo trošku konkrétnejšie, ale nie je to
celkom čistý návrh a verte nám, záleží nám všetkým vo finále na obyvateľoch, každý to
vidí možnože svojím spektrom, ale tu nie je ani jeden z nás, ktorému nezáleží na
obyvateľoch, ani jeden z nás tu taký nie je, len každý vníma tú polohu svoju niekde v tom
priestore, ďakujem pekne. Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Mám návrh uznesenia, ktorý
predkladá tu mestská poslankyňa Lucia Iľaščíková: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
žiada primátora mesta Košice, aby pri každej zmene týkajúcej sa dani z nehnuteľností,
mesto Košice informovalo svojich obyvateľov prostredníctvom všetkých informačných
kanálov, ktoré mesto Košice využíva a cez, ktoré informuje o kultúrnych športových
a iných akciách mesta Košice.“
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 34 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 3
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p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.
--Bod č. 5
Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice
p. Polaček, primátor mesta: Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice číslo
190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice. Otváram k tomuto bodu rozpravu, táto,
tento bod bol vám predložený. Nech sa páči pán poslanec Karaffa.
p. Karaffa, poslanec MZ: Ja sa chcem opýtať, na pol by mal byť obed, ja cítim, že asi to bude
dlhšia diskusia, či nepôjdeme sa naobedovať a potom budeme hodinu diskutovať
o dotáciách.
p. Polaček, primátor mesta: Musíme aj rešpektovať samotnú výdajňu a jedáleň, pani Nagyová.
p. Karaffa, poslanec MZ: Ja už neviem, lebo mám taký dojem, že Djordjevič hovorí, že bude
ticho.
p. Polaček, primátor mesta: Len k tomu obedu vás chcem informoval, že jedáleň v zmysle
nariadenia hlavného hygienika, preto je tá prestávka aj trochu dlhšia je nastavená tak, že po
30 pani Nagyová, po 30 ľudí môžeme do jedálne, bude to len výdaj bez obsluhy, ktorý sa
dá v tom priestore zjesť, čiže to bude nejako, tak to trvať. A treba to urobiť do 13:30. čiže
ho poďme ďalej a potom prerušíme.
p. Karaffa, poslanec MZ: Dobre, ak je všeobecný súhlas, že sa zhodneme, že nebudeme zbytočne
diskutovať, tak nedám procedurálny návrh a tento bod prejdeme.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, každopádne 13:30 prerušíme bod, pôjdeme sa najesť
a potom budeme pokračovať. Pán poslanec Schwarcz. Pán poslanec Djordjevič má
procedurálny?
p. Schwarcz, poslanec MZ: Čiže môžem? Ďakujem veľmi pekne a ja rozumiem účelu týchto
zmien, chceme hlavne asi v tomto období pomôcť dotáciami, čo je najjednoduchším
spôsobom po formálnej stránke tým sociálnym záležitostiam, chcem len poprosiť 2 veci,
keď budú administrátori, keďže aj iné dotácie nielen tie sociálne v súvislosti s Covidom asi
budeme poskytovať, ak budú administrátori jednotlivých dotačných schém riešiť to čo
mesto podľa tohto, tejto zmeny VZN môže alebo nemusí vyžadovať od žiadateľov, aby to
zaradili alebo táto informácia bola už v grantových podmienkach, aby sa to tí uchádzači
nedozvedeli až zo zmluvy a následne po tom asi možno dať nejaký štandard, možno aj po
konzultácii s pánom hlavným kontrolórom, pri akých nejakých sumách alebo od akých súm
nejako štandardizovať, ktoré požiadavky či už je to transparentný účet alebo nejaké
formálne prílohy od jednotlivých žiadateľov dotácie žiadať alebo nežiadať, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ténai.
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p. Ténai, poslanec MZ: My sme na komisii kultúry diskutovali dosť dlho o tejto zmene, bolo tam
hlavne tematika transparentného účtu, poprosil ma pán poslanec Filipko, aby som predložil
pozmeňujúci návrh k bodu číslo 5 Návrh na zmenu VZN číslo 190 o poskytovaní dotácií z
rozpočtu mesta Košice, kde sa mení nasledovne v § 9 ods. 2 písm. b) sa na koniec pripája
čiarka a slová „a to v prípade dotácie, ktorej výška presiahne 25 tis. Eur“, čiže v podstate
to je troška odpoveď na otázku pána kolegu pána Schwarza, v podstate sme za zriadenie
transparentného účtu až od výšky 25 mil. Eur, aj z dôvodu toho, že administrácia projektov
prebieha, tzn. prebieha aj kontrola a takých malých alebo malé organizácie alebo
organizácie, ktoré dostanú malú výšku dotácie, ten transparentný účet zaťažuje, tzn. ďalšia
vec, nebolo ani jasné z toho návrhu, kto rozhodne o tom, či organizácia musí viesť
transparentný účet, kto o tom rozhodne a pri akej výške, takže sme si dovolili takýto
pozmeňujúci návrh pripraviť a pán Filipko ho predkladá.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin.
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne slovo, chcem sa opýtať kolegovia k bodu číslo 5.
Dôvod síce tu je, že pre príjemcu dotácie, v aktuálnom období ak k uzavretiu zmluvy dôjde
počas doby od apríla do decembra 2020, čo je toto obdobie, sa dočasne ruší povinností
k 10 % spolufinancovania účelu dotácie. Neviem asi budeme opäť jednotka nielen
v Košiciach, aj na Slovensku. My nepotrebujeme nič spolufinancovať, všetko priamo
financujeme, subjekt nemusí mať nič na účte? Vysvetlite mi to prosím vás, prečo. Stačí že
čestným prehlásením, niekto, niekto zdokladuje, že mám prostriedky, mám 10 % na účte.
Prečo to zrazu nemusí mať? Povedzte mi. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec máte procedurálny návrh?
p. Djordjevič, poslanec MZ: Mám procedurálny návrh, ďakujem pán primátor. Pán poslanec
Karabin asi ste na športovej komisii nepočúval, lebo pán primátor to povedal že, že je tento
rok.
p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny máte alebo?
p. Djordjevič, poslanec MZ: Počkajte zastávam sa vás, tak mi neskáčte do reči, dobre.
p. Polaček, primátor mesta: Ale pán Djordjevič, naozaj rokovací poriadok hovorí, procedúra,
prosím navrhnite ju.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Dávam procedurálny, aby podobné otázky tu neboli. Odpoveď je
lebo tento rok máme Covid, tak dávam návrh na ukončenie rozpravy a s možnosťou
samozrejme pán Schwarz nech tam ostane, ale hlasujme o tom.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči hlasujme o ukončení diskusie.
Hlasovanie č. 35 -

za: 28, proti: 2, zdržali sa: 2

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Schwarcz nech sa páči.
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p. Schwarcz, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne, v reakcii na pána
Karabina v podstate súhlasím s tým, že z môjho pohľadu, keď aj hodnotím nejaké projekty,
pre nejaké nadácie, bonita tohto žiadateľa práve o tom koľko vie zabezpečiť vlastných
prostriedkov a chápem, že toto opatrenie opäť súvisí asi hlavne s tými organizáciami, ktoré
pomáhajú v sociálnej oblasti počas Covidu ale beriem aj argument, že počas Covidu asi aj
ostatní žiadatelia môžu mať problém so spolufinancovaním, takže, keď som sa hlásil
s faktickou, som sa neuvedomil, že to berieme len na tento rok v čase Covidu, verím, že
dlhšie toto obdobie nebude, takže ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, aby nedošlo k nedorozumeniu. Ten bod číslo 5
dočasne, to nie je naveky, dočasne rušíme povinnosť 10% spolufinancovania účelu dotácie
v tomto roku a to preto, pretože mnohé športové organizácie, alebo ďalší, majú také vážne
problémy, že im sponzori odskakujú, lebo dnes je finančná situácia taká, aká je a nedokážu
ani to 10 percentné spolufinancovanie preukázať, reálne ho nedokážu preukázať, respektíve
je tu riziko, že ak ho aj teraz majú, tak tie spoločnosti jednoducho nemusia svoj záväzok
dodržať a pod. a preto, aby sme zbytočne niekomu nezobrali peniaze, ktoré im chceme dať,
lebo nesplní túto podmienku, tak v tomto roku chceme vyjsť v ústrety všetkým tým,
ktorých budeme podporovať. Je to prechodné ustanovenie, keď to môžem takto nazvať. A
čo sa týka bodu 4, k transparentnému, viesť transparentný účet, bolo to myslené tak, že
touto dôvodovou, týmto VZN nám dávate možnosť, možnosť do zmlúv pre niektorých
poberateľov jednoducho dať podmienku, viesť transparentný účet. Nie je to explicitne
napísané, že každý, dovolím si to odcitovať, teraz neviem nájsť pardon. Aha tu je to.
Okrem všeobecných podmienok pre príjemcu je mesto oprávnené v zmluve určiť ďalšie
podmienky a tam pokračuje, čiže je mesto oprávnené. Nie je to žiadna novinka je niekoľko
krajským miest, ktoré do zmlúv dávajú takúto klauzulu a myslíme si, že je vhodné, aby
všetky dotácie alebo veľká časť dotácií, jednoducho bola vedená na transparentnom účte,
ktorý dnes je možné viesť i zadarmo i bezplatne v niektorých bankách a na základe toho,
jednoducho vieme zamedziť tomu, aby tí, ktorí nie úplne preukazujú svoju činnosť, aby
jednoducho nedochádzalo k tomu a aby jednoducho financovanie všetkých týchto, bolo
nášho pohľadu čisté, preukázateľné, pretože máme skúsenosť, že niektoré dokumenty,
ktoré nám sú predkladané, sú spochybniteľné, vyzerajú rôzne, samozrejme sú to dokumenty
a takto si dokáže prekontrolovať a okrem toho, mnohé projekty alebo mnohí žiadatelia
robia žiaľ aj to, že krízovo, krížovo žiadajú na tú istú činnosť rôzne dotácie, pričom by to
nemali robiť. Toto je našim cieľom, nechceme to dávať každému, ale myslíme si, že je
potrebné mať takúto možnosť niekde, kde si myslíme, že to správne. Položka nad 25 tis.
jednoducho nás blokuje v tom, aby sme mohli transparentne vykonávať tú činnosť, na
ktorú sme dali prísľub verejnosti. Nech sa páči návrhová komisia.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia obdržala 1 pozmeňujúci
návrh od pána poslanca Filipka: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných
právnych predpisov schvaľuje návrh zmeny VZN číslo 190, kde sa mení nasledovné: v § 9
ods. 2 písm. d) sa na koniec pripája čiarka a slová „a to v prípade dotácie, ktorej výška
presiahne 25.000 Eur“.“ Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči prosím hlasujte.
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Hlasovanie č. 37-

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, uznesenie bolo prijaté.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže ešte hlasovanie o pôvodnom návrhu:
„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice
v znení neskorších predpisov schvaľuje zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Košice číslo 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice podľa predloženého
návrhu so schválenou zmenou“.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie č. 37-

za: 33, proti: 1, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.
Nakoľko je 13:30 vyhlasujem prestávku na obed, zároveň aj s technickým riešením a
hygienickou prestávkou tejto miestnosti. poprosím vás stretneme sa o 15:00. Ako bolo
povedané v jedáleň je pripravená vždy len pred 30 osôb, tzn. musíme obed konzumovať na
etapy, ďakujem pekne.
--Bod č. 6
Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 70 O dani za užívanie verejného priestranstva
p. Polaček, primátor mesta: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci dovoľte, aby som vás
poprosil, aby ste sa prezentovali, usadili na svojich miestach. Prezentovaných je 25
poslancov mestského zastupiteľstva. Ešte raz vás žiadam, aby ste sa usadili a zaujali svoje
miesta. Rokovanie sme uzavreli bodom číslo 5 a nasleduje bod číslo 6 Návrh na zmenu
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice číslo 70 o dani za užívanie verejného
priestranstva. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Pani poslankyňa nech sa
páči.
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Takže poprosím aj kolegov po ľavej strane, aby trošička
pozornosti, keďže ešte asi nedobehli všetci do sály. Ja by som rada využila k tejto téme
tých 6 minút, ktoré máme, viackrát k téme nebudem vystupovať, iba ak budú nejaké
faktické. V podstate ako poslanci, starostovia sme sa dozvedeli, že mesto vlastne má
záujem riešiť dopady, ktoré súvisia s korona krízou a zmiernenie dopadov, vlastne cez
médiá, že bude odpustenie dane za užívanie verejného priestranstva, sme sa dozvedeli
z médií, vlastne dopredu, že vlastne tá daň bude odpustená, aj napriek tomu, že ešte
poslanci o tom nehlasovali, čiže troška to vnímame ako nefér, že z tejto diskusie sme boli
vynechaní a vlastne materiál bol takto postavený priamo pred nás, čiže odpustenie ako je
plánované, je pre vlastne zmiernenie dopadov pre určitý segment ako vlastne predkladá
predkladateľ, pán primátor, čiže pre bary, reštaurácie, kaviarne ako podpora ich činnosti,
keďže vieme, že neprevádzkovali boli zavretí, nefungovali a majú značné výpadky. Vlastne
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tu ide o stopercentnú podporu, čiže vlastne s účinnosťou od 1. júna do 31. 12., samozrejme
k tomuto kroku určite pristúpili aj iné samosprávy na Slovensku, či už nejakými úľavami,
dobre vieme, že to budú výpadky a tieto finančné prostriedky budú v rozpočte chýbať, ale
ak mesto je presvedčené, že teda poďme cestou stopercentného odpustenia, tak potom musí
zvážiť a musíme zobrať na vedomie, že vlastne z iného vrecka tie finančné prostriedky
budeme musieť nájsť a keď je tu takýto ambiciózny návrh, aký je, tak ja som presvedčená,
že vlastne vedenie mesta vlastne s tým počíta a ráta a ja predkladám aj pozmeňujúci návrh,
ktorý vlastne máte, na stoloch, ja som ho vlastne predložila, vlastne komunikovala som s
vami aj mailom a vlastne vedeli ste o ňom. Obrátili sa na mňa ďalší podnikatelia a sú to
prevádzkovatelia taxislužieb, tiež sa jedná a platia daň za užívanie verejného priestranstva
a vlastne možno sa na nich zabudlo alebo opomenulo, tiež nefungovali, tiež sú vo veľmi
kritických podmienkach a teda žiadajú nás poslancov a prosia, teda, aby sme zohľadnili, aj
oni mali tie výpadky a aby sme v našom meste vlastne nespustili nejakú mieru
diskriminácie, postupu nerovnakého zaobchádzania, uprednostňovania a preferovania istej
skupiny podnikateľských aktivít, čo vlastne vyvoláva dojem, že v meste je rovný a rovnejší.
V pôvodnom návrhu ako som spomínala jedná sa o odpustenie dane za užívanie verejného
priestranstva len pre prevádzkovateľov letných záhrad, pričom.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem.
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Ešte raz 6 minút som spomínala.
p. Polaček, primátor mesta: Pani starostka, chcem vás len poprosiť, všetci tu rešpektujeme
nosenie rúšok, prosím učiňte tak aj ostatní kolegovia.
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Ospravedlňujem sa, ja mám problém s dýchaním, keď
rozprávam, takže, pokračujem ďalej, čiže prevádzkovatelia taxislužieb sa ocitli tiež
neľahkej situácii, v zložitej ekonomickej a teda nás prosia, poslancov mesta Košice, aby
sme nespustili vlnu diskriminácie nerovnakého zaobchádzania. Jedná sa maximálne o 40
záberov verejného priestranstva pre 12 prevádzkovateľov takýchto služieb a myslím si, že
páni poslanci 10. marca 2018 sme všetci skladali sľub poslanca, nielen dodržiavanie
zákonov, všeobecne záväzných predpisov ale poslanec by mal mať určite, určite morálku a
keď máme princíp spravodlivosť, solidarity, nemali by sme zabúdať na princíp určitej
spravodlivosti, takže pre mňa toto hlasovanie bude veľmi dôležité preto, že podľa toho sa
zariadim aj pri hlasovaní letných záhrad. Ak by prešlo hlasovanie, teda tohto materiálu,
ktorý o chvíľočku prečítam o pozmeňovacom návrhu, tak podporím aj letné záhrady a
jedno je na druhé naviazané, čiže ak by letné záhrady neprešli a podpora taxi služieb by
prešla, tak vlastne nebude automaticky tiež platiť. Aj vás ešte raz vyzývam panie
poslankyne, páni poslanci ja mám tu metre a mám tu čierny, červený a si myslím, že
rovnaký meter, tu je modrý a ešte raz modrý, takže rovnaký meter by sme mali na všetkých
používať v našom meste. Prečítam ak sa jedná o odpustenie dane za užívanie verejného
priestranstva, hovorím ešte raz, čiže rovnaký zámer, podnikatelia a tiež majú obrovské
výpadky, čiže v návrhu navrhujem doplnenie prechodného ustanovenia a to nasledovne, v
§ 10 b) sa vkladá text za slová, za umiestnenie vonkajšieho sedenia a pre trvalé parkovanie
vozidla, čiže prevádzkovateľov taxislužieb v období od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020, čiže ešte
raz poprosím páni poslanci, ak ste za to, aby ste naozaj podporili tento návrh, pretože bude
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to potom skloňovať a prstom na nás ukazovať, že v tomto meste sú rovní a rovnejší,
ďakujem veľmi pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, poprosím kolegov, kolegyne zamestnancov
magistrátu, aby sme sa všetci utíšili, ďakujem. Pani poslankyňa neviem, to vyzeralo ako
nejaká predvolebná vykrútka. Viete rovnaký meter má byť použitý na každého, súhlasím s
touto jedinou vecou, ale viete, aký je rozdiel medzi podnikateľmi na Hlavnej a taxikármi, v
tejto chvíli? Že opatrenia na ľudí, ktorí prevádzkujú reštauračné zariadenia a chcú
prevádzkovať aj terasy, sú stále pod drobnohľadom alebo kritikou hlavného hygienika, tzn.
nemôžu ani dnes a ešte zopár dní a týždňov bude trvať, aby mohli naplno svoje prevádzky
užívať. Stále platí, že pri jednom stole, ak sa nemýlim 2 osoby, ak sa nejedná o rodinu a to
isté aj na terasách, aj von. Pri taxikároch je ten rozdiel iný, pretože oni už dnes môžu
fungovať a svoje služby dávať naplno. Váš návrh by mal zmysel a veľmi rád si ho osvojím,
ak ho preformulujete a budeme rozprávať o tom, aby sme taxikárom vyriešili poplatky za
obdobie, kedy svoje služby nemohli poskytovať, tzn. približne od toho polovici myslím, že
15., 16. marca do obdobia, kedy hlavný hygienik povedal, že už môžu naplno fungovať,
dokonca už aj bez tých obmedzení dnes, to je tá zábrana. To obdobie si myslím, že by bolo
spravodlivé a bolo by rovnakým metrom, pretože oni dnes už môžu fungovať úplne naplno,
poďme sa baviť o tom, či chceme rozprávať o úľave za obdobie, kedy nemohli, alebo nebol
dôvod, aby užívali verejné priestranstvá, lebo ich taxíky v garážach, to je rovnaký meter.
Na druhej strane som požiadal aj radu starostov, mestskú radu, finančnú komisiu, na
rôznych fórach aj ďalších, aj vás mnohí kolegovia, ktorí nie ste na týchto, v týchto
komisiách, ak máte nejaké nápady, návrhy, ktorými by sme spoločne dokázali obyvateľom
mesta, podnikateľom a ďalším subjektom, nejakým spôsobom, pomôcť v podnikaní v rámci
prekonania krízy, strát a pod. aby ste všetky tieto námety nám predložili, aby sme dali na
krízový štáb, ktorý sa zaujíma financovaním mesta, finančnej, finančnej časti krízového
štábu, ktorý tieto materiály vie vyhodnotiť, spracovať, pripraviť, prerobiť možno a
odporučiť na schválenie, pretože si myslím, že treba dať vhodné formy, ktoré budú
rovnakým metrom pre všetkých, čiže bol by som rád, keby aj túto časť, ktorú pani
poslankyňa navrhujete, ste možno stiahli, predložme to, na to, aby sme to naozaj posúdili
zo všetkých strán, možno sa so mnou stotožníte, že to je to obdobie, tých 6 týždňov, o
ktorom sa poďme rozprávať pre taxikárov, vtedy naozaj platili za niečo, čo nemohli užiť a
možno nájdeme aj ďalšie možnosti ako pomáhať podnikateľom v Košiciach. Pri terasách sa
naozaj dívame najmä na to, že ešte niekoľko pravdepodobne dní, týždňov, možno mesiacov
nevieme to odhadnúť, budú fungovať pre nich obmedzenia a hlavne sa dívame aj na to, aby
sme vrátili centrum mesta, ale aj ostatným, ktorí majú na perifériách svoje zariadenia,
používajú terasy, jednoducho vrátili ten kolorit mesta, aby sa ľudia začali schádzať, aby
chodili do mesta, aby užívali si Hlavnú ulicu, aby sme boli atraktívni aj pre hostí z iných
miest, aby do tých Košíc mali chuť ísť, aby tu jednoducho ekonomiku v tomto meste
užívali a tým, aby sme pomohli aj ďalším, ktorí sa v tomto meste zastavia a budú cítiť
dobre. S faktickou nech sa páči pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor, hovoríte o tom,
že taxikárom by sme mohli v oblasti dane za užívanie verejného priestranstva odpustiť časť
za obdobie, časť dane za obdobie, kedy neprevádzkovali, ale druhým dychom dnes
predkladáte, obrazne druhým dychom, návrh, kde sa majú kompenzovať prevádzkovatelia
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letných terás od 1. 6., toto je dosť protichodné, to len konštatácia. Čiže keď tu hovoríme
o taxikároch a o tom, že môžu teraz fungovať, vy asi viete, kde robím a nemal by nikto v
štátnej službe hovoriť o svojej práci, ale skúste sa ísť opýtať, koľko taxikárov ukončilo
živnosť a koľko skončilo podnikanie a dnes išli pracovať niekde na stavbu atď., čiže ani
dnes nie sú v Košiciach turisti a zdá sa, že v tomto roku ani nebudú, to len toľko k tým
taxikárom.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči.
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Tak ja si myslím, že poslanci majú
vlastný rozum, nech sa rozhodnú sami, každý hlasuje sám za seba, každý kto zodpovedá
svojim voličom, svojim obyvateľom, Košičanom a každý rozhodne, v podstate aj my sme
boli postavení pred hotovú vec, teda pred médiami, keď boli brífingy, tlačové konferencie,
že v meste Košice budú zadarmo letné záhrady, čiže to stopercentné oslobodenie od dane,
od prvého do konca roka, čiže tiež sa nás nikto nepýtal na náš názor a jednoducho
akokoľvek, čokoľvek by sa mali iný názor, že možno 50 % alebo by sme niečo riešili, dnes
by sme vlastne vyzerali v očiach ako takí, ktorí nedoprajeme a nechceme zmierniť tie
dopady, tie ekonomické, ktoré sú, či už pre prevádzkovateľov reštaurácií a barov, takisto sa
to týka a vlastne tie výpadky, čo sa týka taxikárov, to je len zlomok oproti letným terasám
a v tých letných terasách neviem, čo to znamená tá tabuľka tých, ešte nedoplatkov, takže
keď nám toto ešte vie vysvetliť, tie nedoplatky.
p. Polaček, primátor mesta: Nechcem zdržiavať a len 1 poznámka, dal som sľub, že predložím
mestskému zastupiteľstvu návrh. To bol aj môj spôsob komunikácie pred médiami, celé, ja
som svoju úlohu splnil a naozaj teraz prichádza úloha na vás ako sa rozhodnete, je to vo
vašom vlastnom spôsobe, nech sa páči pán poslanec Hlinka
p. Hlinka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, takže tá tabuľka, tu zoznam nedoplatkov
nasvedčuje, že je to ešte asi za rok 2019, pretože tak tu je nadpis napísaný tak, trebalo by
vysvetliť, presne tak ako sa kolegyňa pýtala, ale ja mám skôr na mysli to, že či toto
oslobodenie od dane z verejného priestranstva za umiestňovanie vonkajších sedení, by sa
malo týkať iba tých, ktorí to používajú na mestskom majetku, takéto verejné sedenia alebo
či sa týkať to bude aj tých, ktorí majú s mestom Košice trebárs uzatvorenú nájomnú zmluvu
na používanie časti verejného priestranstva v majetku mesta. Čiže, rozumieme sa? Lebo tí,
ktorí to majú vonku, tí nemusia mať možnože nájomnú zmluvu na prenájom pozemku v
pravom slova zmysle. Vieme to vysvetliť, či sú to všetky prípady alebo len niektoré
prípady, lebo máme aj nájomné vzťahy k podnikateľským subjektom na reštauračné a iné
služby, ktoré z časti využívajú majetok mesta napr. pred objektom. Či aj títo budú
oslobodení, budú mať byť od dane z verejného priestranstva za užívanie, asi tak by som
chcel vedieť, platia alebo neplatia, neviem.
p. Polaček, primátor mesta: Všeobecne záväzné nariadenie upravuje tie podmienky pre tých, ktorí
nemajú v nájme pozemky mesta napr. a len si a upravuje len tých, ktorí nemajú v nájme
priestory, ale dočasne využívajú predzáhradku, terasu, nejaký priestor k svojej prevádzke,
týchto sa týka toto uplatniť. Pani Moleková správne hovorím. Čo sa týka nedoplatkov, platí
v Košiciach fenomén, kedy niektorí si svoje záväzky neplnia riadne a včas, ale to je asi
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celoslovenský problém, nielen celomestský. Tí, ktorí nemajú k dnešnému dňu, respektíve
nebudú mať k dňu podania žiadosti na zaujatie alebo využívanie verejného priestranstva,
jednoducho nedostanú od nás súhlas pokiaľ si svoje záväzky nesplnia, je to interná norma,
ktorá tu platí mnoho, mnoho rokov. Budem veľmi rád, keď sa všetky nedoplatky postupne
vyplatia tými, ktorí to takto nerobia. Pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor, ak by som sa nezmestil do troch
minút, poviem, požiadam o predlženie. Odpustenie dane prevádzkovateľom letných sedení
je dobrý nápad a je to chvályhodná aktivita a takto to aj samosprávu odporučil premiér
Slovenskej republiky našej krajiny. Téma sa však stala pretekom, kto z témy najviac
vyťaží. Toto samozrejme vhupol aj starosta Starého mesta, ktorý sa dozvedel o tom, že
prevádzkovatelia letných terás a podnikov, ktoré majú letné terasy, budú písať list vedeniu
mesta, predbehol ich 1 deň a na svojom Facebooku zverejnil status ako odoslal na mesto a
ako on bojuje za letné sedenie. Na druhý deň samozrejme podnikatelia list odoslali,
primátor na pompéznej tlačovke deň mesta Košice, pred historickou radnicou oznámil
novinárom de facto, fakt, že budú prevádzkovateľom odpustené poplatky. Oni to už berú
ako fakt, spoliehajú sa na to, samozrejme starosta Starého mesta to na svojom Facebooku
odprezentoval ako jeho tlak pomohol. Nuž najbližšie napíšem premiérovi ja list, že nech
uvoľní piatu fázu a tiež si to dám na Facebook zrejme, ale dobre, toto bola len vsuvka.
Čiže, primátor, nechcem to tak urážlivo nazvať, sa zahral na pekného a dnes sa od
poslancov očakáva stlačenie zeleného gombíka. Chcel by som ale hovoriť aj o tom, keďže
som s prevádzkovateľmi letných terás hovoril, s viacerými, že majú problém aj s listom zo
dňa 15. 1. a ktorý sa odvoláva na schválené podmienky v dokumente generel, ktorý bol
schválený na porade primátora 28. 10. 2019 a na ktorý budem dávať zrejme podnet na
prokuratúru, aby preskúmala zákonitosť a spôsoby tohto nariadenia primátora, ktoré
neprešlo, ktorý neprešiel mestským zastupiteľstvom. Aj váš kolega viceprimátor Gibóda v
mene organizácie Košice turizmus napísal list, kde vás v mene podnikateľov žiada, aby ste
v rámci trvalej udržateľnosti a nepredvídateľného ekonomického prostredia, zachovali
doterajšie podmienky pre letné sedenia pre sezónu 2020. Dobre a ešte by som tu dodal, že
ide o to, že dobre, využijem všetkých 6 minút. Som toho názoru, že krčmári by nemali
hovoriť ako vyzerá mesto, alebo ako bude vyzerať mesto, mali by o tom hovoriť aj
odborníci, ale ani 1 architekt alebo aj viacerí zamestnanci magistrátu, tiež nemajú patent na
rozum, a preto sa v slušných spoločnostiach organizujú diskusie a oba tábory dochádzajú v
ideálnom prípade ku kompromisom. Tu zo strany mesta išiel len list, ktorý hovorí o tom,
2. 3., že všetko ostáva v podmienkach dohodnutých v januári a je to vlastne oznam a za ním
je bodka. Čiže list vášho viceprimátora nepomohol v ničom, list podnikateľov nepomohol
v ničom. S niektorými vašimi podmienkami sa stotožňujem aj ja a hlavne čo sa týka
sedenia pri fasáde. Bez debaty je potrebné mať chodcov, teda brániť záujmy chodcov.
Niekde som sa dočítal že, že myslím, že to bolo pri prevádzkach v blízkosti Republiky
východ, teda na rohu Mlynskej a Hlavnej, kde bolo architektom alebo zamestnancom
magistrátu povedané že, že tieto prevádzky alebo toto letné sedenie nie je historicky dané
na Hlavnú ulicu. Môžem s tým súhlasiť, ale ani cyklochodník, ktorý sa zriadil v 90-tych
rokoch nebol nikdy historicky daný a dnes je rešpektovaný a možno aj zbytočný. Lebo keď
chcete prejsť centrum, môžete cez Moyzesov park ľahko na bicykli prejsť. Najväčšie
výhrady mám, čo sa týka prekrývania, keď je prevádzka zatvorená v noci celtovinou,
neviem prečo by mal niekto nechať poškodzovať svoj majetok, zákazom používania
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drevených materiálov, tak isto nerozumiem prečo, stotožňujem sa názormi, že by nemalo
ísť o výčapy, vyvýšené pódia, beriem, čiže hovorím niektoré veci z vašich dotazov sú
opodstatnené. Nerozumiem, že v 21. storočí ideme do špár nabíjať klince, ktoré ohraničujú
výmer teraz, čiže absolútne si myslím, že by mali riešenia byť..
p. Polaček, primátor mesta: Prepáčte pán poslanec myslím si, že už ste zabehli úplne, úplne mimo
témy, prosím skúsme sa rozprávať o tom, čom je tento návrh. Mnohí poslanci ma
upozornili, aby som nedával a neriešil, nechal som vám dosť času, prosím k návrhu VZN.
p. Djordjevič, poslanec MZ: VZN sa baví o letnom sedení. Zasiahli ste do práv podnikateľov,
kvôli tomu, že dali nejaké kvety, pritom máte dvojaký meter, čiže pod požičiam si od
kolegyne, lebo prevádzka na Mlynskej ulici, predávajúce výrobky z rýb má obrovské
zábrany, tam policajné hliadky nechodia. Čiže posledná veta lebo ste ma 20 sekúnd zobral,
obral, pardon.
p. Polaček, primátor mesta: Ak sa nebude týkať tohto bodu..
p. Djordjevič, poslanec MZ: Týka sa tohto bodu, letné sedenie, pán primátor, naozaj nehroťme to.
Pán Jerguš na stretnutí povedal, že zákaz používania kvetináčov, sa netýka malých
kvetináčov aj napriek tomu tam posielate hliadky.
p. Polaček, primátor mesta: Pán Jerguš sa nikdy nevyjadroval k VZN mesta Košice o dani za
užívanie verejného priestranstva. To nesúvisí, poprosím odoberieme pánovi poslancovi
slovo a nasleduje s faktickou pán námestník. Prepáčte držme sa témy, je, ako povedala
kolegyňa, 15: 35, sme pri bode 6, tu nebudeme ani naozaj, to ešte bude dlho trvať.
p. Gibóda, námestník primátora: Faktická poznámka. Kolegovia pán poslanec, 6 minút ste tu
rozprával o niečom, o čom ste mohol rozprávať práve na komisii pána poslanca a predsedu
komisie verejného poriadku pána Liptáka, kde mohli ste o týchto veciach napr. diskutovať.
A ku faktom, ktoré vy tu spájate, je taký svetoznámy autor sa volá Dan Brown a on je
veľmi úspešný vďaka tomu, lebo fakty spája s fikciou a vy rovnako tuná spájate fakty
s fikciou a toto už prestáva každého baviť, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský, nech sa páči faktická na pána poslanca.
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec Djordjevič, dnes sme si posedeli
pri obede a tak družne sme sa porozprávali, škoda, že ste sa ma neopýtali. Viete kto sa pýta,
ten sa dozvie a možno by ste sa dozvedeli to, že my v Košiciach máme najväčšiu
pamiatkovú rezerváciu, že nad touto pamiatkovou rezerváciou má dohľad ako štátny
krajský pamiatkový úrad, ktorý vydal koncepciu ochrany mestskej pamiatkovej rezervácie,
kde je rozpísané všetko, čo sa môže, a čo nie. A my práve kvôli tomu, že máme
pamiatkovou rezerváciu, tak mali by sme túto koncepciu dodržiavať, tzn., mali by sme
dodržiavať odstupy od historických budov a je tam spústu ďalších povinností a zbytočne tu
hovoríme o tom, lebo to čo sa má meniť teraz je, že či za tú plochu, ktorú podnikateľ má,
bude platiť, nebude platiť, koľko nebude platiť. O tom sa máme rozprávať a nie ďalších
veciach.
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pán poslanec, len na informáciu, generel bol daný
verejnosti na vyjadrovanie v máji 2019, pred rokom, nik sa k nemu nepriznal, nik sa k
nemu nevyjadroval v danom čase. Ako povedal pán poslanec Rovinský vychádza to z úloh,
ktoré sme dostali od pamiatkového úradu a ďalších, ďalších inštitúcií, ktoré nás usmerňujú
v týchto veciach, nie je to výmysel nás a hlavne je to 25 ročný dokument. Pán poslanec
Karaffa.
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Pôvodný návrh, teda ten, ktorý nám bol
doručený pred niekoľkými dňami, počíta s oslobodením od dane z verejného priestranstva
za umiestnenie vonkajšieho sedenia v období od 1. júna do 31. decembra 2020. Tu sa chcel
opýtať, že či potom aj chceme oslobodiť tie vianočné stánky alebo už na nich sa to nebude
vzťahovať, to je 1 otázka, druhá otázka, resp. taká moja, môj názor na tento návrh je, že
považujem ho za, tak ako pani poslankyňa Kovačevičová povedala, za nerovný prístup a z
môjho pohľadu je to diskriminačné. Máme množstvo nájomcov, ktorí mestu platia nájomné
a tiež boli v tejto situácii postihnutí, uvažuje mesto s tým, že im, teda uvažuje mesto o tom,
že im čiastočne aspoň odpustí nájomné? A pokiaľ ide v podstate o tie nedoplatky, ktoré tu
viackrát boli spomínané, ja chcem len upozorniť kolegov, že medzi tými subjektami, ktoré
majú voči mestu nedoplatky je napr. Aula promotion, ktorá by mala platiť podľa môjho
vedomia aj nájomné mestu za priestory, iný, môžem dokončiť, neskáčte mi do toho pán
poslanec. Iný v podstate je dlžník Medi Partners s.r.o. od roku 2015 až doteraz, dostáva v
podstate pravidelne aj od Mestskej časti Západ zákazky, je tam niekoľko 1.000 Eur
nedoplatok a čo ma trošku prekvapilo a táto spoločnosť má nedoplatky aj voči poisťovniam
aj voči štátu, čo ma prekvapilo je to, že už na stránke mesta si tieto veci neviem nájsť,
neviem prečo tak je, tak potom asi treba zrušiť kolónku daňové nedoplatky a práve preto
mám s týmto návrhom problém, pretože sú tu subjekty, ktoré neplatia a vlastne ich dáme na
rovnakú úroveň ako tie subjekty, ktoré platia a svoje povinnosti si plnia. Čo sa týka tých
taxikárov, k čomu smeruje teda doplňujúci, respektíve pozmeňujúci návrh pani poslankyne
Kovačevičovej, čo je aj na mňa sa pred vyše mesiacom obrátili, konkrétne 1 taxislužba,
ktorá sa pýtala, že ako ďalej, pretože musia platiť daň, ale nemôžu prevádzkovať svoje
remeslo. Hovoril som o tom s pánom riaditeľom, nejaký návrh neprišiel a práve preto si
myslím, že návrh, ktorý predložila pani poslankyňa Kovačevičová je vecný a je správny,
pretože častokrát ide o samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré musia platiť sami za seba
odvody a v podstate musia platiť aj za tie autá alebo lízing im nezaplatí nikto ani mesto ani
štát, takže ja návrh pani poslankyne Kovačevičovej podporím.
p. Polaček, primátor mesta: Len pripomínam, že podľa všetkého, táto skupina živnostníkov má
nárok na kompenzácie od štátu za to, že nemohli v danom čase vykonávať v rámci, v rámci
tých mzdových pravidiel lex korona. Pán poslanec Rovinský a ešte sa týka, pán Karaffa
mali ste dobrú pripomienku, ma zamrazilo, ohľadom tých vianočných trhov, toto sú vecné
poznámky, treba si ich vysvetliť, pri Vianociach sa nejedná o daň za užívanie priestoru, ale
je to nájom a hodnota tohto nájmu sa draží, čiže sme v úplne inej, v inom segmente, ale ma
zamrazilo, ale som, predpokladám, že asi viacerých by to zaujímalo. Pán poslanec Filipko
procedurálny.
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, mám taký
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pocit, že chceme niečo schváliť, čo rieši čiastkovo problémy, nevyjadrili sme sa k
odpusteniu nájmov tých, ktorí nemohli využívať z nejakého dôvodu mám teda
procedurálny návrh, aby sme prerušili prerokúvanie tohto bodu a požiadali zároveň mesto
Košice, vedenie mesta, aby na najbližšie rokovanie bol predložený komplexný materiál,
ktorý vyrieši nielen dane, ale aj nájmy, sú v tom nielen podnikatelia, ale napr. športové
kluby, ktoré nevyužívajú priestory, ktoré si prenajímajú od mesta atď., čiže keď chceme
byť seriózni, tak neschválime dnešné uznesenie alebo dnešný materiál, ktorý rieši iba
čiastkové veci, ďakujem.
p. Rovinský, poslanec MZ: Zase ma škrtli.
p. Polaček, primátor mesta: Pri procedurálnom návrhu nie je priestor na diskusiu. Hlasujme
o návrhu pána poslanca, len treba vnímať aj zákony, ktoré tu navrhuje vláda, k tým
nájmom, sú to segmenty, ktoré nás netýkajú. Bolo by lepšie si to prerokovať. Nech páči
hlasujeme o návrhu pána poslanca. Procedurálny návrh, aby sme prerušili bod a tým pádom
neriešili tieto úľavy.
Hlasovanie č. 38 -

za: 18, proti: 4, zdržali sa: 15

p. Polaček, primátor mesta: Tento procedurálny návrh prijatý nebol, teda pokračujeme
v rokovaní. Pán poslanec Rovinský, nech sa páči, to je faktická.
p. Rovinský, poslanec MZ: Áno, takže teraz už môžem. Vážené dámy, vážení páni, prosím vás
v ďalšom, rozlišujeme dane a nájomné, teraz to, čo predkladal pán primátor, hovorí o
daniach a nedávajme, nemiešajme to s poplatkami, poplatky tzn., nájomné, nemiešajme to s
nájomným, lebo nájomné je riešené, dane riešené nie sú, práve preto ich potrebujeme riešiť,
ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, my sme si to vysvetlili aj na mestskej rade tuším,
kde sme hovorili o tom, že predkladajte tie nápady, aby sme v šiestom mesiaci na ďalšom
zastupiteľstve ich predložili, vyrátali, aké sú zmysluplné. Vieme, že je tu pripravený návrh
zákona, kde je 50 na 50 v tom, aby čiastočne polovicu nákladov na nájom hradil štát, my
sme tí, ktorí prenajímajú, tento zákon ale cez parlament ešte neprešiel, bolo by predčasné
rozprávať o nájmoch, počkajme si ako reálne parlament schváli tento zákon možno. Pán
poslanec Ténai.
p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem, ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia
ja si len dovolím povedať, že vďaka spoločnosti Philip Morris v priebehu mesiacov apríl a
máj sme distribuovali a distribuujeme teraz posledné dni, dnes a zajtra, 3 tis. obedov,
podporili sme 3 reštaurácie Baránok, Pizza Olives, Restaurant a Hostinec Košice na
Hlavnej ulici v spolupráci aj s ďalšími starostami vlastne, zopakujem 3 tis. obedov, v
hodnote 15 tis. Eur pre seniorov a sociálne odkázaných. V rámci tých sociálne odkázaných
to boli hlavne slobodné matky s deťmi, ktoré napr. máme aj na Sládkovičovej. Som za
každú jednu podporu podnikateľov, aby centrum mesta opäť ožilo. Sami veľmi dobre viete,
dlhé roky som pôsobil v Štátnom divadle Košice, to centrum žilo, to centrum fungovalo,
bol by som rád, keby sme našli priestor na to, aby sme pomohli všetkým podnikateľom v
76

centre mesta, avšak kolegyne, kolegovia chcem vás poprosiť jednu vec, nepredbiehajme sa
v tom, komu akú zľavu poskytneme. Ja viem, každý tu má problémy teraz v tomto období,
ale prosím vás nepredbiehajme sa v tom, správajme sa zodpovedne, buďme tolerantní,
pokorní, ale správajme sa zodpovedne aj voči mestu a mestskému rozpočtu, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát, faktická na pána poslanca Ténaia.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Na pána Ténaia, teraz som chcel zareagovať. Fero
Ténai a tak isto Igor Petrovčik a firma Morris Slovakia, ďakujeme vám tiež tak isto za
sídlisko Ťahanovce, za stravu pre týchto seniorov a pomohlo nám to tak isto, ďakujem
pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Kolegovia mne je neskutočne nepríjemné vás prerušovať, keď sa
nerozprávame k bodu, prosím držme sa diskusie, toho, čo máme. Pán poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, môžem? Ďakujem za slovo, priznám sa mám taký
pocit, ako keby som sedel v Národnej rade a nie je v Mestskom zastupiteľstve v Košiciach,
pretože debatujeme o veciach, ktoré spôsobil štát svojimi opatreniami a aj štát to
kompenzuje na mzdách, na náhrade nájomného a na podobných veciach, A ak niektoré
podnikateľské subjekty tak ako fitnes centra sa cítili nedocenené alebo nedoriešené, spojili
sa a riešili to s vládou. Preto si myslím, že štátne opatrenia by mal kompenzovať štát a nie
my, to je prvá vec. Druhá vec mám taký pocit, že keď ideme teraz vyselektovať malú
skupinku podnikateľov z toho celého množstva podnikateľov, ktorí sú v Košiciach a tej
malej skupinke ideme dať úľavu v hodnote 250 tis. Eur, tak mám taký pocit, že vlastne
ideme robiť také verejné zneužitie verejnej právomoci v priamom prenose, proste my sme
si povedali, že len tá malá skupinka, zajtra možno urobiť parkovné len červené autá s
nepárnym číslom budú mať tento zadarmo parkovné a takto ďalej možno pokračovať alebo
taxikári tiež. Ak chceme podnikateľom pomôcť, tak mali by sme vytvárať rovnaké
podmienky, všetky parlamenty majú vytvárať rovnaké a spravodlivé podmienky pre
všetkých, ak chceme pomôcť podnikateľom, tak potom znížme daň z nehnuteľnosti o 10,
15, 20 % a toto je, plošne pomôžeme, aj taxikárom a reštauráciám atď., čiže to je môj návrh
a toto by som prijal a o tom by som bol ochotný sa baviť. Poďme k reštauráciám, niekto sa
rozhodol, pán primátor vyhlásil v médiách zase tak trošku podpásovo, že sa ide niečo
znížiť, aj keď on o tom nerozhoduje a rozhodujeme my práve teraz o tom, že ideme pomôcť
reštauráciám ale nejdeme pomôcť všetkým reštauráciám, ideme pomôcť len tým
reštauráciám, ktoré majú letné záhrady, ale nie len, nie všetkým, ktoré majú letné záhrady,
len tie letné záhrady, ktoré sú na mestských pozemkoch. Ako nehnevajte sa, na mňa to je čo
za filozofia, to je čo za spravodlivosť, čo je, to je čo za rovnosť, čo tie reštaurácie, ktoré sú
vo vnútri, tie môžu pokapať tie, ktoré nemajú letné záhrady. Keď si spomenieme rok 2019
ste tu spomínali, v roku 2019 toto mesto napumpovalo kopu peňazí do majstrovstiev sveta
v hokeji a letné záhrady praskali vo švíkoch, mali sme vtedy zvýšiť výber dane za letné
záhrady alebo nie, čiže už sa zabúda to, čo bolo v roku 2019 a jak sa niektoré vlastne letné
záhrady na tom dobre priživili alebo proste na tom zbohatli, alebo to je jedno proste,
zarobili na tom. A teraz podstatná vec, dneska keď pôjdete na obed a budú letné záhrady v
prevádzke, kde pôjdete sa naobedovať do interiéru alebo do exteriéru. Dám krk za to, že
väčšina z vás pôjde do exteriéru, do letnej záhrady sa naobedovať, čiže zase budú letné
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záhrady preferované pred tými, čo sú v interiéry schované. A ešte v podstate ani sezóna
letných záhrad nezačala, majstrovstvá sveta som spomenul, preto hovorím jednu vec, som
zásadne proti tomuto materiálu, pretože je nesystémový, populisticky a rieši malú skupinku
vyvolených, na úkor ostatných, vďaka.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak, faktická na pána poslanca Liptáka.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, 90 % vecí absolútne súhlasím, čo
hovoril predrečník pán poslanec Lipták, ešte by som fakt zdôraznil, že nabudúce naozaj pán
primátor nerobte dopredu tlačovky, že idete dávať zľavy lebo na nás sa potom ľudia zlostia,
keď dostaneme rozum a zistíme, o čo tu ide. Ale jednu vec musím ho upozorniť, pána
poslanca Liptáka, lebo som ho včera sa snažil medzi štyrmi očami ale, ale nedošlo mu.
Takže mesto nezaviedlo žiadne obmedzenia, čiže nemá, čo kompenzovať. Toto vyjadrenie
nie je pravdivé, skúste si pozrieť ako sme obmedzili napr. počet spojov MHD, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, je to na pána poslanca Liptáka.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Samozrejme pán primátor, pán Lipták, pán
poslanec Lipták, mesto pomáha ako vie, štát pomáha v rámci svojich právomocí a mesto v
rámci svojej možnosti. Keď sme tu pomáhali Prešovu a všetci stlačili za pomoc Prešovu,
tiež sme ďaleko nad rámec konali a bolo to v podstate v záujme dobrej veci. Toto tu je
gesto, ktoré nezruinuje rozpočet mesta, buď sa s ním stotožnite alebo sa nestotožníte, bude
to o vás či chcete či nechcete. No a, čo sa týka toho, čo mi pán primátor nenechal
dopovedať a čo súvisí s daňami, je len to, že bavíme sa o daniach, keď niekto platí za
prenájom letnej terasy a ohraničí ju kvetmi a neporušuje zákony Slovenskej republiky,
nemôže žiaden generel tu ísť nad rámec zákona, preto budem podávať podnet na
prokuratúru, na preskúmanie primátorovi tvrdohlavosti.
p. Polaček, primátor mesta: Neviem kedy to budete písať, je to už tretí dnes, čo robíte. Neviem
ako chcete vysvetliť prokuratúra že, že si mesto na pozemkoch vlastných uplatňuje nejaké
práva, ale ja si to rád prečítam, určite sa všetci budeme aj baviť. Pán poslanec Karaffa
faktická na pána poslanca Liptáka.
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán kolega Lipták, hovoril si o diskriminovaní
časti podnikateľov a tých, ktorí povedzme nemajú letné terasy alebo majú na súkromných
pozemkoch, no to je pekné, že hovoríš, o diskriminácii, ale my máme ešte nejaký bod 28.1,
ktorý bol predložený za celý poslanecký klub KAN a v podstate je to návrh na finančnú
kompenzáciu seniorov, ktorí dovŕšili vek 70 rokov a to nie je podľa teba diskriminačné?
p. Polaček, primátor mesta: Niekedy má to rúško celkom zmysel. Pán poslanec Gibóda,
námestník má, faktická na pána Liptáka.
p. Gibóda, námestník primátora: Faktická poznámka. Kolegovia poslanci, som rád, že si pán
poslanec Lipták všimol, že nie sme v Národnej rade Slovenskej republiky. Úľavy, ktoré
môže mesto poskytnúť sú iba v rámci jeho kompetencií, nie je našou kompetenciou si
stanovovať úľavy halabala ako sa nám páči alebo si schváliť zákon ako je to v Národnej
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rade. A preto sa chcem aj spýtať teba pán poslanec či si nemyslíš, že, ak by sme schválili
napr. tebou ohlasované zníženie dane o 10 %, či to pomôže naozaj majiteľom prevádzok
alebo iba majiteľom tých nehnuteľností, lebo tieto 2 veci nie sú vždycky to isté.
Prevádzkovatelia nie sú vždycky majiteľmi tej budovy, ďakuje.
p. Polaček, primátor mesta: pán poslanec Schwarcz.
p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo, poprosím si tých 6 minút zrejme.
Chcem teda, tak isto povedať, že aj keď teraz to pán viceprimátor svojim spôsobom
vysvetlil, že ja osobne som očakával teda, že buď ten finančný krízový štáb alebo mesto
ako-tak vygeneruje balík opatrení, ktorým pomôže rôznym skupinám podnikateľov, pretože
skutočne to nie sú len letné terasy, minimálne pribudla skupina taxikárov, máme nájomcov
v mestských podnikoch, máme rôzne ďalšie skupiny, ale dobre, bavíme sa o tom, o čom sa
bavíme, ale ja sa preto chcem opýtať jednak pána kontrolóra ako je to s efektívnosťou,
hospodárnosťou a nakladaním s mestským majetkom, či je to v poriadku takto a chcem sa
opýtať pani Kažimírovej, keďže už sme schválili 2 mil. na futbalovú arénu, na stránke
mesta sú zverejnené zmluvy na plné sumy na dotácie, ktoré boli schválené v rozpočte,
ideme schvaľovať plné sumy na dotácie na šport, ideme schváliť zľavu alebo teda úľavu na
dani v hodnote 250 tis. Eur, počítam, že na jún, že bude pripravený nejaký materiál v rámci
ktorého budú úpravy v rozpočte, bolo nám avizované aj na nejakých komisiách, že niektoré
položky sa budú krátiť, tak ja by som rád počul, že čo sa teda plánuje krátiť v rozpočte skôr
ako budeme hlasovať tento materiál, pretože to potom dopadne tak, že v rámci rodinného
rozpočtu sme boli na dovolenke, už sme si kúpili chatu, už sme kúpili nové auto a zistíme,
že nemáme, čo jesť. Takže poprosím pred tým ako budeme hlasovať, víziu, filozofiu,
úpravy alebo návrhu úpravy rozpočtu, predpokladám, že také niečo existuje, že už sa na
tom pracuje, aby sme vedeli týmito čerpaniami, ktoré v podstate idú v plnej výške,
respektíve toto nad rámec rozpočtu, či teda uživíme toto mesto alebo splníme základné
funkcie mesta. Zároveň v podstate ešte 2 veci by som povedal, robil som takú mini anketu
medzi ľuďmi a naozaj nie každý je stotožnený s takýmto postupom, že by som urobili plnú
úľavu na celý zvyšok kalendárneho roka pre letné terasy, majú s tým ľudia problém a úplne
na záver nakoniec mi budú stačiť aj tie 3 minúty, by som prečítal, trošku ma mrzí,
vyjadrenie v médiách jedného majiteľa, z majiteľov reštaurácií, týmto sa mesto len
pripojilo k výzve premiéra alebo takým mestám ako Trenčín, Trnava či Praha, ktoré to už
zaviedli, žiadna pomoc špecifická pre Košice to teda nie. No mne keby niekto ako
podnikateľovi dal 5, 10, 15 tis. za rok, tak aspoň by som asi poďakoval, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak, nech sa páči.
p. Špak, poslanec MZ: Ja sa vzdávam slova.
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník nech sa páči, sa vzdávajú všetci slov. Pán poslanec
Lipták, nech sa páči.
p. Lipták, poslanec MZ: Ja by som chcel ešte doplniť, že k tej celej filozofii, prečo letné záhrady
atď., nezabudnime na to, že reštaurácie aj v čase krízy mohli podnikať, mohli robiť rozvoz
jedla, mohli robiť predaj z pultu na ulici oproti iným a pán primátor aj dneska existujú
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niektoré prevádzky tak ako reštaurácie, ktoré majú obmedzenia, čo sa týka v počte napr.
ľudí v interiéri napr. Photo štúdia sú obmedzené, to len tak aby si vedel, že nie sú len letné
záhrady a reštaurácie na svete. Keby sme sa chceli baviť o tejto sume, že 250 tis., my sme
zvýšili daň z nehnuteľnosti všetkým Košičanom celkom slušne a teraz im ideme povedať,
že ale 250 tis. všetci prispejete sumou 250 tis. na letné záhrady, lebo niekto si to tak
vymyslel a niekto si myslí, že je to úžasná, fantastická vec, čo keby napr. 200 tis. dali na
podporu občianskych združení alebo inštitúcií, ktoré sa za zaoberajú výchovou detí, či už
športového charakteru alebo vzdelanostného alebo iného charakteru. To sú podľa mňa
oveľa lepšie investované peniaze ako dať 250 tis. v prospech jej jedenia a pitia na Hlavnej
ulici, len toľko som chcel povedať, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ja som myslel že už koniec, pardon. Procedurálny,
nech sa páči pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Keďže táto debata sa zvrháva ľuďmi, ktorí naozaj nemajú ani
poňatia o podnikaní v takomto priemysle a budú si len svoje rozprávať a zhltli múdrosť
sveta, tak navrhujem prerušiť, pardon, navrhujem ukončiť diskusiu bez možnosti reagovať
na rečníkov faktickými pripomienkami.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujme.
Hlasovanie č. 39 -

za: 17, proti: 7, zdržali sa: 12

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh pán poslanec neprešiel, nasleduje pán poslanec Karabin.
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo, kolegovia ja pri tomto bode sa zdržím,
nebudem hlasovať za ani proti, osobne poznám niekoľkých podnikateľov, sú to moji známi,
bolo by nefér, aby som zvýhodňoval hlasovaním jednu alebo druhú skupinu, ale aj do
budúcna ak máme hlasovať, tak dajme tie výhody rovnako pre všetkých ako to povedal pán
Lipták, nie len jednej vyvolenej skupine, nie preto, že si to praje nejaký pán premiér, ja som
tiež premiéra nevolil, volili ho poslanci, nie ja. Ak chce pomôcť extra, môže pomôcť,
nielen rečami, nielen Facebookom ak naozaj chce pomôcť, našim košickým podnikateľom.
Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ja som sa to presne k tejto časti vyjadriť, čiže teraz
pán poslanec Karabin aj ostatní. Áno iniciatívu v minulosti prevzal pán premiér a ja by som
vám chcel rád povedať, že pán premiér vníma samosprávy aj samotná vláda a hľadáme
spôsob ako pomôcť samospráve, ako dostať ďalšie peniaze navyše do miest a obcí, či už
cez konkrétne ministerstvá alebo možno aj vládne návrhy a pán premiér vie o tom, čo
Košice tieto terasy stáť budú, táto informácia mu bola pretlmočená, čiže my očakávame a
predpokladáme, že nájdeme správnu mieru toho, aby štát postupne nalial stratené peniaze,
ktoré nám chýbajú z dôvodu Covidu a aby sme dokázali v závere roka naše hospodárenie
uzavrieť, čo s najnižšími stratami. Pani poslankyňa, nech sa páči, faktická.
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja by som reagovala na pána kolegu
Karabina, že v podstate ešte raz tu bolo spomínané, že mesto môže vlastne postupovať len
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v rámci svojich možností a kompetencií a odpúšťať len tam, kde vie odpustiť, čiže vlastne,
ak dnes skloňujeme odpustenie alebo daň za užívanie verejného priestranstva, tak na týchto
verejných priestranstvách sú tie letné záhrady čiže kde podnikajú bary, reštaurácie,
kaviarne a v podstate ja som dnes predložila, že na koho sme zabudli, lebo je to tá istá daň,
ten istý paragraf, len písmenko troška iné, čiže a sú to tie taxislužby, zatiaľ nemáme
vedomosť, že by boli nejaké ďalšie podnikateľské subjekty. Ak sa tu dnes skloňovalo
výpadok príjmov, samozrejme, bude tu výpadok, mesto prišlo s týmto návrhom, my ho
zrešpektujeme, ja určite podporím letné terasy, ak prejde návrh, ktorý som predložila ako
pozmeňujúci, pretože týchto sme opomenuli a tento výpadok nie je tak markantný ako je
výpadok na letné terasy, toto som nepovedala, tam je v podstate z toho výpadku asi 1/4,
nejakých maximálne 37 tis., toľko.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Rovinský, odporúčam vám prihlásiť sa
do diskusie na diskusný príspevok. Pán námestník, nech sa páči.
p. Gibóda, námestník primátora: Ďakujem, kolegovia ako som už spomenul môžeme postupovať
iba v rámci tých kompetencií, ktoré máte, keď hovoríte, že vláda má odškodniť a že bol tu
už spomenutý aj list, ktorý som písal na mesto Košice. Rovnaký list na žiadosť Komory
reštaurácii, ktorí sú súčasťou organizácie Visit Košice, sme spolu s ostatnými
organizáciami pôsobiacimi v cestovnom ruchu a to je oblastná organizácia cestovného
ruchu vysoké Tatry, Liptov a Bratislava, sme ho adresovali aj ministrovi hospodárstva a v
rámci tohto listu sme spomenuli 1 zaujímavý fakt a to je to, že košické reštaurácie a také,
tieto podniky boli medzi prvými, ktoré začali prepúšťať, pretože okamžitý výpadok príjmov
znamenal pre nich a neistá budúcnosť znamenala to, že okamžite začali svojich
zamestnancov prepúšťať. To znamená, my sme teraz stojíme pred otázkou či chceme
pomôcť alebo nechceme pomôcť, ako povedal pán primátor veríme, že aj nám bude
poskytnutá pomoc zo strany vlády, to je celé, ako sa k tomu chcete postaviť a ak som počul
od viacerých z vás, že nesúhlasíte s tým, že to je 100 %, z nikoho z nás neubudne, ak
predloží nejaké menšie percentuálne odpustenie tejto dane, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Knap, nech sa páči.
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor, kolegovia, kolegyne. 1 otázka je, čo bude s
financiami, ale druhá otázka, aký je pohľad náš poslancov mestského zastupiteľstva k
tomu, že sa blíži letná sezóna. No tak predstavte si niekedy na jeseň, akoby sa občania na
nás dívali, keby za celé leto nebola žiadna terasa v meste otvorená, že by žiadny taxík
nikoho neodviezol, lebo každý padol na kolená a ako sme včera rozoberali na komisiu
športu, ak by sme nepodporili športovcov, Košice by nemali žiadny športový klub. Ja si
myslím, že keď situácie ťažká, tak treba ľuďom pomôcť v núdzi, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka na obidvoch predrečníkov, Áno som za to, aby sme
pomáhali, ale len v tých rovinách, ktoré sme alebo na tých úrovniach, ktoré sme my
spôsobili. Ak sa chcete baviť o tom ako kompenzovať straty podnikateľom, tak sa poďme o
tom baviť, ako parkovanie zadarmo, ktoré sa tu schválilo, s ktorým som ja nesúhlasil,
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spôsobilo to, že tí, ktorí vlastnia parkovacie karty za 750 Eur, za 500 Eur v súčasnej dobe
nemajú kde zaparkovať, aj keď mestu zaplatili peniaze. Tam poďme robiť kompenzácie,
toto je naša parketa páni a nie hrať sa na Národnú radu a odškodňovanie reštaurácii, letných
záhrad. My sme spôsobili bezplatným parkovaním tento problém, my ho poďme riešiť a my
ho, my poďme robiť zadosťučinenie pre tých, ktorých sme poškodili. Toto je naša parketa,
ale nie reštaurácie, taxi služby a podobné veci, je to štátna politika a nechajme to naozaj na
štát, vďaka.
p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh, nech sa páči, pán poslanec Jakubov.
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne, je to faktická a nie procedurálny, pretože mi nejde
tlačidlo faktická poznámka.
p. Polaček, primátor mesta: Poprosím technikov, aby vám vymenili.
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Už mi to vymenili, možnože tento stroj je zlý,
a nie vlastný ovládač, pretože faktická mi nejde. Ale to je jedno, idem s faktickou, pán
poslanec Knap úplne s vami súhlasím, to čo povedal môj predrečník pán kolega Lipták
viete, ani my sme nespôsobili, že spadla bytovka v Prešove a uvoľnili sme tam finančný
objem, ani my sme nespôsobili Covid 19 a súhlasím, že naša pomoc by cielene mala byť
daná najmä tam, kde došlo k nejakej strate vinou aj rozhodnutia mesta, ale to neznamená,
že sa nevieme sociálne postaviť aj k iným problémom našich občanov, za ktorých sme
zodpovední a ktorí nás volili, takže myslím si, že určitá forma pomoci v tomto prípade je
dobre mienená a dobre cielená, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, len technicky teraz, faktickou sa nedá reagovať na
faktickú, ak sa chce hocikto z poslancov prihlásiť na diskutujúceho rečníka faktickou, musí
tak urobiť počas toho, keď ten rečník diskutuje, lebo potom máme za to, že už reagujete na
faktickú i napriek tomu, že tam bol rečník, takto to máme už upravené aj v rokovacom
poriadku, čiže funguje zariadenie len na oplátku. Pán poslanec Špak. Áno, vidíme to.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, každý z nás niekoho zastupuje a ja teraz možno troška
naruším tú istotu ako tu aj poslanec Djordjevič má, že treba pomôcť tým podnikateľom i
napriek tomu, že som podnikateľ, tak sa dopredu možno ospravedlním kamarátom z mesta
nebudem menovať firmy a robiť reklamu ako pred chvíľou, ale, sorry Slávo, Peťo, Rasťo
atď., ale možno pôjdem teraz v úvodzovkách proti nim. Skúsme sa na to pozrieť inak.
Skúste si predstaviť mamičku samoživiteľku s dvomi deťmi z Ťahanoviec, tá mamička
kúpila 3 cestovné lístky na štvrťrok, my sme jej zrušili jazdy autobusom, tá mamička prišla
pred mesiacom do schránky a videla tam zvýšenú daň za byt, tá mamička kupuje tie lístky,
aj keď ju vychádzajú drahšie ako jazda taxíkom v meste na našej MHD, tá mamička platí
ešte aj za odpad viacej a tá mamička má šancu raz za rok ísť do mesta na vianočné trhy, ju
naozaj nezaujíma ako my pomôžeme tým mojím kamarátom v meste. A my sme v
skutočnosti len tú mamičku obmedzili, pretože sme jej obmedzili jazdu v MHD, to, čo sa
deje v meste čisto štátna vina, keď to tak môžem nazvať a vina samozrejme toho čo je
momentálne na celom svete, takže ja by som to chcel aj tak sa na to pozrieť, a preto rovno
hovorím, nebudem sa ani zdržiavať ani to podporovať, ja budem proti.
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota faktická na pána poslanca Špaka.
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne za slovo, mám pocit, že u
niektorých kolegov, tie príspevky sú výhradne o niečom absolútne inom ako to, čo tu teraz
riešime, máme tu riešiť a je tam napísané, že Návrh na zmenu VZN mesta Košice číslo 70 o
dani za užívanie verejného priestranstva. Väčšina tých príspevkov, mojich predrečníkov,
mojich kolegov je skôr do bodu rôzne, prosím zase tu budeme sedieť do 22 a pod. budeme
rokovať ešte celý piatok a k ničomu poriadnemu nedospejeme, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský, diskusný príspevok, nech sa páči.
p. Rovinský, poslanec MZ: By som poprosil najprv faktickú na pána poslanca Špaka lebo bol
som prihlásený a potom diskusiu. Tá faktická na pána poslanca Špaka, už som len čakal
pán poslanec, kedy poviete, že tá mamička z Ťahanoviec má viac ako 70 rokov a nebola jej
odpustená daň. Dobre, výborne, to bol vtip. Takže poďme ku tomu, Košice, dnes ku
Košiciam tá Hlavná s tými predzáhradkami či záhradkami, terasami už to patrí ku koloritu
tohto mesta. Nie som priateľom žrania a pitia na Hlavnej ulici, ale ľudia to majú radi a mali
by sme im to tam zabezpečiť, čiže bavme sa prv o tomto bode, je to v našich rukách. Pán
poslanec Lipták, keď niekto je na súkromnej záhradke, terase, tak mu nemôžeme nič
odpustiť ani nič vyrubiť. Ja si myslím, že túto pomoc, nezabije nás to a mestu pomôžeme,
dokonca aj tá mamička z Ťahanoviec môcť dať so svojím manželom pivečko, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ja vás len doplním pán poslanec, ak je niekto na súkromnej záhradke
v nájme, bude naňho platiť zákon, ktorý vyrobili poslanci a dostane úľavu. Pán poslanec
Schwarcz, nech sa páči s faktickou.
p. Schwarcz, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne, ja len na takú
dramatizáciu, fakt si myslíte, že keď nedáme tie zľavy, že zrušia letné záhradky tí
prevádzkovatelia? To len ako aby sme sa tuná nehrali na to, že ideme spasiť svet alebo, že
bez tejto úľavy by letné terasy neboli, no boli, lebo teraz si im ide to zlaté obdobie, a už
keď mám faktickú, len pripomínam moju prosbu, aby som sa dozvedel, kde by sa mali
robiť škrty v rozpočte ešte pred hlasovaním, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Keď sa do diskusie nikto nehlási uzatváram diskusiu a unikla nám
ešte možno 1 podstata a neviem či som ju spomenul, uvedomme si a myslím že som vám
hovoril, že títo prevádzkovatelia budú i naďalej obmedzovaní, pri stole nemôžu sedieť
všetci, ten priestor potrebujú omnoho väčší, aby mohli fungovať nejakým spôsobom, platí
to aj vnútri v prevádzke, vonku, iné obmedzenia na ostatné prevádzky sa začínajú
rozpúšťať, toto ešte bude nejaké obdobie trvať. Nech sa páči návrhová komisia.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Prvý pozmeňujúci návrh pani poslankyne
Kovačevičovej: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov
schvaľuje zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice číslo 70 v § 10 b) sa
vkladá text za slová „za umiestnenie vonkajšieho sedenia a pre trvalé parkovanie vozidla
prevádzkovateľov taxislužieb v období od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020“.“
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p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 40 -

za: 18, proti: 3, zdržali sa: 15

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh uznesenia: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. v meste Košice v
znení neskorších predpisov, schvaľuje zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Košice číslo 70 o dani za užívanie verejného priestranstva s účinnosťou od 1. 6. 2020 podľa
predloženého návrhu.“
p. Polaček, primátor mesta: Nakoľko ide o schválenie VZN je potrebná trojpätinová väčšina,
prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 41-

za: 28, proti: 4, zdržali sa: 5

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem.
--Bod č. 7
Návrh na reštrukturalizáciu úverov
p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod číslo 7 Návrh na reštrukturalizáciu úverov. Veľmi
krátko, v dôvodovej správe vám oznamujeme, že banka UniCredit Bank Czech Republic
ukončuje alebo nám zmenila pravidlá, za ktorých sme si od nich zobrali úver, preto
príslušné oddelenie financií rokovalo s bankami, ospravedlňujeme sa vám, že tento materiál
ste dostali až včera, ale ešte predvčerom večer nebolo jasné, aké podmienky nám banky
dajú, upresňovali sa ich ponuky, upresňovali sa návrhy zmlúv, preto ste materiál dostali až
včera, za čo sa vám ospravedlňujem, na druhej strane nemôžme vyčkávať, pretože niektoré
ponuky platia len do 31. mája od bánk, a preto sme tento návrh vlastne spracovávali do
poslednej chvíle, zároveň sme ešte upresňovali aj uznesenie, ktoré pán poslanec Huba má
pred sebou, kde sme sa ešte dohodli na drobnej zmene, predpokladám, alebo keď ho
môžem požiadať, aby možnože nás oboznámil s tou zmenou, ktorá súvisí s prijatím
uznesenia. Otváram diskusiu a poprosím aj pána predsedu finančnej komisii pána poslanca
Hubu, aby nás oboznámil aj s tou drobnou zmenou a zároveň otváram diskusiu.
p. Huba, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor, vážené kolegyne, vážení kolegovia ja by
som iba chcel informovať, že auditórium, že finančná komisia zobrala na vedomie ústnu
informáciu, keďže minulý týždeň ešte nebolo známe návrh na uznesenie mestského
zastupiteľstva. Po včerajšom návrhu, bode pána hlavného kontrolóra a po diskusii s
vedením a niektorými poslancami, prednesiem nasledujúci návrh, ktorý sa týka čerpania
bežných výdavkov, keďže tie budú podmienené predchádzajúcim súhlasom mestského
zastupiteľstva. Preto si dovoľujem predniesť nasledujúci pozmeňujúci návrh k bodu číslo 7
Návrh na reštrukturalizáciu úverov a to nasledovne, v návrhu uznesenia v časti B, sa slová,
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prípadne bežných výdavkov s čerpaním v roku 2020 - 2021 v súlade s § 36 ods. 2 zákona
č. 67/2020 Z. z. nahrádzajú slovami a po predchádzajúcom súhlase Mestského
zastupiteľstva v Košiciach na financovanie bežných výdavkov s čerpaním v rokoch 20202021, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, diskusia otvorená. Ak sa do diskusie
nikto nehlási, uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia dostala pozmeňovací návrh
od pána poslanca Hubu, prečítam ho: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pozmeňovací
návrh k bodu číslo 7 s textom: v návrhu uznesenia v časti B sa slová „prípadne bežných
výdavkov s čerpaním v rokoch 2020-21 v súlade s § 36 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z.“
nahrádzajú slovami „a po predchádzajúcom súhlase Mestského zastupiteľstva v Košiciach
na financovanie bežných výdavkov s čerpaním v rokoch 2020-2021“, koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 42 -

za: 28, proti: 1, zdržali sa: 2

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne, pokračujeme...
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh uznesenia: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice za A.) berie na vedomie
zámer ukončiť zmluvu o úvere číslo 000437/CORP/2019 s UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia a. s. zo dňa 21. 11. 2019, za B.) schvaľuje prijatie dlhodobého úveru od Prima
banky Slovensko, a. s. vo výške 10.000.000 Eur s lehotou splatnosti do 31. 12. 2030
s variabilnou úrokovou sadzbou 12-mesačný EURIBOR+0,20 % p. a. na financovanie
kapitálových výdavkov s čerpaním v rokoch 2020-21 a ďalej v zmysle schváleného
pozmeňovacieho návrhu.“ Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 43-

za: 27, proti: 1, zdržali sa: 4

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne.
--Bod č. 8
Pokračovanie rokovania MZ o bode „Dodatok č. 2 k Tarife DPMK, a. s. pre MHD
s účinnosťou od 01.03.2020“
p. Polaček, primátor mesta: Nakoľko materiál bol predložený v marci, otváram k nemu diskusiu.
Záver diskusie bol o tom, keď pani poslankyňa Slivenská navrhovala, aby sme to zároveň
aj vyčíslili, návrh na uznesenie, aby sme rozšírili, zľavy aj pre ďalších, ktorí sú držiteľmi
plakety za darovanie krvi. Nech sa páči, pán poslanec Saxa máte slovo.
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p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Som rád, že sa to konečne dostáva do zdarného konca.
Pevne verím, že dnes už to bude schválené, keďže od novembra minulého roku to riešime a
všetky návrhy, ktoré boli, boli ešte také predkoronové, čiže aj možno z toho pohľadu to
bolo ponímané. Ešte v novembri som dával návrh, ktorý si potom mesto osvojilo. Jednalo
sa o, aby som len v krátkosti povedal, Združenie bývalých politických väzňov,
protikomunistický odboj a všetko čo tu je napísané, protifašistických bojovníkov a darcov
krvi. Všetko toto vyšlo z podnetov občanov, požiadaviek jednotlivých skupín ľudí.
Dovoľte, aby som dal ešte jeden pozmeňujúci návrh, keďže je tu uvedený rodinný lístok,
kde som tiež dal zmenu, ale táto zmena nekorešponduje s tým, čo som písomne predložil
vtedy návrhovej komisii. Preto dovoľte, aby som znova dal pozmeňujúci návrh k
rodinnému lístku, kde oproti tomu, čo je teraz navrhnuté v materiály mení sa: rodinný
cestovný lístok jeden až dvaja dospelí, plus maximálne šesť detí. A tak isto účinnosť nie od
01.03.2020, ale od 01.06.2020. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Chýba nám tam trošku odôvodnenie, pán poslanec, nejaké. Prečo
šesť detí, ako celkom nám nie je jasné.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin diskusia, ak môže pán poslanec nám to vysvetlí
niekde v príspevku.
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Vážení kolegovia, na Rade starostov, keď
sme riešili tento bod, konkrétne úľavu pre darcov krvi, pre tých, ktorí majú zlatú plaketu,
ma mrzí, že musím skonštatovať, že tento návrh neprešiel aj vinou niektorých kolegov,
ktorí sa zdržali. Síce 52% percent kolegov bolo za, ale vzhľadom k tomu, že neboli všetci
starostovia, tak tento návrh neprešiel. Mňa to veľmi mrzí, ja som tiež darca krvi a ďalší
týždeň možno budem zlatý darca, budem mať 40 odberov, ale to je to minimum, čo si títo
ľudia zaslúžia. 40 odberov je 20 l krvi. Tých ľudí to nebudeme mať 10 tisíce, ktorí by sa
viezli v zľave alebo zdarma autobusom alebo električkou. Tak by som poprosil, berme na
nich ohľad, koľkí vlastné z darujú krv, povedzte mi. Táto krv zachraňuje životy. Mnohí
vieme darovať krv a nejdeme tam. A dnes chceme obmedziť darcov krvi, ktorí roky darujú.
Ja od osemnástich rokov darovávam krv. Mal som 40, budem mať 40 odberov. Darovávam
ju bezplatne. Aj vďaka tomu môžem povedať, že zachraňujem nejaký život. Tak by som
poprosil, aby táto úľava sa do taríf dostala, dopravného podniku. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Myslím, že sa nebudeme pretláčať, kto koľkokrát
daroval krv, chcel by som však, pán poslanec, trošku usmerniť. 40 odberov nie je, nemusí
byť 20 l krvi. Treba si uvedomiť, že dnes platí zásada, ak chcete darovať krvnú plazmu, je
vám zapísaná ako 2 odbery, tzn. tento čas dnes je už možné skrátiť na dvojnásobok
rýchlosti, dokonca krvná plazma, ak sa nemýlim, už si to nepamätám, dávnejšie som ju
nedával, sa dáva častejšie ako je cyklus na samotné darovanie krvi. Nemyslím si a som
presvedčený, že dve tretiny poslancov krv dáva a ďalších x tisíc ľudí, ktorí to robí
bezplatne, že to robí preto, lebo za to niečo očakáva. Pri tých, ktorí majú diamantovú alebo
Kňazovického, teda viac odberov, si to vieme predstaviť preto, pretože sa jedná mnohokrát
o ľudí, ktorí majú už naozaj aj vysoký vek, sú to mnohokrát dôchodcovia a teda som rád, že
im vieme nejakým spôsobom pomôcť. Ale aby sme pre aktívnych ľudí, ako ste vy napr. pán
poslanec alebo ja, dávali, vyrábali vlastne tieto zľavy a hlavne ak vieme, že mesto Košice
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môžu stať až 300 tis. Eur, je na zváženie. Ja nevravím, že to nie je o absolútnom nie, tá
pravda je niekde v strede, čo je správne, čo je to ťažisko, ale dnes, keď sa tu handrkujeme
a prosím, ospravedlňujem sa za tento výraz, komu každému v rámci korony dáme zľavu,
koho každého podporíme, akým spôsobom budeme hľadať cestu, aby sme vytiahli z biedy
mnohých ľudí, či dnes je táto téma opodstatnená, keď mesto nie v tej ideálnej kondícii.
Nebudem sa viac k tejto téme vyjadrovať, čo sa týka samotnej krvi. Nech sa páči, pán
poslanec Špak, procedurálny návrh.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja vás chcem alebo dávam procedurálny návrh
a chcem vás poprosiť kolegovia, aby sme oddelili jedno hlasovanie od toho zvyšku a tzn.
hlasovanie o zrušení bodu číslo 5 v časti c) cestovné lístky, ich platnosť a sadzby, aby sme
oddelili toto jedno hlasovanie od tých zvyšných. V tomto hlasovaní sa má hlasovať o tom,
že chceme zrušiť to, čo sme schválili pred dvoma mesiacmi, tzn. tie 2 mesiace platnosti po
„korone“ pre našich verných cestujúcich v MHD.
p. Polaček, primátor mesta: pozerám, ako vyzerá návrh na uznesenie, on vyzerá, že schvaľujeme
celú prílohu ... áno, áno, ja len, že či ten procedurálny návrh by nebolo lepšie ešte
vyšpecifikovať, lebo sa pozerám, ako vyzerá uznesenie a my schvaľujeme celú tarifu, celú
prílohu. Či, teraz pán poslanec fakt v dobrom, skúsme to bližšie vyšpecifikovať, ktorú časť
prílohy, aby to bolo jasné, aby sme sa potom nehandrkovali o 2 týždne, že to nejak inak
bolo myslené, pretože my unesenie rozdeliť nevieme, lebo je len jedno, schvaľuje celú
tarifu. Poprosím, premyslite si, vymyslíme, dajme si to za 5 minút, keď sa môžeme
dohodnúť, aby to dobre bolo. Môže byť?
p. Špak, poslanec MZ: No, dokázali sme to na komisii dopravy a oddelili sme to a nazvali sme to
tak, že komisia dopravy... (pozn.: diskusia mimo záznam)
p. Polaček, primátor mesta: ....ja neviem uznesenie oddeliť, lebo my tu máme jedno a schvaľuje.
Teda, prosím, oddeľte v prílohe príslušné body tak, aby to bolo zrozumiteľné pre to, ako
budú vyzerať zápisy a budeme sa tým riadiť dlhodobo, sú to veľké peniaze, nech to je tak,
ako to má byť prosím. Fakt v dobrom, ja len chcem, aby v tom bol poriadok. Ďakujem
pekne. Pani poslankyňa Slivenská zatiaľ, následne sa vrátime k procedurálnemu návrhu
pána poslanca Špaka.
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Nebudem ďalej rozvirovať emócie ohľadom tejto
témy, lebo vôbec ako, prekvapuje ma, že vôbec je diskusia k tejto veci. Tento návrh som
predkladala už na ostatnom zastupiteľstve a tento môj návrh bol prerušený, nakoľko bol
prerušený celý bod. Už vtedy ma zarazilo to, že vôbec sa to prerušilo, ale to vlastne len
nadviažem na to, že preto tento môj návrh nemá súvis s koronou, má to súvis so
zvýhodnením darcov krvi v našom meste. A tento návrh som predložila po vzore iných
miest, krajov, ktorí tak isto pristupujú k zvýhodneniu viacnásobných darcov krvi a asi tu, tí
ktorí sú, nepoviem proti, lebo neviem si predstaviť, že niekto je proti tomu, aby sme ocenili
darcov, ale tí, ktorí vidia nejakú ekonomickú nevýhodnosť tohto návrhu, tak asi nevnímajú
aj obrovský morálny prínos, ktorý tento benefit so sebou prináša. Takže na komisii dopravy
a výstavby som tento návrh predniesla, bol schválený všetkými členmi komisie, myslím, že
nenastala vôbec ani žiadna diskusia k tomu v nejakom negatívnom smerovaní, akurát
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poznamenám to, čo bolo uvedené pánom riaditeľom DPMK, že áno, bolo konštatované, že
tento návrh môže stáť mesto Košice až 300 tis. Eur, čo ale nie je správny predpoklad a
úvaha, nakoľko toto by sme dosiahli len v prípade, ak by 100 % držiteľov zlatej Janského
plakety využilo túto výhodu. A tak ako som už uviedla aj na predchádzajúcom
zastupiteľstve, kedy sme diskutovali k tejto téme, môžeme predpokladať, že z týchto
držiteľov zlatej Janského plakety je približne 20 % tých, ktorí využívajú MHD. Teda ja
som vtedy prezentovala nejaký predpokladaný výpočet, že sa to dotkne rozpočtu vo výške
maximálne 60, 70. tis. Eur čo s ohľadom aj na predchádzajúci bod, hlasovanie, kedy sme
priniesli nejakú výhodu pre podnikateľov v meste, nechcem ani toto dávať do súvisu, lebo
mi to nepripadá, že sa to dá porovnávať, ale vôbec sa čudujem, že táto diskusia tu je a preto
prejdem rovno k návrhu. Návrh uznesenia znie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje zvýhodnené cestovné vo výške sadzby zľavneného cestovného pre držiteľov
zlatej Janského plakety s trvalým pobytom v meste Košice. Uvedené požadujeme
zapracovať do aktuálne pripravovaného dodatku k tarife DPMK. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak, nech sa páči.
p. Špak, poslanec MZ: V rámci procedurálneho návrhu, ak dám procedurálny návrh vylúčiť
z tohto dodatku číslo 3 bod c), vieme o tom hlasovať? Je to bod c), ktorý schválila väčšina
poslancov, osemnásti, ktoré ste podpísali, a ktorý dnes ideme rušiť.
p. Polaček, primátor mesta: Ja to teraz konzultujem, aby bolo jasné, s návrhovou komisiou
a návrhová komisia je toho istého názoru, že ak chceme nejakú zmenu, treba dať normálne
pozmeňujúci návrh k tejto tarife a nie riešiť to procedurálnym návrhom.
p. Špak, poslanec MZ: Dobre. Vie mi niekto vytlačiť tento originál návrh teraz? Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát, nech sa páči.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Tiež som strieborný ako
darca krvi, tak isto 20 mám odberov, čiže tiež sa pozerám vlastne aj na zlatých darcov, že
jednoducho trebalo by podporiť, ale ja som si veľmi pozorne vypočul pána Gibódu, keď
sedel na rade starostov a povedal vlastne, že tým by sa malo zaoberať práveže štát, hej, v
prvom rade štát. Má pravdu, lebo pani Slivenská, to je fajn, ako mám ho tu ten návrh, ale
zatiaľ, ale zatiaľ som nepočul odkiaľ tie peniaze zobrať a z ktorej kapitoly presne tých 300
tis. Eur, cca 300 tis. Eur vziať a presunúť. Takže pokiaľ v takomto návrhu alebo v takomto
znení to má ostať, tak sa zdržím hlasovania. Neviem odkiaľ tých 300 tis. Eur pani Slivenská
navrhuje zobrať. Keď mi to povie, zahlasujem za. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Filipko, nech sa páči.
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, dovoľte,
aby som vás informoval o stanovisku Dozornej rady dopravného podniku k návrhu zmien
v tarife. Dozorná rada na ostatnom zasadnutí sa zaoberala týmto návrhom, o ktorom
rokujeme, aj finančnými dopadmi. Po vysvetlení zástupcom, teda generálnym riaditeľom
podniku, dozorná rada vlastne je stotožnená s návrhom, ktorý je predložený, zároveň aj
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potvrdzuje svojím uznesením, že žiada mesto Košice, aby so súčasne platnej tarify bol
zrušený bod číslo 5 časti c) vzhľadom na aktuálnu situáciu súčasných a možných budúcich
strát. Vážení, ja sa dnes nestačím čudovať, sme pri bode 8, pred chvíľou sme vypustili 250
tis. Eur, teraz možno ďalších 300 tis. Eur, neviem, čo bude pri bode 30. Že odkiaľ ich
zoberieme. A nechápem, mali by sme teraz v tom období korony skôr škrtiť peniaze a
výdavky a mali sa zodpovedne správať k financiám mesta a začíname púšťať ako keby
darčeky a bonusy. A ešte by som rád oznámil, že aby to nebolo vnímané, ak by sme
hlasovali o návrhy Jánskych, lebo tiež mám 39, ešte jeden mi treba a tiež by som spadal,
takže hlásim, že možnože som v nejakom konflikte záujmov v tomto prípade. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: No, musí byť zaujímavé vedieť, koľkí sú v konflikte. Je tu niekoľko
procedurálnych, takže pán poslanec Strojný, nech sa páči.
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Môj procedurálny návrh znie: pridať diskutujúcim
ešte jednu možnosť vystúpiť.
p. Polaček, primátor mesta: Teda namiesto dvoch diskusných príspevkov, tri diskusné príspevky.
Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 44 -

za: 14, proti: 6, zdržali sa: 10

p. Polaček, primátor mesta: Tento procedurálny návrh prijatý nebol. S ďalším procedurálnym pán
poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Som ešte stále zaskočený ako predkladateľ zmeny rokovacieho
poriadku teraz ho chcel porušiť, ale ja dávam návrh procedurálny na ukončenie debaty, lebo
je problém s napádaním a osobnými invektívami, absolútne neriešite vecnosť, ale že kto
návrh predkladá. Čiže ukončiť debatu.
p. Polaček, primátor mesta: S faktickými, či bez?
p. Djordjevič, poslanec MZ: Bez.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujeme o procedurálnom návrhu - zrušenie
diskusií včítane faktických.
Hlasovanie č. 45 -

za: 11, proti: 9, zdržali sa: 11

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol. Kolegovia, pokračujeme faktickými, pán
poslanec Grega, pán poslanec Špak majú faktické po tom, ak sa plénum ukľudní. Nech sa
páči, pán poslanec.
p. Grega, poslanec MZ: Faktická poznámka. No, ja sa blížim pomaly k tej osemdesiatke tých
odberov a je mi naozaj trápne a proste hanbím sa, ako poslanec, za viacerých ľudí, čo tu
povedia, za tých, ktorí chodia dávať tú krv stále a ani.... proste ja, keď som to šiel dávať
ako mladý človek, ja som ani netušil, že budem poslancom, že kde si budem....proste týchto
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ľudí to vôbec nezaujíma. Jednu vec si uvedomte. Vtedy to bude zaujímať tých, ktorí majú s
tým problém a na jednej strane vedia urobiť úľavu takému podnikateľovi, hentakému, ale
môže sa stať, ja to nikomu neprajem, aby náhodou nepotreboval pre seba alebo do rodiny tú
krv. To je proste to najcennejšie, čo máme, tak naozaj nerobme z toho frašku.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobrý deň. Ja len som chcel z komisie dopravy dať
informáciu, lebo tu padla suma strašidelná, ktorú nás bude stáť ten bonus pre našich
obetavých darcov krvi, tak treba si uvedomiť koľko percent ľudí chodí MHD a bolo to
spomínané aj na komisii, aký je reálny dopad a nie, aký je predpokladaný. To znamená, pán
starosta Ihnát, treba chodiť na komisie a tam bolo vysvetlené, že to nie je 300 tis. Eur, ale
50 tis. Eur. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský.
p. Rovinský, poslanec MZ: Pôvodne som chcel stiahnuť moju požiadavku, ale som rád, že som to
neurobil. Chcem sa pripojiť ku tým, ktorí podobne ako pán poslanec Filipko hovoria, že ten
bod 5 treba riešiť tak, ako je v návrhu uznesenia. V opačnom prípade by sa stalo, že by sme
dávali tých....proste treba to riešiť, tak ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pani poslankyňa.
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Ja som tento bod alebo tento návrh pani Slivenskej vlastne
predniesla aj na rade starostov, podporím ho, doslova a do písmena ma zamrazilo, keď som
počula, že budeme hovoriť o rozhadzovaní peňazí, keď sa skloňuje podpora darcov krvi. Je
to hanba nás poslancov, že doslova žobreme, aby takýto bod sa podporil, keď hovoríme
o 30, 40 darovaní krvi, tak je to u ženy aj 10 rokov, že chodí intenzívne darovať krv, aby sa
niečoho takého dočkala. Ak hovoríme o tých ekonomických dopadoch, to sú hrubé čísla,
volala som na Červený kríž, komunikovala som aj s pani riaditeľkou, toto je databáza,
štatistika za uplynulých 20 - 30 rokov. Aktívnych je maximálne 1000 a nech z tej tisícky
ešte ďalší, koľkí budú využívať to MHD? Čiže mi ten reálny dopad budeme vedieť až
vtedy, keď tí ľudia si naozaj tú MHD aj uplatnia. A naším cieľom by malo byť v prvom
rade, aby takých ľudí bolo v našej spoločnosti čo najviac. Týmto ľuďom patrí červený
koberec a nie to, že to sa handrkujeme o to, či ich zapracujeme do tých zliav alebo úľav
alebo bezplatnej dopravy. Je to hanba nás poslancov. Pred chvíľočkou sme odklepli
ekonomické zvýhodnenie letným záhradám 250 tis. Eur, takže tieto 2 veci sa nedajú
absolútne ani porovnávať.
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa, my to skutočne robíme bezplatne. My máme z toho
tú radosť. Pani poslankyňa Iľaščíková.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Iba veľkých súhlas s tým, čo
povedala kolegyňa Kovačevičová a aj s tým, čo povedala pani Slivenská, s jej návrhom.
Som tak isto šoknutá, že takáto debata je k tomu. Darovať krv nie je samozrejmosť
u každého, veľa ľudí by aj chcelo a nemôže z iných dôvodov, čiže je to vzácnosť podľa
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môjho názoru. Ak sú ľudia, ktorí môžu a chcú darovať krv a pánovi kolegovi Ihnátovi,
myslím, že vieme ľahko nájsť tých 50 tis. Eur, keď sa bavíme o tých päťdesiat alebo tej len
časti tých darcov, ktorí by využívali MHD, môžme kľudne znížiť aj reprefond alebo ak pán
primátor sa vzdá čiastky z reprefondu, máme hneď potom financovanie týchto...
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták, procedurálny nech sa páči.
p. Lipták, poslanec MZ: Vďaka za slovo, dávam procedurálny návrh na ukončenie diskusie
k tomuto bodu a všetkým, ktorí o tom debatujú, že či je to veľa alebo málo, len chcem
odkázať, že sa môžete hanbiť. 250 tis. Eur ste odklepli ľavou zadnou na letné záhrady a tu
sa bavíte o nejakých 50 tis. Eur, či sú hodní darcovia alebo nie. Ako trápna diskusia. Díky.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak. Skúsme. Bol procedurálny návrh? Pardon, ja sa
ospravedlňujem, prepáčte. Hlasujeme o procedurálnom návrhu pána poslanca Liptáka.
Hlasovanie č. 46 -

za: 26, proti: 2, zdržal sa: 1

p. Polaček, primátor mesta: Tento procedurálny návrh bol prijatý. Teraz neviem, je s faktickými,
bez faktických? Ako je tá diskusia dohodnutá? Bez faktických. Ďakujem pekne. Pán
poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Dobrý deň. Nedá mi, lebo mi to strašne veľa kolegov teraz napovedá, že
povedz to, povedz to. Urobil som jeden výpočet a tých 50 tis. Eur, tak na porovnanie, milí
darcovia krvi, prednostka na sídlisku Ťahanovce stojí ročne 44.240 Eur. Ale dobre, poďme
normálne k ďalším faktom. 3.700 Eur je super hrubá mzda, mladý pán, ale dobre. Je to
jeden človek. Nechajme tak tých darcov, uživíme prednostku. Ja chcem poprosiť, dal som
pozmeňujúci návrh, vážení kolegovia a tým pádom uľahčím hlasovanie osemnástim
poslancom, ktorí minule podporili tento návrh. Pozmeňujúci návrh je presne ten istý,
nechcem vám ho teraz čítať, lebo by to trvalo asi 2 minúty, nechcem vás zdržiavať, okrem
vylúčenia toho záverečného bodu tzn. okrem vylúčenia tých dvoch mesiacov, ktoré chceme
po korone dať našim 52 tis. rodinám v Košiciach. Na to, keď naozaj nastúpia do
pracovného procesu, do školy, aby naozaj mohli čerpať tú zľavu. Lebo vám garantujem, že
maximálne 10 % z nich túto zľavu vyčerpalo, keď sme im ju dali ihneď v rámci korony.
Ale to si viete zistiť ľahko. Takže ten môj pozmeňujúci návrh je, že kľudne môžete
hlasovať za neho, neobsahuje tam vylúčenie tejto kompenzácie pre 52 tis. Košičanov.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, poprosím vás, prečítajte ho. Rokovací poriadok hovorí,
že ho máte prečítať a oboznámiť. Urobte prosím tak, ako hovorí rokovací poriadok.
p. Špak, poslanec MZ: Takže čítame.
p. Polaček, primátor mesta: Tú časť, ktorú meníte, samozrejme, tá je dôležitá.
p. Špak, poslanec MZ: No ja vylučujem, tak ju nebudem čítať predsa. Vylučujem v časti c)
cestovné lístky, ich platnosť a sadzby, osobitné ustanovenia týkajúce sa platnosti
niektorých cestovných lístkov platných v období od 09.03. 00:00 do 31.03. 24:00 hodín ruší
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sa bod číslo 5, toto vylučujem, toto máme platné a väčšinou hlasov schválené a podpísané
pánom primátorom, takže to vylučujem, lebo to platné je. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne za predloženie návrhu. Pán poslanec Rovinský, nech
sa páči, faktická pána poslanca Špaka.
p. Rovinský, poslanec MZ: Tak to nie, ja som sa hlásil...aha..
p. Polaček, primátor mesta: To je nejaká stará zabudnutá ešte?
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Nie. Dobre, dám to tak. Čo sa týka, lebo pán
poslanec Špak hovoril aj o tom bode, ktorý navrhovala pani poslankyňa Slivenská, tak tam
poviem, že poviem za tých, ktorí by chceli, ale nemôžu darovať krv, tak si myslím, že treba
to podporiť, na druhej strane to, čo hovorí pán poslanec Špak, myslím si, že podporiť
netreba a treba schváliť ten návrh uznesenia taký, ako bolo predložený, tzn. vylúčiť bod 5
c).
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Myslím, že ten procedurálny návrh s troma
príspevkami neprešiel. Nech sa páči, pán poslanec Knap, ak sa mýlim, prosím, opravte ma.
Prešiel? Neprešiel. Vie mi niekto prosím? Neprešiel, čiže pán poslanec Knap, nech sa páči.
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Vážené kolegyne, kolegovia, keďže
pracujem v zdravotníctve, tak mi nedalo nevyjadriť sa k tomu. Určite by som
nedehonestoval darcov krvi a vrátil to určite túto debatu do dôstojnej roviny. Nafúklo sa tu
číslo, na komisii som bol prítomný, žiadnych 300. tis. Eur maximálne to vychádza na 55 tis.
Eur, ak to skutočne budú využívať. Ja si myslím, že to je šľachetné gesto, ktoré by sa mali
urobiť a patrí to do normálnej slušnej a kultúrnej spoločnosti. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Je potrebné, pán poslanec, to riešiť takto? Hej? Pán
poslanec Filipko má ešte procedurálny návrh, nech sa páči.
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem. Veľmi rýchlo. Chcem procedurálnym návrhom, aby poslanci
odsúhlasili, aby k návrhu, ktorý navrhol pán Špak, aby vystúpil pán generálny riaditeľ, aby
ozrejmil, aký dopad to môže mať finančný, ďalší. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Hlasujeme o procedurálnom návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Aby poslancom bolo ešte vysvetlené, čo znamená tá zmena, ktorú
navrhol pán poslanec Špak vo finančnom vysporiadaní.
Hlasovanie č. 47 -

za: 28, proti: 1, zdržal: sa 1

p. Polaček, primátor mesta: Pán riaditeľ máte slovo k téme toho bodu myslím c) alebo písmena c)
v rámci tarify. Nech sa páči.
p. Gibóda, námestník primátora: Prosím, zapnite z réžie mikrofón.
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p. Padyšák, generálny riaditeľ DPMK: Dobrý deň. Na ostatnom riadnom zastupiteľstve, keď sa
schválila zmena tarify, tak sa predĺžila platnosť časových cestovných lístkov, ktoré boli v
určitom intervale od 9. marca do konca marca v platnosti o ďalších 60 dní. Celkovo sa
predĺžila platnosť takmer 53 tis. kariet predplatených. Dnes je 28.05. tzn., že je to 58 dní už
predlžujeme tieto lístky. Celé toto bude stáť dopravný podnik za každý mesiac takmer 1
mil. Eur výpadku na tržbách. V prípade, že ostane v platnosti zmena podľa pána Špaka,
bude to znamenať ďalších 60 dní po skončení korona krízy, čo bude výpadok
predpokladaný zase 2x1 mil. Eur približne, zhruba. Čiže nie je dobré, aby návrh pána
poslanca Špaka bol naďalej platný.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za ozrejmenie finančnej súvislosti k návrhu.
Pani poslankyňa Slivenská, pokiaľ viem, sa prihlásila už po procedurálnom návrhu. Tým
pádom ukončujeme diskusné príspevky. (pozn.: mimo záznam) Pán poslanec Filipko dal
procedurálny návrh. Pán poslanec Špak s procedurálnym návrhom.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem, keďže v rozprave sme pokračovali a dali sme možnosť, tak
dávam procedurálny návrh, aby sme na vyjadrenia pána riaditeľa mohli reagovať každý
poslanec jedným vstupom a jednou faktickou.
p. Gibóda, námestník primátora: Pán poslanec, túto situáciu sme tu už mali, pán riaditeľ iba
ozrejmil finančný dopad vášho návrhu, ale keď o tom chcete dať hlasovať, dám o tom
hlasovať. Nech sa páči, hlasujeme o procedúrach.
Hlasovanie č. 48 -

za: 10, proti: 12, zdržali sa: 12

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol. Nabudúce, kolegovia, nedám hlasovať o
takomto procedurálnom návrhu, lebo nie v poriadku tým, že sa odhlasovalo iným
procedurálnym návrhom ukončenie diskusie. Poprosím návrhovú komisiu, aby postupne
prečítala predložené návrhy.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia obdržala tri pozmeňovacie
návrhy. Prvý predložil pán poslanec Saxa: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle
príslušných právnych predpisov schvaľuje pozmeňujúci návrh Doplnenie dodatku číslo 2
v Tarife DPMK a.s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 01.06.2020 v znení: v
tarife časti B. VYSVETLENIE SKRATIEK A POJMOV sa mení definícia pojmu
„Cestovný lístok rodinný“ nasledovne: Cestovný lístok rodinný - jeden až dvaja dospelí
plus maximálne 6 detí (platný len počas voľných dní - sobota, nedeľa, sviatky a dni
pracovného pokoja podľa zákona č. 241/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov).“ Koniec
návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 49 -

za: 35, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Polaček, primátor mesta: Návrhová komisia, poprosím vás o ďalší návrh.
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p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší návrh predložila pani poslankyňa
Slivenská: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje zvýhodnené cestovné vo výške
sadzby zľavneného cestovného pre držiteľov zlatej Janského plakety s trvalým pobytom
v meste Košice. Uvedené požadujeme zapracovať do aktuálne pripravovaného dodatku k
Tarife DPMK a. s.“ Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 50 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, návrhová komisia, pokračujte.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Tretí pozmeňujúci návrh predložený pánom
poslancom Špakom, predložil ho dosť nešťastne. Namiesto toho, aby povedal, že vylučuje z
návrhu časť c) musím prečítať, žiaľ, celý návrh okrem tej časti, ktorú vylúčil. (pozn.: mimo
záznam) Áno, keďže ho nepredložil. No predložil ten návrh dosť nešťastne. On vyškrtol z
materiálov v podstate tú časť, ktorú vylučuje a nechal všetko ostatné. (pozn.: mimo
záznam) Po porade návrhovej komisie návrh prednesieme v podobe tak, že uvediem, že sa
vypúšťa časť, čiže pozmeňovací návrh: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pozmeňujúci
návrh pána poslanca Špaka, ktorý z pôvodne predloženého návrhu vylučuje v časti C.
CESTOVNÉ LÍSTKY, ICH PLATNOSŤ A SADZBY, osobitné ustanovenia týkajúce sa
platnosti niektorých cestovných lístkov platných v období od 09.03.2020 00:00 hod. do
31.03.2020 24:00 hod. ruší sa bod číslo c), teda vylučuje sa táto časť, ktorú som čítal.
Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 51 -

za: 8, proti: 9, zdržali sa: 19

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol. Poprosím návrhovú komisiu za záverečné
uznesenie.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle
§ 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov schvaľuje
Dodatok číslo 3 k Tarife DPMK a.s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od
01.06.2020 v znení prílohy v zmysle schválených pozmeňujúcich návrhov.“
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte za pôvodný návrh.
Hlasovanie č. 52 -

za: 33, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne.
--p. Polaček, primátor mesta: Kolegovia, dámy a páni, vyprosím si, aby ste chodili tu dozadu fotiť,
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je to proste neprípustné, prosím, správajme sa slušne. Opakujem, ja som obed nemal, ja
som využil čas na to, aby som sa venoval stránkam, prokurátorovi a médiám
a ospravedlňujem sa, keď niekoho irituje, že som zjedol jedno jabĺčko alebo nejakú jahodu,
pretože potrebujem dobíjať energiu, naozaj tým, že proste ovocie nejaké skonzumujem.
Čiže prosím, správajme sa naozaj dôstojne voči sebe.
--Bod č. 9
Koncepcia riadenia a rozvoja Mestskej polície mesta Košice na roky 2020 – 2023 – plnenie
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 290 zo dňa 12. – 13. decembra 2019
p. Polaček, primátor mesta: Poprosím pána náčelníka, pána Pavelčáka, aby skúsil v troch
minútach odprezentovať svoju stratégiu v krátkosti a radšej sme dali priestor pre otázky
samotných poslancov. Ďakujem pekne.
p. Pavelčák, náčelník mestskej polície: Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, panie
poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som skutočne v krátkosti odprezentoval
koncepciu riadenia a rozvoja Mestskej polície mesta Košice na roky 2020 až 2023. Keďže
ste to dostali v písomnej podobe, tak nebudem čítať asi všetky body, poviem len tie
základné. Takže v oblasti riadiacej a kontrolnej činnosti sme vykonali v priebehu mesiacov
január a február, boli vypracované dve nové smernice a to Smernica o vykonávaní
odborného dozoru nad činnosťou taxislužby a Smernica pre používanie telekomunikačných
prostriedkov. Je pripravená aj Smernica pre odchyt túlavých psov, ale zatiaľ nebola
uvedená do praxe. Momentálne pripravujeme aj Všeobecne záväzné nariadenie o používaní
ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov mestskej polície. Do praxe boli tak isto
opätovné zavedené tzv. rotačné kontroly, do ktorých bol zapojený celý manažment na
úrovni veliteľov staníc, velitelia z iných staníc chodia na kontrolu na ďalšie stanice, nerobia
kontroly na vlastných staniciach, tým pádom sa akoby odstránilo prehliadanie nejakých
nedostatkov. Rovnako sme aktualizovali aj webovú stránku mesta, v položkách práva
a povinnosti, rady a odporúčania. Postupne posilňujeme aj právnikom služby, zvýšili sa
počty príslušníkov mestskej polície, najmä pri staniciach, chceme, aby bol zabezpečený 24
hodinový výkon na každej stanici. Tento rok nastúpilo do kurzu odbornej prípravy pre
príslušníkov mestskej polície 12 policajtov, ktorí mali pôvodne končiť v marci, ale
vzhľadom na prebiehajúce ochorenie Covid-19 sa skúška odbornej spôsobilosti presunula
až na 04. a 05. júna, tzn., že reálne by mohli nastúpiť do služby až o 2 týždne. Takže v
oblasti personálnej práce, vzdelávania a výcviku sme urobili viaceré školenia v súvislosti s
novelou Zákona o obecnej polícii, Zákona o cestnej premávke, Zákona o priestupkoch,
zriadili sme špecializovaný výcvik pre príslušníkov zaradených do pohotovostnej ochrannej
jednotky, ktorý bol zameraný na prvky sebaobrany a vykonávanie zákrokov v chránených
objektoch. Tu sú znázornené nejaké obrázky asi ako tu prebieha, len tak pre ilustráciu, tak
isto sme zintenzívnili výcvik na používanie hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany,
slzotvorných prostriedkov, obušku a pút. Pripravujeme v nasledujúcom období streleckú
prípravu a previerky streleckej prípravy v zmysle schválených cviční. V oblasti verejného
poriadku a prevencie sme v spolupráci s policajným zborom realizovali viacero
preventívno-bezpečnostných akcií, ktoré boli zamerané na vandalizmus, boj proti
alkoholizmu maloletých a mladistvých osôb a tak isto na porušovanie verejného poriadku.
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Stále vykonávame monitoring nelegálnych grafity, mali sme aj záchyt myslím, že to bolo
pred mesiacom, dvoch páchateľov, ktorí boli následne odovzdaní na Obvodné oddelenie
Nad jazerom. Tak isto sme realizovali monitoring veľkoplošných reklám, výsledok z GPS
súradnicami a databázou obrázkovou boli tieto údaje odovzdané vedeniu mesta. Tu sú
znázornené ďalšie príklady preventívnych aktivít v oblasti verejného poriadku a prevencie,
tzn. že sú to spoločné kontroly vo vozidlách MHD v spolupráci s policajným zborom a
pracovníkmi prepravnej kontroly dopravného podniku, sú tu kontroly v nelegálnych
osadách, aj kontroly rekreačných lokalít a tak isto asistencie pri vyplácaní sociálnych
dávok, ale sú to ďaleko, ďaleko ďalšej akcie, ktoré robíme, či už asistujeme miestnym
úradom alebo oddeleniu sociálnych vecí. Rovnako s referátom styku s verejnosťou
a s masmédiami aktualizujeme pravidelne informácie týkajúce sa bezpečnosti, verejného
poriadku a činnosti mestskej polície. Chceme sa zapojiť do budúcich výziev Úradu vlády
pre prevenciu kriminality a pokračovať v realizácii úspešných projektov ako boli
Kriminálna prevencia pre deti a mládež, Ako a prečo povedať drogám nie. V oblasti
materiálno-technického zabezpečenia sme inštalovali upgrade manažment, bolo
nainštalovaných nových 16 kamier, z toho 5 bolo Mestskej časti Košice - Staré Mesto a 11
kusov Mestskej časti Košice – Džungľa. samozrejme, že momentálne má mestská polícia
k dispozícii 267 kamier a je teda nie veľmi vhodné, keď to sleduje jeden človek resp. dvaja,
takže do budúcnosti plánujeme, teda chceli by sme vytvoriť tzv. štyri podružné pracoviska,
kde by bol rozdelený počet kamier a tým pádom by tieto kamery sledovalo viacej ľudí na
jednotlivých lokálnych pracoviskách. Tu je znázornená bloková schéma, asi ako by to malo
vyzerať, boli tam nejaké štyri monitory, pracovná stanica, klávesnica a dátové pripojenie
1 Gb za sekundu. Takou výzvou a veľkou úlohou pre nás je rozšíriť existujúci integrovaný
mestský kamerový systém o softwarovú nadstavbu a prepojiť jednotlivé bezpečnostné
zložky, kde by sa v geografickom informačnom systéme boli zanesené všetky technické
prostriedky, kamery, elektronický zabezpečovací systém a elektronický požiarny systém,
GPS vozidiel, kamery napr. aj pozície stĺpov verejného osvetlenia, ktoré slúžili v prípade,
ak by sa nejaký cudzinec zamotal niekde v meste, nevedel kam, nepoznal by ulicu, nahlásil
by na operačné stredisko číslo stĺpu a operatívne by bola k nemu vyslaná hliadka, resp. bolo
by mu poradené, kde sa má presunúť a čo má robiť. Takto nejak by mal vyzerať do
budúcnosti schéma. To je v podstate všetko, ďakujem za pozornosť. Ak sú nejaké otázky,
rád zodpoviem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram diskusiu. Pán poslanec Lӧrinc, nech sa páči.
p. Lӧrinc, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja len v krátkosti, lebo svoje pripomienky som ešte
povedal na pracovných stretnutiach, čiže nebudem to tu opakovať, ale chcel by som aj
verejne poďakovať pánovi Pavelčákovi, lebo odkedy sme mali to stretnutie na KVP, tak
vidíme ochotu aj riešenie daných vecí a tak isto aj náčelníkovi stanice KVP pánovi
Pappovi, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, vyjadrujeme sa k samotnej stratégií, ďakovačky
dohodnime sa, nie sú prípustné, dobre? Takže pán poslanec Djordjevič má faktickú.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Mám faktickú, v ktorej som chcel niečo
podobné pred samotným návrhom ako vypovedať, keďže sa bavíme o bode, kde sa
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neprijíma uznesenie, ale berie na vedomie, ale nie o ďakovačkách ale celkovo, keď vidím
pána Ihnáta prihláseného, budú tam určite aj konkrétne prípady z Ťahanoviec, rovno to
dávam návrh na ukončenie debaty a aj ja ďakujem pánovi náčelníkovi.
p. Polaček, primátor mesta: Je alebo nie procedurálny návrh?
p. Djordjevič, poslanec MZ: Je. A aj tí, čo sú prihlásení, zrušiť. (pozn.: smiech) ...taký
procedurálny dávam, že všetci ďakujeme, všetci prítomní, tridsiatideviati, porozprávame sa
inokedy, chcem ešte dnes skončiť, nemám nič proti pánovi náčelníkovi, tu berieme na
vedomie, svoju spokojnosť každý vyjadrí hlasovaním a dávam procedurálny návrh na
ukončenie debaty alebo diskusie a zrušiť všetkých prihlásených.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, v rokovacom poriadku je jasne povedané, čo sa skrýva
za procedurálnym návrhom, vaša procedúra prípustná nie je, poprosím pána námestníka, ak
má nejaký procedurálny návrh, nech ho prednesie.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ja som iba nesúhlasil s procedurálnym návrhom, ktorý
predniesol populisticky pán poslanec Djordjevič.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec Ihnát. Pán poslanec Špak,
procedurálny návrh, nech sa páči.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem, tak ja ho troška zjemním, ale myslím si, že to je dobré. Ak
chceme ďakovať, tak to urobme rýchlo. Dávam návrh na ukončenie diskusie a ukončenie
faktických.
p. Polaček, primátor mesta: Návrh pána poslanca, procedurálny návrh, nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie č. 53 -

za: 25, proti: 3, zdržali sa: 5

p. Polaček, primátor mesta: Tento procedurálny návrh bol prijatý. V diskusii bude pokračovať
posledná faktická, pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Môžete mi ju zobrať.
p. Polaček, primátor mesta: Pokračuje pán poslanec Filipko.
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem, k téme. Týka sa to bezpečnosti, zvýšenia bezpečnosti MHD.
Pri zvyšovaní tarify sme deklarovali, že pri zavedení novej tarify aj zvýšením príjmov,
zvýši sa aj bezpečnosť cestujúcich v MHD. Dozorná rada dopravného podniku zhruba 9
mesiacov po zavedení novej tarify ešte stále zistila nesplnené uznesenie, ktorým sme
vyzvali, aby vedenie podniku, mesto Košice v spolupráci s mestskou políciou našlo riešenie
a aby mestská polícia vyčlenila trvalú samostatnú zložku so zabezpečovaním zvýšenia
bezpečnosti vo vozidlách MHD. Keďže k tomuto akože celkom doslova nedošlo
k splneniu, ja som komunikoval s pánom náčelníkom, konajú sa tam určité občasné
kontroly alebo zabezpečujú tam určité služby, hliadky na najproblematickejších spojoch,
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ale toto nie je asi presne to, čo sme chceli dosiahnuť a deklarovať a ja ho teda vyzývam, ak
je to možné, aby do svojej koncepcie, možno chápem, že je málo príslušníkov mestskej
polície, ale niekde v priebehu niekoľkých mesiacov alebo v budúcom roku asi konečné
riešenie by bolo malo byť také, aby sme mohli poskytnúť túto službu aj na zvýšenie
bezpečnosti. Samozrejme možno do stavu, kým vo vozidlách MHD vo všetkých nebudú
bezpečnostné kamery alebo iné preventívne opatrenia. Čiže na tom sme sa zhodli, verím, že
pán náčelník to rešpektuje a že vedenie mesta tak isto bude hľadať riešenia do budúcnosti.
Skutočne to zvýšenie bezpečnosti, poznáme príklady udalosti v Bratislave atď. útoky vo
vozidlách, určite to nie na škodu a musíme myslieť aj na túto vec, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ale ja mám pocit, že robíme pravidelné kontroly, máme
na to pravidelný systém spolu so štátnou políciou, dokonca niekoľkých kontrol som sa
osobne zúčastnil, dokonca robili sme aj polnočný prepad spoločne, ktorého som bol ja
účastníkom, čiže máme to na pravidelnej báze, je to niekoľkokrát do týždňa, nie je to každý
deň, je to permanentné, proste to fyzicky nevieme urobiť, ale spolupracuje aj so štátnou,
pretože tá právomoc mestskej je obmedzená. Mám pocit, že to funguje, ja dostávam
priebežné správy, čiže pán náčelník nech sa páči.
p. Pavelčák, náčelník mestskej polície: Samozrejme, tieto preventívno-bezpečnostné akcie
fungujú. Momentálne teraz to bolo trošku obmedzené vzhľadom na obmedzenú dopravu,
ale zase sa vraciame do normálu, takže tie preventívno-bezpečnostné akcie s políciou,
s prepravnými kontrolórmi určite budú fungovať. Možno stojí za úvahu aj návrh pána
Filipka, ale možno do budúcnosti, kedy skutočne budeme mať dostatočný počet policajtov,
lebo momentálne by to bol podľa mňa luxus. Ale do budúcnosti dá sa o tom aj uvažovať.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa, nech sa páči.
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som sa pána náčelníka chcel teraz opýtať na...
jednak sme videli na plátne integrovaný bezpečnostný systém, tu by som sa chcel opýtať, či
je nejaká predstava orientačná koľko by to malo stať, lebo to je tiež potrebné plánovať v
rozpočte a keďže dnes tak rozdávame peniaze, tak by som sa chcel opýtať, že koľko by
mestská polícia potrebovala peňazí na, povedzme, doplnenie stavu aj v súvislosti s tým, že
viem, že teda sú úvahy o rozbehnutí projektu okrskárov, takže koľko by to približne stálo,
aký je tam nápočet na počet zvýšenie pracovníkov? Toľko len. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta. Nech sa páči.
p. Pavelčák, náčelník mestskej polície: Takže, čo sa týka tých ďalších pracovísk, keď som dobre
pochopil, ktoré chceme vybudovať tie kamerové podružné strediská, jedno by stálo zhruba
15 tis. Eur s DPH, na prijatie ďalších minimálne 20 pracovníkov potrebujeme 350 tis. Eur
ročne a čo sa týka okrskárov, tak tento systém, pracujeme na takom projekte Bezpečná
Terasa, ktorý by mal byť v druhej polovici júna uvedený do života a o jeho realizácii by
som vás informoval potom na ďalšom zastupiteľstve. Plánoval som pôvodne teraz, ale
keďže bol koronavírus, nemali sme dosť ľudí, takže to bude troška posunuté, ale zaoberáme
sa s tým a okrskový systém chceme v MČ Západ vyskúšať.
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Horenský, nech sa páči.
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja mám len jednu otázku. Ako dlho je už pripravená
smernica na odchyt túlavých a zabehnutých zvierat na území mesta Košice a prečo nebola
ešte schválená. Ďakujem.
p. Pavelčák, náčelník mestskej polície: Takže smernica je pripravená už od januára, schválená
nebola preto, pretože mesto nemá schválenú službu na odchyt týchto zvierat, aj keď
mestská polícia je pripravená, ale ešte mesto potrebuje jedno povolenie na odchyt, aby
mohli a to pomerne súvisí samozrejme s karanténnou stanicou a ďalšími vecami. Takže, až
toto bude jasné, tak tá smernica bude upravená a schválená.
p. Polaček, primátor mesta : Nech sa páči, pán poslanec Hlinka.
p. Hlinka, poslanec MZ: K oblasti materiálno-technického zabezpečenia výkonu služby
zaujímalo by ma po prvé: tie 4 podružné pracoviská IMKS mám rozumieť, že budú
umiestnené v objektoch staníc policajných?
p. Pavelčák, náčelník mestskej: Presne tak.
p. Hlinka, poslanec MZ: Tých štyroch? Áno? Ďakujem. Ďalej spomínate, že v tom hodnotenom
období bolo nainštalovaných ďalších 16 kamier. Vy keď ste boli u mňa sa predstaviť po
uvedení do funkcie, teda zvolení do funkcie, tak ste hovorili, že pravdepodobne z týchto
kamier dostane niečo aj Mestská časť Košice - Juh, nateraz to tak nie je a bavili sme sa aj o
tom, že by to bolo veľmi vhodné umiestniť napr. v oblasti Jarmočnej ulici, kde je
záhradkárska lokalita s problémovým osídlením obyvateľov. Zatiaľ vidím, že ste to dali
niekde inde, tak prosím, keby ste mi to vysvetlili. A druhá téma je odťah vrakov
motorových vozidiel. Tu my narážame na to v Košiciach pokiaľ dobre viem, že nemáme
vlastne úložisko na tie vraky motorových vozidiel, že to máme všelijak látané-plátané,
niečo máme na Jarmočnej ulici, tam ako je areál mestskej polície a niečo v areáli bytového
podniku. Takže bolo by potrebné, keby ste v tej koncepcii uviedli tento problém, vy ho
neporiešite sám, ale že prosíte alebo žiadate o to, aby sa tento problém vyriešil, aby sa
neprehliadal, pretože ináč s tými vrakmi motorových vozidiel ťažko niečo v meste urobíme
radikálnejšie a hlavne, aby nešpatili vzhľad a životné prostredie, pretože som si vedomý, že
je tam istá lehota, ktorá vyplýva zo zákona, kde sa hľadá najprv majiteľ, STK, či je v
poriadku, či nie atď. aj tam aj nejaké obdobie výzvy na riešenie toho vraku po linke
majiteľa. Takže na to by som vás chcel zamerať tiež v budúcnosti, aby ste sa tomu venovali
spolu s mestom Košice, samozrejme aj s mestskými časťami.
p. Pavelčák, náčelník mestskej polície: Pán starosta, čo sa týka tých kamier, tak tieto kamery sú
z minulého roku a z projektov, ktoré si realizovali jednotlivé mestské časti, MČ Staré
Mesto a MČ Džungľa, tzn., že z tých kamier, čo sme vám sľúbili tento rok, ešte sme
neinštalovali žiadnu. Je to pripravené, kde sme v jednaní so spoločnosťou Antik, takže to
beží, toto je niečo iné. Čo sa týka tých autovrakov, intenzívne spolupracujeme s vedením
mesta a hľadáme, teda aj vedenie mesta, nejaký priestor na odstraňovanie vrakov. Ale tam
je ten problém, že to vrakovisko respektíve stanovisko na odstavovanie starých vozidiel
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musí spravovať spoločnosť, ktorá má na to oprávnenie. Vrakovisko musí byť strážené atď.
Z našej skúsenosti, ktorú máme za určitý počet rokov vyplýva, že keď vrak odstránime, tak
je o niekoľko dní nahradený novým vrakom. Ja mám obavu, samozrejme je to lepšie
riešenie ako žiadne, že keď vytvoríme vrakovisko pre 200 áut, bude za možno za pol roka
plné, ale vraky sa objavia zase na ulici. Je potrebné doriešiť, možnože by tam bola vhodná
aj nejaká legislatívna úprava, aby sa tieto vraky rýchlejším procesom dali likvidovať.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. V nadväznosti na pána Hlinku a tie autovraky, my
na sídlisku Ťahanovce s naším veliteľom pánom Geršákom, chcem vás poprosiť, aby ste ho
neodvolávali stamaď, ďakujem, lebo pracujeme dobre, fakt som spokojný a s pánom
Geršákom riešime dosť závažné problémy. My máme nevysporiadané pozemky, stojí mi
auto na nevysporiadanom pozemku a jednoducho nevieme ho vybagrovať von, hej, iba 5,
čiže on ten človek, keď je trošku znalý práva, tak je problém. Ako je problém ako
jednoducho drzo mi tam nechá aj niekoľko rokov to auto bez STK a bez značiek dokonca
ešte. To je tá jedná vec. Druhá vec, vedeniu mesta som posielal návrh takého e-mailu, aj
pánovi kontrolórovi, čo sa týka....ako som navrhol vlastne nejakú verejnú obchodnú súťaž.
Tí, ktorí sa prihlásia vlastne, aby spĺňali tie náležitosti tej verejnej obchodnej súťaže a bolo
by to možno jednoduchšie, vlastne by sa našli priestory a ďalšie veci, o ktorých možno ani
nevieme my, áno, čiže nevieme dnes a že by sa mohli nájsť. Vás by som poprosil pán
náčelník, väčšiu osvetu, väčšiu osvetu pre ľudí, ktorí tie vraky aj majú, sú aj ľudia slušný,
ktorý má vrak, ktorí ma auto, ktoré nespĺňa podmienky prevádzky na cestnej komunikácii,
ale nevie s tým pohnúť ďalej. A práve tú osvetu trošku aj cez mestskú políciu a mesto, kde
by mohol vlastne likvidovať to auto, akým spôsobom, aby sa zbavil. Jaro Hlinka povedal,
že vlastne špatí to prostredie. Nie, ja hovorím, že zaberá vzácne parkovacie miesto znovu
obnovené po tom, keď ten vrak odíde preč alebo to auto, ktoré nespĺňa podmienky
prevádzky na cestnej komunikácii. A ďalej vás chcem poprosiť. s okresným úradom a
mesto Košice ako vedenie mesta, sadnite si a riešte problém tých lehôt. Oni sú tie lehoty
30, 90 dňové, 60 aj 90 dňové predĺžené, riešte to, lebo ten okresný úrad to niekedy s tými
lajdákmi rieši aj 3 roky, aj viac a to je nepredstaviteľné, to je ďalší bod. A ďalší bod čo
mám, okresný úrad nám napísal list, že nebude nám vydávať už povolenia na lov diviakov.
Mestská polícia a štátna polícia budú volaní, ono to je to tam presne napísané a máme
volať, aj občania, štátnu a mestskú políciu. Je vybavená vôbec mestská polícia na takéto
zásahy? Poprosím vás, keby ste odpovedal, ďakujem.
p. Pavelčák, náčelník mestskej polície: Dobre, takže to sa týka vrakov, my intenzívne, pravidelne
sa stretávame aj s okresným úradom, máme stretnutia, ale tie vraky, to je troška zložitejšia
vec. Vozidlo, ktoré nemá platné STK a emisnú kontrolu, nemusí byť automaticky staré
vozidlo, nemusí byť automaticky vrak, odstránenie z miesta, proste je tam viacej
problémov. Tak isto, keď je vozidlo, už aj javí známky vraku, je proste opustené,
znečisťuje verejné priestranstvo, resp. ohrozuje, tak isto, pokiaľ je tam nejaký právny spor,
je tam vedené nejaké dedičské konania a tak ďalej, nedá sa to odstrániť. Atak isto je
problém, čo má okresný úrad, doručovať výzvy na odstránenie majiteľovi, pretože ten
majiteľ, keď je mimo republiky alebo nepreberá, oni nevedia to rozhodnutie správoplatniť.
No k diviakom, my môžeme poskytnúť len asistenciu diviakov vyplašiť, ale my určite
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nemôžeme zastúpiť úlohu poľovného združenia. To nie je naša úloha. (pozn.: mimo
záznam) ...robíme to, či s motorovým vozidlom alebo niečím, ale niektoré diviaky sú veľmi
akože už otrlé, by som povedal.
p. Polaček, primátor mesta: Poprosím vás opäť, toto nie je o stratégii. Pán poslanec Strojný.
p. Strojný, poslanec MZ: Na diviaky asi už nejaký väčší kaliber potom zakúpiť pre príslušníkov,
ale ku koncepcii riadenia a rozvoja mestskej polície, tak pre podporu činnosti a
zefektívnenia mestskej polície by som mal 5 bodov, respektíve návrhov. Nebudem to
predkladať zastupiteľstvu na schválenie, zatiaľ to uvádzam takto na záznam, aby sme sa
k tomu prípadne vedeli vrátiť. Po prvé: výstražné rozhlasové zariadenia, ľudovo povedané
majáky. Bolo by veľmi vhodné, aby aspoň niekoľko vozidiel mestskej polície bolo
vybavených výstražným rozhlasovým zariadením, legislatíva povoľuje mať takýto prvok na
vozidle aj pre obecné policajné hliadky a ideálny stav by bol, aby každá stanica mala
pridelené jedno takéto vozidlo. Stojí to samozrejme peniaze, nedá sa to hneď, ale takúto
výbavu by bolo vhodné nakupovať. Existuje na to xy dôvodov, ja spomeniem len jeden.
Rýchlosť zásahu. Vozidlo vybavené majákmi má právo prednostnej jazdy a v niektorých
prípadoch dokáže skrátiť presun aj o polovicu času. Občas sa totižto stane, že kým dôjde
hliadka na miesto činu, tak je po všetkom. Dvojka: služobné vozidlá. Taký malý príbeh.
Vraj sa stala taká vec, že jednej stanici sa pokazilo auto, tak si požičali od druhej a keď sa o
pár mesiacov pokazilo ďalšie auto tej druhej, tak museli požičať od tretej. Tým som chcel
povedať len to, že aj vozový park mestskej polície nám pomaly starne, aj keď som za to, že
mestský policajt by mal byť hlavne vidieť na ulici a nie sedieť v aute, predsa len presuny
automobilmi potrebujú. Tiež nie je lacná záležitosť, ale potrebná a malá rada pre vedenie.
Skôr, než začnete obstarávať, vypočujte si názory policajtov z terénu, najlepšie vám budú
vedieť povedať, ktoré vozidlo sa osvedčilo. Trojka: odchytové tyč pre psov. Nemám presné
číslo, koľkými odchytovými tyčami mestská polícia disponuje, ale počul som o prípadoch,
kedy hliadka vyslaná odchyt psa takúto tyč nemala. Opakujem, že nepoznám presný počet,
ale vraj je ich málo. Pozrite sa to prosím, bolo by vhodné, aby buď na každej stanici takáto
tyč bola, respektíve, aby každá hliadka, ktorá je na odchyt vyškolená, takúto tyč mala. Tu
sa o financiách asi baviť nemusíme, to nie je drahá záležitosť. Štvorka: alkohol testery. Ak
mám správnu indíciu, tak na zhruba 250 členný PZ pripadajú 2 prístroje na meranie
alkoholu v dychu. Myslím, že je to naozaj málo a takéto zariadenie by malo mať každá
stanica. Potrebujeme ich teda ešte 7. Ak nie sú peniaze, tak možno to musí byť ten
najdrahší prístroj s certifikáciou a pravidelnou kalibráciou, ktorý je potrebný, ak by sa
nebodaj aj dokazovanie dostalo pred súd. Skôr ide o vykonanie preventívnobezpečnostných akcií zameraných na alkoholizmu maloletých a mladistvých osôb. Ide v
prvom rade o to, aby hliadka vedela dokázať, že alkohol vôbec požitý bol. Toľko moje
návrhy a ináč tiež spokojnosť, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán náčelník.
p. Pavelčák, náčelník mestskej polície: Môžem. Pán poslanec, okej, čo sa týka, majáky
momentálne tento rok obstarávame dva a plánujeme do budúcnosti určite nakúpiť viac,
hlavne na tie nové vozidla, teraz sme práve v týchto chvíľach obstarali jedno služobné
motorové vozidlo, avšak finančné prostriedky máme toľko, koľko máme, takže podľa toho
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vieme nakupovať aj techniku. Čo sa týka odchytových tyčí, tak tie máme 4, tzn., že
momentálne postačujúci stav, pretože zatiaľ aj tak odchyt ešte nerobíme a máme
momentálne k dispozícii aj tak len dva vozíky, jeden na živé zvieratá, jeden na kadáver,
takže 4 tyče úplne v pohode. A čo sa týka tých alkohol testerov, tak tie práve musia byť
certifikované, ciachované atď., takže keď teda áno, môžeme nakúpiť podľa objemu
finančných prostriedkov, ktoré budeme mať schválené, ale musia byť, ako som povedal,
certifikované a pravidelne ciachované.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ja len dodám, že mestskú políciu sme osekali, keď
sme robili rozpočet o dosť desaťtisíce ak nie do 100 tis. Eur, čiže to je aj výsledok, že tých
peňazí tam nie dosť. Vozidlá si obstarávajú, pán poslanec, sami. Oni povedia, čo chcú, čo
potrebujú, žeby tak fungovalo. Teším sa na debatu, keď bude magistrát obstarávať vozidlá,
aká bude debata. Len pripomínam, že mi pred štyrmi dňami zlyhali brzdy na diaľnici pri
Prístavnom moste. Nech sa páči, pán poslanec Vrchota.
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja chcem tiež sa pripojiť k niektorým
mojim predrečníkom, čo sa týka ocenenia práce, jednak, či už je to na pilotnom projekte
Bezpečná terasa, tak isto aj vyjadrujem podporu, čo sa týka projektu okrskárov, no a veľké
poďakovanie za činnosť mestskej polície, najmä stanice Západ počas tých opatrení, ktoré
boli počas koronakrízy. Spomeniem najmä na výpomoc na trhovisku so zabezpečovaním
poriadku respektíve, čo sa týka miestneho úradu. Som veľmi rád, že sa riešia postupne
všetky problematické body, respektíve problémy, ktoré aj v našej mestské časti máme.
Viem, že to nepôjde všetko lusknutím prsta, na niektoré problémy sme krátky, to
spomeniem tie problémy ako napr. a o tom sme sa s pánom náčelníkom bavili, či už je to
otázka záchytiek, ukladanie pokút nemajetným, respektíve ako tu už boli spomenuté
autovraky. Nakoniec možnože na záver poprajem veľa šťastia a na odľahčenie, že dúfam,
že sa osvedčí ten nový zavedený prostriedok lapaj. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, vyčerpali sme, ak nie je čo dodať v diskusii, tak je
ukončená podľa procedurálneho návrhu. Poprosím návrhovú komisiu. Ďakujem pán
náčelník, zaujmite svoje miesto.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo
v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov berie na vedomie Koncepciu riadenia a
rozvoja Mestskej polície mesta Košice na roky 2020 - 2023, plnenie uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Košiciach číslo 290 zo dňa 12. až 13. decembra 2019.“ Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 54 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pán náčelník. Aj za všetkých, hlasovaním vyjadrili, že
s vašou prácou sú spokojní.
---
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Bod č. 10
Stratégie rozvoja mestských podnikov 2020 – 2023 – plnenie uznesení Mestského
zastupiteľstva v Košiciach:
10a) č. 192 zo dňa 19.09.2019 – Bytový podnik mesta Košice s.r.o.
10b) č. 194 zo dňa 19.09.2019 – K 13 – Košické kultúrne centrá
10c) č. 265 zo dňa 06.11.2019 – Mestské lesy Košice, a.s.
10d) č. 266 zo dňa 06.11.2019 – Správa mestskej zelene v Košiciach
10e) č. 267 zo dňa 06.11.2019 – Knižnica pre mládež mesta Košice
10f) č. 268 zo dňa 06.11.2019 – Stredisko soc. pomoci mesta Košice
Bod číslo 10 bol v úvode rokovania vypustený.
--Bod č. 10/1
Zmena štatutárneho orgánu v príspevkovej organizácii K 13 - Košické kultúrne centrá
zriadenej mestom Košice
p. Polaček, primátor mesta: Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v bode 10 sme mali,
tak ako nám pán náčelník ukázal, diskutovať o samotných koncepciách všetkých tých
mestských podnikov a príspevkovej organizácii, v ktorých bol menovaný do funkcie nový
štatutár a v materiáloch aj v bode 10 písm. b) ste mali možnosť získať informáciu, že
Košické kultúrne centrá, resp. ich štatutár pán doktor Tomáš Petraško nepredložil stratégiu
rozvoja podniku na rok 2020-2023, ktorú mal predložiť do porady primátora dňa
09.03.2020 a následne do mestskej rady a mestského zastupiteľstva 26.03.2020. Nakoľko
tak nebolo urobené a je to súčasť uznesenia o menovaní riaditeľa a na základe aj toho, že
v posledných takmer hodinách boli na magistrát doručené ďalšie dokumenty a zároveň ste
mali možnosť aj v regionálnych denníkoch získať ďalší náhľad na túto vec, dovolím si
otvoriť túto tému, pretože nekonaním by som mohol byť obvinený, že nekonám v danej
veci a na druhej strane dnes už mesto Košice má množstvo dokumentov, ktoré hovoria o
tom, že pán riaditeľ si neplní zákonom stanovené povinnosti a tak isto aj pracovné
povinnosti, ktoré vyplývajú z jeho roboty Preto mi dovoľte, aby som, nakoľko iná možnosť
nie je, aj nie na návrh primátora je možné od tejto téme diskutovať, navrhujem odvolanie
riaditeľa príspevkovej organizácie doktora Tomáša Petraška ku dňu 31. mája 2020.
Nakoľko som si všimol, že miestnosť je, tak by som veľmi rád vás požiadal o to, aby sme
mu dali možnosť vystúpiť. Poprosím vás hlasovať o tom, aby mohol vystúpiť. Prosím
hlasujme o tom, aby mohol vstúpiť pán doktor Tomáš Petraško. Ďakujem pekne.
Hlasovanie č. 55 -

za: 32, proti: 1, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Teda pán Petraško, budete mať možnosť vystúpiť. Nech sa páči, ak
chcete reagovať na môj návrh, máte možnosť.
p. Petraško, riaditeľ K13: Vážený pán primátor, ctené poslankyne, poslanci, mohol by som sa
oboznámiť s týmito závažnými dokumentmi pred tým, ako mám niečo povedať? Pretože
nerád by som poškodil dobré meno organizácie, dobré meno mesta predtým ako poviem
niečo, čo možno nie je nutné povedať.
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p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, najprv pán poslanec Jakubov má procedurálny návrh.
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne pán primátor. Pán primátor, už raz som sa dnes
ozval, prosím pekne, teraz menovite, upozorniť pána kolegu Karaffu, ktorý celý čas už asi
trištvrte hodinu sledujem je bez rúška, tu mal vystúpiť, už teraz ho má, okamžite si ho dal a
pred chvíľou tu pobehoval s mobilom a jednoducho kašle na to, čo všetci dodržiavame.
Prepáčte, ale toto už je arogancia.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Karaffa, ale aj ostatní, poprosím, aby
ste dodržiavali pravidlá, ktoré sme si stanovili a sú aj v súlade s nariadením hlavného
hygienika Slovenskej republiky. Dovoľte, aby som pokračoval. Pán doktor Tomáš Petraško
bol do funkcie riaditeľa K13 menovaný uznesením mestského zastupiteľstva 19.09.2019.
Predmetom uznesení vyvstáva požiadavka, aby predložil stratégiu rozvoja podniku na roky
2020-2023, ktorú nepredložil. Pán riaditeľ bol niekoľkokrát požiadaný, vyzvaný, aby tak
urobil, väčšinou sa jednalo o rôzne výhovorky typu: prepracovaná stratégia bola ním
vypracovaná v niekoľkých alternatívach a nemôže za to, že si jeho asistentka neplní úlohy.
On prepracovanú stratégiu asistentke odovzdal. Po ukončení ranných porád zašlem
materiál. Musím z neho odstrániť všetky prílohy, aby prišiel. Zároveň zašlem e-mailom aj
ďalšie odpovede. A podobné odpovede s tým, že bývalá asistentka pána doktora Tomáša
Petraška nám odovzdala čestné vyhlásenie, že vždy, nikdy nebola o takéto niečo požiadaná.
Naďalej pán doktor Tomáš Petraško figurujete ako konateľ v niektorých obchodných
spoločnostiach, pričom 28. februára 2020 ste si prevzali upozornenie na porušenie
pracovnej disciplíny, ktoré sa týkalo možného porušenia § 9 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z. z.
zákona o výkone práce vo verejnom záujme. Ide o to, že vedúci zamestnanec, ktorý
vykonáva funkciu štátneho orgánu, je povinný do 30 dní od dňa jeho ustanovenia na miesto
vedúceho zamestnanca skončiť inú zárobkovú činnosť podnikania alebo členstvo v
riadiacich kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktorý vykonávajú
podnikateľskú činnosť spôsobom vyplývajúcom z príslušných právnych predpisov. Boli ste
do funkcie menovaný v septembri, dnes je takmer jún a stále nemáme dostatok odpovedí a
dôkazov na to, že ste si svoju povinnosť splnili. Boli ste na to niekoľkokrát upozornený,
nielen riaditeľom magistrátu, mnou, ale kontrolórom mesta a ďalšími zamestnancami.
Zároveň ste nepodali majetkové priznanie ako vedúci zamestnanec na základe § 10 zákona
č. 552/2003 Z. z. zákona o výkone práce vo verejnom záujme, kde ste povinný deklarovať
svoje majetkové pomery vždy do 31. marca každého kalendárneho roka. Toto sú zákonné a
samozrejme je tu množstvo ďalších indícií, ktoré si myslím, že nie je potrebné v tejto chvíli
rozoberať, pretože sa jedná o porušenie zákonných ustanovení, ktoré vám vyplývajú
z funkcie a mali ste ich dodržať. Na dôvažok i v pondelok som vás požiadal, aby ste prišli
do mojej kancelárie, čo ste odmietol, kde som vás chcel informovať o tom, aký postup
spoločne zvolíme.
p. Petraško, riaditeľ K13: Vážený pán primátor, na upozornenie na porušenie pracovnej
disciplíny, respektíve na to, že som sa nevzdal funkcie konateľa vám bola doručená
odpoveď, prílohou ktorej boli všetky listiny, zápisnice z valných zhromaždení respektíve
rozhodnutia spoločníka, kde je jasne uvedené, že zákonom stanovenej lehote som sa týchto
funkcií vzdal. Dokonca boli úradne osvedčené. Za zápis zodpovedá nový konateľ
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spoločnosti, všetky veci sú na súde a prebieha proces zápisu. Myslím si, že k tomu by sa
mohol aj pán vyjadriť, či je to tak a keď vy zákon nepoznáte, možno on ho pozná. Čo sa
týka majetkového priznania, majetkové priznanie som podával po nástupe do funkcie,
neviem vám presne povedať v akej lehote respektíve, v akom termíne. Nastupoval som do
funkcie 04.11. 2019. Moje majetkové pomery sa nezmenili odvtedy.
p. Polaček, primátor mesta: Myslím, že dobre. Ďakujem pekne, ani slovo som vám nedal, ale
nechcel som vytvárať napätie, čiže ste povedali. Pán poslanec Lipták má procedurálny
návrh, tak nech sa páči.
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Páni nehnevajte sa, na mňa, ale toto, čo tu prebieha
považujem za trošku také dosť nízke a nedôstojné a zase počúvame, že máme kopu
podozrení, nikto nič nečítal, nikto nič nevidel, ja dávam procedurálny návrh, aby sme tento
bod riešili na najbližšom zastupiteľstve, nech sa pán primátor stretne konečne s poslancami
a potom sa nebude musieť čudovať, že prečo je zvolený niekto za generálneho riaditeľa
dopravného podniku, nech to predebatuje s poslancami poslaneckých klubov, aby to malo
nejakú dôstojnú úroveň, ale nie toto handrkovanie, čo tu teraz prebieha. To je podľa mňa
pod úroveň. Dávam procedurálny návrh, aby tento bod sa prerokoval najbližšom rokovaní
zastupiteľstva. Prerušenie bodu a pokračovanie na najbližšom zastupiteľstve. Vďaka.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujeme.
Hlasovanie č. 56 -

za: 24, proti: 3, zdržali sa: 6

p. Polaček, primátor mesta: Pán riaditeľ Petraško, poprosím vás, aby ste išli k pánovi riaditeľovi
Čopovi, prevzali si dokumenty, ktoré odmietate už dlhodobo prevziať tu pred sálou
a poslancami. Ďakujem pekne, pán riaditeľ vás čaká s listinnými vecami.
p. Petraško, riaditeľ K13: Aké dokumenty, prosím vás ešte pekne? Lebo odmietam prevziať?
Myslíte papier vzdanie sa funkcie a dohodu o ukončenie pracovného pomeru, ktorý ste mi
dali na stôl?
p. Polaček, primátor mesta: Pracovné veci, ktoré dlhodobo odmietate sa s nami stretávať a
diskutovať, poprosím vás pán riaditeľ. Pán riaditeľ magistrátu si potrebuje plniť svoju
úlohu, odmietate sa s nami stretávať, urobte čo môžete tu teraz s pánom riaditeľom,
ďakujem pekne.
--Bod č. 11
Menovanie člena správnej rady CIKE, n.o. v zmysle čl. V. ods. 7 písm. e) štatútu neziskovej
organizácie
p. Polaček, primátor mesta: Predkladateľom návrhu je pán námestník, nech sa páči, predložte
návrh.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pán primátor. V zmysle tak, ako je uvedené,
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končí funkčné obdobie jednému členovi správnej rady neziskovej organizácie CIKE, je to
spôsobené z dôvodu uplynutia doby tohto nominanta. Tento nominant je za štátnu
inštitúciu, resp. za inštitúciu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky, ktorého nominuje a odvoláva Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na návrh
štatutárneho orgánu zakladateľa neziskovej organizácie. Návrh na tohto člena, nakoľko až v
pondelok prebehlo zasadnutie správnej rady, pán primátor sa vyslovil, aby týmto
navrhovaným členom naďalej bol pán Mgr. Peter Himič, PhD., ktorý naďalej je členom
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry a to je Štátne divadlo v
Košiciach, čo odporučila vlastne aj správna rada. Preto by som si dovolil dať tento návrh na
nomináciu do správnej rady. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, otváram k tomuto bodu diskusiu. Ak sa do diskusie
nikto nehlási, uzatváram a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa
§ 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice menuje v zmysle čl. 5 ods. 7 písm. j) Štatútu neziskovej
organizácie Creative Industries Košice n.o. na základe návrhu primátora mesta Košice za
člena správnej rady neziskovej organizácie Petra Himiča.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 57 -

za: 28, proti: 0, zdržali sa: 6

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne.
--Bod č. 11/1
Personálne otázky vo Finančnej komisii pri MZ v Košiciach
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom č. 11.1 pán poslanec Huba predkladá návrh Personálne
otázky vo Finančnej komisii pri MZ v Košiciach. Nech sa páči.
p. Huba, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Vážené kolegyne, kolegovia, ja prejdem
rovno k veci, keďže z návrhu na uznesenie bude zrejme čoho sa týka. Takže návrh na
uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 zákona č. 401 z roku 1990
Zbierky o meste Košice v znení neskorších predpisov § 10 a § 15 zákona č. 369 z roku
1990 Zbierky o obecnom zriadení v neskorších predpisov za a) berie na vedomie zánik
členstva neposlanca vo finančnej komisii pri mestskom zastupiteľstve pána Ing. Juraja
Tobáka z dôvodu vzdania sa a za b) volí za člena Finančnej komisii pri Mestskom
zastupiteľstve v Košiciach pána poslanca mestského zastupiteľstva Ing. Juraja Tobáka.
Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, nech sa páči, otváram diskusiu. Ak sa do diskusie nikto
nehlási, uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa
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§ 6 zákona č. 401 z roku 1990 Zbierky o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 10
a § 15 zákona 369 roku 1990 Zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po
A) berie na vedomie zánik členstva neposlanca vo Finančnej komisii pri MZ Ing. Juraja
Tobáka z dôvodu vzdania sa, po B) volí za člena Finančnej komisie pri MZ v Košiciach
poslanca mestského zastupiteľstva Ing. Juraja Tobáka.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 58 -

za: 34, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.
--Bod č. 12
Schválenie žiadosti o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania na investičnú
akciu „Obnova bytového domu Adlerova 4, Košice “, súpis. č. 835
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. Pán poslanec Špak,
čakal som a teraz otázka je, či dostaneme pochvalu alebo nie v rámci Štátneho fondu
rozvoja bývania. Nech sa páči, máte slovo.
p. Špak, poslanec MZ: Ja mám len jednu otázku a chcel by som počuť dve čísla na tú jednu
otázku. Máme tu pána riaditeľa alebo to budete vedieť vy odpovedať? Tam sú ľahké
odpovede.
p. Polaček, primátor mesta: Skúste.
p. Špak, poslanec MZ: Keď sme tu pred pol rokom riešili a prosil som vás, aby sme sa pustili do
projektov, tak ste tvrdili, že na projektoch robíte už od augusta, že už to je všetko vyriešené,
urobené, že toho bude kopec a že ideme podávať žiadosti. Takže ja mám dve otázky. Prvá
otázka je, koľko žiadosti na ŠFRB máme na tento rok, okrem tejto jednej obnovy maličkej
za nejakých 700 tis. a koľko žiadostí máme a projektov pripravených na tento rok, ktoré
odovzdáme na ŠFRB na nájomné byty. Čo je téma, ktorú tu omieľam už rok a pol
a prosíkam. Tieto dve čísla mi povedzte a to mi bude stačiť.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, všetko máte v dôvodovej správe, všetky pripravované
aktivity, stačí si ich pozrieť. Pán poslanec Huba, nech sa páči.
p. Huba, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Vážené kolegyne, kolegovia, ja iba za
finančnú komisiu chcem povedať, že sme to skoro jednohlasne tento investičný zámer
schválili na svojom zasadnutí a tak isto sme súhlasili aj s vyčlenením finančných
prostriedkov v programovom rozpočte mesta. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak, nech sa páči.
P. Špak, poslanec MZ: Tak odpoviem za vás. Nula v prvom prípade, nula v druhom prípade.
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Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Neviem, ako ste celkom k tomu prišli, ale je to váš názor. Ak sa do
diskusie nikto nehlási, uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o predloženie
návrhu na uznesenie.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa
§ 10 ods. 3 zákona 401 zbierky z roku 1990 Zb. a zákona o meste Košice Slovenskej
národnej rady....akosi je to pomotane napísané, ešte raz budem čítať.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa
§ 10 ods. 3 zákona 401 z roku 1990 Zb. po A) schvaľuje investičný zámer týkajúci sa
stavby „Obnova bytového domu Adlerova 4, Košice“ podľa predloženého návrhu pod
bodmi 1, 2, 3, 4 a 5. Po B) súhlasí s vyčleňovaním finančných prostriedkov v programovom
rozpočte mesta Košice v budúcich rokoch na ukončenie obnovy a so zabezpečením
pravidelného splácania úveru počas celej doby jeho splatnosti, t.j. 20 rokov a po C) žiada
primátora mesta Košice zabezpečiť zmenu programového rozpočtu pre rok 2020 a vyčleniť
sumu 97.376,10 Eur v rámci kapitálových výdavkov súvisiacich s akciou „Obnova
bytového domu Adlerova 4, Košice“ súpisné číslo 835 - stavebné úpravy a udržiavacie
práce.“ Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 59 -

za: 34, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne.
--p. Polaček, primátor mesta: Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, je takmer 18:00 hodín,
chcem sa spýtať, či chceme pokračovať v rokovaní alebo či chcete pokračovať v rokovaní
zajtra? (pozn.: mimo záznam) OK, po tomto bode, ktorý prerokujeme, ja sa vzdialim,
ospravedlňujem sa vám.
--Bod č. 13
Koncepcia rozvoja športu v meste Košice – návrh na prerozdelenie dotácií v roku 2020
p. Polaček, primátor mesta: Materiál vám bol predložený, zúčastnil som sa aj finančnej komisii,
viac-menej k samotnému materiálu, ako takému, výrazné otázky neboli. Som rád, že sme
schválili vo VZN to, že desaťpercentná spoluúčasť pre tento rok nebude potrebná. Aj tým
spôsobom sme klubom pomohli. Nech sa páči, otváram rozpravu. Prípadne, ak budú nejaké
odborné otázky, poprosím pána Šveca, aby vysvetlil, v čom možno je samotný prepočet
iný, i napriek tomu, že to nevidno veľmi oproti minulému obdobiu. Ďakujem pekne, pán
poslanec Lörinc.
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujeme veľmi pekne. Na upozornenie referátu športu si dovolím
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navrhnúť malú zmenu v uznesení. Jedná sa len o to, že súčasťou uznesenia musia byť aj
tabuľky s konkrétnou sumou, aby na základe toho potom vedeli rozdeľovať peniaze. Čiže
uznesenie bude: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje rozdelenie dotácií v roku
2020 v rámci koncepcie rozvoja športu v meste Košice podľa dotácií spracovaných v
tabuľkovej forme v prílohách číslo 1 až 4, tzn. nemeníme tabuľky, len špecifikujeme, že v
tabuľkách sú uvedené presné sumy. Dovoľte mi tak isto vyjadriť vďaku za to, že mesto
Košice podržalo kluby. Bol som na tom stretnutí s klubmi športovými a je pravda, že
viaceré majú problémy sponzormi a niektoré sa vyjadrili doslova, že sú na kolenách,
zároveň, čo vyplynulo aj z diskusie na komisii športu a bola požiadavka na pána primátora,
na pána Hubu, ktorý je predseda finančnej komisie, aby sa krízový finančný štáb zaoberal
možnosťou preverenia nejakej pomoci aj tým športovým klubom, ktoré majú prenájmy v
mestských objektoch. Čiže pevne verím, že ak zasadne finančný krízový štáb, skúsi prísť s
nejakými riešeniami a verím, že športové kluby to uvítajú. Ďakujem veľmi pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ja len sa pána námestníka
Gibódu chcem opýtať vlastne, že či mal rokovanie so zástupcami ZŠ Požiarnická alebo
tými, ktorí majú tam zámer nejaký ako z časti lokomotívy, keby ste sa mohol vyjadriť.
Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník. Ok, tak na záver. Pán poslanec Schwarcz.
p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja keďže som nedostal odpoveď na plánované
úpravy rozpočtu a škrty pri letných terasách, keďže opäť ideme niečo schvaľovať, tak by
som chcel opýtať v tomto bode, aby sme neboli prekvapení, ja veľmi rád podporím tento
návrh, ale chcel by som využiť tento bod, aby som mal informáciu. Pri letných terasách
som to očakával, keďže sme na príjmovej stránke brali 250 tis., že kde sa to prejaví vo
výdavkovej stránke. Bola to podľa mňa v podstate úprava rozpočtu, tak poprosím
informáciu, kde sa plánujú úspory v rozpočte. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník, nech sa páči.
p. Gibóda, námestník primátora: Ďakujem. Ku téme Požiarnickej, áno, prebehlo pracovné
stretnutie na magistráte, ja som sa už ospravedlňoval aj zástupcom klubu, ktorý predložili
tento návrh, ešte je tam potrebné doriešiť nejaké veci zo strany ÚHA. Aj po tej našej
skúsenosti, ktoré máme s ihriskom Východoslovenského futbalového zväzu na sídlisku
KVP, je tam potrebné ešte doriešiť, čo sa týka dynamickej a statickej dopravy vzhľadom na
pohyb rodičov a dovoz detí na takéto ihrisko a potrebné je ešte doriešiť, to zladiť, aby v
budúcnosti nevznikli problémy s tým, že tam bude osvetlenie večerného, aby sa večer
mohlo hrať, aby sa okolití obyvatelia, z okolitých bytoviek na to nesťažovali. Čiže toto sú
detaily, ktoré sa ešte doriešujú so žiadateľom, ale verím, že v krátkej dobe príde tento návrh
na podporenie do zastupiteľstva.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Filipko, pardon.
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p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Iba jednu technickú otázku. V čase, keď sme pred
rokovaním mestskej rady sme dostali v maily z organizačného, že pri príprave materiálu
Koncepcia športu, v tabuľke číslo 3 sa vyskytli chyby a boli tam nejaké omylom zadané iné
tabuľky, či pre mestské zastupiteľstvo boli zverejnené a doručené opravené alebo správne
tabuľky, aby sme formálne mali taký materiál, ktorý má byť schválený. Len otázka,
odpoveď. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Áno, je to v poriadku, potvrdí to pán poslanec Lörinc.
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: S faktickou, pán poslanec Lörinc.
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Potvrdzujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som pri tomto bode chcel len jednu vec, keďže
je tu ďalší bod, ktorý má nejaké požiadavky na rozpočet, aby sa možno stalo pravidlom, že
keď sa bude vždy schvaľovať nejaký materiál, ktorý má nejaké požiadavky na rozpočet,
aby automaticky poslanci dostávali aj to, o koľko sa zvýši zadlženie Košíc a proste veci s
tým spojené. Excelovská tabuľka to vie vyriešiť. Ja viem, že niekedy je ťažko povedať, aký
je súčasný stav na účte, ale pri každom bode sa pýtame, odkiaľ to chceme vziať, o koľko sa
zvýši zadlženie atď., bol by som rád keby to bolo automaticky súčasťou materiálu.
Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán kolega Lipták, ja som taký šťastný, že vy
nie ste žiadnym štatutárom a modlím sa k Bohu, aby ste nikdy nebol. Lebo vy, keby ste bol
nejakým štatutárom a podobne keby rozmýšľal bývalý prezident, pán Schuster, dodnes by
sme na Hlavnej chodili po kanáloch, ale samozrejme vy by ste tam bol rád, že tam stretnete
ježkov, užovky, žabky. Prestaňte toľko šomrať a podporte rozvoj, podporte financovanie
športu, podnikateľov a všetko možné, dobre? Lebo už to sa nedá naozaj počúvať, všetko
vám vadí.
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník, nech sa páči.
p. Gibóda, námestník primátora: Faktická poznámka. Kolegovia poslanci, pán poslanec Lipták.
Chcel som reagovať na teba, pán poslanec, že tieto finančné prostriedky na šport sú už vo
schválenom rozpočte. Ale súhlasím s tebou a nedá mi nepovedať, lebo ako niektorí
poslanci tu hlásajú, aby sme na seba neútočili osobne a potom opakovane to robia. Takže ja
poprosím, keďže nemôžem na toho poslanca reagovať, aby to ten poslanec už nerobil, lebo
on sám ukazuje, ako si sám váži vlastné slová a vlastné názory a morálne hodnoty.
Ďakujem.
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p. Polaček, primátor mesta: Keďže sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram diskusiu, prosím
návrhovú komisiu.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia obdržala pozmeňujúci
návrh od pána poslanca Lörinca. Návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa príslušných právnych predpisov schvaľuje prerozdelenie dotácií v roku 2020 v rámci
Koncepcie rozvoja športu v meste Košice podľa dotácii spracovaných v tabuľkovej forme v
prílohách číslo 1 až 4.“ Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 60 -

za: 33, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.
--Bod č. 14
Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2019
p. Polaček, primátor mesta: Poprosím pána námestníka, aby prevzal rokovanie, ďakujem pekne.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Kolegovia, tak ako bolo uvedené, bod
Monitorovacia správa plnenia Programového rozvoja mesta Košice, všetci ste dostali k
predmetným návrh materiálu. Prosím, otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec
Hlinka, nech sa páči.
p. Hlinka, poslanec MZ: Tak v tejto oblasti mi chýbajú isté konkrétnosti, pretože celá táto správa
monitorovacia je veľmi všeobecne písaná a keď som sa díval do tabuľkovej časti pri
jednotlivých tých oblastiach, tam nie sú uvedené nejaké konkrétne projekty. Takže nie je to
možné ani vlastne porovnávať, čo sa splnilo z tých projektov a čo nie. A keď som sa
napríklad tak zameral na mesto kvalitného životného a prírodného prostredia, na tento úsek,
tak myslím si, že keď sa chceme stať teda aj Európskym mestom zelene, o čo sa
uchádzame, tak určite, že v tejto oblasti plnenia programového rozvoja mesta Košice by
mali byť opatrenia na zamedzenie negatívnych dopadov zmeny klímy na území mesta
Košice, na vodo-zádržné opatrenia na území mesta, pretože toto je téma aktuálna vzhľadom
na problémy, ktoré súvisia s otepľovaním a myslím si, že to je veľmi významná a dôležitá
otázka zachovania kvality životného prostredia ako takého aj v našom meste. A v rámci
odpadového hospodárstva bolo potrebné do tohto programu, aj keď je to monitorovacia
správa za uplynulý rok, v tomto roku ešte platí a tento celý program, zahrnúť aj
vypracovanie nejakej koncepcie konečne, aj riešenia, uzamykateľných kontajnerovísk,
prípadne polopodzemných a podzemných kontajnerovísk na území mesta, pretože je to
dlhodobý problém, o ktorom sme sa tu už bavili viackrát a bolo v podstate povedané, že
takáto koncepcia riešenia uzamykateľných kontajnerovísk bude predstavená mestskému
zastupiteľstvu v najbližších týchto mesiacoch, ale zatiaľ to v programe ani dnešného
zastupiteľstva nebolo. Takže apelujem aj na túto oblasť. Všetko v mojej strany.
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Horenský.
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja by som len chcel, my sme to už riešili aj na
komisii kultúry, aby sa nejakým spôsobom ujednotilo potom, čo chce mesto od mestských
častí, aké údaje, pretože na kultúre, keď sme si prezerali práve túto oblasť, už nám bolo
jasné, že 22 mestských častí určite neinvestovalo nejakých 30 tis. Eur do športu a 51 tis.
Eur do kultúry. A keď som si detailnejšie pozrel, tak chýbajú tam napríklad údaje za MČ
KVP, ktorá len samotná za minulý rok urobila alebo organizovala nejakých 50 podujatí.
A ja som si zisťoval potom, že prečo tam chýbajú údaje z našej mestské časti, tak bolo mi
povedané, že do tejto monitorovacej správy už to nie je potrebné za mestskú časť
nahlasovať. Potom vznikajú takéto skreslené údaje, že niektoré mestské časti niečo robia,
niektoré nerobia a potom celkový obraz o tom, že ako sa venujú napr. mestské časti kultúre
a športu je dosť skreslené. Ďakujem pekne.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Na záver, kolegovia, vystúpi aj pán Dlhy z
oddelenia strategického rozvoja a ja poviem tiež ešte svoje ku tomuto materiálu. Pán
poslanec a starosta Lörinc.
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujeme veľmi pekne. Ja nechcem povedať na 100 %, ale teraz som sa
aj radil s kolegom starostom, ja si nespomínam, žeby sme boli oslovení mestom Košice, že
ako mestská časť dajte v jednotlivých častiach veci. Ja som na to upozorňoval aj na nejaké
zjavné chyby, ale neboli opravené, napríklad keď si vezmete program, programovú oblasť
rozvoja bezpečné mesto, tam je dobudovanie efektívneho bezpečnostného kamerového
systému mesta, doplnenie kamerového systému, zakúpenie nových kamier sídlisko KVP v
hodnote 3.811,- Eur. Žiadne kamery na sídlisku KVP nepribudli za minulý rok a vôbec nie
v hodnote 3.811,- Eur, čiže je tam uvedené klamstvo, na ktoré som upozorňoval alebo teda
nie vedome klamstvo, aby som niekoho neobviňoval, nepravdivý údaj. Ďakujem. A chcem
len upozorniť, že spoločnosť Antik na majstrovstvá sveta hokeja minulý rok venovala 100
kamier, z toho mesto dokázalo využiť nejakých 38, 60 kamier je na sklade Antiku a
nevedia namontovať, lebo áno, chceli pôvodne ťahať vzduchom, čo nie je dovolené, ale ak
by tieto kamery boli rozpočítané medzi mestské časti, tak už svietia a fungujú a pomáhajú
mestskej polícii. Takto stoja spoločnosti na sklade a máme to zdarma, sme to nevyužili.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, pán poslanec, po rokovaní mestskej rady
vám bol zaslaný e-mail, ktorý je e-mailom, ktorý sme dostali na naše požiadanie z mestskej
časti, takže prosím, keď máme tu e-mailovú komunikáciu, ktorá jasne dokazuje, že ste tieto
údaje poskytli z mestskej časti, tak to, že vy nemáte osobne tú vedomosť, tak osobne vaši
pracovníci asi mali tú vedomosť a to už potom nie na zodpovednosti mesta Košice, ako
prebiehajú procesy u vás. A čo sa týka tých kamier, vyjadril sa vám na to aj šéf mestskej
polície priamo na rokovaní. Poprosím s faktickou pán poslanec Lipták, tak nech sa páči.
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Vďaka. Ja len mám jednu prosbu, v podstate je to
správa za rok 2019, čiže už len sa bavíme o tom, čo bolo. Chcem poprosiť radu starostov a
vedenie mesta sadnite si na to páni, nájdite si mechanizmus fungovania a prepojenia a
zasielania informácií, že keď prejednávať správu za rok 2020, tak už neberme tieto muchy
tu musieť vychytávať. Len toľko som chcel. Díky.
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, my nepotrebujeme žiadne muchy vychytávať,
dostali sme oficiálnu odpoveď mestskej časti. Pán poslanec Jakubov, nech sa páči.
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Dámy a páni, ja som už minulý rok otváral
otázku...
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Poprosím kľud, aby mohol pán poslanec hovoriť.
p. Jakubov, poslanec MZ: ...,ktorá sa nachádza v časti Košice mesto kvalitnej dopravy. Bola
pozastavená príprava projektovej dokumentácie na zvyšné časti električkových tratí, to je
Alejová, Barca a sídlisko Nad jazerom, bola vypísaná nová súťaž, dostali sme sa do
časového sklzu, kde ak by boli projekty zrealizované minulý rok a vydané stavebné
povolenia, mohli sme čerpať ešte prostriedky zo starého programovacieho obdobia.
Upozorňoval som, že pravdepodobne v novom programovacom období to bude
problematickejšie z dôvodu, že sa blížil Brexit. Dnes opäť uvažujeme, že po ukončení
projektovej dokumentácie tou istou spoločnosťou, ktorá vyhrala prvýkrát podotýkam, ak sa
nemýlim, je to spoločnosť Reming, budeme sa musieť uchádzať o tieto prostriedky v
období rokov 21až 27, to sme ešte nevedeli, že príde Covid-19 a dovolím si veľmi
pesimisticky predpokladať, že na tieto investície finančné prostriedky pravdepodobne
nedostaneme. A je to škoda, pretože až na rýchlodráhu Nad jazero sme mohli ešte v starom
programovacom období ukončiť rekonštrukciu a mobilizáciu všetkých električkových tratí,
čo je pre rozvoj MHD a samozrejme pre Košičanov veľmi dôležité. Ďakujem pekne.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. Ja poprosím pána
riaditeľa, aby na to reagoval, lebo opakovane túto mantru tu presadzujete a ja by som chcel
vidieť niekde dôkaz o tom, pretože naše skúsenosti z rokovaní aj s ministerstvom dopravy
ukazovali, že tu reálne neboli k dispozícii žiadne voľné eurofondy na tento účel zo starého
programového obdobia. Ak máte dôkaz o tom, že boli, tak nám ho, prosím, ukážte. Lebo
ináč je to potom prepáčte, ale klamstvo, čo hovoríte. Poprosím pána poslanca Petrovčika.
Potom bude pán poslanec Jakubov.
p. Petrovčik, poslanec MZ: Ďakujem pán námestník. Ja len v krátkosti by som chcel povedať, že
na strane číslo 6 tejto monitorovacej správy, kde sa hovorí o kamerách a kamerových
systémoch, nerozumiem prečo je ako realizátor napísaná MsP, čiže mestská polícia, keď
päť z týchto deviatich kamier realizovala naša Mestská časť Košice – Staré Mesto, čiže mi
to nie je jasné, či je to preklep alebo čo je tu akože. Keby nám to mohol niekto vysvetliť.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Je tu veliteľ mestskej polície? Ak nie, tak potom na záver
poprosím pána Daňa, aby cez pána Dlhého reagoval. Pán poslanec Jakubov, nech sa páči.
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán kolega Gibóda, vyprosím si, pred chvíľou ste
tu upozornili pána poslanca Djordjeviča, aby sme na seba neútočili, neboli osobný. Ja vás
sledujem celé toto zastupiteľstvo, ste jeden z tých, ktorý je najviac osobný a vyjadrujete sa,
ako sa vyjadrujete. Nebudem sa k tomu ja vyjadrovať. Ja si vyprosím od vás, že klamem.
Samozrejme, že prostriedky boli na Slovensku na určité formy pridelenia cestou
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európskych fondov, neviem, neboli určite určené pre Košice dopredu, pretože sme nič
nemali predložené, ani žiadosť. Takže, buď si preverte vy, ako formou sa prideľujú tie
prostriedky a ja, keď som sedel tam, kde vy, ja som ich pár zohnal pre Košice a riešil
osobne a chodieval som do Bratislavy, keď bolo potrebné každý týždeň a tie prostriedky tu
boli. Takže vyprosím si takéto vaše správanie. Ja som sa vyjadril v prospech toho, čo
potrebuje mesto a nie, či vás z niečoho obviňujem.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, tým, že som na vás reagoval, som nebol
osobný, lebo som neútočil na vašu osobnosť, iba som povedal, že fakt alebo informáciu,
ktorú ste vy preukazoval za fakt, nie z našich vedomosti faktom. Ak ste bol a vyjednával ste
v Bratislave, veľmi dobre viete, že ministerstvá, aj keď možno nemajú vyhlásenú výzvu,
majú už pridelené na projekty tieto finančné zdroje a očakávajú, že mestá sa s niečím
prihlásia. A nebola táto alokácia pridelená pre mesto Košice. Poprosím pána riaditeľa, aby
na to reagoval.
p. Čop, riaditeľ MMK: Ďakujem veľmi pekne. Ja len zareagujem, dá sa povedať, na tú praktickú
stránku. V žiadnom prípade súťaž na rekonštrukciu električkových tratí, ktorú poznáme pod
označením MET2, nebola zrušená, bola len prijatá nová koncepcia a to z jedného hlavného
dôvodu. Pôvodný zámer počítal s projektovou dokumentáciou na komplexnú rekonštrukciu
všetkých tratí tak, ako boli začlenené v rámci MET2, tzn., že samotná aj rekonštrukcia by
bola viazaná na kompletný balík, ktorý by pozostával z nejakých 120 – 150 mil. Eur.
Takýto balík na rekonštrukciu električkových tratí nebol pre Košice vyčlenený, ani sa do
budúcnosti nepočítalo. Ten náš zámer bol nastavený tak, aby sme si vyčlenili sedem
samostatných úsekov, ktoré sa dajú samostatne rekonštruovať. Takto som dva možno tri
týždne komunikoval aj na samotnom ministerstve s pánom ministrom. Za toto riešenie sme
boli pochválení, pretože umožňuje vlastne oveľa operatívnejšie reagovať na prípadné voľné
finančné zdroje a práve z tohto dôvodu sa zaujímali o to, kedy budeme mať pripravenú
projektovú dokumentáciu a kedy sa môžme začať baviť o finančných prostriedkov, ktoré by
mohli byť využité práve na najviac poškodené alebo dá sa povedaťzdevastované časti
električkových tratí. Proces je rozbehnutý, myslím, že asi dva týždne dozadu bola
vyhlásená zo strany ministerstva výzva a na základe nášho rokovania, čiže smerujeme k
tomu, aby sme vlastne túto fázu dotiahli do finálnej podoby a mohli sme vlastne realizovať
projektovú dokumentáciu v rámci tohto projektu. Stále si ale musíme povedať, že tu sa
bavíme o projektovej dokumentácii, projektovej príprave, áno, po stavebné povolenie.Čiže
o samotnej rekonštrukcii sa môžme baviť až v ďalšej etape a o tom sa momentálne vedú
rokovania priamo na ministerstve.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Djordjevič s faktickou.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán námestník. Ja som sa
prihlásil ešte kým ste vy rečnil. Čiže nie je to faktická na pána riaditeľa magistrátu, ale na
vás. Budem reagovať na váš výrok, že nevedomosť, takto, že vaša nevedomosť nie je fakt.
No nevedomosť alebo neznalosť, nedostatok alebo neprítomnosť vedomosti na označenie
absolútnej hrubej nevedomosti, nevšímavosti alebo obmedzenia sa používajú slovo
ignorancia, ignorácia alebo ignorantstvo. Nevedomosť z hľadiska zámeru môže byť aj
neúmyselná a to je dôsledkom slabomyseľnosti v dôsledku nemožnosti respektíve
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nedostatku možnosti dostať sa k potrebným informáciám napr. aj dôsledkom nedostatku
falzifikovateľných informácií v súčasnej dobe alebo dôsledkom nízkej miery inteligencie.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Dúfam, že to nebolo smerované proti niektorému
poslancovi tohto zastupiteľstva. Poprosím pána Dlhého, aby osvetlil niektoré odpovede a
hlavne to, ako Magistrát mesta Košice ide pracovať ďalej na Pláne hospodárskeho
sociálneho rozvoja, ako budeme čeliť presne tým výzvam a problémom, na ktoré ste
reagovali, že či je tam nízka podrobnosť v rámci tohto PHSR alebo vysoká. Mali sme tu
akčný plán, ku ktorému sa strhla tiež široká debata a ku tomuto začíname viesť debatu ako
nastaviť tento plán do budúcnosti tak, aby sme boli pripravení aj na budúce programové
obdobia. Poprosím pán Dlhý, nech sa páči.
p. Dlhý, vedúci oddelenia strategického rozvoja: Dobrý deň vážené mestské zastupiteľstvo. Ja len
možno k tomu samotnému materiálu, o čom on vlastne je. Je to vlastne materiál, ktorý
vypracovávame v súlade so zákonom o podpore regionálneho rozvoja a predkladáme ho po
schválení ako na Košický samosprávny kraj, kde on potom spracuje takúto monitorovaciu
správu za celý kraj. Tento materiál vychádza zo schválených materiálov ako bol akčný plán
schvaľovaný minulý rok v tomto zastupiteľstve a porovná veci, ktoré boli schválené s tými,
ktoré sa realizovali. Nemá ambíciu hovoriť o tom, že čo budeme robiť do budúcna a čo by
sme mohli atď. Toto je vec potom iných dokumentov, možno iného bodu rokovania
zastupiteľstva. Čo sa týka podkladov, ktoré máme, naše oddelenie proste osloví všetky
dotknuté inštitúcie v meste od referátov magistrátu, mestských častí, mestských podnikov,
jednoducho zozbiera od nich tieto informácie a dá ich do tejto správy. Ak sa vyskytnú
takéto nedostatky, tak my dnes takto nevieme na zastupiteľstve reagovať, že prečo je tam
to. Takýto podklad sme dostali a takí sme ho dali. Ak uznáte, že máme pri ďalších
dokumentoch robiť ešte nejaký audit týchto vstupov a overovať. Ta kto budeme takto robiť.
Preto tam možno nie sú niektoré aktivity v oblasti kultúry a športu, ktoré sa realizovali v
mestskej časti, pretože nejak neboli takto schválené v tých predchádzajúcich dokumentov.
Nie je to nejaký úmysel vynechať, čo všetko sa v tomto meste urobilo, on ani nemá ambíciu
dopodrobna mapovať každú aktivitu v tomto meste, to by bol strašne obsiahly dokument.
Tak toľko možno na vysvetlenie a pochopenie, o čom je tento dokument. Môžme ešte k tej
mesto kvalitnej dopravy, ten cieľ je naozaj rekonštruovať električkové trate a verte tomu, že
ak sú voľné zdroje, tak ich vidíme a podávame tam projekty. Čiže zatiaľ sme ale nevideli
ani v komunikácii s ministerstvom, aby sme ešte v tomto programovom období mohli
realizovať rekonštrukciu električkových tratí. Toľko na vysvetlenie, ďakujem.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Možno ešte ku plán na budúce obdobie.
p. Dlhý, vedúci oddelenia strategického rozvoja: Takto, táto monitorovacia správa k programu
rozvoja mesta je možno ako to poslednou, pretože plánujeme pripraviť nový rozvojový
dokument a v ňom možno aj prekopať tú štruktúru tohto dokumentu aj vo väzbe na to, že je
vydané nové metodické usmernenie ako pripravovať tieto dokumenty. Práve aj v tom
metodickom usmernení sa hovorí, že máme to robiť tak dvojfázovo, máme najprv
vypracovať tzv. vstupnú správu, kde pomenujeme hlavné ciele a vízie, pomenujeme ako a
čomu sa bude venovať nový programový dokument, pomenujeme aj aké finančné zdroje na
jeho prípravu treba vyčleniť, aké ľudské kapacity vyčleniť, akých aktérov zapojiť a táto
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vstupná správa musí prísť do mestského zastupiteľstva a toto celé, čo tam pomenujeme,
musí mestské zastupiteľstvo odobriť a potom budeme pracovať na novom programe
rozvoja mesta.Takže toto pripravíme, aby sme tú vstupnú správu dali do konca tohto roka a
v priebehu budúceho roka pripravili rozvojový dokument.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Ja vidím, že to kolegoch zaujalo.
Ak nehlási sa nikto ďalší do diskusie, poprosím návrhov komisiu...pardon, pán poslanec
Petrovčik.
p. Petrovčik, poslanec MZ: Ja by som chcel ešte raz zopakovať, potom asi neviem, či dám
procedurálny návrh o prerušení tohto bodu, nemôžem hlasovať za tento materiál, ktorý má
chyby. Čiže keď raz hovorím, že tie kamery, ktoré sú tam uvedené, že robilo mesto
prostredníctvom mestskej polície a to nie je pravda, tak to tam treba prepísať a treba tam
jasne napísať, že to robila Mestská časť Košice - Staré Mesto v počte ako som spomínal v
predchádzajúcom vstupe. Je to maximálne neúcta voči tým zamestnancom nášho úradu
mestskej časti, ktorý sa na tom podieľali a pracovali, že ich aspoň tu nespomenieme túto
mestskú časť. Takže vás poprosím, treba to zmeniť tak, že ja by som sa potom asi cez
procedurálny návrh dal návrh na prerušenie tohto bodu a prepracovanie. Ďakujem.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Dám slovo pánovi Dlhému, ale mrzí ma, že tak ako prišiel
pri podobnom pripomienkou pán starosta Lörinc a vysvetlili sme si to, neprišiel pán starosta
s touto pripomienkou skôr. Nech sa páči pán Dlhý.
p. Dlhý, vedúci oddelenia strategického rozvoja: Teraz na vysvetlenie. My to mať túto správu
schválenú, lebo ju potrebujeme predložiť do konca mája. Ak je tam takáto výhrada, tak ju
vieme opraviť. Teraz mi pán kolega z mestskej polície, lebo od nich sme dostali podklad,
vysvetľoval, ako pristúpili k tomuto číslu. Ja sa viem k tomu vrátiť a ten materiál vieme
takto upravený po konzultácii s vami odoslať, ak s tým súhlasíte.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pán Dlhý. S procedúrou pán poslanec Petrovčik.
Nie? Ďakujem veľmi pekne. Ak sa nikto ďalší hlási do diskusie, poprosím návrhovú
komisiu.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa
príslušných ustanovení berie na vedomie Monitorovaciu správu plnenia Programu rozvoja
mesta Košice na rok 2019.“
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem kolegovia, hlasujme o tomto návrhu.
Hlasovanie č. 61 -

za: 30, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 15
Delegovanie zástupcov mesta Košice do rád škôl a školských zariadení, pri školách a
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školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice za zriaďovateľa na nové
funkčné obdobie štyroch rokov
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Predkladateľom materiálu je pani námestníčka primátora,
pani poslankyňa Gurbáľová. Otváram tento bod a dávam slovo pani námestníčke. Nech sa
páči.
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. K tomuto bodu by som rada
podotkla len toľko, že návrh sa musí predkladať s celou tou tabuľkou tak, ako ju máte v
prílohe vzhľadom na to, že radám škôl končí funkčné obdobie a preto to musíme schváliť v
zmysle právnych predpisov celé komplet na novo. K zmenám došlo iba v prípade, že z
nejakého dôvodu si členovia rady školy nemôžu vykonávať svoj mandát a preto dovoľte,
aby som predniesla teraz pozmeňujúci návrh k bodu číslo 15. V prílohe číslo 2 sa mení: v
časti základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice bod 28 Základná škola
Starozagorská 8, Košice namiesto pán Švec sa navrhuje pán Dávid Karľa, poslanec MČ
Košice Sídlisko KVP, v bode 3 Základná škola Bernolákova 16, Košice namiesto Ing.
Ladislav Brada sa navrhuje Monika Lacková, poslankyňa MČ Košice - Poľov a v bode b) v
časti materské školy, základné umelecké školy, jazyková škola, centrum voľného času v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice bod 25 Materská škola Bukovecká 12, Košice
namiesto Ing. Ladislava Bradu sa navrhuje Mgr. Lucia Gurbáľová. Koniec návrhu,
ďakujem.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa páči,
pán poslanec Andrejčák.
p. Andrejčák, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Taktiež mám jednu zmenu v rámci prílohy číslo 2 v
rámci tohto bodu a to konkrétne sa týka bývalého poslanca miestneho zastupiteľstva MČ
Dargovských hrdinov, pána Ing. Mareka Antoša, ktorý k 01.01. sa vzdal mandátu, je
uvedený ešte v radách školy na Základnej škole Ľudovíta Fullu , Maurerova ulica a
Materská škola Povstania českého ľudu, takže predniesol by som a pozmeňovací návrh, že
mestské zastupiteľstvo schvaľuje v prílohe číslo 2 ukončenie členstva Ing. Mareka Antoša,
zástupca MČ Dargovských hrdinov v radách škôl ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova ulica a
Materská škola Povstania českého ľudu a náhradník, ktorý nastúpil na uvoľnený mandát po
tomto poslancovi a bude mať záujem o pôsobenie v týchto radách školy, my to
odkonzultujeme s magistrátom a následne po prijatí uznesenia na miestnom zastupiteľstve,
by sme uznesenie zaslali na magistrát. Ďakujem pekne.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pán poslanec. Poprosím o písomné návrhy,
doručenie návrhovej komisie aj pre pani námestníčku. Hlási sa ešte niekto ďalší do diskusie
k tomuto bodu? pán poslanec a starosta Ténai, nech sa páči.
p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem. Keďže nemáme bod, ani diskusiu, ani rôzne a bavíme sa
o školách, rád by som sa spýtal, od 1. júna od pondelka, by mali byť otvorené aj základné
školy, aj materské školy, chcem sa spýtať, keďže sú tu možno aj boli nejaké novinárske
otázky, že či je veľký záujem zo strany rodičov o otvorenie týchto škôl, či sa všade zvládne
vlastne toto otvorenie, či vieme umiestniť vlastne všetkých študentov, vlastne žiakov a aj
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deti vlastne, či máme dostatočné kapacity. Ďalej by som sa spýtať či zamestnanci, ktorí
nastúpia od prvého, či sa budú testovať alebo nebudú testovať alebo ako to bude prebiehať,
čo sa týka nejakých PCR testov alebo niečo podobné či budú v rámci tej pandémie teraz to
bude nejak riešené zo strany mesta, keďže zriaďovateľom materských škôl prevažnej miere
a základných škôl v plnej miere je mesto Košice. Ďakujem.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Poprosím pani námestníčku, aby odpovedala na
otázky pána starostu. Nech sa páči.
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: V piatok sme mali poradu riaditeľov základných
škôl, poradu riaditeľov materských škôl, kde sme sa dohodli, ako bude prebiehať ten proces
otvorenia škôl pre našich žiakov. Stále čakáme na nejaké usmernenie z Ministerstvo
školstva, lebo nie všetko nám je úplne jasné. To, čo nám je jasné, vieme zabezpečiť, to, čo
nám nie je, na to musíme čakať, ale myslím si, že všetko je pripravené tak, že tie deti, ktoré
sa prihlásili alebo rodičia, ktorí prihlásili svoje deti do školy, budú uspokojení a podľa
mojich informácií, pani Lopušniaková ma môže doplniť, ale podľa mojich informácií dve
tretiny žiakov má záujem o vzdelávanie počas mesiaca jún, 75 %, tak ma teraz pán riaditeľ
opravil. Keď sme si robili taký prieskum, tak toto je výsledok. Nevieme, čo sa udeje v
priebehu ďalších týždňov, pretože tí rodičia môžu tie deti odhlasovať, prihlasovať a čo sa
týka testovania, vzhľadom na výsledky v meste Košice sme neuvažovali o tejto možnosti,
ale pokiaľ by prišla taká požiadavka zo strany riaditeľov škôl alebo zo strany zamestnancov
škôl, mesto sa tomu nebráni a budeme hľadať spôsoby, ako to urobiť.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: S faktickou pán poslanec Schwarcz.
p. Schwarcz, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. No sme mimo témy, ale už
zareagujem ohľadom toho testovania, keďže v Bratislave, v mestskej časti, kde bol výskyt,
testovali učiteľov a bol tam nejaký počet, ktorá boli v rámci tých rýchlotestov pozitívni
alebo teda mali nejaké podozrenie, tak mi píšu rodičia, že ako to bude v Košiciach, lebo
niektorí teda zmenia rozhodnutie, tak mne je jasné, že zajtra nevieme otestovať 4000
zamestnancov škôl, len asi bude nad tým treba...bude si asi treba vypýtať spätnú väzbu od
riaditeľov, že aký počet im reálne nastúpil, či z tejto obavy teda sa zníži ten počet
nastúpených detí a aspoň predbežne teda prezistiť, či bude možnosť testovania
zamestnancov škôl. Ďakujem pekne.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Poprosím technikov, aby skontrolovali zariadenie pani
námestníčke. Pán poslanec Špak, nech sa páči. Nasleduje pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Už to svieti, ďakujem. Sme tu v radách škôl, mnohí tak vlastne
informačne k tomuto bodu, keďže nám ide o tú prevenciu a hygienu. Už som síce mnoho
rúšok rozdal aj na našom sídlisku našim školám, ale chcem vám ponúknu kolegovia, čo ste
v tých radách škôl, žiaci, ktorí teraz nastúpia, mnohí z nich nie sú tak, by som povedal, že
silný sociálne na to, aby mali jedno-dve rúška na deň, keď mám nejaké dve-tri deti dajme
tomu a veľakrát sa stane, že tie deti sú zábudlivé a prídu do školy bez rúška, tak ponúkam
teraz riaditeľom prípadne na vrátnicu, na recepcie, mám rúška na viacnásobné použitie
prateľné, ktoré nám šijú naše dobrovoľníčky z Košického kraja. Takže, ak by ste mali
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záujem ešte pár stovák ich je k dispozícii.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. S faktickou pani poslankyňa a námestíčka
Gurbáľová.
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Faktická poznámka. Chcela by som zareagovať na
pána starostu Ténaia. Čo sa týka toho testovania, ja by som len chcela porovnať tie
štatistické čísla ochorení v meste Bratislava a v meste Košice. Čiže my sme nemali na to
dôvod, aby sme nejak komplexne začali testovať našich učiteľov, lebo tie čísla boli
pomerne teda nižšie ako boli v Bratislave, ale opakujem tak ako som už povedala, ak taká
požiadavka vzíde, budeme sa ňou zaoberať a čo sa týka tých hygienických podmienok a
zabezpečenia toho procesu v škole, tak by som teraz poprosila pána riaditeľa, aby sa
vyjadril, ako to budeme zabezpečovať.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Poprosím pán riaditeľ, nech sa páči.
p. Čop, riaditeľ MMK: Čo sa týka tej ponuky na tie rúška, poviem rovno, rúšok niekedy nie je
dosť, ale treba si uvedomiť, aký bude režim v školách. Tie deti musia prísť do školy s
rúškom, takže v podstate to, že si ho zabudnú svojim spôsobom by nemalo nastať. Zasa
treba si uvedomiť, že ten režim škole, keď prídu do školy, budú vlastne v obmedzenom
kolektíve s obmedzeným počtom detí a v tomto kolektíve už rúška nosiť nebudú, áno, čiže
v triede sa budú hýbať bez rúšok, lebo to sa nedá zabezpečiť, aby mali celý deň. Takže
preto vravím, rozprávať sa o tom, že dve-tri rúška na deň, to dieťa príde ráno s rúškom a
vlastne po opustení vyučovacieho procesu si dáva rúško a odchádza. Takže tam je tento
režim inak nastavený. Čiže tie deti sa nebudú pohybovať. Treba si uvedomiť, že aj ten
režim je nastavený tak, že deti budú rozdelení do kolektívu, pri materských škôlkach je to
15 detí, pri základných školách je to 20 detí a vyučujúci sa pri nich nebude striedať, áno,
čiže vyučujúci bude s nimi pôsobiť celý týždeň jeden človek tak, aby sa zabezpečilo, že to
prostredie, v ktorom sa budú hýbať deti, vyučujúci bude homogénne. Takže to je asi
k tomuto.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi. Ešte možnože k téme k rúškam, mnohí z
vás aj ako starostovia ste využili možnosti mesta Košice, ktoré cez výmenníky
distribuovalo látku na rúška, tá je ešte stále k dispozícii na výmenníku Štítová rovnakým
spôsobom dá sa tam získať opäť pre dobrovoľníkov, ktorí by chceli šiť to, či už pre svoje
komunity alebo podobne. Pán poslanec a starosta Andrejčák, nech sa páči.
p. Andrejčák, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán námestník. Po dohode s vami, ale aj s
poslancami mestského zastupiteľstva za MČ Dargovských hrdinov doplním na návrh na
uznesenie, ktorý som predložil a to konkrétne druhú časť, čiže po b) volí do rád škôl v
poradovom čísle 19 a 38, čiže Základná škola Ľudovíta Fullu a Materská škola Povstania
českého ľudu, pani poslankyňu miestneho zastupiteľstva doktorku Miriam MelišovúČugovú. Návrhová komisia má doplnený návrh na uznesenie.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, čiže to je vlastne náhradník miestneho
poslanca, myslím si, že to by malo byť v poriadku. Sú ešte nejaký ďalší hlásiaci sa
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diskusie? Ak nie, ukončujem diskusiu a poprosím návrhovú komisiou, aby teda začala čítať
postupne tieto dva návrhy na doplnenie uznesenia a potom samotné uznesenie.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Áno, návrhová komisia dostala dva také
pozmeňujúce návrhy. Prvý bol prednesený pani námestníčkou Gurbáľovou. Návrh na
uznesenie MZ sa mení nasledovne: Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu v prílohe číslo
2 sa mení za a) v časti základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice bod 28
ZŠ Starozágorská 8, Košice namiesto Mgr. Mário Švec, OŠ sa navrhuje Bc. Dávid Karľa,
poslanec MČ Košice sídlisko KVP, bod 3 ZŠ Bernolákova 16, Košice namiesto Ing.
Ladislav Brada MČ sa navrhuje Monika Lacková, poslankyňa MČ Košice Poľov, za b) v
časti materské školy, základné umelecké školy, jazyková škola a centrum voľného času v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice bod 25 MŠ Kováčska 12, Košice namiesto Ing.
Ladislav Brada MČ sa navrhuje Mgr. Lucia Gurbáľová MZ. Koniec návrhu.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, hlasujeme o tomto návrhu.
Hlasovanie č. 62 -

za: 36, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Poprosím ďalší pozmeňujúci návrh.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší pozmeňovací návrh predložil pán
poslanec Andrejčák: „Mestské zastupiteľstvo podľa príslušných právnych predpisov
schvaľuje v prílohe číslo 1 ukončenie členstva Ing. Mareka Antoša, zástupca MČ DH v
radách škôl číslo 19 ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurérova a číslo 38 MŠ Povstania českého ľudu a
zároveň volí do uvoľnených rád škôl číslo 19 a číslo 38 RNDr. Miriam Melišovú-Čugovú.“
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, hlasujeme o tomto návrhu.
Hlasovanie č. 63 -

za: 37, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo schválené. Finálny návrh.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Finálny návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov za A) berie na
vedomie zánik členstva zástupcov mesta Košice v radách škôl a školských zariadení pri
školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice z dôvodu
uplynutia funkčného obdobia rád škôl a školských zariadení v termíne podľa prílohy číslo
1; za B) deleguje zástupcov mesta Košice do rád škôl a školských zariadení pri školách a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice za zriaďovateľa na nové
funkčné obdobie štyroch rokov podľa prílohy číslo 2 oba návrhy v zmysle schválených
pozmeňovacích návrhov.“ Koniec návrhu.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne, hlasujeme.
Hlasovanie č. 64 -

za: 37, proti: 0, zdržali sa: 0
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 16
Prenájom telocvične v objekte ZŠ Mateja Lechkého v Košiciach z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre nájomcu Trampolíny Košice, o.z.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Kolegovia prechádzame k bodu číslo 16. Tento materiál
je opakovane v zastupiteľstve, naposledy neprešiel o jeden hlas z dôvodu toho, že
potrebujeme tri pätiny poslancov. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pani námestníčka,
nech sa páči.
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len na základe
podnetu pána poslanca Filipka doplnila alebo teda predložila pozmeňujúci návrh k tomuto
bodu, keďže pán Parnaj je štatutár občianskeho združenia Trampolíny, poradili si v čase
koróny, začali trénovať vonku, tak nás alebo po konzultácii sme sa dohodli, že teda, aby
toto uznesenie nadobudlo účinnosť od 1.septembra 2020, takže v tomto zmysle by som
predložila pozmeňujúci návrh k bodu číslo 16 a teda návrh na uznesenie mestského
zastupiteľstva sa mená v bode c) od 1.septembra 2020 na dobu neurčitú v rozsahu 4,5 hodín
týždenne podľa časového rozvrhu schváleného správcom majetku za účelom organizácie
tréningového procesu detí a mládeže. A tak, ako povedal kolega a viceprimátor, na
ostatnom zastupiteľstve alebo teda naposledy nám to neprešlo jeden hlas, tak prosím, aby
ste to podporili.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Hlási sa ešte niekto ďalší do diskusie? Ak nie, uzatváram
diskusiu, poprosím návrhovú komisiu o prenesenie pozmeňujúceho návrhu.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva
sa mení nasledovne: bod c) od 01.09.2020 na dobu neurčitú v rozsahu 4,5 hodín týždenne
podľa časového rozvrhu schváleného správcom majetku za účelom organizácie
tréningového procesu deti a mládeže.“ Koniec návrhu.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, hlasujme.
Hlasovanie č. 65 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, teraz pôvodný návrh spolu s pozmeňujúcim
návrhom.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh: „Mestské zastupiteľstvo v
Košiciach v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prenájom telocvične o
výmere 207,6 m², ktorá sa nachádza v objekte Základnej školy Mateja Lehkého, ďalej v
zmysle predloženého návrhu nájomcovi Trampolíny Košice, o. z., Národná trieda 200/39,
040 01 Košice za a) priamym nájmom, za b) ročné nájomné 90,- Eur a prevádzkové
náklady, za c) podľa schváleného pozmeňovacieho návrhu ako dôvod hodný osobitného
zreteľa v zmysle predloženého návrhu.“ Koniec návrhu.
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, hlasujme kolegovia.
Hlasovanie č. 66 -

za: 36, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 17
Prenájom pozemkov k. ú. Jazero pre spoločnosť LaGO development s.r.o. za účelom
realizácie parkovacích miest a komunikácie v rámci stavby „Bytový dom s polyfunkciou –
Lago“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 17 a otváram k tomuto bodu
diskusiu. Ak sa nikto nehlási do diskusie, poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh
na uznesenie.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v
súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138 z roku 1991 Zb. o majetku obci v znení
neskorších predpisov schvaľuje prenájom pozemkov v katastrálnom území Jazero pre
LaGO development s.r.o., Hlavná 119 podľa predloženého návrhu z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, ktorým je realizácia parkovacích miest a komunikácie pre verejnosť.“
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Hlasujme o tomto návrhu.
Hlasovanie č. 67 -

za: 35, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo prijaté.
--Bod č. 18
Prenájom časti pozemku v k. ú. Nové Ťahanovce pre MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce
za účelom revitalizácie detského ihriska v lokalite ulíc Sofijská a Budapeštianska
v Košiciach (Detské ihrisko Žihadielko) z dôvodu hodného osobitného zreteľa
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 18 a otváram k tomuto bodu
diskusiu. Pán poslanec a starosta Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne za slovo pán viceprimátor. Ako viete, tak MČ
Košice - Sídlisko Ťahanovce aj s MČ Nad jazerom občania a obyvatelia si vysúťažili
vlastne hlasovaním detské ihriská Žihadielko. Táto súťaž prebiehala od 13.01. do 09.02.
2020, my sme skončili na štvrtom mieste, Jazero na treťom mieste, tak chcem vás poprosiť
a požiadať, aby ste podporili vlastne tento návrh uznesenia z dôvodu, aby sme mali
pozemok vlastne ako prenajatý pozemok a mohli to Žihadielko potom niekedy v apríli/máji
budúceho roku postaviť. Vďaka pekne.
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Strojný, nech sa páči.
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja chcem len využiť túto príležitosť, aby som
poďakoval obyvateľom MČ KVP a ich silnej komunite, že nás podporili. Aj vďaka ním sa
nám podarilo vyhrať toto ihrisko. Ďakujem pekne.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Djordjevič. Nie. Omyl. Ďakujem.
Hlási sa ešte niekto do diskusie? Ak sa nikto ďalší nehlási do diskusie, diskusiu uzatváram.
Poprosím o návrhovú komisiu.
p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade
s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov
schvaľuje prenájom časti pozemku v katastrálnom území nové Ťahanovce pre Mestskú časť
Košice - Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, 040 13 Košice, IČO: 00691071 za
účelom realizácie výstavby Detské ihrisko Žihadielko, jedná sa o pozemok parcelu CKN
číslo 3613/1 o celkovej výmere 1507 m², vedený na LV číslo 978 ako zastavaná plocha
a nádvoria, výmera na prenájom 573 m², doba nájmu neurčitá, cena za prenájom: 1 €/rok za
celý predmet nájmu z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorými je verejný charakter
stavby realizovaný z finančných prostriedkov Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce,
Americká trieda 15, Košice a Lidl Slovenská republika, Ružinovská 1E, Bratislava.“
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Hlasujme o predloženom návrhu.
Hlasovanie č. 68 -

za: 37, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 19
Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie
stavby „Revitalizácia detského ihriska na Sputnikovej ulici (detské ihrisko Žihadielko)“
z dôvodov hodných osobitného zreteľa
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 19. Otváram k tomuto bodu
diskusiu. Pani starostka sa už asi nenachádza medzi nami. S procedúrou pán poslanec
Seman? S faktickou? Do diskusie predpokladám. Prosím, dajte do diskusie pána poslanca
Semana. Ďakujem. Pán poslanec, môžete.
p. Seman, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo pán viceprimátor. Ja by som sa tiež chcel
poďakovať všetkým našim spoluobčanom nielen z Jazera, ale aj z celého Slovenska, keďže
sme mali ľudí, čo nám dali hlasy fakt, že či už z Prešova, z Bratislavy, atď. a dokonca sme
predbehli aj Ťahanovce, čo vyzeralo dosť nemožné až do poslednej chvíle, takže teším sa
veľmi a takisto aj s pani starostkou a ostatnými, čo sme darovali tie ceny, tak tiež sa teším,
že dúfam, že už v júni budeme žrebovať tých šťastných výhercov hodnotných cien, ktoré
sme bohužiaľ kvôli „korone“ museli preložiť, takže ďakujem.
123

p. Gibóda, námestník primátora mesta: S faktickou pán poslanec Karabin.
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Je super, ďakujte ľuďom, ďakujte
spoluobčanom a hlavne z celého Slovenska, aby vám to potom niekto nezobral. Hlasujte
o niečo, mali o tom hlasovať Košičania, ak ste získali hlasy z celého Slovenska, tak
neviem.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za vecnú poznámku pán poslanec. Hlási sa ešte
niekto diskusie? Ak sa nikto ďalší nehlási, diskusiu uzatváram, poprosím návrhovú
komisiu. (pozn.: diskusia mimo záznam) Pán poslanec, je mi ľúto, ale už ste nebol na
tabuľke, keď som uzatváral diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu. Poďakovať môžete si
vzájomne s Jazerom aj na Facebooku. Návrhová komisia poprosím.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v
súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138 z roku 1991 Zb. o majetku obci v znení
neskorších predpisov schvaľuje prenájom časti pozemkov v katastrálnom území Jazero pre
Mestskú časť Košice - Nad jazerom podľa predloženého návrhu z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, ktorým je verejný charakter stavby realizovanej z finančných
prostriedkov MČ Nad jazerom, Poludníkova 7, Košice a Lidl Slovenská republika,
Ružinovská 1E, Bratislava.“
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Hlasujeme kolegovia.
Hlasovanie č. 69 -

za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem všetkým.
--Bod č. 20
Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie
stavby „Verejné osvetlenie chodníka popri Myslavskom potoku v Košiciach“ z dôvodov
hodných osobitného zreteľa
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 20. Otváram k tomuto bodu
diskusiu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu, pána
poslanca Filipka.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade
s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prenájom časti pozemkov v k. ú. Jazero pre
Mestskú časť Košice - Nad jazerom, ďalej v zmysle predloženého návrhu.“
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, hlasujme kolegovia.
Hlasovanie č. 70 -

za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo schválené.
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--Bod č. 21
Prenájom časti pozemku pre Ing. Štefana Kňaze – A3UM, Košice (správca bytového domu)
v k. ú. Terasa za účelom vybudovania bezbariérovej rampy v bytovom dome Popradská 5,
7 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 21. Otváram k tomuto bodu
diskusiu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu, pána
poslanca Ihnáta prosím.
p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo
v Košiciach v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obci v
znení neskorších predpisov schvaľuje prenájom časti pozemku registra C KN vedeného na
LV číslo 12576 v katastrálnom území Terasa, a to parc. č. 539/10 o výmere 9 m², vedený
ako ostatná plocha v zmysle predloženého návrhu.“
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, hlasujeme o tomto návrhu kolegovia.
Hlasovanie č. 71 -

za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 22
Zverenie pozemku, detského ihriska a mobiliáru v lokalite ul. Borievková, zrealizovaných v
rámci stavby „Panoráma obytný súbor, IV. etapa – polyfunkcia“, do správy Mestskej časti
Košice – Vyšné Opátske
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Otváram k tomuto bodu diskusiu. Ak sa nikto nehlási do
diskusie, diskusiu uzatváram a poprosím návrhovú komisiu.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 138 z roku 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 53 ods. 2 písm. b) bod 1 Štatútu mesta Košice schvaľuje zverenie
pozemku - detského ihriska a mobiliáru v lokalite ulica Borievková do správy Mestskej
časti Košice - Vyšné Opátske podľa predloženého návrhu.“
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Kolegovia, hlasujme o tomto návrhu.
Hlasovanie č. 72 -

za: 35, proti: 1, zdržal sa: 0

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo prijaté.
---
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Bod č. 23
Zverenie nehnuteľnosti parcely C KN č. 1501/2, k. ú. Barca do správy MČ Košice – Barca
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 23 a otváram k tomuto bodu
rozpravu. Ak sa nikto nehlási do diskusie, diskusiu uzatváram a poprosím návrhovú
komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 138 z roku 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov schvaľuje zverenie nehnuteľnosti - pozemku parcela C KN číslo 1501/2
vo výmere 3984 m² do správy Mestskej časti Košice - Barca podľa predloženého návrhu.“
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem kolegovia, hlasujme o tomto návrhu.
Hlasovanie č. 73 -

za: 36, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo prijaté.
--Bod č. 24
Zverenie pozemkov v lokalite historického evanjelického cintorína a asanačného pásma
do správy Správe mestskej zelene v Košiciach

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 24. Otváram k tomuto bodu
diskusiu. Ak sa nikto nehlási do diskusie, poprosím návrhovú komisiu.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade
s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje zverenie pozemkov vo vlastníctve mesta
Košice, špecifikovaných v prílohe číslo 1, do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
všetko v zmysle predloženého návrhu.“ Koniec návrhu.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, hlasujeme o tomto návrhu.
Hlasovanie č. 74 -

za: 37, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo prijaté.
--Bod č. 25
Zverenie nehnuteľného majetku mesta – pozemku registra CKN parc. č. 3805/56 v k. ú.
Huštáky do správy Mestskej časti Košice – Staré Mesto za účelom rekonštrukcie Materskej
školy Tatranská 23, Košice z fondov EÚ
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 25 .Otváram k tomuto bodu
diskusiu. Ak sa nikto do diskusie nehlási, poprosím návrhovú komisiu.
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p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 138 z roku 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov schvaľuje zverenie nehnuteľného majetku - pozemku registra C KN
parc. č. 3805/56 do správy Mestskej časti Košice - Staré Mesto podľa predloženého
návrhu.“
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Hlasujme o predloženom návrhu.
Hlasovanie č. 75 -

za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo prijaté.
--Bod č. 26
Odňatie pozemku v lokalite ulice Cesta pod Hradovou zo správy Mestskej časti Košice Sever
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 26. Otváram k tomuto bodu
diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec a starosta Ténai.
p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, všetkým niečo dávame,
my sme sa prihlásili, žeby nám mesto odňalo. Ide o 90 m² na Podhradovej, kde bolo v roku
2014 zriadené malé trhovisko s počtom stolov 4. V 2017 bolo toto trhovisko zrušené, tzn.
nie je význam vlastne využívať tento pozemok na takéto účely, takže vlastne preto sme
požiadali o odňatie tohto pozemku, ďakujem.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujeme za vysvetlenie pán starosta, ak sa nikto ďalší
do diskusie nehlási, poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
v súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 138 z roku 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov schvaľuje odňatie nehnuteľnosti - pozemku registra C KN, a to časti
parc. č. 7132/1 zo správy Mestskej časti Košice - Sever podľa predloženého návrhu.“
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, kolegovia hlasujme.
Hlasovanie č. 76 -

za: 35, proti: 2, zdržal sa: 1

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 27
Zmena právnych vzťahov na úseku užívania majetku súvisiaceho s realizáciou národného
projektu „Košický hrad – revitalizácia a sprístupnenie archeologického náleziska“
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 27. Otváram k tomuto bodu
diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec Horenský.
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja len v skratke možno takú krátku poznámku do
budúcna. Tí, ktorí poznáte toto občianske združenie Castellum Cassovia, tak musíte uznať,
že ich činnosť je, si myslím, veľmi záslužná a má aj taký ten charakter alebo význam, preto
možno by som aj apeloval na vedenie mesta pre budúcnosť, tak ako je napríklad v rozpočte
samostatne vyčlenená položka Detská železnička, ktorá ma taktiež takýto celomestský
význam, či sa nebude uvažovať aj s podporou tohto občianskeho združenia do budúceho
rozpočtu, ďakujem.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Kolegovia možno, čo sa týka podpory,
občianske združenie má spustené crowdfundingovú akciu na to, aby získalo finančné
prostriedky na kamerový systém na Košickom hrade, ak chcete podporiť takúto aktivitu, dá
sa to nájsť na internete a podporiť. Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Hovoríte o crowdfundigovej zbierke na kamery
a pán viceprimátor máte vedomosť, či teraz sú tam nejaké kamery? Lebo ja mám takú
vedomosť, že boli zakúpené v roku 2017.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Kamery tam sú, ale tieto kamery majú mať iné využitie,
keď si pozriete túto výzvu, ktorú som ja osobne napríklad podporil, tak sa to dozviete.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Dobre, tak ju podporím aj ja.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Teším sa na to a určite aj združenie. Ak sa nikto ďalší do
diskusie nehlási, poprosím návrhovú komisiu.
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v súlade
s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje uznesenie v zmysle predloženého návrhu.“
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, hlasujme o tomto návrhu na uznesenie
kolegovia.
Hlasovanie č. 77 -

za: 37, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo prijaté.
--Bod č. 28
Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Jozefa Hajdua a manželku Valériu Hajduovú
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Otváram k tomuto bodu diskusiu. Ak sa nikto do diskusie
nehlási, ja chcem pred hlasovaním uviesť do záznamu, že vzhľadom na to, že poznám
žiadateľa, som v konflikte záujmov, ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu.
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p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade
s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prevod pozemkov v zmysle predloženého
návrhu.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, hlasujeme o tomto návrhu kolegovia.
Hlasovanie č. 78 -

za: 34, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 28/1
Návrh na finančnú kompenzáciu fyzických osôb, ktorí do 31.12.2019 dosiahli vek 70 rokov
a neuplatnili si zníženie dane o 50 % z bytu alebo rodinného domu, ak tento byt alebo
rodinný dom slúži na ich trvalé bývanie
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Kolegovia, prechádzame k bodu číslo 28.1, ktorý sa týka
návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Strojný, keď sa nemýlim. Poprosím teda pána
poslanca Strojného, aby uviedol bod.
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Nechcem zdržovať kolegovia, budem stručný.
Prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 11 ods. 4 zákona
č. 369 v roku 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 3
zákona č. 401 Zbierky o meste Košice v znení neskorších predpisov žiada primátora mesta
Košice predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh na zabezpečenie finančnej
kompenzácie fyzických osôb, ktoré v roku 2019 a dosiahli vek 70 rokov a neuplatnil si
zníženie dane o 50 % z bytu alebo rodinného domu, ak tento byt alebo rodinný dom slúži
na ich trvalé bývanie. Termín do 31. októbra 2020. Návrh som vám poslal aj do e-mailu,
bol by som veľmi rád, aby sme k tomu zbytočne dlho nediskutovali. Vieme o čo ide,
dokonca už sa črtá aj nejaké riešenie. Pán primátor je rokovanie v rokovaní s ministerstvom
financií, požiadal ich o to, aby sa do zákona, ktorý ju mohol byť schválený v septembri,
pridalo nejaké ustanovenie, ktoré by nám povoľovalo dať do VZN prechodné ustanovenie,
ktoré by riešilo túto situáciu. Ďakujem veľmi pekne.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za ucelené informovanie. Pán poslanec Vrchota
s procedurálnym, nech sa páči.
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som, keďže všetky veci už boli v zásade
povedané, rád navrhol ukončenie diskusie a zároveň aj prerušenie rokovania o tomto bude
do októbra, kedy by už mal byť vlastne aj prijatý zákon, resp. novela zákona a potom sa k
tomu vrátime.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, hlasujeme teda o tomto pozmeňujúcom návrhu
kolegovia. Procedurálnom návrhu.
Hlasovanie č. 79 -

za: 11, proti: 10, zdržali sa: 12
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Procedurálny návrh nebol schválený. Nasleduje v diskusii
pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán námestník. Ja by som len chcel k tomuto
povedať, že je to ako... možno nie že možné, je to určite dobrá myšlienka, len naozaj tu
neviem, o čom mám konkrétne hlasovať, lebo v návrhu nie sú predstavené mechanizmy,
spôsoby ani nič, čo by sme nad rámec zákona mohli vykonať, ako aj podporím, ale mohli
košickí aktivisti aj nejaké návrhy dať, lebo toto je také trošku hodenie horúceho zemiaka na
horné pódium, ale dobre no.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec a starosta Karabin.
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Tiež som čakal pri tomto návrhu nejaký spôsob,
chlapi povedzte mi, akým zákonným spôsobom môže primátor odškodniť týchto ľudí.
Najprv sme ich šialene zdanili v starom roku, sme ich ubezpečili, že majú zľavu, že dostanú
zľavu. Tu bol taký starší pán, hore starý bači, 80-ročný, keď tu mal emotívny prejav, ktorý
tu prišiel napriek tomu, že som nechcel, aby sem prišiel a bolo mu povedané, že dostane
zľavu. Nedostal ju. Títo ľudia nevedia teraz dostať zľavu. Povedzte mi, chcete teraz niečo
nezákonne od primátora alebo akou formou má dať zľavu? Ja si to sám neviem predstaviť.
Ako odškodnením týchto ľudí? Mi tu chýba to b), to a) je dobre myslené, ale kde je b)
chlapi. Ďakujem.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Kolegovia, poslanci, myslím si, že o tom b) sme sa tu už
dneska dosť rozprávali, rozprával o tom aj pán primátor, aj poslanci a nemyslím si, že má
zmysel sa tu naťahovať o tom, že kto bude krajší v tom b). Ak sa nikto ďalší nehlási do
diskusie, poprosím návrhovú komisiu, pána poslanca Ihnáta poprosím.
p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo
v Košiciach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení
neskorších predpisov žiada primátora mesta Košice predložiť na rokovanie mestského
zastupiteľstva návrh na zabezpečenie finančnej kompenzácie fyzických osôb, ktoré v roku
2019 dosiahli vek 70 rokov a neuplatnili si zníženie dane o 50 % z bytu alebo rodinného
domu, ak tento byt alebo rodinný dom slúži na ich trvalé bývanie. Termín do 31. októbra
2020.“ Všetko.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, hlasujeme o tomto návrhu kolegovia.
Hlasovanie č. 80 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo schválené.
---
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Záver rokovania
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Dámy a páni, bod číslo 29 je Záver dnešného
zastupiteľstva. Ja vám všetkým ďakujem, že ste zostali do konca a mohli sme prerokovať
body rokovania. Vidíme sa na júnovom zastupiteľstve, prajem ešte pekný večer.
Vyhlasujem XV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach za ukončené.
---

Mgr. Marcel Čop
riaditeľ Magistrátu mesta Košice

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

Zápisnica vyhotovená dňa 29.06.2020
Oddelenie právne a majetkové, Referát samosprávnych orgánov MMK

Overovatelia zápisnice:
Ing. Vladimír Saxa ................................................................... Podpísal dňa: 30.07.2020

Ing. Erich Blanár ...................................................................... Podpísal dňa: 30.07.2020
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123 Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie
stavby „Revitalizácia detského ihriska na Sputnikovej ulici (detské ihrisko Žihadielko)“
z dôvodov hodných osobitného zreteľa
124 Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie
stavby „Verejné osvetlenie chodníka popri Myslavskom potoku v Košiciach“ z dôvodov
hodných osobitného zreteľa
125 Prenájom časti pozemku pre Ing. Štefana Kňaze – A3UM, Košice (správca bytového domu)
v k. ú. Terasa za účelom vybudovania bezbariérovej rampy v bytovom dome Popradská 5,
7 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa
125 Zverenie pozemku, detského ihriska a mobiliáru v lokalite ul. Borievková, zrealizovaných v
rámci stavby „Panoráma obytný súbor, IV. etapa – polyfunkcia“, do správy Mestskej časti
Košice – Vyšné Opátske
126 Zverenie nehnuteľnosti parcely C KN č. 1501/2, k. ú. Barca do správy MČ Košice – Barca
126 Zverenie pozemkov v lokalite historického evanjelického cintorína a asanačného pásma do
správy Správe mestskej zelene v Košiciach
126 Zverenie nehnuteľného majetku mesta – pozemku registra CKN parc. č. 3805/56 v k. ú.
Huštáky do správy Mestskej časti Košice – Staré Mesto za účelom rekonštrukcie Materskej
školy Tatranská 23, Košice z fondov EÚ
127 Odňatie pozemku v lokalite ulice Cesta pod Hradovou zo správy Mestskej časti Košice –
Sever
127 Zmena právnych vzťahov na úseku užívania majetku súvisiaceho s realizáciou národného
projektu „Košický hrad – revitalizácia a sprístupnenie archeologického náleziska“
128 Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Jozefa Hajdua a manželku Valériu Hajduovú
129 Návrh na finančnú kompenzáciu fyzických osôb, ktorí do 31.12.2019 dosiahli vek 70 rokov
a neuplatnili si zníženie dane o 50 % z bytu alebo rodinného domu, ak tento byt alebo
rodinný dom slúži na ich trvalé bývanie
131 Záver rokovania
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