Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Zápisnica
z pokračovania XIV. (mimoriadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 13. mája 2020
Prítomní: podľa prezenčných listín
Pokračovanie rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach otvoril a viedol primátor
mesta Košice Ing. Jaroslav Polaček, vo veľkej zasadačke v budove Magistrátu mesta Košice.
Úvod rokovania
p. Polaček, primátor mesta: Ctení hostia, kolegovia, otváram pokračovanie XIV. zasadnutia
mestského zastupiteľstva, na ktorom vás všetkých vítam. V úvode chcem ospravedlniť
zo zasadnutia mestského zastupiteľstva pána poslanca Libu, Liptáka, Tobáka, pána
poslanca Knapa, Sekáča a pani poslankyňu Kovačevičovú. Prosím ..... pani
poslankyňa Kovačevičová je tu? Prosím prezentujte sa, ak ste tak ešte neurobili.
Konštatujem, že bolo prezentovaných 31 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina
všetkých poslancov a sme uznášaniaschopní.
--p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, ťažko sa hľadajú slová na to,
čo sa udialo za posledné dni. Dovoľte, aby som vám s hlbokým zármutkom oznámil,
že nás v priebehu štyroch posledných dní opustili dve osobnosti, ktorých si veľmi
vážim. Obaja odišli skoro, obaja odišli vo veku 52 rokov. Včera po zákernej chorobe
nás opustil starosta Mestskej časti Košice - Poľov, Ing. Ladislav Brada. Bol starostom
druhé volebné obdobie a spolupracoval som s ním aj v období pred tým, ako vstúpil
do verejného života. Spolupráca s ním bola výnimočná a pamätám si ho ako čestného
a svedomitého človeka.
Dňa 9. mája svoju životnú púť dokonal aj náš kolega Peter Garaj, ktorý 13 rokov bol
spoľahlivým kolegom, no bohužiaľ, bol dobrým vedúcim referátu stavebného úradu,
na oddelení výstavby investícií stavebného úradu a životného prostredia. Venujte,
prosím, obom zosnulým tichú spomienku. Ďakujem veľmi pekne.
--Návrhová komisia
p. Polaček, primátor mesta: Za overovateľov zápisnice XIV. zasadnutia mestského
zastupiteľstva boli určení poslanci pán František Ténai a pán poslanec Ivan Lesňák.
Prosím členov návrhovej komisie pána poslanca Bernarda Berbericha a pána poslanca
Jozefa Filipka, aby zaujali svoje miesta vo vyhradenom druhom rade. Vážené
poslankyne, poslanci, pokračujeme teda zasadnutím mimoriadneho mestského
zastupiteľstva pod bodom číslom 5, ktorým je diskusia.
--Overovatelia zápisnice: Ing. František Ténai, MBA a Ing. Milan Lesňák
---
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Bod č. 5
Diskusia
p. Polaček, primátor mesta: Ako posledná do diskusie bola prihlásená pani poslankyňa
Iľaščíková, i napriek tomu, že tam stála stopka, mali sme vtedy technickú poruchu,
dohodli sme sa, že v závere bude môcť vystúpiť. Nech sa páči pani poslankyňa, máte
slovo. Faktické, na základe procedurálneho návrhu sú obmedzené, respektíve
zakázané. Nech sa páči pani poslankyňa, máte slovo.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ďakujem. Ja som myslím, že vtedy povedala, že keďže ste
odišiel, tak už nechcem vystúpiť. Pán Gibóda mi povedal, že ak budem chcieť, tak
môžem napísať. Popravde, už ani neviem, čo som vlastne chcela povedať vtedy, lebo
som ani nepredpokladala, že kvôli tomu je zvolané dnešné zasadnutie. Takže
ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, vážené poslankyne, vážení poslanci.
---
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Záver rokovania
Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček skonštatoval, že program pokračovania XIV.
zasadnutia mestského zastupiteľstva bol vyčerpaný. Na ďalšom riadnom XV. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva sa stretnú dňa 28. mája 2020. Uviedol, že ďalšie zastupiteľstvo je
plánované na posledný júnový týždeň, to je 25.06.2020. Vyhlásil pokračovanie XIV.
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach za ukončené a poďakoval sa všetkým za
účasť.

Mgr. Marcel Čop
riaditeľ Magistrátu mesta Košice

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

Zápisnica vyhotovená dňa 12.06.2020
Oddelenie právne a majetkové, Referát samosprávnych orgánov MMK

Overovatelia zápisnice:
Ing. František Ténai, MBA .......................................................... Podpísal dňa: 23.06.2020
Ing. Milan Lesňák ........................................................................ Podpísal dňa: 18.06.2020
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