Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Zápisnica
z XV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 24. apríla 2017
Prítomní: podľa prezenčných listín
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach otvoril a viedol primátor mesta
Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice.
Úvod rokovania
p. Raši, primátor mesta: Dobré ráno prajem. Vážené dámy poslankyne, ctení páni poslanci,
dovoľte, aby som otvoril rokovanie mestského zastupiteľstva, na ktorom vás všetkých
vítam. Poprosím vás, aby tí, ktorí ste tu ste sa zároveň prezentovali. Konštatujem, že je
prezentovaných 37 poslancov mestského zastupiteľstva, čo je nadpolovičná väčšina
všetkých poslancov a sme teda uznášania schopní. Ctené dámy poslankyne, vážení páni
poslanci v úvode rokovania vás chcem informovať o zmene v poslaneckom klube Šport
do Košíc. Dňa 21. 4. 2017 do poslaneckého klubu vstúpil pán poslanec Jutka.
--K programu rokovania
p. Raši, primátor mesta: A teraz budeme pokračovať v rokovaní. Program zasadnutia ste
dostali v pozvánke. Poprosím o vaše pripomienky, respektíve doplňujúce návrhy.
Ďakujem pekne, takže poprosím pána poslanca Polačeka.
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dobré ráno kolegovia, dobré ráno
hostia. Dovoľte mi, aby som navrhol jeden bod do rokovania, ktorý sa bude volať
Harmonogram riešenia statickej dopravy a vybudovanie parkovacieho systému
spoločnosťou EEI. Navrhujem, aby bodovanie tohto čísla bolo 0/1, tzn. hneď prvý bod.
Kolegovia, ja by som vás chcel poprosiť, aby sme o tomto bode rokovali hlavne preto,
pretože harmonogram, ako taký, je súčasťou zmluvy. Harmonogram, ako taký, sme
schvaľovali my poslanci a tento harmonogram nebol dodržaný, je súčasťou zmluvy a
teda si myslím, že je potrebné, aby sme skonštatovali neplnenie uznesení nielen o
harmonograme, ale aj o samotnej koncepcii. V návrhu uznesení, sme vám poslali
mailom, verím, že ich máte vo svojich materiáloch a ste sa s nimi oboznámili. Zároveň
naším cieľom je, aby sme rozprávali o tom, ak v zmluve, nakoľko ten harmonogram
súvisí so zmluvou, sú zmluvné sankcie, aby sme vyvodili dôsledok a pomenovali
problém, ktorý tu nastal s parkovaním a zároveň našim cieľom je, aby sme získali
skutočný stav k 31. marcu 2017, čo spoločnosť EEI postavila? Koľko parkovacích miest
vybudovalo? Čo všetko sa udialo v centrálnej mestskej zóne a v ďalších 10-tich zónach?
Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. Poprosím vás, aby ste nabudúce
k bodom, ku ktorým chcete, aby boli pripravené materiály odbornými útvarmi alebo
zhotoviteľmi, oznámili to Magistrátu mesta Košice, aby vedeli vám tieto materiály
pripraviť, pretože ste to poslali včera poslancom mestského zastupiteľstva. Na magistrát
nie. Pani poslankyňa Blaškovičová.
1

p. Blaškovičová, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne, dobré ráno prajem. Ja dávam návrh na
zaradenie bodu 4/a. Tento bod má názov Grantový program na rok 2017 - návrh na
prerozdelenie dotácií na podporu projektov v oblasti kultúry. Je to grantový program,
ktorého administrátorom jej K - 13 a ku ktorému sme mali zasadnutie minulý týždeň.
A všetci grantisti čakajú na výsledky. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán námestník Petruško.
p. Petruško, námestník primátora: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán primátor,
ctené dámy poslankyne, páni poslanci, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som
z rokovania stiahol materiál číslo 53 Prevod pozemkov v katastrálnom území Kostoľany
nad Hornádom pre pána doktora Vladimíra Vlčka, pán Ing. Vlčka a pána Nikitu Vlčka
v rovnakom podiele 1/3 k celku, s odôvodnením, že kupujúci nesúhlasia s kúpnou cenou
a zároveň by som rád do programu rokovania navrhol doplniť bod číslo 17/1 Zníženie
úhrady za podnájom nebytových priestorov v nehnuteľnosti na ulici Československej
armády číslo 21 v Košiciach nachádzajúcich sa v katastrálnom území Letná v Košiciach
pre Inštitút vzdelávania seniorov, nezisková organizácia, za jedno euro z dôvodu
osobitného zreteľa. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Poprosím ďalej, pán poslanec Stanislav Kočiš.
p. Kočiš, poslanec MZ: Ďakujem, rovnako prajem dobré ráno. Vážený pán primátor, vážené
zastupiteľstvo, hostia, ja si dovolím, predložiť za bod 13 bod 13/1 Personálne zmeny
v Komisii dopravy a výstavby, a to je vzdanie sa členstva neposlanca v komisii.
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Sidor.
p. Sidor, poslanec MZ: Pán primátor, dámy a páni, ak dovolíte, dovolil som si navrhnúť bod
číslo 4/1 Návrh koncepcie rozvoja športu v meste Košice a návrh na prerozdelenie
dotácií v roku 2017. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Poprosím, pán poslanec, máme 4/a pani Ľubu Blaškovičovú, tak
potom by som návrh od pani Blaškovičovej čísloval ako bod 4/1 a od pána Sidora ako
bod 4/2. Ďakujem pekne.
Pán poslanec Bacsó, nech sa páči.
p. Bacsó, poslanec MZ: Dobré ráno prajem. Ja by som si tak isto dovolil navrhnúť doplnenie
programu v bode 13/2 Personálne zmeny v Komisii národnostných menšinách, a to je
doplnenie člena komisie z radov neposlancov. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Dovoľte, aby som navrhol aj druhý bod. Bod 0/2
Verejno-obchodná súťaž na predaj 29 akcií spoločnosti Kosit a.s. Našim cieľom je
diskutovať o tej problematike, oboznámiť kolegov poslancov o rôznych nových
skutočnostiach, ktoré nastali a skúsiť otvoriť tému o zrušení samotnej obchodnoverejnej súťaži. Zároveň by som rád podotkol, že oba body, ktoré navrhujem
navrhujeme preto, lebo sa si myslíme, že úloha samosprávy je o tom, aby sme chránili
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náš majetok, odvrátili škody. A preto žiadame o výnimočný súhlas o zaradení týchto
bodov, a preto tieto body neboli prerokované v § 9 až 13 rokovacieho poriadku.
Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec, viete o tom, že súťaž bude platná až keď
bude schválená mestským zastupiteľstvom. Čiže žiadne nebezpečenstvo z premeškania
tu nehrozí. Pán poslanec Betuš, nech sa páči.
p. Betuš, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, dámy a páni, navrhujem
zaradiť do bodu Rôzne informácie z rokovania komisie na ochranu verejného záujmu.
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Kedy ho zaradíme, pán poslanec? Do Rôzne? Zaradíme to pred
bodom Rôzne, dobre? Pán poslanec Špak, nech sa páči.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň, dobré ráno. Ja by som chcel
požiadať, aby sme, ak je to možné, preložili bod 59, keďže tu máme aj občanov
a možno aj voličov, vašich, pán primátor, aby sme možno zaradili do tej informácie
o vašej činnosti aspoň dve - tri vety o tom, čo ste si pripravili, či už pre svojich voličov,
ktorí vám dali dôveru alebo pre všetkých Košičanov taký svoj plán pre rok 2017, pre
Košice a pre svojich... Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Špak. Budeme hlasovať
o predložených doplňujúcich návrhoch. Čiže najprv budeme hlasovať o prvom návrhu
pána poslanca Polačeka, ktorý predložil ako bod 0/1 Harmonogram statickej dopravy.
Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 1 o bode č. 0/1 -

za: 14, proti: 6, zdržali sa: 16

p. Raši, primátor mesta: Zaradenie bodu sme neschválili.
Prejdeme k druhému bodu. Je to bod 4/1 Grantový program kultúry na rok 2017, ktorý
predkladá predsedníčka komisie pani Blaškovičová. Prosím hlasujme. (Dobre,
chvíľočku počkať. Zastavené je hlasovanie - technika.) Čiže hlasujeme o bode pani
poslankyne a šéfky komisie Blaškovičovej - zaradenie. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 2 o bode č. 4/1 -

za: 37, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: - Bod č. 53 ide preč, to je kompetencia predkladateľa, ale prejdeme
k tretiemu návrhu, a to je zaradenie bodu 17/1 Prenájom priestorov pre Inštitút
vzdelávania, ktorý bude predkladať pán námestník Petruško. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 3 o bode č. 17/1 -

za: 37, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Pôjdeme k návrhu číslo 4, ktorý predkladá pán poslanec Kočiš a to je
13/1 Personálne zmeny v Komisii dopravy a výstavby. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 4 o bode č. 13/1 -

za: 37, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Ďalšie hlasovanie bude o bode 4/2. Sú to dotácie na šport, ktorý bude
predkladať predseda komisie pán poslanec Sidor. Prosím hlasujte.
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Hlasovanie č. 5 o bode č. 4/2 -

za: 34, proti: 2, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to bod 13/2 Personálne zmeny
v Komisii národnostných menšín, ktoré predloží predseda komisie pán Bacsó. Prosím
hlasujte.
Hlasovanie č. 6 o bode č. 13/2 -

za: 36, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Tento bod sme podporili.
Ďalšie hlasovanie navrhol pán poslanec Polaček ako bod 0/2 o súťaži na akcie Kositu.
Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 7 o bode č. 0/2 -

za: 12, proti: 7, zdržali sa: 18

p. Raši, primátor mesta: Budeme hlasovať o návrhu poslanca Špaka, aby sa preložil bod 59 moja správa, ale nevieme, kde. Prosím hlasujte. Hlasujte nech sa páči.
Hlasovanie č. 8 o presune bodu č. 59 -

za: 9, proti: 3, zdržali sa: 25

p. Raši, primátor mesta: Teraz budeme hlasovať o programe ako o celku, aj so schválenými
doplňujúcimi návrhmi. Prosím hlasujte. Prosím zrušte hlasovanie, zrušte hlasovanie,
zrušte hlasovanie. Ďakujem pekne. Ešte sme nehlasovali o návrhu pána poslanca
Betuša, ktorý navrhol Informáciu z komisie na ochranu verejného záujmu a zaradili by
sme ju pred bod Rôzne, čiže by sme to dali ako bod 61/1. Hlasujeme o doplňujúcom
návrhu pána poslanca Betuša - komisia na ochranu verejného záujmu. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 9 o bode č. 61/1 -

za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Teraz budeme hlasovať o programe ako o celku, aj s doplňujúcimi
schválenými návrhmi. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 10 o programe -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 6

p. Raši, primátor mesta: Oznamujem teda, že dnes sa budeme riadiť týmto schváleným
programom aj so schválenými doplňujúcimi bodmi tohto rokovania.
--Overovatelia zápisnice:

Mgr. Jozef Andrejčák a JUDr. Cyril Betuš
---

Návrhová komisia
p. Raši, primátor mesta: Chcem poprosiť predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich
zástupcov do návrhovej komisie. Nech sa páči. Pán poslanec Jakubov.
p. Jakubov, poslanec MZ: Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, páni poslanci,
ctené dámy a páni, za klub SMER - Sociálna demokracia navrhujem do návrhovej
komisie týchto pánov poslancov: pán poslanec Andrejčák, pán poslanec Kaifer, pán
poslanec Sitkár.
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p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Sidor.
p. Sidor, poslanec MZ: Vážený pán primátor, dámy, páni, do návrhovej komisie za
poslanecký klub Šport do Košíc navrhujem pána poslanca Igora Jutku. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Jutka. Ďakujem. Pán poslanec Gibóda, vy nie ste
predseda poslaneckého klubu. Budeme hlasovať o návrhoch. Ďakujem, poprosil som
predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich zástupcov. Chcete navrhnúť
zástupcu do návrhovej komisie? Tak potom dávame hlasovať o návrhovej komisii, ktorá
je v zložení: Andrejčák, Kaifer, Sitkár a Jutka. Títo páni poslanci, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 11 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta: Teda návrhová komisia bude pracovať v zložení poslancov
Andrejčák, Kaifer, Sitkár a pán poslanec Jutka. Ďakujem pekne a zároveň žiadam
členov návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesta vo vyhradenom prvom rade.
Ostatným poslancom oznamujem, aby svoje návrhy k jednotlivým bodom programu
rokovania predkladali písomne tejto návrhovej komisie po ústnej informácii prítomných
poslancov.
--Bod č. 1
Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva,
ktoré boli prednesené na XIV. zasadnutí MZ dňa 27.02.2017
p. Raši, primátor mesta: Pod bodom číslo 1 predkladám Správu o odpovediach na interpelácie
a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na
predchádzajúcom rokovaní mestského zastupiteľstva. Otváram k tomuto bodu rozpravu.
Nech sa páči. Pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo.
p. Raši, primátor mesta: Má niekto z poslancov procedurálny návrh? Nie. Dobre, pán poslanec
Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Najskôr k dopytom,
odpovede na dopyty poslancov mestského zastupiteľstva. Ako mohlo dôjsť k tomu, že
došlo k umiestneniu 6 nelegálnych reklamných zariadení? A aké konzekvencie budú
vyvodené? Odpoveď z bytového podniku: „Oznamy mali informatívny a navigačný
charakter. Neboli to reklamné banery pre komerčné využitie, formou platenej reklamy.“
K tomu len toľko, vlastne, zákon, stavebný zákon hovorí jednoznačne vlastne, čo je
čierna stavba, atď., 1.500 eurová pokuta jednoznačne prezentuje to, čo ich čaká. Takže
srandu si z toho robiť, by som si nerobil, naozaj. Ďalej. Kedy má Bytový podnik mesta
Košice v pláne obsadiť od roku 2015 uprázdnené miesto technického riaditeľa? Občania
Košíc, počúvajte odpoveď: „Na uvedený dopyt vám bolo odpovedané. K dnešnému dňu
je situácia nezmenená.“ To je výsmech poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
Vyprosím si, od pána Ujpála, aby takýmto spôsobom komunikoval s poslancom
Mestského zastupiteľstva v Košiciach! Ďalej. Špecifikujte list vlastníctva, kde toho času
je vlastníkom Bytový podnik mesta Košice. V akej hodnote boli odpredané byty
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jednotlivo? A špecifikujte listy vlastníctva v roku 2015. Pre ktoré spoločnosti a v akej
konkrétnej výške bol výnos z predaja použitý? A konkretizujte účel. Odpoveď: „Výnos
z predaja bol použitý na úhradu dlhov voči správcovským spoločnostiam v a SVB. V
roku 2015 boli predané štyri byty v hodnote 85.000 eur bez DPH.“ Pýtal som sa jasne,
jednotlivo. Čiže, ja si to mám vydeliť, tie byty 4, ako 85.000 bolo zaplatených deleno
štyrmi? Veď úlohou vlastne bolo to, aby som zistil, že koľko za jednotlivé byty a kde
vlastne sa zaplatilo? Znovu srandu si robíme z poslanca Mestského zastupiteľstva
v Košiciach! Ďalej. Koľko prostriedkov celkom ktorému právnemu zástupcovi a
konkrétne za aké právne úkony vynaložil Bytový podnik mesta Košice v roku 2014, 15,
16 a 17 doposiaľ? Podľa odpovede na podnet hlavnému kontrolórovi je u vás
evidovaných 627 konaní. Konkretizujte, aké konania v tom spočíva ich zložitosť.
Odpoveď: „Miera zložitosti je v každom jednotlivom prípade podľa individuálnych
okolností rôzna.“ To nemyslíme ani vážne takúto odpoveď, že dostanem. Naozaj,
Bytový podnik mesta Košice, spamätajme sa! Konateľ Ujpál, spamätajme sa! Ďalej.
Mestské lesy - nedostatky na území Ťahanovského lesa som sa pýtal. Píšu: „nelegálne
skládky odpadov hlavne zo strany rómskeho etnika...“ Pokračujem alebo mám prihlásiť
ešte raz?
p. Raši, primátor mesta: Prihláste sa ešte raz pán poslanec. Pán poslanec, teraz chcem sa
spýtať, či máme faktickú? Takže máme procedurálny návrh, pán poslanec Gibóda. Nech
sa páči.
p. Gibóda, poslanec MZ: Procedurálny návrh. Ďakujem za slovo pán primátor. Pán primátor,
v zmysle príslušných ustanovení Rokovacieho poriadku mesta Košice Mestského
zastupiteľstva mesta Košice vás žiadam, aby ste sa dobrovoľne vzdal vedenia tohto
rokovania, vzhľadom na to, že ste svojím konaním spôsobil zmätočné hlasovanie
v prípade návrhu pána Špaka, že ste svojím konaním spôsobil zmätočné hlasovanie
v prípade pána návrhu pána Betuša. Naopak, nepriznal ste si chybu, ale obvinil ste pána
Špaka, že nepredložil návrh za aký bod to chce predložiť. Pán primátor, dôsledok práve
takejto vašej absencie - sebareflexie je to, že toto rokovanie nezvládate. Preto vás
poprosím, vzdajte sa vedenia a prenechajte ho jednému zo svojich námestníkov.
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Čiže nevzdávam sa vedenia. Pán poslanec Karabin
faktická.
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne vážený pán primátor, vážená
pani námestníčka, vážení kolegovia, verejnosť. K môjmu kolegovi pánovi Ihnátovi:
Miloš, skúsme sa odosobniť z týchto problémov. Každé jedno zastupiteľstvo je tu
bytový podnik, interpelácie, dopyty. Všetci dobre vieme, že vedieš s bytovým
podnikom súdny spor. Myslím si, že toto je osobné. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Musí ísť v rozprave pán poslanec Jutka, lebo pán poslanec
Ihnát nemôže reagovať s faktickou sám na seba v rozprave. Čiže pán poslanec Jutka,
nech sa páči.
p. Jutka, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo pán primátor. Na predchádzajúcom
mestskom zastupiteľstve som predložil aj ja interpeláciu, na ktorú mi bolo odpovedané
zo dňa 20. 3. 2017. A poviem to tak, odpovedané mi bolo, pán primátor, musím
povedať maximálne formálne a nekonkrétne. Napísané bolo ohľadom dokončenia
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asfaltového povrchu ulíc Levická, Žarnovická že sú vyčlenené účelové finančné
prostriedky vo výške 30.000 eur pre mestskú časť a tieto budú použité alebo budú v
podstate akceptované len na základe toho, ako mestská časť predloží žiadosť na to, na
čo ju bude potrebovať. 30.000 eur v podstate dostane mestská časť pre celú mestskú
časť. A tých 30.000 eur v podstate nemôže použiť na jednu zákazku, nehovoriac o tom,
že keď som sa rozprával s kompetentnými z mestskej časti Košice – Západ, tak mi
povedali, že 30.000 eur ani zďaleka nie je alikvotná čiastka na dokončenie tohto
povrchu. Preto som žiadal, pán primátor, vo svojom návrhu, respektíve vo svojej
interpelácii o úpravu rozpočtu, prípadne vyčlenenie alikvótnej časti. A bolo mi
odpovedané, poviem to tak, úplne opačne, respektíve úplne od veci. Takže nechcem
dávať nejaké znova návrh na uznesenie, ale chcem požiadať vedenie, aby sa znova
zaoberalo a znova mi odpovedalo, respektíve, akým spôsobom sa to bude riešiť.
Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, poprosím, pán riaditeľ, aby sa, eventuálne si zavolať
pána poslanca Jutku a prejsť si to osobne. Pán poslanec Gibóda, nech sa páči v
rozprave.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem zo slovo. Ja mám otázku na pána viceprimátora Martina
Petruška. Interpeloval som ho vo veci jeho vyjadrenia, že spoločnosť EEI do 1. 7. 2016
uskutoční všetky práce tak, ako sa zaviazala. Chcem sa teda opýtať, že či tú odpoveď,
ktorú mi adresoval, či sa náhodou nepomýlil, pretože ako už som ja uviedol, žiadal som
informáciu, prečo spoločnosť EEI neuskutočnila práce do 1. 7. 2016? A pán primátor tu
podľa mňa a reálneho stavu, ktorý 1. 7. 2016 v uliciach mesta Košice panoval, chybne
uviedol alebo možnože sa pomýlil v dátume, možnože dostal nesprávne informácie, že
bolo osadené všetko dopravné značenie v zmysle režimu príslušného VZN, že boli
osadené všetky parkovacie automaty, že bolo zabezpečené funkčné zabezpečenie
prevádzky výkonu nového VZN na úrovni informačnej technológie, čo už vieme od
mestských policajtov, ktorí chodili po mestských častiach a po tých jednotlivých
zónach, že to tak nebolo. Zabezpečenie technológie na podporu kontroly a monitoring ani to reálne nie je spravené, pretože dodnes spoločnosť EEI nevybudovala kamerový
systém, napr. tak ako sa zaviazala. A už mal byť dávno, dávno vyhotovený. Tzn. že
chcem sa opýtať pána Petruška, či ma opäť zámerne klame alebo iba si pomýlil dátum?
A možnože myslel 1. 7. 2017. Neviem, chcem sa teda opýtať, že či sa zase mýlime
v dátumoch?
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Ihnát, nech sa páči, v rozprave.
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade zareagujem na kolegu
Karabina. V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v § 25 jednoznačne
poslanec mestského zastupiteľstva je kontrolným orgánom aj organizácií, ako sú
mestské podniky. Ja keď vidím zbojstvo alebo keď vidím neschopnosť, alebo keď
vidím, naozaj neplnenie si svojej povinnosti, tak poukážem na to. A tých poukázaní už
bolo mnoho. A aj došlo k nápravným opatreniam. Takže len toľko, pán Karabin. Poďme
ďalej. Čo sa týka mestských lesov - mestské lesy mi odpovedajú na nedostatky na
území Ťahanovského lesa, nelegálne skládky odpadov, hlavne zo strany rómskeho
etnika nasťahovaného v chatkách pri rýchlostnej ceste, veľmi rýchle to poviem, veľmi
dobre, čiže je to správa tohto Ťahanovského lesa v spolupráci a v súčinnosti s mestom
Košice a s mestskou časťou Sídlisko Ťahanovce, kde jednoducho to nejakým spôsobom
hapruje. Tak som veľmi rád, že konečne nad usadlosťou „Majetkár“ sa to vypratá,
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vyčistí a jednoducho bude sa v prvom rade systémovo riešiť to, čo tam tí ľudia robia,
akým spôsobom ich odtiaľ zákonne, opakujem, zákonne dostať preč. To je ďalšia vec.
Poďme na interpelácie. Interpelácia znela s ohľadom na vážne problémy, ktoré vznikli v
januári 2017 v súvislosti so zimnou údržbou aké má mesto v úmysle prijať nápravné
opatrenia a plánuje mesto posilniť mestským častiam kompetencie aspoň v niektorých
oblastiach. A rada starostov, Ján Jakubov ako predseda, ďalej dámy starostky, páni
starostovia v kuse plačkáte a plačkáme všetci, že nemáme kompetencie, dôležité
kompetencie zimnej údržby, kosenia trávy a tak ďalej. No, ale čo tu čítam vlastne aj
mesto píše, že pri štatúte vlastne a pri doplnení štatútu o bytovej, sociálnej otázke, tam
žiadne nejaké vyjadrenie ku týmto kompetenciám nie sú. To som veľmi prekvapený. A
dnes tu bude štatút, práve. Tak som fakt veľmi zvedavý, aj ja sa pridám do diskusie.
Ďalej, čo sa týka potom ďalšej interpelácie v znení: Aké je zásadné stanovisko vedenia
mesta Košice k trolejbusovej doprave. Pán primátor, vy ste mal vo volebnom programe
trolejbusovú dopravu, okruhovanie atď. Z toho padlo, samozrejme. Čiže, keďže
trolejbusová doprava nie je v DPMK preferovaným spôsobom prepravy cestujúcich a
financie budú v najbližšom období smerovať do preferovaných frakcií, tieto mesto
určilo následne električky, autobusy, elektrobusy, trolejbusy, čiže trolejbusy zabudnime.
Zaspalo sa. A jednoducho tie všetky tie výberové konania, ktoré boli údajne zmarené,
tak jednoducho sú minulosťou. Poďme ďalej. Čo sa týka majetkových vzťahov
pozemkov v rámci nelegálnych osád, mesto nevie donútiť vlastníkov, aby podávali
žaloby a začali súdne konanie na vypratanie svojich pozemkov, za ktoré je potrebné
platiť súdne poplatky. Nikto tu nehovorí o tom, aby mesto nútilo niekoho. Práve,
nepoznáme slovo nútiť. Hej? Čiže tu treba si sadnúť, rokovať a jednoducho využiť
všetky právne rámce na to, aby ten vlastník sa staral. Ďalej, ešte posledné, dovoľte, aby
som povedal. Ste požiadali Archív mesta Košice, archív Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky na Južnej triede o vyhľadanie dokladov k vlastníctvu dotknutej cesty na
Aničku od Ťahanovského mosta. Tankodrom! Čiže mňa zaujíma, naozaj, aby ste
vykonali relevantné kroky. Pán primátor, ste poslancom Národnej rady Slovenskej
republiky, tiež zastupujete tento štát. A stále hovoríme, že nie je to mesta, ale je to štátu.
Tak ja sa pýtam, kto je ten štát? Zoberte ma so sebou do Národnej rady Slovenskej
republiky, na Úrad vlády, sadneme si spolu pred úrad vlády, budeme stanovať a
jednoducho dokončime tieto veci! Dotiahnime to pre Košičanov. Nie populisticky, ale
riadne. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Samozrejme, stanovanie - nie je populistické, určite. Pán poslanec
Halenár s faktickou, po ňom pán poslanec Jakubov.
p. Halenár, poslanec MZ: Faktická poznámka. V tej časti interpelácie pán poslanec Ihnát, keď
ste hovorili o bytovom podniku, ja by som len chcel, aby ste si dali počty vašich
interpelácií týkajúcich sa bytového podniku v období, keď ste boli vy, ako poslanec
mestského zastupiteľstva, zamestnancom bytového podniku. A tým, v mojich očiach,
ste minimálne porušili zákon o obecnom zriadení, ktoré hovorí, že poslanec obecného
zastupiteľstva, by nemal byť zamestnancom obce. Iste, bytový podnik nie je obec, ale je
stopercentne vlastnený obcou, teda mestom Košice. A možno ste mali ešte aj iné
zamestnania, kde teda tie inštitúcie brali peniaze z obecného rozpočtu. Len si, prosím,
porovnajte počty interpelácií, týkajúce sa bytového podniku vtedy, keď ste boli
zamestnancom a keď nie ste.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. S faktickou pán poslanec Jakubov.
Nech sa páči.
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p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec Ihnát,
starostovia neplačkajú. Starostovia riadia mestské časti. Vyprosím si a aj v mene
všetkých starostov takýto termín. Po druhé, všetky mestské časti dostali v elektronickej
forme návrh Štatútu mesta Košice. A samozrejme všetky mali možnosť a mnohé aj
uplatnili svoje pripomienky. Dovolím si tvrdiť, že mnohé pripomienky mestských častí
boli aj zapracované do štatútu, boli zohľadnené. V konečnom dôsledku rada starostov
vie, že toto nie je finálne znenie štatútu, a že určite v budúcnosti sa budú otvárať tieto
kompetencie. Rada starostov sa tým pravidelne zaoberá a určite naše stanovisko budeme
deklarovať.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pokračujeme v rozprave. Pán poslanec Polaček, nech sa
páči.
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Pán primátor, ja by som sa chcel tak isto
ohradiť voči odpovediam na interpolácie. Mnohokrát sú nesúrodé, sú úmyselne tak
písané, aby ten, kto kladie otázku a interpeluje, aby nedostal to na čo sa pýta.
Zahmlievate informácie a snažíte sa urobiť z nás naozaj mnohokrát hlúpych ľudí! A tie
otázky nám naozaj blokujete. Aby som vlastne dokázal, že o čom rozprávam. Ja som
vám položil otázku, ktorá bola: Z akého dôvodu je organizácia K - 13 uvádzaná v
katastri nehnuteľností pri väčšine mestských pozemkov ako správca? Odpoveď: Správa
majetku obce sa do katastra nehnuteľnosti zapisuje v súlade so zákonom 183 atď. atď.
Ako, prepáčte mi, ja som naozaj požadoval nejakú úplne inú odpoveď. Jednoducho
nerozumiem, prečo K - 13 figuruje aj na miestach, ktoré nesúvisia s jej prácou, s jej
správcovstvom z jej stanovami a s tým všetkým, čo K - 13 má vykonávať. Toto je jedna
z mnohých odpovedí, ktorá proste nič nehovorí. Nič, žiadnu odpoveď na otázku, na to,
aby sa poslanec mohol zorientovať nedáva. Takže ja by som sa naozaj ohradil. A prosím
vás, nerobte z nás hlúpych.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Možno nabudúce, by ste mohli definovať tie nehnuteľnosti,
kde sa vám zdá, že je zapísaná neprávom. Predpokladám, že K - 13 v katastri
nehnuteľnosti je zapísaná podľa zákona, lebo inak nemôže byť. Aj keď sa vám to
nepáči. A keď nájdete nehnuteľnosti, teda časti zápisov, ktoré sa vám nepozdávajú,
spýtate sa a určite v tom nie je žiaden problém. Pán poslanec Halenár, nech sa páči s
faktickou.
p. Halenár, poslanec MZ: Faktická poznámka. My na KVP tam máme konkrétny príklad, ako
sa správa K - 13 k nehnuteľnostiam, ktoré sú v majetku mesta a v správe mestskej časti.
Bez toho, aby mali vyjadrenie správcu k pozemku začali svojvoľne K - 13 na ňom
vykonávať aktivity a mesto dodatočne legalizovalo tento ich postup. Takže úplne
zdieľam výhradu pána poslanca Polačeka, aby poslancovi mestského zastupiteľstva boli
naozaj adekvátne informácie k jeho otázke podávané v interpelácii.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Chcem všetkým povedať, že ten mimoriadny zásah je
robenie komunitnej záhrady pri výmenníku. Neviem, naozaj, je to asi niečo
hrôzostrašné, ale komunitná záhrada predsa nemôže byť problém ani pre vás, pán
starosta. Pán poslanec Gibóda, nech sa páči v rozprave.
p. Gibóda, poslanec MZ: No, ďakujem za slovo, pán primátor. Aby kolegovia nepovedali, že
sme iba negatívni, ja sa chcem týmto poďakovať za odpoveď, ktorú som dostal od pani
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námestníčky k správe z jej služobnej cesty na kongres v Moskve – energetické fórum.
Chcem teda poprosiť, aj v budúcnosti, pána primátora resp. pánov viceprimátorov, ak
budú niekam cestovať na takéto služobné za peniaze mesta Košice, aby takúto správu
respektíve informáciu poskytli v budúcnosti dobrovoľne obyvateľom, aj mestským
poslancom. A teraz naspäť k dopytom, ktoré sa mi pokúšal zodpovedať pán primátor.
Pán primátor je veľmi vtipný človek. Všetci to vieme. Pretože na otázku, ako sa
vysporiadal s tým, že ním poverený náčelník zneužíval služobné motorové vozidlo na
podnikateľské potreby firmy svojej manželky - kauzu, ktorú máme zachytenú na
kamere, kde je jednoznačne jasné, že skutok sa stal, tak pán primátor odpovedal, skutok
sa nestal. Je to síce príznačné pre bratislavskú politiku, ale bohužiaľ, pán primátor to
doniesol aj do Košíc. Takže vlastne žiadne porušenie sa nestalo, pretože polícia o ničom
nevie. A k druhému dopytu, ktorý sa týka spoločnosti EEI a odpovedí na list, ktorý
mesto Košice poslalo 12. 9. 2016 spoločnosti EEI. Podľa odpovede, ktorú som dostal
spoločnosť EEI, od toho 12. 9. mestu Košice na jeho upozornenie nereagovalo, je to
dosť paradoxné. Chcem sa opýtať, prečo mesto Košice neurgovalo tento stav, ktorý ako
vieme, nie je dokončený. Zároveň odpoveď na moju otázku, prečo v písomnom
stanovisku sa nespomína centrálna mestská zóna a aktivity, ktoré v nej sú chýbajú, mi
opäť mesto Košice a pán primátor odpovedali vyhýbavým stanoviskom a vôbec sa
nezaoberali tým, že v tejto centrálnej mestskej zóne mali byť nainštalované nejaké
rozpoznávacie kamery na značky. A na záver pán riaditeľ magistrátu na poslednej
schôdzi tu argumentoval, že spoločnosť EEI nemohla osadiť v centrálnej mestskej zóne
tieto rozpoznávacie kamery, pretože by došlo k ich poškodeniu vandalizmom. Ja som sa
teda opýtal, či mala na to povolenie mesta Košice, a očividne na to povolenie nemala.
To znamená, že opäť porušila harmonogram. Ten harmonogram, ktorý sme tu my,
kolegovia, schválili! A ten harmonogram, s ktorým si tuná EEI, s prepáčením, veď viete
čo. Tzn. ja sa chcem opýtať, dokedy tu budeme tolerovať tento postup voči
harmonogramu a veciam, ktoré schvaľuje toto zastupiteľstvo? Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán Polaček s faktickou.
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja by som chcel zareagovať
na to, čo pán Gibóda rozprával. To je na 7 rokov povereného pána náčelníka. Pretože
mne nejde do hlavy i napriek tomu, že je pán primátor v príbuzenskom vzťahu
skrz sesternicu, na 7 rokov povereného náčelníka pána Palčíka. Mňa zaujíma ako sa
vlastne tá celá kauza vyšetrila? Či to náhodou nebolo tak, že pán náčelník vyšetril sám
seba? A tak sa stalo, že skutok sa nestal. Lebo naozaj tých dôkazov a dokladov je dosť.
A teda ja sa naozaj pýtam, pán primátor, odpovedzte nám, ako to vyšetrovanie
prebehlo? Čo sa zistilo? A keď sa skutok nestal, na základe čoho ste to tak vyhodnotili?
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Halenár s faktickou na pána poslanca Gibódu.
p. Halenár, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ešte na vás, pán primátor. Viete, čokoľvek sa
bude bez vyjadrenia správcu pozemku diať na ňom, považujem to za jasné formálne
pochybenie a následne to, že mesto nadržiava svojej vlastnej organizácii, bez toho, aby
správca vydal akékoľvek vyjadrenie k chystanej aktivite na spravovanom pozemku.
p. Raši, primátor mesta: Dobre ďakujem. Pán poslanec Špak rozprava.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Keďže sme v časti Dopyty, tak si dovolím dať taký
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dopyt z mojej strany.
p. Raši, primátor mesta: Sme v časti správa o interpeláciách.
p. Špak, poslanec MZ: Správa o dopytoch a interpeláciách, pardon, ale nemusíte mi vypínať
mikrofón. Nebudem sa vás pýtať, aké máte plány pre Košičanov.
p. Raši, primátor mesta: Ja neviem vypnúť mikrofón, pán poslanec. Nemám tu také
zariadenie.
p. Špak, poslanec MZ: Takže, kto ma vypol, potom zistíme asi po rokovaní, dobre. Ja mám
návrh uznesenia, kolegovia. Návrh uznesenia znie: „Žiadam predsedu dopravnej
komisie pána poslanca Kočiša, aby zvolal urýchlene zasadnutie komisie dopravy,
vzhľadom k medializovaným informáciám a nezrovnalostiam v plnení zmluvy medzi
mestom Košice a EEI. Prosím na predmetné stretnutie pozvať všetkých účastníkov
zmluvných strán a zástupcov príslušných stavebných úradov mesta Košice.“ Ďakujem
pekne. Odovzdávam to komisii.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Návrhová komisia,
najprv budeme o doplňujúcom návrhu hlasovať.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže návrhová komisia obdržala jeden
pozmeňujúci, resp. doplňujúci návrh od pána poslanca Špaka. Návrh na uznesenie znie:
„Mestské zastupiteľstvo žiada predsedu dopravnej komisie pána Stanislava Kočiša
o urýchlené zvolanie zasadnutia komisie dopravy vzhľadom k medializovaným
informáciám o nezrovnalostiach v plnení zmluvy medzi mestom Košice a spoločnosťou
EEI. Prosím na predmetné stretnutie pozvať všetkých účastníkov zmluvných strán
a zástupcov príslušných stavebných úradov mesta Košice.“
p. Raši, primátor mesta: Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 12 -

za: 21, proti: 1, zdržali sa: 17

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že za uznesenie sme schválili. Ďakujem. Prejdeme k
ďalšiemu hlasovaniu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o odpovediach na interpelácie a dopyty
poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XIV. zasadnutí mestského
zastupiteľstva dňa 27. 2. 2017.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 13 -

za: 33, proti: 1, zdržali sa: 5

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
---
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Bod č. 2
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
p. Raši, primátor mesta: Prejdime k bodu číslo 2. Poprosím pána Ing. Galla, hlavného
kontrolóra, aby uviedol správu o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra.
p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán
primátor, tak, ako ukladal plán kontrolnej činnosti na 1. polrok, Útvar hlavného
kontrolóra vykonal kontroly od posledného zastupiteľstva v 6 subjektoch. V týchto 6
subjektoch boli vykonávané kontroly zamerané na hospodárenie jednotlivých subjektov
a na kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených
predchádzajúcimi kontrolami a na odstránenie ich príčin. Pri kontrolách boli
konštatované predovšetkým nedostatky v oblasti hospodárenia s majetkom, v oblasti
účtovníctva, v oblasti dodržiavania zákona o finančnej kontrole, čiastkové nedostatky v
oblasti obstarávania, nedostatky v oblasti zverejňovania informácií. Počas uplynulého
obdobia Útvar hlavného kontrolóra obdržal aj 3 podnety. Tieto podnety boli zamerané
na oblasť miestnych daní, oblasť infraštruktúry, prepravnej infraštruktúry mestskej
hromadnej dopravy. Týkali sa zastávok pre verejnú hromadnú dopravu a tiež týkali sa
zimnej údržby. Na základe týchto podnetov vzniklo aj niekoľko odporúčaní smerujúcich
k mestu. Pre vašu informáciu, za uplynulé obdobie, tzn. za minulý rok, bolo celkom pre
mesto zo strany hlavného kontrolóra daných 20 odporúčaní, z ktorých 6 mesto úplne
splnilo, ďalších 6 je plnených a ďalšími sa mesto zaoberá. Čo sa týka súčasnej
kontrolnej činnosti, útvar hlavného kontrolóra sa teraz zameriava na kontroly zamerané
na terénnu opatrovateľskú službu, kde momentálne prechádzame mestské časti a ďalej
budeme pokračovať u neverejných poskytovateľov tohto typu sociálnej služby. Z mojej
strany je to všetko. Ďakujem veľmi pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem aj ja, pán hlavný kontrolór. Otváram rozpravu k tomuto
bodu. Uzatváram rozpravu, nakoľko sa nikto nehlási a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach berie na vedomie po 1.) Správu o činnosti a výsledkoch
kontrol od XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktorá obsahuje
výsledky z kontrol: ZŠ Fábryho 44, ZŠ Slobody 1, CVČ Orgovánová 5, ZŠ Považská
12, ZŠ Kežmarská 30 a ZŠ Mateja Lechkého, Ul. Jána Pavla II 1.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 14 -

za: 36, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
--Bod 3
Návrh Štatútu mesta Košice
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania. Je to návrh Štatútu mesta
Košice. Dovoľte mi, aby som urobil k tomuto materiálu úvod. Iste viete, že štatút, ktorý
je momentálne platný a ktorý chceme zmeniť, bol schválený v roku 2000 s účinnosťou
od 1. 1. 2001. Odrážal vtedy zaužívanú prax, ktorá pretrvávala ešte od roku 1990 do
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roku 2000, teda v čase, keď sa vytvárala samospráva, keď mesto prakticky
nevykonávalo štátnu správu a rozsah bol úplne iný. Ten rozsah výkonu prenesenej
samosprávy a samosprávnych funkcií, ktoré vykonávajú mestá a obce, sa postupne
legislatívne kreoval. Prešiel vývojom a kým vtedy plnil štatút často viac informatívnu
funkciu, často aj tým, že prenášal a vysvetľoval ustanovenia zákonov, pretože tá
legislatívna aktivita bola v tom čase mimoriadne dynamická, tak dochádzalo k
situáciám, že po zmene zákonov štatút pôsobil zavádzajúco, pretože odrážal legislatívnu
prax, ktorá bola prijatá do jeho prijatia a nereflektoval potom na zmeny, ktoré reálne so
zmenami zákonov prichádzali. Preto sme pripravili zmenu štatútu, ktorá v prvom rade
reflektuje na legislatívne prostredie, ktoré je pripravené teraz. Čiže nejde o zmenu
štatútu, ktorá by výrazne menila fungovanie mesta, ktorá by bola dennodenne
vnímateľná v meste ako takom bežnými občanmi. Ide najmä o zmeny, ktoré jednak
vyžiadala zmena legislatívy, očisťuje sa napr. od prenášania zákonov, ktoré boli v
pôvodnom štatúte, celé state zákonov prenášané do štatútu, čo nám bolo namietané,
opakovane napr. prokurátorom. Riešia sa tam niektoré kompetenčné vzťahy medzi
mestom a mestskými časťami. Boli tam zapracované pripomienky mestských častí,
ktoré boli dané z hľadiska archivácie, z hľadiska rozličných postupov, teda zakceptovali
sme aj praktické pripomienky od mestských častí. Jednou z častí štatútu sú zásady
hospodárenia s majetkom mesta. Tu je ambícia komplexne tieto zásady modifikovať,
všetky čiastkové pravidlá týkajúce sa nakladania s majetkom mesta, čiže ide tu o
vyslovene komplexnú zmenu, ktorá je teda v prvom rade odrazom legislatívneho
prostredia, aké v súčasnosti je. Samozrejme, sú v ňom riešené aj niektoré praktické veci,
možno to, čo je najviac zrozumiteľné pre občanov je to, že ku všetkým záverom sa budú
žiadať súhlasné stanoviská mestských častí - developerským, ale aj iným investičným
zámerom. Dochádza tam aj k úprave a k limitácii dotácií, ktoré vieme poskytnúť.
Bohužiaľ, v médiách bola mylne daná informácia - viete, že kompetenciou primátora
bolo doteraz dávať dotáciu do výšky 1.660 eur, teraz sa táto suma znižuje. Čiže, aj keď
ste si ten štatút pozerali a v niektorých častiach sa zdal vyslovene silný najmä v oblasti
legislatívy a v prenesení toho, čo legislatíva priniesla, tak je to tak, lebo rekodifikuje sa
po sedemnástich rokoch, takmer. Takže preto je aj jeho obsah, aj jeho objem taký, ako
ho máte predložený v materiáli. Ďakujem pekne za pozornosť a otváram teraz rozpravu
k štatútu. Nech sa páči. Pán poslanec Kaifer, nech sa páči.
p. Kaifer, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja by som v krátkosti vzhľadom na
závery aj legislatívnej komisie uviedol nejaké pozmeňujúce návrhy, ktoré vyplynuli
z diskusie a schválených uznesení komisie. Týkajú sa technického charakteru opravy
odkazov pod čiarou, potom je to výkon odľahčovacej služby a sociálnych služieb pre
jednotlivé mestské časti Sever, Západ, Dargovských hrdinov a Juh. Ďalej sú to veci
týkajúce sa opatrení zameraných na predchádzanie vzniku porúch psychického,
fyzického, sociálneho vývinu detí aj plnoletých fyzických osôb. A potom je to
pôsobnosť obce ako aj mesta ako opatrovníka, resp. majetkového opatrovníka alebo
poručníka. Ja si dovolím predniesť tento návrh. Ďakujem za trpezlivosť. Doplňujúci
návrh: V § 17 ods. 6 za slovo „úradu“ vkladá odkaz „číslo 13“. Poznámka pod čiarou k
odkazu 13 znie: „§ 140a ods. 2 zákona 50 z roku 1976 o územnom plánovaní v
stavebnom poriadku, stavebný zákon v znení neskorších predpisov. V doterajšej
poznámke pod čiarou k odkazu 71 sa vypúšťajú slová „o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku, stavebný zákon“. Doterajšie odkazy 13 až 24 sa označujú ako
odkazy 14 až 25. Po druhé. V § 25 ods. 1 písm. b) sa na koniec vkladá čiarka a slová
„ktoré majú mestské časti vo svojom vlastníctve, zverené do správy alebo v nájme“.
Bod 3: v § 26 ods. 3 písm. e) sa slová „poskytujú pomoc“ nahradzujú slovami „v rámci
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svojich možností poskytujú primárnu pomoc a poradenstvo“. Bod 4: § 27 ods. 3 znie:
„Výkon odľahčovacej služby, vrátane uzatváracích príslušných zmlúv zabezpečujú
mestské časti: po a) mestská časť Sever, a to poskytovaním terénnej formy sociálnej
služby alebo pobytovej formy sociálnej služby v zariadeniach opatrovateľskej služby v
uvedenom ods. 2 písm. a). Písm. b) mestská časť Západ, a to poskytovaním terénnej
formy sociálnej služby, ambulantnej formy sociálnej služby alebo pobytovej formy
sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby uvedenom v ods. 2 písm. b). Písm.
c) mestská časť Dargovských hrdinov, a to poskytovaním terénnej formy sociálnej
služby. Písm. d) mestská časť Juh, a to poskytovaním terénnej formy sociálnej služby
alebo pobytovej formy sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby uvedenom v
ods. 2 písm. c). Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie: § 54 zákona 448/2008 Zb.
zákonov v znení v znení neskorších predpisov. Doterajšie odkazy 25 až 48 sa označujú
ako odkazy 27 až 50. Po piate: v § 28 ods. 1 sa vypúšťa písm. d). Po šieste: v § 28 sa za
ods. 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie: Mestské časti môžu vykonávať opatrenia
zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a
sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb. Pôsobnosť podľa predchádzajúcej
vety vykonáva aj mesto. Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5. Bod 7:
§ 28 ods. 4 sa číslo 3 nahrádza číslom 4. Bod 8: v § 35 sa za odsek 7 vkladá nový odsek
8, ktorý znie: Mestské časti vykonávať pôsobnosť obce ako opatrovníka podľa
osobitných predpisov majetkového opatrovníka a poručníka. Pôsobnosť podľa
predchádzajúcej vety vykonáva aj mesto. Poznámky pod čiarou k odkazom 51 až 53
znejú: 51) § 27 ods. 3 Občianskeho zákonníka, § 60 ods. 2 zákona č. 36/2005 Zb.
zákonov o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, § 272 zákona č. 161/215 Zb. zákonov Civilný mimosporový poriadok.
52) odrážka, je to § 33 ods. 3 zákona č. 36/2005 Zb. zákonov v znení neskorších
predpisov. Odrážka 53) § 57 ods. 3 zákona č. 36/205 Zb. zákonov v znení neskorších
predpisov. Doterajšie odkazy 45 až 103 sa označujú ako odkazy 54 až 108. Doterajší
ods. 8 sa označuje ako ods. 9. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec. V rozprave nasleduje pán poslanec
Ihnát, nech sa páči.
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne, pán primátor. V prvom rade na pána
Kaifera teraz. Aj keby som chcel, tak, jednoducho, ako by som nezachytil tú
kvalifikovanosť. Čiže len sa môžem spoľahnúť na to, že sú právnici a jednoducho, že to
bolo akože prerokované v komisii a jednoducho, je to kvalifikovaný výrok. Teraz k
tomu štatútu. Ku Jánovi Jakubovovi. Pán Jakubov, ako keby sa ho to dotklo, ako keby
som povedal, že tie mestské časti si nevykonávajú svoje kompetencie, nevykonávajú si
svoje činnosti. Nie je to pravda, Jano. Tie mestské časti sú presne tu na to určené, aby si
vykonávali svoje povinnosti, aj voči občanovi v rámci správy vecí verejných. Čo sa týka
toho, čo sme práve povedali, že rekodifikovaný bol 17 rokov, teraz po 17 rokoch
konečne je tu otvorený a tu začíname niečo robiť. Tá bytová, sociálna oblasť, nemám
s ňou vôbec žiadny problém, lebo sme ju tiež prebrali na komisii bytovej a sociálnej.
Tiež sa prikláňam k tomu. Ale pán primátor, keď sa pamätáme, tak vlastne podmienil
prenos niektorých kompetencií na mestské časti tým, že budú zlúčené, ak sa dobre
pamätáme. Vtedy aj niektorí starostovia sa tu ozvali - a jednoducho, áno, že tie
kompetencie sú podstatné, ten prenos je dôležitý. Ale práve ja som očakával, že práve
keď sa otvorí tu teraz tento štatút, tak jednoznačne z tej rady starostov, práve vyjde
nejaký materiál vlastne, ktorý časť týchto kompetencií aspoň náznakom prenesie do
toho štatútu a jednoznačne tie mestské časti budú mať posilnené tieto kompetencie. Nie
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je možné, aby v čase kalamitky, malej, tá mestská časť čakala 4 dni vlastne pod snehom
a čakala na to vlastne, že čo ďalej. Čo ďalej, lebo to má KOSIT. A KOSIT nemá
kapacity atď. Čiže, tiež sme si užili svoje pri kosbe trávy 2,93 kosby, už 3. kosba nie je
v tom rozpočte atď. Čiže tie kompetencie sú veľmi podstatné. A jednoducho, ja
nesúhlasím s tým, aby sme to uzavreli, tento štatút, len týmto, s týmto konštatovaním,
že urobili sa zmeny a všetko je v poriadku. V poriadku to nie je. Tie kompetencie
mestským častiam chýbajú. A ak sa mýlim, tak jednoznačne ma poopravte. Ďakujem
pekne.
p. Raši, primátor mesta: S faktickou poznámkou pán poslanec Kaifer. A po ňom pán poslanec
Jakubov.
p. Kaifer, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja iba v krátkosti na ozrejmenie. Na začiatku
svojho diskusného príspevku alebo toho návrhu som uviedol dôvody a čo je asi
obsahom. A po druhé, v utorok bola minulý týždeň komisia legislatívno-právna, v
piatok to bolo zverejnené aj na internete. Takže verím, že každý mal čas si to prejsť, kto
chcel. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Jakubov.
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, pán primátor. Pán poslanec
Ihnát Miloš, súhlasím s tebou. Kompetencie určite sa budú otvárať. Kvôli tomu Rada
starostov sa dohodla, že spripomienkovala toto znenie štatútu, vzhľadom na to, že z
dôvodu legislatívnych zmien za x rokov, kedy štatút nebol novelizovaný, je potrebné
urobiť jeho úpravu. Mestské časti sa vôbec nebránia tomu a určite budú trvať na tom,
aby bola zmena aj kompetencií v mestských častiach. Len nám zmena kompetencie, ako
taká, nepomôže. My okrem kompetencií potrebujeme ešte takú maličkosť. Krytie,
finančné krytie. Čiže, ako náhle my sa chceme baviť o zmene kompetencií, my
potrebujeme otvoriť rozpočet mesta. A to je predmetom ďalšieho rokovania rady
starostov, aby sme hľadali rezervy, čo s kompetenciami vieme získať. Lebo pokiaľ
nezískame finančné krytie, tak kompetencie sú pre nás samoúčelné. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Špak, nech sa páči.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia,
pán primátor, ja som asi krátko tu, ale doba 17 rokov sa mi zdá celkom slušná, odkedy
sme toto mali na stole a musím pochváliť, že sa konečne začalo konať v tejto veci. Mňa
vyrušuje jedine to, že máme 10 dní na to, aby sme po sedemnástich rokoch zrazu
rozhodli, že toto je to najlepšie. Dokonca 5 minút pred hlasovaním šéf legislatívnoprávnej dával návrhy, ktoré ani nestihol v rámci tých troch minút prečítať, také zmeny
tam sú. Tzn., ja mám procedurálny návrh a myslím si, že si to zaslúži tento štatút, aby
sme tento bod rokovania prerušili a pripravili sa naozaj tak, že by každý z nás mal pocit,
že do toho štatútu nazrel, naštudoval, dal pripomienku a hlavne jednal medzi starostami
a ľuďmi, ktorí potrebujú nielen kompetencie, ale aj peniaze.
p. Raši, primátor mesta: Tak vás poprosím, pán poslanec, sa prihláste s procedurálnym
návrhom. Medzitým dáme slovo pánovi Dečovi.
p. Dečo, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. V rámci § 17 ods. 3, by som chcel dať
pozmeňovací návrh, kde sa pôvodný návrh označí ako písm. a) a návrh, ktorý prečítam
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by sa označil písm. b) Mestské časti zverejňujú na svojej úradnej tabuli a na svojom
webovom sídle oznamy a pozvánky mesta určené verejnosti, ktoré sa vzťahujú na
príslušnú mestskú časť, a to najmä návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta, návrh
rozpočtu mesta, program zasadnutia mestského zastupiteľstva, verejné prerokovanie k
územnému plánu, parkovacej politike a verejné diskusie či prednášky o ďalšom rozvoji
mesta. Mesto bez zbytočného odkladu oznámi mestským častiam dané informácie a tie
ich bez zbytočného odkladu zverejnenia. Veľmi krátke odôvodnenie by som chcel
povedať. V podstate sa jedná o vzájomné informačné prepojenie mesta a mestských
častí. Z viacerých mestských časti miestni poslanci vítajú to, aby v budúcnosti nemuseli
postrádať mnohé z uvedených informácií. Jedná sa predovšetkým o zverejňovanie
oznamov a pozvánok, nie celých materiálov. Čiže vždy by bola uvedená stručná
informácia a pripojená linka na mestskú webstránku, kde sa daný materiál nachádza.
Ďakujem pekne. Materiál som odovzdal komisii.
p. Raši, primátor mesta: Áno, ďakujeme pekne. Materiál bol daný komisii legislatívnej. Čiže
teraz budeme hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Špaka. Pokiaľ by sme
prerušenie rokovania o tomto bode neschválili, budeme pokračovať v diskusii. Keď ho
schválime, prerušujeme. Hlasujeme o procedurálnom návrhu o prerušení rokovania o
tomto bode. Tak pán poslanec. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 15 -

za: 10, proti: 5, zdržali sa: 23

p. Raši, primátor mesta: Čiže návrh sme neschválili. Takže pokračujeme s faktickými
poznámkami teraz. Pán poslanec Sitkár.
p. Sitkár, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobrý deň, ďakujem za slovom. Ja som chcel
reagovať na pána poslanca Deča ohľadne návrhu. V podstate všetky mestské časti
Košiciach, aj mesto Košice majú umiestnené tzv. úradné tabule na portáli
www.eslužbykošice.sk, ktorý bol vytvorený v rámci Projektu elektronizácie služieb
mesta Košice. Tieto úradné tabule obsahujú všetky informácie, ktoré mestské časti
umiestňujú na úradnú tabuľu v rámci svojich webstránok. A myslím, že je to aj opačne.
A týmto je zabezpečený prístup k informáciám mesta a 22 mestských častí na jednom
mieste. Preto si myslím, alebo mám za to, že vzhľadom k týmto skutočnostiam je
duplicitné zverejňovanie dokumentov kontraproduktívne. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pani starostka Kovačevičová, neviem, či procedurál, či
faktická. Nech sa páči, pani starostka, nech sa páči. Čiže na pána poslanca Deča. Či nie?
Dobre, dobre, čiže starostku môžete vymazať s procedurálnym, ostáva v rozprave. Teraz
reagujeme na návrh pána poslanca Deča stále. Pán poslanec Jutka, nech sa páči.
p. Jutka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcel
tak isto reagovať na pána poslanca Deča. Ja naopak si myslím, že s obsahom tohto
materiálu nemám problém. Poviem to tak, myslím si, že rozumiem tejto požiadavke,
možno nejaké rozšírenie informovanosti pre verejnosť by tu bolo namieste. Len sa
chcem spýtať, či tento materiál, lebo je to ozaj zásah a dobrý, môžem povedať, aspoň
myšlienkou, do všetkých mestských častí, či to bolo prerokované na rade starostov, či to
bolo prerokované v mestskej rade a vlastne na legislatívnej komisii a aký bol záver?
Lebo hovorím znova, obsah tohto materiálu je dobrý, len si myslím, že ten legislatívny
proces, ak bol zachovaný, nemám problém za to zahlasovať. Ďakujem.
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p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. To by som potom poprosil o krátku informáciu v
rámci vystúpenia šéfa legislatívy, pána doktora Kaifera. Potom v rámci rozpravy. Teda
akým prejednávaním prešiel materiál. Ďakujem. Pán poslanec, starosta Karabin, nech sa
páči.
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Reagujem na pána Deča.
Návrh to nie je zlý, nerieši to však situáciu naozaj veľmi, veľmi malých mestských
častí, kde niektoré mestské časti naozaj majú dvoch zamestnancov. Ja si neviem
predstaviť, ako to budú zverejňovať, ako budú stíhať zverejňovať informácie, keď
mnohé mestské časti si na to platia externých ľudí. Nebudú to stíhať. To nie je mestská
časť, ktorá má 20-30 ľudí a svojho technika, ale v malých mestských častiach to je
úplne iné. U mňa je to v poriadku, ja naozaj zverejňujem veci ohľadom mesta Košice,
pokiaľ takéto informácie mám. Ale hovorím, nerieši to a nebolo to prejednané na Rade
starostov. Vďaka.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Poprosím potom, keď aj starostovia budú prihlásení,
tak aby ste nám len dali informáciu k tomu, či je to zvládnuteľné, či nie. Pán poslanec
Gibóda s faktickou na pána poslanca Deča.
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel tiež
pripojiť k návrhu pána Deča - a aby som to aj prepojil s tým, čo už hovoril pán Sitkár,
ak takéto e-government Košice alebo ak takáto nejaká aktivita už existuje, tak potom je
práve tento návrh o tom, uviesť ju aj do reálneho života tak, aby Košičania o nej vedeli
a mali na ňu reálny dosah. Tzn., ak takéto materiály mesto zverejňuje, ale tieto nie sú
napr. prepojené na stránky mestských častí, tzn., občan sa zo stránky mestskej časti
nevie kliknúť si na túto úradnú tabuľu mesta priamo, čo najjednoduchšie sa dostať
k informácii, tak tento systém vlastne nefunguje. Lebo zverejňovanie na nejakých
nástenkách to sme tu už zažili v našom štáte. Čiže podstatné je, aby tí ľudia mali dosah
a vedeli o tom a vedeli sa k tomu dostať ľahko. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Len pre tých, ktorí neviete, je to e-portál, čiže normálne
elektronický portál. Pán poslanec Jakubov s faktickou, potom bude rozprava
pokračovať.
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, pán primátor. Reakcia na
návrh pána poslanca Deča a súčasne to bude odpoveď aj pre pána poslanca Jutku.
Samozrejme, Rada starostov nemohla prerokovať tento návrh_ alebo túto požiadavku
občana, pretože táto došla až koncom minulého týždňa. Ale počas tohto rokovania ja
som komunikoval s prítomnými starostami, ktorých je tu viac ako polovica Rady
starostov a viac-menej sme sa jednoznačne dohodli, že nie je problém, aby starostovia
akceptovali, pokiaľ táto zmena v štatúte bude odsúhlasená. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Kaifer, nech sa páči.
p. Kaifer, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, ja len v krátkosti vysvetlím, o čo som bol
požiadaný. Pravdepodobne pán poslanec Dečo sa stotožnil s občianskym návrhom, a to
pána Liptáka, ktorý bol prítomný na legislatívnej komisii, ktorý predložil tento návrh.
Avšak on odzrkadľoval ešte stav toho pôvodného znenia Štatútu mesta Košice. Čiže
nemohol byť žiadnym spôsobom akceptovaný, ani nebol technicky, ani právne nijakým
spôsobom zladený tak, aby mohla byť táto pripomienka prijatá alebo takýto
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pozmeňujúci návrh schválený na legislatívnej komisie. Čiže to boli dôvody asi prečo je
predložený tento návrh. Je otázka na mestské časti, že či sa vôbec s tým stotožnia alebo
nie. V prípade ak sa stotožnia, tak predkladám ja pozmeňujúci návrh, resp. doplňujúci
návrh k návrhu tohto štatútu, a to z toho dôvodu, že je tu veľmi veľa, v návrhu, ktorý
predložil pán poslanec Dečo, len príkladom uvedené, čo môžu alebo musia mestské
časti zverejňovať. A všeobecne uvedené verejné diskusie či prednášky - ja neviem, čo to
všetko má byť? Takže ja by som tu zosúladil text nejak, aby bolo taxatívne vymedzené
a mestskej časti vedeli, že čo majú zverejňovať a mesto, čo im má poslať na
zverejnenie. Čiže doplňujúci návrh: v navrhovanom § 17 ods. 3, sa dopĺňa text: Mestské
časti zverejnia na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle nasledovné
dokumenty, ktoré sa vzťahujú na príslušnú mestskú časť, a to návrh všeobecne
záväzných nariadení mesta, návrh rozpočtu mesta, program zasadnutia mestského
zastupiteľstva, oznámenie o verejnom prerokovaní k územnému plánu a návrh zmeny
parkovacej politik. Mesto bez zbytočného odkladu oznámi mestským častiam dané
informácie a tie ich bez zbytočného odkladu zverejnia. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Teraz s faktickou na pána poslanca Kaifer, pán
poslanec Jutka. Nech sa páči.
p. Jutka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne, pán primátor, za slovo. Ja
by som nadviazal na to, čo hovoril pán poslanec Kaifer, aj to, čo hovoril pán poslanec
Dečo. Myslím si, že obsah tohto materiálu je dobrý. A treba ho vyšperkovať. Myslím si,
že toto, čo navrhol aj pán poslanec Kaifer v kombinácii s tým, čo navrhol Dečo,
v prípade, ak by to dokázali teraz dať do jedného uceleného celku, poviem to tak, tak
tento materiál podľa mňa môže byť takto odsúhlasený. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Dobre. Tak ja by som poprosil, máte zhruba 6 minút, pán poslanec
Dečo, pán poslanec Kaifer, len si to porovnajte, aby sme mali z toho jeden materiál. Pán
poslanec Špak, nech sa páči.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja použijem možno text z komisie sociálnej a bytovej,
kde je napísané, že k tomu štatútu vytvoriť komisiu odborníkov k tvorbe štatútu
a hľadať riešenie aj s presunom financií. To je asi odporúčanie, lebo však máme len
odporúčací charakter. A komunikovať nielen s mestskými časťami „ba-ba-ba“, aby to
nebolo schvaľovanie štatútu, ale otvorenie a doplnenie k ďalšej diskusii. Ja len týmto
chcem povedať, že som prekvapený, že väčšinou starostovia väčších mestských častí, už
tu bol spomenutý výraz „plačú“, ale oni v skutočnosti sú len poštári. A aj ostávajú
poštármi, ak som dobre videl ten štatút. Takže preto som chcel komunikovať, ale preto
som chcel diskusiu, preto som chcel, aby sa nás možno viacej k tomu primälo s tým
štatútom pracovať a verím, keďže ten môj procedurálny neprešiel, ale že diskusia tu
bude ďalej a že sa nebude na tom štatúte robiť 10 dní, po sedemnástich rokoch, ale
verím, že budeme pokračovať v posilňovaní kompetencií a peňazí pre mestské časti.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec, na tom štatúte sa robí niekoľko mesiacov a pripravuje
sa naozaj dlho. Čiže to, že ste si to vy všimli pred desiatimi dňami, to je vaša vec. A to,
že sú starostovia z veľkej časti poštári, tak to prepáčte, naštudujte si kompetencie
starostov a čo všetko robia. Niektorí z tých poštárov, napr. aj mestské časti, majú
v kompetenciách sobášiť ľudí. Tiež toto poštári nerobia. Majú škôlky, majú sociálne
veci, mestské časti prevádzkujú mestskú plaváreň, majú ZOS-ky. Poslanec Jakubov.
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p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Pán poslanec Špak, ja si
myslím, že vzhľadom na to, že roky rokúce sme šli podľa štatútu, ktorý dnes je
neaktuálny, je potrebné, aby sme schválili zmeny. Najmä tie zmeny, ktoré vyplývajú
z dlhoročných zmien v zákonoch, v legislatíve. štatút ale nie je dogma. Nikto
nepovedal, že ho nemôžeme meniť v priebehu nasledujúcich mesiacov. A komunikácia,
to, čo začala rada starostov mestských častí s vedením mesta, tak, ako som odpovedal
poslancovi Ihnátovi, je nielen o kompetenciách. Je o presune financií. A toto nebude
rokovanie ani na týždeň, ani na dva, ani na tri. Pretože tam sa bude musieť to niekde
zladiť. A pokiaľ majú dostať mestské časti niektoré ďalšie kompetencie, či chceme
alebo nechceme, neurobia to, ani nebudú súhlasiť bez finančného krytia. A toto nie je
jednoduché. A to nie je rokovanie ani na týždeň, ani na mesiac. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Polaček s faktickou na pána poslanca Špaka.
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja by som poopravil pána
poslanca Špaka v jeho výroku. Nie my, mestské časti sú dispečerské pracoviská.
Jednoducho, naozaj 90 % úloh preposielajú podnety obyvateľov ďalej. Okrem, možno,
mestskej časti KVP, tam by som krivdil, tam je štatút trošku inak nastavený. Ale vo
väčšine prípadov mestské časti len preposielajú. Preto mne stále tuná rezonuje otázka,
ak sa mnohí starostovia bijú do pŕs, že ten štatút nie je v poriadku, nebol v poriadku,
resp. tých kompetencií, aby som bol správny, sa opravujem, tých kompetencií je málo,
jednoducho, podľa mňa aj tu bol priestor na to o niektoré kompetencie zabojovať, čo sa
podľa mňa neudialo veľmi alebo veľmi, veľmi málo. Ale každopádne to, že sme
dispečerské pracoviská a ostaneme dispečerskými pracoviskami, to je proste fakt.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec. Ale vo vašom prevedení ste mali na
mestskej časti aj niektoré kompetencie, ktoré teda boli naozaj excelentné, z hľadiska
organizovania falošných bitiek a iných vecí. Pán poslanec Halenár.
p. Halenár, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja za mestskú časť KVP môžem povedať, že
som na rade starostov prisľúbil dodať materiál, ktorý som nechal vypracovať na
mestskej časti, nakoľko sú tie kompetencie a právomoci, ktoré sú nám zverené zo
štatútu, sú pokrývané finančne. Máme to v podstate už pripravené. Zašlem to v
najbližšej dobe a môžem vám povedať, že sme išli do takých detailov, že keď zákon
hovorí o tom, že každé dva týždne treba polievať detské ihriská istým objemom vody,
koľko stojí tá voda, koľko máme ihrísk, že aby sme vedeli až takéto detaily tam
zakomponovať. Naproti tomu, z mesta dostávame nejakú sumu, ktorá sa rovná
bulharskej konštante. Jednoducho, akýmsi, už mi tu bolo povedané, že to bolo len na
rade starostov, že to bolo vlastne prevedené, nejaká daň z nehnuteľnosti z
predchádzajúcich období. Ale chcem tým povedať, že zďaleka nestačí tá suma, ktorú
dostávame z mesta na to, aby sme mohli teda tie právomoci a zodpovednosti
vykonávať.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Dečo.
p. Dečo, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Chcem požiadať pána poslanca
Kaifera, člena návrhovej komisie, aby prečítal kompromisný návrh, na ktorom sme sa
pred chvíľou dohodli.
p. Raši, primátor mesta: Pani poslankyňa Kovačevičová, potom ešte starostovia mestských
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častí.
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Vážený pán primátor, vedenie mesta, milí poslanci, chcela
by som len upresniť, pretože sa tu spomínalo, že bolo na pripomienkovanie možno 10
dní. Nie je to vôbec pravda, pretože mestské časti mali oveľa dlhší čas, možnosť
vznášať pripomienky. Od 1. marca do 20. marca bol termín uzávierky. Každá jedna
mestská časť mohla vzniesť, tak isto aj mestská časť Nad jazerom vzniesla pripomienky
k štatútu, následne v ďalšom kole sme vzniesli pripomienky, ktoré boli zapracované,
takže ja sa chcem poďakovať oddeleniu právnemu a majetkovému, referátu
samosprávnych orgánov. Doktor Takáč mohol každého jedného poslanca prijať,
starostu a vlastne všetko sa mohlo zapracovať, čo sa dalo zapracovať alebo poslancom
dovysvetľovať. Takže ďakujem veľmi pekne. V súčasnej podobe štatút je nevyhovujúci,
je ťažkopádny a preto, práve preto ho treba aj kodifikovať. Určite viacerí starostovia by
chceli mať a mestské časti, kompetencie, ale s kompetenciami sú aj ďalšie financie
nevyhnutné a bez toho to tu teraz motať a dávať nejaké kompetencie a my dnes
nevieme, čo, koľko, za koľko, je absolútna anarchia. Takže ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem aj ja. S faktickou poznámkou na vás pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja sa len chcem poďakovať pani starostke, že
naozaj ja som uviedol zlý údaj, 10 dní, tak ako citujem pani starostku, od 1. do 20.
marca je 20 dní. Tak sa ospravedlňujem. 20. Sorry.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát a pani starostka, nech sa páči.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Áno, pán primátor, ja práve
som sa priklonil ku poslancovi Špakovi, že tento bod trebalo prerušiť, aby sme sa bavili
vlastne potom ako v určitom časovom intervale ešte o tých financiách, o otvorení
rozpočtu a ďalšie náležitosti. Čiže len toľko som chcel povedať, že vlastne som podporil
to, aby sa to prerušilo, a jednoduchou, nie po 17 rokoch znovu otvoril sa štatút potom.
To je všetko. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Za starostov mestských častí, nech sa páči.
p. Lesňák, starosta MČ Košická Nová Ves: Dobrý deň, ďakujem za slovo. Ja by som len chcel
za starostov mestských častí, aspoň tých tzv. bývalých obcí, tých satelitných, povedať
toľko, že pripomienkovali sme tento návrh. A čo sa týka výroku pána poslanca Špaka,
ide iba o to asi, že tie veľké mestské časti, sídliskové, majú tých kompetencií oproti tým
satelitným o niečo menej, ale zase majú väčší počet obyvateľov. A chcel by som aj
apelovať na poslancov mestského zastupiteľstva, aby mali stále na pamäti, že pokiaľ
prijmeme tento štatút, to, čo už tu bolo povedané pánom predsedom rady starostov,
budeme potrebovať viac peňazí na tie kompetencie, ktoré teraz sa vlastne zosunuli. Nie
je to len na sídliskách, ale aj na tie okrajové mestské časti. Takže ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Gibóda v rozprave.
p. Gibóda, poslanec MZ: Chcel som niečo k úplne iným, ale teraz musím zareagovať na
svojho predrečníka z rady starostov pána starostu, sa ospravedlňujem, neviem, z akej
mestskej časti. Teda ak som to pochopil správne, schválime tento štatút, tak na základe
tohto schváleného štatútu mestské časti budú potrebovať ďalšie finančné prostriedky. A
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je to v rozpore s tým, čo hovorí pani Kovačevičová, že ak by sa mestské časti uchádzali
o ďalšie kompetencie, tak nevieme, aké finančné prostriedky. Tzn., ja sa chcem opýtať,
že to, o čom hovoril pán starosta, či už je nejakým vyčíslené, že aké ďalšie finančné
prostriedky tieto mestské časti budú potrebovať? Lebo ak nie, tak potom fakt
pozastavme toto jednanie a bavme sa aj o peniazoch, ktoré na naplnenie tohto štatútu
pre tieto mestské časti sú potrebné. A ja by som opätovne vás chcel poprosiť, pán
primátor, ak vy odmietate obhajovať záujmy mesta Košice, tak sa, prosím, zdržte týchto
hlúpych komentárov na adresu poslancov mesta alebo mestských častí, ktorí obhajujú
záujmy mesta alebo mestskej časti a veďte profesionálne toto konanie, keď už sa ho
neviete sebareflektívne vzdať. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Keď sa vy dokážete kontrovať, pán poslanec, tak potom sa
možno začnem nad tým zamýšľať aj my. Poprosím medzitým právne, pána Mgr.
Takáča, aby sa pripravil či pri tomto štatúte, lebo my nemáme avizované, že by sa
zmenou štatútu prenášala nejaká finančná záťaž na mestské časti, aby ste nám potom
dali informácie. Pani poslankyňa Grüllingová, nech sa páči, na pána poslanca Špaka.
p. Grüllingová, poslankyňa MZ: Áno, takže sa odhlásim. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec, dáme slovo pána Mgr. Takáčovi a potom by
sme pokračovali. Pán magister, to je pripomienka z mestskej časti Košická Nová Ves,
že týmto štatútom sa prenášajú kompetencie, ktoré si vyžiadajú extra financie oproti
tým, ktoré majú teraz. Prosím.
p. Takáč, referát právny a legislatívny MMK: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor,
vážení páni poslanci, súčasťou materiálu bola podľa nášho názoru celkom užitočná
pomôcka, prehľadová tabuľka porovnania kompetencií podľa starého štatútu, teda v
súčasnosti platného, a podľa nového štatútu. V podstate ambíciou tejto rekodifikácie
nebolo nejaké komplexné riešenie kompetencií v tom zmysle, ako tu už možno
naznačujú niektorí poslanci alebo starostovia. Čiže keď sa štatút nepríjme, ostane
súčasný stav, tak v podstate stále to gro 99 % kompetencii ostáva zachovaných. Čiže
prijatím nového štatútu nedochádza k prenosu kompetencie, ktoré teda navýšia teda tú
finančnú záťaž. Nekomentujem, samozrejme, to, že či súčasné kompetencie sú
dostatočne pokryté, to je vlastne možno vecou debaty mesto – mestské časti a týchto
vzťahov. Čiže zmenou štatútu sa určite situácia nezhorší, skôr naopak, snažili sme sa
vyčistiť určité neujasnené drobné kompetencie, ale v podstate všetko bolo v rámci tej
prehľadovej tabuľky náležite teda porovnané. Takže tam si myslím, že nemal by byť
žiaden problém.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Petrvalský s faktickou, aj pán poslanec
Gibóda, na pána Takáča.
p. Petrvalský mesta, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím,
že tu rozprávame o dvoch rôznych veciach. Jedna vec je to, že štatútom sa skutočne
neprenášajú kompetencie, ktoré by potrebovali nejaké ďalšie finančné prostriedky.
Lenže pre naše kompetencie nielen z mesta, ale napr. pre naše kompetencie zo štátu, a
to napr. pri elektronizácii verejnej správy, kde skutočne musíte vynakladať ďalšie
finančné prostriedky na to, aby ste túto celú elektronizáciu zvládli. A pri tom, že
mestské časti dostávajú konštantné príjmy z roka na rok a rastú im výdaje, tak skutočne
dochádza k tomu, že mestské časti by na tie kompetencie, ktoré už majú, potrebovali o
21

niečo viac peňazí. Ja si myslím, že o tom je celý tento rozhovor. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, pán poslanec. Pán poslanec Gibóda s faktickou na pána
Mgr. Takáča.
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som chcel
práve zareagovať, práve možno odpovedal pán Petrvalský, vlastne teda o čom hovoril
pán starosta z Košickej Novej Vsi, teda o akých tých finančných nákladoch. Ak je tomu
tak, tak by som poprosil vedenie mesta Košice, aby pripravilo nejaký sumár a nejaké
riešenie práve týchto rastúcich kompetencií a ich prenos zo štátu a aké finančné
prostriedky na to mestské časti potrebujú. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Dečo.
p. Dečo, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja som len v predošlom vstupe nestihol dopovedať,
že sťahujem ten môj návrh, nakoľko sme dospeli ku kompromisnému riešeniu.
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Takže, pán poslanec Kaifer, ten návrh je ten
prednesený vami. Dobre, uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Budeme hlasovať najprv
o pozmeňujúcich návrhoch, ako boli predložené, a potom o návrhu ako o celku.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia obdržala dva
pozmeňujúce návrhy. Prvý pozmeňujúci návrh, ktorý predložil pán poslanec Kaifer ako
predseda legislatívno-právnej komisie, ktorý je pod bodmi 1 až 8, ktorý sa týka hlavne
tých formálnych vecí: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pozmeňujúci návrh schválený
legislatívno-právnou komisiou prednesený pánom poslancom Kaiferom podľa
predloženého návrhu, body 1 až 8.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca
Kaifera.
Hlasovanie č. 16 -

za: 31, proti: 1, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta: Prosím, ďalej.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Druhý pozmeňujúci návrh od pána
poslanca Kaifera po konzultácii s pánom poslancom Dečom znie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje doplňujúci návrh § 17 ods. 3 sa dopĺňa o text:
mestské časti zverejňujú na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle
nasledovné dokumenty, ktoré sa vzťahujú na príslušnú mestskú časť, a to návrhy
všeobecne záväzných nariadení mesta, návrh rozpočtu mesta, program zasadnutia
mestského zastupiteľstva, oznámenie o verejnom prerokovaní k územnému plánu
a návrhy zmeny parkovacej politiky. Mesto bez zbytočného odkladu oznámi mestským
častiam dané informácie a tie ich bez zbytočného odkladu zverejnia.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Čiže to bol ten druhý návrh. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 17 -

za: 37, proti: 1, zdržal sa: 1
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p. Raši, primátor mesta: Nech sa páči, ďalej.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje Štatút mesta Košice podľa predloženého návrhu so
schválenými pozmeňujúcimi návrhmi.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 18 -

za: 30, proti: 2, zdržali sa: 5

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme teda schválili. Ďakujem pekne.
--Bod č. 4
Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 76 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta Košice
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu, je to bod číslo 4 Návrh zmeny všeobecne
záväzného nariadenia mesta Košice č. 76 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Tento
návrh vypúšťa ustanovenia kvôli tomu, že v rámci rekodifikácie štatútu sa v rámci
nového štatútu riešia nové vzťahy. Teda ide o vypúšťanie vety všeobecne záväzného
nariadenia, kde sa uvádza, že poskytnutie dotácie nad 6.600 eur rozhoduje mestské
zastupiteľstvo, resp. že o poskytnutí dotácie do 6.600 eur rozhoduje primátor. Tieto
body sa vypúšťajú, pretože v štatúte je táto hranica určená, znížená na limit 1.500 eur.
Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo schvaľuje zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 76
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 19 -

za: 36, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
--Bod č. 4/1
Grantový program na rok 2017 - návrh na prerozdelenie dotácií na podporu projektov
v oblasti kultúry
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k doplneným bodom rokovania. Je to bod číslo 4/1. Je to
Návrh na prerozdelenie dotácií, ktorý predkladá predsedníčka komisie kultúry, pani
poslankyňa Blaškovičová, grantový program. Pani poslankyňa Blaškovičová, nech sa
páči.
p. Blaškovičová, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Tento materiál ste dostali písomne. Je to
grantový program, ktorý je administrovaný K13-kou. Doteraz sme ho neschvaľovali v
mestskom zastupiteľstve. Tieto dotácie prechádzali len odborným hodnotením a
grantovou komisiou, ale v tomto roku tak, ako ostatné dotácie, ktoré patria pod VZN 76,
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dávame to na schvaľovanie do mestského zastupiteľstva. Dovolím si len trošku priblížiť
priebeh tohto celého hodnotenia. Bolo podaných 91 projektov, výška grantu je 250.000,
tak to bolo schválené v rozpočte na tento rok. Tie žiadosti boli v troch programoch. Boli
to organizácie, pre ktoré bolo v tomto roku alokované 146.500 eur podľa vyhodnotenia.
Individuálni žiadatelia a neformálne skupiny, bolo 22 uchádzačov, a hodnota
podporených projektov je 18.500 eur. A po prvýkrát v tomto roku sa objavili viacročné
projekty. Je to pre žiadateľov, o ktorých vieme, že boli by sme radi, ak by teda
kontinuálne tieto projekty pokračovali. Bola tam podmienka, aby to boli projekty, ktoré
budú zapájať viacero subjektov, viacero organizácií a budú mať presah aj do zahraničia
a vlastne so zohľadnením o snahu organizácie CIKEA mesta Košice uchádzať sa o titul
Media..., pani námestníčka pomôžeš mi?
p. Lenártová, námestníčka primátora: UNESCO City of Media Arts v budúcom roku.
p. Blaškovičová, poslankyňa MZ: Takže s ohľadom aj na túto našu snahu, aby to boli
projekty, ktoré majú presah aj na mediálne projekty a IT technológie. Hodnotili to
nezávislí hodnotitelia, vlastne grantová komisia sumarizovala bodové ohodnotenie a
podľa toho prerozdeľovala financie. Keďže sa to udialo minulý týždeň, tak to dávame
takto na stôl, ale naozaj to prešlo serióznym hodnotením a serióznym výberom. Takže
tých 40 podporených projektov máte v prílohe. Verím, že to nemusím všetko čítať.
Nakoniec sme sa rozhodli podporiť 3 viacročné projekty vyššími sumami. Boli by sme
veľmi radi, keby ten grantový program naozaj nebol v nižšej sume v budúcich rokoch,
aby tie organizácie, ktoré začali, aby naozaj v tých svojich programoch, viacročných,
mohli pokračovať. Snažili sme sa, aby ten výber bol rôznorodý, ale vravím, boli to
nezávislí hodnotitelia, kde naozaj bolo dôležité prihliadať na bodové hodnotenie a na
financie, ktoré sme mali k dispozícii. Takže na základe tohto dávam návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. d) štatútu mesta Košice
schvaľuje v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 577 zo dňa 12. 12. 2016,
schváleného programového rozpočtu mesta na rok 2017 a jeho 1. zmeny účinnej k 1. 3.
2017, v programe 2 Mesto kultúry a športu, Podprogram 1, Aktivita 1 - Podpora v
oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja, dotácie v zmysle VZN č. 76, rozdelenie
výdavkov v celkovej výške 250.000 eur na podporu projektov v oblasti kultúry pre
nasledovných žiadateľov v zmysle predloženého návrhu. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Otváram k tomuto bodu
rozpravu. Pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel spýtať pani poslankyne
Blaškovičovej, lebo nie je mi to zrejmé z tohto materiálu, spomínala niekoľko
viacročných programov. Ale z toho materiálu to neviem zistiť. Tzn., keď vás môžem
poprosiť, o ktoré dotácie sa jedná na tie viacročné? A čo to znamená viacročné? Že či tá
suma, ktorú schvaľujeme je na najbližších 5 rokov, 3 roky alebo? Toto chýba
v materiáli, tak poprosím.
p. Raši, primátor mesta: Nech sa páči, pani poslankyňa.
p. Blaškovičová, poslankyňa MZ: Áno, rada to dovysvetľujem. V tom materiáli máte napísané
Program 1, Program 2, Program 3. Program 3, sú tu len 3 organizácie, to je ten program
viacročných grantov. Podľa štatútu alebo teda administrátora K - 13 a po dohode
grantovej komisie by to mali byť viacročné granty v rozmedzí 3 rokov, by mali mať,
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v úvodzovkách, akoby garantovanú sumu. Záleží, samozrejme, na tom, ako ten projekt
dopadne tento rok, aké bude vyhodnotenie tohto projektu. Tzn., či naplnili ten program,
ktorý sa zaviazali v projekte. A keď grantová komisia K - 13 ako administrátor
vyhodnotí „áno“, naplnili všetky body svojho projektu a je potrebné, aby ten projekt
pokračoval v ďalších dvoch rokoch, tak budeme sa snažiť, samozrejme, závisí to od
rozpočtu, aby táto suma, ktorá bola tento rok pridelená týmto trom organizáciám, bola
pridelená aj na budúci rok. Program 1, to boli organizácie. Program 2, boli individuálni
žiadatelia. A Program 3, to sú tie viacročné projekty. Samozrejme, v budúcom roku
opäť by k tým viacročným projektom zase mali pribudnúť nejaké dva-tri projekty. Čiže,
priebežne, by v meste mali byť organizácie, ktoré budú mať svojim spôsobom
garantovanú alebo prisľúbenú pomoc vo svojich projektoch aj pre budúce roky. Je to
veľmi dôležité pre všetky organizácie. Tak ako viete, že futbalový tím, keď vznikne tak
nevzniká na jeden rok, ale musí vedieť, že môžeme trénovať aj na budúci rok. Čiže keď
sa osvedčí, že tá organizácia priniesla zmysluplný projekt, o čom veríme, že áno, na to
tam boli nezávislí hodnotitelia, tak aby vedeli, že v tom projekte môžu pokračovať aj
v budúcnosti.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Poprosím
návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo schvaľuje: poradové číslo 1., žiadateľ Agentúra GES, program 1, XXIII.
Medzinárodný jazzový festival v Košiciach - 7.000 eur.“ Chcem sa, pán primátor,
opýtať, či môžeme podľa predloženého návrhu? Dobre. „Schvaľuje programy
a podporené projekty pod poradovým číslom 1 až 40 podľa predloženého návrhu.“
Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 20 -

za: 38, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 4/2
Koncepcia rozvoja športu v meste Košice - návrh na prerozdelenie dotácií v roku 2017
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu doplnenému bodu. Je to bod 4/2. Predkladá
predseda komisie p. Sidor Koncepcia rozvoja športu v meste Košice - návrh na
prerozdelenie dotácií v roku 2017. Pán predseda, máte slovo.
p. Sidor, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Pán primátor, dámy a páni, keď dovolíte, v krátkosti
by som zhrnul Koncepciu rozvoja športu v meste Košice a návrh na prerozdelenie
dotácií v roku 2017. Je to veľmi rozsiahly materiál so 100 subjektmi, takže dovolím si
ho skrátiť v mojej podobe. Bol zverejnený v piatok, na komisii prešiel jednohlasne v tej
podobe, ktorú máte dneska v návrhu. V rámci tejto koncepcie bolo pridelené na
kolektívne športy 165.000 eur, na individuálne športy 138.000 eur a na fond športových
aktivít 141.000 eur. Takže ak dovolíte, ja by som potom odovzdal slovo návrhovej
komisii, ktorá by konkrétne jednotlivé... Nie? Pardon. Skúsme sa dohodnúť ako
predtým, že pod bodmi by sme to schválili v jednotlivých troch častiach. Ďakujem.
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p. Raši, primátor mesta: Otváram rozpravu k tomuto bodu, nech sa páči. Pán poslanec Sitkár,
potom pán poslanec Polaček.
p. Sitkár, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel len ohľadne týchto dotácií do
budúcna možno, aby sme sa pozreli na to pri bojových športov, kde niektoré kluby
dostávajú čiastku až 5.000. A tak úspešný klub ako Guard Kickbox dostáva tisícku,
ktorý aj minulý týždeň sa vrátil z Innsbrucku s trinástimi medailami, pôsobí, je to
niekoľkonásobný majster Slovenska už ani neviem koľkokrát, vedie to pán Onuščák,
naozaj majú vynikajúce výsledky. Poznáme sestry Cmárové, možno vieme, aký je ťažký
tento šport a možno rozdeliť nejakou formou tie peniaze tak, aby neboli také rozdiely,
že niekto dostane 5 a niekto tisícku. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Dobre, ďakujem. Poprosím, aby ste si sadli potom s pánom
poslancom Sitkárom aj pán Šulek, aj Igor Sidor, aby ste si prešli kritériá. Lebo na to sú
kritériá, aby výsledok vypadol z tabuľky a tie kritéria sa dajú meniť. Ale musí na tom
byť zhoda absolútne väčšinová. Čiže poprosím, aby ste si to prešli. Pán poslanec
Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja by som nadviazal na slová pána poslanca
Sidora, že sa jedná o veľmi rozsiahly materiál, ktorý sme dostali v piatok, a je tam 100
subjektov. Viete, kolegovia, ja som sa chcel zúčastniť komisie športu a bol som ako
poslanec mesta Košice z tejto komisie vyhodený. Je pravda, že som meškal, pretože
som mal pracovné povinnosti, ale myslím si, že je to naozaj veľmi sprosté riešenie,
pretože neviem, čo tá komisia môže skrývať, keď som ich proste poprosil slušným
spôsobom, že by som rád ostal na tejto komisii, vypočul si návrhy. Zároveň som tejto
komisii chcel túto komisiu oboznámiť, že pred necelým týždňom alebo pred dvoma
týždňami už odvtedy, odkedy tá komisia sa konala, sa v Košiciach v rámci plávania
udiali veľmi skvelé výkony, kde naši Masters športovci, sú to ľudia nad 65 rokov z
Bratislavy z medzinárodných pretekov doniesli viac ako 18 alebo 18 rôznych medailí.
Zároveň títo ľudia sa chcú zúčastniť Majstrovstiev Sveta Masters v plávaní, ktoré budú
v Budapešti, teda po mnohých, mnohých rokoch budú veľmi blízko nás a títo ľudia by
sa chceli týchto majstrovstiev sveta zúčastniť. Nemal som možnosť komisiu o tom
informovať, nemal som možnosť o tom rozprávať. Je veľmi smutné, keď poslanca
mesta vyhodíte, kolegovia, z komisie, keď chce prísť počúvať a chce prísť diskutovať.
Ja som vás tam neprišiel nijakým spôsobom obťažovať, len diskutovať, oboznámiť vás s
úžasnými výsledkami našich Masters v plávaní, ktorí celý život reprezentovali toto
mesto, reprezentovali mesto Košice cez Červenú Hviezdu. A dnes zápasia s tým, aby
naškrabali peniaze na majstrovstvá sveta, ktoré budú v Budapešti v auguste. Toľko.
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Poprosím pána Šuleka, aby mi ich zorganizoval na
prijatie ku mne, určite nájdeme formu, ako im pomôcť do Budapešti. Dobre? Aj bez
pána Polačeka. Pán poslanec Sidor, nech sa páči.
p. Sidor, poslanec MZ: Ja by som len trošku poopravil pána poslanca Polačeka, že prišiel
v polovici, to je prvá vec. Druhá vec, rokovací poriadok má určité pravidlá, ktoré
hovoria o tom, že, áno, samozrejme, poslanec sa môže zúčastniť, ale treba to oznámiť
dopredu. Nebolo to oznámené. Nemáme problém na komisiu prijať pána poslanca
kedykoľvek, len je zaujímavé, že poslanci sa stále dobíjajú na komisiu vtedy, keď sa
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rozhoduje o dotáciách. Plus o záležitosti, ktorá bola pred chvíľkou spomenutá, čo sa
týka týchto plavcov- s pánom poslancom Polačekom som sa k tejto téme bavil a prejavil
som aj ja osobný záujem o to, v nejakej podpore zabojovať o to, aby títo páni a dámy
išli nás reprezentovať do Budapešti.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ešte jednu asi mimoriadne dôležitú vec, že máme
tuná návrh na uznesenie na prerozdelenie dotácií, pričom sa jedná o mládežnícky šport
dnes. Hej? Teraz rokujeme o mládežníckom športe. Pán poslanec Gibóda s faktickou,
nech sa páči.
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja sa teda chcem opýtať,
keď, ako tu pán primátor hovoril, že tá dotácia má vypadnúť z tabuľky, tá výška tej
dotácie, niečo také, ako proste zadáte kritériá a malo by vám vypadnúť, že na koľko má
nárok ten nejaký klub alebo jednotlivec .Tak a keďže táto komisia potom určuje tieto
pravidlá, resp. rokovala o tomto, tak ja by som sa teda chcel opýtať pána predsedu tejto
komisie, že prečo pán predseda považuje za dobré, aby táto komisia rokovala
neverejne? A zároveň by som sa chcel opýtať, keď sa už odvoláva na ten rokovací
poriadok, kde v rokovacom poriadku je povedané, že poslanec... nie je možné ho
pripustiť na rokovanie komisie, keď sa dopredu neohlási? Je tam povedané, že by sa
mal ohlásiť, ale nie je povedané, že ho môžete vyhodiť z tejto komisie, keď sa neohlási.
Takže ja poprosím zodpovedanie týchto dvoch otázok od pána Sidora. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Uzatváram rozpravu a poprosím pána poslanca Sidora, aby
si malý legislatívny krúžok urobil aj s právnikmi, aj s pánom poslancom Gibódom
v časti prestávky. A poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pán primátor, ak dovolíte, rád by som
vás poprosil, aby sme teda jednotlivé tabuľky pod jednotlivými bodmi a tie sumy aj
nečítali a prečítali len podľa predloženého návrhu.
p. Raši, primátor mesta: Áno, ďakujem.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem. „Mestské zastupiteľstvo v
Košiciach schvaľuje rozdelenie bežných výdavkov v Programe 2 Mesto kultúry
a športu, Podprogram 9 Podpora športu a mládeže, financie na Fond mládežníckeho
športu - kolektívne športy, v celkovej sume 165.000 eur podľa predloženého návrhu.
Rozdelenie bežných výdavkov v Programe 2 Mesto kultúry a športu, Podprogram 9 Podpora športu a mládeže - financie na fond mládežníckeho športu - Individuálne
športy, v celkovej sume 138.000 eur podľa predloženého návrhu. Rozdelenie bežných
výdavkov v Programe 2 Mesto kultúry a športu, Podprogram 9 Podpora športu
a mládeže - financie na Fond športových aktivít, v celkovej sume 141.000 eur podľa
predloženého návrhu. A dotácia v zmysle VZN č. 76 podľa predloženého návrhu.“
Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 21 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
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Bod č. 5
Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016/2
p. Raši, primátor mesta: Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmena a
doplnky 2016/2. Poprosím o krátke uvedenie materiálu pána Jerguša.
p. Jerguš, Útvar ÚHA MMK: Dobrý deň. Vážený pán primátor, vážení poslanci, vážení
prítomní takže zmeny a doplnky územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie
Košice 2016/2 začali sa pripravovať v polovičke minulého roku. Boli spracované,
oznámenie bolo realizované prerokovanie na jeseň minulého roku. Pripomienky, ktoré k
týmto zmenám a doplnkom prišli. boli vlastne vyhodnotené v spolupráci so
spracovateľom územného plánu a obstarávateľom územného plánu. Spracovateľom je
pán arch. Sekan, obstarávateľom je pán arch. Roháľ, za účasti, samozrejme, referátu
Útvaru hlavného architekta. Takto upravená dokumentácia bola následne vlastne
predložená kontrolnému orgánu Okresnému úradu na vydanie v § 25 teda stanoviska
podľa § 25, to stanovisko sme dostali je súhlasné k tomu, že môžu byť tieto zmeny a
doplnky predložené na mestské zastupiteľstvo. Takto pripravený materiál, keď bude
potrebné môžem, prípadne nejaké konkrétne veci k tomu zodpovedať aj s grafikou.
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne otváram rozpravu k tomuto bodu.
Stanislav, nech sa páči.

Pán Kočiš

p. Kočiš, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Komisia sa zaoberala týmto materiálom, týmito
zmenami a doplnkami k územnému plánu a odporučila tento materiál prerokovať a
schváliť na tomto zastupiteľstve. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán predseda. Ak nie sú žiadne iné, uzatváram
rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo
v Košiciach podľa príslušných platných právnych predpisov po A) berie na vedomie po
1.) súhlasné stanovisko okresného úradu. Po 2.) vyhodnotenie pripomienok k návrhu
územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice. Po B) schvaľuje po 1.)
Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky. Po 2.)
doplnok ku Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Košice podľa predloženého
návrhu. Po C) žiada primátora mesta Košice zabezpečiť prostredníctvom odborne
spôsobilej osoby pre obstarávanie predmetnej územnoplánovacej dokumentácie
jednotlivé odrážky podľa predloženého návrhu.“ Všetko, pán primátor.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 22 za: 32, proti: 0, zdržali sa: 3
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
---
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Bod č. 6
Návrhy riešenia lokality Borovicový háj s finančným dopadom na rozpočet mesta
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania, je to bod číslo 6 Návrhy
riešenia lokality Borovicový háj s finančným dopadom na rozpočet mesta Košice.
Myslím, že táto problematika Borovicového háju je všetkým dostatočne jasná. Ako
viete, mali sme tu návrh riešenia, ktorý spočíval v zmene územného plánu. Tento návrh
riešenia bol vyhodnotený ako jediný z možných predložených návrhov, kde je najväčšia
šanca na docielenie toho, aby sme za pozemky, ktoré Košičania užívajú, nemuseli platiť
nielen ich vlastníkom, ale aj ľuďom ktorí k ním prišli iba v poslednej dobe. Bola spísaná
petícia, ktorá bola proti tej zmene územného plánu, kde v tejto petícii žiadal petičný
výbor mesto Košice, aby platilo vlastníkom alebo od nich odkúpilo, alebo pozemky
zamenilo. Odborné referáty mesta pripravili z ich pohľadu všetky možné alternatívy,
ktoré vedia riešiť problematiku Borovicového hája, ktoré máte predložených 8 od kúpy
pozemkov, cez kúpu pozemkov bez vlastníkov časti pozemkov, ktoré k nim prišli v
neďalekej minulosti, cez nájom pozemkov, až po zmenu sa a cez zmenu územného
plánu samozrejme, ktorá takisto bola prednostne, ktorú sme predložili ako prvú z
alternatív až po dobu pokračovania v súdnych sporoch alebo nejaký iný spôsob riešenia.
V tomto prípade je potrebné, aby mestské zastupiteľstvo rozhodlo, ako budeme
pokračovať. Pretože súdne spory, máme aktívne súdne spory, ktoré prebiehajú a je
potrebné aj kvôli minimalizácií budúcich finančných nárokov voči mestu rozhodnúť o
pomoci a prísť s navrhovaným riešením. Otváram k tomuto bodu rozpravu. A nech sa
páči. Pán poslanec Ihnát, po ňom pán poslanec Jakubov.
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. Na konanej
komisii dopravy a výstavby som sa zúčastnil ako člen a jednoducho tento bod, som sa
dokonca pýtal. Bol tam prítomný pán viceprimátor Petruško a pán riaditeľ magistrátu,
pán Lazúr. A bolo povedané, že nebude to dnes pravdepodobne ani bodom rokovania.
Čo si ja dobre pamätám. No, tak, ja neviem ako, či to v komisii bolo prerokované, alebo
nebolo, lebo stále tu hovoríme o komisiách a musí prejsť komisiou, atď. Takže to je
moja otázka vlastne. No dúfam, že obidvaja nepoprú, že som tento bod otváral, hej,
vtedy tam? Takže tak asi. Takže by bolo dobré, keby sa k tomu vyjadrili. Ďakujem
pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, pán poslanec. A možno, keď sa prihlásite druhýkrát, keby
ste nám povedali, aký je váš návrh riešenia tejto problematiky. Pán poslanec Jakubov,
nech sa páči.
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, dámy a páni,
problém Borovicového hája je veľmi dobre známy nielen nám, poslancom, ale
v podstate všetkým Košičanom. Pred niekoľkými zastupiteľstvami návrh riešenia
Borovicového hája formou zmeny územného plánu z verejnej zelene na neverejnú zeleň
sme už mali na stole. Vtedy som požiadal pána primátora o to, aby tento materiál bol
stiahnutý. Pán primátor to aj urobil a som mu za to vďačný. V súčasnosti máme na stole
opäť tento materiál, kde máme niekoľko návrhov uznesení. My sme sa za toto obdobie
veľmi intenzívne zaoberali, čo by bolo možné realizovať v rámci Borovicového hája. Ja
som pôvodne osobne odmietal rýchle vyplatenie vlastníkov týchto pozemkov z jediného
dôvodu, aby sme rokovali, alebo komunikovali so štátom, či je možné vyhlásiť ešte
väčší stupeň ochrany tohto územia, aký je v súčasnosti. Tým pádom by sme mohli
požiadať Slovenskú republiku o vyčlenenie časti finančných prostriedkov na riešenie
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celého Borovicového hája. Vzhľadom na to, že tento proces je pomerne zdĺhavý
a vzhľadom na to, že v súčasnosti už prebehlo niekoľko súdnych sporov, kde mesto
Košice ťahalo za kratší koniec a už v súčasnosti sú právoplatné rozsudky, kde je
potrebné riešiť nájom tých, ktorí vyhrali tieto súdne spory za uplynulé obdobie, ja
osobne sa prikláňam k tomu návrhu, aby sme schválili návrh uznesenia, kde riešenie
problematiky lokality Borovicový háj bude riešený formou kúpy pozemkov, na ktorých
sa táto lokalita nachádza, okrem pozemkov vo vlastníctve S.T. Energy, s.r.o.
Odporúčam schváliť tento návrh z jediného dôvodu. Pokiaľ mám dobré informácie, tak
časť pozemkov tejto lokality bola v minulosti kúpená špekulatívne, či už spoločnosťou,
ktorú zastupoval pán Ing. Vinc, následne táto spoločnosť sa dostala do konkurzu a tieto
pozemky skúpila práve táto spoločnosť S.T. Energy. Samozrejme, predpokladá to, že
mesto Košice bude rokovať so všetkými vlastníkmi týchto pozemkov. A vidím tu jeden
problém, tzn. bude sa potrebné dohodnúť na sume, za ktorú môže mesto tieto pozemky
odkúpiť. Predpokladám, je to môj osobný názor, že pravdepodobne sa nevyhneme opäť
niektorým súdnym sporom, kde minimálne súd bude musieť rozhodnúť o výške odplaty
za tieto pozemky. Pretože, ako veľmi dobre vieme, ako sme dostali aj v tomto materiáli,
súdnoznalecké odhady, ktoré realizoval, alebo si objednal súd, resp. niektorí vlastníci,
sú diametrálne odlišné. Ale ja osobne odporúčam, aby sme schválili toto uznesenie.
Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. S faktickou pán poslanec Ihnát na pána poslanca Jakubova.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne. Som rád, že Jano
Jakubov vlastne ako kolega to ozrejmil vlastne túto situáciu. Ja, pán primátor, ako
nechcem s vami tu nejak ako tu viesť nejakú konfrontačnú nejakú diskusiu, ale pravda
je jedna, že komisia je iniciatívny a poradný orgán. A ja som bol v komisii dopravy
a výstavby. Jednoducho tento bol tu nebol zaradený a ja som si myslel, že vlastne tam
práve kvalifikovane, s odbornými tímami atď., alebo kvalifikovanými ľuďmi vlastne
túto situáciu rozobereme. Ono niekedy na zastupiteľstve pre poslanca je veľmi krátky
čas, aby sa fakt správne a kvalifikovane rozhodol. A jednoducho ste mi hovoril vlastne,
aký mám ja návrh riešenia? No predsa tu máte celý ensemble, tak to poviem, celý
ensemble platených ľudí, čiže servis a služba, to raz pán Halenár povedal, servis
a služba ste, ako magistrát. Takže vlastne ja očakávam práve tieto riešenia od vás a ja
ako poslanec to prehodnotím a potom schválim alebo neschválim ako sám za seba. To
je všetko. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: No, to riešenie máte v materiáli. Pán poslanec Petrvalský, nech sa
páči.
p. Petrvalský, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ono to veľmi dobre znie „odkúpiť“. Po
prvé, nemáme peniaze v rozpočte. Bude treba riešiť túto problematiku. Po druhé, pokiaľ
my vyjmeme pozemky S.T. Energy, čo si pomôžeme? Tie S.T. Energy nás aj tak
dobehnú. Proste je ten vlastník, reálne vlastní niečo a bude treba za to zaplatiť. Či sa
nám páči alebo nie. Dobre, nie dneska zaplatíme o dva roky, ale zaplatiť budeme
musieť. Hej? A tá cena bude narastať. Tzn., že bude to ďalšia záťaž na rozpočet mesta
Košice. Takže v prvom rade musíme vyriešiť, že za tie pozemky súkromných vlastníkov
odkiaľ zobrať tie peniaze a po druhé, S.T. Energy nás či tak, či tak dobehne. Ja by som
navrhoval riešiť komplexne, lenže toľko peňazí asi mať nebudeme. Toto bude treba
prejednať v komisiách a v tom, že odkiaľ naškrabať tie peniaze, aby sme mohli toto
kúpiť, pokiaľ pôjdeme cestou kúpy. Ja osobne si myslím, že by ideálne boli splátkové
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kalendáre na toto. To by bolo ideálnejšie, ako vykešovať peniaze. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Dal by som teraz slovo zástupcovi, Mgr. Takáč ?
Alebo pán Platko? Dobre, nech sa páči. Poprosím, aby ste ešte aj poslancom ozrejmil,
lebo tie rokovania aj súdne spory reálne prebiehajú. Každé z týchto riešení vyžaduje aj
komunikáciu a súhlas druhej strany. Hej? Čiže tie riešenia a tá komunikácia je neustála
a je rozličná s rozdielnymi vlastníkmi. Čiže preto bol prvý návrh, ktorý bol stiahnutý
kvôli tomu, že tu bola petícia, taký, ktorý pre mesto mohol mať nulový, keby sme boli
úspešní, finančný nárok, a to bola zmena územného plánu. Vidíte, čo sa tu dialo.
Samotný petičný výbor prišiel s požiadavkou, aby sme to kúpili, alebo vymenili, alebo
platili za prenájom. Čiže petičný výbor chcel, aby mesto dalo financie na vyriešenie
tohto, hej? To je prvá petícia, kde niekto bojoval za toho, kto je vlastníkom proti mestu.
Čiže preto sme dali všetky možné riešenia a musíme sa my rozhodnúť, lebo mesto musí
konať, pretože keď príde akákoľvek kontrola na mesto, tak sa spýta, prečo o probléme,
ktorý máte jasne zadefinovaný s finančným dopadom na mesto, prečo nekonáte. Každé
ďalšie nekonanie samozrejme predlžuje, napr. aj v súdnych sporoch máme istinu, úroky
z omeškania. Preto je to na dve skupiny rozdelené, pozemky pôvodných vlastníkov
a S.T. Energy, pretože s každými sme v inej fáze sporu a takisto s každým sa inak
vyjednáva. Jedna časť chce napr. len prenájom, čo je pre nás najnevyhovujúcejšie, lebo
tým prenájmom to za pár rokov splatíme a ten pozemok budeme len splácať, splácať
a zarobí na tom v konečnom dôsledku niekoľkonásobne ten vlastník a mesto
niekoľkonásobne prerobí. Takže my musíme konať. A toto, že sme neprerokovali
a neschválili zmenu územného plánu, je tiež naše nekonanie, čiže preto sú tu všetky
možnosti a musíme sa nejako rozhodnúť. Ale keď raz niekto príde na kontrolu financií,
povie, že ste nekonali a prečo. Hej? Čiže a to my nemôžeme urobiť. Takže poprosil som
pána Mgr. Platka, kľudne nám môžete povedať, v akom štádiu je, rozdeliť to trebárs na
skupinu S.T. Energy, na skupinu ostatných vlastníkov, aké sú ich názory, kto chce
prenájom, kto chce kúpu a prečo sme dali návrhy uznesení, čo sa pýtal pán poslanec
Petrvalský, kde sme S.T. Energy napr. vyňali z definitívneho riešenia, ako sa tam cítime
byť, v čom právne silnejší, atď. Takou ľudskou rečou poprosím. Ďakujem pekne.
p. Platko, referát právny a legislatívny MMK: Takže dobrý deň. Vážený pán primátor, vážené
vedenie mesta, vážení poslanci, otázka Borovicového hája je veľmi citlivou otázkou
a veľmi zložitou otázkou, aj právne. Pokiaľ ide o otázky, ktoré z týchto riešení je pre
nás najvýhodnejšie, atď., ja ako právnik môžem povedať, že pre nás najvýhodnejšie je
to riešenie, ktorým sa zbavíme ako mesto aspoň časti týchto finančných nárokov. Preto
sú vedené aj súdne spory s vlastníkmi pozemkov v Borovicovom háji, pretože ich
finančné nároky sú často neodôvodnene vysoké. A k nejakej zhode na výške toho
bezdôvodného obohatenia, ktoré je priznávané vo výške nájmu sa nedá veľmi dôjsť.
Dochádza k nemu spravidla v súdnom konaní, kde sú vykonávané znalecké
dokazovania, na základe ktorých je vygenerovaná tá konečná cena. Pokiaľ ide o prípad
spoločnosti S.T. Energy, ten je trošku odlišný od zvyškov prípadov v lokalite
Borovicový háj, keďže ich vlastníkmi sú spravidla právni nástupcovia reštituentov, resp.
v niektorých prípadoch ešte stále pôvodní vlastníci týchto pozemkov. V prípade
spoločnosti S.T. Energy sa jedná o špecifickú situáciu, kde mesto Košice má
k dispozícii rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorým sa Ústavný súd venuje tzv.
špekulatívnym prevodom a následnému uplatňovaniu finančných nárokov pred súdom.
Myslím si, že pokiaľ toto konanie ešte nebolo ukončené a k tejto otázke sa nám
nevyjadrili súdy v oboch inštanciách, nebolo by zrejme veľmi ekonomické dôjsť
k záverečnému vysporiadaniu s touto spoločnosťou už v tejto fáze, resp. ešte predtým,
31

ako sa vysporiadame s pôvodnými vlastníkmi, resp. ich právnymi nástupcami. Neviem,
či som dostatočne zodpovedal všetky otázky, prípadne, ak máte niečo doplňujúce.
p. Raši, primátor mesta: Budeme pokračovať v diskusii. Ja by som vás poprosil, až budú
nejaké otázky, by ste si ich zapísali a potom nám ich ešte raz zodpovedali. Dobre?
p. Platko, referát právny a legislatívny MMK: V poriadku. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Čiže pokračujeme v diskusii. Pán poslanec Žarnay, po ňom pán
poslanec Kočiš. Nech sa páči.
p. Žarnay, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Pán primátor, od členov petičného výboru
za záchranu Borovicového hája som obdržal 3 návrhy na uznesenie. A keďže som si ich
osvojil, dovolím si ich prečítať nahlas aj pre ostatných kolegov, ktorí ich obdržali tiež
v emaili, na svoj poslanecký mail. Materiál Návrhy riešenia lokality Borovicový háj
s finančným dopadom na rozpočet mesta predložený primátorom na 15. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Košiciach bol zverejnený 21. 4. 2017, čiže v piatok, a tak sa
s ním nemali čas dôkladne oboznámiť ani poslanci Mestského zastupiteľstva
v Košiciach, ani občania. Podľa našich informácií zatiaľ nebolo rokované ani
s vlastníkmi pozemkov, či ich právnymi zástupcami. Materiál nebol predmetom
rokovania Mestskej rady, ani odborných komisií Mestského zastupiteľstva. Preto
navrhujeme, prvý návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s §
11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 6 ods. 2 písm. ac) Štatútu
mesta Košice berie na vedomie materiál predložený na rokovanie primátorom „Návrhy
riešenia lokality Borovicový háj s finančným dopadom na rozpočet mesta a o možných
riešeniach vysporiadania Borovicového hája“. Druhý návrh na uznesenie: Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s § 11 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení a § 6 ods. 2 písm. ac) Štatútu mesta Košice žiada primátora, aby inicioval
rokovania s jednotlivými vlastníkmi pozemkov v Borovicovom háji. A tretí návrh na
uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s § 11 ods. 4 zákona 369/1990
Zb. o obecnom zriadení a § 6 ods. 2 písm. Štatútu mesta Košice schvaľuje ďalší postup o návrhoch predložených primátorom mesta bude Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
rozhodovať až po rokovaní s jednotlivými vlastníkmi pozemkov v Borovicovom háji.
Chcel by som vás poprosiť, keby sa dalo o týchto návrhoch potom hlasovať osobitne.
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Potom poprosíme aj pána Mgr. Platka v reakcii po
tomto kole diskusií, či jednáme, či sme v súdnom spore, v akom sme stave, atď. Dobre?
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Blaškovičová, po ňom pán poslanec Jakubov.
p. Blaškovičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Pán kolega, ja som
dostala tiež tie návrhy, len, prepáčte, po tom, čo tu hovoril pán primátor a čo sme mali
v materiáloch, ak s niekým vedieme súdny spor, tak musíme s ním byť predsa
v nejakom rokovaní. To je moja prvá reakcia. A druhá reakcia, ak to zase budeme
posúvať ďalej, ak som počúvala pozorne, tak sú to ďalšie, ďalšia finančná strata pre nás.
A nič sa nerieši. Čiže tie rokovania sú podľa všetkého rozbehnuté. Možno o nich
aktivisti nevedia, teda petičný výbor možno o nich nevie, v akom sú štádiu, ale určite už
sa jedná vo veci. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Pán poslanec Jakubov.
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p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán
primátor, pokiaľ by sme prijali toto uznesenie, považujem ho čiastočne za zmätočné.
Pretože v prvej časti uznesenia sa hovorí, že žiada primátora, aby inicioval rokovania
s jednotlivými vlastníkmi pozemkov v Borovicovom háji. Tieto rokovania prebiehajú už
roky. Ešte som bol v pozícii námestníka primátora, keď sme tu mali reštituentov
z Kanady a so svojim právnym zástupcom a tieto rokovania bežia už dávno. Kvôli tomu
bežali alebo boli realizované aj súdne spory a kvôli tomu už niektoré sú ukončené.
Samozrejme, aj podľa všetkých interných dokladov mesta - ak chcete realizovať nejakú
kúpu alebo predaj, musíte rokovať s vlastníkmi. Takže absolútne je to zbytočné, pretože
budeme postupovať podľa našich interných predpisov a rokuje sa. A schvaľovať ďalší
postup až po rokovaní s týmito vlastníkmi, ak by sme čakali, kým vôbec schválime, či
to kúpime alebo nekúpime, o čom vlastne má primátor uložiť našim zamestnancom
o čom rokovať? Samozrejme, že tá dohoda na cene nebude okamžite. Tie rokovania
budú pravdepodobne dlhé a určite tie predstavy budú rôzne, a je možné, že sa skončia
na súde. Ale keď neumožníme túto možnosť, tak ostaneme v patovej situácii, ako
povedala moja predrečníčka, pani poslankyňa Blaškovičová. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Kočiš Stanislav, nech sa páči.
p. Kočiš, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som pánovi poslancovi Ihnátovi, nerád
používam tento slovník, ale odporúčal by som mu vlašské orechy, lebo keď si
nepamätá, tak komisia výstavby a dopravy sa zaoberala touto témou, kde sme ešte pred
spísaním petícií hlasovali, že neodporúčame zmeniť názov, alebo zmenu územného
plánu a názvu verejnú na neverejnú zeleň. Tak nerozumiem, že čo to tu, v úvodzovkáchpodotýkam, točí. Podotýkam, ako oceňujem, že má záujem o riešenie tejto veci, ale
nech neroztáča tu zbytočne nenávistnú kampaň voči komisii dopravy a výstavby a sem
tam miesto tej cesty na Gajdovku, ktorú, dobre, v poriadku, beriem mu, ale nech počúva
pozorne, ako čo riešime. A keď má, si myslí, že to treba prerokovať a kúpiť, tak nech dá
návrh do majetkovej komisii a vrelo nech to tam ide predložiť, jaké on má riešenia.
A nech dá už pokoj komisii dopravy výstavby, lebo ma už to prestáva baviť, na môj
dušu. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec. S faktickou pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Musím zareagovať, teraz, ako, musím zareagovať,
lebo, neviem, Stano nejak vybuchol ako sopka. Ako, neviem, čo sa stalo. Asi je tu
Černobyľ. No, čiže treba povedať jednu vec. Stano Kočiš, si predseda komisie dopravy
a výstavby, ja som jej člen, mám právo sa vyjadrovať ku čomukoľvek, čo sa týka
pohybu v tomto meste. Ja som sa vyjadril a som sa vyjadril k tomu, som sa pýtal vlastne
presne na túto otázku, je pravda, nepopieram, že predtým, nie teraz na tejto komisii, ale
predtým niekedy, nepamätám si, sme túto tematiku rozoberali. Čiže v tomto máš
pravdu, Stano. Ale ja som sa vrátil k tomu vlastne, ako to stojí? Mám právo sa pýtať,
ako to stojí:? Aký je reálny stav? K tomu som odpoveď nedostal. A pán riaditeľ Lazúr
aj s pánom viceprimátorom Petruškom povedali, čo si dobre pamätám, že nebude to
teraz zaradené ako bod rokovania. Čiže tak si ja to pamätám. Tak ja neviem teraz, hej?
Čiže netreba vybuchovať, ako treba normálne si veci vysvetliť a nie je problém. Takže
len toľko som chcel povedať. A keď ťa niečo prestáva baviť, no tak, to už ja nemôžem
za to, no.
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p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Halenár, potom pán námestník.
p. Halenár, poslanec MZ: Faktická poznámka. Keď som dobre pochopil, celý problém je
spočíva v tom, že v súčasnom stave je sú všetky tie pozemky v statuse verejná zeleň.
Nepočul som tu ešte ani jeden argument, čo by sa udialo, ak by tie pozemky patrili
viacerým vlastníkom, mestu Košice a súkromným, a súčasne by to zostalo v statuse
verejná zeleň? Aké práva a povinnosti jednotlivých vlastníkov by nasledovali?
p. Raši, primátor mesta: Dobre. Bol prvý pán poslanec Petruško.
p. Petruško, námestník primátora: Ďakujem. Ja len na...
p. Raši, primátor mesta: V tom stave, v akom to máme, tzn., že musíme platiť nájom všetkým
vlastníkom, ktorý môžu byť ročne až do výšky 500.000 eur. Nájom. V tom stave, ako je
to teraz. Preto sme mali návrh, ktorý bol stiahnutý, že sme to chceli zmeniť, verejnú
zeleň na vtedy tzv. názov neverejná zeleň, alebo zeleň, aby sme mali aspoň teoretickú
možnosť za dané pozemky neplatiť. Čiže to bolo to prvé riešenie, ktoré bolo jediné,
aspoň teoreticky bez finančného dopadu na mesto. Všetky ostatné riešenia, aj status
quo, sú s finančným dopadom na mesto. Pán námestník, nech sa páči.
p. Petruško, námestník primátora: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Nechcem skákať do
reči, ale ja len chcem reagovať na predsedu komisie. Naozaj myslím, že netreba do toho
vnášať emócie. Všetci, ktorí sme boli na komisii a všetci, ktorí tu teraz sedíme, vieme,
že Borovicový háj je veľmi citlivá vec. Je to všeobecne známa skutočnosť, ktorá sa
diskutuje už hodne dlhé obdobie. Ja som povedal, že bude predmetom rokovania
zastupiteľstva informácia o tom, čo sa bude diať s Borovicovým hájom. Predpokladám,
že všetci chceme, aby Borovicový háj ostal zachovaný v režime, aby bol verejný
prístupný a hľadáme tuná naozaj riešenia, ktoré sú právne čisté, ale hľadáme aj riešenia,
ktoré by možno že mali naozaj minimálny dopad na mesto. Treba to všetko zvážiť. A ja
som tiež právnik a chcem povedať už len jednu vec. Prebehli nám súdne spory. Naozaj,
pokiaľ prebieha súdny spor, ja vidím, že nejaké rokovania a pracovné stretnutia na tejto
úrovni asi nemajú význam, pretože už keď je tento súdny spor, tak asi mu predchádzalo
nejaké rokovanie, ktoré nebolo úspešné a musel nakoniec riešiť súd. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Na pána poslanca Kočiša pán poslanec Halenár.
p. Halenár, poslanec MZ: Faktická poznámka. Na vás, pán primátor, ešte. Ja som sa nepýtal
o súčasný stav, čo sa týka financovania. Ja som sa pýtal, že teda resp. že rád by som
počul názor, aké práva a povinnosti by postretli všetkých vlastníkov v prípade, že by
vlastnícke práva boli zrozumiteľné a jasné. Tzn., že ak je tam verejná zeleň a je
pozemok privátny, aké sú práva a povinnosti toho privátneho vlastníka vzhľadom na tú
verejnú zeleň? Toto som sa pýtal. A to si myslím, že je podstatná informácia, pretože tu
máme všelijaké zákony, máme tu zákon poľnohospodársky alebo možno aj lesný a ja
neviem pod aké zákony toto všetko patrí. A to si myslím, že by mohla byť jedna z vecí,
ktorá by mohla vniesť svetlo do celej veci. Tzn., že ak by tu boli viacerí vlastníci
včítane mesta, aké pravidlá hry by za súčasného stavu, teda tej verejnej zelene, pre nich
platili?
p. Raši, primátor mesta: Prosím, aby si si pripravil odpoveď aj na túto otázku potom, hej?
Poprosím pán Mgr. Pán starosta Jakubov.
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p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja budem pokračovať. Borovicový háj, bohužiaľ,
mesto Košice zdedilo po roku 1990, neviem, za akých okolností, od štátu. A s tým, že,
samozrejme, nedostali sme na to žiadne finančné prostriedky. Posledná úprava
Borovicového hája ako taká bola realizovaná v roku 1987. Čiže je to 30 rokov. Kým sú
tam vlastníci, mesto Košice na tejto verejnej zeleni, alebo mestská časť, ak by aj chceli
niečo realizovať, nemôžu investovať do pozemkov, ktorých vlastníkom je tretia osoba.
Ak by sme zmenili štatút z verejnej na inú zeleň, tzn., že jednotliví vlastníci majú právo
zamedziť prístup tretích osôb, čiže strácame jedno veľmi zaujímavé, pekné územie,
ktoré slúži, alebo môže slúžiť na rekreáciu všetkých Košičanov a je to jediný kvázi
lesopark, ktorý na území mesta máme. Určite na území našej mestskej časti áno. Ďalej
chcem povedať takto, že kúpou týchto pozemkov de facto minimálne získavame niečo.
Určite je to rozumnejšia investícia, ako keď sme v minulosti schvaľovali Waltz, tzn.
pohľadávky bývalého Strelingstavu, resp. Dopravný podnik mesta Košice atď., kde sme
de facto, poviem to tak ľudovo, hodili peniaze do prázdnej studne, pretože sme prehrali
súdne spory. Následne by, samozrejme, aj mesto aj mestská časť, vedeli realizovať aj
rozvoj tejto lokality, ktorá je fakt veľmi využívaná, nielen obyvateľmi mestskej časti
Západ, ale Košičanmi na rôzne rekreačné účely. Asi toľko. Ešte čo sa týka určenia tejto
lokality, je chránená MÚZESOM, teda je to mestské chránené územie, ale nie je to
lesný pôdny fond, ktorý bohužiaľ v minulosti bol a tiež za neznámych okolností bolo to
preklasifikované z lesného pôdneho fondu na verejnú zeleň. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pani poslankyňa Grüllingová.
p. Grüllingová, poslankyňa MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. Naozaj
riešenie tejto lokality je nielen právne komplikovaný problém, ale je to problém, s
ktorým sa mestské zastupiteľstvo snaží vysporiadať viac ako 20 rokov. A keďže tu
sedím od roku 1994 v tomto Mestskom zastupiteľstve, tak naozaj viem, o čom hovorím.
S tým, že dnes chcem naozaj poďakovať tak pánovi primátorovi, ako aj pracovníkom
magistrátu mesta, že pripravili takú detailnú a dôslednú analýzu, ktorá by konečne nám
mohla pomôcť vyriešiť túto záležitosť, keďže Borovicový háj, my určite, žijúci na
Terase, považujeme nielen za zelené pľúca tejto Terasy, ale je to rekreačná oblasť, kde
dennodenne stretnete športujúcich ľudí, takisto psíčkarov a chápem aj obavy kolegov
poslancov, že vynaložiť prostriedky, keď je naozaj tá výška sumy podľa tých
znaleckých odhadov od 1.900.000 do nejakých 3.500.000 eur, pri tej alternatíve, ktorú
navrhoval pán poslanec Jakubov, ku ktorej sa aj ja prikláňam aj na základe informácií,
ktoré nám povedal pán doktor Platko. A k pánovi kolegovi Petrvalskému, samozrejme
pri tejto alternatíve je možné rokovať aj o rôznych splátkových kalendároch, takže to už
je len vec dohody. Takže by som poprosila kolegov, keby skúsili zvážiť teda a správne
sa rozhodnúť. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickou na vás pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. No, mne to už nedalo, ja
som už musel zareagovať na viacerých predrečníkov. Ale tuná, na pani poslankyňu
Grüllingovú. Mňa len fascinuje, ako sú, ste vy, poslanci, sa tu rozplývate nad tým, že
treba zachovať tento Borovicový háj, treba ho zachovať, treba kúpiť tie pozemky, treba
mať k tomu vzťah a nemáte vôbec žiaden problém s tým, dať cirkvi za pozemky pod
sídliskom KVP oveľa väčší rozsah Ťahanovského lesa. Namiesto toho, aby sme riešili
priamo tie pozemky pod KVP. Nemáte žiaden problém s tým, že už dlhé roky napriek
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tomu, že pán primátor to sľuboval už v roku 2010, sa nerieši situácia na Aničke. To sú
také lokality, ktoré vás netrápia, pretože asi nikto tam mesto zatiaľ nežaluje, resp. na
Ťahanovciach chýba cirkev. Tzn., ja by som chcel poprosiť, aby sme sa venovali
všetkým lokalitám rovnako. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ale teraz máme bod Riešenie Borovicového háju, tak by som vás
poprosil, aby sme sa venovali tejto lokalite. Pán Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Viac – menej nadviažem aj na pána Gibódu. Ja
dúfam, že naozaj tu je úprimný úmysel s týmto Borovicovým hájom. Ja si uvedomujem
a chcem, aby tento háj ostal aj pre naše ďalšie generácie a naozaj chcem urobiť všetko
pre to, aby sa stal majetkom mesta, resp. aby sme ho my, Košičania, mali pod
kontrolou. Tie formy, tých foriem je určite mnoho. Ale nedá mi poukázať aj na to, že
prebieha tu nejaká mediácia v rámci Ťahanovského lesa a pozemkov pod Sídliskom
Ťahanoviec a vznikne možno nejaký precedens a treba to mať na pamäti, že jednoducho
tieto veci sú spojené nádoby a tých nárokov proste postupne začne vznikať v tomto
meste omnoho viac. Po druhé, kolegovia, pán Rovinský ma poprosil, že by veľmi rád
vystúpil v tomto bode, aby mohol vniesť aj iný pohľad do tejto problematiky. Teda, ak
dovolíte, rád by som vás požiadal, aby sme mu umožnili vystúpiť. Veľmi pekne
ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: S faktickou pripomienkou pán poslanec Betuš. Nech sa páči.
p. Betuš, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som uviesť na
pravú mieru vystúpenia, ktoré odzneli pred chvíľkou. Vôbec nejde o Ťahanovský les,
vážení. Vôbec. Mediácia o Ťahanovskom lese neprebieha. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Je tu návrh na vystúpenie pána Rovinského. Chcem sa
spýtať, či je všeobecný súhlas. Nech sa páči, máte 3 minúty, pán Rovinský.
p. Rovinský, obyvateľ mesta: Vážený pán primátor, vážené poslankyne, vážení poslanci,
chcel by som upozorniť na niektoré veci týkajúce sa toho Borovicového hája. Ten
problém je tu prakticky od roku 1989 a je to problém, ktorý nie je riešený a teraz ho
ideme, idete, možno, riešiť veľmi rýchlo. Myslím si, že je to taký problém, s ktorým by
sa mali oboznámiť poslanci dôkladnejšie, než od piatku do pondelka, resp. do nedele.
Upozorňujem, že nebol tu dodržaný podľa môjho názoru rokovací poriadok tým, že
nebolo to prejednané v komisiách. Ja som sa zúčastnil všetkých relevantných komisií,
nikde o tom nepadlo ani slovo. Nebolo to predmetom ani rady mestskej, čiže tento
návrh je predkladaný veľmi rýchlo a nie som si istý, že tie riešenia sú dobré. My vieme
o tom, že neboli žiadne rokovania s vlastníkmi pozemkov. My vieme o tom, že nebol tu
žiaden pokus o dohodu s týmito vlastníkmi, i keď podľa môjho názoru je možná
a niektorí budú radšej chcieť radšej nájomné než peniaze, lebo nájomné budú mať stále.
Dívam sa na pána Jakubova, starostu, poslanca, keby sme mali zmluvu s tými
majiteľmi, tak aj mestská časť by mohla tam robiť. Problém je ten, lebo ten majetok
môže byť cudzí, ale pokiaľ mám zmluvu, môžem do toho investovať. Môžu sa dokonca
robiť aj projekty z Európskej únie, pokiaľ je tá doba pomerne dlhá. Ten návrh, ktorý
predkladáte, je veľmi ľúbivý. My chceme zachovanie Borovicového hája. Je to jedna
z možností ako ho zachovať, že vyplatíme všetkých. My nezastupujeme tuná žiadnych
vlastníkov, ani tých, čo podľa vášho názoru kúpili špekulatívne. Myslím si, že ľudia
kupujú a predávajú pozemky, investujú do realít, takže tam, myslím si, že, žiaľ, bude
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úspešný aj obyvateľ Mestského parku. Takže preto predkladáme ten návrh s ktorým vás
oboznámil už pán Žarnay. Tzn. rokovať, až potom rozhodovať.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán Rovinský. Čiže, chcem len pripomenúť, kým
dostane slovo aj naše právne, že aj petičný výbor, ktorého súčasťou je pán Rovinský,
nám prvé riešenie dal, aby sa platilo vlastníkom riadne nájomné, a druhé riešenie, alebo
od vlastníkov pozemky odkúpilo. Hej? Čiže my sme do návrhu zapracovali iba to, čo
petičný výbor dal v petícii. Iba to. Neskáčte mi do reči. Tretí bod bol vlastníkom ako
náhradu zámennú ponuku primeranú, pozemok, ktorý mesto nemá. Pretože mesto nemá
pozemok v hodnote 7.000.000 eur. A chcem povedať, že mestské zastupiteľstvo
nerozhoduje o tom, ako to dopadne. Pretože my rozhodujeme len o návrhu riešenia,
ktoré tak či tak bude musieť byť súhlasom oboch strán. Lebo keď niekto bude chcieť
a bude trvať na nájme, pretože z dlhodobého hľadiska si myslí, že z toho vytlčie viacej,
čo bol aj prvý návrh petičného výboru, tak keby sme sa aj odsúhlasili kúpu bez S.T.
Energy, kde si myslíme, že to držíme právne silnejšie v rukách, tak aj tak by sme museli
dôjsť k dohode, aby k tej kúpe došlo. Pretože keď vlastník bude trvať na nájme, tak
s tým neurobíme nič. Čiže tu ide len o to, aby sme sa dohodli, ktorým spôsobom
riešenia sa má pokúsiť naši právnici, naše odborné referáty a právni zástupcovia tento
problém vyriešiť. Lebo zase nerozhodnutie o ničom je zase v status quo, v ktorom sa
nerobí nič a finančné nároky mesta voči vlastníkom sa zvyšujú a zase sa definitívne
riešenie odďaľuje. Mne je jedno, ktoré riešenie sa schváli, len aby sme aj my mali
mandát, aj naše odborné útvary, ktorým smerom majú pokračovať. O nič iné nejde.
A každé zbrzďovanie a zahaľovanie niečoho môže byť aj kvôli o tom, že to vyhovuje
práve niekomu z tých vlastníkov. Ďakujem pekne. Pán poslanec Jakubov.
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán Rovinský, keď sme mali prvýkrát
predložený návrh zmeny územného plánu v Borovicovom háji, stretli sme sa ja s vami a
s pánom Labašom po mojej pravej ruke v uličke. Vtedy ste mi povedali, že je to zlé
riešenie. Jednoznačne ste mi povedali, že najlepšia forma je kúpiť, odkúpiť tieto
pozemky. Ja som vám vtedy povedal, že požiadam o stiahnutie tohto materiálu práve
z dôvodu, aby sme hľadali inú formu financovania, možno zo štátnych zdrojov. Čiže
vtedy ste mi povedali, najlepšie je ich kúpiť. Dnes tvrdíte, že nie. Samozrejme, pre
vlastníkov je výhodnejšie brať nájom. Každý rok, keď cinkne 1. januára 500.000 mínus
v mestskej pokladni a týmto ľuďom sa to zaplatí. My ale musíme hájiť záujmy mesta.
Pre nás je výhodnejšie to kúpiť a jednorázove zaplatiť možno 10-ročný nájom, ako 50
rokov platiť týmto ľuďom nájom. Veď je to neekonomické. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Pani poslankyňa Grüllingová, po nej pán poslanec Sitkár.
p. Grüllingová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Som veľmi sklamaná z vystúpenia
občana Rovinského. Skutočne, keď sme mu dávali slovo, tak sme si, alebo niekto teda
hovoril, že nám nesie iný pohľad na riešenie Borovicového hája. A ja naozaj už nemám
slov! Lebo to ste len kvázi aktivisti. Keď si pozriete petíciu, ktorú ste predložili 9.
novembra, sú tam tri základné body, ktoré ste chceli riešiť. A teraz sa snažíte len
oddialiť vyriešenie situácie. A som úplne sklamaná a naozaj, toto nemá s aktivistami nič
spoločné. Ďakujem veľmi pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Sitkár, nech sa páči.
p. Sitkár, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja sa momentálne neviem
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rozhodnúť, ako mám hlasovať, pretože petícia je presne tak, ako povedal pán primátor,
aj pani Grüllingová, buď za nájom, za odkúpenie alebo za zámenu. Ale pán Rovinský
povedal, že tieto riešenia nie sú dobré. Lebo ak som dobre počul, tak ste hovoril vo
svojom vystúpení. Takže teraz naozaj sa neviem nejak rozhodnúť, ako mám hlasovať.
Ja si myslím, že to, čo hovorí pán Jakubov a pani Grüllingová, poslanci, to najlepšie
riešenie je naozaj to odkúpiť a bez tej S.T. Energy. Za to sa aj ja prikláňam. A ešte jedna
vec. Povedal ste, pán Rovinský, že na základe dohody mestská časť s vlastníkom ak
uzavrie dohodu, môže tam investovať. No nemôže. Vždy je to neoprávnené použitie
finančných prostriedkov. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Jasné. Ďakujem pekne. Pán poslanec Jutka, nech sa páči.
p. Jutka, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. Odznelo tu niekoľko
diskusných príspevkov. My sme sa týmto bodom zaoberali s pánom poslancom
Petrvalským a myslím si, že hľadali sme nejaké schodné riešenia. Odznela tu nejaká
suma, ktorú predniesol pán poslanec Jakubov, že by sme museli asi platiť nájom ročný
okolo 500 000 eur týmto nájomcom. Je to dosť vysoká suma vzhľadom na napätý
rozpočet mesta. Ale treba s týmto materiálom niečo robiť a treba pohnúť ďalej dané
veci. A súhlasím so všetkými predrečníkmi, že odďaľovať toto riešenie nás len
dobehne. Preto s pánom Petrvalským sme pripravili doplňujúci návrh vzhľadom aj na tú
sumu, ktorá odznela tuná na rokovaní mestského zastupiteľstva a teraz si ho dovolím
predniesť ako ďalší pozmeňujúci návrh: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa
príslušných platných právnych predpisov schvaľuje Návrhy riešenia lokality
Borovicový háj s finančným dopadom na rozpočet mesta so schválením splátkového
kalendára rozloženého na niekoľko rokov podľa dohody dotknutých strán. Všetko, pán
primátor.
p. Raši, primátor mesta: Čiže je to návrh kúpy? Návrh kúpy?
p. Jutka, poslanec MZ: Áno, ale so schválením splátkového kalendára vzhľadom na to, že sa
jedná o nie malú finančnú čiastku, ktorá by zaťažila rozpočet mesta, a tým pádom aj
rozvoj mesta, resp. jeho kompetencie, ktoré mesto musí vykonávať a by mohli byť
čiastočne ohrozené.
p. Raši, primátor mesta: A v alternatíve bez S.T. Energy?
p. Jutka, poslanec MZ: Áno.
p. Raši, primátor mesta: V takej? Dobre. Čiže b) so splátkovým kalendárom, hej?
p. Jutka, poslanec MZ: Áno.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Kaifer.
p. Kaifer, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ja iba v krátkosti. Ja sa tiež
troška čudujem. Bola tu petícia, kde jasne sa uviedli spôsoby, akými obyvatelia žiadajú
a teraz, pán Rovinský, Vy sám meníte toto rozhodnutie všetkých vlastníkov? Nevieme,
či máte na toľko mandát, alebo nie. Takže toto sa mi zdá zaujímavé, že predtým trváte
na nejakej petícii, ktorej snažíme sa v jej intenciách vyhovieť a potom pred rozhodnutím
o spôsobe riešenia už vy len, sám, žiadate viac – menej rozhodnúť inak, ako bola
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petícia. Ja len v krátkosti zhrniem nejak ten právny stav. Zákon od 1. júla 2009, alebo
kedy to bolo účinné, stanovil vznik vecného bremena aj na verejnú zeleň, na tie
pozemky, ktoré sa nachádzajú pod ňou v prospech týchto vlastníkov. A za to má platiť
teraz mesto buď úhradu za to zriadenie vecného bremena alebo za nejaké plnenia, ktoré
aj im súd priznal tieto nároky. A však, podľa môjho názoru, tu štát vytvoril len dočasné
riešenie ohľadne vzniku vecného bremena s možnosťou dohody sa jednotlivých dvoch
strán, aby bol tu buď vymenený pozemok, ale nejakou inou spôsobom došlo
k odkúpeniu daného pozemku, ale aj iným spôsobom sa dohodou vyrovnali. Ak nie,
potom sa chcem spýtať, v akom štádiu je, či zo strany týchto vlastníkov boli začaté
nejaké konania o nariadení pozemkových úprav, alebo niečo im zákon toto dáva, takúto
možnosť na riešenie. A v prípade, že nie, že či vôbec v diskusiách niečo také zaznelo
alebo pri súdnych pojednávaniach. A podľa môjho názoru tento zákon nie je dlhodobo
udržateľný vzhľadom podľa mojich úvah, že je veľa takýchto možností, ako aj plno
takýchto parkov, verejných cintorínov alebo, na čo všetko sa to ešte vzťahuje tento
zákon. A preto je možné aj vhodné tlačiť na štát, aby prevzal zodpovednosť za
navrhnutie spôsobu vyrovnania alebo dočasného riešenia, spôsobom vzniku vecného
bremena na tieto parcely. Ale ak by to doriešil zodpovedne, alebo mestám a obciam dal
finančné prostriedky na to, aby vyrovnal túto krivdu. Pretože je to riešenie krivdy, ktorá
tu vznikla za socializmu a ktorá sa má vyrovnať nie už zo štátnych zdrojov, ale zo
zdrojov obcí. A v tomto prípade si nemyslím, že pri takýchto finančných a vysokých
finančných nárokoch, ktoré tu vznikajú, či už v podobe platenia vecných bremien, ako
aj odkúpenia pri konaní o nariadení pozemkových úprav, aby pri týchto konaniach
o pozemkových úprav prebral zodpovednosť štát za uhradenie nákladov za vyrovnanie
týchto krívd. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát a po ňom poprosím pána Mgr. Platka ešte.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne za slovo. Pozorne som si
vypočul teraz ako diskusný príspevok pána JUDr. Kaifera. To, čo vlastne povedal, tak
vlastne ako poukázal na situáciu Sídliska Ťahanovce. Veľmi správna cesta ísť cestou
štátu. Vlastne štát, ktorý spôsobil tento stav ešte za socializmu a prevzal záväzky
vlastne. Čiže tento Fico-štát vlastne toto musí dať teraz dokopy a do poriadku. Ďakujem
pekne.
p. Raši, primátor mesta: Poprosím, pán Mgr. Platko, poďte nám ešte zodpovedať na otázky,
ktoré boli položené.
p. Platko, referát právny a legislatívny MMK: Ďakujem za slovo. Takže začať by sme mohli
stavom mimosúdnych konaní v nadväznosti na to aj súdnych konaní. V minulosti boli
vedené mimosúdne rokovania s vlastníkmi pozemkov v Borovicovom háji, resp. s ich
právnymi predchodcami. Tieto jednania nedopadli úspešne, nedospelo sa k dohode, čo
vlastne vyústilo aj do vedenia súdnych sporov. Tak, ako to už hovoril aj pán námestník,
tieto súdne spory boli vedené roky. Boli vedené z toho dôvodu, že nedošlo k zhode na
cene. Takisto tam nebolo dostatočne určito vymedzený rozsah nehnuteľností, v akom
ich malo podľa tvrdení vlastníkov mesto užívať. V niektorých konaniach bolo dokonca
preukázané, že časť týchto pozemkov, za ktoré si uplatňovali náhradu, bola oplotená
tretími osobami, čiže tam súd nemohol tieto nároky priznať týmto vlastníkom. Pokiaľ
ide o skutočnosti, ktoré uvádzal pán poslanec Kaifer, teda o možnosť nápravy, resp.
majetkovo-právneho vysporiadania v rámci konania o pozemkových úpravách. K tomu
by som uviedol toľko, že pán Kaifer si túto situáciu stotožnil so Zákonom 66/2009,
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ktorý sa aplikuje na situáciu, ak existujú mestské komunikácie na pozemkoch cudzích
osôb. Toto je špecifická situácia, kedy sa jedná o verejnú zeleň. Mesto Košice sa snažilo
pred súdmi namietať aplikáciu tohto zákona a teda potom aj možnosť týchto
majetkových úprav, lenže súdy neuznali, teda nemali za to, že by sa na daný stav
aplikoval tento zákon, preto konanie o majetkových úpravách je z tohto majetkovoprávneho vysporiadania absolútne vylúčené v tomto štádiu. Jedná sa len o bezdôvodné
obohatenie, čiže o užívanie pozemkov vo vlastníctve tretích osôb bez akéhokoľvek
právneho titulu, ktorým by bola nájomná zmluva, zmluva o výpožičke atď.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Jutka, nech sa páči.
p. Jutka, poslanec MZ: Pán primátor, ja len môj pozmeňujúci návrh by som chcel doplniť a
predniesť ho v pôvodnom znení doplnenia tak, aby nevznikli nejaké dohady alebo
špekulácie. Takže, ak dovolíte môj pozmeňujúci návrh: „Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje Návrhy riešenia odkúpenia lokality Borovicový háj s finančným dopadom na
rozpočet mesta so schválením splátkového kalendára rozloženého na niekoľko rokov
podľa dohody dotknutých strán, bez S.T. Energy, s.r.o.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím dať to komisii. Pán poslanec Kaifer, nech sa
páči.
p. Kaifer, poslanec MZ: Ja ešte, ďakujem pekne, sa chcem len spýtať, lebo potom mi nie je
niečo jasné. Zákon 66/2009 sa vzťahuje aj na pozemky, na ktorých sa nachádza aj
verejná zeleň. Na tom sa zhodneme. Je dôvodom toho, že žiadajú plnenie, existencia
verejnej zelene alebo nie? Lebo ja som v tom, že áno. Ak je tam verejná zeleň, tak mi
nikto nemôže hovoriť, že v paragrafe zákon 66/2009 sa na to nevzťahuje. Je to blud.
Lebo jasne v § 1 ods. 2 tohto zákona je uvedené, že sa to vzťahuje aj, ak je na danej
parcelnom mieste cintorín, športový areál alebo verejná zeleň. Čiže, ja chápem, ale ak
potom to neuznali, tak to nemôže byť aplikáciou toho zákona, tak nemôže byť to
z dôvodu verejnej zelene.
p. Raši, primátor mesta: Bolo to súdne rozhodnutie, ale poprosím pána magistra, nech sa páči.
p. Platko, referát právny a legislatívny MMK: Takže tak, ako pán Kaifer hovorí „áno“, je
možné použitie zákona 66/2009, ale zákon takisto hovorí o primeranom použití tohto
zákona aj na verejnú zeleň. Súdna prax dospela k tomu, že nie je možné takýmto
primeraným použitím dôjsť k záveru, že tam vzniklo vecné bremeno podľa zákona
66/2009, keďže táto verejná zeleň nebola nijakým orgánom povoľovaná a neboli tam
splnené ani ďalšie podmienky na vznik tohto vecného bremena. Takto sa k veci
postavili súdy. Ja nie som veľmi príslušný komentovať rozhodnutie súdov, ale takáto je
súdna prax.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu a skúsim to zhrnúť. Čiže,
máme problematiku Borovicového hája, ktorá pre mesto znamená nevyriešenú finančnú
záťaž, ktorá skôr alebo neskôr príde na základe rozhodnutia súdom o právoplatnosti,
teda na základe právoplatných rozhodnutiach súdom o tom, že užívame pozemky
cudzích vlastníkov, ktoré sú zadefinované ako verejná zeleň. Prišli sme s prvým
návrhom riešenia, ktoré bolo potom na žiadosť pána starostu Jakubova stiahnuté, aby
sme Borovicový háj a verejnú zeleň premenovali. Použili sme vtedy pojem na „zeleň
neverejnú“, alebo proste, aby sa z verejnej zelene dostal Borovicový háj do iného
40

statusu, pretože mali sme právny názor, ktorý tvrdil, že keď sa nám toto podarí, tak sa
nám zvýšia šance toho, aby sme nemuseli platiť za daný priestor. Samozrejme, s týmto
riešením prichádzali aj riziká, ktorým by napr. mohlo byť oplotenie. Čo nevieme ani
potvrdiť, ani tomu zamedziť a nevieme, nakoľko reálne by to bolo napr. z hľadiska
nákladu s tým súvisiacim. Dávali sme zároveň argumentácie tým, ktorí sa snažili
presvedčiť ľudí, že keď sa to zmení na zeleň neverejnú, že tam vzniknú opäť nejaké
obytné súbory, že podľa územného plánu sa tam môže použiť iba 0,005 %-ná zástavba
a mohlo by tam byť len nejaké športovisko, možno k tomu nejaká kaviareň. Žiadne
obytné súbory. Toto riešenie sme považovali za finančne najvýhodnejšie. Preto sme ho
dávali. Nebolo aplikované, pretože vznikla petícia, ktorá bola za zachovanie
Borovicového hája. V poriadku. Tým pádom nemôžeme toto použiť, lebo by sme
nevedeli teoreticky zamedziť tomu, aby si to niekto neoplotil, čím sa to prakticky stále
je otázne, ktorá žiadala mesto, aby pozemky, aby si riadne platilo nájomné, alebo aby od
vlastníkov pozemky odkúpilo, alebo našlo náhradu zámenou a našlo iný primeraný
pozemok. Keďže bolo jasné, že nebude podpora na zmenu územného plánu, pretože bol
vytvorený nejaký verejný tlak. Pripravili sa riešenia, z ktorých žiadne nie je nové
a ľuďom neznáme. Žiadne nie je nové a ľuďom neznáme. Pretože my dávame a keď
schválite nejaké uznesenie, dáte iba poslancom, teda dáte iba odborným aparátom
mandát k tomu, či budú pokračovať v niektorom z riešení, ktoré sú reálne možné a ktoré
boli aj v petícii, aj neboli v petícii, pretože o tom jednoducho nie, ani nemuseli byť
v petícii, pretože iné riešenia nie sú. Buď zmeníme územný plán, čo sme sa rozhodli, že
nie, alebo to kúpime, alebo prenajmeme, alebo zameníme. Iné riešenia neexistujú. A
rozprávať o tom, že poďme diskutovať a hľadať iné riešenia, je z môjho pohľadu
účelové predlžovanie procesu. Účelové. A aj petícia, keď si ju všimnete, takto
neštandardná ešte nikdy urobená nebola. Ja som nevidel petíciu, kde niekto chce niečo
zachrániť. Však tá petícia mala byť o tom, aby sa zachoval Borovicový háj a nie o tom,
že to máme rovno kúpiť alebo prenajať alebo vymeniť. Preto si myslím, že aj keď
schvaľujeme akékoľvek rozhodnutie, to neznamená, že schválime to, ako to reálne
dopadne, pretože na riešenie prenájmu, kúpy musia byť vždy aj tá druhá strana. Čiže
keď schválime návrh, ktorý bol predložený pánom poslancom Jutkom, teda že sa bude
postupovať k systému, ktorý by mal smerovať ku kúpe bez S.T. Energy s možnosťou
splátkového kalendáru, aj to bude záležať na tom, či sa po tých dlhých rokoch, čo
prebiehajú nielen súdne spory, ale aj rokovania predtým, pretože o tomto sa jedná roky,
takže keď niekto povie, že nikto nebol oslovený, tak keď máme s niekým súdny spor,
tak snáď mal priestor na vyjadrenie sa. Keď dôjdeme ku konsenzu, tak dokážeme to
vyriešiť tak, že to bude uzavreté z hľadiska finančných nárokov voči mestu, pretože
prenájom je perpetum mobile, ktoré mesto stále platí. A zároveň, keď sa podarí, to
uzavrieme na splátky, alebo nejakou inou formou. Ale aj tak to bude treba obidve
strany. Ale konečne niečo urobíme. Lebo keď neurobíme nič, tak celý stav znova
posunieme o 3 mesiace a na ďalšom zastupiteľstve možno o ďalšie 3 mesiace a ľudia,
ktorí majú nároky, si budú uplatňovať naďalej nájom, aj keby sme došli v budúcnosti ku
kúpe. Nájom, pokiaľ to nebude ukončené takýmto sporom, bude stále trvať. S.T. Energy
navrhujú odborné útvary pokračovať v inom režime, lebo sa tam, veríme, že budeme
môcť použiť uplatnenia, ktoré hovoria o tzv. špekulatívnom získaní pozemku, ale aj
preto, lebo nároky niektorých vlastníkov sú výrazne vyššie ako sú nároky iných
vlastníkov. Čiže my nechceme, keď si niekto povie, že ten pozemok má hodnotu 76
alebo 100 eur, tak my to oponujeme a odborne to budeme oponovať, ale aj v prípade
predaja, alebo v prípade prenájmu sme platili čo najmenej. Čiže ten postup z hľadiska
S.T. Energy budeme ťahať iným spôsobom, pretože tí ostatní vlastníci sú pôvodní
vlastníci, reštituenti, alebo ich rodinní, teda ich nasledovníci. Takže systém hlasovania
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by mal byť taký, že by sa malo hlasovať o každom návrhu osobitne. S tým, že ako
o prvom návrhu sa bude hlasovať o návrhu pána poslanca Žarnaya. To sú 3 hlasovania?
Čiže 3 hlasovania o návrhu pána poslanca Žarnaya. A potom by sa hlasovalo o návrhu
pána poslanca Jutku a potom o ostatných, o všetkých návrhoch, ako boli dané
v pôvodnom znení. Teda o ôsmich. Ale môže sa stať, že prejde návrh pána poslanca
Žarnaya, alebo pána poslanca Jutku, ale keď iný návrh získa viacej hlasov, tak sa stáva
platným, pri varietnom hlasovaní o rozličných variantách. Čiže ja budem upozorňovať,
kedy ide návrh pána poslanca Žarnaya alebo návrhová komisia, a kedy návrh pána
poslanca Jutku a potom podľa pôvodného uznesenia, atď. Ale opakujem, aj
rozhodnutím sa ešte nič neudialo, pretože aj tak budú musieť byť daní vlastníci opäť
aktívne vyvolaní a hľadá sa riešenie, aby sme vôbec k schválenému riešeniu, ak nejaké
schválime, došli. Ďakujem pekne. Takže poprosím návrhovú komisiu, vždy oznámiť
poslancom, o koho návrhu sa hlasuje.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže prvý návrh na uznesenie, ktorý
predložil pán poslanec Žarnay v znení: „Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie
materiál predložený na rokovanie primátorom „Návrhy riešenia lokality Borovicový háj
s finančným dopadom na rozpočet mesta a o možných riešeniach vysporiadania
Borovicového hája“.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Čiže návrh, že berie sa na vedomie môj materiál, dobre? Prosím,
hlasujte.
Hlasovanie č. 23 -

za: 21, proti: 0, zdržali sa: 16

p. Raši, primátor mesta: Prosím, ďalej ideme hlasovať.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Druhý návrh na uznesenie predložený
pánom poslancom Žarnayom: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach žiada primátora, aby
inicioval rokovania s jednotlivými vlastníkmi pozemkov v Borovicovom háji.“
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 24 -

za: 10, proti: 1, zdržali sa: 26

p. Raši, primátor mesta: Prosím, ďalej.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Tretí návrh na uznesenie predložený
pánom poslancom Žarnayom: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje ďalší
postup - o návrhoch predložených primátorom mesta bude Mestské zastupiteľstvo
v Košiciach rozhodovať až po rokovaní s jednotlivými vlastníkmi pozemkov
v Borovicovom háji.“
p. Raši, primátor mesta: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 25 -

za: 7, proti: 10, zdržali sa: 21

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pokračujeme ďalej.
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p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie predložený pánmi
poslancami Igorom Jutkom a pánom poslancom Petrvalským: „Mestské zastupiteľstvo
v Košiciach schvaľuje Návrhy riešenia odkúpenia lokality Borovicový háj s finančným
dopadom na rozpočet mesta so schválením splátkového kalendára rozloženého na
niekoľko rokov podľa dohody dotknutých strán bez S.T. Energy, s.r.o.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 26 -

za: 34, proti: 1, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta: Poprosím ďalej.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodné návrhy, pán primátor. Prvý:
„Mestské zastupiteľstvo schvaľuje riešenie problematiky lokality Borovicový háj
formou kúpy všetkých pozemkov, na ktorých sa táto lokalita nachádza.“
p. Raši, primátor mesta: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 27 -

za: 1, proti: 1, zdržali sa: 33

p. Raši, primátor mesta: Druhý, prosím.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Druhý návrh na uznesenie z pôvodných
predložených v materiáli: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje riešenie problematiky
lokality Borovicový háj formou kúpy pozemkov, na ktorých sa táto lokalita nachádza,
okrem pozemkov vo vlastníctve S.T. Energy.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Prosím, hlasujme.
Hlasovanie č. 28 -

za: 9, proti: 0, zdržali sa: 27

p. Raši, primátor mesta: Prosím, ďalej.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Tretí pôvodný návrh: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje riešenie problematiky lokality Borovicový háj
formou nájmu všetkých pozemkov, na ktorých sa táto lokalita nachádza.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 29 -

za: 0, proti: 5, zdržali sa: 31

p. Raši, primátor mesta: Prosím, ďalej.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší návrh z pôvodných: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje riešenie problematiky lokality Borovicový háj
formou nájmu pozemkov, na ktorých sa táto lokalita nachádza, okrem pozemkov vo
vlastníctve S.T. Energy.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Prosím, hlasujte.
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Hlasovanie č. 30 -

za: 0, proti: 3, zdržali sa: 33

p. Raši, primátor mesta: Prosím, ďalej.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší návrh z pôvodných: „Mestské
zastupiteľstvo schvaľuje riešenie problematiky lokality Borovicový háj formou nájmu
pozemkov, na ktorých sa táto lokalita nachádza, a to po ustálení výšky odplaty
a právoplatnosti rozhodnutia súdu.“
p. Raši, primátor mesta: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 31 -

za: 0, proti: 2, zdržali sa: 33

p. Raši, primátor mesta: Prosím, ďalej.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Predposledný pôvodný návrh na
uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje riešenie problematiky lokality
Borovicový háj formou zmeny územného plánu podľa návrhu zmien územného plánu
Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, zmeny a doplnky 2016 č. 110.“
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 32 -

za: 1, proti: 6, zdržali sa: 27

p. Raši, primátor mesta: Prosím, ďalej.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Posledný návrh na uznesenie
z pôvodných: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pokračovanie vo vedení súdnych
sporov s vlastníkmi pozemkov v lokalite Borovicový háj.“
p. Raši, primátor mesta: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 33 -

za: 2, proti: 3, zdržali sa: 28

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Čiže hlasovaním s najväčším počtom hlasov bol
návrh, ktorý predložil pán poslanec Jutka s pánom poslancom Petrvalským, ktorý získal
34 hlasov. Ďakujem pekne. Teda v rámci schválených uznesení bolo schválené
doplnený návrh na uznesenia prednesený pánom poslancom Jutkom, ktorý ho predložil
spolu s pánom poslancom Petrvalským. Ďakujem pekne.
--Bod č. 7
Územný plán zóny Košice - Slivník
p. Raši, primátor mesta: Je to územný plán Košice Slivník. Otváram k nemu rozpravu. Ak sa
nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach po A) berie na vedomie po 1.) súhlasné stanovisko
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Okresného úradu v Košiciach, Odbor výstavby a bytovej politiky podľa predloženého
návrhu. Po 2.) vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k návrhu Územného plánu zóny
Košice - Slivník. Po B) schvaľuje po 1.) Územný plán zóny Košice - Slivník v zmysle
spracovanej dokumentácie. Po 2.) návrh VZN mesta Košice, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť Územného plánu zóny Košice - Slivník podľa predloženého návrhu. Po C)
žiada primátora mesta Košice, zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby
pre obstarávanie predmetnej územnoplánovacej dokumentácie podľa predloženého
návrhu písmena a, b, c.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 34 -

za: 36, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 8
Rozšírenie predmetu činnosti v zriaďovateľskej listine Psychosociálneho centra,
Löfflerova 2, 040 01 Košice
p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 8 Rozšírenie predmetu činnosti v zriaďovateľskej listine
Psychosociálneho centra, Löfflerova 2. Je to bod, kde rozširujeme činnosť centra o
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Otváram k
tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
rozšírenie predmetu činnosti v bode 1 zriaďovateľskej listiny príspevkovej organizácie
Psychosociálne centrum Košice, ktoré stanovujú jej základný účel a predmet činnosti
o novej činnosti s účinnosťou od 1. 5. 2017 s nasledovným znením písm. p) podľa
predloženého návrhu.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 35 -

za: 37, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
Vyhlasujem 10 minútovú prestávku. A chcem poblahoželať v mene nás všetkých
Emilovi Petrvalskému, dozvedeli sme sa, že má dnes narodeniny. Takže Emil,
gratulujeme ti, veľa zdravia ti prajeme.
--Bod č. 9
Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2016
p. Raši, primátor mesta: Máme pred sebou bod č. 9, je to Monitorovacia správa plnenia
Programu rozvoja mesta Košice sa rok 2016. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán
poslanec Gibóda, nech sa páči.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať, bol som na komisii
rozvoja, keď sa táto správa prerokovávala, aj som si tú správu pozrel. To finančné
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čerpanie, ako som to správne pochopil, resp. ten sklz vo finančnom čerpaní predstavujú
v deväťdesiatich percentách, to nazvime eurofondy. Preto sa chcem opýtať, ako
Magistrát mesta Košice komunikuje s týmito vyhlasovateľmi, aby bolo zabezpečené, že
ten plán, ktorý sme si stanovili na tieto najbližšie roky bude dodržaný alebo prípadne, či
tento plán je potrebné aktualizovať? Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pani Hanušovská, nech sa páči.
p. Hanušovská, zástupkyňa riaditeľa MMK: Dobrý deň. Áno, nečerpanie alebo nie-naplnenie
finančných očakávaní za oblasť rozvojových projektov je z dôvodu nevyhlásených
výziev, kde mesto má pripravované ďalšie projekty pre čerpanie z integrovaného
regionálneho operačného programu, tak za oblasť dopravy, sociálnych vecí, školstva a
taktiež aj z operačného programu životné prostredie, kde začal realizovať jeden projekt.
Lenže obdobie schválenia, obdobie čerpania, je predznamenané tým schvaľovacím
procesom realizáciou tých projektov a až následne môže dôjsť k čerpaniu. Takže
pripravujeme projekty aj z ostatných operačných programov. Operačný program ľudské
zdroje, kde teraz nastúpi realizácia navýšenia kapacity miest na materskej škole o 44.
Boli ste svedkom a schvaľovali ste podanie projektových zámerov aj žiadosti o NFP na
navýšenie 198 miest, ďalších nových miest na materských školách, schvaľovali ste
zriadenie a dovybavenie štyridsiatich piatich odborných učební, zriadenie dvoch nových
knižníc, pripravujeme projekt revitalizácie Mlynského náhona, spracováva sa aktuálne
projektová dokumentácia, pripravujeme v sociálnej oblasti výstavbu nového Centra
sociálnych služieb v mestskej časti Krásna. V doprave riešime dneska, máte na stole
schválenie výstavby jednej časti cyklotrasy, ktorá spojí dve časti Eurovea. Pripravujeme
projekt bischeringu, pripravujeme projekt rekonštrukcie cesty, pripravujeme projekt
modernizácie tridsiatich zastávok mestskej hromadnej dopravy, zakúpenia ďalších
električiek a iné.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Poprosím
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo berie na vedomie Monitorovaciu správu plnenia Programu rozvoja mesta
Košice za rok 2016.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 36 -

za: 26, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili.
Chcem ešte využiť túto príležitosť a poblahoželať aj všetkým Jurajom, ktorí sa tu
nachádzajú „Všetko najlepšie k meninám prajem.“.
--Bod č. 10
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Košice 2016 - 2020 (2025)
p. Raši, primátor mesta: A prejdeme k bodu č. 10 Komunitný plán sociálnych služieb mesta
Košice 2016 – 2020. Poprosím pani námestníčku o krátke uvedenie materiálu.
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p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem za slovo, pán primátor. Vážený pán primátor,
ctený poslanecký zbor, dovoľte mi na úvod krátke antré k dôvodovej správe a
k samotnému materiálu Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 – 2020
s výhľadom do roku 2025. Komunitný plán sociálnych služieb je programový
dokument, ktorý musí obec vypracovať v súlade s § 83 zákona 448/2008 Zb. z.
o sociálnych službách. Jeho vypracovanie je podmienkou aj pre čerpanie investičných
prostriedkov na rozvoj sociálnych služieb z Integrovaného regionálneho operačného
programu. Základným východiskom pre vypracovanie bol Program rozvoja mesta
Košice, ale aj dokument s názvom Integrovaná územná stratégia udržateľného rozvoja.
Oba dokumenty boli predmetom rokovania mestského zastupiteľstva v roku 2015.
Odborná obsahová náplň komunitného plánu vychádza zo základných odvetvových
dokumentov schválených na národnej a regionálnej úrovni, ktorými sú Národné priority
rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020, Koncepcia rozvoja sociálnych služieb
Košického samosprávneho kraja a Koncepcia komplexného riešenia situácie na Luníku
IX. Dokument bol v čase jeho tvorby konzultovaný s vedúcimi oddelení sociálnych vecí
mestských častí, ktoré sú poverené zabezpečovaním sociálnych služieb zástupcami
Strediska sociálnej pomoci a Psychosociálneho centra. Vypracovaný návrh
Komunitného plánu vytvára podmienky pre rozvoj sociálnych služieb poskytovaných
verejnými i neverejnými poskytovateľmi, ako aj na ich účinnú spoluprácu. Dokument
bol dňa 24. 10. 2016 zverejnený na pripomienkové konanie na našej stránke mesta.
Súčasne boli elektronicky upozornení na možnosť zaslať svoje pripomienky a návrhy
poslanci Mestského zastupiteľstva, členovia sociálnej komisie, starostovia mestských
častí, ako aj široká verejnosť formou zverejnenia tlačovej správy. V termíne doručené
pripomienky boli prevažne technického a formálneho charakteru a boli zapracované do
dokumentu. Náš Komunitný plán sociálnych služieb bol vypracovaný výlučne
odbornými pracovníkmi Magistrátu mesta Košice v spolupráci s mestskými časťami,
a teda na jeho vypracovanie neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky z
rozpočtu mesta Košice. Je v súlade s platnou legislatívou a bol prerokovaný v sociálnej
komisii, a to pred zverejnením na pripomienkové konanie a následne aj po zapracovaní
pripomienok. Komisia odporučila dokument schváliť bez pripomienok a doplňujúcich
návrhov. Ďakujem veľmi pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Uzatváram
rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo schvaľuje návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Košice
2016 – 2020 (2025).“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 37 -

za: 37, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili.
---
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Bod č. 11
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu (IROP), Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická
doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity
nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte
prepravených osôb, za účelom realizácie projektu: Cyklotrasa Košice EuroVelo 11, časť
B.2 – ústie Myslavského potoka do Hornádu
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania. Je to bod 11, je to Predloženie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho
operačného programu, Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch,
Cieľ: Zvýšenie atraktivity prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (cyklistickej
dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. Je to Cyklotrasa Košice EuroVelo 11,
časť B.2 – ústie Myslavského potoka do Hornádu. Otváram k tomuto bodu rozpravu.
Pán poslanec Špak, procedurálny návrh, nech sa páči. Pán poslanec Špak do rozpravy.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Chcem sa len opýtať, či v tom sú len stavebné práce,
alebo aj nejaké vysporiadania pozemkov v tej sume 160.000 za 370 m cyklistickej
trasy?
p. Raši, primátor mesta: Pani Ing. Hanušovská, poprosím Vás.
p. Hanušovská, zástupkyňa riaditeľa MMK: Cena, ktorá je uvedená v materiáli, je cena
z rozpočtu. Čiže spracovaná znalcom, resp. odborníkom v tejto oblasti. A okrem
stavebných prác na vybudovanie samotného chodníka sú tam riešené, myslím, aj určité
prvky doplnkové, dopravnej infraštruktúry. A je tam aj, ak sa nemýlim, nejaké jedno
premostenie, ja neviem presne kde ten cyklochodník je, ale viem, že je tam nejaké
premostenie, pán riaditeľ, všakže? A je tam špeciálny povrch úpravy, ktorý by mal
slúžiť nielen ako cyklotrasa, ale aj na možnosť využitia pre korčuliarov.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo schvaľuje po a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
oprávneným žiadateľom mestom Košice v rámci Integrovaného regionálneho
operačného programu na základe výzvy, číslo v návrhu, za účelom realizácie projektu
s názvom Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 – ústie Myslavského potoka do
Hornádu, vo výške celkových oprávnených výdavkov projektu max. 160.000 eur
s DPH, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Košice a platným
programom rozvoja mesta Košice. Po b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci v prípade schválenia žiadosti. Po c) zabezpečenie
finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 5 % podľa
predloženého návrhu a po d) zabezpečenie financovania prevádzky a udržateľnosti
projektu minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu.“ Ďakujeme.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 38 -

za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
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--Bod č. 12
Menovanie dvoch členov správnej rady CIKE, n. o. v zmysle čl. V. ods. 7 štatútu
neziskovej organizácie
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania, bod č. 12 Menovanie dvoch
členov správnej rady Creative Industry Košice, n. o. v zmysle čl. V. ods. 7 Štatútu
neziskovej organizácie. Pani námestníčka, máte slovo.
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, ctené kolegyne,
kolegovia, keďže na základe štatútu má správna rada funkčné obdobie v dĺžke 3 roky,
tak menujeme nových členov správnej rady Creative Industry Košice na ďalšie funkčné
obdobie. Na základe návrhu kultúrnej komisie zo dňa 11. 4. 2017 za člena správnej rady
n. o. navrhujeme doplniť pani Mgr. art. Blaškovičovú a na základe návrhu primátora
mesta Košice pána Mgr. Petra Himiča, PhD., riaditeľa Štátneho divadla. Ďakujem veľmi
pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu
a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
menuje po 1.) v zmysle ustanovení na základe návrhu Kultúrnej komisie pri mestskom
zastupiteľstve za člena správnej rady neziskovej organizácie pani Mgr. art. Ľubicu
Blaškovičovú a po 2.) v zmysle príslušných ustanovení na základe návrhu primátora
mesta Košice za člena správnej rady neziskovej organizácie pána Mgr. Petra Himiča,
PhD.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 39 -

za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
Ešte využijem aj prítomnosť pána JUDr. Kaifera, aj jemu blahoželáme k narodeninám
dnešným. Všetko najlepšie ešte raz.
--Bod č. 13
Menovanie člena dozornej rady v obchodnej spoločnosti KOSIT a.s.
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania, je ním Menovanie člena
dozornej rady v obchodnej spoločnosti KOSIT a.s. Predkladám návrh na uznesenie, kde
berieme na vedomie uplynutie funkčného obdobia členov dozornej rady, pána Ing.
Jakubova a zároveň navrhujem menovanie do funkcie člena dozornej rady opäť po
skončení jeho prvého funkčného obdobia pána Ing. Jakubova. Otváram k tomuto bodu
rozpravu. Pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán primátor. Pán primátor, tak, ako sme vám
avizovali, aj kolegom poslancom, skupina poslancov sa rozhodla navrhnúť na funkciu
člena dozornej rady pána Jaroslava Polačeka. Uznesenie v tomto znení bude predložené
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návrhovej komisii. Zároveň sme si dovolili osloviť pána súčasného člena dozornej rady,
aj jej predsedu, pána Jakubova, s otázkami na odpočet jeho činností a ďalšími otázkami
súvisiacimi s touto voľbou a dôležitými prerozhodovaniami mestského zastupiteľstva
pri voľbe. Preto chcem poprosiť pána Jakubova, aby vystúpil a aby sme mu dali
dostatočný čas, viacej ako 3 minúty, na to, aby osvetlil svoju činnosť, doterajšiu, za
týchto 5 rokov a zároveň nám predstavil svoju víziu ako člena dozornej rady na
najbližšie funkčné obdobie v spoločnosti KOSIT a.s., ako zástupca mesta Košice.
Zároveň by som chcel poprosiť, aby sme rovnaký priestor dali aj kandidátovi, pánovi
Jaroslavovi Polačekovi, aby mohol predstaviť tie témy, s ktorými on kandiduje na túto
funkciu. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Všetci budú mať priestor taký, aký máme v Rokovacom
poriadku, keďže ide o poslancov mestského zastupiteľstva, čiže 3 minúty. Pán poslanec
Halenár, nech sa páči.
p. Halenár, poslanec MZ: Ja mám dve poznámky. Z materiálov, ktoré som obdržal, nazýva sa
to Stanovisko odborných útvarov mesta Košice, chcel by som na základe toho, čo tu
prečítam, požiadať, aby odborné útvary sa naozaj držali odborných vyjadrení, pretože
vyjadrenie ako nasledovné nepovažujem za odborné. Citujem: „Prosíme vás (poslancov
mestského zastupiteľstva), aby ste zobrali do úvahy veľmi podstatný fakt, že došlo
v bezprostrednej časovej nadväznosti na žiadosť zo strany spoločnosti Marius Pedersen,
žiadosť pána poslanca Polačeka“... by som tiež chcel v takých materiáloch, aby tam bol
poslanec „na obdobný rozsah informácií“. Chceli nejaké citlivé informácie, kópie zmlúv
spoločnosti KOSIT a pod. A odborné útvary naďalej konštatujú. Toto považujeme za
jasné potvrdenie možného prepojenia záujmov pána Polačeka a spoločnosti Marius
Pedersen. A ďalej pokračujú v poslednej vete: „Najnovšia samonominácia pána
Polačeka za člena dozornej rady KOSIT“, neuveriteľne množstvo chýb v týchto
drobných formuláciách, tzn. „nie samonominácia“, „nie za člena“, ale ako návrh na
člena, „...len potvrdzuje tento konflikt záujmov o to, že mu nejde o záujmy obyvateľov
mesta, ale o záujem spoločnosti Marius Pedersen, resp. jeho vlastný.“ Naozaj by som
chcel, aby toto nebolo naďalej vyjadrením odborných útvarov mesta Košice, aby sa
odborné útvary mesta Košice vyjadrovali odborne, tzn. predkladali čísla, predkladali
analýzy, možné riziká, výhody, nevýhody. Druhú vec, ktorú chcem, obdržal som tiež do
mojej pošty vyjadrenie firmy Wood, a tu by som chcel vyzvať pána poslanca Polačeka,
čo tu je uvádzané, že sa uchádzal o miesto v manažmente spoločnosti KOSIT. Aby ste
to buď potvrdili alebo vyvrátili tu na tomto zastupiteľstve. A je treba, teda ďalej, keď
ešte budem citovať teda, že KOSIT ho odmietne v prípade, že ho toto mestské
zastupiteľstvo schváli. Citujem: „Dôvod je nielen prístup pána Polačeka, keď ako svoju
konkurenčnú výhodu ponúkal spoločnosti KOSIT informácie, ktoré nie sú bežne
dostupné subjektom pôsobiacim v oblasti odpadového hospodárstva, získané práve jeho
doterajšou podnikateľskou činnosťou, resp. pôsobením v orgánoch spoločností
pôsobiacich v odpadovom hospodárstve, čo bolo spoločnosťou KOSIT, a.s. dôrazne
odmietnuté.“ No, nielen, že tu dochádza k teda... (pozn. zaznel zvukový signál) Ja sa
prihlásim radšej ešte raz.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. S procedurálnym návrhom pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán primátor. Ďakujem za upozornenie. Preto
v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku dávam tento procedurálny
návrh, aby obidvaja navrhnutí kandidáti na túto funkciu mohli vystúpiť v dlhšom
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časovom horizonte ako sú 3 minúty, a teda neboli obmedzení týmto rokovacím
poriadkom v tejto miere týchto 3 minút. Myslím si, že keď to zastupiteľstvo odhlasuje
pri týchto dvoch kandidátoch, tak s tým nebude žiaden problém. Jedine, že pán primátor
má nejaký problém.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gibóda, tak vy chcete, aby som sa zdržal komentárov
a vám to proste nedá. Vy musíte. A okrem toho, že nahrávate každého, ešte musíte
komentovať. Nech sa páči, hlasujeme o procedurálnom návrhu, aby mohli vystúpiť
dlhšie ako hovorí rokovací poriadok, ktorý hovorí o 3 minútach.
Hlasovanie č. 40 -

za: 17, proti: 4, zdržali sa: 18

p. Raši, primátor mesta: Nebola vaša vôľa vyslyšaná, pán poslanec. Pán poslanec Halenár,
máte procedurálny návrh? Nie? Pán poslanec Polaček procedurálny návrh? Nie,
faktická. Nech sa páči.
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne...
p. Raši, primátor mesta: Pardon, do diskusie stlačte iné tlačítko.
p. Polaček, poslanec MZ: Môžem, prosím? Ďakujem. V prvom rade, kolegovia, mi dovoľte
zareagovať na to, že list, ktorý tu pán Halenár teraz prečítal, ako je možné, že sa do
mojej mailovej schránky nedostal? Ako je možné, že mesto Košice rozpošle listy
všetkým poslancom a nepošle ho mne a pravdepodobne ani pánovi Gibódovi? Ako je
možné, že niekto tuná bude rozprávať nejaké úvahy o mne bez toho, aby mi to poslal,
prípadne sa spýtal na môj názor!? Ako prepáčte mi, ak toto je účelová hra vašej
dezinformácie, diskriminácie a proste všetkého možného, čo potrebujete na človeka
nahádzať, nejaké blato, tak sa vám to účelovo darí. Opätovne sa pýtam, ako je možné,
že nedostanem mail, ktorý dostali všetci poslanci? Je to normálne? Pán Halenár položil
niekoľko otázok. Pán primátor, môžem pokračovať, prosím? Odpovedať pánovi
Halenárovi na priamu otázku.
p. Raši, primátor mesta: Nie, nie, nemôžete. Pokračuje pán Jakubov.
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Vo štvrtok bol poslancom
rozoslaný mail zo schránky pánov poslancov Polačeka a Gibódu, kde mi boli ako
predsedovi dozornej rady položené niektoré otázky. Po prvé. Chcem upozorniť, že ak
takýto materiál som mal vypracovať, minimálne som na to potreboval dlhšie obdobie.
Po druhé. Rešpektujem, ak mi uloží takýto materiál mestské zastupiteľstvo, pretože pri
všetkých opätovných voľbách do funkcií za 6 rokov, alebo 6 a pol roka, čo som tu
poslanec, nikto takéto niečo od žiadneho zástupcu mesta nežiadal. Aj pred pár minútami
sme hlasovali o znovuustanovení do funkcie pani poslankyňu Blaškovičovú a obišlo sa
to bez nejakého predkladania materiálov. Ale bez ohľadu na to, počas rokov 2012 až
2016 dozorná rada spoločnosti KOSIT v súlade so slovenskou legislatívou dohliadala na
výkon pôsobnosti predstavenstva, podnikateľskú činnosť spoločnosti a dodržiavanie
legislatívy. Program zasadnutí dozornej rady obsahoval všetky podstatné informácie
o hospodárskych výsledkoch spoločnosti, investičných a podnikateľských zámeroch
spoločnosti, potrebné pre výkon činnosti dozornej rady. Každoročne bola dozorná rada
pravidelne informovaná o investičných zámeroch, zásadných strategických zámeroch,
závierkach, výročných správach, informáciách, o podstatných skutočnostiach týkajúcich
51

sa činnosti spoločnosti KOSIT. Dovolím si povedať, že počas tohto obdobia spoločnosť
KOSIT ani raz neuplatnila, ani nemohla si uplatniť nárok na zvýšenie ceny za odpad pre
občanov tohto mesta. Členovia dozornej rady pri výkone pôsobnosti nesmú
uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov, alebo záujmy tretích
osôb pred záujmami spoločnosti. Ďalej, členovia dozornej rady nie sú volení preto, aby
hájili záujmy jedného z akcionárov, ale pre to, aby dohliadali na činnosť spoločnosti. Je
to de facto kontrolný orgán, ktorý má byť nezávislý. Čiže na otázku, ako som hájil
záujmy mesta, hájil som v prvom rade záujmy občanov, ale, samozrejme, dohliadali
sme na to, aby činnosť spoločnosti bola transparentná. Dovolím si povedať, že činnosť
spoločnosti KOSIT sa silne zmodernizovala a v súčasnosti na Slovensku existujú len
dve spaľovne, jedna z toho v spoločnosti KOSIT. To je aj naďalej zámerom, mojím
zámerom, pokiaľ by som bol zvolený do dozornej rady spoločnosti KOSIT, aby naďalej
sme uplatňovali tieto predstavy modernizácie spoločnosti a samozrejme hájili záujmy
v prvom rade mesta. Dovolím si ešte povedať, keďže stále, pokiaľ som bol volený do
týchto funkcií, som zastával buď funkciu námestníka alebo starostu, nikdy som ani
z tejto spoločnosti, ani z iných, kde som bol členom, nepoberal žiadnu odmenu, ani cent
odmeny. Takže celá táto činnosť bola na úkor môjho voľného času a ako služba mestu
a tomuto mestskému zastupiteľstvu. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Gibóda. Po ňom pán
poslanec Polaček. Ináč, Kancelária samosprávnych orgánov oznámila, že bola poslaná
normálne vám mail tak, ako každému. Vedia vám to vytlačiť aj ukázať. Dokonca na
vaše obidve adresy, pán Polaček. Nech sa páči, pán poslanec Gibóda, s faktickou na
pána Jakubova.
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Mne je ľúto, pán poslanec
Jakubov, že ste mal na to tak málo času. Mne je zároveň ľúto, že 5 ročné funkčné
pôsobenie vo funkcii šéfa dozornej rady ste zhrnul do 3 minút. Mne je zároveň ľúto, že
k tomuto materiálu Magistrát mesta Košice a pán primátor ako, predpokladám,
predkladateľ nepredložil nič viac k podpore vašej kandidatúry, iba jedno uznesenie.
A tak mi to príde ako úsmevné, že vy sa sťažujete na to, že ste mal niečo vypracovať zo
svojej činnosti, že doteraz to nikto nepotreboval, ani teraz tuná od pani Blaškovičovej.
Nuž, to je práve ten taký problém, že my to nevyžadujeme od našich zástupcov v týchto
spoločnostiach, aby nám skladali účty. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Pán poslanec Jakubov, ja
mám na vás 3 otázky, keď môžem. Po prvé mi vysvetlite, prečo sú zápisnice z dozornej
rady tajné a prečo mi ich mesto Košice nechce dať k nahliadnutiu. Pretože si myslím, že
ako poslanec mám nárok sa oboznamovať s týmito vecami. Na druhej strane, ak je tam
niečo tajné, tak som vás v mojom liste požiadal, aby ste definovali, predložili kritéria
a znaky obchodného tajomstva a označili a zdôvodnili, ak je tam niečo tajné. Vtedy OK,
tak sa dá niečo prekryť a budem vidieť len polovicu zápisnice. Moja druhá otázka je
taká vážnejšia, zaujíma ma, lebo som nikde nezistil, o koľko sa znížila cena za zimnú
údržbu parkovísk, nakoľko údržbu zóny CMZ a 1 až 10 zóny vlastne udržuje EEI. Čiže
mňa zaujíma, o koľko mesto Košice platí menej, keď hájite naše záujmy v rámci údržby
zimnej a údržby parkovísk? A druhá otázka. Mňa zaujíma, ako budete hájiť, lebo vy ste
ten, ktorý uvažuje, hovoríte o tom, že treba predať ten KOSIT, tak mňa zaujíma, ako
budete hájiť 5 %-ný podiel, resp. čo znamená 5 %-ný podiel oproti 34 %-nému podielu
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v súčasnosti? Ako budete hájiť?
p. Raši, primátor mesta: Pani poslankyňa Jenčová, nech sa páči.
p. Jenčová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja by som len chcela
poznamenať, že každý rok niekedy v máji, v júni, v týchto termínoch sa na tomto
zastupiteľstve preberajú hospodárske výsledky všetkých mestských podnikov, včítane
podnikov, v ktorých má mesto majetkovú účasť. Je to vlastne aj včítane správ
z dozorných rád a pod. Takže každý rok má, teda, samozrejme aj medzitým môže
poslanec, ale každý rok poslanec dostane informáciu o fungovaní každého konkrétneho
podniku, kde má mesto svoju majetkovú účasť. Takže, aby pán poslanec Jakubov tuná
pre poslanca vypracoval správu o svojej činnosti, vlastne, tá jeho činnosť je o tom, že
kontroluje, ako ten podnik funguje a vlastne hospodárske výsledky podniku sú aj jeho
činnosť.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Polaček, pán poslanec Halenár, nech sa páči.
p. Halenár, poslanec MZ: Chcel by som pokračovať v tom, v čom som začal, lebo ja neviem,
kedy sa uchádzal pán poslanec Polaček o miesto v manažmente spoločnosti KOSIT?
Ale ak to robil počas svojho, a prosím, aby sa vyjadril k tomu, vykonávania mandátu
poslanca, tak isto to chápem tak presne, ako v prípade pána poslanca Ihnáta, za
porušenie ducha obecného zákona, ktorý hovorí o tom, že poslanec by nemal
vykonávať, teda nesmie byť zamestnávaný obcou. Aj keď sú tam nejaké percentuálne
teda pomery. Ale o čo mi ide skôr? Tie obvinenia zo strany WOOD sú tak vážne, že
nejaké, v podstate keď si to preložím do slovenčiny, že pán poslanec Polaček ponúkol
nejaké insiderské informácie z predchádzajúcich pôsobení v tom istom segmente trhu.
Tzn., že vzniká veľmi vážne podozrenie, že ak by skončil vo firme KOSIT, tak môže sa
stať, že to isté urobí teraz pre ďalšiu nejakú firmu. Len chcem povedať, že ja nie som
proti, práve naopak. Som za privatizáciu KOSIT-u, ale až v tom bode, v tom prípade, ak
mesto vytvorí jednoznačné a zaručené podmienky pre podnikanie viacerých subjektov
v tomto segmente trhu. Nie je možné, aby sme naďalej v tomto meste, to už je
v podstate 20 rokov, čo tu budeme mať monopol jednej firmy. Presne tak vyzerá to
odpadové hospodárstvo, ako, je monopol. Tzn. pokiaľ my nevytvoríme v tomto meste
podmienky pre konkurenciu, dovtedy by naše podiely teda mali byť zachované. O to
viac, že dnes poslanci v pohode našli 7 miliónov eur v splátkovom kalendári nejakom
a 4 milióny na navýšenie základného imania v KOSIT-e akosi nemáme pre 220.000
ľudí, resp. 230.000 ľudí v tomto meste. Nie pre niekoľko sto alebo tisíc ľudí, ktorí sa
prejdú alebo nejaké aktivity vykonávajú v Borovicovom háji. Takže, ja žiadam, pán
poslanec Polaček, aby ste sa jednoznačne vyjadrili k tomu, aby vy a tiež prosím, aby
pán primátor udelil viackrát slovo, ak nebude stačiť teda to, čo nám povie, teda pánu
poslancovi Polačekovi k tomu, čo nám chce povedať, pokiaľ mu nebude stačiť 3 alebo
dvakrát 3 minúty.
p. Raši, primátor mesta: Ja si myslím, že stačí mu povedať áno alebo nie. A budeme
dodržiavať rokovací poriadok tak, ako sa to robí vo vašej mestskej časti.
p. Halenár, poslanec MZ: Len ja... Jasné. Ešte mám 15 sekúnd, pán primátor. Lenže tu sú ešte
ďalšie veci, tzn., že to uchádzanie sa o miesto v manažmente, či počas poslaneckého
mandátu a ešte tie insiderské informácie. Jednoducho, toto sú tak podstatné veci, ktoré
určite mňa ovplyvnia pri hlasovaní.
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p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Polaček s faktickou na pána poslanca Halenára.
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Dovolím si odpovedať na niekoľko
otázok, keď dovolíte. Na prelome, alebo okolo roka 2014 som absolvoval niekoľko
pohovorov alebo stretnutí. Áno, stretol som sa aj s pánom Christenkom. Zároveň som
absolvoval pohovor napr. v Technických službách mesta Prešov a pod. Proste som
v istom prelome svojom životnom zvažoval, či budem podnikať, či budem ďalej
uplatňovať poslanecký mandát, alebo či sa niekde inde nezačlením. Je to proste životná
situácia, kedy sa človek musí rozhodnúť. Zároveň som sa, pán poslanec Halenár,
uchádzal aj u vás, na vašom úrade, o pozíciu prednostu. To je všetko v tomto istom
čase, v priebehu niekoľkých týždňov, keď som proste zvažoval, ako bude môj život
ďalej utekať a tiecť. Všetky tieto informácie, ktoré tu, kolegovia, počúvame, je koktejl
pomiešaných účelových informácií, ktoré pramenia z kancelárie primátora mesta Košice
a krajského šéfa strany Smer – SD.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno. Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Kolega
Polaček použil slovo kokteil. Ja tiež by som tak isto to slovo chcel použiť a jednoducho,
fakt, tých drístov a kecov, čo tu pán Halenár už roky ako prezentuje, tak radšej by som
sa orientoval na Sídlisko KVP, kde ľudia sa chytajú za hlavu, naozaj ako. Ja verím
tomu, že tie byty, čo prechádza, búcha po bytoch atď., atď., možnože prinášajú hlasy,
ale chcem sa opýtať, pán primátor, buďte tak láskavý, nech sa postaví z právneho
oddelenia človek a povie, čo som ja porušil, hej? Lebo niečo tu zaznelo, že ja som niečo
porušil. Nech je taký láskavý právnik a nech povie, čo som porušil v rámci mesta
Košice?! Chcem to vedieť a chcú to vedieť občania tohto mesta. Ďakujem. Dosť bolo
kecov, pán Halenár, dosť! Fakt.
p. Raši, primátor mesta: Pani poslankyňa Grüllingová s faktickou, nech sa páči.
p. Grüllingová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja ďakujem veľmi pekne pánovi
kolegovi Halenárovi za veľmi relevantné otázky a veľmi pekne ďakujem aj pánovi
Polačekovi za jednoznačnú odpoveď, že teda mal záujem pracovať v manažmente
KOSIT-u v čase, keď teda pôsobí ako poslanec mestského zastupiteľstva. Takže vodu
káže, víno pije. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Jakubov.
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem. Budem pokračovať. Podľa vyjadrenia právnych
zástupcov spoločnosti KOSIT zápisnice nie sú verejne dostupné a nie sú určené ani
akcionárom a sú archivované spoločnosťou. Predseda dozornej rady nie je oprávnený
v rámci vykonávania svojej funkcie sprístupňovať zápisnice z dozornej rady. Opačný
postup je možné považovať za postup, ktorý je v rozpore s povinnosťou vykonávať
funkciu s odbornou starostlivosťou a nie v súlade so záujmami spoločnosti. Je potrebné
si uvedomiť, že v tejto spoločnosti sú dvaja akcionári v súčasnosti. Vždy v minulosti
mesto Košice, od vzniku spoločnosti KOSIT, od roku 2001 malo 34 % akcií. Vždy malo
určité práva na základe toho, že bola podpísaná zmluva medzi majoritnými alebo medzi
jednotlivými akcionármi. V súčasnosti medzi majoritným a minoritným akcionárom,
ktorým je mesto Košice. Ak aj by došlo k predaju, čo ale je niečo úplne iné, opäť je to
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len otázka zmluvy medzi dvoma akcionármi, aké práva bude mať minoritný akcionár
mesto Košice, lebo od svojho začiatku kedy bol 34 %-ný vlastník, vždy len zmluva
medzi akcionármi mu umožňovala, aby využíval určité svoje práva. Či chceme, alebo
nechceme, je to takto. Po druhé, spájať funkciu člena dozornej rady alebo predsedu
dozornú rady s poslaneckým mandátom považujem za úplne neprípustné a neprístojné.
Dozorná rada, ako som povedal, je určitá forma kontrolného orgánu. Tzn., že o činnosti
spoločnosti, aj o činnosti dozornej rady tak, ako spomínala už pani poslankyňa Jenčová,
každý rok sa môžete dozvedieť z materiálov, ktoré sú predkladané na rokovanie
mestského zastupiteľstva. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Gibóda na pána poslanca Jakubova.
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ospravedlňujem sa. Pán
Jakubov, chcem vás poprosiť o odpoveď teda na tú otázku, čo vo vašich očiach ako
predsedu Dozornej rady spoločnosti KOSIT, čo to bude znamenať pre mesto Košice
a pre vaše pôsobenie, keď mesto Košice zníži svoj podiel z 34 % na 5 %? Spomínal ste
tu, že mesto Košice má zmluvu na nejaké práva. Aké práva bude mať a o aké práva, to
je tá podstata tej otázky, o aké zásadné právo príde? Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno. Ďakujem pekne za slovo. Ja len, či tam bude Polaček alebo či
tam bude pán kolega Jakubov, v tom problém nevidím. Skôr vidím problém v tom, že
pán Christenko povedal nám tu ako pred zimnou údržbou vlastne, že všetko je
v poriadku, KOSIT je perfektne vybavený na zimnú údržbu. Pokiaľ ja si dobre
pamätám, ešte aj zožal kritiku v médiách za to. Takže ja by som chcel toho
novozvoleného člena dozornej rady vlastne poprosiť a požiadať, aby si všimol kapacitné
vybavenie firmy KOSIT, aby vedel reagovať vlastne potom na otázky poslancov,
a budem sa naozaj aj ja pýtať pred každou jednou zimou, aby sme nedopadli tak, ako
tohto roku, že sme sa škrabali za hlavou vlastne a 4 dni tie naše veľké sídliská ostali pod
snehom. A to bola len kalamitka. Takže naozaj, aby si tieto veci všimol. Samozrejme,
hospodárenie a ďalšie veci, ako to dozorovanie. Ale pán primátor, chcel som tú vec, ja
nechcem tu ako, ako fakt ponechať. Dvakrát tu padlo niečo, by som povedal, moje
obvinenie nejaké. Poprosím, požiadam vás naozaj, seriózne, aby sa postavil z právneho
oddelenia niekto a povedal, čo som porušil. Chcem vedieť aj ja, čo som porušil.
Ďakujem pekne.
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Karabin.
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Teraz som bol svedkom útoku
tak, ako každý z vás tu vedľa. Pán poslanec tu obvinil pána Halenára, ktorý sa len pýtal
pána Polačeka na jeho názor v tom, že keď bude v nejakom vzťahu v spoločnosti
KOSIT, či už ako zamestnanec, alebo bude tam vlastne delegovaný nejakou formou,
aby do budúcna nenastal nejaký problém, ako tu máme teraz, že v minulosti poslanec
mestského zastupiiteľstva bol zamestnaný v spoločnosti, v ktorej 100 % má mesto
Košice. Možno, že preto sa pýtal pána Polačeka, a tu bol taký nejaký výpad na pána
Halenára. Nechápem prečo, pán kolega? Toto tu ešte nikdy nebolo, takáto kultúra, čo tu
zavádzame. Ja sa tiež budem pýtať v Dopytoch aj v Interpeláciách, konkrétne na vás,
koľko súdnych sporov mesto Košice vedie s vami.
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p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickou na pána poslanca Ihnáta bude pán
poslanec Halenár.
p. Halenár, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec Ihnát, ja som nehovoril, že ste
porušili zákon. Ja som povedal, že ste porušili najmenej duch zákona. Dobre? To
prosím, aby ste duch zákona porušili, minimálne. Tzn., že ste boli zamestnaný
v spoločnosti, ktorá je 100 %-ne vlastnená obcou. Jasný konflikt záujmov. Ale chcem
naozaj, aby sme sa tu nezhovárali o tom, že či je tu pán poslanec Ihnát v nejakom, alebo
bol v nejakom konflikte záujmov. A tiež som nepovedal, že menovanie za člena alebo
za člena dozornej rady je konflikt záujmov alebo rozpor so zákonom. Hovoril som, že
keď je zamestnaný v tej firme, že môže nastať, aj keď sú tam nejaké percentuálne
podiely, nastať konflikt záujmov, ako zamestnanec, prosím. To je veľký rozdiel medzi
nomináciou do nejakej dozornej alebo správnej rady a byť zamestnaný.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Ihnát nemôže reagovať sám na seba. Pani
poslankyňa Jenčová, nech sa páči.
p. Jenčová, poslankyňa MZ: Pán primátor, ja by som mala procedurálny návrh, aby sme
uzatvorili túto diskusiu, pretože sa to skĺzlo do nejakých osobných invektív, ktoré
nemyslím si, že sú celkom vhodné a vlastne neriešia vec, teda bod rokovania - voľba...
p. Raši, primátor mesta: Dobre. Budeme hlasovať o návrhu na ukončenie rozpravy. Prosím,
hlasujte.
Hlasovanie č. 41 -

za: 28, proti: 8, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že je návrh na ukončenie rozpravy. A teda vystúpia ešte
tí, ktorí sú prihlásení a zároveň nie sú prihlásení tretíkrát. Pán poslanec Gibóda,
koľkokrát vystúpil už? Pozrite sa, koľkokrát už vystúpil v rozprave. Iba raz ste, hej?
Dobre. Chcem, aby to technika pozrela zatiaľ. Jožko Andrejčák máš procedurálny? Nie.
Čiže máme tu pred ukončením rozpravy s faktickou prihláseného pána poslanca Kaifera
a potom máme ešte štyroch poslancov do rozpravy. Nech sa páči.
p. Kaifer, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja len v rýchlosti. No,
vyjadrím sa k duchu zákona, ktorý tu bol spomenutý. No duch zákona hovorí jasne, že
nemôže byť zamestnancom obce. V tomto prípade mesta, nie jeho podnikov. Takže
zbytočne o tom tárame ďalej. Potom obchodné tajomstvo, ktoré tu bolo viackrát
spomínané. No nemôže. Jasne KOSIT povedal, že nemá sa nikto vyjadrovať k týmto
veciam. Sú to práva, ktoré má spoločnosť a bola tu vôľa podnikateľa jasne
neuverejňovať tieto veci. Nemôže všetky zápisnice z dozornej rady ani nič pán Jakubov,
zverejniť. Ak by pán Polaček toto zverejňoval, a by bol členom dozornej rady, by
porušoval zákon aj práva KOSIT-u, kde sme aj my akcionári. A čo sa týka ešte aj
obchodného tajomstva, zákon o slobodnom prístupe jasne hovorí, že sa to nemôže
zverejňovať obchodné tajomstvo, ktoré bolo z vôle strany podnikateľa uvedené, že je
obchodným tajomstvom. Ďakujem pekne.
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Pokračuje pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som chcel zareagovať na niekoľko vecí,
ktoré tu zazneli. Chcel by som zareagovať, už si nepamätám presne na pani, ktorú pani
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poslankyňu, ktorá tu hovorila, že teda vodu káže pán Polaček a víno pije. No, pán
Polaček reagoval predtým a sám povedal, že zvažoval, že či sa bude pokračovať vo
svojej funkcii poslanca mesta, alebo sa bude zaujímať o takéto pozície aj v spoločnosti
KOSIT. Tzn., pán Polaček nikdy neuvažoval, ak by sa stal zamestnancom spoločnosti
KOSIT, že by zostal poslancom mesta Košice. To len toľko ku týmto obvineniam.
Zároveň chcem upriamiť vašu pozornosť, kolegovia, ku listu, ktorý nám zaslala
spoločnosť WOOD. Spoločnosť WOOD sa v tomto liste vyhráža tým, že z povahy
svojho akcionárskeho práva zablokuje menovanie mestského zastupiteľstva, ak by došlo
napr. k voľbe pána Polačeka za člena tejto dozornej rady a jej predsedu. Chcem iba tým
na to poukázať, kolegovia, že tuná práve nám spoločnosť WOOD a následne už 95%-ný
vlastník spoločnosti KOSIT, k čomu predpokladám, že príde pod vedením tohto mesta,
nám ukázal, aké správanie od tejto spoločnosti môžeme očakávať v roku 2021, alebo
pred týmto rokom, keď budeme jednať s nimi o predĺžení zmluvy. Čiže zvážte si, že či
chceme s touto spoločnosťou jednať a z akej pozície. Pretože sa dostávame do pozície
defenzívy a mesto Košice stráca akékoľvek páky na to, aby dokázalo ovplyvniť
odpadové hospodárstvo v prospech svojich obyvateľov. Chcel by som ešte vás poprosiť
všetkých, ktorí tu ste. Informácie, ktoré tu prúdia o tom, o jednom, o druhom
kandidátovi, o tom, kto zastupuje, nezastupuje, na čo je právo zverejňovať, alebo nie je
právo zverejňovať. Myslím si, že každý by si mal zvážiť vo svojom vnútre, čo vykonáva
nejaký zástupca mesta Košice a koho záujmy má hájiť. Ja osobne sa domnievam, že pán
Jakubov tak, ako je známy svojím vyhlásením, že električky budú do Vianoc počas
rekonštrukcie, neobhajuje záujmy obyvateľov tohto mesta, ale obhajuje súkromné
záujmy. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pani poslankyňa Grüllingová, nech sa páči.
p. Grüllingová, poslankyňa mesta: Faktická poznámka. Predpokladám, že pán kolega Gibóda
má asi nejakú vešteckú guľu, keď dokáže vykladať rozhodnutia kolegu Polačeka.
Kolega Polaček jednoznačne sa vyjadril, že rokoval, stretol a mal teda záujem pôsobiť
v manažmente KOSIT-u. Chcem povedať, že také neetické správanie ako máte vy, pán
kolega Gibóda, pán kolega Polaček a nechcem menovať teda ďalšieho, ktorý tu mal
prestrelku s pánom starostom. Takže, myslím si, že by ste sa mohli umravniť. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Polaček na pána poslanca Gibódu.
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Kolegovia, slovko manažment
som ja nikdy nespomenul. Stretol som sa v roku 2014 s pánom riaditeľom alebo šéfom
KOSIT-u, pánom Christenkom. Debatovali sme, otvorili sme tému a povedali sme si
„možno, že raz sa stretneme“. Takto skončilo naše stretnutie. Nikdy nebola žiadna téma
o manažmente. Hej? Rozobrali sme tému odpadov, povedal som, v čom sa cítim ja silný
a išli sme ďalej. To bolo celé. Čiže to je to, čo sa tu stále prekrúca a robí sa proste
koktejlová zábava. Jednoducho nevkladajme ľuďom do úst to, čo sa nestalo a nerobme
z ľudí hlúpych. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Polaček v rozprave.
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem. Dovoľte mi, kolegovia, aby som v stručnosti skúsil
zhrnúť moje úsilie, prečo zároveň chcem aj pôsobiť v dozornej rade a vlastne prečo
zároveň chcem zablokovať, alebo urobiť všetko preto, aby sme podiel KOSITu
nepredali tak, ako to dnes je nastavené. Ja nehovorím, že ho nemôžeme predať do
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budúcnosti, ale dnes nie. Strašne ma mrzí, že prídeme o tzv. zlatú tehličku. Nehovorí sa
o tom, že vlastne dnes KOSIT nemá 2/3. Chýba mu 0,6 % na to, aby mohol meniť
niektoré veci, ktoré mu zákon blokuje, resp. čo mu blokujú stanovy. Čiže túto zlatú
tehličku jednoducho ja chcem, aby sme vlastne si nechali, aby sme jednoducho toto
základné rozhodovanie a právo mali. Akonáhle my rozdelíme percentá na 29 % a 5, po
prvé, nikto relevantný nemá záujem o kúpu 29 %, pretože nemá právo blokovať
druhého partnera, keď by niečo potreboval, alebo by sa dostal do nejakého konfliktu.
Tým pádom otvárame dvere len investičným skupinám, ktoré už dávno majú nejaký
zámer. Mojím zámerom je preveriť opodstatnenosť investičného plánu a výšku hodnoty
investícií, ktoré sú nastavené na 51 miliónov eur. Neverím, že 51 miliónov eur je číslo,
ktoré je relevantné. Chcem preveriť všetky prijaté zmeny dodatkov stanov akciovej
spoločnosti, nakoľko sa domnievam, že došlo k úmyselnému oslabeniu pozície mesta
Košice pri schvaľovaní rôznych zmien stanov. Chcem preveriť, prečo je odpad od
Košičanov drahší o 15 eur za jednu tonu oproti odpadu od obyvateľov mesta Prešov!
p. Raši, primátor mesta: Trošku tichšie vás poprosím. Všetci počujeme.
p. Polaček, poslanec MZ: Chcem preveriť súčasné stanovené ceny za likvidáciu odpadu, ktoré
boli stanovené Dodatkom č. 4 z dôvodu zavádzania technológie využitia tepla
a elektrickej energie. Cena totiž pre mesto Košice bola fixovaná na obdobie 5 rokov, do
30.12.2016. A dnes mala byť znížená. Chcem chrániť vklad mesta Košice a základné
imanie v spoločnosti KOSIT! Chcem preveriť duplicitné financovanie triedeného zberu
v meste Košice, ktoré nemajú financovať Košičania, ale výrobcovia výrobkov,
z ktorých následne vznikajú druhotné suroviny! Chcem preveriť energetickú účinnosť
spoločnosti KOSIT, ktorá vzniká na základe spálenie odpadu a kde sa domnievam, že
spoločnosť KOSIT využíva výnimočné postavenie v našom regióne! A na záver, chcem
ochrániť podiel zo zisku spoločnosti KOSIT, ktorý patrí Košičanom! Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len krátko. Týmto vymenovaním toho, čo
chceš, si vlastne len vymenoval dôvody, prečo nebudeš v tej dozornej rade.
p. Raši, primátor mesta: To sa ešte dozviete, prečo všetko nie. Pani poslankyňa Grüllingová.
p. Grüllingová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja po tom vystúpení, ale ja nie tuto na
predrečníka, ale ja som sa ešte, pán primátor, skôr prihlásila, len ste mi nedali slovo. Ja
už celkom chápem, prečo mal kolega Polaček záujem pracovať v tejto zlatej tehličke,
v manažmente. Pretože všetko, čo toto tu vymenoval, to nie je úloha dozornej rady.
Keby ste si naštudovali obchodný zákonník, tak viete, čo plní, aká je úloha dozornej
rady. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ani netuší. Pán poslanec Ihnát, nech sa páči.
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno. Ďakujem pekne za slovo. Pán primátor, čo sa týka ako pána
Polačeka, ja ako nevidím problém. Pokiaľ on nie je v tom manažmente tejto firmy, tak
ja nevidím problém, vlastne, ani morálny, aby sa zaujímal o funkciu člena dozornej
rady. Dozorná rada je naozaj dozorujúci orgán a on v tom manažmente nie je. Tak isto,
ako ja som v bytovom podniku nebol v manažmente, ale bol som smetiar na Luníku IX.
, vlastne, chodil som po blchách, všiách, plošticiach, atď., čiže úplne na spodku som bol
58

ako niekde tam, ako taký roboš. Takže treba povedať si tu jasne ako tie pravidlá, že kto
tu povedal pravdu, to bol pán doktor Kaifer. On vlastne presne zo zákona definoval, ako
to je. Nie len nejaké úštipky, nejaké myslenia si, čo asi hovorí zákon. Nič som
neporušil. Je to všetko v poriadku. Takže som veľmi rád. No a podporujem kandidatúru
obidvoch kandidátov. Ako rozhodne mestské zastupiteľstvo sa uvidí. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gaj, nech sa páči.
p. Gaj, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, ja nič nebudem preverovať, ja mám
v tom jasno. V piatok som napísal list a som sa pýtal pána kandidáta Polačeka, aký má
úmysel so životným prostredím. Odpoveď nemám žiadnu. A na túto odpoveď on
povedal už svoju odpoveď na moju otázku už dávno. A ja si dovolím to prehrať.
*(nahrávka z tel.: „10 rokov som pracoval v odpadovom hospodárstve. Ak som sa
rozhodol, že niekde bude stáť skládka, ....starosta mohol byť bol akokoľvek proti, ......
Proste, bol milión dôvodov prečo nie, ale ja som ich všetky naplnil. A ten úradník nemal
na výber. Lebo keď starosta povedal, že je tam prašnosť, ja som urobil všetko preto,
papier znesie všetko, aby tá prašnosť tam nebola. Keď tam bolo, aktivisti povedali, že
niečo vymysleli, ja neviem, že bude veľa hlodavcov, tak sa dalo, že budeme deratizovať
každý týždeň. Ak som sa rozhodol... Ak som sa rozhodol... Ak som sa rozhodol, že
niekde bude tá skládka, starosta mohol byť akokoľvek proti... Starosta mohol byť
akokoľvek proti, my sme tú skládku tam postavili... My sme tú skládku tam
postavili.“)*
Ďakujem pekne. Toto je tiež obraz o jednom z kandidátov na danú funkciu. Najväčšia
irónia je tá... (Mám čas, ja mám čas, áno, nech to dohrá. Cink, cink. Áno, peniažky, za
všetkým sú iba peniažky.) A najväčšia irónia, vážení kolegovia, je tá, že túto nahrávku,
bez videa, urobil 7.2.2014 Gibóda Marcel. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Gibóda, nech sa páči.
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, pán primátor. No tak keď
som ju urobil, tak možno jedine na tvoj príkaz, pán starosta. Pán starosta je totižto
známy tým, že si na úrade vždycky nahrával svoje stretnutia na telefón a na iné
zariadenia. To len na tú otázku, že kto si koho nahráva, pán primátor. Keď je pán
starosta taký hustý, tak by mohol zverejniť celú nahrávku, nielen z kancelárie primátora
jej zostrihanú verziu. Pretože bolo by zaujímavé, aké iné otázky pán starosta kládol na
tejto nahrávke a na tomto stretnutí. A chcem upozorniť, že vypočujte si tú nahrávku
dôkladne, kolegovia, pretože na tej nahrávke pán Polaček povedal, že ak splnil všetky
zákonné povinnosti, starosta nemal právo mu tú skládku zakázať. On hovoril
o zákonných povinnostiach. Takže, ak tuná niečo táto nahrávka dokazuje, tak áno, pán
Polaček splnil, firma, pre ktorú pracoval, splnila podmienky a skládka sa postavila.
A pán Gaj, maj tú odvahu a zverejni celú nahrávku. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Poslanec Polaček, nech sa páči.
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Nedá mi zareagovať, pretože si
myslím, že do vecí má prísť svetlo a jasno. Táto nahrávka je podľa môjho názoru
zostrihaná z 3 rôznych stretnutí. To je po prvé. Po druhé. Pánovi starostovi som pri tejto
nahrávke, nevedel som, že ma nahráva, vysvetľoval, prečo je dôležité zablokovať urán
v úvode, pretože následne jednoducho nič nedokážeme zablokovať. Že jednoducho je
potrebné urobiť všetko pre to, všetky kroky na to, aby sme to v prvopočiatku
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zablokovali, pretože keď príde tá druhá strana, tak jednoducho už nie je priestor. Čiže tu
niekde sme sa rozprávali. Ja si nepamätám, či to bolo na úrade, alebo na obede. Ja si to
fakt nepamätám. Ale proste sú to 3 zostrihané situácie. A proste, urobte si všetci názor.
To je celé, hej.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Kaifer, nech sa páči.
p. Kaifer, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja ešte k vystúpeniu pána Gaja.
Je jasné, že je pravdou to, že je tu dôvod na pochybnosť o tom, že môže pán Polaček
sprostredkovávať obchody pre iné spoločnosti, a to v rozsahu obchodov spoločnosti
KOSIT. Nevyvrátil to, tie podozrenia ohľadne spoločnosti, ktorá bola uvádzaná aj vo
vyjadrení zo strany mesta, že pre ňu mohol robiť, alebo niečo sprostredkuvávať. Tak
v tomto prípade vzhľadom aj na § 136 zákona o konkurencie týkajúci sa obchodného
zákonníka je jasné, že nemôže byť členom dozornej rady. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. To je stopka. Pán poslanec, už nemôžete. Dobre.
Procedurálny návrh to nie je, takže uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Tak. Uzatváram
rozpravu. Nie. Uzatváram rozpravu. Rozprava je uzavretá. Pred hlasovaním ešte
využijem po uzavretí rozpravy, aby som... Ani ja nie som v rozprave. Som
predkladateľom materiálu, takže ako predkladateľ materiálu dám komentár. Nie
v rozprave. Ako predkladateľ materiálu. Pretože je dôležité, aby ste mali od
predkladateľa všetky podrobné informácie. Myslím si, že už nikto nepochybuje o tom,
že pán poslanec Polaček je v absolútnom konflikte záujmov. A už mi pripadalo
tragikomické, keď sa to snažil obhájiť, že išlo vlastne o urán. Tak pokiaľ išlo o urán, tak
povedal, že skládku urobí. Keď sa rozhodne, tak ju urobí aj keby išlo o uránovú, ale
hlavne, papier znesie všetko. Papier znesie všetko! Myslím si, že to je absolútna
morálna diskvalifikácia pána poslanca Polačeka. A to ešte nehovoriac o tom, že vás ešte
aj klamal, kedy sa o to miesto v KOSITe uchádzal. Lebo to nebolo v roku 2014, keď
ešte poslancom nebol, ale v čase, keď už poslancom bol. Približne v máji roku 2015,
keď bol v KOSIT-e. Čiže aj tu vás zavádzal. Druhý konflikt záujmov ako vyšitý. Tretia
vec je to, na čo upozornil majoritný akcionár, že aj keby bol schválený, tak ho
jednoducho nepustí do tých orgánov, pretože je to človek, ktorý spolupracuje, podľa
nich, s konkurenciou. A teda by mohol vyniesť obchodné tajomstvo, ktoré by poškodilo
všetkých Košičanov. Výsledkom čoho by mohlo byť napr. zvýšenie ceny odpadu pre
Košičanov. Čiže to je naozaj ako zlý vtip, vôbec tento návrh pána poslanca dať. A ešte
okrem toho klamal, že ešte ani mail nedostal, pretože išiel v súbore pre všetkých
poslancov. A dostal tento mail, kde bol upozornený majoritným akcionárom, že jeho
podnikateľské pôsobenie ako poradcu v subjektoch pôsobiacich v odpadovom
hospodárstve. Mimochodom, kontrolórom mesta Košice bolo vytknuté jeho pôsobenie
ako poradcu v odpadovom hospodárstve, kde robí odpady práve spoločnosť Marius
Pedersen. Marius Pedersen v Prešove, kde pán poslanec Polaček, ako poradca, pôsobil
a bolo to vytknuté aj hlavným kontrolórom. A za ďalšiu vec, chce sa v meste Prešov ...
A za ďalšiu vec ešte, chce sa nanominovať niekto do spoločnosti KOSIT, ktorý
neoprávnene užíva duševné vlastníctvo tejto spoločnosti. Ďalšia vec, ktorá ho
diskvalifikuje z toho všetkého. A samozrejme morálna a profesná integrita, to ste mali
možnosť sami počuť v nahrávke, ktorú hlavný nahrávač tímu robil. „Papier znesie
všetko“. „...a keď sa rozhodnem, že skládka bude, tak bude“. A ako doplnil pán
Polaček, aj keby to malo ísť o uránovú skládku, aj to zvládne. Takže, nech sa páči,
návrhová komisia, prosím, aby ste uviedli návrh uznesenia.
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p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže návrhová komisia obdržala jeden
pozmeňujúci návrh od pána poslanca Gibódu v znení: „Mestské zastupiteľstvo po A)
berie na vedomie uplynutie funkčného obdobia člena dozornej rady Ing. Jána Jakubova
a po B) menuje do funkcie člena dozornej rady Ing. Jaroslava Polačeka.“
p. Raši, primátor mesta: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 42 -

za: 4, proti: 19, zdržali sa: 11

p. Raši, primátor mesta: Teraz budeme hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo po A) berie na vedomie uplynutie funkčného obdobia člena dozornej rady
spoločnosti KOSIT Ing. Jána Jakubova. A po B) menuje do funkcie člena dozornej rady
Ing. Jána Jakubova.
p. Raši, primátor mesta: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 43-

za: 30, proti: 5, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili tak, ako bolo pôvodne
v materiáli navrhnuté. Ďakujem. Myslím si, že ešte bude vhodné preskúmať, či nedošlo
k porušeniu ich mandátu poslanca mestského zastupiteľstva pri tomto konaní. To sa na
to ešte osobne pozrieme
--Bod č. 13/1
Personálne zmeny v Komisii dopravy a výstavby pri MZ
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu č. 13/1 Personálne otázky, komisia dopravy. Nech
sa páči pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. V súlade s rokovacím poriadkom a v súlade
s oznámením pani Heleny Hrobákovej, ktorá sa písomne vzdala členstva v komisii
dopravy a výstavby pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach, dávam návrh na
uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 15 ods. 2 zákona č. 369/1990
Zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 2 písm. a)
a § 11 ods. 2 Štatútu mesta Košice berie na vedomie vzdanie sa členky neposlankyne
Heleny Hrobákovej členstva v Komisii dopravy a výstavby pri Mestskom zastupiteľstve
v Košiciach.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Čiže budeme hlasovať o tomto návrhu, hej? Návrhová
komisia, nech sa páči.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach berie na vedomie vzdanie sa členky - neposlankyne Heleny
Hrobákovej členstva v Komisii dopravy a výstavby pri Mestskom zastupiteľstve
v Košiciach.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ešte poprosím chvíľu, som neotvoril rozpravu k tomuto bodu. Takže
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nebudeme zatiaľ hlasovať. Nech sa páči, otváram rozpravu. Omyl. Dobre. Čiže
uzatváram rozpravu a teda budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako ho predniesla
návrhová komisia. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 44-

za: 37, proti: 1, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 13/2
Personálne zmeny v Komisii národnostných menšín pri MZ
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 13/2 personálne otázky. Predseda komisie
národnostných menšín, nech sa páči, pán poslanec Bacsó.
p. Bacsó, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Krátko uvediem. Rómska komunita doteraz
nemala zastúpenie v komisii národnostných menšín. A minulý týždeň bola daná
požiadavka nominovať za člena komisie neposlanca pani Mgr. Klaudiu Oláhovú.
Krátko k jej osobe. Pani Mgr. pracuje a je autorkou viacerých projektov. V súčasnosti
pracuje na unikátnom projekte tzv. rečovej matice v rómskom jazyku pre nepočujúcich
a ľudí po kochleárnej implementácii. A zároveň je aj moderátorkou národnostných
správ pre RTVS Košice. Týmto dávam v podstate v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov návrh, aby mestské zastupiteľstvo zvolilo s účinnosťou od 1. 6.
2017 za člena neposlanca komisie národnostných menšín pani Mgr. Klaudiu Oláhovú.
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto návrhu. Nikto sa
nehlási. Uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach volí s účinnosťou od 1. 6. 2017 za člena - neposlanca
Komisie národnostných menšín zriadenej pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach pani
Mgr. Klaudiu Oláhovú.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 45 -

za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
--Bod č. 14
Návrh na odňatie časti zvereného majetku mesta Košice – pozemku v areáli ZŠ Slobody
1, Košice a oplotenia športového areálu zo správy ZŠ Slobody 1, Košice a návrh na
rozhodnutie o zmene účelového určenia majetku
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to Návrh na odňatie časti zvereného
majetku mesta Košice – pozemku v areáli ZŠ Slobody 1 a oplotenia športového areálu
zo správy ZŠ Slobody 1 a návrh na rozhodnutie o zmene účelového určenia majetku.
Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
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p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo schvaľuje po a) rozhodnutie o odňatí zvereného majetku mesta Košice zo
správy ZŠ Slobody 1, Košice – pozemku v areáli ZŠ podľa predloženého návrhu a po b)
rozhodnutie o zmene účelového určenia školského majetku podľa predloženého
návrhu.“ Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 46 -

za: 37, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 15
Návrh na vyradenie Materskej školy Lorinčík 15, Košice (MČ Košice - Lorinčík) a jej
súčastí zo siete škôl a školských zariadení a zaradenie Elokovaného pracoviska Lorinčík
15, Košice a ŠJ Lorinčík 15, Košice ako súčasť Materskej školy, Turgenevova 7, Košice
do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania. Je to bod číslo 15. Je to
materiál Návrh na vyradenie materskej školy Lorinčík15, Košice, mestská časť Lorinčík
a jej súčasti zo siete škôl, školských zariadení a zaradenie do elokovaného pracoviská
Lorinčík 15, Košice a školské jedálne Lorinčík 15 ako súčasť Materskej školy
Turgenevová do siete škôl, školských zariadení Slovenskej republiky. Poprosím
predkladateľku materiálu o uvedenie materiál.
p. Lenártová, námestníčka primátora: Vážený pán primátor, ctený poslanecký zbor. Máme tu
dva materiály, ktoré sú rovnakého razenia. Týkajú sa ale dvoch rôznych zariadení.
A veľmi ma šokovala dezinformácia v médiách dnes, že tu budeme rozhodovať o osude
dvoch škôlok. O žiadnom osude sa nerozhoduje. Ide tu v rámci optimalizácie a v rámci
ušetrenia finančných prostriedkov o klasickú zmenu, keďže obidva subjekty sú
neprávne subjekty materských škôl, stávajú sa elokovanými pracoviskami. Následne
budú ako elokované pracoviská zaradené do siete. Jedna škôlka v Lorinčíku bude patriť
pod Materskú školu Turgenevova 7 a škôlka v Pereši a bude patriť pod elokované
pracovisko škôlky na Nešporovej 28. Oddelenie školstva pripravuje veľkú koncepciu,
novú koncepciu školstva, kde po analýze financií je možné, že ešte následne sa s týmito
škôlkami bude pracovať, v rámci optimalizácie. Ale momentálne je to elegantné
riešenie, vznik elokovaných pracovísk. Máme už s elokovanými pracoviskami
skúsenosti, pretože elokované pracovisko máme v Poľove, elokované pracovisko je
materská škola Žižkova má elokované pracovisko, materská škola Palárikova má
elokované pracovisko, máme materskú školu na Viedenskej ako elokované pracovisko.
Čiže nedeje sa tu nič, čo by ovplyvnilo výchovnovzdelávací proces v materskej škole.
Rodičov sa to nedotkne a rovnako ani pedagogických pracovníkov. Ďakujem veľmi
pekne za pozornosť.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Čiže bod 15 a potom aj pod 16 budú rovnaký systém
vytvorenia elokovaných pracovísk. Čiže otváram rozpravu k bodu 15. To je elokované
pracovisko týkajúce sa pracoviska Lorinčík. Pán poslanec Ihnát, nech sa páči máte
slovo.
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p. Ihnát: Ďakujem pekne za slovo. Máme tu riaditeľku tejto materskej školy. Takže by som
požiadal pani Šipošová, aby mohla vystúpiť, čiže v zmysle rokovacieho poriadku, aby
bolo umožnené vystúpiť riaditeľke. To je jedna vec. Pán primátor, čo sa týka, že je to
neprávny/ právny subjekt. Čiže, vy vediete pracovnoprávne vzťahy, pani viceprimátorka
teraz síce povedala, že sa nič nemení a že je všetko OK. A že ide to podľa toho režimu,
ktorý bol. Čiže od vás to chcem počuť, ako primátora mesta, ktorý vedie
pracovnoprávne vzťahy, že či sa tam nič nezmení, vlastne, či ako, tam nehrozí
prepúšťanie, aj ďalšie veci? Čiže v rámci pracovnoprávnych vzťahov, lebo vy vediete.
p. Raši, primátor mesta: No, ja odpoviem, keď povie pani riaditeľka. Je tu niekde pani? Teda
sa chcem spýtať, či je všeobecný súhlas, aby pani riaditeľka vystúpila? Áno, dobre. Pani
riaditeľka, ste tu? Nech sa páči. Pani riaditeľka to, čo nám poviete ste preberali aj so
svojimi priamymi nadriadenými? Aby sme sa tu nedozvedeli nejakú novú informáciu,
vás poprosím to nám odpovedzte tiež. Nech sa páči, máte slovo.
p. Šipošová, riaditeľka MŠ: Pekný deň prajem. Vážený pán primátor mesta Košice, ja by som
vás oficiálne takto chcela požiadať, či súhlasíte s tým, aby som ako riaditeľka Materskej
školy Lorinčík 15, Renáta Šipošová, na základe výberového konania, ktoré bolo
uvedené mestom Košice, chcem prízvukovať len to, že som nebola jedinou
kandidátkou, ale na základe toho, že momentálne mi ešte trvá pracovný pomer
s mestom Košice, tak vás oficiálne žiadam, či súhlasíte, aby som mohla len predniesť
svoj návrh? Zároveň upozorňujem iba na situáciu, že tento súhlas oficiálne nemám. Ale
ja, ako osoba a riaditeľka, v tomto momente, ktorou ešte som, som zvážila toto
rozhodnutie, že oficiálne touto cestou žiadam od primátora mesta Košice. Lebo v prvom
rade si uvedomujem svoju mlčanlivosť a loajálnosť mestu Košice.
p. Raši, primátor mesta: Pani riaditeľka, kľudne hovorte. Ale hlavne poďte k veci, elokované
pracovisko. Nech sa páči.
p. Šipošová, riaditeľka MŠ: Súhlasím. Momentálne ja som tu od ôsmej rána, keď vidím, čo sa
tu dokonca deje s mestskými poslancami, ja som iba obyčajnou myšičkou v tejto
materskej škole, ale prepáčte, bola som menovaná na funkčné obdobie päť rokov. A pri
menovaní som zistila, že skúsenosti mesta Košice sú momentálne v takom stave, že
máme tri elokované pracoviská, tri materské školy. Ja plne rešpektujem rozhodnutie
mesta Košice, ale skôr by som sa vyjadrila k tomu, že chcela by som dať návrh, ak by
bolo možné napr. vidieť alebo viem, že mestský poslanci mali tento návrh, úplne sa mi
strácajú financie, alebo zisťujem, že jednoducho matematika mi nesedí. Ja dodržujem
zákony, zákony Ministerstva školstva vedy a kultúry, kde postupujem podľa toho, že
prijímam jedine toľko detí, koľko mi umožňuje prevádzkový poriadok. Prevádzkový
poriadok Materskej školy Lorinčík 15 umožňuje prijať len devätnásť detí. Samozrejme,
tieto všetky zmeny odsúhlasujeme s mestom Košice. Ja som dostala takú materskú
školu, bohužiaľ. Kandidovala som na jednu materskú školu a cítim sa byť v tomto
výberovom konaní správne - nedokončím túto vetu jednoducho, aby som sa vyhla tomu,
aby som náhodou nebola atakovaná potom z druhej strany. Preto by som sa vynasnažila,
aj bez emócií, ale pochopte, že jednoducho dozvedieť sa 5. apríla o tomto návrhu, kde
vlastne nebola možnosť ani riešiť to s radou školy, pretože momentálne je stav taký, že
nám predsedníčka rady školy zložila funkciu a vlastne určitá ta mozaika sa mi
jednoducho skladá. Ak by som vo výberovom konaní, pretože zisťujem, že táto
koncepcia je sledovaná, nejakých päť rokov zistila, že je tu nejaká tendencia alebo,
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jednoducho zisťujeme, že mesto Košice, môj priamy nadriadený, ktorého ja si plne
vážim, by mi aspoň dal tú informáciu, tak určite by som sa vynasnažila hľadať aj iné
riešenia. Ale ja som vo výberovom konaní, prepáčte, tieto informácie nemala.
A nedostala som ani priestor na to, aby sme vôbec nejakým spôsobom sa snažili riešiť
situáciu.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči v rozprave ďalší. Pán poslanec Gaj
s faktickou, pani poslankyňa Jenčová s faktickou.
p. Gaj, poslanec MZ: Faktická poznámka. Prepáčte, ja sa trošku strácam. Čiže vlastne pani
riaditeľka má nejaké výhrady na zmenu, alebo nie? Alebo? Z toho vystúpenie som
veľmi nepochopil, aká je výtka na zriaďovateľa? Pardon.
p. Raši, primátor mesta: Pani poslankyňa Jenčová, nech sa páči.
p. Jenčová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. No ja som sa tiež chcela
opýtať vlastne. Ja som neporozumela tomu vystúpeniu, o čo pani riaditeľke ide? A čo
nám chcela povedať? Lebo, fakt som pozorne počúvala, ale som nepochopila celý váš
diskusný príspevok, vystúpenie.
p. Šipošová, riaditeľka MŠ: Môžem odpovedať na túto otázku?
p. Raši, primátor mesta: Sekundu. Keď vám dám slovo, pani riaditeľka. Dobre? Čiže kľudne
si sadnite. Pani poslankyňa Bláškovičová nech sa páči.
p. Blaškovičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja som si prečítala v
dôvodovej správe, že sa má ušetriť ročne 7.500 eur. Predpokladám, že je to plat
niektorých prevádzkových zamestnancov. A teraz sa rovno pýtam, je to plat riaditeľky,
ekonómky? Koho? Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pani riaditeľka , môžete vystúpiť. Ja by som poprosil najmä vaše
slová, nie slová pána poslanca Polačeka, ktorý sedí vedľa vás. Ďakujem pekne.
p. Šipošová, riaditeľka MŠ: Vážený pán primátor, ešte vážení poslanci, ja by som chcela
povedať, so všetkými, ktorým sa zdravím, bohužiaľ, sú to rodiča, ktorým som učila deti.
Prepáčte, pre vysvetlenie. Tak isto aj pán poslanec Ihnát aj ostatní poslanci. Ja som,
jednoducho, odučila ich deti. Poznám ich. V poriadku, pokračujeme. Vážená pani
poslankyňa, ja by som chcela, ja som predkladala návrh, či by nebolo možné zlúčiť dve
materské školy. T.j. Materská škola Lorinčík 15 s Materskou školu Pereš. Vo
financiách, keď sa jedná o úsporu 7,5 tisíc eur zdá sa mi to veľmi zvláštne. Lebo príjem
sedemnástich detí od rodičov, jednoducho tam, kde je v Materskej škole Pereš dvanásť
detí, výjde nám v tabuľkách. Ja neviem, či mestskí poslanci viete, o čom hovorím, ide
tam o úsporu sedem a pol tisíca eur. Ja sa pýtam, ako je možné, kde sa nám stratili
čísla? Vychádzame, v tabuľke bolo uvedené sedemnásť detí. Ja jednoducho tam mám v
januári sedemnásť, vo februári dvadsať. Čiže ja viac ako prevádzkový poriadok
nemôžem si dovoliť získať vlastne financie pre mesto. A jednoducho, materská škola s
počtom dvanásť, vyprodukovala ten istý vlastne výnos, keď si pozriete tú koncepciu,
presne tú istú, kde sa mi stratili vlastne siedmi rodičia? Ja si vážim poplatky občanov,
príspevky rodičov, ja plním iba všeobecné záväzné nariadenie. Ja plním to, čo mesto mi
jednoducho ukladá. Ja plním svoje pracovné povinnosti. Ušetrenie platu riaditeľky, môj
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plat, prepáčte, môj pracovný pomer s mestom Košice, aby ste sa dostali do obrazu, to je
tá výtka, jednoducho ja nekritizujem tento návrh, aby ste pochopili. Ja len to, že ja mám
pracovnú zmluvu uzatvorenú s mestom ako učiteľka materskej školy. Ja mám takto
uzavretú pracovnú zmluvu. Môj priamy úväzok na triede, prepáčte, aby ste vedeli, som
denno-denne iba o hodinu menej, ako každá jedna učiteľka v celých Košiciach, či je v
právnom subjekte alebo neprávnom. A ja túto otázku budem kvázi aj na Ministerstve
školstva vedy a kultúry, pretože ja jednoducho dnes nie som nejako motivovaná, pretože
vo funkcii riaditeľky nedostávam ani priestor, aby som spolu s mestom išla aj inou
cestou, cestou vízií zvyšovania kapacity. Ja som osobne predložila návrh mestu Košice,
kde vlastne sa neuvádzajú v tejto tabuľke ani neprijaté deti. Tieto neprijaté deti sú kde?
Jednoducho záujem je. Mne ste zamietli návrh na to, aby sme zvýšili kapacitu materskej
školy. A dnes sa dozviem, 5. apríla, že jednoducho niečo také sa deje. Nevieme sa
vyjadriť, pretože hneď na to sme mali celý týždeň chrípku a musím sa domáhať týmto
spôsobom vôbec slova. Čiže tam ide o spor sedem a pol tisíc. Ja navrhujem zmenu.
p. Raši, primátor mesta: Pani riaditeľka, dobre. Poprosím vás, na chvíľu prerušiť. Pani
poslankyňa Grüllingová, nech sa páči.
p. Grüllingová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja som
nepochopila ani prvé ani druhé vystúpenie pani riaditeľky. A ešte ma zarazilo jej
konštatácia, že v tabuľke, ktorú sme obdržali, teda v prvom vystúpení hovorila, že
dodržiava celú literu zákona maximálne, má počet detí devätnásť a teraz hovorila v tom
druhom vystúpení, že v tej tabuľke uvádzame nekorektné údaje. Lebo raz ona má tých
detí v sedemnásť, raz dvadsať. Takže, ja len tak, na margo.
p. Raši, primátor mesta: Dobre. Navrhujem ukončenie rozpravy a trošku vás všetkých vrátim
späť. Lebo miešajú sa nám tu osobné personálne veci s fungovaním škôlky. Čiže
dovoľte mi, aby som materiál zhrnul o čo ide. Odhliadnuc od čohokoľvek, pani
riaditeľka, personálneho, čo môže byť vo vzťahu vás, rodičov zamestnancov alebo
Magistrátu mesta Košice, toto nie je podstatné. Hej? Pretože my nemôžeme riešiť v
materiáli ako je elokované pracovisko, nejaký iný osobný názor. A tak, ako ste aj vy
sama povedala v druhom vystúpení, že proti materiálu nemáte námietky, lebo tento
materiál nie je o osobných názoroch alebo o tom, a to neviem, či to v skutočnosti tak je,
že či nejaký spor je aj interpersonálny, alebo nejaký či rodič sa sťažoval nesťažoval, či
zamestnanci. Toto dajme úplne bokom. Máme materiál, aj ten ďalší, o jedinej veci. Aby
sme v rámci riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj ekonomického
managementu našli optimálne riešenie. Tak, ako vaša škôlka je škôlka na Pereši, nie sú
škôlky veľkokapacitné z hľadiska deti a bohužiaľ aj priestorový rozdiel, aj priestorová
dimenzia, ktorá je ponúknutá škôlkou nedovoľuje, aby ste tam tých detí mali tridsať.
Lebo vy ich máte toľko, koľko ich mať môžete. To je logické. Preto prichádzame, a to
nevravím, lebo viete, 7.000 eur úspory je veľa alebo málo? No je to podľa toho, k čomu
to porovnáme. Preto prichádzam v rámci zmeny koncepcie školstva, naše školstvo s
tým, aby sme malé pracoviska v rámci zjednodušenia managementu aj hospodárnosti
pripojili k škôlkam väčším. A aby určité činnosti, ktoré musí každý subjekt vykonávať,
mohli byť vykonávané jedným subjektom, v tomto prípade pre dve pracoviska bude.
Čiže, o nič iné nejde. A v tom systéme riešenia, je toto proces, keď aj v iných
pracoviskách, ktoré sú veľmi malé sa budeme snažiť optimalizovať prevádzkové
náklady vo všetkých stupňoch, ako je možné, tým, že budeme vytvárať elokované
pracoviská. Preto aj Viedenská môže vzniknúť škôlka s dvadsiatimi deťmi, aj s celým
aparátom ale aj s povinnosťami zákonnými, alebo vznikne ako elokované pracovisko.
66

Čiže vidíte, že ide sa tu riešiť nielen Lorinčík, ale aj Pereš, pretože sú to dve škôlky,
ktoré chceme zachovať. Na druhej strane musíme hospodáriť ekonomicky a pri malom
príjme, ktoré na tieto deti máme. Ale to réžiu my držať musíme. Čiže preto sa to robí.
Pre nič iné. Takže toto je ten dôvod. A bohužiaľ, pán starosta, ja som uzavrel rozpravu,
tak ti už nebudem môcť dať slovo. Takže preto tieto dva návrhy za sebou idú. Pri Pereši
sa budeš mať možnosť prihlásiť. Takže ďakujem pekne. Je to len o optimalizácii
fungovania, s tým, aby naše deti mohli mať škôlky aj v malých mestských častiach, kde
by neviem možno tá ekonomika bola neúprosná. Nič iné. Bohužiaľ. Ďakujem a prosím
návrh uznesenia.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje návrh na vyradenie Materskej školy Lorinčík 15,
Košice a jej súčastí zo siete škôl a školských zariadení a zaradenie Elokovaného
pracoviska Lorinčík 15, Košice a školskej jedálne Lorinčík 15, ako súčasť Materskej
školy Turgenevova 7, Košice, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 47 -

za: 31, proti: 2, zdržali sa: 5

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 16
Návrh na vyradenie Materskej školy Bystrická 34, Košice - Pereš (MČ Košice - Pereš)
a jej súčasti zo siete škôl a školských zariadení a zaradenie Elokovaného pracoviska
Bystrická 34, Košice - Pereš a ŠJ Bystrická 34, Košice - Pereš ako súčasť Materskej
školy Nešporova 28, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
p. Raši, primátor mesta: Prechádzame rovno k bodu 16. Je to škôlka na Bystrickej 34, Košice
- Pereš, ktorá by sa stala súčasťou Materskej školy Nešporova 28, s tým, že by bola
zachovaná ako jej alokované pracovisko. Otváram k tomuto bodu rozpravu. A pán
starosta sa asi hlásil. Pána starostu Karabina, vás prosím.
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja som chcel spomenúť to, čo som v
minulom bode som už nestihol. Obe materské školy, oboch je zriaďovateľom mesto
Košice. Sú to najmenšie materské školy. Nebudú sa rušiť, ako m niektorý rodičia volali,
že kde budú dávať svoje deti. Vravel som im, že tu sa jedná len o úsporu financií. Deti
budú ďalej navštevovať materské školy. A ďalšou vecou je, takisto ja, za mestskú časť
Košice - Pereš tak isto kolega starosta mestskej časti Lorinčík sme dávali vyjadrenie za
naše mestskej časti, či súhlasíme s tým, aby tieto materské školy patrili ako pod
elokované pracoviská. Tie súhlasy boli kladné. Na základe toho som aj hlasoval za
takýto bod. Naozaj, nejdeme nič rušiť, ako niekto vravel. Lebo sú takéto informácie.
Tak to isté platí pri škôlke v Pereši. Aj keď ju navštevuje z dvanástich detí je reálne
sedem a pol. Ale hovorím, bude patriť len ako alokované pracovisko konkrétne pod
Nešporovu. Takže to je všetko. Nerušíme nič, šetríme finančné prostriedky.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, ďakujem pekne pán starosta. Uzatváram rozpravu k bodu
16. Poprosím návrhovú komisiu.
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p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo schvaľuje návrh na vyradenie MŠ Bystrická 34, Košice - Pereš a jej
súčastí zo siete škôl a školských zariadení a zaradenie Elokovaného pracoviska
Bystrická 34, Košice - Pereš a školskej jedálne Bystrická 34 ako súčasť MŠ Nešporova
28 do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujme.
Hlasovanie č. 48 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 17
Schválenie spolufinancovania projektov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Košice v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na základe výzvy zameranej
na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania s názvom - V základnej škole úspešnejší
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu, je to Schválenie spolufinancovanie
projektov základných škôl v zriaďovateľskej pozornosti mesta Košice v rámci
operačného programu Ľudské zdroje na základe výzvy zameranej na zvýšenie
inkluzívnosti vzdelávania s názvom V základnej škole úspešnejší. Otváram k tomuto
rozpravu. A sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 5 % celkových
oprávnených výdavkov, to je 62.293 eur a 50 centov na zabezpečenie zdrojov
spolufinancovania projektov: Základné školy Belehradská 21, Gemerská 2, Janigova 2,
Krosnianska 4, Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Polianska 1, Požiarnická 3 a Staničná 13.
Uvedené základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice predložili žiadosti
o NFP v rámci operačného programu podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujeme.
Hlasovanie č. 49 -

za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 17/1
Zníženie úhrady za podnájom nebytových priestorov v nehnuteľnosti na ulici
Československej armády č. 21 v Košiciach nachádzajúcej sa v k. ú. Letná pre Inštitút
vzdelávania seniorov n.o. za 1 € bez DPH/ročne z dôvodov hodných osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k doplnenému materiálu je to materiál 17/1 s názvom
Zníženie úhrady za podnájom nebytových priestorov nehnuteľnosti na ulici
Československej armády číslo 21 v katastrálnom území Letná pre Inštitút vzdelávania
seniorov, nezisková organizácia, za euro bez DPH ročne z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. Ide o materiál, ktorý sme už prerokovávaný mali, takže rovno by som k nemu
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otvoril rozpravu. Pán poslanec Gaj, nech sa páči.
p. Gaj, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Aj keď pani Rodziňáková má hovorcu pána Gibódu,
ktorý to predviedol na zastupiteľstve Serveru, som prekvapený, že práve pán Gibóda sa
zdržal hlasovania pri zaradení tohto bodu dnes. Vážení kolegovia, to, čo znelo
v médiách, opäť len články proti mojej osobe a na facebooku ani nehovorím, za svojím
si stojím. Není to voči seniorom, je to voči pani Rodziňákovej, akým spôsobom prišla a
prevzala od pána Vargu danú organizáciu. Následné ju zrušila a vznikla nová. Čiže to je
všetko, čo som chcel k tomu povedať. Podporujem seniorov, podporujem tieto
priestory, mám výhrady k pani Rodziňákovej. To je všetko. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo pán primátor. Ja chcem iba
zareagovať na svojho predrečníka. Chcem vyzvať kolegov poslancov, aby nereagovali
na ďalšiu osobnú pomstu pána starostu Gaja. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pani poslankyňa Blaškovičová, nech sa páči s faktickou.
p. Blaškovičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja už len veľmi v skratke. Prosím vás,
nereagujte na posledné slová môjho predrečníka a nehlasujte z trucu proti. Hlasujte
prosím za tento návrh. Ďakujem veľmi pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne pani poslankyňa Blaškovičová. Uzatváram rozpravu
k tomuto bodu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje podnájom nebytových priestorov nehnuteľnosti na
ulici Československej armády číslo 21 vo výmere 137,24 m² nachádzajúci sa
v katastrálnom území Letná, Košice pre podnájomcov a to pre Inštitút vzdelávania
seniorov n.o. s výškou úhrady nájomného 1 € bez DPH/ročne za predmet nájmu
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 50 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Uznesenie bolo schválené.
Dostal som informáciu, že už je nachystaný obed, reálne, pre všetkých. Takže by som
poprosil, urobili by sme obedňajšiu prestávku a o 13:30 by sme začali. Ďakujem pekne.
--Bod č. 18
Prenájom lesných investičných a neinvestičných ciest slúžiacich lesnému hospodárstvu odsúhlasenie doby nájmu pre Mestské lesy Košice a. s. z dôvodov hodných osobitného
zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, pokračujeme v rokovaní
mestského zastupiteľstva. A máme bod 18 Prenájom lesných investičných
a neinvestičných ciest slúžiacich lesnému hospodárstvu - odsúhlasenie doby nájmu pre
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Mestské lesy Košice a. s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Otváram k tomuto
bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo schvaľuje uzavretie dodatku k nájomným zmluvám uzavretým vo veci
prenájmu lesných investičných a neinvestičných ciest slúžiacich lesnému hospodárstvu
na dobu určitú do 31. 12. 2026 pre Mestské lesy Košice podľa predloženého návrhu, z
dôvodov hodných osobitného zreteľa.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte, bod číslo 18. Prosím zahlasovať.
Hlasovanie č. 51 -

za: 30, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 19
Podnájom pozemkov v k. ú. Ružín a Malá Lodina
p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 19 je Prenájom pozemkov v katastrálnom území Ružín
a Malá Lodina. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram
rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
uzavretie zmluvy o podnájme nehnuteľnosti medzi spoločnosťou Mestské lesy Košice
a spoločnosťou Slovenský vodohospodársky podnik za výšku podnájmu 1 euro rok za
celú prenajatú výmeru 23624 m² na dobu určitú 10 rokov za podmienky, že bude
uzavretá zmluva o prenájme nehnuteľností podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 52 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 20
Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom
realizácie stavby „Uzamykateľné kontajneroviská“ z dôvodov hodných osobitného
zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 20 Prenájom časti pozemkov v katastrálnom
území Jazero pre mestskú časť Košice - Nad jazerom za účelom realizácie stavby
„Uzamykateľné kontajneroviská“ z dôvodu hodných osobitného zreteľa. Otváram k
tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú
komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prenájom pozemkov v katastrálnom území Jazero pre MČ Jazero za účelom realizácie
stavby „Uzamykateľné kontajneroviská“ podľa predloženého návrhu.“
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p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 53 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 21
Prenájom pozemkov v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom
realizácie parkovacích miest na Postupimskej ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu programu 21 Prenájom pozemkov v katastrálnom
území Dargovských hrdinov za účelom realizácie parkovacích miest na Postupimskej
ulici z dôvodu hodných osobitného zreteľa. Je to katastrálne územie Furča. Otváram
k tomuto bodu rozpravu, ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú
komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prenájom pozemkov v katastrálnom území Furča pre MČ Dargovských hrdinov za
účelom realizácie parkovacích miest na Postupimskej ulici podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 54 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 22
Prenájom pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie
stavby „Verejné osvetlenie hrádza – lesopark“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 22 Prenájom pozemkov v katastrálnom území
Jazero pre mestskú časť Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Verejné osvetlenie
hrádza – lesopark“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu
rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pre
mestskú časť Košice Nad jazerom za účelom realizácie stavby Verejného osvetlenia
hrádza - lesopark prenájom podľa predloženého návrhu pod bodmi 1 a 2.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte
Hlasovanie č. 55 -

za: 36, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
---

71

Bod č. 23
Prenájom časti pozemkov za účelom realizácie stavby „Parkovisko, Parčík Jozefa
Psotku, Košice“ pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných osobitného zreteľa – rozšírenie
predmetu nájmu
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 23, ktorým je Prenájom časti pozemkov za účelom
realizácie stavieb „Parkovisko, Parčík Jozefa Psotku, Košice“ pre mestskú časť Košice Juh z dôvodov hodných osobitného zreteľa - rozšírenie predmetu nájmu. Otváram k
tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú
komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prenájom pozemkov pre mestskú časť Juh za účelom realizácie stavby „Parkovisko,
Parčík Jozefa Psotku“ podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 55 -

za: 36, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 24
Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom rozšírenia parkovacích plôch na ul.
Obrody, Humenskej, Tr. SNP 75, Mikovíniho 45 - 49 pre MČ Košice - Západ z dôvodov
hodných osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 24 Prenájom pozemkov v katastrálnom území Terasa za
účelom rozšírenia parkovacích plôch na ulici Obrody, Humenskej, Triede SNP 75,
Mikovíniho 45 a 49 pre mestskú časť Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného
zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu
a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prenájom pozemkov podľa predloženého návrhu, katastrálne územie Terasa, pre
mestskú časť Západ podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 57 -

za: 36, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 25
Prenájom časti pozemku na Budanovej ul. v Košiciach z dôvodu hodného osobitného
zreteľa pre MČ Košice – Kavečany za účelom realizácie a užívania chodníka pre peších
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 25. Je to Prenájom časti pozemku na
Budanovej ulici v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre mestskú časť
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Košice - Kavečany za účelom realizácie a užívanie chodníka pre peších. Otváram
k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú
komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prenájom časti pozemku na Budanovej ulici v Košiciach podľa predloženého návrhu pre
MČ Košice – Kavečany podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 58 -

za: 36, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 26
Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 322 zo dňa
14.12.2015
p. Raši, primátor mesta: Bod 26 Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva
v Košiciach číslo 322 zo 14. 12. 2015. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto
nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo zrušuje uznesenie mestského zastupiteľstva číslo 322 zo dňa 14. 12.
2015, ktorým bol schválený prenájom pozemkov podľa predloženého návrhu.“
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 59 -

za: 34, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 27
Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí
pre stavbu „Košice – Sever – Kostolianska ulica – vodovod“, na pozemkoch vo
vlastníctve mesta Košice, k. ú. Severné mesto v prospech Východoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a.s.
p. Raši, primátor mesta: Bod 27 Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby
a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Košice - Sever - Kostolianska ulica –
vodovod“ na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice v prospech Východoslovenskej
vodárenskej. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási uzatváram rozpravu
a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí
pre stavbu „Košice - Sever - Kostolianska ulica – vodovod“ podľa predloženého
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návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 60 -

za: 36, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 28
Odplatný prevod parkoviska na ul. Študentská – Odborárska v Košiciach vo vlastníctve
MČ Košice – Sever, do vlastníctva mesta Košice
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania. Je to Odplatný prevod
parkoviska na ulici Študentská - Odborárska v Košiciach vo vlastníctve mestskej časti
Košice - Sever do vlastníctva mesta Košice. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa
nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
odplatný prevod stavebného objektu - parkoviska na ulici Študentská - Odborárska
v Košiciach zrealizovaná na pozemku vo vlastníctve mesta podľa predloženého
návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 61 -

za: 36, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 29
Odplatný prevod stavby fitness v parku Hroncova od MČ Košice – Sever
p. Raši, primátor mesta: Odplatný prevod stavby fitness parku Hroncova od mestskej časti
Košice - Sever je bod číslo 29 a otváram k nemu rozpravu. Ak sa nikto nehlási,
uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje po
1.) odplatný prevod investície - stavbu Fitness pre každú generáciu podľa predloženého
návrhu. A po 2.) zverenie stavby Fitness pre každú generáciu podľa predloženého
návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 62 -

za: 37, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.
---
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Bod č. 30
Odplatný prevod zmodernizovaného detského ihriska v lokalite Národná trieda 76 – 86
II. etapa od MČ Košice – Sever
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 30. Je to Odplatný prevod zmodernizovaného
detského ihriska v lokalite Národná trieda 76 až 86 II. etapa od mestskej časti Košice Sever do vlastníctva mesta Košice. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto
nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje po 1.) odplatný prevod investície - zmodernizované detské ihrisko v lokalite
Národná trieda 76 - 86 podľa predloženého návrhu. A po 2.) zverenie modernizované
detské ihrisko v lokalite Národná trieda do správy Správe mestskej zelene podľa
predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 63 -

za: 37, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 31
Odplatný prevod chodníka – prepojenie ulíc Tr. arm. gen. Svobodu – Krosnianska
v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Dargovských hrdinov do vlastníctva mesta
Košice
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 31 Odplatný prevod chodníka - prepojenie ulíc
Trieda armádneho gen. Svobodu - Krosnianska v Košiciach vo vlastníctve mestskej
časti Košice - Dargovských hrdinov do vlastníctva mesta Košice. Otváram k tomuto
bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
odplatný prevod stavebnej časti chodníka prepojenie ulíc Trieda armádneho gen.
Ludvíka Svobodu - Krosnianska podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 64 -

za: 37, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 32
Odplatný prevod zrekonštruovaného detského ihriska a fitness v Parku duklianskych
obetí od MČ Košice – Sever
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 32 Odplatný prevod zrekonštruovaného
detského ihriska a fitness v Parku duklianskych obetí od mestskej časti Košice - Sever.
Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím
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návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje po
1.) odplatný prevod investície - zmodernizované detské ihrisko a fitness v Parku
duklianskych obetí v Košiciach podľa predloženého návrhu. A po 2.) zverenie zmodernizované detské ihrisko a fitness do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 65 -

za: 37, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 33
Odplatný prevod zmodernizovaného detského ihriska v lokalite Národná trieda 76 - 86
I. etapa od MČ Košice – Sever do vlastníctva mesta Košice
p. Raši, primátor mesta: Bod 33 Odplatný prevod zmodernizovaného detského ihriska
v lokalite Národná trieda 76 až 86 I. etapa od mestskej časti Košice - Sever do
vlastníctva mesta Košice. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási,
uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje po
1.) odplatný prevod investície - zmodernizované detské ihrisko Národná trieda 76 - 86
podľa predloženého návrhu a po 2.) zverenie - zmodernizované detské ihrisko do správy
Správe mestskej zelene podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 66 -

za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 34
Odplatný prevod detského ihriska – workout v Parku duklianskych obetí č. 2 - 6 od MČ
Košice – Sever
p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 34 Odplatný prevod detského ihriska - workout v Parku
duklianskych obetí číslo 2 až 6 od mestskej časti Košice - Sever. Otváram k tomuto
bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje po
1.) odplatný prevod investície - zmodernizované detské ihrisko - workout v Parku
duklianskych obetí 2 - 6 v Košiciach podľa predloženého návrhu. A po 2.) zverenie zmodernizované detské ihrisko - workout do správy Správe mestskej zelene podľa
predloženého návrhu.“
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p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 67 -

za: 36, proti: 0, zdržali sa: 1

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 35
Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 631 zo dňa 12.12.2016 ohľadom bezodplatného
prevodu stavby SO 005 Verejného osvetlenia od spoločnosti JALES-STAV s.r.o.
a Terrachem s.r.o. a Odplatný prevod stavby SO 005 Verejného osvetlenia od
spoločnosti JALES-STAV s.r.o. a Terrachem s.r.o. do vlastníctva mesta Košice
p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 35 je Zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva číslo
631 z 12.12.2016 ohľadom bezodplatného prevodu stavby SO 005 Verejného osvetlenia
od spoločnosti JALES-STAV s r.o. a Terrachem s.r.o. A po b) odplatný prevod tejto
stavby do vlastníctva mesta Košice. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec
Halenár nech sa páči.
p. Halenár, poslanec MZ: Ja by som potreboval vysvetlenie k tomu, tzn. najprv rušíme
a v zapätí schvaľujeme nové uznesenie. Dobre som to pochopil z toho uznesenia?
p. Raši, primátor mesta: Áno, pán poslanec, presne tak.
p. Halenár, poslanec MZ: A potrebujem teraz vedieť, vzhľadom na to, že hodnota toho
osvetlenia je 88.000, ako mám rozumieť tomu, že predpokladané ročné náklady na
údržbu predstavujú cca 11.000 za rok? Príde mi to neobyčajne vysoká suma. Neviem,
koľko je tých lámp, že máme 11.000 za nich zaplatiť? Pred chvíľou sme hovorili
o Borovicovom háji, že je lepšie kúpiť to, lebo každý rok platiť 500.000 tak to...
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec, ale to je vrátane údržby a prevádzky. Čiže aj elektriky,
ktorá je tam spotrebovaná. Je tu niekto z odborných útvarov, ktorý to povie pánovi
starostovi? Pani Verešová, nech sa páči. Čiže, to sú náklady aj na osvetlenie. Ale pani
Verešová vám to povie.
p. Verešová, vedúca referátu nakladania s majetkom MMK: Dobrý deň. Tak mesto vlastne
ruší uznesenie, ktorým malo dostať tieto objekty verejného osvetlenia bezodplatne.
Teraz ich dostane za jedno euro, ale s tým, že tých 11.000 neplatí tomu tým
spoločnostiam, ale to sú náklady na údržbu toho osvetlenia, čiže vrátane aj spotreby
elektrickej energie, bežnej nejakej údržby, revíznych správ, atď.
p. Raši, primátor mesta: Keď si pozriete materiál, je to rozsiahla lokalita Myslava - Na Kope.
Pán poslanec, nech sa páči, máte slovo.
p. Halenár, poslanec MZ: Práve, že som videl, že je to veľmi blízko KVP a my tam tiež dúfam
s pomocou mesta budeme rekonštruovať niečo, teda nie privátny vlastník, teda privátny
investor. Ale ešte raz, tzn., moja otázka znie, že ak by sme to od nich nekupovali a
nechali im to, tie lampy, do ktorých oni dali v skutočnosti peniaze, znamená to, že
všetky tie náklady by znášali oni? Ale súčasne by museli teda to osvetlenie zabezpečiť?
Dobre tomu rozumiem? Že by nemohli tie lampy jednoducho nechať len tak, že nie
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vypnuté.
p. Raši, primátor mesta: A prečo nie? Čiže tento systém funguje v meste dlhodobo stále na
rovnakom princípe. Keď máme akéhokoľvek investora v ktorejkoľvek mestskej časti,
ktorý tam zrealizuje výstavu, veľká výstavba je v Krásnej Na Hore. Čiže akákoľvek
výstavba, či už individuálna alebo hromadná sa robí, súčasťou jej musí byť aj
osvetlenie. Aby to osvetlenie a jeho investíciu nemuselo zabezpečovať mesto, tak vždy
sa to robí tak, že je to súčasťou investora, ktorý potom celú svoju investíciu
v akejkoľvek lokalite Košíc dá mestu. Ale mesto to už potom udržiava, aj platí elektriku
v užívaniaschopnom stave pre obyvateľov mesta. Čiže robíme to tak stále. Vaša otázka
je, správna, čo by sa stalo, keby sme to neurobili? Tak, keby sme to neurobili, investor
to zrealizoval, pretože to zrealizovať musel, ale myslím si, že už mu nevyplýva
povinnosť to aj prevádzkovať v zmysle zabezpečenia verejného osvetlenia. Čiže asi by
tam bola tma. Takže preto tento systém sa robí dlhodobo takto. Doteraz nebol žiaden
lepší vymyslený. Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu. Nech sa páči.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo po 1.) zrušuje
uznesenie mestského zastupiteľstva číslo 631 zo dňa 12. 12. 2016, ktorým bol schválený
bezodplatný prevod stavby - Verejné osvetlenie podľa predloženého návrhu a v súlade s
príslušnými ustanoveniami štatútu mesta po 2.) schvaľuje odplatný prevod stavby Verejné osvetlenie, vybudované v rámci súboru RD Myslava Kopa podľa predloženého
návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 68 -

za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 36
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre ARTEAM s.r.o.
p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 36 je Prevod pozemku Severné mesto pre Arteam s.r.o.
Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím
návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
predaj pozemku parcelné číslo v návrhu uznesenia vo výmere 16 m² vo vlastníctve
mesta Košice pre spoločnosť ARTEAM podľa predloženého návrhu za kúpnu cenu
1.403 eur.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte
Hlasovanie č. 69 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené, ďakujem.
---
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Bod č. 37
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Štefana Rapoša
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 37, je to Prevod pozemku v katastrálnom území
Severné mesto pre Štefana Rapoša. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto
nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
predaj pozemku parcelné číslo v návrhu, vo výmere 18 m² vo vlastníctve mesta Košice
pre Štefana Rapoša podľa predloženého návrhu za kúpnu cenu 1.627 eur.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 70 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 38
Prevod pozemku v k. ú. Huštáky pre Ladislava Sobotku
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 38. Je to Prevod pozemku v katastrálnom území
Huštáky pre Ladislava Sobotku. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási,
uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
predaj pozemku parcelné číslo v návrhu, vo výmere 18 m² vo vlastníctve mesta Košice
pre Ladislava Sobotku podľa predloženého návrhu za cenu 2.669 eur a 4 centy.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 71 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 39
Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice – pozemku a garáží v k. ú. Terasa do
správy MČ Košice – Západ
p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 39 je Zverenie nehnuteľného majetku mesta - pozemku
a garáží v katastrálnom území Terasa do správy mestskej časti Košice - Západ. Otváram
k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú
komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
zverenie nehnuteľného majetku - pozemok podľa predloženého návrhu a stavby garáž
podľa predloženého návrhu do správy MČ Košice - Západ podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.
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Hlasovanie č. 72 -

za: 37, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 40
Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Južné mesto
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 40. Je to Určenie spôsobu prevodu - priamy
predaj pozemku v katastrálnom území Južné mesto. Otváram k tomuto bodu rozpravu.
Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice - priamy predaj
pozemkov podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 73 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 41
Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 41 Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj
pozemku v katastrálnom území Košického Hámre. Otváram k tomuto bodu rozpravu.
Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice - priamy predaj
pozemku, parcela v návrhu na uznesenie, s výmerou 215 m2 podľa predloženého
návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 74 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené, ďakujem.
--Bod č. 42
Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 42 Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj
pozemku v katastrálnom území Severné mesto. Otváram k nemu rozpravu. Ak sa nikto
nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
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p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice - priamy predaj
pozemku parcela v návrhu, s výmerou 85 m² podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 75-

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 43
Odplatné nadobudnutie (kúpa) pozemku v k. ú. Južné mesto vo vlastníctve Obchodnej
spoločnosti Panská s.r.o. do vlastníctva mesta Košice
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 43. Je to Odplatné nadobudnutie, kúpa
pozemku v katastrálnom území Južné mesto vo vlastníctve Obchodnej spoločnosti
Panská s.r.o. do vlastníctva mesta Košice. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa
nikto nehlási uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
odplatné nadobudnutie kúpu nehnuteľnosti pozemku podľa predloženého návrhu od
spoločnosti Panská s.r.o. do vlastníctva mesta Košice podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. Sú to materiály súvisiace s modernizáciou
električkových tratí.
Hlasovanie č. 76 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 44
Odplatné nadobudnutie (kúpa) častí pozemkov v k. ú. Južné mesto vo vlastníctve
Slovenského plynárenského priemyslu a.s. do vlastníctva mesta Košice
p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 44 Odplatné nadobudnutie - kúpa, častí pozemkov
v katastrálnom území Južné mesto vo vlastníctve Slovenského plynárenského priemyslu
a.s. do vlastníctva mesta Košice. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási,
uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
odplatné nadobudnutie - kúpu nehnuteľností, častí pozemkov podľa predloženého
návrhu do vlastníctva mesta Košice.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 77 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
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--Bod č. 45
Odplatné nadobudnutie (kúpa) časti pozemku v k. ú. Skladná vo vlastníctve Košická
aréna - občianske združenie do vlastníctva mesta Košice
p. Raši, primátor mesta: Bod 45 Odplatné nadobudnutie časti pozemku v katastrálnom území
Skladná vo vlastníctve Košická aréna, občianske združenie, do vlastníctva mesta
Košice. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu
a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
odplatné nadobudnutie - kúpu nehnuteľnosti podľa predloženého návrhu, ako
vlastníctvo Košickej arény do vlastníctva mesta Košice podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 78 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 46
Odplatné nadobudnutie (kúpa) pozemkov v k. ú. Severné mesto vo vlastníctve Ing.
Alexandra Kato a Ing. Vilmi Kato do vlastníctva mesta Košice
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 46 Odplatné nadobudnutie pozemkov
v katastrálnom území Severné mesto vo vlastníctve Ing. Alexandra Kata a Ing. Vilmi
Kato do vlastníctva mesta Košice. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto
nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
odplatné nadobudnutie - kúpu nehnuteľností - pozemkov podľa predloženého návrhu
v podielovom spoluvlastníctve pána Kata a pani Kato do vlastníctva mesta Košice
podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 79 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 47
Prevod nehnuteľností v k. ú. Skladná medzi mestom Košice a CTR business center III.,
a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa, formou zámeny bez finančného vyrovnania
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 47 Prevod nehnuteľností v katastrálnom území
Skladná medzi mestom Košice a CTR business center III., a.s. z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, formou zámeny bez finančného vyrovnania. Otváram k tomuto bodu
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rozpravu. Uzatváram rozpravu, nakoľko sa nikto nehlási a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku - pozemku, parcela s výmerou uvedené v návrhu, ako
vlastníctvo mesta Košice zámenou bez finančného vyrovnania za pozemok podľa
predloženého návrhu ako vlastníctvo CTR business center III. podľa predloženého
návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 80 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 48
Prevod nehnuteľností v k. ú. Terasa pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov
bytového domu súp. č. 270 na parcele č. 827 v k. ú. Terasa, Uherova 3, Košice
p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 48 Prevod nehnuteľností v katastrálnom území Terasa pre
vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu súpisné číslo 270 na parcele
číslo 827 v katastrálnom území Terasa, Uherova 3, Košice. Otváram k tomuto bodu
rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prevod nehnuteľností vo vlastníctve mesta Košice - pozemkov, parcely a výmery
uvedené v návrhu na uznesenie podľa predloženého návrhu pod bodmi 1 až 16.“
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 81 -

za: 36, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 49
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre spoločnosť V-vital, s.r.o.
p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 49 je Prevod pozemku v katastrálnom území Severné
mesto pre spoločnosť V-vital s.r.o. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto
nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prevod pozemku podľa predloženého návrhu, pre spoločnosť V-vital za kúpnu cenu
1.222 eur.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 82 -

za: 33, proti: 0, zdržali sa: 4
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p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 50
Prevod časti pozemku v k. ú. Sokoľ na Ing. Evu Ninitzovú
p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 50 je Prevod časti pozemku v katastrálnom území Sokoľ na
Ing. Evu Ninitzovú. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram
rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Košice podľa predloženého návrhu na
Ing. Evu Ninitzovú za kúpnu cenu vo výške 1.320 eur.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 83 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 51
Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre Miloša Roška, MBA a MUDr. Evu
Roškovú, MBA
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 51, ktorým je Priamy predaj pozemku
v katastrálnom území Južné mesto pred pána Rožka a pani Rožkovú. Otváram k tomuto
bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
priamy predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta - pozemku podľa predloženého
návrhu do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Rožkových za kúpnu cenu
8.400 eur.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 84 -

za: 33, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 52
Priamy predaj pozemku za podmienky zriadenia vecného bremena práva prechodu
a prejazdu cez pozemky v k. ú. Skladná pre Milana Rusnáka
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 52, ktorým je Priamy predaj pozemku za
podmienky zriadenia vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemky
v katastrálnom území Skladná pre pána Ing. Rusnáka. Otváram k tomuto bodu rozpravu.
Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
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p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
priamy predaj pozemku podľa predloženého návrhu za finančnú náhradu 1.800 eur pre
pána Milana Rusnáka podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 85 -

za: 33, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 53
Prevod pozemkov v k. ú. Kostoľany nad Hornádom pre JUDr. Vladimíra Volčka, Ing.
Ivana Volčka a Nikitu Volčka v rovnakom podiele 1/3 k celku
V úvode rokovania stiahnutý z programu.
--Bod č. 54
Prevod pozemku v k. ú. Myslava pre Juraja Murgu z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 54 Prevod pozemku v katastrálnom území Myslava pre
Juraja Murgu z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu.
Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prevod pozemku lesný pozemok podľa predloženého návrhu pre pána Juraja Murgu za
kúpnu cenu 9.695 eur 40 centov z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa
predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 86 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 55
Prevod pozemku v k. ú. Myslava pre Oskára Jakaba
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 55, je to Prevod pozemku v katastrálnom
území Myslava pre pána Jakaba. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási
uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prevod pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcelné číslo a výmera v návrhu, pre
pána Oskára Jakaba podľa predloženého návrhu za kúpnu cenu 1.458 eur.“
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p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 87 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 56
Prevod nehnuteľnosti na ul. Gerlachovská ul. č. 34 v Košiciach pre spoločnosť Línia KE,
s.r.o.
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 56, ktorým je Prevod nehnuteľnosti na ulici
Gerlachovská číslo 34 v Košiciach pre spoločnosť Línia KE, s.r.o. Otváram k tomuto
bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prevod nehnuteľnosti, predajne na ulici Gerlachovská číslo 34 pre spoločnosť Línia KE
za kúpnu cenu 49.750 eur podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 88 -

za: 33, proti: 1, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 57
Prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v k. ú. Stredné mesto pre vlastníka
nebytového priestoru J & Q s.r.o. (dvor Hlavná 55 - Kováčska 16)
p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 57 je Prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku
v katastrálnom území Stredné mesto pre vlastníka nebytového priestoru J & Q s.r.o.,
dvor, Hlavná 55 - Kováčska 16. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási,
uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prevod spoluvlastníckeho podielu podľa predloženého návrhu pre vlastníka J & Q za
kúpnu cenu 3.300 eur.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 89 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
---
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Bod č. 58
Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Doman Servis s.r.o. v dome na ul.
Komenského č. 39
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 58, ktorým je predaj nebytového priestoru pre
nájomcu Doman Servis s.r.o. v dome na ulici Komenského číslo 39. Otváram k tomuto
bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prevod vlastníctva nebytového priestoru podľa predloženého návrhu pre nájomcu
Doman Servis za kúpnu cenu 13.000 eur.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 90 -

za: 35, proti: 1, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 59
Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XIV. zasadnutia MZ
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 59. Vážené dámy poslankyne, ctení páni
poslanci dovoľte, aby som vás informoval o svojej činnosti od posledného zasadnutia
mestského zastupiteľstva. Na pozvanie primátora Užhorodu sme som navštívil naše
partnerské mesto Užhorod. V týchto dňoch na základe našej spolupráce prebiehajú Dni
Ukrajiny, kde máme zástupcov aj z nášho partnerského mesta aj z mnohých ďalších
miest. Všetkých vás srdečne na podujatia Dni Ukrajiny v Košiciach pozývam.
Zahraničné vzťahy sme posilnili otvorením konzulátu Francúzska na Slovensku, ktorý
bude kontaktným bodom pre rozvíjanie francúzsko-slovenských vzťahov. Mal som
stretnutia s predsedom Európskeho súdu pre ľudské práva aj veľvyslankyňou nórskeho
kráľovstva či veľvyslancom Japonska. V Spoločenskom pavilóne sme mali seminár
k zákonu o športe. Pri príležitosti Dňa učiteľov sme ocenili pedagógov a zamestnancov
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Zúčastnil som sa
aj na niekoľkých kultúrnych podujatiach, ktoré boli v našom meste organizované. Bol
som na otvorení nových leteckých liniek mesta Košice, ktoré sa otvárajú od júna. Jedna
bude do Tel Avivu, priama letecká linka a druhá bude do nemeckého Kolína. Oznámili
sme žiadosť mesta Košice o uchádzanie sa o titul UNESCO - Kreatívne mesto nových
médií, kde sme podpísali memorandum so zástupcami kultúrnej sféry, zástupcami
Tabačky, organizácií K - 13, Technickej univerzity, Fakulty umení, IT Valley, či
projektu Biela noc, pod vedením našej organizácie Creativ Industry Košice. Mali sme
stretnutia s prezidentom Slovenského olympijského výboru aj s generálnym manažérom
zo Slovenského olympijského výboru. V historickej radnici som prijímal aj našich
úspešných športovcov, ktorí získali slovenské tituly. Naposledy to bolo florbalové
mužstvo ATU Košice. V Barci som sa zúčastnil na otvorení multišportovej haly, ktorá
bude súčasťou dvoch telocviční pri našej Základnej škole na v Barci, a tak isto sme boli
na otvorení moderného výťahu na Základnej škole Gemerská, ktorá jej školou mesta,
ktorá slúži aj ako škola pre integráciu telesne postihnutých detí, pričom na investíciu do
výťahu pre postihnuté deti prispelo vo väčšej miere práve mesto Košice. Robili sme
niekoľko kontrolných dní aj s námestníkom aj s riaditeľom magistrátu na stavbe
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modernizácia električkových tratí. Doteraz to bolo najmä križovatka VSS, v posledných
dňoch najmä na ulici Komenského, nakoľko sa snažíme nájsť optimálny variant aj pre
obchádzkové trasy , teda dopravy motoristov, ktoré pripravuje pán Ing. Titl. Odhalili
sme pamätnú tabuľu pri príležitosti 90-tého výročia rozhlasového vysielania v našom
meste. Zapojili sme sa do Hodiny zeme, vypnutím osvetlenia Dómu svätej Alžbety
a jednej z mestských komunikácií. Uplynulé dni sme mali množstvo podujatí
súvisiacich s Veľkou nocou a posledný víkend to bolo tradičná Rušňoparáda
v košickom rušňovom depe. Ďakujem pekne, ctené dámy poslankyne, vážení páni
poslanci za pozornosť a otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec Gibóda, nech sa
páči.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán primátor. Ja mám na vás dve otázky. Jedna sa
týka, spomenul ste stretnutie s veľvyslankyňou alebo veľvyslancom Nórskeho
kráľovstva. Chcem sa opýtať, či ste vo svojej činnosti za posledné toto obdobie zachytili
informáciu o tom, že máme zničený pamätník pána Bjőrsona, ktorý mesto Košice
postavilo pri vodnej nádrži Ružín. Či tejto téme sa chystáte venovať alebo nie? A moja
druhá otázka smeruje k tomu, oslovili ma totižto obyvatelia mesta Košice, aby som sa
vás spýtal, čo ste robil, pán primátor 31. 3. tohto roku, lebo obyvatelia by totižto chceli
vedieť, že čo ste robil v tento pamätný deň, keď mal byť splnený ten harmonogram, tak
ako ste im to pred 37 týždňami, viac ako 37 týždňami, sľúbil. Tzn., chceli by vedieť, že
či ste sa hneval, že nie je splnený alebo ste bol rád? Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Vrátim sa na chvíľu k tomu
pamätníku Bjőrsona. Pretože určite si pamätáte bol dávaný do prevádzky alebo
slávnostne uvedený do života tesne pred komunálnymi voľbami v roku 2010. Naozaj,
ide o človeka, ktorý si zaslúži mať tu nejaké pamätné miesto. A tá myšlienka bola
zrealizovaná, aj ten návrh mal pán arch. Buran s jeho synom, ako, myšlienka bola veľmi
dobrá, pretože mal ten pamätník pripomínať kontext tohto človeka. Zároveň s miestom,
ktoré by sa podobalo na Nórsko, z ktorého pochádza. Bol vybratý priestor, ktorý bol pri
Ružíne, ktorý mohol pripomínať nórske fjordy. Určite táto dobrá myšlienka bola ... táto
bola táto myšlienka, ktorá bola určite výborná bola zrealizovaná. Bohužiaľ, to miesto
bolo také, kde nechodí nikto. Bolo to za mostom, ktorý je teraz uzavretý. Pokračovalo
sa po pravej strane, do lokality, kde neviem, či ešte sú nejaké rekreačné chaty, ale
v princípe to bolo miesto, ktoré je neustrážiteľné a ťažko udržiavateľné. Ja som tam, na
tomto mieste bol raz. Bol som tam aj s pani nórskou veľvyslankyňou, ktorá sa ale
nestotožnila s myšlienkami daných architektov. Dokonca mali aj stretnutie s pani
nórskou veľvyslankyňu a ona povedala, že preferuje a že cez Nórske fondy alebo cez
nejaké mechanizmy určite budú radšej, keď zafinancujú spomienku na tohto človeka
niekde, ktorá bude aj dostupná aj hmatateľná ľuďom. Nakoľko došlo k opakovanému
poškodzovaniu tohto pamätníka vandalmi, mesto Košice demontovalo tento pamätník
a uložilo, pretože bol neudržiavateľný, bolo to naozaj miesto nikde. Nedostupné,
neustrážiteľné a preto navrhlo Nórske veľvyslanectvo v spolupráci s našim útvarom
hlavného architekta, že nájdu iné miesto kde by pamätník mohol byť umiestnený, že sa
to zafinancuje pomocou mechanizmu nórskych fondov a došli už aj nejaké návrhy.
Zasadala komisia, to miesto by malo byť v meste Košice, aby si ľudia tohto človeka,
ktorý bojoval za Slovákov, aj keď v Košiciach nikdy nebol, aby si ho vedeli uctiť
a vedeli ho aj nájsť. Čiže robíme to v komunikácii s Nórskym veľvyslanectvom
a veríme, že sa dosiahne nejaký výsledok a tento pamätník bude na mieste, ktoré bude
môcť byť aj chránené a zároveň aj bežnými ľuďmi navštíviteľné. Ďakujem pekne.
A poprosím návrhovú komisiu ešte, aby prečítala návrh uznesenia.
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p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu primátora mesta o svojej činnosti od XIV.
zasadnutia mestského zastupiteľstva.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 91 -

za: 32, proti: 2, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili, ďakujem pekne.
--Bod č. 60
Interpelácie poslancov MZ
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 60. Dávam priestor pre vaše interpelácie.
Chcem vás požiadať, aby ste zároveň svoje interpelácie dali aj písomne návrhovej
komisii. Ďakujem pekne čiže otváram interpelácie. Pán poslanec Ihnát nech sa páči.
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Prvá interpelácia. Ak
mesto vynakladá na údržbu trolejových zariadení reálne viac ako 20.000 eur ročne, má
v úmysle a kedy obnoviť riadne trolejbusovú dopravu?
Druhá interpelácia. V akom stave je vypratanie priestorov, odstránenie novinového
stánku na Luníku II pri Kine Družba, úroveň Hronskej ulice? Koľko finančných
prostriedkov vynaložilo mesto na platenú reklamu a pre ktoré médiá, či reklamné
spoločnosti v roku 2016 a 2017 doposiaľ?
Tretia interpelácia. Nakoľko občanovi na písomnú žiadosť mesta doručenú nebolo
doposiaľ odpovedané, žiadam o zdôvodnenie, či je možné v objekte Magistrátu mesta
Košice, vo vestibule a prízemí, na Triede SNP 48/A umiestniť rôzne typy reklamných
zariadení? T. j. LCD obrazoviek súkromnými subjektmi a ak áno, za akých konkrétnych
podmienok? Ak nie, žiadam zdôvodnenie.
Štvrtá. V akom štádiu je rekonštrukcia ihriska pri Základnej škole Belehradská? Koľko
prostriedkov bolo doposiaľ vynaložených? Ako bude mesto zabezpečovať údržbu rigolu
nad Hanojskou ulicou pod ťahanovským mostom na Sídlisku Ťahanovce?
Piata interpelácia. Žiadam, aby mesto vyzvalo spoločnosť EEI, aby riadne upravila,
vyznačila parkovacie miesta na Šoltésovej ulici, cca v úrovni Tichej ulice, keďže sa
jedná o platené parkoviská.
Šiesta interpelácia. Žiadam o zabezpečenie úpravy spevnených plôch s osadenou
zeleňou, pôvodné lavičky, pred OC na Moldavskej. Je to neestetické. Na kovových
častiach sa možno zraniť. Ak nejde o majetok mesta, žiadam, aby bol oslovený vlastník
a nech to upraví.
Siedma interpelácia. Bude mesto žiadať od spoločnosti Kosit vrátenie financií, ktoré
spoločnosť nevynaložila na zimnú údržbu v roku 2017, aj keď bola povinná v zmysle
zmluvy, ale tieto prostriedky z vlastných zdrojov uhradili jednotlivé mestské časti?
Napr. prenájom vozidiel a zariadení. Plánuje sa zmena spôsobu realizovania zimnej
údržby pre rok 2017/2018 na toto zimné obdobie?
Ďalšia interpelácia, ôsma. Kto je zodpovedný za údržbu zastávky MHD Hanojská na
Sídlisku Ťahanovce? Žiadam o jej opravu. Komu patrí, resp. kto má v správe detské
ihrisko za Bukureštskou ulicou a kedy sa plánuje jeho revitalizácia?
Deviata interpelácia. Žiadam, aby mesto zabezpečilo cestou odboru životného
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prostredia, respektíve iného konkrétneho pracoviska výzvu vlastníkov pozemkov, kde je
toho času skládka odpadu. A to v oblasti Majetkár v ťahanovskom lese v úrovni
privádzač z Prešova do Košíc.
Desiata interpelácia. Žiadam o viditeľné označenie prechodov pre chodcov pod mostom
VSS. Pri rekonštrukcii sú slabo viditeľné, ľudia sa sťažujú.
Jedenásta interpelácia. V akom stave šetrenia je nelegálny výber parkovného pri ZOO
v Kavečanoch v inkriminovanú nedeľu aprílovú?
Ďalšia, už predposledná. Žiadal som uvádzať odpovede na interpelácie a dopyty
poslancov, aby boli čitateľné priamo po otvorení www stránky Košice. sk. Dodnes k
uvedeniu nedošlo. Žiadam o uvedenie odpovedí na nástenke webu stránky. Doposiaľ sú
čitateľné ukryté len v bode rokovania.
Posledná interpelácia. Aká suma financií bola mestom Košice vynaložená za roky 2016
až po dnes na externé právne služby? Suma nad 200.000 eur ma zaujíma. Konkretizovať
právne veci a opísať ich náročnosť, čiže špecifikovať. Ďakujem všetko.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec, vy asi budete vedieť o čom hovorím. Teraz
sa dosť intenzívne zaoberám v Národnej rade mandátmi poslancov a dôvodmi na ich
stratu. Poprosím vás, keď niekedy sa mi zdalo, že ste interpelovali v otázke za firmu,
ktorá nás o niečo žiada, aby sme na vestibule magistrátu urobili, ktorá je zastupovaná
nejakou pani doktorkou Zemkovou, čiže hovorím to aj preto, lebo reagujem aj na to, čo
sme sa dozvedeli o pánovi poslancovi Polačekovi. Myslite na to, že všetko sa tu
zaznamenáva a môžete urobiť kroky, ktoré môžu byť brané ako konflikt záujmov, ako
poslancom mestského zastupiteľstva. V dobrom upozorňujem, len dopredu vravím, lebo
potom už bude neskoro. Lebo, keď my máme žiadosť a niekto na nás tlačí, aby sme dali
do vestibulu magistrátu nejaké monitory, lebo tam chce dávať komerčnú reklamu,
potom ho zastupuje, toho dotyčného, nejaká pani doktorka, ktorú pravdepodobne
poznáte, pani doktorka Zemková, potom sa vy na toto spýtate, prečo sme to neurobili,
tak sa to tak javí, ako keby to bolo niečo zohraté. Čo samozrejme verím, že v tomto
prípade nie je. Pán poslanec Špak, nech sa páči.
p. Špak, poslanec MZ: Tak spomínali ste teraz pán primátor, že by sme mali odovzdať aj
osobne. Môžem to urobiť tak, ako stále? Elektronicky?
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne a ako vždy vám ďakujem za tento váš konštruktívny
prístup. Ďakujem pekne.
p. Špak, poslanec MZ: Dobre a...
p Rači, primátor mesta: Ešte pána poslanca Špaka zapnite, lebo za dobrotu na žobrotu.
Zapnite pána poslanca Špaka.
p. Špak, poslanec MZ: Tak, tak. Som vás chcel zabrzdiť, že neďakujte ešte mám niečo na
jazyku. Ale, vieto čo? Nie. Nedám to. Poviem len jednu vec možno kolegom, aby mi za
odmenu, že im to elektronicky posielam dali preč ten Pravý poslanecký klub. Vyzerá to
síce super, ale rozbili ste ho, takže.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne ešte raz. Ďakujem. Pán poslanec Gibóda. Pán
poslanec Ihnát, prihláste sa normálne ešte. Pán poslanec Gibóda nech sa páči.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem pán primátor za vysvetlenie a za to objasnenie vašej
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činnosti v Mandátovej komisii Národnej rady. Myslím si, že na to, na čo pán Ihnát
poukazoval je tá stále pretrvávajúca, že neodpovedá mu proste magistrát na otázky,
ktoré mu kladú občania, respektíve podnikateľské subjekty. A keď s tým máte problém,
s umiestnením nejakého info panela s reklamami, mu napíšte, že proste nechcete. Je to
predsa len vo vašej právomoci. A nikto s tým nemôže nič spraviť. Takže neodpovedať,
je to proste také detinské. Ja mám na vás, pán primátor, štyri interpelácie. A zhodou
okolností, predpokladám, všetky štyri sa vzťahujú na predchádzajúce interpelácie, ktoré
som vám adresoval a ktoré ste akosi odignoroval. Chcem sa opýtať, v prvej interpelácií
už som sa to pýtal v roku 2015, na základe akých pravidiel mesto Košice a jeho
organizácie blokujú verejnú diskusiu obyvateľov mesta a poslancov mesta, aby mohli
diskutovať na napr. na mestskej stránke? Odvolávať sa na to, že ste to dali do zmluvy
nejakému pánovi, je síce pekné, ale keď je to raz oficiálne facebookovská stránka mesta
Košice, tak by som chcel vedieť, prečo som blokovaný z tejto diskusie s obyvateľmi,
ktorí tam diskutujú na aktuálne otázky? Ďakujem.
Druhá moja interpelácia nadväzuje na vašu odpoveď na interpeláciu tiež z roku 2015.
Požiadal som vás opakovane, kto financoval a v akej výške vašu predvolebnú kampaň
v roku 2010 a v roku 2014? Vy ste odpovedal zavádzajúco, že toto sa dozviem z verejne
prístupnej výročnej správy strany Smer. Bohužiaľ, pán primátor, vo verejne prístupnej
výročnej správe strany Smer vy nefigurujete. Proste nie ste asi dostatočne zaujímavý pre
túto stranu, aby ste bol vo výročnej správe. Alebo vaša kampaň. Preto sa vás chcem
opýtať, koľko to stálo? A nakoľko ste teraz už s tým krajským predsedom Smeru, tak by
ste mohli nájsť tie dve krabice s bločkami od tej vašej kampane, jednej aj druhej a
povedať nám, čo-to vás stálo, respektíve tú stranu Smer, ktorú už teraz zastupujete. A
chcem sa potom ešte opýtať opätovne, už po tretíkrát, požiadať o zoznam služobných
parkovacích kariet, ktoré boli v meste Košice a v zmysle zmluvy medzi mestom
a spoločnosťou EEI poskytnuté mestu, mestským častiam, mestským organizáciám. O
tento zoznam žiadam opakovane. Doteraz ste sa vyhovárali, že tieto karty vydáva
spoločnosť EEI, ale ako všetci vieme, po tých všetkých prekáračkách medzi vami a EEI,
tak zoznam dáva mesto Košice. Takže poprosím tento zoznam. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Petrvalský, nech sa páči.
p. Petrvalský, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Ja trošku z iného súdku.
Vážený pán primátor, v tejto interpelácii vám dávam na zváženie vznik inštitúcie mesta
Košice na podporu integrácie dopravy, ktorá viaže finančné prostriedky na rozvoj
dopravy mesta Košice a Košického samosprávneho kraja, cez riadiace orgány, ktorými
sú Ministerstvo dopravy, výstavby regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, najmä v projekte IROP, kde sa
jedná o integráciu regionálneho operačného programu. Základnou podmienkou pre
prijatie finančných prostriedkov, ktorý je organizátor integrovanej dopravy, KSK má za
týmto účelom zriadenú organizáciu ORID. Je nutné, aby mesto Košice cez svoju
organizáciu podporilo dohodu s KSK základným vstupom percentuálneho podielu, čím
by sa vytvorila spoločná plnohodnotná organizácia ORID, ako prijímateľa finančnej
pomoci od riadiacich orgánov pri financovaní projektu projektov IROP na báze
spoločne podporiť plánu udržateľnej mobility. Ďakujem veľmi pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec. Myslím, že už aj komunikujeme
s nimi. Takže dáme vám odpoveď. Pán poslanec Berberich.
p. Berberich, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja odovzdám písomne.
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p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. Pani poslankyňa Blaškovičová, nech
sa páči.
p. Blaškovičová, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Ja som sa hlásila dosť
neskoro, tak som predpokladala, že sa tak prehupneme z tých interpelácii do dopytov.
Takže ja mám také interpelačné dopyty. Takže chcela by som sa spýtať, čo sa dá urobiť,
ako sa dá pomôcť riaditeľovi Zoologickej záhrady s tým vyberaním parkovného?
p. Raši, primátor mesta: Poprosím, lebo všetkých tu terorizujem kvôli tomu, aby dodržiavali
„rokovák“, tak by som poprosil, dajme to v dopytoch.
p. Blaškovičová, poslankyňa MZ: Keď poviete, pán primátor, že začali dopyty, ja sa budem
hlásiť. Prosím, presuňte ma v poradí.
p. Raši, primátor mesta: Ja to už vás aj evidujem. Pán poslanec Karabin, nech sa páči.
p. Karabin, poslanec MZ: Takže mám dve interpelácie. Jedna na pána primátora, prvá. Koľko
súdnych sporov a s koľkými zamestnancami vedie dnes mesto Košice, vrátane
organizácii? A druhá. Koľko súdnych sporov sa týka zamestnancov organizácií
zriadených mestom Košice, ktorí boli v minulosti, prípadne sú dnes mestskými
poslancami? Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne pán poslanec. Pán poslanec Kandráč, nech sa
páči.
p. Kandráč, poslanec MZ: Ďakujem. Ja interpeláciu, pre krátkosť času, podám písomne. Jedná
sa o garáže na sídlisku Dargovských hrdinov.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Polaček, nech sa páči.
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja mám šesť interpelácii. Prečítam len jednu, aby
sme si rozumeli. Žiadam vás, pán primátor, aby ste mi predložili Stanovy akciovej
spoločnosti Kosit, v znení jednotlivých dodatkov a zmien. To je dodatok číslo 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8 až 14. Zároveň vás žiadam predložiť Zakladateľskú listinu Kosit a.s. v znení
jednotlivých dodatkov číslo 1, 2, 3. Uvádzam, že Stanovy v plnom znení a
Zakladateľskú listinu v plnom znení mám, teda i na základe infožiadosti ste mi tieto
informácie odmietli dať s tým, že ich mám. Nemám. Žiadam jednotlivé znenia v rámci
jednotlivých dodatkov. Verím, že to je pochopiteľné. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. A máme vám to urobiť v dvoch kópiách? Keby ste to
chceli rovno niekomu posunúť z konkurencie? Urobíme to tak. Pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne. Pán primátor, poprosím vás, trošku tej
demagógie menej, ako by som povedal, šíriť, lebo nás sledujú v priamom prenose
občania a si potom pomyslia svoje. Čo sa týka toho, čo ste povedal, ako tie možné
prepojenia, možno, a aby tam to v mandátovom výbore... Máte to v rukách. Ak máte
podozrenie nejaké, orgány činné v trestnom konaní sú pripravené, môžete konať. Ja, ako
poslanec mestského zastupiteľstva sa môžem pýtať hocičo a hociako, v zmysle zákona a
v zmysle právnej normy! Ja sa pýtam, normálne som sa pýtal, že občanovi mesto
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neodpovedalo. Občan sa obrátil na občianku, občianka sa obrátila na mňa. Čiže je to
normálny postup. Ja ani neviem o koho sa jedná. Pýtal som sa jasne, keď nemáte vy,
ako štatutár, prehľad o tom, že aké listy vám chodia na magistrát, to za to ja nemôžem.
Už dnes som, vážení občania a kolegyne, kolegovia, povedal jednu vec, že jednoznačne
máme tu ansábel ľudí, ktorí sú platení, čiže kolektív ľudí, ktorý vedie pán primátor. Tak
sa pýtam jednoznačne tiež otázku, ako je možné, že primátor alebo vedenie, pán Lazúr,
napr. ako šéf tohto magistrátu nemá prehľad o tom, aké listy mu chodia a na čo treba
odpovedať. Odpovedajte v zákonnej lehote a všetko bude v poriadku! Toľko som chcel,
pán primátor. Menej tej demagógie, naozaj, zavádzania a poukazovania a zastrašovania
pozor, pozor, poslanec, lebo môžeš byť potom v strete záujmu! To nie je pravda! Ak
máte takýto dôkaz, predložte ho! Veta. Dôkaz platí v práve! Buďte tak láskavý, pán
primátor! Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec, ja som to hovoril preto, lebo mne by ste tu chýbali,
keby ste urobili nejaký problém. Čiže, ja v dobrom. Ako v láske a v porozumení. Na
rozdiel od iných, ktorí by mi tu nechýbali. Takže to v dobrom, v láske a porozumení.
Zhodou okolností, ten materiál máme zajtra na porade. Pán poslanec Polaček, nech sa
páči.
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem. Ja len chcem, pán primátor, že trvám na tej interpelácii,
ktorú som prečítal. A uisťujem vás, že nie som v konflikte záujmov. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ja ďakujem pekne. Verím, že sa nájde ešte aspoň 5 poslancov ktorí si
myslia to, čo vy. Ďakujem pekne, uzatváram tému interpelácie.
--Bod č. 61
Dopyty poslancov MZ
p. Raši, primátor mesta: Pani poslankyňa Blaškovičová, nech sa páči.
p. Blaškovičová, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Takže, chcela by som
poprosiť, hovorila som s pánom riaditeľom Zoologickej záhrady. Chcem sa opýtať, aké
máme možností pomôcť mu vo veci nevyberania parkovného? Aké sú existujúce
a možné právne postupy? Lebo hovoril hneď o poklese návštevnosti a o spätnej
negatívnej, teda spätnej väzbe, ktorú má. Takže toto je moja prvá otázka.
A druhá otázka. Z toho, čo tu dnes všeličo povedal pán kolega Polaček ma predsa len
jedna vec naozaj oslovila. A chcela by som poprosiť niekoho, možno pána kontrolóra.
Zaujala ma jeho snaha, keby sa stal členom dozornej rady, že by chcel preveriť právny
rámec, neviem, nebudem ho citovať presne, poplatkov za separovaný odpad. On v tej
svojej otázke hovoril to, že separovaný odpad by mali financovať druhotní spracovatelia
a nie občania. A že teda, vravel čosi o dvojitej platbe. Takže, poprosila by som, toto mi
znelo dosť zmysluplne. Takže by som rada poznala odpoveď.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne, pán primátor. Svoje dopyty odovzdám potom
organizačnému odboru. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram Dopyty.
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--Bod č. 61/1
Informácia o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov pri MZ
p. Raši, primátor mesta: A otvárame bod 61/1. Je to vložený bod, pán poslanec a predseda
komisie Betuš, nech sa páči, máte slovo.
p. Betuš, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, vážený pán primátor, dámy a páni, Komisia
mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov mesta Košice rokovala dňa 19. 4.2017. Vykonala kontrolu včasného
doručenia oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov v zmysle
príslušných ustanovení ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republiky. Komisia
skonštatovala, že všetci verejní funkcionári predložili oznámenia v stanovenom termíne
do 31. marca 2017. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec Gaj,
nech sa páči.
p. Gaj, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, vážený pán predseda komisie na
ochranu verejného záujmu, dňa 28. 3. som zaslal list, kde som vás požiadal
s nasledujúcim textom: Vyjadrujem a pociťujem veľkú nedôveru, či pochybnosti
k jednému členovi z komisie z radov poslancov, t. j. pán poslanec Gibóda, u ktorého
mám vážne obavy a pochybnosti k jeho zásadám v komisii a to hlavne na jeho
mlčanlivosť, morálku a korektnosť. Tento pocit a skúsenosti som nadobudol v mediálne
zverejnených článkoch, kedy menovaný člen komisie bol v minulosti schopný nahrávať,
fotiť, zneužívať a robiť audiovizuálne nahrávky bez vedomia inej osoby. Preto dovoľte,
podávam takéto uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s paragrafom
11 ods. 7 písm. b) Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
odvoláva poslanca Marcela Gibódu z funkcie člena komisie na ochranu verejného
záujmu. Marián Gaj, dňa 24. 4.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec. S faktickou sa prihlásil pán poslanec
Gibóda a Polaček.
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo pán primátor. Čakal som, že
vy upozorníte pána Gaja, ale iba predseda komisie môže dať tento návrh. Čiže keď ho
nepodáva pán predseda, tak predpokladám, že pre toto rokovanie tohto zastupiteľstva je
bezpredmetné. Tak isto ako ja som sa v minulosti pokúšal stať členom iných komisií, mi
to nebolo umožnené, lebo ma nenavrhol predseda. Tak v tomto prípade, ak ma
nenavrhne odvolať pán predseda, tak asi o tom nemôžeme hlasovať. Jedine, že by pán
primátor chcel porušiť rokovací poriadok, čo asi sa nestane.
p. Raši, primátor mesta: Ale máte strach?
p. Gibóda, poslanec MZ: Nie, pán primátor. Čo sa týka môjho pôsobenia v komisii, myslím si,
že k tomu by sa možno mali vyjadriť buď minimálne pán predseda alebo iní členovia
komisie a rovnako musím apelovať tak isto ako v tom bode nájom pre Senior dom,
kolegovia, nenechajte sa tuná odstrašiť, resp. zlákať osobnou pomstou jedného človeka.
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Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Po tom ako pána poslanca Gibódu obháji pán Polaček, ešte by som
poprosil predsedu komisie. Nech sa páči, pán poslanec. Pustite najprv pána poslanca
Polačeka.
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Vážení kolegovia, je to naozaj veľmi veselé,
keď pán starosta chce tu odvolávať pána Gibódu za to, že mu dal údajne nahrávku,
moju, asi včera alebo v piatok. Čiže, že vlastne tu nejakú vážnu spoluprácu,
kamarátstvo, nám tuná ukazuje. Pán starosta, nahrávaš ľudí, súkromných. Pán Gibóda
zverejnil nahrávku, ktorá dokazovala korumpovanie a obhajuje verejný záujem. Je
rozdiel odovzdať orgánom nahrávku, ktorá hovorí o verejnom záujme a chráni tento
verejný záujem ako keď si niekto súkromne niekde niekoho nahrá, zostrihá tieto
nahrávky a potom to tu verejne púšťa. To sú dve rôzne veci. A verím, že kolegovia
dokážu naozaj tento rozdiel vnímať. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Nedá mi nedodať, že verím, že kolegovia si budú púšťať dookola tú
nahrávku a budú sa zamýšľať nad jej obsahom. Nad čiernymi skládkami alebo papier
znesie všetko. Pán poslanec Cyril Betuš, nech sa páči.
p. Betuš, poslanec MZ: K činnosti komisie na ochranu verejného záujmu poviem len toľko, že
sa drží prísne ustanovení ústavného zákona v jej rokovaní, všetci členovia komisie
podpísali mlčanlivosť o informáciách, ktoré by sa dozvedeli z jednotlivých oznámení
verejných funkcionárov, k žiadnym únikom takýchto informácií nedošlo. Zatiaľ o tom
neviem. A čo sa týka pôsobenia všetkých členov komisie, nevynímajúc pána Gibódu, sa
všetci správajú na rokovaní korektne. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Gaj, nech sa páči.
p. Gaj, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja chcem len vyjadriť a zopakovať moje tvrdenie,
samozrejme, o tom asi nebudeme hlasovať, len potrebujem, aby to odznelo. A nech si
dvaja páni poslanci zo Severu spytujú svedomie a si prelistujú svoj Facebook, koľko
nahrávok a koľko videí tam majú zostrihaných. Opakujem, dnešná nahrávka je výtvor
z diktafónu Severu, kedy bol Gibóda vedúci kancelárie Severu a keď som ho vyrazil,
tak tá nahrávka zostala v jeho počítači. Ďakujem. A žiadna iná alternatíva není.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujeme pekne. Pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Dovoľte mi, aby som zareagoval od konca. Keď ma pán starosta,
ako povedal, vyrazil, odovzdal som pracovníkovi kancelárie starostu, nakoľko pán
starosta potom zdúchol z úradu na dva dni, odovzdal som všetky materiály, ktoré som
mal, menovitý zoznam týchto materiálov, zoznam súborov a zoznam všetkých
informácií. Na diskoch počítača sa takáto nahrávka nachádzať nemohla. Všetko bolo
skontrolované pracovníkom, ktorý odo mňa tieto materiály prebral a oproti podpisu
podpísal, že prevzal všetky materiály. A čo sa týka toho, čo pán starosta hovorí, že čo
máme zverejnené na Facebooku, chcem iba podotknúť, že videa, ktoré sú na
Facebooku, sú z verejne prístupného záznamu z rokovania, napr. tohto mestského
zastupiteľstva. Tzn. my si nenahrávame nič iné, čo by už nebolo zverejnené. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gaj, nech sa páči.
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p. Gaj, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Aby sme mali pekný deň za sebou,
opakujem, všetky fotografie, všetky veci sú z internetu stiahnuté. Mňa urazilo, že
poslanec Gibóda povedal, že to vzniklo v kancelárii primátora. Si myslí, že ja som
neschopný alebo čo?! Počúvaj ma, synak, opakujem ti, kde to vzniklo, ako to bolo a ešte
veľa, veľa prekvapení je do budúcnosti. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Je pravda, že
nové zastupiteľstvo prinieslo aj ŠTB-ácke praktiky niektorých poslancov. Poprosím
návrhovú komisiu o uznesenie.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže najskôr pozmeňujúci návrh, resp.
návrh na uznesenie od pána poslanca Gaja.
p. Raši, primátor mesta: Nemôže byť. Návrh môže predkladať iba predseda komisie.
Nestotožnil sa s ním, takže nemôžeme o ňom hlasovať. Takže budeme hlasovať
o uznesení.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže pôvodný návrh na uznesenie k
danému bodu: „Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu z rokovania
Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zo
dňa 19. 4. 2017.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 92 -

za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 62
Rôzne
p. Raši, primátor mesta: Otváram bod Rôzne, v ktorom vás chcem pozvať na akcie, ktoré sa
konajú a budú v najbližších dňoch konať, teda všetkých vás srdečne pozývam na
množstvo akcií, ktoré sa koná pri príležitosti prebiehajúcich Dní Ukrajiny v Košiciach a
zároveň sa chystajú Dni mesta Košice s úvodom od 29. 4. vlastne v Mestskom parku až
po 8. mája. Takže všetci ste srdečne pozvaní s vašimi rodinnými príslušníkmi na akcie
osláv Dňa mesta Košice. Ďakujem pekne. V bode Rôzne pán poslanec Gaj, nech sa páči.
Poprosím len kultúrne a spoločenské akcie. Nech sa páči.
p. Gaj, poslanec MZ: Áno. Ja by som vás chcel pozvať a zdôrazniť 5. a 7. na Hlavnú, kde
budeme mať veteránsku akciu Cassovia retro. Tohto roku bude 3 dni - piatok, sobota,
nedeľa. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, uzatváram bod Rôzne.
---
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Záver zasadnutia
Primátor mesta Košice Richard Raši skonštatoval, že program rokovania mestského
zastupiteľstva sa vyčerpal. Poďakoval sa poslancom za ich účasť na rokovaní mestského
zastupiteľstva a vyhlásil XV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach za ukončené.

Ing. Pavol Lazúr
riaditeľ Magistrátu mesta Košice

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta Košice

Zápisnica vyhotovená dňa 24.05.2017
Zapísal: A. S. Partner a Blanka Lukáčová, Referát samosprávnych orgánov MMK

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Jozef Andrejčák ............................................................... Podpísal dňa: 29.05.2017
JUDr. Cyril Betuš ...................................................................... Podpísal dňa: 01.06.2017
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Overovatelia zápisnice, Návrhová komisia
Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva,
ktoré boli prednesené na XIV. zasadnutí MZ dňa 27.02.2017
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dotácií z rozpočtu mesta Košice
Grantový program na rok 2017 - návrh na prerozdelenie dotácií na podporu projektov v
oblasti kultúry
Koncepcia rozvoja športu v meste Košice - návrh na prerozdelenie dotácií v roku 2017
Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016/2
Návrhy riešenia lokality Borovicový háj s finančným dopadom na rozpočet mesta
Územný plán zóny Košice – Slivník
Rozšírenie predmetu činnosti v zriaďovateľskej listine Psychosociálneho centra,
Löfflerova 2, 040 01 Košice
Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2016
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Košice 2016 - 2020 (2025)
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu (IROP), Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická
doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity
nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte
prepravených osôb, za účelom realizácie projektu: Cyklotrasa Košice EuroVelo 11, časť
B.2 – ústie Myslavského potoka do Hornádu
Menovanie dvoch členov správnej rady CIKE, n. o. v zmysle čl. V. ods. 7 štatútu
neziskovej organizácie
Menovanie člena dozornej rady v obchodnej spoločnosti KOSIT a.s.
Personálne zmeny v Komisii dopravy a výstavby pri MZ
Personálne zmeny v Komisii národnostných menšín pri MZ
Návrh na odňatie časti zvereného majetku mesta Košice – pozemku v areáli ZŠ Slobody
1, Košice a oplotenia športového areálu zo správy ZŠ Slobody 1, Košice a návrh na
rozhodnutie o zmene účelového určenia majetku
Návrh na vyradenie Materskej školy Lorinčík 15, Košice (MČ Košice - Lorinčík) a jej
súčastí zo siete škôl a školských zariadení a zaradenie Elokovaného pracoviska Lorinčík
15, Košice a ŠJ Lorinčík 15, Košice ako súčasť Materskej školy, Turgenevova 7, Košice
do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
Návrh na vyradenie Materskej školy Bystrická 34, Košice - Pereš (MČ Košice - Pereš) a
jej súčasti zo siete škôl a školských zariadení a zaradenie Elokovaného pracoviska
Bystrická 34, Košice - Pereš a ŠJ Bystrická 34, Košice - Pereš ako súčasť Materskej
školy Nešporova 28, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
Schválenie spolufinancovania projektov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Košice v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na základe výzvy zameranej
na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania s názvom - V základnej škole úspešnejší
Zníženie úhrady za podnájom nebytových priestorov v nehnuteľnosti na ulici
Československej armády č. 21 v Košiciach nachádzajúcej sa v k. ú. Letná pre Inštitút
vzdelávania seniorov n.o. za 1 € bez DPH/ročne z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Prenájom lesných investičných a neinvestičných ciest slúžiacich lesnému hospodárstvu
- odsúhlasenie doby nájmu pre Mestské lesy Košice a. s. z dôvodov hodných osobitného
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zreteľa
Podnájom pozemkov v k. ú. Ružín a Malá Lodina
Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom
realizácie stavby „Uzamykateľné kontajneroviská“ z dôvodov hodných osobitného
zreteľa
Prenájom pozemkov v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom
realizácie parkovacích miest na Postupimskej ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Prenájom pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie
stavby „Verejné osvetlenie hrádza – lesopark“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Prenájom časti pozemkov za účelom realizácie stavby „Parkovisko, Parčík Jozefa
Psotku, Košice“ pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných osobitného zreteľa –
rozšírenie predmetu nájmu
Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom rozšírenia parkovacích plôch na ul.
Obrody, Humenskej, Tr. SNP 75, Mikovíniho 45 - 49 pre MČ Košice - Západ z
dôvodov hodných osobitného zreteľa
Prenájom časti pozemku na Budanovej ul. v Košiciach z dôvodu hodného osobitného
zreteľa pre MČ Košice – Kavečany za účelom realizácie a užívania chodníka pre peších
Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 322 zo dňa
14.12.2015
Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí
pre stavbu „Košice – Sever – Kostolianska ulica – vodovod“, na pozemkoch vo
vlastníctve mesta Košice, k. ú. Severné mesto v prospech Východoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a.s.
Odplatný prevod parkoviska na ul. Študentská – Odborárska v Košiciach vo vlastníctve
MČ Košice – Sever, do vlastníctva mesta Košice
Odplatný prevod stavby fitness v parku Hroncova od MČ Košice – Sever
Odplatný prevod zmodernizovaného detského ihriska v lokalite Národná trieda 76 – 86
II. etapa od MČ Košice – Sever
Odplatný prevod chodníka – prepojenie ulíc Tr. arm. gen. Svobodu – Krosnianska v
Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Dargovských hrdinov do vlastníctva mesta
Košice
Odplatný prevod zrekonštruovaného detského ihriska a fitness v Parku duklianskych
obetí od MČ Košice – Sever
Odplatný prevod zmodernizovaného detského ihriska v lokalite Národná trieda 76 - 86
I. etapa od MČ Košice – Sever do vlastníctva mesta Košice
Odplatný prevod detského ihriska – workout v Parku duklianskych obetí č. 2 - 6 od MČ
Košice – Sever
Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 631 zo dňa 12.12.2016 ohľadom bezodplatného
prevodu stavby SO 005 Verejného osvetlenia od spoločnosti JALES-STAV s.r.o. a
Terrachem s.r.o. a Odplatný prevod stavby SO 005 Verejného osvetlenia od spoločnosti
JALES-STAV s.r.o. a Terrachem s.r.o. do vlastníctva mesta Košice
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre ARTEAM s.r.o.
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Štefana Rapoša
Prevod pozemku v k. ú. Huštáky pre Ladislava Sobotku
Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice – pozemku a garáží v k. ú. Terasa do
správy MČ Košice – Západ
Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Južné mesto
Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre
Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto
Odplatné nadobudnutie (kúpa) pozemku v k. ú. Južné mesto vo vlastníctve Obchodnej
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spoločnosti Panská s.r.o. do vlastníctva mesta Košice
Odplatné nadobudnutie (kúpa) častí pozemkov v k. ú. Južné mesto vo vlastníctve
Slovenského plynárenského priemyslu a.s. do vlastníctva mesta Košice
Odplatné nadobudnutie (kúpa) časti pozemku v k. ú. Skladná vo vlastníctve Košická
aréna - občianske združenie do vlastníctva mesta Košice
Odplatné nadobudnutie (kúpa) pozemkov v k. ú. Severné mesto vo vlastníctve Ing.
Alexandra Kato a Ing. Vilmi Kato do vlastníctva mesta Košice
Prevod nehnuteľností v k. ú. Skladná medzi mestom Košice a CTR business center III.,
a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa, formou zámeny bez finančného vyrovnania
Prevod nehnuteľností v k. ú. Terasa pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov
bytového domu súp. č. 270 na parcele č. 827 v k. ú. Terasa, Uherova 3, Košice
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre spoločnosť V-vital, s.r.o.
Prevod časti pozemku v k. ú. Sokoľ na Ing. Evu Ninitzovú
Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre Miloša Roška, MBA a MUDr. Evu
Roškovú, MBA
Priamy predaj pozemku za podmienky zriadenia vecného bremena práva prechodu a
prejazdu cez pozemky v k. ú. Skladná pre Milana Rusnáka
Prevod pozemkov v k. ú. Kostoľany nad Hornádom pre JUDr. Vladimíra Volčka, Ing.
Ivana Volčka a Nikitu Volčka v rovnakom podiele 1/3 k celku
Prevod pozemku v k. ú. Myslava pre Juraja Murgu z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Prevod pozemku v k. ú. Myslava pre Oskára Jakaba
Prevod nehnuteľnosti na ul. Gerlachovská ul. č. 34 v Košiciach pre spoločnosť Línia
KE, s.r.o.
Prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v k. ú. Stredné mesto pre vlastníka
nebytového priestoru J & Q s.r.o. (dvor Hlavná 55 - Kováčska 16)
Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Doman Servis s.r.o. v dome na ul.
Komenského č. 39
Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XIV. zasadnutia MZ
Interpelácie poslancov MZ
Dopyty poslancov MZ
Informácia o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov pri MZ
Rôzne
Záver rokovania
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