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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

Zápisnica
z XXI. (mimoriadneho) rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 28. októbra 2013

Prítomní: podľa prezenčných listín

Rokovanie 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 - Príjemný dobrý deň prajem všetkým. Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, ctení hostia, otváram XXI. mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva, na ktorom vás všetkých vítam. Toto rokovanie bolo zvolané, aby sme pokračovali v prerušenom rokovaní o bode číslo 19 z XX. mestského zastupiteľstva zo dňa 16.09.2013, s názvom Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 595 zo dňa 15.04.2013 a čísla 705 zo dňa 24.06.2013 - schválenie víťaza súťaže   Nehnuteľnosti MFK Košice - obchodná verejná súťaž a schválenie ďalšieho postupu prípravy výstavby futbalového areálu. 
V úvode chcem ospravedlniť z rokovaní pánov doktorov Hlinku, Jutku, Kočiša, Sekáča a Molčana, ktorí sa písomne ospravedlnili z dnešného rokovania mestského zastupiteľstva. Nakoľko máme prezentovaných zatiaľ 36 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, sme uznášaniaschopní. Ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, program dnešného mimoriadneho rokovania ste dostali v pozvánke. Podľa § 34 Rokovacieho poriadku MZ program rokovania zvolaného podľa § 23 ods. 2 nemožno doplniť alebo meniť a preto budeme hlasovať o predloženom programe. Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 1 –	za: 42, proti: 0, zdržal sa: 0

p. Raši, primátor mesta - Oznamujem vám, že dnes sa budeme riadiť týmto schváleným programom rokovania. 
- - -

Overovatelia zápisnice:  	Mgr. Jozef Andrejčák a p. Daniel Rusnák 
- - -

Návrhová komisia

p. Raši, primátor mesta - Poprosím predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich zástupcov do návrhovej komisie. Pán poslanec Géci, nech sa páči máte slovo.

p. Géci, poslanec MZ - Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi v mene poslaneckého klubu SMER - Sociálna demokracia a MOST - HID navrhnúť členov do návrhovej komisie, a to pánov poslancov Juraja Briškára, Jozefa Andrejčáka a pani poslankyňu Katarínu Dudíkovú.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Má niekto pripomienky alebo iný návrh? Ak nie, budeme hlasovať o návrhu poslancov, a to páni poslanci Briškár, Andrejčák a pani poslankyňa Dudíková do návrhovej komisie. Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 2 –	za: 42, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta - Oznamujem, že na dnešnom mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva bude návrhová komisia pracovať v zložení pani poslankyňa Dudíková, páni poslanci Briškár a Andrejčák. Zároveň žiadam členov návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesta vo vyhradenom dvanástom rade. Ostatným poslancom oznamujem, aby svoje návrhy k bodu programu rokovania predkladali písomne tejto návrhovej komisii po ústnej informácii prítomných poslancov.
- - -

Bod č. 1 
Pokračovanie rokovania o bode č. 19 z XX. rokovania MZ dňa 16.09.2013 „Plnenie uznesení MZ v Košiciach č. 595 zo dňa 15.04.2013 a č. 705 zo dňa 24.06.2013 – schválenie víťaza súťaže „Nehnuteľnosti MFK Košice - obchodná verejná  súťaž“ a schválenie ďalšieho postupu prípravy výstavby futbalového areálu“

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 1. Ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci pod bodom číslo 1 je predložený materiál Pokračovanie rokovania v bode číslo 19 z XX. rokovania Mestského zastupiteľstva zo dňa 16.9. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 595 zo dňa 15.04.2013 a číslo 705 zo dňa 24.06.2013 - schválenie víťaza súťaže „Nehnuteľnosti MFK Košice - obchodná verejná súťaž“ a schválenie ďalšieho postupu prípravy výstavby futbalového areálu.“ Poprosím pána námestníka Jakubova, aby materiál uviedol. Nech sa páči máte slovo.

p. Jakubov, námestník primátora - Príjemné predpoludnie želám. Vážený pán primátor, vážení členovia mestského zastupiteľstva, dovoľte, aby som uviedol predkladaný materiál. Na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva sme prerušili rokovanie o tomto bode z dvoch dôvodov. Prvý dôvod bol ten, že od predsedu predstavenstva spoločnosti MFK a.s. sme dostali 2 rozporuplné listy. Jeden ten, aby sme prerokovali a schválili víťaza verenej obchodnej súťaže na predaj časti pozemkov vo vlastníctve MFK, ktorou je spoločnosť CI REGIO. A druhý, ktorým žiadal, aby sme pozastavili toto schválenie vzhľadom na to, že je ešte potrebné dorokovať s víťazom súťaže cenu. V priebehu mesiaca prebehlo zo strany vedenia MFK niekoľko rokovaní so zástupcami spoločností CI REGIO. A pokiaľ máme informácie, táto cena tak, ako bola predložená do súťaže je cena konečná a nemenná. Druhý dôvod bol ten, že potrebovali sme dokreovať prípravu materiálov za akých je možné odsúhlasiť túto súťaž. V súlade s dopracovaním týchto materiálov a s rokovaním oboch akcionárov, a to zástupcov mesta Košice a zástupcov spoločnosti o.z. Steel Trans Ličartovce sme sa dohodli na tomto postupe. Ak máme schváliť víťaza súťaže, potrebujeme najprv doriešiť vzťah oboch akcionárov v rámci MFK, vzťah k záväzkom a vzťah k možnej budúcej príprave výstavby nového futbalového štadiónu. Z tohto dôvodu ste dostali predložený materiál tak, ako ste dostali. Dostali ste dôvodovú správu, dostali ste dohodu oboch akcionárov a dostali ste návrh uznesenia. Podľa tohto návrhu uznesenia mesto Košice odkúpi od spoločnosti MFK pozemky, ktoré nie sú predmetom kúpy a ktoré boli svojho času odpredané spoločnosti MFK za jednu korunu alebo jedno euro s tým, že táto transakcia by sa realizovala spätným odkúpením vo výške jedného eura s DPH. 
Po druhé. Mesto Košice tak, ako mnohí poslanci žiadali, jednoznačne sa rozhodlo, že v spoločnosti MFK, ako akcionár nebude ďalej pokračovať a všetky svoje listinné akcie odpredá súčasnému akcionárovi spoločnosti FC Steel Trans Ličartovce. 
Po tretie. Mesto Košice urobí so spoločnosťou FC Steel Trans Ličartovce dohodu o vysporiadaní vzájomných vzťahov. To znamená o zrušení všetkých materiálov, ktoré boli podpísané pri založení spoločnosti MFK a.s., a samozrejme dohodne sa aj ďalší postup k príprave nového futbalového štadiónu. 
V štvrtom bode je zrušenie memoranda, aj keď tento bod je obsiahnutých v dohodách akcionárov, ale máme za to, keďže toto bola zakladajúca listina v celej spoločnosti MFK a.s., nič sa nestane, ak tento materiál cielenie uznesením mestského zastupiteľstva cielene zrušíme jeho platnosť. 
V bode piatom sa hovorí o ročnej dotácii zo strany mesta Košice pre rozvoj mládežníckeho futbalu. V súčasnosti je táto dotácia poskytovaná vo výške 300 000 eur ročne. Respektíve je to príspevok na činnosť MFK, vzhľadom na to, že mesto Košice odíde úplne zo spoločnosti MFK, je možné v budúcností tento finančný príspevok poskytnúť len formou klasickej dotácie. Žiadosť MFK bola, aby táto dotácia bola poskytovaná minimálne po dobu pätnástich rokov. My navrhujeme, aby maximálna doba, po ktorú budeme dotáciu na rozvoj mládežníckeho futbalu a mládežníckeho športu poskytovať, bola maximálne na dobu desiatich rokov. Samozrejme pod bodom a) až e), sú tam potom obmedzujúce kritériá, kedy mesto Košice môže prehodnotiť výšku svojej dotácie, kedy môže ukončiť úhrady tejto dotácie a kedy ich v podstate automaticky stráca zmluva o poskytnutí dotácie platnosť. Musím povedať otvorene, že s týmto v súčasnosti ešte druhý akcionár nesúhlasí, ale ja si myslím, že pre mesto Košice to je dosť podstatné, ak schválime takúto dotáciu, aby sme tam mali tieto obmedzujúce kritériá. Až po naplnení týchto dokumentov a podpísaní týchto dokumentov je možné pristúpiť k ďalšiemu bodu, a to schváleniu víťazov obchodnej verejnej súťaže tak, ako bola vyhodnotená komisiou v zložení celého predstavenstva MFK. Teda finálna suma, ako som spomínal, ponúknutá kupcom je 3 500 000 eur, so všetkým. 
Dali sme tam aj ďalej takú blokačnú časť tohto uznesenia, kde jednoznačne bod 6 môže nadobudnúť platnosť až vtedy, keď budú uzatvorené všetky kontrakty, všetky zmluvy medzi oboma akcionármi, a to mestom Košice a spoločnosťou FC Steel Trans Ličartovce. V ďalšom bode, vzhľadom na to, že na dnešné zastupiteľstvo nebolo možné pripraviť ešte možnosť založenia novej spoločnosti, ktorá by mala na starosti prípravu novej investície, výstavby nového futbalového štadióna, v podstate deklaratívne tu súhlasíme so založením tejto akciovej spoločnosti s tým teda, že mesto Košice by tam malo majoritný podiel, minimálne vo výške päťdesiatich piatich percent. MFK a.s. ako jediný športový klub, ktorý má v súčasnosti futbalové mužstvo v najvyššej futbalovej súťaži by malo podiel v tejto spoločnosti 15 % a zvyšných 30 % bude ponúknuté jednak Košickému samosprávnemu kraju, eventuálne ďalším akcionárom, ktorí by mohli byť súčasťou tejto spoločnosti a súčasne potencionálnymi finančnými donátormi tohto združenia. 
V ďalšom bode, samozrejme sa mi ukladá alebo žiada ma zastupiteľstvo, aby som pripravil na najbližšie rokovanie všetky materiály, ktoré sú potrebné na založenie tejto spoločnosti. Chcel by som ešte podotknúť jednu skutočnosť. Vzhľadom na to, že rokovania medzi mestom Košice a druhým akcionárom neboli jednoznačne ukončené a nezhodli sme na všetkých požiadavkách, napríklad na požiadavke bezplatného prenájmu priestorov novovybudovaného futbalového štadiónu po dobu deväťdesiatich deviatich následne možno päťdesiatich piatich rokov, jednoznačne trváme na tom, aby to všetko, ďalšie tieto možné dohody, boli až predmetom rokovania budúcich spoločníkov v novej spoločnosti. Dovolím si ešte predložiť návrh, pozmeňujúci návrh, na úpravu uznesenia, pretože zo strany kupujúceho som obdržal pripomienky. Ako podpredseda predstavenstva MFK vzhľadom na skutočnosť, že v predloženom návrhu zmluvy nie sú všetky body v súlade s možným predajom pozemkov, a to najmä to, že na pozemkoch, ktoré sú predmetom predaja v súčasnosti sa nachádzajú ťarchy, žiadal kupujúci, aby tieto ťarchy boli pred kúpnopredajným vzťahom alebo pred podpísaním kúpnopredajnej zmluvy zrušené. Pretože je nelogické, aby subjekt, ktorý kupuje pozemky mal na nich ťarchy, za ktoré nevie zodpovedať. To je skutočnosť prvá. Skutočnosť druhá môže byť tá, že každý subjekt, ktorý ide do takejto veľkej transakcie pravdepodobne čiastočne používa aj bankové prostriedky a samozrejme tieto bankové prostriedky nemôže dostať kým sú na daných pozemkoch ťarchy. Takže dovolím si prečítať pozmeňujúci návrh uznesenia, ktorý ste dostali v písomnej forme. Do schvaľovacej časti by som odporúčal doplniť bod 7, zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 595 zo dňa 15. apríla 2013 v časti určenia podmienok tak, že,  prvá odrážka znie „- kúpna cena bude prednostne použitá na úhradu všetkých splatných záväzkov MFK Košice a. s. voči tým veriteľom, ktorí majú zapísané záložné právo vo vzťahu k pozemkom, ktoré sú predmetom odpredaja formou obchodnej verejnej súťaže; kúpna cena sa ďalej použije na úhradu všetkých splatných záväzkov MFK Košice voči mestu alebo voči právnickým osobám založeným alebo zriadeným mestom,“;
Ďalej by som si dovolil do predloženého návrhu dohody akcionárov za čl. X. vložiť nový článok XI., ktorý znie: „Bez ohľadu na ustanovenia čl. IX. a X. sa obaja účastníci dohodli, že uložia predstavenstvu MFK vykonať všetky úkony súvisiace so splácaním spätných záväzkov MFK tak, aby po schválení valným zhromaždením, boli uhradené z tržieb za odpredaj pozemkov prednostne záväzky voči tým veriteľom, ktorí majú zapísanú ťarchu súvisiacu s výkonom záložného práva na liste vlastníctva č. 14064, katastrálne územie Južné mesto, a to voči Daňovému úradu Košice, Mestu Košice a Tatra banke, a. s.. Postup podľa tohto článku má prednosť pred postupom podľa ustanovení čl. IX. a X. Doterajšie články XI. až XIV by sa označili ako články XII. až XV.“ Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec Figeľ, po ňom pán poslanec Berberich nech sa páči.

p. Figeľ, poslanec MZ - Dobrý deň, vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, ja sa chcem spýtať predsa len na tú dotáciu pre tú mládež. Každoročne alebo, ja neviem, tam je napísané tých 15 rokov alebo menej. Je to na 10 rokov. Ako prídu k tomu ostatné kluby, keď v rámci koncepcie rozvoja športu, každý musí vlastne vykazovať svoje výsledky? Tam sú nejaké kritéria podľa ktorých sa tieto dotácie prideľujú, či na počet reprezentantov, počet medailí a podobne. Čiže mám tomu rozumieť, že športovci, ktorí  alebo deti, ktoré budú hrať futbal za MFK, oni dostanú to priamo? Ostatní musia bojovať, reprezentovať. Ďakujem.

p. Jakubov, námestník primátora - Ak môžem pán poslanec, ja by som hneď reagoval. 10 ročná dotácia je návrh z našej strany. Požiadavka zo strany druhého akcionára bola oveľa vyššia. 15 rokov. Minimálne 15 rokov žiadal s tým, že samozrejme, bez ohľadu na to, v akom stave sa bude nachádzať klub a všetky ostatné družstvá, žiadal tvrdo pravidelne každoročne dotáciu vo výške 300 000 eur. Z našej strany vznikol kompromisný návrh, ktorý predkladáme. Máme za to, ako som hovoril pri predkladaní správy, že 10 ročná lehota je úplne postačujúca. A ako máte možnosť vidieť v uznesení, a ako máte možnosť vidieť aj v dohode akcionárov, sú tam tvrdé obmedzujúce kritériá, ak dôjde k nejakému podaniu na konkurz a ak dôjde k vypadnutiu MFK z najvyššej súťaže a budú tam viacerí účastníci, eventuálne ďalšie obmedzujúce kritériá, ktoré sú tam, automaticky táto dotácia bude buď prehodnotená alebo úplne zastavená. Chcem len upozorniť, že MFK už v uplynulých rokov dostávala túto dotáciu v podstatne vyššej čiastke. Dá sa povedať, že posledné 2 roky je tento objem zastabilizovaný vo výške 300 000 eur. A dá sa povedať, že od roku 2005, píše sa rok 2013, každoročne na túto činnosť mládežníckeho futbalu, túto dotáciu dostavali. Vychádzali sme z tohto. Preto sme si to dovolili predložiť takýto kompromisný návrh na 10 rokov.

p. Berberich, poslanec MZ - Ďakujem pekne za slovo. Mňa by zaujímali v tejto súvislosti tieto veci. Jedná sa o veľmi dôležitú transakciu, ktorá bude mesto stáť nejaké nemalé prostriedky. Takže by som rád vedel, napríklad, čo sa týka tej dotácie, pozrel som si návrh uznesenia. V návrhu uznesenia je napísaná ročná dotácia v bode 5, ale v tej dohode je napísané, že to bude v zmysle VZN číslo 76. Tak či to teda nemá byť aj v uznesení a ak to teda má byť v uznesení a bude sa tá dotácia riadiť v zmysle toho VZN, tak sa potom pýtam, či je možné v zmysle tohto VZN schváliť takúto dotáciu teraz, dopredu na 10 rokov? Pretože keď si pozrieme VZN-ko, tak VZN-ko má nejaké pravidlá. Napríklad, že sa to schvaľuje dopredu, v rozpočte samozrejme. Druhá vec je, že by tieto dotácie poskytnuté v zmysle toho VZN by nemali navyšovať dlh mesta, atď. Čiže toto ma zaujíma. Ako to bude? Či je to teda vôbec možné takto schváliť, dopredu na 10 rokov. Každú ďalšiu dotáciu v zmysle VZN 76 schvaľuje zastupiteľstvo. Čiže my teraz už zaviažeme dopredu ďalšie zastupiteľstvá, že to musia schváliť? Toto by som rád vedel, ako to je. A ide o nemalé prostriedky, takže to je moja otázka. A druhá vec, ešte čo sa týka ceny, ceny toho štadióna, bolo by určite vhodné, v súvislosti s výdavkami mesta, ktoré mesto čaká, napríklad zo Strelingstavom, vedieť, koľko bude mesto stáť ten štadión? Pretože ja som si prečítal, že vláda vyčlenila 4 000 000, ale koľko bude musieť do toho mesto vložiť? Aby sme vedeli aj túto informáciu. Verme, že vlastne, zruší sa stará firma MFK, ale už sa ide zakladať ďalšia, ktorá bude mesto tiež stáť, len pri zakladaní, ten vklad zo základného imania je 275 000. Čiže ten príspevok na výstavbu štadióna určite nebude zanedbateľný. Takže toto by som tiež rád vedel. A možno aj ostatných by to zaujímalo. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Asi viacerí podávajte otázky, a potom pán námestník zodpovie naraz. Čiže pán poslanec Halenár, po ňom pán poslanec Gál.

p. Halenár, poslanec MZ - Ja som stále ešte nedostal odpoveď a niekoľkokrát som sa už pýtal, aké sú dôsledky konkurzu pre MFK? Čo sa prihodí? Aké dôsledky vyplynú, ak sa MFK dostane do konkurzu pre toto mesto? Neustále tu mávať nejakou vlajkou hrozby čohosi neurčitého, keď na druhej strane sú pozemky v hodnotách niekoľko miliónov euro? A dovolím si povedať, že aj povesť mesta, je nezodpovedné, prečo nedostávame túto informáciu? Ak MFK zajtra pôjde do konkurzu, mesto čaká A, B, C, D. Toto je treba jasne povedať. Bez toho, všetko čo tu schválime, je len nejaká chyméra, ktorá je nám podsunutá preto, aby niekto z toho, čo sa deje v MFK, získal veľa peňazí. Tu mementom by malo byť nielen to, že my sme sa vôbec nedozvedeli, že na pozemkoch MFK sú nejaké záložné práva Daňového úradu a Tatra banky a ďalších, pretože poslanci Bereš a Rusnák a ďalší, a primátor Knapík, ktorý bol predsedom alebo podpredsedom MFK predstavenstva, už si to nepamätám, myslím, jednoducho to neuznali za vhodné niečo také oznamovať. Veď načo! Tak, ako, však  dajme im každý rok peniaze! A hlavne na mládežnícky futbal. A keď nie na mládežnícky, ja si dobre pamätám, ako tu pán poslanec Bereš hovoril, že mesto je povinné platiť ťažké peniaze MFK! Z rozpočtu priamo. Ale minulosť by mala byť len našim mementom preto, čo sa chystáme urobiť dnes. V prvom rade by som žiadal odpoveď na otázku, čo sa stane, čomu bude mesto musieť čeliť, ak MFK 1.11. skrachuje?

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, pán poslanec Gál, po ňom pani poslankyňa Gamcová.

p. Gál, poslanec MZ - Ďakujem. Tiež by som chcel nadviazať na kolegu Berbericha ohľadom tej dotácie 300 000 eur na 10 rokov. Ako, vnútorné sa s tým veľmi nestotožňujem, že je správne a dobre zaväzovať zastupiteľstvá, ktoré prídu po nás, že musia to schváliť. A keď, tak potom mi tu chýba nejaký odkaz, keď to zastupiteľstvo neschváli tú dotáciu  každoročne 300 000, že aké to bude mať konzekvencie na mestský rozpočet, na mesto  ako také, opäť, lebo si nesplní svoje záväzky. Niečo mi tú také, v zmluve mi tu ešte chýba. A druhá otázka, ohľadom tej ceny 3 a pol milióna eur, ktorá je cena s DPH. Čo s tými záväzkami, ktoré sa z tejto kúpnej ceny nedajú hradiť? Lebo keď si odpočítame DPH z toho, tak je to menej ako 3,4 miliónov. A odkiaľ budú financovať alebo odkiaľ sa zoberú finančné prostriedky na krytie zostávajúcej sumy na záväzky? Ak teda mám správne informácie, teda že je to 3,4 a toto je 3 a pol s DPH. Ďakujem pekne.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, ešte s faktickou poznámkou pán poslanec Rusnák na pána poslanca Halenára chcel reagovať, nech sa páči.

p. Rusnák, poslanec MZ – Faktická pripomienka. Áno, pán kolega Halenár, v čase, o ktorom hovoríte, vám boli predkladané, najprv na každé rokovanie zastupiteľstva, neskôr sa to schválilo tuším, že raz polročne, klasické správy, kde bola aj správa hospodárenia MFK, kde bol rozpis presne záväzkov, bol takýto. A že sa vy nehanbíte hovoriť takto, ako vy hovoríte pán Halenár. Ďakujem.

p. Gamcová, poslankyňa MZ - Ďakujem vážený pán primátor. Myslím, že nie som sama, komu niektoré veci nie celkom vyhovujú v tomto návrhu. A ja si pamätám obdobie, z histórie Košíc, keď sme myslím, že 2 roky neposkytli žiadnu dotáciu. A to práve preto, lebo mesto nemalo dostatočné finančné zdroje v rozpočte. A preto sa chcem opýtať, tiež sa mi zdá to trošku príliš vysoká suma, ktorou nás vyslovene, mám pocit, že niekto tlačí k múru. A v tejto súvislosti mám otázku na pani kontrolórku, myslím, že je kompetentná povedať. Či je možné, aby sa mesto zaviazalo na poskytnutie dotácie, v zmysle nášho schváleného všeobecného záväzného nariadenia. A v čase, keď všetci vieme, že nemáme dostatok finančných prostriedkov na iné dôležitejšie veci, ako bezpochyby sú, školy a sociálna oblasť. A odkazujem sa mimochodom aj na vyjadrenia z Národnej rady, aj na vaše vyjadrenie, pán primátor, že na budúci rok nám hrozia všelijaké problémy, v súvislosti s týmto. Takže, či naozaj je možné zaviazať takouto zmluvou mesto, aby poskytlo dotáciu v takejto vysokej výške? Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Pani hlavná kontrolórka, potom, v rámci odpovedí vás poprosím, aby ste odpovedali pani poslankyni. Pán poslanec Halenár, po ňom pán poslanec Dečo nech sa páči.

p. Halenár, poslanec MZ - Ja si vôbec myslím, že celý ten bod dotácie mládeže potrebuje nejakú argumentáciu. Skrátka niečo, čo je postavené na nejakých reálnych základoch. Koľko sme mládežníkov vychovali? Kde všade sa teda MFK, kde všade sa uplatnili? Za koľko peňazí boli, keď, transferovaní do iných klubov? Aký profit z toho? Alebo čo vôbec získalo mesto z toho, že podporovalo mládežnícky futbal? Veď aspoň nejaká argumentácia! Keď dáme ročne 300 000 eur na podporu talentovaných mladých ľudí v tomto meste, musíme predsa brať nielenže futbal, futbal predsa nie je možné, aby v súčasnom stave, keď je to jedna žumpa, jedna odporná, zapáchajúca žumpa, plná všetkého, čo žumpa obsahuje, aby sme my ešte pchali do toho peniaze. Jednoducho premýšľajme, že sú to naše prostriedky mesta z rozpočtu, ktoré môžeme dať kdekoľvek. Môžeme ich dať jednorázovo alebo dlhodobo. A dávať ich do mesta, bez akejkoľvek, teda do toho MFK, bez akejkoľvek podpory, že len na nás tlačia! Je neuveriteľné, kde sa dostali vzťahy MFK a FC Ličartovce, respektíve ľudí, ktorí zastupujú tieto 2 subjekty v MFK! Viete, už len z formálnej stránky, keď sa pozriem na bod 6, ktorého prijatie je podmieňované ďalšími nejakými podmienkami, my doteraz ako keby sme nemali dostatok problémov s právnikmi a dôsledkami, ktoré z takýchto zmlúv plynú. Teraz ide o 3,4 milióna euro, ktoré ideme podmieňovať akýmsi, čímsi...  Predsa je jasné, aspoň ľuďom, ktorí sú v tomto meste trošku zbehlí, že podpisom primátora, nadobúda uznesenie platnosť. Tzn. ak je platné uznesenie, že víťaz obchodnej verejnej súťaže má dostať tie peniaze  a my to podmieňujem niečím. Zvážte, premýšľajte!

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, pán poslanec Dečo, nech sa páči. Prihláste sa znovu  (p. Halenár), lebo robíte dlhé pauzy, tak neviem, kedy končíte. Pán poslanec Dečo, pán poslanec Halenár po ňom znova.

p. Dečo, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Napriek všetkým tým emóciách, ktoré tu roky prebiehali a v podstate aj dnes to začína byť emotívne, považujem za veľmi pozitívne to, že konečne dospievame do štádia, keď nebudeme hovoriť o MFK len ako o nejakej ťarche. Padali tu aj ťažšie a tvrdšie výrazy, ale budeme môcť hovoriť o tom, že je to subjekt, ktorý je samostatný a mesto tento problém, verím tomu, že vyrieši. Je tu nejaký návrh, ktorý samozrejme má svoje pre a proti a ja by som tiež chcel povedať k tomu, že tie kritériá, podľa mňa, sú vo vzťahu k ostatným druhom športov v Košiciach, poviem to tvrdo, diskriminačné. Ak by mali spĺňať futbalisti tie kritériá, ktoré musia spĺňať všetky športy, ktoré chcú dostať dotáciu, neviem, či by dostali pár 10 000 eur? Alebo opačne, či by basketbalistky Good Angels a ich žiacke, juniorské tímy nedostávali miliónové dotácie. To nehovorím o iných druhoch športov. Toto si myslím, že je našou povinnosťou trošku zreálniť. Napriek tomu, že na tom štadióne, kde dnes MFK hrá, som behal aj s loptou aj s tretrami, a mám aj k tomu futbalu vzťah. Ale my by sme mali emócie dať bokom. A mali by sme byť objektívni. Toto je niečo, čo nám všetky ostatné druhy športu a ich zástupcovia, ich detské a mládežnícke organizácie, budú môcť reálne vytýkať. Preto si myslím, že tá dotácia by sa nemala vzťahovať na tak dlhé obdobie. Pretože , isté prechodné obdobie, keď sa klub postaví na vlastné nohy, mu musí stačiť. Myslím, že tých 5 rokov je maximálna doba, o ktorú by sme mali tú dotáciu dávať. A tá suma by nemala presahovať 100, 150 000 eur. A nie 300 000 eur. Nehovoriac už o tom, že keď sa dostanú tí chlapci na nejakú úroveň, viď taký Milinkovič, keď nám odíde do Chelsea, ten výťažok, neviem, čo z neho malo mesto? Takže, pán primátor, ja na záver svojho príspevku dávam pozmeňujúci návrh, aby v prípade, že mesto schvaľuje dotáciu a ide týmto spôsobom o dlhodobú, aby dotácia bola maximálne 150 000 eur ročne a aby trvala po dobu 5 rokov. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pán poslanec. Chcem sa len spýtať, či je tu nejaký zástupca z MFK? Lebo pozvaní boli aj predseda predstavenstva aj právny zástupca. Len vás nevidím. Chcem sa spýtať, či je tu... Nikto. Dobre. Ďakujem pekne. Pán poslanec Halenár, po ňom pán poslanec Petrvalský, nech sa páči.

p. Halenár, poslanec MZ - Chcel by som ešte, panie poslankyne a páni poslanci, upozorniť vlastne na 2 roviny návrhu uznesenia, ktoré máme pred sebou. Prvá rovina je, že vlastne schválime, že všetky pozemky, ktoré rokmi prešli do MFK, časť z nich bude za tých istých podmienok, tzn. za 1 euro vrátené mestu, časť z nich bude predané subjektom MFK, tzn. že to už je skrátka subjekt, kde máme 50 %. A časť z nich si MFK nechá. Aspoň tak som tomu porozumel, o tých pozemkoch a dá ich do nového klubu alebo do novej firmy, ktorá sa bude volať MFA a bude to tvoriť ich 15 percentný vklad. Veľmi pekne sme dopadli za tie roky, čo sme dávali pozemky pre MFK. Naozaj, to je jedna rovina návrhu. Druhá rovina navrhuje je vznik novej obchodnej spoločnosti s názvom MFA. A tá má slúžiť, že vraj na to, aby sa postavil štadión. Nikto nevie za akú cenu, pre koľko tisíc ľudí? Ja neviem, koľkí si tu pamätáme, v tomto meste otváracie stretnutie na VŠA, keď bolo, nechcem streliť, či nie dokonca 40 000 ľudí. VŠA bolo oslavované ako model, ktorý bude fungovať báječne. Skúsme sa pozrieť, ako vyzerá tento štadión dnes. A kto bol jeho vlastníkom. Ak toto nie sú pre nás dostatočné mementá, že mesto nie je dobrý vlastník a nie je dobrý investor a nevie sa starať o svoj majetok, neviem už čo nám dokáže pripomenúť našu zodpovednosť a našu rolu pred Košičanmi. Pretože dnešné hlasovanie bude aj o narábaní s majetkom všetkých Košičanov. Pretože pozemky patria im. Chcem povedať, že momentálne je tu nejaká presadzovaná idea, že futbalové štadióny sú to, čo potrebuje táto krajina. Ja si to nemyslím. Dokonca si myslím, že v Košiciach bohato stačí kapacita štadiónov, ktoré sú, momentálne ku potrebe ľudí navštevovať futbalové stretnutia. Je to druhá rovina návrhu, kde je kopa, kopec nejasných vecí. Nezrozumiteľných. Dokonca, ako sme tu počuli od námestníka Jakubova, od 30 percentného akcionára, keďže mesto bude mať 55 a MFK 15, to je 70 dokopy a od 30 percentného akcionára alebo akcionárov sa bude vyžadovať donorstvo. Tzn. aby oni, s tridsiatimi percentami platili nevedno čo! To si kto vie predstaviť, za normálnych podmienok, ktoré tu fungujú v tejto krajine, že niekto s tridsiatimi percentami bude pchať peniaze niekde?!

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, prešiel vám časový limit. Prihláste sa znovu pán poslanec. Pán poslanec Petrvalský, nech sa páči.

p. Petrvalský, poslanec MZ - Ďakujem pán primátor za slovo. Ja by som chcel povedať len jednu vec. Bol by som veľmi nerád, keby sme zase schválili niečo, čo právne nie je čisté. Bol by som veľmi rád, keby sa nejaký právnik alebo pani kontrolórka vyjadrila k tomu, či my vôbec môžeme podľa VZN 76 poskytovať takú dotáciu? A takou formou, ako je to navrhnuté. Či by nebolo treba vynechať VZN 76 a nejakým iným mechanizmom, keď už chceme poskytovať, lebo skutočne mi to dnes schválime, potom to budeme chcieť dať podľa 76-ky a prídeme na to, že právne to nie je v poriadku, že sa to nedá. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Čiže teraz dám slovo predkladateľovi, pánovi námestníkovi, aby zodpovedal na dotazy, ktoré ste dali a potom poprosím aj pani hlavnú kontrolórku, aby sa vyjadrila teda k bodu 5, časti B) uznesenia, či je možné dať takto dotáciu v podstate alebo schváliť dopredu. Či je to právne čisté. Čiže nech sa páči pán námestník Jakubov, po ňom pani hlavná kontrolórka.

p. Jakubov, námestník primátora - Ďakujem pekne za slovo. Pokúsim sa reagovať na všetky diskusné príspevky alebo otázky, ktoré boli položené. 
Pán Berberich. Dotácia, návrh MFK. Ide o spätný predaj pozemkov. Ja by som chcel, na začiatok si dovolím zacitovať zo stanoviska občianskeho združenia Ličartovce, len aby ste vedeli v akých podmienkach sme rokovali, ako druhého akcionára. „ Občianske združenie žiada, aby sa mesto zaviazalo poskytovať MFK finančné prostriedky najmenej vo výške 300 000 eur, ako príspevok pre mládežnícky futbal, po vzájomne dohodnutú dobu, najmenej však 15 rokov. V pôvodnom návrhu sme navrhovali /rozumej- druhého akcionára/ dobu 50 rokov, na čo mesto nereagovalo.“ Na to sme fakt už nereagovali. „A to vždy mesačne najmenej po 25 000 €, atď. atď.“ Takže takto prebiehali tie rokovania. Isteže, vážené dámy a páni, je na nás, čo nakoniec schválime, aké budú pozmeňujúce návrhy, a k čomu sa dopracujeme pri schvaľovaní tohto uznesenia. My sme vychádzali z toho, že tie finančné prostriedky sa na ten mládežnícky futbal poskytovali roky dozadu. Boli roky, keď sa navyšovala cena z 300 na 550 a pod. Nakoniec ten prehľad nie je problém, mnohí, ktorí ste tu sedeli a pamätáte si. Čiže na základe tohto vznikla táto dohoda. Je to jedna z podmienok druhého akcionára, aby sme mohli komunikovať o ďalších bodoch. Samozrejme, je to predložené na rokovanie zastupiteľstva a znova hovorím, že bude závisieť na nás, čo schválime. 
Pán kolega Halenár, pán poslanec Halenár. Dôsledky konkurzu MFK. No, predpokladám, že ako náhle bude na MFK uvalený konkurz, tak automaticky nastúpi správca konkurznej podstaty, ktorý bude disponovať so všetkým majetkom, ktorý v súčasnosti má MFK vo vlastníctve, teda s pozemkami jednej a druhej časti, či sa nám to páči, alebo nie. Ja neviem dopredu odhadnúť, či z týchto pozemkov vôbec niečo sa dostane mestu späť. Či vôbec niečo bude vyplatené pre mesto alebo nie. To takto ďaleko nie som a netrúfnem si to odhadnúť, súc si vedomý ako prebiehali konkurzy v mnohých spoločnostiach, či už v Košiciach alebo na Slovensku. Dovolím si predpokladať, že správca konkurznej podstaty bude pozerať v prvom rade na to, aby uhradil všetky záväzky veriteľov, aby uživil činnosť svojej kancelárie, chod seba ako takého, a či náhodou z tohto nám bude niečo vrátené alebo nie, je to diskutabilné. Ja som tu nesedel, keď sa realizovali transakcie prevodu pozemkov na MFK. A bohužiaľ dnes tieto pozemky sú na LV-čkach zapísané vo vlastníctve MFK. Čo sa týka tiarch a tak ďalej, samozrejme jednotliví veritelia typu štátnych veriteľov, ako, ja neviem, či už je to Daňový úrad a ďalšie si automaticky, keď nedostanú úhrady v danom čase, uplatňujú tieto ťarchy na jednotlivé pozemky. A pokiaľ viem zo zákona, tieto ťarchy musia byť zapísané. Nepoznám, nemám v hlave presnú štruktúru tiarch na jednotlivé pozemky, ale, bohužiaľ áno tie pozemky, ktoré sme dali MFK za  jednu korunu alebo jedno euro, dnes sú vo vlastníctve MFK. A dnes sú zaťažené, pretože si MFK neplní svoje záväzky voči veriteľom. Je to fakt. Iné k tomu neviem povedať. Čiže, či niečo z tých pozemkov dôjde späť alebo nie, o tom dosť veľmi pochybujem. 
Pán poslanec Gál. Dotácia 300 000 na 10 rokov. Preto som si dovolil prečítať, aké boli tie rokovania, pretože táto požiadavka je, znovu hovorím, je na nás, čo a ako. Súhlasíme aj s niektorými názormi, ktoré tu odzneli, že táto dotácia môže byť alebo je jednoznačne diskriminačná voči iným odvetviam športu. Atď., atď. Niekto kedysi rozhodol, že táto dotácia bola dávaná MFK, a táto dotácia ide ďalej. Pán poslanec Gál ešte, cena 3 a pol milióna a záväzky vo výške 3,4 milióna. Je to cena ponúknutá víťazom súťaže. Prvá cena bola tri a pol milióna so všetkým, druhá bola 2,8. Pokiaľ mám informácie z rokovaní druhého akcionára so zástupcami spoločnosti, ktorá je víťazom, ak by náhodou súťaž bola zrušená, zvažujú, či vôbec do toho ísť, resp. vzhľadom na to, aké boli ostatné ceny, možno by išli ešte smerom dole. Neviem. Opäť fabulujeme situáciu, ku ktorej sa neviem vyjadriť, ako budú uhrádzané postupne záväzky. No vychádzame z toho, že tá cena bez DPH bude podstatne nižšia. Bude sa pohybovať okolo troch miliónov, pretože tam nie je fixné DPH 19 %, ale odvíja sa od toho, aký je charakter týchto pozemkov. Predpokladám, že s tým sa bude musieť buď vysporiadať MFK a na základe vzájomne dohodnutých podpísaných dokumentov by sa s tým muselo vysporiadať MFK. A vzhľadom na štruktúru veriteľov, ktorá je tam, predpokladám, že toto by mu už nemalo robiť problém. Ako bude ďalej bežať spoločnosť po našom odchode, neviem. A poviem pravdu, preto chceme z tej spoločnosti vycúvať. To je vyslovene základná myšlienka. 
Pani Gamcová. Dva roky nebola žiadna, neviem o ktoré roky ide pani poslankyňa, ale hovorím, viem, že potom boli dotácie v iných rokoch zase možno niekedy aj 2x navyšované. Možno vzhľadom na to, že tam niečo chýbalo. Ale to by sme museli urobiť prehľad za všetky roky od roku 2005. Ja si myslím, že už to bolo veľkou dotáciou svojho času, ak pozemky v pomerne vysokej hodnote boli prevedené na túto spoločnosť. Či už každý rok? To máme potvrdené, čiže bola každý rok. Už len to bola veľká dotácia, keď dostali obrovské, obrovské hodnoty pozemkov za jednu korunu alebo jedno euro. Takže nechcem sa k tomu vyjadrovať. Ale podľa mňa je to fakt. 
Pán poslanec Halenár. Dotáciu za akých podmienok. No, neviem na to reagovať pán poslanec, či je to výhodné alebo nie je to. Všetky tieto dotácie a všetky tieto prostriedky mali smerovať nie na činnosť futbalového klubu, toho, čo je na najvyššej úrovni, ale na výchovu mládeže. A v akom dôsledku sa to v konečnom dôsledku prejaví, vieme dobre, že futbal je jeden z dvoch športov, ktorý má pomerne silnú mládežnícku základňu. Je to určitý fenomén, ale súhlasím, treba zvážiť, či áno alebo nie. Vážené dámy, páni, bude to na vás. 
Pán Dečo. Kritéria vo vzťahu k ostatným športom. Áno, už som to párkrát povedal, máme tu návrh uznesenia na polovičnú dotáciu, na 5 ročné obdobie. Dámy a páni, opäť, ak to bude pozmeňovák, budeme o ňom hlasovať. 
Pán Halenár. Ako sa pozeráme na to, že časť pozemkov si nechá vložiť do KFA. Takto, čo sa týka novej akciovej spoločnosti alebo subjektu, ktorý by mal na starosti výstavbu štadiónov. My zatiaľ hovoríme len o tom, že malo by sa to pripraviť. Všetky materiály  prípravy tejto novej spoločnosti budú opäť, ak k tomu dôjde, budú predložené opäť na mestské zastupiteľstvo. A je na vás, a na nás, k čomu dospejeme, a čo si odsúhlasíme. Dnes povedať, či bude taký, onaký. Samozrejme, my chceme ponúknuť iným akcionárom, ako napríklad KSK a ďalším, aj kvôli tomu, lebo nevieme si predstaviť, že mesto samo dokáže utiahnuť takúto výstavbu. Ale hovorím, či k tomu dôjde? Je nás 50. Je to 50 hlasov. Čiže je to na nás. Ale, neviem dnes, pretože ešte nie sú tieto materiály pripravené. Čiže tieto otázky považujem za predčasné. A fakt sa k tomu neviem, neviem vyjadriť. Čo štadióny? Ja som už na ostatnom zastupiteľstve povedal, mnohí si pamätajú, že v roku ´90 bolo v Košiciach 5 futbalových štadiónov. Dá sa povedať, v tom čase prvej kategórie, všetky boli vo vlastníctve nejakých telovýchovných spoločností. Všetky sa podarilo v transformačnom procese, po roku 90, veľmi pekne a šikovne sprivatizovať, odpredať a podobne. Neviem, ako sa správali títo súkromní vlastníci. Ale dnes z tých piatich je funkčný jeden, jediný. Bývalý štadión alebo ešte aj súčasný Lokomotívy Košice, ktorý je tak isto v súkromných rukách. A je v takom stave, že nespĺňa technické kritériá, technické parametre, aby sa tam hrali medzinárodné súťaže. A bohužiaľ, už ani domáca najvyššia súťaž ide na výnimky. Takže takto sa správajú súkromní vlastníci. Len toľko viem k tomu povedať. Mesto nemalo ani v jednom, pokiaľ viem, z týchto piatich štadiónov účasť. Čiže neviem povedať, ako by sa správalo mesto, ale horšie ako títo, ktorí ich použili na komerčné účely iné, ako na šport, resp. jeden jediný, ktorý je funkčný, je v takom stave ako je, už horšie spravovaný si ani neviem predstaviť. 
Pán Petrvalský. Vyjadrenie k dotácii 300 000, ako VZN. To asi predpokladám, že pani hlavná kontrolórka alebo niekto sa k tomu vyjadrí, aká by bola možná forma alebo nie. Ďakujem, myslím, že ak som na niečo nezodpovedal, tak sa ospravedlňujem.

p. Raši, primátor mesta - Čiže najprv budú faktické poznámky na vystúpenie pána námestníka a potom by som pani hlavnú kontrolórku poprosil, aby dala informáciu na tú možnosť, či nemožnosť schválenia prísľubu dotácií na dlhšie časové obdobie, ako presahuje mandát tohto zastupiteľstva. Čiže nech sa páči, pán poslanec s faktickou Halenár, po ňom pán poslanec Dečo.

p. Halenár, poslanec MZ - Faktická pripomienka. No, tak veľa ste nám toho nepovedali. V prípade teda, že bude vyhlásený konkurz na MFK správca konkurznej podstaty prevezme majetok a bude s ním narábať. To cirka bolo každému jasné. Ale z toho, že za značný, možno aj najväčší kus pozemku, to chcem ešte hovoriť o tom, ako sme dostali tú informáciu, je nám ponúkané za veľmi nevýhodných podmienok 3,4 milióna euro s DPH, si vieme cirka urobiť obrázok, ako asi mesto, respektíve správca konkurznej podstaty by vedel pohľadávky veriteľov uspokojiť. To znamená, že tam by toto až takéto strašenie by asi nemalo prichádzať do úvahy, že čo sa prihodí. To len pre každého. Aby sme si to zobrali do úvahy.

p. Dečo, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem. Ja som chcel ešte, pán námestník, kolegovia, kolegyne, podotknúť toľko, že ten môj návrh vnímam nie len ako nejaký protest alebo protinávrh, ale skôr návrh, ktorý by mohol byť kompromisom. Aj vo vzťahu k celej športovej obci. Čo si myslím, že dosť podceňujeme. A je tu ešte jednu vec, ktorú si možná nedostatočne uvedomujeme. Spoločnosť s ktorou tu komunikujeme a ktorej ideme tak veľkoryso svojim spôsobom vytvárať podmienky pre ďalší šport a pre ďalšie dotácie, je v platobnej neschopnosti. Čo bude s našimi dotáciami, ak sa takýto stav bude opakovať, prípadne prehĺbovať? Preto som zato, aby tá dotácia bola na čo najkratšiu dobu a v čo najnižšej primeranej miere. Ďakujem.

p. Ihnát, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Áno, pán primátor, ďakujem pekne za slovo. Kolegyne, kolegovia, ja už aj minule, keď som bol na jednom tu zastupiteľstve, som povedal, že „prepánakráľa“, že chýba mi tu zástupca prvého alebo MFK, a stalo sa to, že pán Kráľ práve vystúpil vtedy. Sme sa tu zasmiali, trošku. To som fakt, ako, vtedy ako nie srandou myslel, ale som to myslel, ako vážne. Mne tu chýba človek z tohto  klubu. My sa tu bavíme o niečom, vlastne a ja si myslím, že mnohým nám tu by prispelo to, aby sa postavil pred nás ten človek alebo ten zástupca toho klubu, a povedal určité také priority, určité vízie s tými peniazmi, vlastne, ako by narábal, atď. No mne to tu chýba. Jednoducho škoda, že tu nie sú. A sa čudujem vlastne, že ide o nich a jednoducho nemajú asi záujem. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pán poslanec. Obaja zástupcovia boli pozvaní na toto zastupiteľstvo. Takže, bohužiaľ, máme informáciu, akurát, že neprídu. Pán poslanec Berberich, po ňom pani poslankyňa Gamcová. Stále sú to faktické poznámky na vystúpenie pána námestníka.

p. Berberich, poslanec MZ -  Faktická pripomienka. Ďakujem pekne. Teda, čo sa týka toho príspevku, tej dotácie, tak asi sa vyjadrí pani kontrolórka, lebo tiež som ešte teda nezaregistroval nejakú odpoveď. Čiže počkám ešte na to. A druhá vec je, že čo sa týka ceny toho štadióna, teda odpoveď je taká, že nevieme náklady. Dobre som počul alebo  dobre som pochopil? Čiže nevieme, koľko to bude stáť mesto do budúcnosti, zatiaľ.

p. Raši, primátor mesta - No, keďže ešte žiaden projekt mesto neurobilo, tak nemôže povedať dopredu, čo to môže stáť. Čiže jediné projekty, ktoré si dával, ale ešte žiaden projekt konkrétne nacenený nie je, číže preto povedal pán námestník, že keby sa uvažovalo s výstavbou štadióna, musia sa dať varianty, aké sú možné aj s cenovými aj s nacenením. Vieme, že 4 000 000 podpora štátu, a potom je na zastupiteľstve, či sa stavať bude alebo nebude. S faktickou ďalej pani poslankyňa Gamcová a po nej pani poslankyňa Jenčová. 

p. Gamcová, poslankyňa MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem. Ja som len chcela vysvetliť. Mala som na mysli roky, keď bola situácia, že nebolo možné zvýšiť celkový dlh mesta, hovorí sa o tom v paragrafe 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 76 o poskytnutí dotácií. Keďže tieto môžu byť nielen MFK, ale všeobecne, ako dotácie komukoľvek, športovým, kultúrnym a ďalším klubom alebo združeniam poskytnuté len vtedy, ak má rezervu vytvorenú príslušnú v danom roku mesto Košice. A preto si myslím, že toto nie je v súlade so všeobecne záväzným nariadením. A takáto dotácia, podľa môjho názoru, by vôbec nemala byť poskytnutá klubu, ktorý za tie celé roky si vytvoril takýto imidž, aký má. Nehovoriac o tom, že nie je schopný poslať tú ani zástupcov, aby sme aspoň videli, kto tento klub zastupuje. To je všetko. Ďakujem.


p. Jenčová, poslankyňa MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem za slovo. Ja by som skôr doplnila pána námestníka. Obidvaja určite pamätáte na to, že keď ste nastúpili do funkcie, tak som povedala, že toto bude tvrdý oriešok. A teda nie je to oriešok, ale taký fajne kokosový orech, ktorý muselo toto vedenie rozlúsknuť. Vážení kolegovia, pokiaľ ja dobre pamätám, tak myslím, že sme 50-percentným akcionárom, ktorý sa má podieľať aj na stratách, čo som aj v minulom volebnom období vždycky kritizovala. A sa mi to vôbec nepáčilo. Mne sa vôbec nepáčil ani ten prevod pozemkov. Na môj návrh vtedy tam právo spätnej kúpy. Avšak bývalé vedenie v jednom prípade to právo spätnej kúpy dalo, v druhom prípade nie. Čiže toľko k tým rôznym machináciám alebo, ako to nazvem, ktoré tu boli. Avšak toto vedenie má pred sebou kokosový orech, ktorý ja teda vidím fest tvrdý. A navŕtať ho bola veľká odvaha. Ale čo sa týka poplatkov detí, tak tie sú najnižšie v rámci futbalu. Čiže v tomto smere sa prikláňam za dotáciu mládeže, ktorá tu fungovala, pretože ostatné kluby berú nepomerne väčšie dotácie za deti. Stále vidíme bilboardy, že „Zober loptu, nie drogy“. Takže aj toto skúsme mať na pamäti. A všetci, kolegovia, ktorí tu sedeli a vehementne nás presvedčili o výhodnosti tej celej transakcie, ktorá tu bola predtým, tak teraz najviac kritizujú. Ja som kritizovala vtedy a teraz tento návrh budem musieť podporiť, pretože je jediný možný, aby toto mesto neprišlo o všetko ešte viac a nemuselo sa podieľať na ďalších stratách. Ďakujem.

p. Petrvalský, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem pán primátor. Ja skôr na vás zareagujem. Ste povedali, že nemáme my žiadny návrh štadióna. V minulom volebnom období, pokiaľ sa dobre pamätám, sme tu dokonca ho rozoberali. Aj hlasovali o ňom. To bol štadión typu Slavia Praha. Tak ja neviem, čo sa s týmto návrhom stalo? Či nezostal na meste alebo, neviem čo sa stalo s tým návrhom, ale my sme jeden takýto návrh štadióna mali. Len to som chcel povedať. Bol by som rád, keby sme to tu dnes nerozoberali, lebo nepatrí to k téme. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pozrieme, nájdeme všetky návrhy bývalé, ktoré sa na meste budú nachádzať. Čiže teraz poprosím pani hlavnú kontrolórku, lebo viacej dotazov bolo práve na časť B), bod 5 uznesenie, či je to možné vôbec takto navrhnúť? Nech sa páči.

p. Jakubíková, hlavná kontrolórka - Ďakujem pekne za slovo. Všeobecné záväzné nariadenie neobsahuje, či môže byť dotácia na určité obdobie. Vlastne ani podľa mňa s tým ani nepočítalo, že by mohlo byť, nejaký taký prípad, že by sme schvaľovali dotáciu na dlhšie obdobie. Pretože sa tu uvádza, že výšku finančných prostriedkov na príslušný rok, určený na poskytovanie dotácií schvaľuje mestské zastupiteľstvo v rozpočte mesta. Ide podľa mňa o program Zdravie, kde sa schvaľuje určitý rámec na tieto športové aktivity, na tieto dotácie. Pritom sa tiež uvádza, že prijímateľ dotácie predloží vyúčtovanie do 31. januára nasledujúceho roka. Čiže tam vzniká nejaký problém. Ale najzávažnejší, podľa mňa, sú rozpočtové pravidlá. Pretože je záväzný rok, ktorý máme a nasledujúce roky nie sú záväzné. Čiže tieto finančné zdroje musia byť zapracované v rozpočte mesta. To je z mojej strany zatiaľ všetko.

p. Raši, primátor mesta - Ešte pán námestník chcel zareagovať. Nech sa páči.

p. Jakubov, námestník primátora - Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem reagovať na pripomienky. Čo sa tyká účasti MFK. Neviem teraz vyhodnotiť účasť v MFK. Chcem povedať jedno, že niekto niekedy o tejto účasti rozhodol. A či chceme alebo nechceme, sme tam dvaja akcionári. Sú teraz dve možnosti. Buď budeme nejakou formou zabezpečovať alebo prispejeme na činnosť MFK, myslím mládeže a umožníme ďalšie pokračovanie s tým, že aspoň tie pozemky, ktoré nám vráti MFK, nám vráti alebo sa nedohodneme a MFK zrejme bude pokračovať v takejto forme. Pre nás je veľmi prioritné, aby sme z MFK čím skôr vystúpili. Akonáhle z MFK nevystúpime a náhodou tam bude pokračovať zadĺžovanie, či chceme alebo nechceme, sme stále 50 % spoluvlastník MFK. 
Čo sa týka návrhu štadióna, pán Petrvalský, áno, viem, že pokiaľ toto bolo nejako zmrazené, vzhľadom na to, že bola ekonomická kríza. Chcem povedať len jedno. Teraz sa bavíme o štadióne z jediného dôvodu. Pretože štát garantuje určité vyčlenenie finančných prostriedkov. Zatiaľ je to vo výške štyroch miliónov eur. Samozrejme, ak do toho mesto nepôjde s futbalovým klubom, tak o tom uvažovať nemôžeme, lebo situácia bude taká, aká je teraz. Dostaneme sa do situácie, že mesto nebude disponovať žiadnym štadiónom. Je to na nás, či sa rozhodneme alebo nerozhodneme. Je tu tá výhoda, že pokiaľ by za inej situácie šlo do toho mesto, musí zháňať finančné prostriedky v plnej výške alebo s niekým. Pokiaľ štát nám niečo dáva, predsa je potrebné už len prispieť.
Na otázku pána Berbericha, koľko štadión alebo nie. Áno, tak, ako povedal pán primátor, nemáme projekt, ale reálne musím povedať už určite 4 000 000 na výstavbu kompletného futbalového štadiónu stačiť nebudú. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Čiže, teraz, aby sa nám to celé nepoplietlo, najprv dám slovo s faktickými poznámkami na pani hlavnú kontrolórku. Pán poslanec Bereš, pani poslankyňa Blaškovičová, aj pán poslanec Gál na hlavnú kontrolórku alebo už na pána námestníka? Na pani hlavnú kontrolórku, dobre. Čiže najprv budú faktické poznámky na pani hlavnú kontrolórku. Milan Bereš a pani poslankyňa Blaškovičová, nech sa páči.

p. Bereš, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem pekne za slovo. Ja som tiež na pána námestníka, ak môžem. Plne sa stotožňujem s tým, že zo všetkých zlých riešení mesto pripravilo materiál, ktorý bohužiaľ v dnešnej situácii asi je potrebné podporiť, lebo z tých zlých riešení je to asi to najlepšie. To je prvá poznámka. Druhá poznámka, fakt, ten štadión momentálne nie je predmetom rokovania, ale ten pôvodný projekt, ktorý tu bol predstavený bol vo veľmi vysokom finančnom objeme, kedy ešte boli sponzori. Myslím si, že bude treba vytvoriť nejaký menší projekt. A myslím si, že mal by spĺňať aj medzinárodné kritérium, aby sa v Košiciach mohol hrať medzinárodný futbal. To ako zase si treba povedať. Nebudeme sa tu hrať. A ešte jednu poznámku, pán primátor, by som poprosil, dodržiavať rokovací poriadok v tom, príspevok k danej téme, má poslanec spravidla raz. Niektorí tu idú vystupovať už šiesty krát. Keď mali materiál, mohli si ucelene pripraviť nejaké myšlienky a nejaké predvolebné demagogické somariny tu nemusíme počúvať.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pán poslanec. Neostáva mi nič iné, iba s vami súhlasiť. Samozrejme som si pozrel § 42, tak, ako hovoríte, rečníkovi sa udeľuje slovo k prerokovanej veci spravidla raz. Viackrát sa udelí slovo k tej istej veci podľa časových možností. Len, dalo by sa to zabezpečiť iba tým, že prerušíme rozpravu, lebo na toto zastupiteľstvo zatiaľ nemáme nejako limitovaný čas. Čiže pani poslankyňa Blaškovičová, pán poslanec Gál, nech sa páči.

p. Blaškovičová, poslankyňa MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem pekne pán primátor. Chcela by som reagovať na pani kontrolórku. Tiež sa mi absolútne nezdá, že futbalový klub nás tlačí k múru. Má naše pozemky, hospodári tak, ako hospodári. Výšku jeho dlhu, ja priznám, sa neviem, neviem aké sú pohľadávky štátu voči futbalovému klubu, aké sú pohľadávky ostatných veriteľov. Takže by ma to celkom zaujímalo, že v prípade zisku 3,4 milióna, koľko by sa automaticky muselo uhradiť. Ďalšia vec, čo sa týka dotácií. Dotácie predsa sú ročnou záležitosťou. Nemáme nikde stanovené viacročné granty. A pokiaľ je dotácia dotáciou, na dotáciu predsa nikdy nie je nárok. To znamená, že garantovať niečo dlhodobo,... nerozumiem tomu. Takže neverím, že z tohto VZN-ka by to bolo možné zafinancovať. A určite by som za také niečo nezahlasovala. Sú predsa iné organizácie, ktoré sa uchádzajú. A tak, ako nemajú nárok, tak tú dotáciu jednoducho nedostanú. A toto naozaj ja to vnímam ako vydieranie. Prepáčte.

p. Gál, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Áno, v podstate ja by som sa len chcel opätovne spýtať, lebo odpoveď som nedostal. Teda, keď už nútime aj budúce zastupiteľstvá hlasovať apriori , neviem, či to každý rok budú hlasovať za túto dotáciu? Alebo ako to teda schválime, že na 10 rokov? Proti dotácii ako takej ja nie som, v žiadnom prípade. A súhlasím s takýmto návrhom. Ale čo sa stane, ak poslanci zmenia toto naše uznesenie? Ďalší, ktorí budú zvolení. A aké to prípadné konzekvencie môžeme pre mesto z pohľadu, opäť, neuhrádzania nejakých záväzkov alebo niečoho s čím sa v zmluve zaviazalo, s nejakým druhým partnerom? Takže buď sa to dá do zmluvy? Alebo keď mi to viete vysvetliť. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, pán poslanec. A vy ste v predstavenstve MFK? Dobre. Lebo, viete, my máme tri možnosti. A každý, a hlavne každý by sa mal rozhodnúť úplne slobodne. Pretože to posledné, čo potrebujeme je, aby to niekto zhodnotil, že na záver pôsobenia mesta v MFK ešte mesto urobilo niečo, čo bude spochybňované. Sú dve možnosti a tá jedna má 3 podmožností.  Prvá vec je neurobiť nič. Výsledkom čoho bude, že MFK musí ísť do konkurzu, lebo je to akciová spoločnosť, ktorá má dlh. A riešením dlhu je konkurz, ktorý drží správca konkurznej podstaty. A právnici, ktorí sú tu, budú vedieť povedať ako konkurz prebieha a ako sú uspokojovaní veritelia, a zhruba všeobecne ako to končí. Lebo my nevieme, ako by to skončilo. Druhá vec je nájsť nejaké riešenie, ktoré má tú výhodu pre mesto, že získa pozemky späť, ktoré kedysi vložilo a že zároveň nebude mať podiel v klube. Tzn., že sa nebude naďalej zadlžovať, pokiaľ by hospodárenie MFK bolo také, ako teraz, teda záporné. A že bude mať pozemky. V prípade, že sa zastupiteľstvo rozhodne a budú na to finančné prostriedky, sa bude stavať štadión alebo sa štadión stavať nebude. A pokiaľ by sme išli k tomuto riešeniu, máme v spornom bode, ktorý vnímame, asi tu najviac rezonuje časť B) bod 5. A to je tá dotácia. A tam sú tie tri možnosti. Schváliť na 10 rokov 300 000 s podmienkami, že bude klub v najvyššej súťaži, atď. alebo návrh pána poslanca Deča 150 000 na päť rokov. Alebo tretí návrh, ktorý tu odznel, ešte nebol podaný , ale o ktorom sa tu hovorí, neschváliť nič, pretože sú pochybnosti, či dotácia môže byť daná na ďalšie roky. Čiže, to je na mestskom zastupiteľstve. Tento návrh bol zo strany, a tá požiadavka, ktorú pán poslanec Jakubov čítal, bola požiadavka zo strany MFK, ktoré chcelo, aby sme sa zaviazali už aj na bezplatnom používaní štadióna, ktorý ešte nie je ani naprojektovaný, na dobu 100, potom na dobu 50 rokov. A tá ďalšia požiadavka bola, aby tá dotácia 300 000 bola minimálne na dobu 15 rokov. Práve preto, aby sa zachovala kontinuita mládežníckeho futbalu. Čiže preto sú tu. Preto aj pán poslanec Bereš vravel, že v súčasnej situácii hľadáme najvhodnejšie východisko pre mesto. Pretože, keď schválime akúkoľvek z týchto možností, ešte sme len v tom, že sme to schválili my. Že sme sa rozhodli, ktorou cestou sa môžeme vydať. A ešte to všetko záleží na tom, aby to schválil druhý akcionár MFK. To ešte zďaleka nie sme na konci. Pretože, ako pán námestník čítal, a preto dal návrh uznesenia, že aj tie pozemky za 3 a pol milióna, ktoré podliehajú k schváleniu, súhlasu mestského zastupiteľstva, na tých je ešte aj ťarcha. Čiže budúci kupujúci deklaroval, poslal list na MFK, že ich kúpi len vtedy, keď na nich ťarcha nebude. Nebude niekto kupovať pozemky, ktoré sú zaťažené. Čiže to sme ešte vo veľmi ranom štádiu. Ale my určíme smer a buď bude smer taký, že ostaneme v MFK, potom ale musíme podať, požiadať o vyhlásenie konkurzu. Alebo bude to bude smer, že sa pozemky vrátia a začne sa ten celý komplikovaný proces ešte z niektorej z týchto možností. Čiže berte to tak, že musíme, vy sa musíte rozhodnúť, ktorá verzia sa podporí a tak sa pôjde. Viete, naozaj riešime situáciu, ktorú nejako vyriešiť musíme. A čo je ako pozitívne, určite ju nejako vyriešime. Pretože akékoľvek rozhodnutie bude jedným z týchto dvoch, jednou z týchto dvoch možností sa pôjde. Pán poslanec Bereš, nech sa páči, po ňom pán poslanec Ihnát.

p. Bereš, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem pekne pán primátor. Taká praktická úvaha, my tu stále riešime to VZN o dotáciách. Podľa toho sa to nedá. Ale my sme tu mali aj v minulosti memorandum o spolupráci. A v tom bolo zadeklarovaná nejaká pomoc. Čiže možno by sa to dalo nejakou touto formou, nejakým memorandom o spolupráci. To je praktická vec. Ďalšia vec, tu bolo hovorené, že aký je ten celkový dlh, alebo niečo. Však o tom sa bavíme, že aj tá kúpna cena, čo bola vysúťažená, nepokryje náklady. Čiže, baviť sa, že to nie je až také hrozné, že ten konkurz nie až taký hrozný,  práve o tom sa bavíme, že tá suma, keď bude odrátané DPH, bude výsledok nejakých 2,8. A dlh je nejakých 3,2. Čiže ešte tu ostáva visieť nejakých 400 000 eur. Čiže my sa nebavme o tom, že keď to pôjde do exekúcie, že máme vyhraté, a neviem čo dostaneme naspäť? Ešte by som povedal, že ešte niečo navyše ostane. Čiže toto treba povedať tiež veľmi jasne. 

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Ja len doplním. Tá suma dlhu je podľa informácií, ktoré máme s MFK posledné, je zhruba na úrovni predajnej ceny pozemku. To je tých 3 a pol milióna približne, ale tak, ako hovoríte, z tejto ceny sa odrátava DPH. To znamená, že ostáva, v úvodzovkách, visieť ešte nejakých 600 000 eur. Mesto má jednu podmienku, aby, keď sa urobí transakcia presunu pozemkov z MFK na mesto a spätne sa vráti podiel mesta v MFK, aby táto transakcia nemohla byť právne spochybniteľná. Teda, že došlo k výmene bez toho, aby boli uspokojení všetci veritelia. Pretože keby neboli uspokojení veritelia, môžu transakciu euro za euro spochybniť, pretože by si mohli nárokovať, uspokojiť svoje pohľadávky práve z pozemkov, ktoré boli z transakcií. Práve preto podmienkou je, pokiaľ sa dospeje do toho štádia, že táto transakcia bude urobená až vtedy, keď budú uspokojení všetci veritelia. A nato MFK, aby to urobilo, má ešte jeden pozemok, s ktorým disponuje MFK, na ktoré nepotrebuje súhlas zastupiteľstva. A muselo by ešte predať ten pozemok v sume minimálne,  minimálne výšky pohľadávok voči veriteľom. Keď použijeme sumu za predaj pozemkov 3,5 bez DPH, a ten rozdiel by ešte musel byť uspokojený z predaja tohto pozemku. Až vtedy je transakcia presunu pozemkov späť na mesto za euro nespochybniteľná z hľadiska budúcich období. Čiže, to ešte dlhá cesta, keď sa aj niečo odsúhlasí, pred mestom. Pán poslanec Ihnát, po ňom pani poslankyňa Jenčová.

p. Ihnát, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Áno, ďakujem za slovo, pán primátor. Táto otázka, toho MFK, celkove tohto riešenia, je veľmi zložitá. Tak isto, moja kolegyňa pani Jenčová povedala, že sa jedná o veľmi veľký orech. A preto navrhujem a podávam taký procedurálny návrh, určitý, že po odhovorení všetkých týchto diskutujúcich, prerušiť na 5 minút toto jednanie zastupiteľstva, aby poslanecké kluby sa mohli poradiť. Aby kvalifikovane si mohli povedať, ako ďalej., lebo je to tak závažná otázka, ktorá sa týka mesta a celkove našej budúcnosti, že to nie je sranda. Takže dávam návrh.

p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Ihnát, prihláste sa s procedurálnym návrhom, lebo ste dali faktickú poznámku, čiže, zatiaľ pani poslankyňa Jenčová. 

p. Jenčová, poslankyňa MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem za slovo pán primátor. Ja by som si ešte dovolila doplniť to, čo vy ste predtým povedali, a síce, že vyjednávacia pozícia mesta nie je s klubom, druhým akcionárom,  nie je o tom, že my ťaháme prvé husle. Bohužiaľ. A preto je momentálne len na nás, či zastavíme a vycúvame z toho, a či zastavíme ďalšie straty. Alebo budeme teraz, nejako vehementne sa tu všetci búšiť, že aké to predtým bolo fajn. A ešte by som chcela oceniť, ale úprimne oceniť pragmatický prístup pána Bereša, ktorý do toho vidí viac, ako my niektorí. Takže, ako tentokrát, na túto stranu, smerom ku KDH, to oceňujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát, pokiaľ chcete dať procedurálny návrh, sa prihlásite faktickou, tlačítkom faktickej, lebo teraz by ste ho mohli dať až po vystúpení všetkých rečníkov. Čiže pán poslanec Ihnát, chcete dať procedurálny návrh? Tak, nech sa páči.

p. Ihnát, poslanec MZ -  Áno, pán primátor, dávam procedurálny návrh. Tak, ako som povedal, prerušiť toto jednanie zastupiteľstva na 5 minút, aby sa poslanecké kluby mohli dohodnúť na ďalšom spôsobe hlasovania, celkove, po vystúpení rečníkov. 

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Nech sa páči, budeme hlasovať o procedurálnu návrhu pána poslanca Ihnáta.

Hlasovanie č. 3 -	za: 33, proti: 1, zdržali sa: 7

p. Raši, primátor mesta - Teraz pokračuje ďalší rečník v rozprave. Prihlásený pán poslanec Halenár, po ňom pán poslanec Filipko.

p. Halenár, poslanec MZ -  No, áno, poslancovi Berešovi sa nepáči, keď tu niekto robí nejaké demagogické reči. Ja som to zobral na seba. Neviem prečo? Ale o čo ide v tejto celej situácii. Je úplne deprimujúce, že zasa prichádzame o milióny eur, pričom nik nie je zodpovedný. Žiadne opatrenia pre budúcnosť! Naopak, opäť do budúcna ideme vytvárať nejakú obchodnú spoločnosť, kde máme veľkú šancu zase naraziť. Skrátka to je fascinujúce vidieť neustále tú vieru poslancov, že teraz to už bude dobré! Teraz je to už vec pod správnym vedením! To je neuveriteľné, deprimujúce, v tomto meste, s akou ľahkosťou prechádzame cez všetky tie neuveriteľné a nemôžem to nazvať chyby, to sú veci, ktoré súvisia určite s hlbšími súvislosťami. Nechcem hovoriť do záznamu akými! Len si predstavme rok 2005, kedy mesto dalo prvé pozemky, medzi inými, dalo pozemky, na ktorých stál Blšák. Okrem toho, že mesto pchalo peniaze do MFK z rozpočtu, MFK si bralo prachy z Blšáku. Z nájmu. Všetko nestačilo! Samé straty! Napriek tomu, keď som vystúpil na mestskom zastupiteľstve, a žiadal poslancov Rusnáka a Bereša, aby vystúpili a hovorili k téme MFK, dnes má poslanec Rusnák opovážlivosť povedať, že takéto správy boli predkladané! A o to tu ide. Že od roku 2005 do roku 2008 je tu nejaký vývoj. A my riešime technickú stránku veci. A v podstate všetci si povieme: „A veď sa poradíme, nejak tú dotáciu doriešime, a v podstate bude všetko v poriadku.“ Nebude v poriadku! Pretože Košičania nám to spočítajú. Ja verím tomu, že áno!

p. Jakubov, námestník primátora - Ďakujem pekne za vystúpenie. Nech sa páči, pán poslanec Rusnák s faktickou.

p. Rusnák, poslanec MZ - Faktická pripomienka.  Nedá mi, aby som nepovedal, pán poslanec Halenár, tie informácie, o ktorých ste vy hovoril, že aký bol stav finančný, aké boli pozdĺžnosti, tie informácie ste mali. Boli predkladané v správach o hospodárení firiem a podnikov s majetkovou účasťou mesta. Ja by som vás poprosil, keď vy rozprávate a keď sa otáčate ku mne, a z vašich úst jasne vidieť, ako ma nazývate, tak myslím, že o tej žumpe, o ktorej ste hovoril na začiatku, tam ste spadol skôr vy, ako futbal v Košiciach! Ale chcem povedať, že skutočne informácie boli dávané. A vás poprosím, aby ste stále nás dvoch nevyberal ako zrniečka. Ďakujem.

p. Filipko, poslanec MZ -  Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, kolegyne kolegovia. Pán primátor, ja vás chcem požiadať, aby k tomu vyjadreniu, či bod 5 môže byť v zmysle VZN alebo nie, aby sme dostali nejaké relevantné stanovisko právneho oddelenia magistrátu. Lebo, myslím si, že niekoľko príspevkov tu nemuselo odznieť. Podľa môjho názoru jednoznačne bod 5 takto nemôžeme schváliť. Ja som pripravený hlasovať za ostatné časti uznesenia, ale toto je v ťažkom konflikte. Navrhujem, buď vyňať celkom bod 5 z tohto materiálu, pripraviť zmenu VZN, ktorý zapracuje celkovo paragrafové znenie záväzkov z tejto zmluvy alebo dohody do VZN číslo 76. Ak je na to vôľa, môže sa to realizovať. Môže právne oddelenie pripraviť iné riešenie, memorandum alebo niečo také. Ale v tejto forme nie je to možné podporiť. Čiže poprosím o stanovisko. Ja nechcem dávať procedurálny návrh ani na prerušenie zastupiteľstva, ale to stanovisko by tu malo odznieť, aby sme sa vedeli odraziť ako ďalej.

p. Raši, primátor mesta - Dobre. Čiže ešte s faktickou na predchádzajúceho rečníka chcel vystúpiť pán poslanec Bereš. Čiže poprosím najprv pána poslanca, aby vystúpil.

p. Bereš, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Ďakujem pekne. Skúsim to v skratke. Ináč toto, čo hovorí pán Filipko, ja nehovorím tiež, že prerušiť, ale skutočne ten bod 5 môže byť problém. Ja hovorím, že nejaké skoršie memorandum o spolupráci, aj o tom je to celé, o čom sa tu bavíme. Ja som už svojho času povedal, ja sa za to ani neskrývam, keď niekto normálne vystúpi a sa ma na niečo spýta, som ochotný reagovať. Na niektorých, ja neviem slušne jak to povedať, z princípu nebudem reagovať. Lebo je to pod moju úroveň. K tomu, čo som povedal opakovane, ja som nepovedal, že mesto je povinné dávať. Ja som povedal, že mesto sa zaviazalo v memorande prispievať ku klubu. Mesto sa zaviazalo 22 000 000 svojho času. Potom to znížilo na 20, potom sme prišli na 300 000 eur. Keď zoberieme za minulý rok, že bol dlh 600 000 eur, mesto dalo o 300 000 menej, MFK dalo o 300 000 menej, tzn. že to je presne ten dlh, ktorý vznikol. Hovoríme tu stále o dlhu. Ale je to aj tým, že došlo k porušeniu v zmysle toho memoranda. Keby to nebolo a išla by dotácia v pôvodnej výške, ako bolo dohodnuté, žiaden dlh by nebol a nemuseli by sme sa tu teraz baviť o tom. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Čiže po vystúpení pána poslanca Gaja by som poprosil právne, aby nám povedali k spornému bodu 5. A potom poprosím, lebo každý z vás má návrh, názor, ale potom treba aj niekoho, kto dá návrh na zmenu uznesenia. Dobre? Lebo niekto musí prevziať zodpovednosť. Čiže vyjadrí sa pán poslanec Gaj v rozprave, a potom právne oddelenie k tomu, či bod 5 je možné alebo nie je možné, a aká je aktuálna právna úprava a legislatíva. Ďakujem.

p. Gaj, poslanec MZ - Vážený pán primátor, milí kolegovia, minule sme skončili v tejto debate asi tak, že by známa štruktúra záväzkov a tak ďalej, a tak ďalej, som veľmi smutný a prekvapený, že zástupca MFK tu nie je žiaden. To je prvá jedna vážna vec. Druhá vec je, kto z mesta, keď sme tam 50 percentní spoluvlastníci, rieši ekonomiku? Kto má za mesto dozor nad účtovníctvom, ekonomikou, platbami? Čiže z toho mi vyplýva, že buď niekto nerobí niečo dobre alebo celé to je nejaké zahmlené. Napríklad v 2012 MFK kúpilo softvér za 30 000 eura. Neviem, či na predaj lístkov alebo čo. Za 30 000 eura! A takýchto vecí v ekonomike, sú tam také štrbinky, ktoré sú na inú diskusiu. Nie túto. Je pravda, najhoršie spoluvlastníctvo je 50 % . To není ani 51, to nie je ani 49. Toto je veľmi zlé. A je pravda, treba to skončiť. A mám dilemu ako. A ja vám držím palce.

p. Raši, primátor mesta - Ja verím pán poslanec, že svoje držanie palcov vyjadríš aj hlasovaním. Poprosím právne oddelenie, lebo je to situácia, ktorá je ťažká pre každého z nás. Ale bohužiaľ nemôžeme čakať na ďalšie zastupiteľstvo, ktoré sa k tomu vyjadrí. 

p. Čontofalský, zástupca riaditeľa MMK - Vážený pán primátor, vážené zastupiteľstvo. Čo sa týka danej veci, je možné prijať také uznesenie. Je pravda, bude to zaväzovať budúce zastupiteľstvá. Každoročne sa bude toto schvaľovať. Tak, ako povedala pani hlavná kontrolórka. Čo sa týka výšky, tak to už nie je na právnom oddelení. Skôr taká ekonomická otázka.

p. Raši, primátor mesta – Čiže, lege artis, je to možné? A teraz moja otázka. Keďže dotácie schvaľuje mestské zastupiteľstvo každoročne a podľa disponobilných zdrojov, čo by sa stalo, keby mestské zastupiteľstvo neodsúhlasilo dotáciu, ktorú schválime týmto uznesením mestského zastupiteľstva? Lebo taká otázka bola tiež.

p. Čontofalský, zástupca riaditeľa MMK - Tak, to už je skôr otázka na ekonómov. Ale je to pravda. V tomto prípade by sme nevedeli naplniť tento záväzok.

p. Raši, primátor mesta - Dobre. Ale pýtam sa, nepýtam sa ekonómov, ja sa pýtam na právny akt. Lebo niekto z poslancov za SDKÚ...

p. Čontofalský, zástupca riaditeľa MMK - No, áno mohli by byť toho názoru, teda MFK, že toto zastupiteľstvo sa uznieslo na tom, že im treba poskytovať túto dotáciu a neskôr by ju vyžadovali.

p. Raši, primátor mesta - Dobre. Čiže, bola by vymožiteľná. Dobre. 

p. Čontofalský, zástupca riaditeľa MMK – Takto, je tu tá možnosť, že by vyžadovali to schválenie opätovné, po dobu desiatich rokov. Každý rok to isté.

p. Raši, primátor mesta - Dobre. Počkajte pri mikrofóne, lebo asi budú otázky na vás viaceré. Pán poslanec Süli,nech sa páči.

p. Süli, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Dovolím si, pán primátor, ctené zastupiteľstvo, jednu otázku. Na jednu otázku tu nikto nezodpovedal. My vypochodujeme z MFK Košice, nebudeme tam účastníkom, žiadnym akcionárom. Ale čo sa stane vtedy, keď aj MFK Košice, tó torzo, čo zostane po nich, tiež zanikne? A tých 300 000 potom komu dáme? Ale pozor! Lebo tam môže byť nástupnícka organizácia. To je taká kľúčová otázka.

p. Raši, primátor mesta - Keď si pozriete bod číslo 5, vás poprosím pán poslanec Süli, pozrite si bod číslo 5 a odrážky A, B, C, D, E, tam sa píše „opustenie súťaže, zmenenie oficiálneho názvu, zmenenie sídla, reprezentácia iného mesta, atď.“ Ale je mnoho hypotetických otázok, ktoré môžu nastať. Je to situácia, ktorú mestské zastupiteľstvo doteraz neriešilo. 

p. Čontofalský, zástupca riaditeľa MMK - Nemám čo k tomu. Ste zodpovedali.

p. Raši, primátor mesta - Dobre. Ďakujem pekne. Čiže teraz by som vyhlásil prestávku a poprosím kluby, aby sa poradili. Eventuálne, keď sa chcú kluby poradiť medzi sebou navzájom, aby si to vyjasnili čím skôr. Ďakujem. 

(Prestávka)

p. Raši, primátor mesta - Poprosím dámy poslankyne, pánov poslancov, aby sa usadili, prezentovali, aby sme pokračovali v rokovaní o tomto bode. Poprosím ešte poslancov, ktorí sa nachádzajú v miestnosti, aby sa prezentovali. 
Čiže prebehla krátka prestávka na rokovania klubov. A teraz pokračujeme v rozprave. Hlási sa ešte niekto do rozpravy? Pani poslankyňa Gamcová. Nech sa páči.

p. Gamcová, poslankyňa MZ - Vážený pán primátor, ja by som chcela dať návrh na vypustenie tohto bodu 5 z vášho predloženého uznesenia. A chcem to odôvodniť tým, čo sa tu už veľakrát povedalo, len zabudla som na to reagovať, že jedným z dôvodov, prečo to chceme všetko tu zachovať a podporiť tento šport je aj to, že nejako chceme zachovať tú kontinuitu mládežníckeho športu, konkrétne futbalu. Ja som sa rozprávala s niekoľkými trénermi mládežníckeho futbalového športu v Košiciach, ktorí nepracujú pre MFK. A chcela by som povedať, že trénujú minimálne také množstvo chlapcov, aké tu deklarujú MFK, za podstatne nižšiu sumu. Za minulý rok dostali dotáciu na celý rok 4 000 eur. Čo myslím, že netreba vôbec komentovať. A preto si myslím, že MFK nie je to jediná alternatíva v Košiciach. Ja viem, že tu sa jedná o veľa. O iné veci. Samozrejme aj o to, aby mesto neprišlo o majetok, atď., ale napriek tomu som presvedčená o tom, že tento bod 5 by nemal byť súčasťou uznesenia.

p. Raši, primátor mesta - Dobre. Ďakujem pekne. Čiže máme návrh na zmenu uznesenia, aby bod 5 bol vyňatý z uznesenia. Čiže len poprosím, pani poslankyňa, pretože vážne veci riešime, napíšte to aspoň rukopisom, aby bol doklad o tom. Lebo je to veľmi dôležité rozhodnutie. Každého z vás. S faktickou poznámkou pán poslanec Petrvalský na pani poslankyňu Gamcovú.

p. Petrvalský, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Nechcem nikoho ani strašiť, ani ovplyvňovať, ale musíme si uvedomiť aj dôsledky toho, čo urobíme. Môže sa stať, že druhý akcionár potom nepodpíše túto zmluvu a potom rovno pôjde do konkurzu. A prídeme o všetko. Takže, toto bola požiadavka druhého akcionára, tých 300 000 na 10 rokov. Bola požiadavka na 15. Už sme stiahli dole na 10. Ja viem, že je to veľa peňazí a viem, že občas sme nespravodliví k nejakým iným športovým klubom. Samozrejme,  ale ide skutočne, tak, ako si pani poslankyňa hovorila, aj o iné veci. A tieto „iné“ veci treba mať na zreteli. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Filipko, nech sa  páči, máte slovo.

p. Filipko, poslanec MZ - Ďakujem. V súvislosti s návrhom, ktorý dala kolegyňa, pani Gamcová, potom ak si uvedomíme kontext toho bodu 5, v dopade na celý tento proces, potom by sa patrilo doplniť do bodu D) žiada bod c) buď pána námestníka alebo pána primátora, aby na najbližšie mimoriadne rokovanie bolo pripravené právne čisté riešenie v súvislosti s možným riešením príspevku na mládežnícky futbal. A v tom prípade možno aj druhý akcionár pochopí, že mestské zastupiteľstvo chce riešiť tento problém. Ale teraz sa to v tejto situácii nedalo takto podporiť. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, pán poslanec. Pán poslanec Ihnát.

p. Ihnát, poslanec MZ - Áno, pán primátor, ďakujem pekne za slovo. Málokedy súhlasím by som povedal s mojim kolegom p. Petrvalským, ale tentokrát súhlasím. Naozaj, čo povedal, povedal to dobre. A jednoducho, môže to mať takýto dopad, ako povedal. Ďakujem pekne.

p. Dečo, poslanec MZ - Faktická pripomienka. Vážené kolegyne, vážení kolegovia. Myslím si, že v tomto zastupiteľstve, aj v predošlých zastupiteľstvách už neraz bol prejavený neprimeraný rešpekt voči druhému akcionárovi. Tým nechcem povedať, že on si nezaslúži rešpekt. Ale ak tento akcionár dokázal predávať špičkového hráča Matiča, ktorý v Košiciach získal cenu miliónov a 60 percentná provízia obišla klub? Kde bol jeho rešpekt k druhému akcionárovi, ktorým bolo mesto? Ak dnes napríklad kolegyňa Gamcová povedala, že s viacerými predstaviteľmi mládežníckych futbalových klubov mimo MFK si konzultovala aj tú nákladovú položku, ktorá sa rádovo líši nižšie, tak si myslím, že návrh, ktorý som dal, že to znížme na tých 150 a na 5 rokov, je aj tak vo vzťahu k MFK veľmi, veľmi veľkorysý. Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. 
Dovoľte mi krátke zhrnutie. Hlasovať budeme najprv o doplňujúcich, teda o návrhoch, ktoré odzneli ako zmeny uznesenia. Prvý. Budeme hlasovať o poslaneckom návrhu pána poslanca Deča. Veľmi stručne ho zhrniem. „Na 5 rokov a 150 tis. Druhý. Boli podané pozmeňujúce návrhy pánom námestníkom Jakubovom. Čiže to sú tie, ktoré riešia to, aby pozemky, ktoré sú súčasťou predaja boli bez ťarchy v čase predaja. Teda, aby naozaj sa ten predaj uskutočnil. Pán poslanec Dečo, pani poslankyňa Gamcová. A potom o uznesení ako celku. Podľa toho, či doplňujúce a pozmeňujúce návrhy, a ktoré z nich prejdú. Čiže najprv sa hlasuje o návrhoch, ktoré boli dané ako zmeny uznesení. Tak je to v rokovacom poriadku. Čo je dôležité, neexistuje oprava. Čiže to uznesenie, ktoré schválite, je platné. Ja ho podpíšem. A preto musíte všetci zvážiť. Sú 3 alternatívy, de facto. Naozaj my, keďže tu nemáme zástupcu akcionára, my nevieme, ako zareaguje. Celé to bolo robené preto, aby sa podarilo pozemky, ktoré boli svojho času, verím že v dobrom úmysle, vložené do klubu, aby ich mesto nestratilo. A to schválenie, ktoré podpíšeme, k tomu sa bude musieť vyjadriť druhý akcionár, ktorý ho buď zakceptuje a pozemky nám vráti alebo ho nezakceptuje. A potom bude musieť nasledovať konkurz, lebo spoločnosť je zadĺžená a nespláca svoje záväzky voči veriteľom. Takže držím vám palce. Nech sa páči, návrhová komisia.

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Návrhová komisia obdržala 3 pozmeňujúce návrhy. Prvý pozmeňujúci návrh bol predložený pánom námestníkom Jánom Jakubovom v znení: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje v časti B. uznesenia „schvaľuje“ sa na koniec vkladá nový bod 7, ktorý znie: zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 595 zo dňa 15. apríla 2013 v časti určenia podmienok tak, že prvá odrážka znie: „- kúpna cena bude prednostne použitá na úhradu všetkých splatných záväzkov MFK Košice a. s. voči tým veriteľom, ktorí majú zapísané záložné právo vo vzťahu k pozemkom, ktoré sú predmetom odpredaja formou obchodnej verejnej súťaže; kúpna cena sa ďalej použije na úhradu všetkých splatných záväzkov MFK Košice voči mestu alebo voči právnickým osobám založeným alebo zriadeným mestom,“;
V predloženom návrhu dohody akcionárov sa za čl. X. vkladá nový článok XI., ktorý znie: „XI. Bez ohľadu na ustanovenia čl. IX. a X. sa obaja účastníci dohodli, že uložia predstavenstvu MFK vykonať všetky úkony súvisiace so splácaním splatných záväzkov MFK tak, aby po schválení valným zhromaždením, boli uhradené z tržieb za odpredaj pozemkov prednostne záväzky voči tým veriteľom, ktorí majú zapísanú ťarchu súvisiacu s výkonom záložného práva na LV č. 14064 (k. ú. Južné mesto), a to voči Daňovému úradu Košice, Mestu Košice a Tatra banke, a. s.. Postup podľa tohto článku má prednosť pred postupom podľa ustanovení čl. IX. a X.“ Doterajšie články XI. až XIV. sa označujú ako články XII. až XV.“ Ďakujem.

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Hlasujeme o tomto návrhu doplnenia uznesenia. Prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 4 -	za: 40, proti: 1, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že tento návrh bol schválený. Nech sa páči.

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Druhý pozmeňujúci návrh, ktorý obdržala návrhová komisia je od pána poslanca Deča v znení: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v písmene B) bod 5. ročnú dotáciu 150 000 eur po dobu piatich rokov v pôvodnom uznesení.“ Ďakujem pekne. 

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, prosím hlasujte.

Hlasovanie č. 5 -	za: 15, proti: 2, zdržali sa: 26

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že tento návrh nebol schválený. Prosím ďalej.

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Tretí pozmeňujúci návrh od pani poslankyni Gamcovej znie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vypustenie bodu číslo 5. v časti B) pôvodného návrhu na uznesenie.“ 

Hlasovanie č. 6 -	za: 11, proti: 2, zdržali sa: 30
 
p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenie nebolo schválené.

p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Pôvodný návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení po A) zrušuje časti B a C uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 468 zo dňa 10. 12. 2012; po B. schvaľuje po 1. odkúpenie pozemkov KN-C parc. č. 501/360, druh zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 280 m2 a parc. č. 501/361, druh zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 358 m2 v katastrálnom území Južné mesto, LV č. 14064, od ich výlučného vlastníka Mestský Futbalový Klub Košice a.s. za kúpnu cenu vo výške 1 € s DPH (slovom jedno euro s DPH); po 2. prevod listinných akcií na meno v počte 5 ks v celkovej menovitej hodnote 165 970 €, ktorých je Mesto Košice vlastníkom v spoločnosti MFK Košice za celkovú kúpnu cenu 1 € pre nadobúdateľa FC STEEL TRANS Ličartovce, občianske združenie; po 3. dohodu akcionárov medzi Mestom Košice a FC STEEL TRANS Ličartovce podľa predloženého návrhu; po 4. zrušenie Memoranda o spoločnom úmysle založiť „Mestský Futbalový Klub Košice a.s.“, ktoré uzatvorilo Mesto Košice s FC STEEL TRANS Ličartovce, občianske združenie dňa 20.06. 2005; po 5. ročnú dotáciu 300 000 € pre MFK Košice, účelovo smerovanú výlučne len na podporu mládežníckeho futbalu po dobu 10 rokov, a to pod sankciou zrušenia dotácie. Poskytnutie dotácie je súčasne podmienené trvalým plnením záväzkov MFK Košice pod sankciou jej zrušenia, a to v prípadoch, keď po a) MFK Košice opustí najvyššiu slovenskú futbalovú súťaž a dostane sa do nižšej súťaže, keď nebude pôsobiť ako jediné futbalové mužstvo z mesta Košice (t. j. do súťaže, kde budú pôsobiť súčasne dva alebo viac futbalových klubov z mesta Košice), po b) MFK Košice zmení svoj oficiálny názov a nový názov nebude obsahovať označenie mesta (t. j. slovo „Košice“), po c) MFK Košice zmení svoje sídlo a nové sídlo bude mimo mesta Košice, po d) MFK Košice sa rozhodne reprezentovať vo futbale iné mesto ako mesto Košice, po e) ak účelovo poskytnutá dotácia zo strany mesta Košice sa stane v MFK Košice predmetom exekučného konania alebo iného konania o výkon rozhodnutia; po 6. víťaza obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenej spoločnosťou MFK Košice za účelom odpredaja pozemkov o celkovej výmere 54 932 m², parcelné čísla podľa predloženého návrhu a dvoch stavieb (súp. č. 2412 na parcele č. 504/12 a súp. č. 2415 na parcele 501/60) v lokalite VŠA, ktorým je obchodná spoločnosť CI REGIO, spol. s.r.o. so sídlom Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava, za kúpnu cenu 3 500 000 €; Bod 6 v tejto časti uznesenia nadobudne účinnosť dňom, kedy nastane posledná z nasledovných skutočností: uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa bodu 1. tejto časti uznesenia v znení navrhnutom mestom, uzatvorenie zmluvy o prevode akcií podľa bodu 2. tejto časti uznesenia v znení navrhnutom mestom, uzatvorenie dohody akcionárov podľa bodu 3. tejto časti uznesenia. Bod C. súhlasí so založením novej akciovej spoločnosti s obchodným menom Košická futbalová aréna a. s. za účelom prípravy a  realizácie výstavby a prevádzky nového futbalového štadiónu v meste Košice, pričom po a) základné imanie spoločnosti bude 500 000 €; po b) Mesto Košice sa bude podieľať na základnom imaní spoločnosti minimálne vo výške 55 % (k tomu zodpovedajúci minimálny peňažný vklad Mesta Košice predstavuje 275 000 €); po c) ďalším zakladajúcim akcionárom spoločnosti bude MFK Košice s podielom 15 % na základnom imaní (t. j. peňažný vklad predstavuje 75 000 €); po d) Mesto Košice ponúkne zvyšnú majetkovú účasť 30 % v spoločnosti iným subjektom (Košickému samosprávnemu kraju, resp. ďalším subjektom). Bod D. žiada námestníka primátora mesta Košice Jána Jakubova, aby na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva predložil na schválenie návrh po a) zakladateľskej zmluvy spoločnosti Košická futbalová aréna a. s., po b) ďalších dohôd súvisiacich so založením uvedenej spoločnosti, ak budú upravovať vzťahy medzi akcionármi spoločnosti (napr. memorandum).“ Ďakujem. 

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, prosím hlasujte. 

Hlasovanie č. 7 -	za: 35, proti: 2, zdržali sa: 6

p. Raši, primátor mesta - Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.
- - -































Záver rokovania

Primátor mesta Košice Richard Raši skonštatoval, že program mimoriadneho rokovania sa vyčerpal. Na ďalšom plánovanom rokovaní sa stretnú 16. decembra 2013. Vyhlásil XXI. mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach za ukončené. 








            Ing. Pavol Lazúr     				        MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
riaditeľ Magistrátu mesta Košice			                 primátor mesta Košice
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