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Zápisnica 
z XXX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 

dňa 16. júna 2022 a z jeho pokračovania dňa 17. júna 2022 
 
 
Prítomní: podľa prezenčných listín  
 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach otvoril a viedol primátor mesta Košice 
Ing. Jaroslav Polaček vo veľkej zasadačke v budove Magistrátu mesta Košice na Tr. SNP 
48/A v Košiciach pri zohľadnení všetkých pripomienok a odporúčaní Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach vzhľadom na riziko šírenia nákazy nového 
koronavírusu a ochorenia COVID-19. 

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

XXX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach , na ktorom vás všetkých vítam. 
V úvode mi dovoľte ospravedlniť pánov poslancov MZ, a to: pána poslanca Balčíka 
a pána poslanca Libu. Prosím, prezentujete sa. Konštatujem, že bolo prezentovaných 22 
poslancov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a sme teda 
uznášaniaschopní. Vážené poslankyne, vážení poslanci, prejdime teda k programu 
zasadnutia, ktorý ste dostali v pozvánke. 

 
Voľba návrhovej komisie 
 
p. Polaček, primátor mesta: Poprosím predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich 

zástupcov do návrhovej komisie. Nech sa páči. Pán poslanec Huba. 
 
p. Huba, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, do 

návrhovej komisie za Klub fungujúce Košice navrhujem pána poslanca Berbericha. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Sú nejaké ďalšie návrhy? Pán poslanec Lesňák. 
 
p. Lesňák, poslanec MZ: Dobré ráno všetkým. Ja navrhujem za klub, za náš poslanecký klub 

pána Saxu. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Sú nejaké ďalšie návrhy? Ak nie, uzatváram rozpravu 

v tomto bode. Sú teda nejaké iné pripomienky? Nie sú. Teda dávam hlasovať o návrhu, 
ktorý predniesli poslanci a navrhli pána poslanca Berbericha a pána poslanca Saxu za 
zástupcov do návrhovej komisie. Nech sa páči, hlasujeme o týchto dvoch menách. Nech 
sa páči, hlasujte teraz. 

 
(pozn.: technický problém) 
 
p. Polaček, primátor mesta: Zastavte hlasovanie. Je technický problém, prosím? Zastavte 

hlasovanie. Sú nejaké technické problémy, je nejaký ešte ďalší technický problém. 
Registrujem pani poslankyňu Kovačevičovú. Prosím, prezentujte sa, aby sme videli, 
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komu karta funguje. Prezentovaných je 24 poslancov. Pán poslanec Seman, skúste ste 
ešte sa vy zaregistrovať. Pani poslankyňa Kovačevičová to tiež skúša. 
Vyhlasujem 3 minútovú prestávku na to, aby sa technické veci odstránili. 

- - - prestávka - - - 
 

p. Polaček, primátor mesta: Teda páni poslanci, pani poslankyne, páni poslanci, prosím, ešte 
raz sa prezentujete, aby sme videli, či všetci sú technicky nastavení na hlasovania. 
Ďakujem pekne, budeme pokračovať v XXX. zasadnutí mestského zastupiteľstva. V 
zmysle rozpravy padli návrhy na to, aby zástupcov do návrhovej komisie alebo aby 
zástupcami do návrhovej komisie boli pán poslanec Berberich a pán poslanec Saxa. 
Teda budeme hlasovať o tomto návrhu. Nech sa páči, hlasujeme.  
Pán poslanec Karabin prosím, rokujeme, nerušte prosím zasadnutie. Nech sa páči. 

 
Hlasovanie č. 1 - za 28, proti 0, zdržal sa 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem pekne. Oznamujem, že na 

XXX. zasadnutí mestského zastupiteľstva bude návrhová komisia pracovať v zložení 
pán poslanec Berberich a pán poslanec Saxa. Teda žiadam oboch zástupcov, aby zaujali 
svoje miesta vo vyhradenom v druhom rade. Oznamujem poslancom, že svoje návrhy k 
jednotlivým bodom programu rokovania predkladali písomne tejto návrhovej komisii po 
ústnej informácii prítomných poslancov. 

- - - 
 
Overovatelia zápisnice:  

Ing. Marek Kandráč  a  doc. PhDr. Mgr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH 
- - - 

 
K programu zasadnutia 
 
p. Polaček, primátor mesta: V súlade s novelou zákona č. 369/1990 Zbierky o obecnom 

zriadení budeme najprv hlasovať o programe ako bol uvedený v pozvánke a následne 
bude možnosť tento program meniť. Teraz otváram rozpravu k návrhu programu, ktorý 
bol uvedený v pozvánke. Prosím vaše návrhy, ktoré sa týkajú vypustenia bodov, aby ste 
o nich informovali. Nech sa páči otváram, rozpravu k vypusteniu bodov z pozvánky, 
ktorá vám bola zaslaná. V prípade, že sa do rozpravy nik nehlási, uzatváram rozpravu. 
Body nebudeme teda z pozvánky vypúšťať. 
A teraz vás poprosím, aby ste navrhovali body, ktoré chcete zmeniť v poradí. Teda 
meníme poradie v samotnej pozvánke. Nech sa páči, otváram rozpravu k meneniu 
poradiu bodov. Nech sa páči, pán poslanec Lörinc. 

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň všetkým. Býva zvykom, že body, 

ktoré majú podobný charakter sú spoločne a máme tu majetkové body, ktoré teraz sú na 
začiatku a na konci, preto by som navrhol majetkové body 60, 61, 62, 63, 64 a 65, ktoré 
sú v závere, presunúť za bod 28. Čiže 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5 s tým, že v tých 
majetkových bodoch sú aj priame predaje, čo vyžaduje dvojtretinovú väčšinu, tak by 
sme to zvládli na začiatku, aby potom sa nestalo, že v priebehu ďalšieho dňa nebude 
dostatočný počet poslancov na to, aby to bolo schválené. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Teda, ak tomu rozumiem, bod 61 – 28.1 a 66 - 28.6. 
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p. Lörinc, poslanec MZ: Áno. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Sú nejaké ďalšie návrhy? Ok, ak nie sú žiadne 

návrhy, tak budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Lörinca, ktorý navrhuje preložiť 
body 61 až 66 a presunúť ich za bod 28 ako body 28.1 až bod 28.6. K týmto bodom ale 
netreba trojpätinovú väčšinu, o to tu išlo. Nech sa páči, prosím, hlasujme. 

 
Hlasovanie č. 2 -  za 29, proti 0, zdržal sa 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý 

Teraz pristúpime k návrhom bodov, ktoré chcete zaradiť do samotného programu. Nech 
sa páči, otváram rozpravu k tomu, aby sme vložili prípadne ďalšie body, o ktorých 
chceme rokovať. Pán poslanec Ihnát, nech sa páči. 

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne. Máme tu kauzu, ktorá traumatizuje aj 

verejnosť a to je kauza DPMK. Takže bod 1.1 Nákup električiek, informatívna správa. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Myslite tender o verejnom obstarávaní? 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, presne ten tender som myslel, presne. Vyzve pána riaditeľa - má 

povedať k tomu a vyjadriť sa. To je všetko. Chcem vedieť. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Kovačevičová, nech sa páči. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Dobrý deň prajem všetkým. Ja by som poprosila zaradiť za 

bod 30, čiže 30/1 a je to Pokračovanie rokovania v prerušenom bode zo dňa 18.03.2022 
k Dodatku číslo 7 k Tarife DPMK pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 
01.07.2022. Čiže 30/1. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. 30/1 pokračovanie Dodatok číslo 7. Neviete 

náhodou, aký to bol predtým bod?  
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Doplňovali ste ho do programu 18.03. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Saxa. 
 
p. Saxa poslanec MZ: Ďakujem za slovo, prajem pekný deň. Poprosím doplniť bod 29.1 

Informácie o činnosti dozornej rady Bytového podniku mesta Košice. Ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: DMPK či BPMK? 
 
p. Saxa, poslanec MZ: Bytový podnik. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja by som rád doplnil bod 30/2, malo by to byť 

Návrh k odporúčaniu na zmenu Štatútu mesta Košice, žiadosť o poskytnutie informácií, 
čiže bod 30/2 a potom by to malo byť bod 45/1 Žiadosť o finančnú kompenzáciu projekt 
SK-Klíma. Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán námestník. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som, dámy a páni, rád 

navrhol doplniť do programu rokovania bod 28/8 Riešenie mimoriadnej situácie, 
mimoriadnych udalosti havarijných stavov v Správe mestskej zelene v Košiciach, 
Zoologickej záhrade Košice a Detskej železnici Košice a ako bod 1.2 Valaliky 
Industrial park – informácia, nakoľko nás má prísť informovať zástupca agentúry 
SARIO a tejto spoločnosti s. r. o. zriadenej štátom Valaliky Industrial park. Ak vás 
môžem poprosiť zaradiť ho ako plávajúci bod hneď za Slovo pre verejnosť, tzn., ak 
skončíme Slovo pre verejnosť, aby mohol vystúpiť tento zástupca štátu a mohol nás 
informovať o aktuálnom stave. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Dobrý deň. Pán primátor, kolegovia, kolegyne, obidva body, ktoré 

idem navrhnúť zaradiť, prešli odbornými komisiami a majú návrhy a odporúčania pre 
naše mestské zastupiteľstvo. Poprosím zaradiť bod 40.1 s názvom Parkovací systém 
Košice a bod 52.1 s názvom Memorandum s VSD. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Poslanec, môžete ešte raz čísla bodov? Prvý k tomu parkovaniu je 

40? 
 
p. Špak, poslanec MZ: 40.1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. A druhý? To memorandum. 
 
p. Špak, poslanec MZ: 52.1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani námestníčka, nech sa páči. 
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcela 

navrhnúť doplniť bod pod číslom 28/7 s názvom Správa o vývoji situácie s utečeneckou 
vlnou z Ukrajiny v súvislosti s vojnou na Ukrajine. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Karaffa. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Dobré ráno, ďakujem pekne za slovo. Chcem sa opýtať posledné 

číslo 28.8 navrhoval pán námestník, čiže voľná je deviatka? 
 
p. Polaček, primátor mesta: Áno. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Takže 28.9 navrhujem teda zaradiť na rokovanie dnešného 

zastupiteľstva bod, o ktorom sme rokovali na ostatnom rokovaní, avšak bol prerušený a 
podľa mojich informácií bez nejakých ďalších výsledkov v rokovaní, preto si myslím, 
že sa nemáme ďalej ako nejakým spôsobom na čom naťahovať a je potrebné to 
prerokovať a buď schváliť alebo neschváliť. Čiže názov materiálu je Návrh na zmenu 
nájomného vzťahu medzi mestom Košice a občianskym združením Pomoc Perešu, ako 
28.9. Ďakujem pekne. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Sú ešte nejaké doplňujúce návrhy? Ak nie, 
uzatváram rozpravu. Ďakujem. Budem body čítať tak, ako boli v tejto chvíli 
predkladané, čiže trošku zmením postup, čiže prosím sledujte, či som náhodou niečo 
nevynechal. Ak áno, tak ma, prosím, upozornite. Ako prvý navrhol bod číslo 1.1 pán 
poslanec Ihnát, ktorý žiada informáciu k tendru o nákupe električiek. Nech sa páči, 
hlasujeme o bode 1.1. Pán Karabin nám tu chýba, som myslel, že chce počúvať. 

 
Hlasovanie č. 3 -  za 27 + 1 (p. Djordjevič), proti 0, zdržali sa 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Bod 1.1 bude zaradený. Pán poslanec Djordjevič 

hlasoval „za“. 
Pani poslankyňa Kováčevičová navrhuje zaradiť bod 30.1 a to je bod, ktorý bude 
pojednávať alebo to je pokračovanie bodu z ostatného mestského zastupiteľstva, kedy 
sme rokovali o Dodatku číslo 7 v rámci tarify Dopravný podnik mesta Košice. Nech sa 
páči, hlasujeme o bode 30.1. 

 
Hlasovanie č. 4 -  za 23, proti 0, zdržali sa 7 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. 

Pán poslanec Saxa navrhuje založiť bod 29.1 Informácia o rokovaní dozornej rady 
v Bytovom podniku mesta Košice. Nech sa páči, hlasujte. 

 
Hlasovanie č. 5 -  za 30, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

Pán poslanec Vrchota navrhuje zaradiť bod číslo 30.2 a to je Zmena Štatútu mesta 
Košice, poskytnutie informácií. Nech sa páči, hlasujeme o tomto bode. 

 
Hlasovanie č. 6 -  za 27, proti 0, zdržali sa 4 
 
p. Polaček, primátor mesta: Zároveň navrhuje bod číslo 45.1 Žiadosť o finančnú kompenzáciu 

pre MČ Košice - Západ. Nech sa páči, hlasujeme. 
 
Hlasovanie č. 7 -  za 28, proti 0, zdržali sa 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

Pán námestník navrhoval bod číslo 28.8, ktorý bol prerokovaný aj na mestskej rade 
Riešenie mimoriadných udalosti havarijných stavov Správa mestskej zelene 
v Košiciach, Zoologickej záhrade Košice a Detskej železnici. Jedná sa najmä o strechu 
krematória. Nech sa páči, hlasujete. 

 
Hlasovanie č. 8 -  za 29, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Špak navrhuje bod 40.1 s názvom Parkovací systém Košice. Nech sa páči, 
prosím, hlasujte. 

 
Hlasovanie č. 9 -  za 28, proti 0, zdržali sa 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 
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Ďalší bod 52.1 memorandum s VSD, nech sa páči, hlasujeme.  
 
Hlasovanie č. 10 -  za 27, proti 0, zdržali sa 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol- 

Pani námestníčka navrhovala bod číslo 28.7 s názvom Správa o vývoji situácie s 
utečeneckou vlnou z Ukrajiny v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Nech sa páči, 
hlasujeme o tomto návrhu. 

 
Hlasovanie č. 11 -  za 30, proti 0, zdržal sa 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

Pán námestník navrhol 1.2 s názvom Valaliky Industriálny park, ktorý sa zaradí za 
Slovo pre verejnosť, teda s predpokladaným časom 12:30. Nech sa páči, prosím, 
hlasujme. Informovať bude agentúra SARIO. 

 
Hlasovanie č. 12 -  za 30, proti 0, zdržal sa 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa navrhol bod 28.9 s názvom Pomoc Perešu, 

občianske združenie - majetkové záležitosti. Môžem takto pán Karaffa? Lebo som si to 
presne nezapamätal. Ďakujem. Pomoc Perešu, občianske združenie – majetkové 
záležitosti. Nech sa páči, hlasujeme o bode 28.9 

 
Hlasovanie č. 13 -  za 28, proti 0, zdržal sa 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. 

Teraz budeme hlasovať o samotnej celej pozvánke aj s doplnenými bodmi a všetkým, 
čo sme si k pozvánke povedali. Nech sa páči, hlasujeme za kompletnú pozvánku. 

 
Hlasovanie č. 14 -  za 31, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pozvánka bola schválená, ďakujem veľmi pekne. 

Poprosím organizačné oddelenie, aby aktualizovali pozvánku, aby ju zaradilo na 
webovú stránku a zároveň aj predsedníckemu stolu predložila, aby sme išli v poradí ako 
bolo odhlasované. Predtým, ako príde na rad prvý bod 1.1 Tender o nákupe električiek, 
vyhlasujem prestávku a myslím si, že to bude zaujímať hlavne pána poslanca Karabina, 
takže si na neho počkáme. 

- - - prestávka - - - 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči prosím, usaďme sa na rokovacích 

miestach, prezentujme sa. 
- - - 

 
Bod č. 1 
Slovo pre verejnosť (str. 59) 
 
p. Polaček, primátor mesta: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, bod Slovo pre verejnosť 

ako číslo 1 bude prerokovaný bezprostredne po bode programu, ktorý je uzavretý ako 
prvý, teda po dvanástej hodine v zmysle § 36 rokovacieho poriadku.  

- - - 
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p. Polaček, primátor mesta: Stále nie sme uznášaniaschopní. Prosím, prezentujete sa, ak ste 

tak náhodou neurobili. Je prezentovaných 22, 23 poslancov. Výborne, budeme 
pokračovať teda v XXX. zasadnutí mestského zastupiteľstva.  

- - - 
 
Bod č. 1/1 
Informácia k tendru – nákup električiek 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod č. 1/1, ktorý navrhol pán poslanec Ihnát s názvom 

Tender po nákupe električiek alebo verejné obstarávanie v rámci dopravného podniku 
mesta Košice. Pán poslanec Ihnát, máte slovo. 

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne pán primátor za slovo a dlho ho rozprávať 

nebudem. Je veľmi nepríjemné, keď sa stretávam s ľuďmi a ľudia sa ma pýtajú vlastne 
ako s tým  tendrom. Základné informácie a vôbec informácie som sa dozvedel len z 
denníka Korzár, od kompetentných osôb nie. Poprosím vás preto pán primátor, aby 
kompetentní kompetentné osoby aj vrátane dozornej rady, generálneho riaditeľa 
Dopravného podniku mesta Košice aj nášho zástupcu, pána riaditeľa v Dopravnom 
podniku mesta Košice, povedali poslancom a jednoznačne vysvetlili, ako sa to bude 
uberať, ako sa uberalo, čo sa stalo vlastne a aká je šanca vlastne nejakým spôsobom 
získať nejaké tie milióny z tých eurofondov, lebo si povedzme, že tie peniaze tak isto 
nenájdeme nikde na ulici, ale to bola určitá šanca. Ja nikoho neobviňuje, ale som 
poslanec mesta a potrebujem mať relevantné informácie. To je všetko. Ďakujem veľmi 
pekne. Verím tomu, že sa v túto chvíľu dozvieme až po samotný záver, čo nás v tomto 
tendri očakáva alebo aká je šanca obnovenia alebo neobnovenia toho tendru. Ďakujem 
pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pán poslanec. Myslím si, že toto je otázka skôr na 

dopravný podnik, pretože mesto Košice v nijakom spôsobe, v nijakom priestore 
nefiguruje v rámci nákupu električiek, jedinej aktivita, ktorá patrí mestu je, že na 
mestskom zastupiteľstve sme schválili, že dopravný podnik môže ísť do tohto tendra a 
schválili sme prípadnú alokáciu, ktorá s takýmto tendrom súvisí, tzn. finančné 
zabezpečenie pre tento projekt, tzn. je na vás či chcete, aby sa vám vyjadril pán riaditeľ 
dopravného podniku. Takže nech sa páči pán riaditeľ dopravného podniku, pán 
Padyšák, máte slovo. 

 
p. Padyšák, generálny riaditeľ DPMK: Dobrý deň všetkým. V súčasnosti tender ešte nie je 

ukončený, čiže nie je možné informovať. Ja myslím, že za pár dní bude všetko 
ukončené, materiály sa môžu zverejniť a vtedy si myslím si, môže každý urobiť názor 
na to, čo sa stalo. Tak isto prebieha vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní. 
Takže treba počkať, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: No myslím si, pán riaditeľ, že zasa základné informácie o tendre 

môžete dať to, čo je verejne známe a verejne prístupné, čiže nehrajme bobríka 
mlčanlivosti. Čo nesmiete, nepoviete, ale čo môžete povedzte prosím. Však kopec 
informácií bolo v denníkoch, v televíziách, robili ste televízne vysielania, reportáže, 
diskutovali ste s novinármi, tak to čo ste povedali, prosím, hovorte. 

 



8 

 

p. Padyšák, generálny riaditeľ DPMK: Nech sa páči pán primátor, ak chcete niečo povedať, 
povedzte. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Tak pred médiami áno a pred poslancami nie? 
 
p. Padyšák, generálny riaditeľ DPMK: Moje vyjadrenia sú verejne známe. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát požiadal, aby dostali informácie. Tak je to na 

ňom. Pán poslanec Ihnát, máte slovo. Pán poslanec Lipták má slovo. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, teraz som zapnutý, ďakujem veľmi pekne. Hlásil som sa. 

Nevedel som sa prihlásiť do diskusie. Pán generálny riaditeľ, nič v zlom, ale ja som sa 
jasne pýtal na relevantné otázky vlastne, tak buďte taký láskavý vlastne a tie základy 
naozaj tuto poslancom odpovedzte. V denníku Korzár, ako nechcem teraz hovoriť 
denník Korzár vlastne pred seba a čítať, čo povedal pán Padyšák. No to je, by som 
povedal, absolútne dehonestujúce vôbec tohoto zastupiteľstva, tak buďte taký láskavý, 
ľudia sa pýtajú, pán poslanec, povedzte ako je s tým tendrom. Ja poviem, neviem. V 
Korzári je uvedené v oveľa viac. No to je vrchol ako, že jeden mestský poslanec je na 
mestskom zastupiteľstve a dostane odpoveď, že ako počkajte, že ako bude ukončený 
tender a jednoducho počkajte, že ako bude ďalej. Tak aká je šanca, povedzte, aká je 
šanca, ako nerobme teraz, by som povedal hru, aká je šanca, aby sme sa o tom tendri 
pohli ďalej alebo vôbec či vôbec nejaká šanca je a jednoducho tender bude ako zmarený 
a tým pádom vlastne to tu ten výraz, tzn. to hovorí o všetkom. Tak chcem vedieť vlastne 
základnú informáciu, naozaj povedzte, lebo mne to pripadá tak, že vlastne si hráte ping 
pong s pánom primátorom a vy, hej, teraz akoby som povedal. Ľavá pravá strana stola a 
mne sa to nepáči jednoducho. Tak buďte taký láskavý a povedzte k veci. Tender je v 
akom stave a aká je šanca. Pán Ihnát, šanca nie je žiadna. Hotovo. Tak toto treba 
povedať. Toto mi odpovedzte. Ďakujem pekne. 

 
p. Padyšák, generálny riaditeľ DPMK: O tom, či tender bude pokračovať alebo nie, rozhodujú 

traja členovia predstavenstva. Ja mám len jeden hlas. Takže a čo sa týka, že či budú 
električky. Tak z tohto programovacieho obdobia nebudú. Budú z nového 
programovacieho obdobia, je vysoká šanca, že budú z nového programovacieho 
obdobia a na to samozrejme musí byť súťaž. Buď už ukončená alebo bude musieť byť 
nová súťaž, z ktorej sa vysúťažia nové vozy. Čiže toto je realita. Čiže ministerstvo vie, 
že chceme električky, ministerstvo vie a sa snaží nám vytvoriť alokáciu z ďalšieho 
programovacieho obdobia. Toto je realita. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Môžem potvrdiť, že s ministerstvom je predbežná dohoda. 

Samozrejme to nie na papieri, aby sme mohli v roku 24, ak budeme my technicky 
pripravení v rámci verejného obstarávania a v prípade, že tento tender bude zmarený, 
mohli pokračovať z pohľadu nákupu, ak prebehne verejné obstarávanie. Pani 
poslankyňa Adamčíková, pán poslanec Karaffa a pán poslanec Strojný majú faktické. 
Nech sa páči. 

 
p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len 

chcela potvrdiť to isté, čo pán riaditeľ, že súťaž ešte nebola ukončená, čiže nejaké 
informácie podrobné by nemal žiadny člen ani komisia, ani obdobne podávať a druhá, 
včera sme mali predstavenstvo, teda bolo predstavenstvo, tak by som možno poprosila 
pána riaditeľa, aj predsedu predstavenstva, možno by mohol k tomu niečo povedať, či sa 
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môže alebo nemôže ohľadom aj tých informácií, keďže to nie je ukončené, ďakujem 
pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Neviem, či 

som bol jediný alebo sme boli viacerí, ale bol som adresátom jedného e-mailu a v 
zásade v tom e-maily bolo napísané to, čo sa objavilo aj na sociálnych sieťach. Ja by 
som sa chcel opýtať pána riaditeľa a teda aj predsedu predstavenstva, ktorí tu sedí, či 
nejakým spôsobom viete nám vysvetliť alebo robíte nejaké kroky k tomu, aby tie 
informácie neunikali, pretože aj napriek tomu, že hovoríte, že súťaž nie je uzavretá, 
vychádzajú von rôzne informácie, ktoré obviňujú nejakých členov respektíve nejaké 
osoby a ani neviem, či sú alebo nie sú členmi tej výberovej komisie. Ja ani neviem kto 
je, ak to nie je členom výberovej komisie, ale kolujú tu už rôzne fámy. Čiže akým 
spôsobom, či tam prebieha aspoň nejaké šetrenie, že kto, ako vynáša informácie a či tie 
informácie nejakým spôsobom oni majú aj v papierovej podobe a či možno očakávať 
ďalšie úniky. Lebo to podľa mňa je dosť vážny problém. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Všetky vynesené informácie majú vážny vplyv na priebeh 

verejného obstarávania, až trestno-právny. Pán riaditeľ, nech sa páči, Padyšák, sa chce 
vyjadriť. Pán riaditeľ, nech sa páči. 

 
p. Padyšák, generálny riaditeľ DMPK: Som myslel pán riaditeľ magistrátu. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Bolo aj pán riaditeľ podniku, aj magistrátu. Čiže najprv vy 

a potom pán Čop. 
 
p. Padyšák, generálny riaditeľ DPMK: Moje vyjadrenia sú verejne známe, takže platia tie, 

ktoré som povedal. Ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán riaditeľ Čop. 
 
p. Čop, riaditeľ magistrátu mesta: Ďakujem za slovo. V každom prípade musím povedať, že 

vzhľadom na to, že prebieha proces verejného obstarávania a v súlade so zákonom o 
verejnom obstarávaní, všetky informácie, ktoré súvisia s týmto tendrom vlastne 
podliehajú mlčanlivosti, všetci členovia komisie, resp. aj persóny, ktoré vlastne 
prichádzajú do kontaktu s týmito dokumentami, podpísali mlčanlivosť, čiže vlastne z 
toho vyplývajú aj všetka zodpovednosť a činy ako majú konať, ako majú vystupovať. 
Takže ja sa ospravedlňujem, ale v tomto okamihu naozaj nemôžem sa vyjadrovať k 
neukončenému procesu verejného obstarávania. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh má pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, dobrý deň všetkým. Nakoľko sa všetky 

kompetentné osoby, ktorých sa toto týka vyjadrili, navrhujem prerušiť už diskusiu, 
ukončiť a pán primátor kýval, že nie prerušiť? Chceme hovoriť? Hej. Ale tak už som 
vyslovil procedúru, tak dajme, prosím, hlasovať.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujeme. Ja neviem o tom, čo povedal pán 

poslanec Djorjdevič, je to jeho procedurálny návrh. Tak potom nie je o čom hlasovať 
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a ideme ďalej. Pán poslanec Djordjevič, skúste ešte raz jednoznačne predložiť návrh. 
Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Navrhujem ukončiť diskusiu s možnosťou reagovať faktickými 

na už prihlásených. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujeme. 
 
Hlasovanie č. 14 -  za 16, proti 7, zdržali sa 7 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, áno. Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážení kolegovia, nie som vyštudovaný právnik, 

ale ak som dobre rozumel dvom zástupcom, ktorí priamo majú s tou vecou čo povedať, 
že nemôžu sa vyjadrovať, pretože proces trvá, tak nechápem načo by sme mali túto 
diskusiu pokračovať ďalej. Ale keďže tento bod je veľmi závažný a keď skončí to 
verejné obstarávanie, budeme chcieť vidieť všetci poslanci, tak tento návrh má svoju 
logiku. Takže odporúčam tento bod prerušiť a budeme pokračovať na ďalšom 
zastupiteľstve. To je môj procedurálny návrh, teraz ho prerušiť. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujeme o návrhu pána poslanca 

Špaka. 
 
Hlasovanie č. 16 -  za 15, proti 6, zdržali sa 12 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ešte s faktickými vystúpi pán poslanec Strojný 

a pán poslanec Karaffa. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Som rád, že pokračujeme, možno sa predsa len 

niečo dozvieme. Pán riaditeľ spomenul, že v budúcom programovacom období 
pravdepodobne bude šanca na električky. Ja by som sa chcel opýtať či už pána riaditeľa 
alebo pána predsedu predstavenstva alebo vás primátor, či sme mohli mať aj z tohto 
programovacieho obdobia, aj z toho ďalšieho, teoreticky. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Veľmi hypotetická otázka. V prvom rade si treba povedať, že 

výroba jednej električky a teraz má opraví pán riaditeľ, je 22? Je 22 mesiacov, tzn. 
vyrobiť prvú električku homologizovať ju, dostať na koľajnice, trvá 22 mesiace, plus 
ten čas, ktorý musia štátne úrady tomu venovať. Zároveň, ak sa nemýlim, v súťaži 
verejné obstarávanie bolo  nastavené to tak, ale to už by mohol hovoriť pán riaditeľ, 
toto všetko je predsa verejne známe, ako vlastne súťaž bola nastavená a pripravená, tzn., 
ak sa nemýlim, každý mesiac po tom dvadsiatom druhom mala prísť jedna električka. 
Ak ich je dokopy 10, tak k tým 22 mesiacom treba prirátať ďalších 9. Čiže rozprávame 
o nejakých 31 - 32 mesiacoch, plus nejaká  homologizácia. Z toho logicky vyplýva, že 
v istom časovom úseku a to je môj názor, jednoducho už trebalo súťaž dávno ukončiť, 
lebo nie je realizovateľná, keď raz programovacie obdobie na roky 2014 - 2020 
skončilo, ono skončilo a my sme len v prechodnom období, ktoré platí do 30. decembra 
2023. Nové programovacie obdobie už začalo v roku 2021. Zmluvu, ktorú malo mesto 
Košice, respektíve dopravný podnik, v tomto som si ja nie istý, kto podpísal zmluvu 
o NFP - dopravný podnik - bola nastavená zo starého programovacieho obdobia 2014 – 
2020. Pre nás je ale podstatná a peňazí omnoho viac bude v tom ďalšom 
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programovacom období a to je 21 – 27, ktoré v tejto chvíli beží i napriek tomu, že ešte 
štát nemá úplne jasno, kde všade otvoria alokácie a, kde všade sa bude môcť čerpať, 
čerpať finančné prostriedky. Čiže tie jednania v tejto chvíli bežia, aby sme mohli a ja si 
osobne želám, teraz naozaj osobne, aby tento tender, ktorý je od začiatku zlý, zbabraný 
dopravným podnikom a dovolím si to povedať a kľudne môže pán Rovinský povedať, 
keď sme boli na valnom zhromaždení akcionárov, čo počul od členov, kto je 
zodpovedný a kto absolútne nemohol vstúpiť do tendra. Do tendra nemohol vstúpiť 
mesto Košice nijakým spôsobom. Teda viniť mesto Košice je absurdné a treba sa 
pozrieť na dopravný podnik, tam hľadať spôsoby a dôvody. Toto je verejne známe a dá 
sa na to pozrieť. Čiže ja ako primátor a mesto Košice odmietame a toto je dôležité 
povedať, odmietame akýkoľvek súvis. To, čo my robíme nadprácu je, že diskutujeme 
s ministerstvami, diskutujeme s ministrom, hľadáme prienik v tom, aby sme mohli 
kupovať električky z programovacieho obdobia, ktoré teraz beží a to je rok 21 - 27 a 
teda aby sme mohli nastaviť všetky procesy tak, aby ten dvadsiaty druhý mesiac padol 
do obdobia, kedy peniaze budú nastavené, pripravené a mohli sme čerpať. Čiže i 
napriek tomu, že mám strašnú zlosť na dopravný podnik, netreba sa na to dívať prosím 
tak, že teraz električky nebudú a o niečo sme prišli. Jednoducho i napriek tomu, že sú to 
babráci, zákon, ktorý o verejnom obstarávaní hovorí, je proste naozaj komplikovaný a 
keď sa proste všetci hráči pohádajú a odvolávajú donekonečna, tak to situáciu veľmi 
vážne komplikujú. To je zasa fakt a pravdivý fakt. Zákon o verejnom obstarávaní je 
veľmi komplikovaný, naráža to každá jedna samospráva, každý kto verejne obstaráva. 
Čiže pre nás je dôležité, pre mňa osobne okamžite ten tender ukončiť, lebo je tam toľko 
chaosu a toľko nedobrého, že to treba uzavrieť a okamžite začať pripravovať nový a 
vyhlasovať, aby sme mohli ten stratený čas dohnať. Toto je zásadné, toto je dôležité, 
toto je podstatné, toto je o Košičanoch, toto je o nás. A na druhej strane prosím, je úplne 
jedno, keď som sa aj rozprával s pánom Dankom, ktorý riadi celý proces spôsobom 
dopravy, dôležité, aby tie električky prišli. Je jedno, či prídu 30. decembra 23 alebo 
prídu v roku 24, hej. Teoreticky toto naozaj nezaváži. Chceme ich, chceme 
z eurofondov, nechceme ich platiť, nemáme na to peniaze, musíme využiť eurofondy. 
Toto je cieľ. Čiže neviem, či som odpovedal. Myslím, že to bol pán Strojný, vy ste sa 
pýtali. Pán poslanec Karaffa, nech sa páči. 

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Ja v podstate svojou 

faktickou poznámkou už ani neviem, na koho reagujem, ale chcel by som poprosiť 
všetkých zainteresovaných, skutočne verejnosť sa pýta a blížia sa aj voľby, bude to 
téma volebná, aby sme nejakým spôsobom odkomunikovali, čo sa vlastne stalo a ak 
niekto pochybil, tak sa určil aj ten kto pochybil, pretože vrhá to zlé svetlo na celé mesto, 
vrhá to zlé svetlo aj na ľudí podľa môjho názoru, ktorí priamo do toho vplývať nemuseli 
a ak aj vplývali, tak by sa to malo nejakým spôsobom preukázať. Čiže fakt je ten, že 
momentálne tie električky vysúťažené nemáme a ale existuje nádej, že budú a 
v podstate, ak niekto pochybil, tak v prvom rade treba zistiť, či niekto pochybil a ak 
pochybil, tak v podstate vyvodiť zodpovednosť, ale nie je veľmi dobré, že vedenie 
podniku a vedenie samosprávy komunikuje túto tému inak. No to je skôr potom už na 
vás, aby ste sa nejakým spôsobom zhodli. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Môžem vám dať možno ešte informáciu, že na túto tému som 

viedol diskusiu aj s úradom vlády, to má až takýto presah, s ministerstvom dopravy i s 
ministerstvom zahraničných vecí, nakoľko sa jedná o medzinárodný tender. To 
znamená, ten záujem, aby to dopadlo dobre, aby sa vyriešilo všetko, je záujem nielen tu 
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na základe vašej vízii pán poslanec, aby to bolo v poriadku, ale aj záujem štátu. Všetci 
to chceme dotiahnuť, všetci chceme mať tie električky. Pán poslanec Lipták. 

 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja len ťa chcem, pán primátor, trošku opraviť. 

Mesto Košice má s tým veľa spoločné, pretože predsedom predstavenstva dopravného 
podniku je pán riaditeľ Čop, ktorý je riaditeľom Magistrátu mesta Košice, ktorého si ty 
osobne nominoval aj na jednu funkciu, aj na druhú funkciu a v celom tom procese sú aj 
iní ľudia z mesta Košice a ja pevne verím, keďže tento tender naozaj veľmi smrdí, že 
jedného dňa prídu chlapci z NAKA a zaklopú niekomu na dvere, lebo toto je riadny 
prúser. A len som chcel povedať jednu vec, že mesto Košice a bol by som rád, keby na 
otázky v dopravnom podniku odpovedal predseda predstavenstva a nie ty, ktorý tvrdíš, 
že tým nemáš nič spoločné. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Teda aká je otázka? Pán poslanec Ihnát, nech sa páči. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne pán primátor. V plnej miere 

sa pripájam k pánovi poslancovi Karaffovi. Presne povedal to, čo tiež som chcel 
povedať. Mňa osobne ako jednou vetou poviem, bude zaujímať koniec, by som povedal, 
tejto kauzy alebo dokončenie tejto kauzy, lebo tak ako hovorí pán Lipták, niečo tu 
zaváňa, ale skôr by som povedal, že cítim zmarenosť toho tendra ako a potom sa 
prikláňam k pánovi primátorovi, že ak je tam naozaj ten, by som povedal, to smerovanie 
k zmarenosti, tak ukončiť ten tender a začať úplne nové to programovacie obdobie, aby 
sme nestrácali čas. A samozrejme ta jak hovorí, že a tiež nájsť aj tých vinníkov, ktorí za 
to môžu, aj keď hovorí pán primátor vlastne, že keď hráči sa pohádajú, tak jednoducho 
v tom verejnom obstarávaní to jednoduché nie je. Toľko som chcel povedať, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Hlinka. 
 
p. Hlinka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Takže ja sa chcem iba pripojiť k 

týmto predrečníkom v tom zmysle, že mesto Košice je stopercentným akcionárom 
dopravného podniku, tzn., že situácia sa nás týka tým pádom všetkých. Pretože sme 
všetci majetkovo ako previazaní s týmto podnikom. Keďže som sa ako dočítal v 
médiách, že mesto Košice komunikuje intenzívne s riadiacim orgánom Ministerstva 
dopravy a výstavby o ďalších možnostiach postupu, predovšetkým v rámci nového 
programovacieho obdobia a fondu obnovy EÚ, zaujímalo by ma, ako vieme zabezpečiť, 
aby vyhlásená nová verejná súťaž v budúcnosti najbližšej, bola v súlade so zmenami, 
ktoré sú od 1. apríla tohto roku v zákone o verejnom obstarávaní, aby sme sa vyhli 
týmto niektorým problémom, ktoré tu na úvod nastali a ako výsledok z toho je to, že 
tento tender je v podstate už vieme dopredu, že bude zmarený, lebo aj zmluva o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola zo strany DPMK už zrušená, 
vypovedaná. Takže do budúcna skôr by som sa orientoval, keby som dostal informáciu 
nejakú. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, páni riaditelia. 
 
p. Čop, riaditeľ magistrátu mesta: Ak môžem ja odpovedať, stále platí to, že vlastne prebieha 

proces verejného obstarávania. Čiže vlastne nie je ukončená súťaž, nie je ukončený 
proces obstarávania, čiže všetkými ďalšími krokmi, opatreniami a podobnými 
záležitosťami sa môžme začať baviť až v okamihu, keď bude zaujatý alebo vynesený 
konečný verdikt. Podľa toho vlastne môže dopravný podnik a následne mesto ako 
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akcionár prijímať opatrenia. V tomto okamihu nie je k čomu sa, bohužiaľ, zatiaľ 
vyjadriť, áno? Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Saxa. 
 
p. Saxa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Reagujem ešte na pána primátora. Pán primátor, 

chcem ťa poprosiť, aby si neznižoval úroveň tohto zastupiteľstva. Nazývať niekoho 
babrákmi bez dôkazu. Kto sú babráci? Poslanci národnej rady, ktorí schválili takýto 
zákon, ktorý umožňuje takéto veci, ktoré sa dejú? Kto sú babráci? Komisia, členovia 
komisie, odborníci, ktorí pripravovali podklady pre verejné obstarávanie? Kto je 
babrák? Babrák sú členovia predstavenstva, predseda predstavenstva? Takže poprosím 
bez súdov takéto niečo nerozprávať, neznižovať úroveň a počkať si, kým všetko skončí 
a uvidíme ako to dopadne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Filipko, nech sa páči. 
 
p. Filipko, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja reagujem na pána riaditeľa teda 

pána predsedu predstavenstva. Využijem len to, že zrejme toto neodznelo a skutočne 
dozorná rada sa tejto problematike venovala iba priebežne. Tým, že to nie je ukončené, 
ani dozorná rada dopravného podniku oficiálne stanovisko k tomuto nezaujala. Včera 
rokovalo predstavenstvo podniku, kde sme boli účastní, aj táto téma bola rokovaná, ale 
tak isto z tohoto rokovania ešte nie sú verejné informácie, zápis neuzavretý a vzhľadom 
na ukončenie toho tendra nie je ukončený, nemôžeme informovať, ale musím 
ubezpečiť, že to naberá to prvky riešenia tak, aby všetky veci postupovali pružnejšie 
ďalej. Momentálne sa o tom viac informovať. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Hlinka. 
 
p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem. Ja už som sa vyjadril vo faktickej. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Lörinc. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ja osobne len v krátkosti, že nesúhlasím s tvrdením, že sme o nič 

neprišli, lebo minimálne sme prišli o čas a treba aj ľuďom vysvetliť, že zo starého 
programovacieho obdobia bolo možné čerpať do roku 2023 a mohli sme kúpiť zo 
starého a mohli sme kúpiť aj z nového programovacieho obdobia. Teraz už vieme 
kupovať len z nového programovacieho obdobia. V tej diskusii počúvam plno 
protikladov, ktoré mne osobne tak nesedia, lebo na jednej strane si pamätám vašu 
tlačovku, pán primátor, kde ste hovorili, že električky sú už na ceste do Košíc, citujem, 
teraz tvrdíte, že výroba jednej električky 22+9 mesiacov. Čiže potom to nemohla byť 
pravda. Na jednej strane hovoríte, že mesto s tým nič nemá, už tu bolo povedané 
kolegami, sme stopercentný vlastník, predseda predstavenstva je riaditeľ magistrátu a 
pokiaľ viem, druhým členom je pán Padyšák, tretím členom je pán Oberuč, ktorý bol 
váš nominant na riaditeľa dopravného podniku, čiže minimálne dvoch z troch členov 
predstavenstva sú vaše blízke osoby, pán primátor. Protikladom je pre mňa, že tu teraz 
páni hovoríte, že nemôžete o ničom hovoriť, ale denník Korzár už vydal sériu článkov, 
kde som ako mestský poslanec len zíral, ako jedno médium môže mať takéto 
informácie. A toto sa tu už pomaly stáva praxou, lebo ja sa ako poslanec skôr dozviem 
veci z denníku Korzár, ako to vôbec máme predložené na hlasovanie ako materiál. Čiže 
malo by sa na magistráte hlavne riešiť, ako unikajú informácie z magistrátu a že či toto 
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je dobre do budúcnosti. A posledným protikladom je, že keď prídu nové autobusy, točia 
sa videjka a všetci sa tešíme a každý si prisvojuje, že to on vybavil a keď príde prvý 
problém, tak to počujem, citujem, sú to babráci. Musíme byť aj v tomto konštantní. Buď 
je spolupráca alebo nie je. A keď sa viem pochváliť výsledkom, pán primátor, tak 
musím byť aj nie súčasťou problému, ale byť riešiteľom problému. Za mňa na konci, 
som rád, že sa tým zaoberalo ČTK, lebo to všetkým nám do na konci odpoveď, že kto 
pochybil, ale za seba chcem povedať, že nemôže to skončiť len tak, že bude 
konštatované, že niekto pochybil. Malo by to skončiť tak, že bude vyvodená konkrétna 
zodpovednosť voči konkrétnym osobám. Lebo ináč to je precedens do budúcnosti, že tu 
sa môže stať hocičo, my si tu ponadávame hodinu tu na zastupiteľstve, ale nikto nie je 
za nič zodpovedný. Čiže prosím, keď príde na to čas a budeme mať výsledky 
vyšetrovania, je potrebné vyvodiť aj politickú zodpovednosť, aj reálnu zodpovednosť. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, súhlasím s vami pán poslanec. Pán poslanec 

Rovinský má faktickú. Medzitým sa ešte pán Čop chcel vyjadriť. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Chcem ku tomu len jednu poznámku. 

Zodpovedný pracovník za verejné obstarávanie Dopravného podniku mesta Košice, 
akciová spoločnosť vyhlásil, že mesto Košice žiadnym spôsobom nie je zodpovedné za 
priebeh a stav verejného obstarávania v dopravnom podniku. A ku tomu, že unikli 
niektoré informácie, aj keby som vedel, že či to tak bolo alebo nebolo, nemohol by som 
ani poprieť, ani potvrdiť to, čo v článkoch povedané bolo. Čiže prosím, nenaliehajte na 
tých ľudí, ktorí nemôžu teraz skutočne hovoriť o tom, aký bol priebeh toho 
obstarávania. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja len na vysvetlenie, pán poslanec Rovinský bol 

prizvaný alebo požiadal o byť prísediaci na valnom zhromaždení akcionárov, ktoré sa 
uskutočnilo asi pred desiatimi dňami. Táto informácia, ktorú vám povedal, ju nájdete v 
zápisnici dopravného podniku, kde je verejne dostupná, kde zodpovedná osoba sa 
vyjadrovala k mestu Košice. Preto ja odmietam akúkoľvek zodpovednosť. Pán poslanec 
Knap a pán poslanec Vrchota. 

 
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Vážené vedenie, vážne kolegyne, 

kolegovia, keďže sme sa zatiaľ bližšie informáciu nedozvedeli, tak denník Pravda má 
úplne presné informácie, že situácia sa komplikovala, záujemcovia žiadali ďalšie 
vysvetlenie súťažných podkladov, komisia na vyhodnotenie ponúk mala minulé leto, 
nakoniec vybrala poľskú firmu, ktorá ponúkla lepšiu cenu. Neúspešný uchádzač Škoda 
Transportation podala námietky na ÚVO, ten koncom augusta nariadil zrušiť výsledky a 
opäť sa mali vyhodnotiť ponuky s tým, že podľa správy ÚVO, ponuka úspešného 
uchádzača vykazuje také nezrovnalosti, ktorá mala odborne spôsobilá komisia 
kontrolovaného identifikovať. Dopravný podnik však určil za víťaza poľskú firmu, 
Škoda výsledok tendra napadla celkovo trikrát, to znamená, treba povedať, že 
neúspešný uchádzač trikrát blokoval tento proces. Nakoniec komisia začiatkom marca 
tohto roka po štvrtom kole námietok ?PESU? vylúčila pre nesplnenie podmienok. To 
znamená, jeden uchádzač napáda druhého a tým pádom sa to komplikuje, na 
vysvetlenie, je to presne čierne na bielom uvedené v denníku Pravda, aj pre ostatných, 
aj pre občanov, ktorí to sledujú. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Vrchota. 
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p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja chcem 
povedať to, že naozaj v závere tohoto celého zisťovania, vyšetrovania, majú byť 
vyvodené personálne dôsledky. Ale nielen personálne dôsledky, pretože je tu indícia, že 
v budúcom programovacom období alebo v najbližšej výzve, ktorá by mala byť v roku 
2023 - 24 budeme mať možnosť sa opätovne uchádzať. Pozerajme sa teda teraz aj 
trošku do budúcna a povedzme si, ako vieme, aké opatrenia vieme prijať, či už v 
dopravnom podniku alebo v rámci vedenia mesta Košice, aby sa takáto situácia 
neopakovala, aby sme druhýkrát nezlyhali. A už je jedno, kto bude úplne, že vinník. 
Podstatné pre Košičanov je to, aby sme mali nové električky, ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Myslím, že je to zásadné, tzn. áno, i ja osobne s 

ministerstvom komunikuje i naši referenti, aby sme si nastavili pravidlá a priestor a 
hlavne, aby ministerstvo vypísalo práve to, čo potrebujeme, aby sme sa mohli uchádzať 
z tohto aktuálneho, to nie je nové alebo budúce programovacie obdobie, to je to, ktoré 
teraz beží a z tohto aktuálneho obdobia mohli čerpať. Ešte požiadal o slovo pán Čop, 
ktorý sa chcel vyjadriť k tým médiám a ešte možno na záver, aby som potom už do toho 
nevstupoval, jedna vec. Môžem vás ubezpečiť, že potom, ako bude úspešne tendrum 
ukončené a to jedno ako, nejak,  mesto Košice spustí audit na toto verejné obstarávanie, 
pripraví kontrolu, aby sme vás mohli a myslím si, že pán poslanec Špak celkom dobre 
to myslel, aby sme na ďalšom zastupiteľstve, či už v novom bode alebo v tomto, ak by 
chel pokračovať vo svojej výzve, v prerušenom bode, pokračovali, dali vám správu 
a informáciu. Verím, že potom lete už dokážeme vám informáciu plnú dať v rámci 
kontroly. Pán riaditeľ Čop, nech sa páči. 

 
p. Čop, riaditeľ magistrátu mesta: Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem len zareagovať na to 

obvinenie ohľadne úniku informácií. Ja chcemy za moju osobu, aj za všetkých 
zamestnancov mesta dať garanciu, že vlastne tieto informácie z mesta neunikli, pretože 
vlastne na meste nie sú zamestnanci, ktorí by sa s jednotlivými detailami verejného 
obstarávania nejakým spôsobom oboznamovali a za svoju osobu môžem jednoznačne 
povedať, že som sa nevyjadroval pre žiadne médiá, nedával som žiadne informácie, 
ktoré by mohli byť nejakým spôsobom zverejňované alebo zneužité alebo by mohli 
viesť k mareniu procesu verejného obstarávania. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Rozprava je uzavretá. Poprosím návrhovú 

komisiu o návrh na uznesenie, ak teda je. Neviem, či bolo prečítané. Aké máme 
uznesenie? Nikto o ňom rozprával. Myslím si, že nemáme žiadne uznesenie, ktoré by 
bolo v zmysle rokovacieho poriadku prečítané, bola o ňom informácia... 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: ...ale je prerušený bod asi, tak neviem či 

môžeme aj prijímať. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Prerušený nie je, ale nakoľko žiaden poslanec neprečítal v zmysle 

rokovacieho poriadku návrh na uznesenie, ja mám za to, že žiadny návrh na uznesenie 
neexistuje, to znamená, bez hlasovania len môžeme zobrať informáciu na vedomie a 
pokračujeme ďalej v bode, ktorý nasleduje a nasledujúcim bodom je bod číslo 2. 
Rozprava bola uzavretá. 

- - - 
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Bod č. 2 
Prenájom pozemkov v k. ú. Jazero, Krásna pre SHMÚ na dobu určitú 15 rokov, 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za účelom umiestnenia, rekonštrukcie, obnovy 
a údržby pozorovacieho objektu štátnej hydrologickej siete určeného na monitorovanie 
fyzikálnych parametrov hydrosféry 
 
p. Polaček, primátor mesta: K bodu č. 2 otváram rozpravu. V prípade, že sa do rozpravy nik 

nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 
uznesenie. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prenájom pozemkov, list 
vlastníctva číslo 1704, podľa predloženého návrhu s výmerou 3 m² na účel umiestnenie, 
rekonštrukcia, obnova a údržba pozorovacieho objektu štátnej hydrologickej siete 
určeného na monitorovanie fyzikálnych parametrov hydrosféry podľa predloženého 
návrhu z dôvodov hodných osobitného zreteľa.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 17-  za 35, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. 

- - - 
 
Bod č. 3 
Prenájom nehnuteľností - budovy (objekt plynovej kotolne) a pozemku v k. ú. Severné 
Mesto pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Košice - Sever za účelom zriadenia 
komunitno – pastoračného centra z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram rozpravu k bodu č. 3. Uzatváram rozpravu a poprosím 

návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prenájom nehnuteľností pre 
Gréckokatolícku cirkev, farnosť Košice - Sever podľa predloženého návrhu z dôvodov 
hodného osobitného zreteľa.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 18 -  za 30, proti 0, zdržali sa 4 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

- - - 
 
Bod č. 4 
Prenájom 10 bytov pre Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa - zrušenie uznesenia z XXIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
č. 723 zo dňa 1. júla 2021 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram rozpravu k bodu č. 4. Uzatváram rozpravu 
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a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi zrušuje uznesenie z XXIV. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 723 zo dňa 1. júla 2021.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 19 -  za 35, proti 0, zdržal sa 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 5 
Prenájom časti pozemku pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie stavby 
„Parkovisko na Sokolovskej ulici“ v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči otváram rozpravu k bodu - Prenájom časti pozemku 

pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie stavby „Parkovisko na Sokolovskej ulici“ 
v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Pán poslanec Lörinc. 

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Vyjadrím sa aj k bodu 5, aj k bodu 6, lebo jedná sa o parkoviská 

v MČ Západ a keď som si čítal materiál, tak som narazil v materiáli na konštatovaní, že 
stanovisko ÚHA bez výhrad. A tu sa chcem opýtať, zaujíma ma to, čo sa deje na 
Dénešovej ulici, ako nám ÚHA aktívne bráni vo výstavbe parkoviska, lebo tvrdí, že 
zaberáme zeleň, tzn., že keď chceme posunúť obrubník o meter do zelene, kde si 
nepôjdete robiť piknik alebo čo, tak sme najhorší ekologicky proti aktivisti na KVP a 
takto, že mesto nebude dovoľovať budovanie parkovacích miest a že nie je možné 
zaberať zeleň a dostali sme trojstranovú správu, ako to nemáme robiť a že keď to už 
urobíme, tak máme to parkovisko postaviť za 120 tis., ale do troch rokov máme zbúrať. 
Tak teraz sa chcem opýtať, že platí rovnaký meter v tomto meste alebo neplatí? Lebo aj 
tu dochádza k záberu zelene a ÚHA bez výhrad. V prípade KVP ÚHA trojstranové 
vyjadrenie ako sa to nedá. Čiže je ÚHA rovnako prístupné ku všetkým mestským 
častiam alebo sú tu vybrané mestské časti, ktoré proste nemôžu spraviť nič a sú iné, 
ktoré môžu urobiť všetko. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec, ja si pamätám túto diskusiu z 

mestskej rady, preto pán riaditeľ urobil šetrenie. Nemáte celkom pravdu, nie je ten stav 
tak, ako popisujete. Dám slovo pánovi riaditeľovi a ak sa nenahneváte, potom budú 
pokračovať faktické. Zároveň fotodokumentáciu pán poslanec si môžete prísť pozrieť tu 
k dispozícii. 

 
p. Čop, riaditeľ magistrátu mesta: Ďakujem veľmi pekne. Takže tak ako som to prezentoval 

na mestskej rade, tak dodatočne sme sa ešte raz na to pozreli. V obidvoch prípadoch 
vlastne ide o to, že vlastne riešime spevnené plochy s tým, že vlastne v rámci lokality 
ulica Slobody bude vlastne upravený široký pás spevnenej plochy, ktorý sa dneska 
čiastočne využíva ako chodník, dneska tam autá čiastočne na chodníku parkujú, čiže 
vlastne ide o úpravu spevnených plôch. V tomto okamihu sa ÚHA vyjadrovalo 
k zámeru, kde zámer deklaruje, že nebude zabratá zeleň. Čo sa týka vlastne lokality 
Sokolovská, tak vlastne tuná sa bavíme vlastne o ploche, ktorá je dneska dlhodobo 
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vysypaná makadamom alebo štrkom a je to vlastne prístupová komunikácia ku 
garážovým stojiskám. Zámerom alebo zámer, ktorý bol prezentovaný mestskou časťou 
vychádza z toho, že vlastne táto časť, ktorá je tam vysypaná dlhodobo makadamom, 
bude spevnená a na týchto spevnených plochách budú vyznačené parkovacie miesta, 
pričom vlastne ten materiál majú byť podľa tých predbežných zatrávňovacie diely, ktoré 
vlastne naďalej zabezpečia priepustnosť. Myslíme si, možno aj väčšiu priepustnosť ako 
dneska tento ujazdený materiál s tým, že vlastne ani v jednej lokalite sa neplánuje s 
výrubom drevín. To sú informácie, ktoré dneska máme. My sa vyjadrujeme k zámeru. 
Mestská časť ešte bude musieť predložiť podklady ohľadne projektovej dokumentácie, 
kde ÚHA svojimi stanoviskami práve dohliadne na tieto skutočnosti. V prípade potreby 
je možné zaslať doplňujúcu fotografickú dokumentáciu. V prípade Dénešovej ulice tam 
jednoznačne sa bavíme o zelených plochách, ktoré sme sa vyjadrovali a k týmto 
plochám sme sa vyjadrovali a tieto plochy boli deklarované ako nízko kvalitná zeleň, 
áno, čo si myslím, že nie celkom pravda. V prípade, že záujem je, vieme predložiť aj 
fotodokumentáciu tejto lokality. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujeme pekne. S faktickou poznámkou na pána 

poslanca Lörinca, pani poslankyňa Adamčíková 
 
p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som 

chcela reagovať aj na ani nie, že na pána Lörinca, ale aj na pána riaditeľa, keďže som 
členom majetkovej komisie a už na tej komisii som pripomienkovala to isté, že nie na 
každého je rovnaký meter a dokonca neviem, v ktorom z tých území na západe sa 
doslova písalo, že vyjazdená zeleň, tzn., že návod pre nás na KVP, keď chceme zväčšiť 
parkovacie miesta, čiže máme si vyjazdiť ten kúsok zelene, aby sme sa na meste 
dokázali prebiť aj my o každé parkovacie miesto. Čiže nepáči sa mi to, že na jedných 
posudzujeme tak a druhých tak, hej, nič voči západu, ale každý si bojuje za svoje 
územie, takže aj za každé parkovacie miesto. Ďakujem pekne. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Ja len zareagujem, keďže tento 

bod bol otvorený na mestskej rade a pán primátor prisľúbil, že sa týmto bude zaoberať, 
vyžiada si fotodokumentáciu. Tá fotodokumentácia, ako povedal pán riaditeľ, je 
k dispozícii. Asi možno bolo nie veľmi šťastne to nazvané, že je to vyjazdená zeleň, je 
to prístupová komunikácia respektíve časť ku smerom ku garážam. Čiže môže sa na to 
pozrieť aj pán starosta Lörinc a môžu sa na to pozrieť aj ostatní kolegovia. S procedúrou 
pán poslanec Djordjevič. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán námestník. Procedúra znie, kto nebude 

hovoriť k téme západ, odobrať slovo. Potrebujeme sa pohnúť v rokovaní. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Dávam hlasovať o tejto procedúre. Neviem, či teraz 

západ ako svetová strana. 
 
Hlasovanie č. 20 -  za 13, proti 3, zdržali 10 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Tento návrh neprešiel. Pokračujme teda ďalej. 

S faktickými poznámkami pán poslanec Karaffa. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len chcel 

kolegom ukázať, že ako vyzerá daná plocha. (pozn.: premietanie na dataprojektor) 
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Čiže bavíme sa, toto je Sokolská ulica, bavíme sa o tejto vyjazdenej polohe, ktorá slúži 
ako prístupová cesta ku garážam a v podstate takto to vyzerá. A ten návrh, ktorý máte v 
materiáli hovorí o tom, že by to vzniklo 1,2,3,4,5,6 parkovacích miest a siedme by bolo 
pre osobu so zdravotným postihnutím. Čiže boli by to legálne miesta a ako nevidím v 
tom problém a na druhej strane ale priznávam, že niektoré stanoviská útvaru hlavného 
architekta, aj vo vzťahu k našej mestskej časti, podľa mňa neboli celkom férové v 
minulosti, ale prosím, aby sme, aby sme toto odhlasovali, lebo v danej lokalite to fakt 
ľuďom pomôže. Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Ak môžem ja teraz s faktickou na pána 

poslanca Lörinca. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ja vnímam vždycky, že starosta 

každej svojej mestskej časti háji svoj záujem, tak ako aj pani poslankyňa Adamčíková. 
Ale dávať návod obyvateľom, že poďme vyjazdiť zeleň, aby ste mali viacej parkovacích 
miest, nemyslím si, že to je v záujme dlhodobého udržateľnosti tohto mesta, čo sa týka 
dopravy, čo sa týka zelene, čo sa týka biodiverzity a toto nie je správna cesta a keď 
chceme riešiť dopravu, tak možno musíme hľadať aj iné a drahšie riešenie, ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: S procedurálny návrhom? Nie. Dobre. Pán poslanec 

Vrchota ešte stále na pána poslanca Lörinca. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja len k tomu 

poviem to, že my sme mali viacero žiadosti, ktoré smerovali k ÚHA, čo sa týka 
vybudovania parkovacích plôch. Tých plôch bolo dohromady asi približne okolo 8 
alebo lokalít 8 - 9 a vo väčšine prípadov sme neboli úspešní, lebo naozaj tam bola 
rešpektovaná tá podmienka to, že alebo ten záujem zachovania zelene. Čiže tu sa jedná 
naozaj o takéto prípady ktoré sa nám, poviem, že podarilo vzájomnou diskusiou s ÚHA 
dohodnúť a ja vás chcem poprosiť o podporu v rámci tohto návrhu. Ďakujem pekne. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Lörinc s faktickou 

na pána riaditeľa. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Celé je to o tom, že proste chceme vykonávať 

a posúvať KVP vpred a je nám v tom bránené. A najväčšou prekážkou sú orgány 
Magistrátu mesta Košice na čele s ÚHA. Teraz to, čo povedal pán riaditeľ je v podstate 
návod ako vybudovať parkovisko, že ja tam zajtra vysypem makadam ako úpravu 
zelene, čo môžem a o pol roka požiadam o parkovisko, poviem, že tam je makadam. 
A tu, čo prezentoval aj pán Karaffa, ja som si to bol osobne pozrieť tie veci, mám to 
nafotené a keď to bude hotové, vám to ukážem poslanci a určite dôjde k záberu zelene. 
A jediné, čo hovorím, že chcem, panebože, rovnaký meter v tomto zastupiteľstve a v 
tomto meste. Nič iné nechcem, len rovnaký meter a ja sa ospravedlňujem, že vás tým 
obťažujem, ale bohužiaľ je nám bránené vykonávať našu činnosť, na ktorú sme boli 
zvolení legitímne ľuďmi. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Lipták z diskusii. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Mám tri veci. Jedna sa týka prípravy materiálov. 

Ja som to hovoril aj na komisii, keď sme prejednávali veci o útvaru hlavného architekta, 
že podkladové materiály neobsahujú reálne fotografie, tým pádom veľakrát teda ani 
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nemáme šajnu vlastne, kde sa v priestore nachádzame, aj keď je tam nejaká číslo 
parcely. Čiže poprosím pri všetkých materiáloch potom dopĺňať to, čo aj Dominik 
Karaffa teraz ukazoval. Nie je to až také ťažké do materiálov. Pri tej Sokolovskej ma 
napadla taká otázka, pretože mestská polícia dosť často rieši to, že nie je dodržaný 6 
metrový odstup medzi parkovacími miestami, že či na Sokolskej bude držaná 6 m 
vzdialenosť, čo hovorí norma, lebo je to prístupová cesta ku garážam. To je jedna vec 
a posledná vec, páni a toto vedenie mesta, ak by sa mali dneska po štyroch rokoch 
parkovaciu koncepciu na celé mesto, tak dneska takéto veci možno nemusíme riešiť. 
Čiže toto je aj výsledok tej nie práce, ktorá sa tu v oblasti politiky, parkovacej politiky 
diala 4 roky. Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pani poslankyňa Adamčíková. 
 
p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Ďakujem za slovo. Keďže to nemohla reagovať na vás pán 

námestník faktickou, tak len chcem dať, že samozrejme moja poznámka bola ironická. 
Určite nedávam nikomu návod, aby ničil a devastoval zeleň, len mi to prišlo ako 
poznámka, ktorá bola, že majú tam už vysypané a neviem čo. Čiže ako keby to bolo 
návod, presne, ako povedal pán starosta na to, ako sa dopracovať k parkovacím 
miestam. Čiže ešte raz hovorím, bola to ironická poznámka. Nie, žeby som bola 
zástanca zaberania zelene, ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne. Ako počúvam tú diskusiu vlastne, aj pána 

Lörinca som počul, tak som si predstavil vlastne, akým smerom sa vydáva ÚHA pri 
riešení statickej dopravy, no a samozrejme bolo povedané, že vydáva sa cestou skôr 
výstavby parkovacích domov. Tak poprosím aj vedenie mesta a celkove tých 
kompetentných z ÚHA, aby sme konečne po štyroch rokoch porodili parkovací dom na 
Pekinskej ulici, ako na sídlisku Ťahanovce, lebo rodíme ho, rodíme ho a jednoducho 
porodiť ho nevieme aj z dôvodu toho, že stále sa kladú nejaké polená alebo by som 
povedal, kladú sa nejaké prekážky, ale hovoríme o tom, že musíme ísť cestou výstavby 
jedine parkovacích domov. A my sa nevieme dostať k jedinému parkovaciemu domu, 
ktorý v Košiciach, v celých Košiciach je takmer na spadnutie, čiže na realizáciu a my sa 
k tomu nevieme dostať. Mám návrh. Ak investora nechceme, pošlime ho preč a postaví 
to mesto. To by bolo najlepšie riešenie, ďakujem pekne. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Horenský. 
 
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja sa chcem skôr opýtať takú technickú vec. 

Takéto spôsoby prenájmu časti pozemkov nie je potrebné riešiť dvojkolovo? Že sa 
najprv schváli zámer a potom prenájom časť pozemku sa potvrdí na ďalšom 
zastupiteľstve tak, ako sme to robili v marci a teraz potvrdzujeme možno nejakých 20 
bodov. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Právne oddelenie mi signalizuje, že nie. Ak chcete 

vedieť detaily, tak nech sa páči, pani Verešová vám asi vysvetlí. Ďakujem. Ja si dovolím 
ešte raz zareagovať kolegovia. Ako poslanec za MČ Sever, by som mal rovnako 
obhajovať záujmy obyvateľov mestskej časti a čím viacej parkovacích miest v mestskej 
časti. Pán starosta, poslanec MČ Sever, pán Ténai sa na mňa usmieva, pretože presne 
vie, na čo narážam. Rovnakú diskusiu sme mali v MČ Sever, rovnako ÚHA zastavilo 
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niektoré návrhy mestskej časti na určité rozširovanie parkovacích plôch. To, že má 
niekto návrh vychádzajúci z mestskej časti, ešte neznamená, že je to ten najlepší návrh. 
Pán starosta ja chápem, že máte rozvojové projekty a mnoho z tých rozvojových 
projektov vám vyšlo a sú super, ale to neznamená, že každý váš rozvojový projektu je 
dobrý, je v súlade s koncepciou mesta a keď sme sa pred štyrmi rokmi bavili napr. o 
zelenom meste, tak ja by som predpokladal, že nebudete chcieť ísť do zelene, čo sa týka 
parkovania. Že budete hľadať iné riešenie na svojom sídlisku. Ale čím ďalej mám ten 
pocit, že vám to nevadí ísť do zelene, že vám vadia určité koeficienty, ktoré sú v 
územnom pláne na ochranu zelene. A ja sa pýtam, že ako sa to teraz spája s tou vašou 
myšlienkou na európske hlavné zelené mesto a zároveň s tým, že chcete rozširovať 
možnosti pre osobnú automobilovú dopravu. Lebo mne sa to v mojom pochopení týchto 
snáh bije. Ak pre vás je to v poriadku, tak asi máme iné pochopenie pre to, čo znamená 
biodiverzita, čo znamená zachovávanie zelene, čo znamená o to, aby toto mesto bolo 
naozaj aj do budúcnosti a pre budúce generácie, zelené a nie iba, čo najviac parkovacích 
miest. S faktickou pán poslanec Strojný, nech sa páči. 

 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán námestník, ja len toľko, že pán, ktorý 

zvykne tam sedávať a kde teraz sedíš ty, zvykne hovoriť, že nebuďme osobní. Ešte je 
len pol desiatej a už začíname ten kolotoč. Vy ste to, vy ste hento. Skúsme sa držať 
témy, nebuďme osobní. Dobre?  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Lörinc, nech sa páči. Prepáčte, ak som 

bol osobný, že som povedal, že ste za zelené mesto, ale vaše kroky k tomu nevedú. 
Ospravedlňujem sa. Pán poslanec Strojný má asi vysokú latku osobnosti nastolenú. 

 
p. Lörinc, poslanec MZ: V pohode pán námestník. Však predsa sa na seba nehnevajme. Teší 

ma, že ste priznali, že to bol v podstate môj nápad so zeleným mestom, lebo potom ste 
si to osvojili, ale ja si pamätám veľmi dobre ako to bolo. A chcem vám povedať, že 
máme na KVP nejaký plán. A ten plán je, že sú nejaké veci v rovine 1 až 3 roky, proste 
budovať vlastné parkovacie miesto tam, kde sa dá, ale z priepustných materiálov tak, 
aby to čo najmenej zabralo zo zelene a najmenej škodilo prostrediu, potom v horizonte 
3 až 5 rokov máme strednodobé riešenie, ako projektácia parkovacích domov a v 
horizonte 5 rokov máme zavedenie parkovacieho systému a parkovacie domy. Či my na 
rozdiel od mesta, máme veľmi jasný plán a ideme krok po kroku, akurát mesto nám 
bráni v tom, aby sme to vykonávali. Ja už mám tu aj skice na parkovacie domy, 2 
dokonca, presne tam, kde ÚHA povedalo a viete koľko stojí projekt na parkovací dom, 
aby nám ho dali do štádia stavebného povolenia? 200 tis.. Ja som zvedavý a už vidím tú 
diskusiu a teraz verejne hovorím, že prídem za vami a keďže ÚHA mi odporúča stavať 
parkovacie domy, budem veľmi rád, ako spoločne nájdeme 200 tis. a mesto nám dá 
200 tis. na parkovací dom na KVP, aby sme nezabrali zeleň. A ešte tie ďalšie veci. Na 
KVP sú odborné komisie, kde sú odborníci, občania, poslanci. Prešlo to odbornými 
komisiami, prešlo to zastupiteľstvom 13 členným, prešlo to odborným aparátom úradu a 
potom nejaký nikým nevolený úradník na ÚHA, ktorý tu prišiel bez výberového 
konania protekčne povie, že nie. A ja nemám nič proti tomu, keď mi dá relevantné 
argumenty, keby povedal, že nie, lebo tam nie je možné postaviť, tak povieme dobre, sa 
stiahneme, ideme do iného projektu. Ale keď mi povie, že nie, lebo zaberiete zeleň a my 
pritom len posúvame obrubník o 1,5 m, aby sme nemuseli budovať celé parkovacie 
miesta, všetky parkovacie miesta majú vysadené stromy, všetky sú z priepustných 
materiálov a na druhej strane vidím takéto materiály ako dneska prijímame, tak ja sa 
pýtam, že niečo zhnité v tomto štáte dánskom. Lebo proste keď mi raz povieš, že nie, 
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nie je možné zaberať zeleň, tak nie je možné zaberať zeleň v celom meste, pán 
námestník. A ešte poviem, lebo vy zo mňa robíte ako nejakého ekologického netvora. Ja 
osobne sadím stromy na KVP každý rok a sadíme ich stovky a pamätám si, že keď sme 
prijali aj dar od sponzora a prvých 130 stromov, viete aká bola reakcia mesta? Že ste si 
ma zavolali na koberček, ako sa opovažujem prijať dar 130 stromov a sadiť ich na KVP. 
Čiže vy, ktorí mi hovoríte konkrétne o zeleni, vy ste ma zavolali na koberček, že ako si 
dovoľujem sadiť stromy. A ja som vám na to povedal, že stromy nie sú ani Smer, ani 
SDKÚ, ani červené ani modré, stromy sú stromy a ostanú pre naše deti. Čiže pán 
námestník, veľmi rád sa s vami budem baviť o zeleni, lebo mám túto tému blízku. 
Poďte sa pozrieť, čo robíme na KVP a poďte na najbližšiu akciu so mnou sadiť stromy a 
potom sa môžeme baviť, že či my zaberáme zeleň alebo nezaberáme zeleň. A chcem 
vás poprosiť, toto vôbec nie je osobné, je to pracovné, čiže prosím, skúste nebyť osobný 
a pohnime sa ďalej. Celý hovorím o tom , že princíp. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec neviem, v čom som bol v 

predchádzajúcom svojom príspevku osobný, ale vy ste bol osobný, keď ste bez ničoho 
označil anonymného pracovníka a tým pádom všetky pracovníkov ÚHA ako 
protekčných. To len ku tomu, čo povedal váš kolega pán poslanec Strojný. Prekrúcate 
pán poslanec, lebo prečo sme si vás vtedy zavolali ku sadeniu stromov na Magistrát 
mesta Košice? Nebolo, žeby sme boli proti výsadbe týchto stromov, ale išli tieto stromy 
sadiť tam, kde bola už naplánované náhradná výsadba za Slaneckú cestu. Môžete kývať 
hlavou, máme svedkov, boli na tom stretnutí, ukázali sme vám mapy, toto bol ten 
zásadný problém. A nechváľte sa cudzím perím. Keď si máme naliať čistého vína, ten 
kto tému do verejného priestoru a verejnej diskusie v Košiciach o Európskom hlavnom 
zelenom meste priniesol, ste nebol vy, ani ja. to, že sme na to prišli nezávisle, 
neznamená, že sme boli prví. Východné pobrežie už ďaleko skôr ako vy, pán poslanec, 
túto tému otvorilo vo svojich dokumentoch. Takže môžete sa teraz tváriť aký ste 
úžasný, ja z vás nerobím netvora, len mám pocit, že v určitých detailoch vaše snahy o 
zelené mesto ustupujú potrebám automobilov. Ďakujem. Pán poslanec Rovinský, nech 
sa páči. 

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Takže neviem. Čo je téma? Je to parkoviská 

na Sokolovskej a Slodody? Lebo môžeme to potom rozvádzať na globálne problémy 
ľudstva alebo budeme rozhodovať o tom, že či na ulici Slobody a na Sokolovskej tie 
parkoviská áno alebo nie. Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Ak sa nikto ďalší do diskusie nehlási, 

poprosím návrhovú komisiu. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prenájom časti pozemku registra 
C KN parc. č. 218/1 o výmere 300 m², vedený ako ostatná plocha, katastrálne územie 
Terasa a LV číslo 12576, podľa predloženého návrhu z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Hlasujeme o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie č. 21 -  za 29, proti 0, zdržali sa 2 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo schválené. 
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- - - 
 
Bod č. 6  
Prenájom časti pozemku pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie stavby 
„Parkovisko na ulici Slobody“ v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Otváram k bodu č. 6 diskusiu. Ak sa nikto ďalej 

nehlási, poprosím, uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prenájom časti pozemku registra 
C KN parcela číslo 540/1 o výmere 202 m² vedený ako ostatná plocha, k. ú. Terasa, LV 
č. 12576 podľa predloženého návrhu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.“ 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Hlasujeme o tomto návrhu kolegyne, 

kolegovia. 
 
Hlasovanie č. 22 -  za 31, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo schválené. 

- - - 
 
Bod č. 7 
Prenájom pozemkov, parciel registra C KN č. 7085/11, 7085/20 a 7085/147 
na Kavečianskej ceste v k. ú. Severné Mesto pre ich užívateľov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa (nadväznosť na uznesenie MZ č. 653 zo dňa 11.05.2021) 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Otváram k bodu č. 7 diskusiu. Ak sa nikto do diskusie 

nehlási, diskusiu uzatváram a poprosím návrhovú komisiu. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prenájom nehnuteľnosti vo 
vlastníctve mesta Košice parciel registra C KN č. 7085/11 vo výmere 193 m², 
č. 7085/20 vo výmere 184 m² a 7085/147 vo výmere 266 m², zapísaných v liste 
vlastníctva č. 11620 ako zastavaná plocha a nádvorie na Kavečianskej ceste v k. ú. 
Severné Mesto pre ich užívateľov podľa predloženého návrhu z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa.“ 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne, hlasujeme o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie č. 23 -  za 32, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo schválené. 

- - - 
 
Bod č. 8 
Prenájom časti pozemku pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie stavby 
„Rekonštrukcia detského ihriska na Kežmarskej ulici“ v k. ú. Terasa z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Otváram k bodu č. 8 diskusiu. Ak sa nikto do diskusie 
nehlási, diskusiu uzatváram. Poprosím návrhovú komisiu. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prenájom časti pozemku registra 
C KN parc. č. 929/1 o výmere 1061 m², ostatná plocha, k. ú. Terasa, LV č. 12576 
predloženého návrhu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.“ 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem kolegyne, kolegovia, hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 24 -  za 33, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo schválené. 

- - - 
 
Bod č. 9 
Prenájom časti v súvislosti s modernizáciu objektu „Budova ubytovacieho zariadenia“ 
a majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod budovou v k. ú. Skladná 
pre obchodnú spoločnosť PARIČAN, s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Otváram diskusiu. Hlási sa niekto? Ak sa nikto do 

diskusie nehlási, tak diskusiu uzatváram a poprosím návrhovú komisiu. Pán poslanec 
Karaffa sa hlásil? Tak ospravedlňujem sa, poprosím nabudúce trošku rýchlejšie. Nech 
sa páči pán poslanec. 

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ja ospravedlňujem sa za zmätky, ale sme tu diskutovali a zabudol 

som sa prihlásiť. Jedna otázka a uvediete ma teda do obrazu. Schvaľujeme tu v tejto 
chvíli nájom a ja by som sa chcel opýtať, či schválenie toho nájmu pre toho žiadateľa je 
podmienené tým, že má zaplatiť za 2 roky spätne, lebo ak to nezaplatí dobrovoľne, tak 
budeme musieť ho žalovať. Čiže či by nebolo vhodné podmieniť uzatvorenie nájomnej 
zmluvy tým, že zaplatí to, čo užíval doteraz. My sme to na majetkovej komisii zrejme 
takto neriešili, my sme tam riešili iný problém vo vzťahu k tomuto objektu a ak bude 
mať záujem, môže sa k tomu vyjadriť aj pán hlavný kontrolór, ktorý je tu prítomný. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ja prosím teda, aby na túto vašu otázku zareagovala 

pani Verešová, čo sa týka toho spätného doplatenia. Pán Lipták s faktickou na potom na 
pani Verešovú? Či teraz na pána Karaffu ešte. 

 
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja som chcel len k tomu 

povedať jednu vec, že dneska prejednávame viacero materiálov hodného osobitného 
zreteľa v tých prípadoch, kedy užívatelia využívali naše pozemky bez akého právneho 
titulu niekoľko rokov a my v podstate žiadame spätne nejaké dva-tri roky. Ja by som 
normálne kľudne chytil a žiadal aj 5 rokov spätne a to sme ešte skromní. Áno, poviete 
mi, že súdne sa to nedá, ale žiadať môžem aj 10 rokov spätne. Môžem žiadať z rokov 
spätne? Môžem. Keď dokážem užívateľovi, že 10 rokov spätne užíval tento pozemok 
neoprávnene, mám právo to žiadať. On môže povedať jednu vec, že dobre nezaplatím, 
tak my mu môžeme povedať dobre, tak my vám to nepredáme. Koniec, vybavené. 
Ďakujem. 
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Poprosím teda pani Verešovú, aby 
odpovedala na otázky pána Karaffu a prípadne reagovala na pána Liptáka, nech sa páči. 

 
p. Verešová, vedúca referátu nakladania s majetkom: Dobrý deň. Takže v tomto materiáli my 

automaticky pri prenájme žiadame, pokiaľ je užívaný pozemok bez nejakého 
zmluvného vzťahu, tak my automaticky do nájomných zmlúv potom dávame, že musia 
zaplatiť aj dvojročné nájomné. Je to jedno ustanovenie, je to jedno z ustanovení 
nájomnej zmluvy. To je jedna vec a druhá vec, čo sa týka spätného nájomného, áno 
môžeme žiadať aj 10 rokov, ale pokiaľ by ten človek sa odvolal, tak jednoducho len sa 
predĺži ten proces a my vlastne nemáme súdny nárok, teda právny nárok na to, aby sme 
dostali úhradu aj viac ako za 2 roky. Z toho dôvodu my žiadame iba 2 roky. Čo sa týka 
pri prevode, tak tam je to ošetrené viac-menej tým, že je navyšovaná nákupná cena. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Rovinský s faktickou. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Chcem podporiť pána poslanca Liptáka 

v tom, na to, my máme právo žiadať a nemáme povinnosť uzavrieť zmluvu. Čiže tu ten 
vzťah je taký, že pokiaľ on nebude ochotný, tak nemusíme s ním podpísať, uzavrieť 
zmluvu. To je veľmi jednoduché a zbytočne prichádzame o prostriedky, lebo tak si to 
mnohí aj risknú. Lebo čo tam po tom, však stejne... 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: ...áno, aktuálne už teraz nemáme zmluvu, tzn. už teraz 

prechádzame prostriedky. Pán poslanec Lipták s faktickou na pani Verešovú. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: faktická poznámka: No ja len doplním to, čo som povedal a Laco 

Rovinský to zopakoval. V podstate chce niekto od nás, aby sme niečo predali a my 
chceme, aby si ten záväzok, keď je dokázateľné, že využíval 10 rokov neoprávnene ten 
pozemok, tak treba sa s ním dohodnúť a podľa mňa takéto pravidlá by sa mali nastaviť 
v meste. Ak nebude súhlasiť s tým, je mi ľúto, nedostane nič. Nepredá sa. Ako 
nehnevajte sa na mňa, ako ľudia sa tu zbierajú na daniach kadečo a niekto si užíva naše 
pozemky a my sa potom tvárime tak, stačí nám, keď nám dáte 2 roky spätne. 
Nesúhlasím s tým, ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Schwarcz, nech sa páči, s faktickou ešte 

na pani Verešovú. 
 
p. Schwarcz, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Tak ja to len doplním 

mojich dvoch predrečníkov. Tu nejde o právny nárok toho spätného nájmu, tu ide o 
podmienky nájomnej zmluvy. Zmluva je dohoda dvoch strán, ak my si dáme takúto 
podmienku do zmluvy, že uhradí spätne nájom za 10 rokov, ako ho neoprávnene užíval 
ten priestor, tak buď tým bude súhlasiť so všetkými ďalšími ustanoveniami zmluvy, či 
už je to predaj alebo prenájom alebo nebude súhlasiť a nedostane ani predaj, ani 
prenájom. Čiže nie je to o právnom nároku, je to o podmienkach zmluvy. Ďakujem 
pekne. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Ja len chcem poprosiť kolegovia, možnože 

toto je téma skôr na majetkovú komisiu s kolegami z majetkovej komisie, respektíve, ak 
máte nejaký návrh, tak poprosím dajte ho do podoby návrhu, respektíve doplňujúceho 
návrhu k uzneseniu. Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Karaffa a ako predseda 
majetkovej komisie. 
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p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Čo sa týka toho uplatňovania nároku za 

dlhšie obdobie ako 2 roky spätne, je taká možnosť, ale vzhľadom na to, že ide o 
naturálny záväzok, kde v prípade podanej žaloby na súd a vznesenia námietky 
premlčania, mesto tieto finančné prostriedky nebude vedieť získať a dalo by sa to 
premietnuť do vyššej ceny nájomného, ale to je tiež dvojsečná zbraň. Ja som svojho 
času navrhoval a v podstate podpora bola aj z útvaru hlavného kontrolóra, aby sme pri 
určovaní cien nevychádzali len zo znaleckých posudkov pri nájmoch a pri prevodoch, 
ale čo najviac sa snažili priblížiť práve trhovým cenám. A to sa žiaľbohu nedeje. 
Komisia v podstate, my keď tie materiály prechádzame, tak my v niektorých prípadoch 
odporúčame vyššie sumy, aj v tomto prípade to tak bolo, lebo tá suma toho nájmu bola 
prinízka vzhľadom na tú lokalitu a je to a je to na takú väčšiu debatu. Stretol som sa aj 
s argumentami, prečo to nerobiť tak. Mrzí ma len to, že sme za tie 4 roky sa neposunuli 
k tomu, aby sme získali omnoho viacej peňazí práve z toho nájmu po majetku mesta a 
keď sa už tu bavíme o tom, kto platí alebo kto neplatí, schvaľovali sme nájom pre 
Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý nám neplatí za pozemky a tam je ročné 
nájomné okolo 50 tis. Eur. Takže ja neviem, čo robia na kotolníkovom ministerstve, ale 
jednoducho je to dosť veľa peňazí a buď sa to nejakým spôsobom začne riešiť alebo to 
začnem už riešiť ja, pretože za niekoľko rokov sme nedostali tie peniaze a vnímam to 
tak, že veľmi ani nie sme aktívni, aby sme tie peniaze získali. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Hlinka, nech sa páči. 
 
p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Chcem potvrdiť slová poslanca Karaffu a plne sa 

s tým stotožňujem, lebo ak by sme mali byť principiálny vo výške vyžadovanej dĺžky 
nájmu, tak by sme mali byť potom ozaj rovní a nerobiť z nejakých dôvodov mne 
neznámych, u niekoho žiadame iba v rok, u niekoho môžeme 2 a u niekoho budeme 
tlačiť 10 rokov, však uvidíme ako to dopadne. Takže to je jedna vec. V tomto prípade je 
to ako objekt, ktorý sa nachádza v MČ Juh. Chcem len vysvetliť, že ide o takú stavbu, 
ktorá je vo vlastníctve tohoto žiadateľa, čiže spoločnosti Paričan, je to momentálne ako 
slobodáreň na Mlynárskej 17 a chcú to zrekonštruovať, zmodernizovať na bytovú 
budovu s apartmánmi. Čo sa týka a stanoviska z juhu, tak som oprávnený a aj sám sa s 
tým stotožňujem, súhlasné stanovisko sme dali k prenájmu pozemku a tak isto aj k 
predloženej dokumentácii a k zámeru tejto spoločnosti túto vec dať do poriadku. 
Napokon aj naša Komisia výstavby životného prostredia pri MČ Juh s celým týmto 
zámerom súhlasila. Pre zaujímavosť, neviem, či ste si to všimli z mapových podkladov, 
ide iba o realizáciu okvapového chodníka, ďalej časti chodníka a vyloženie balkónov a 
parkovacieho miesta pre imobilného a vonkajšie schodiská a rampy. Chcem povedať, že 
pokiaľ ide o tie okolité mini objekty alebo plochy, to je také niečo, že to je vlastne celé 
zanedbané a schátravelé a nikto sa o to nestará. Čiže ak by sme, podľa môjho názoru, 
mali tento návrh podporiť, tak by to bolo fajn, pretože jedna z budov, ktorá je na juhu na 
tej Mlynárskej, by dostala podstatne novší šat. Takže sa prikláňam k tomu, aby sme to 
dnes schválili. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Lipták, nech sa páči. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Pán námestník povedal si, že máme niečo 

pripraviť. No ja k tomu takto poviem, ja mám celé 4 roky taký pocit z tohto fungovania 
tu v tomto meste, že sú tak prehodené trošku tie úlohy. My sme tu ako poslanci sedíme 
v podstate ako jeden z dvoch najvyšších orgánov tohto mesta, padli tu nejaké 
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pripomienky, návrhy k tejto problematike a ja by som očakával, že pán riaditeľ 
magistrátu si robí poznámky a potom to zadá pracovníkom, aby na základe týchto 
pripomienok pripravili návrh pre poslancov. Ale tu 4 roky to funguje tak, páni poslanci 
pripravte návrh a my úradníci z magistrátu sa na to pozrieme. To je chyba. Celé 4 roky 
mám presne taký pocit, že na toto sa čaká. Aj toto tu dneska takto vyzerá, že predložili 
nejaký návrh, nepredložili, jedeme dál. Nie, ja poprosím jednu vec, nech pracovníci 
magistrátu na základe pripomienok, ktoré tu dnes padli, pripravili návrh ako by to 
mohlo fungovať a aby to predložili do majetkovej a legislatívno-právnej komisie, 
ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, nič ti nebráni v tom, aby si takto znejúci 

návrh na uznesenie v tomto bode predložil, aby ho schválilo zastupiteľstvo a aby sme 
mohli na tom pracovať. To bol jediný návrh, o ktorý som ťa prosil. Nie o konkrétny 
návrh vypracovaný pre mesto, ale o tento pokyn. O tomto sú uznesenia mestského 
zastupiteľstva. Ďakujem. Po štyroch rokoch by sme to mohli vedieť. Pán poslanec 
Rovinský, nech sa páči, na pána poslanca Liptáka. 

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka Teda tá otázka je, schválime Paričákovi ten 

nájom alebo nie. Alebo ideme znova rozoberať predvolebné šari-vari. Ďakujem. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán námestník. Ja len v 

krátkosti reagujem na pána Liptáka a keď ho niekedy počúvam, tak som naozaj rád, že 
tieto veci pripravujú zamestnanci magistrátu a nie niektorí poslanci. Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Karaffa. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ja sa zastanem pána poslanca Liptáka a myslím si, že toto sú veci 

manažérskeho zamerania. Stačí prijať proste nejaký interný dokument, nejaký príkaz, 
nejakú smernicu, aby v podstate bolo jasné, ako majú zamestnanci postupovať, v akých 
lehotách majú napr. odpovedať aj na žiadosti a to potom bude o tom, že to celé funguje 
a že to má nejaké pravidlá, hej a to je to, na čo upozorňujeme viacerí, že toto nie je 
dobre nastavené. Toť vsjo. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem páni poslanci. Ja len chcem povedať, že my 

sme mestské zastupiteľstvo, tzn. rozhodujeme v zbore, nie individuálne pokyny 
poslancov sú vyjedávané k tomu, ako má fungovať mesto. Myslím si, že každý starosta 
to chápe, ako to funguje. Pán poslanec Lipták ešte s faktickou, nech sa páči, asi má 
návrh na uznesenie. 

 
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Počuť ma? Aha, nesvieti. Pán námestník 

nekomentuj všetko a každého, dobre? Ďakujem. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, že ste nekomentovali mňa. Nech sa páči 

návrhovú komisiu. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prenájom pozemkov registra C 
KN časti parciel v katastrálnom území Skladná, zapísaných na LV číslo 10527 podľa 
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predloženého návrhu pre obchodnú spoločnosť Paričan z dôvodov hodného osobitného 
zreteľa. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Hlasujeme o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie č. 25 - za 31, proti 0, zdržali sa 5 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Návrh bol schválený. 

- - - 
 
Bod č. 10 
Prenájom pozemkov pre obchodnú spoločnosť SCONTO Development s.r.o. z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 10 a otváram diskusiu. 

Nech sa páči, pán poslanec Lörinc. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Len chcem povedať aj kolegom, že ja osobne 

budem hlasovať proti tomuto uzneseniu. Nesúhlasím s tým, že do vstupe do mesta, 
jeden z hlavných vstupov a zahlcujeme si to takýmito stavbami. Už oproti cez cestu na 
celkom dobrom pozemku vyrástli stavebniny DEK a pôsobí to veľmi špatne. Ja sa 
čudujem ÚHA, že proti tomu nemá žiadne výhrady, že tu staviame krabice a zároveň aj 
historický pojem, že bola veľká chyba, že sme si areál, Všešportový areál, ktorý poznajú 
Košičania, dovolilo rozpredať. Prišli sme o pozemky vhodné na športovú infraštruktúru, 
lebo všade v zahraničí stavajú vysokú športovú infraštruktúru pokope. Tým pádom im 
stačí možno jedno parkovisko, jeden wellness, jedna regenerácia a vedia to využíva 
všetky športy. My sme toto hanebne v Košiciach v minulosti rozpredali a teraz len 
žneme to, čo pred pätnástimi rokmi niekto zasial. Ale aby som bol ešte aj presný, tento 
pozemok už keď sme oňho prišli, tak radšej poviem tak,  že mohli tam vyrásť byty a 
nie zahusťovať sa medzi blokmi, kde sú väčšie občania proti, lebo tam by to nikomu 
nevadilo. Juh alebo Terasa, teraz nie som si istý, komu to patrí, by malo daň za rozvoj 
a zároveň je tam hneď električka. Čiže ľudia by mali skvelé napojenie na nosný 
dopravný systém mesta Košice. My namiesto toho napr. púšťame KVP päťku, kde 
s električkou ani nepočítame, ale príde tam 20 tis. ľudí a potom nám pán námestník ako 
tvrdil, že podporujeme autá. Tak ja neviem, ale to vnímam trošku rozporuplné 
rozhodnutia aj mesta, aj ÚHA, lebo tam, kde máme električku pustíme krabicu, do 
ktorej pre stavebniny alebo pre nábytok 90 % zákazníkov pôjde tak či tak autom. Tak to 
mohlo byť v Ľudvíkovom dvore, v Šaci a kľudne si mohli prísť po sedačku autom. Ale 
tam, kde je električka, tam sme stále mali stavať byty, aby si ľudia nemuseli kupovať 
auto, ale aby využívali hlavný nosný systém. A ešte k zeleni. Parkovisko na Dénešovej, 
o ktorom sme mali argumentáciu pán námestník, zaberie 100 m² zelene. Táto krabica 
zaberie 6000 m² zelene a nikomu to nevadí. Keď som to argumentoval na rade, bolo mi 
povedané, že ale vyjednali sme, že tam bude parčík a chodníky. Tak nehnevajte sa, 
pokiaľ viem, je tam regulatív, ktorý hovorí, že 40 % plochy by mala byť zeleň tak či tak 
a chodníky k predajni si postaví každý predajca. Čiže čo ste reálne vyjednali? A prečo 
tu na 6000 m² zelene na krabicu nevadí a 100 m zelene je problém a obviňujete niekoho, 
že nie je ekologické a podporuje automobilovú dopravu. Neviem, prepáčte, minimálne 
mi to príde rozporuplné a nechápem to. 
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, bolo by vhodné obyvateľom povedať 
pravdu, že táto budova sa nejde stavať na zeleni, ale na bývalom štadióne a parkovacích 
plochách. To znamená, keď sa bavíme o zábere zelene, tak treba si povedať, že čo tam 
presne pred tým bolo. Lebo to nebola zeleň. Pán poslanec Rovinský, nech sa páči. 

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Tentokrát musím povedať, že zeleň tam bola, 

bolo to územie, ktoré bolo obsadené náletovou drevinou, i keď vy tento pojem z 
pohľadu ochrany prírody a krajiny nepoznáme, ale treba si uvedomiť páni poslanci, bolo 
by dobré, keby sme sa všetci pozreli na územný plán. Ja som tu bol, nebol som 
poslancom, neviem, ktorí z vás boli poslanci vtedy, keď sa schvaľovala zmena 
územného plánu a namiesto štadiónu bolo rozhodnuté, že tam bude plocha určená 
presne na ten účel a teraz namietať je už neskoro, pretože my sme, nie my ako ja a vy 
možno niektorí iba, rozhodli o zmene územného plánu a je tam jasne zadefinovaná 
plocha a útvar hlavného architekta neobviňujme z toho, lebo... 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Špak, nech sa 

páči. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Bola faktická na kolegu 

poslanca Lörinca, ktorý mal veľmi zaujímavé argumenty, ale keď vidím, že už je 
prihlásený predseda majetkovej komisie, tak mu dám slovo, nech nám ich vyvráti. 
Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Karaffa, nech sa páči. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. V materiáli ako dôvod hodný osobitného 

zreteľa je uvedené, že ide o výstavbu dopravných stavieb, komunikácií, chodníkov 
a cyklochodníkov, električkového priecestia, zastávok MHD a dopravných napojení v 
súvislosti s realizáciou stavby obchodné centrum Košice Moldavská prvá etapa a druhá 
etapa. My sa teraz venujeme tomu, ak sme chceli, resp. naši predchodcovia chceli meniť 
územie, teraz som sa pýtal aj kolegov starostov, pána Jakubov, aj námestník, či bola tu 
vôbec žiadosť o zmenu územného plánu zo strany investora, rešpektovali tie 
podmienky, ktoré v danom území boli. Teraz začať rozprávať o tom, čo by som ja chcel 
a či som za eko alebo som proti eko a neviem čo, či som pacifista alebo nejaký terorista, 
to je absolútne irelevantné. Daný stav je taký, aký je a my v tejto chvíli schvaľujeme len 
ten nájom, aby v podstate mohli zrealizovať tieto obslužné veci. Hovorí o tom, že čo by 
sme tam chceli a čo by bolo lepšie je absolútne irelevantné. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Djordjevič, nech 

sa páči. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Tam pán námestník, bolo 

povedané pred pätnástimi rokmi pánom poslancom Lörincom, pokiaľ ja viem, bolo to 
trochu skôr alebo pár rokov skôr a boli to roky deväťdesiate, keď Všešportový areál bol 
vo vlastníctve mesta Košice, ktoré si požičalo peniaze. Pán Jakubov môže ma opraviť, 
ak sa mýlim, on je týchto tém znalý a mesto Košice si požičalo od bývalých 
Východoslovenských železiarní peniaze a jednoducho sa o tie pozemky prišlo. A teraz 
niekto má pozemok, je v súkromnom vlastníctve, je v súlade s územným plánom a ide 
stavať dopravnú stavbu, komunikácie, chodník, cyklochodník, električkové priecestie, 
zastávku MHD, dopravné napojenie v súvislosti s realizáciou a teraz ja prídem a ja idem 
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ako poslanec tridsaťročné hriechy napraviť, že im budem hádzať polená. To vy tu načo 
sedíte preboha niektorí. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pani poslankyňa Iľaščíková na pána 

poslanca Lörinca. 
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Úplne súhlasím s pánom Lörincom, tiež si 

myslím, že troška by sme mohli rozmýšľať, čo púšťame do mesta. Tak ako Michal 
hovoríš, či je to súkromný pozemok. Iné súkromné pozemky boli, chceli stavať, boli v 
územnom pláne a mesto im robilo naprieky a tuná ideme bez problémov otvárať všetky, 
nech prídu, vstup do mesta sa zahltí presne samými krabicami veľkými týmito, ktoré 
majú byť podľa mňa niekde na periférii takéto veľké. Vedľa školy ja sa čudujem, že 
vedľa športovej školy to, čo vyrástlo, že stavebniny, kde kamióny a takéto a pustíme... 
to je jedno, ale nie je to ...to nie je periféria miesta. Ale dobre. Určite, ja budem proti. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pani poslankyňa. Pán poslanec Lipták, nech 

sa páči, s príspevkom do diskusie. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja len chcem podporiť Laca Lörinca, čo povedal. 

Ako musíme si uvedomiť jednu vec, či si necháme zhyzdiť toto mesto, tie posledné 
voľné parcely škatuľami alebo či ÚHA, aj keď je to súkromný pozemok, bude trvať 
trošku aj na tej ...pána Djordjeviča poprosím, aby bol tíško, lebo tu strašne mudrujete, 
pán Djordjevič, stále o morálke a vykrikujete tu. Čiže som za to, aby nám nevyrástli 
ďalšie stavebniny presne na Moldavskej križovatke, čo je v podstate jeden z hlavných 
uzlov, vstup do tohto mesta, či sa nám to páči alebo nie. Čiže ja tiež budem hlasovať 
proti tomuto materiálu, ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Knap, nech sa páči. 
 
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. My sme mali tento materiál na komisii, ale 

nie teraz, tento projekt sa rieši 2 a pol roka. Aj v mestskej časti Juh bol predstavený, aj 
poslancom, aj obyvateľom, ja len chcem povedať, že naše pripomienky, ktoré sme ako 
komisia mali k tomuto projektu, investor zapracoval a čo sa nám podarilo dosiahnuť v 
rámci komisie aj s poslancami Mestskej časti Košice - Juh, že má tam vyrásť v okolí 
zelená alej, ktorá bude okolo celého Sconta, kde bude zapracovaná aj cyklotrasa, ktorú 
vlastne získame v dĺžke niekoľko 100 m, to znamená má sa zmeniť úplne iný pohľad v 
prístupe ku križovatke Moldavská tak, ako máme tie ostatné obchodné centrá, kde ako 
ste nazvali, sú len škatule popri ceste. Toto má byť úplne iný pohľad, škoda, že nemáme 
fotografie tohto projektu, že čo mi chýbajú a tam by ste videli, že bude to prvá zelená 
alej vstupná do mesta Košice s iným pohľadom, hej. To je trošku iný pohľad, keby ste 
boli priamo pri rokovaní a videli ste to, ako nám to predstavili, ako zapracovali po 
niekoľkých mesiacoch naše pripomienky a znovu ich doplnili, malo by to byť skôr 
benefitom. Ďakujem pekne. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Rovinský, nech sa páči. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Takže ja som sa zúčastnil výrubové konania a srdce mi krvácalo, 

keď sme označovali stromy určené na výrub, ale uvedomme si jednu vec a chcem to 
ešte raz prízvukovať, že lámal sa chlieb vtedy, keď vtedy sa rozhodovalo, keď sa zmenil 
územný plán, hej a my darmo budeme potom investorovi ...vtedy bol problém. Nie, keď 
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sme predali ten pozemok, ale následne, keď tu na návrh jedného poslanca sa zmenil 
územný plán zo športu na polyfunkciu a služby atď. Čiže ja som videl aj náhradnú 
výsadbu. Ja si myslím, že tá náhradná výsadba kompenzuje tú škodu, ktorá na životnom 
prostredí vzniká, ale ešte raz chcem povedať, pozrime sa mal územný plán, lebo aj dnes 
sú také plochy, kde by bolo dobré uvažovať o zmene. Poviem ako príklad na 
Moldavskej neboli obchoďáky, ktoré tam dnes sú a ja som vtedy hovoril obyvateľom, 
neuvažujete o zmene územného plánu? A vtedy boli ticho, vtedy sa neozvali a potom, 
keď sa začali stavať obchoďáky, tak sa išli spisovať petície. A my ako poslanci by sme 
mali byť zorientovaní v tom, že o území sa rozhoduje vtedy, keď sa tvorí územný plán. 
A územný plán sa môže meniť z vašej našej vôle, môže sa meniť, ale nie takým 
spôsobom, že keď niekto už začne stavať, tak my mu v rozpore s územným plánom 
začneme robiť prieky. A teraz rozhodujeme o dopravných stavbách nie o tom, že čo 
vyrastie na území bývalého 1. FC, či ako sa to tam volalo, ale o tom, že aký bude 
prístup a aké budú zastávky električky, ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. S faktickými pán poslanec Strojný. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Súhlasím s tým pán poslanec Rovinský, že 

o území sa rozhodlo už dávno pred nami, ale nesúhlasím s tým, aký okolo toho vytváraš 
obraz, že o tom sa rozhodlo, to my dnes už len dačo musíme urobiť. No nemusíme. 
Nemusíme. To je môj palec a ja stlačím to, čo ja chcem. Nie podľa toho, kto niečo 
urobil pred pätnástimi abo tridsiatimi rokmi. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Hlinka, nech sa páči. 
 
p. Hlinka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Chcem povedať, že teraz momentálne 

je predmetom rokovania zastávka a ostatné veci, ktoré s tým súvisia ako napr. 
cyklochodník a pod. a to teraz by sme zabrzdili a žiadali sme nejakú zmenu územného 
plánu, čo bude trvať iste niekoľko mesiacov, tak vlastne ten projekt, ktorý urobil 
investor, keďže je vlastník a robil ho na základe platného územného plánu, my by sme 
mohli byť požiadaní, aby sme mu tieto náklady za zmarený projekt uhradili a určite oni 
by to vyhrali na súde. Takže aby si uvedomili, že v tejto fáze tak, ako bolo vysvetlené 
mojimi predrečníkmi, je táto debata ozaj irelevantná, ako povedal kolega Karaffa. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Vrchota, nech sa páči. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. No priznám sa, tiež nie som vôbec nadšený z 

toho, že tam vyrastie ďalšia takáto budova aj spolu s parkovacími miestami, na druhú 
stranu cyklochodník sa v tejto lokalite žiada ako soľ, tak isto aj náhradná výsadba. No 
nesmieme, to chcem apelovať do budúcna, zabúdať na to, že áno potrebujeme sa 
konečne pohnúť s územným plánom. Rovnako alebo obdobne aj na druhej strane cesty, 
kde sa nachádzajú stavebniny, tam je aktuálne tiež žiadosť alebo zámer postaviť ďalšiu 
skladovaciu plochu a keď sa takto narátajú tieto plochy v rámci vstupu do mesta, v 
rámci tejto lokality, naozaj budeme prijímať v priebehu dneška aj adaptačný plán, 
naozaj hrozia podľa môjho názoru horúčavy v týchto lokalitách, ktoré negatívne 
ovplyvnia obyvateľov. Takže čo najviac zelene je tam naozaj potrebných a pohnime sa 
ďalej s územným plánom. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou pán poslanec 

Lipták, nech sa páči. 
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p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja poviem k tomu taký príklad. Ja keď chcem 

predať niekomu auto, tak mu ukážem fotky zhora, zdola, sprava, zľava, z vnútra a 
stretnem sa s ním a snažím sa mu vysvetliť, čo najviac o tomto aute. Niekto nám tu 
hovorí, niekto nám tu hovorí, že my už v podstate vlastne máme len tak zdvihnúť rúčky, 
lebo v podstate, lebo neviem potom načo to tu je, celý ten materiál, chcel som tým 
povedať jednu vec. Ak niekto chce niečo od poslancov, aby niečo schválili, ja som to už 
stokrát hovoril, tak treba ináč odkomunikovať tieto materiály a ináč ich odprezentovať. 
My tieto materiály dostaneme 10 dní pred rokovaním zastupiteľstva, nemáme tu žiadne 
vizualizácie, žiadne fotografie v tých materiáloch, minimum a chcete od nás, aby sme 
zdvihli ruku. No nezdvihnem ruku. Ja neviem za čo zdvihám ruku. Čiže magistrát by si 
mal uvedomiť, ako komunikuje materiály, pán námestník, aj tebe hovorím, ako 
komunikujete materiály s poslancami, keď chcete, aby sme za to zahlasovali. Ďakujem 
pekne. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pán poslanec 

Jakubov. 
 
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Pani poslankyne, páni poslanci, dámy a páni, čo sa 

týka riešenia tohto územia možno je škoda, že sme nedostali nejaký súhrnný materiál. Ja 
osobne neviem, či dnes je tam len vydané právoplatné územné rozhodnutie alebo či už 
sú aj nejaké stavebné povolenia a či naše dnešné rozhodnutie podmieňuje vyriešenie 
niektorých možno dopravných stavieb, zelene atď. čiže, či je to podmienka, aby to 
zahrnuli do svojho projektu, aby dostali stavebné povolenie. To nevieme, hej, to by nám 
zrejme vedel povedať niekto zo stavebného úradu, ak by bol prítomný, ktorý to rieši. 
Ale ak je názor rozporuplný, či to máme dnes schváliť alebo nie, chcem upozorniť, že je 
to prípad hodný osobitného zreteľa, čiže vyžaduje sa určitý percentuálny súhlas 
poslancov. Možno by bolo lepšie, neviem, v akom je to stave, či sa to ešte dá z hľadiska 
postupu investora, bolo by dobre možné prerušiť tento bod a pripraviť na najbližšie 
rokovanie jednu súhrnnú informáciu. A to, či sa niečo dá alebo nedá zastaviť, no pred 
štyrmi rokmi sa veľa vecí dalo zastaviť, keď už bolo vydané aj prvé stavebné povolenie 
napr. NTC, atď. Čiže určitú váhu toto zastupiteľstvo má. Druhá vec je tá, že tam 
momentálne je na základe platného územného plánu etablovaný súkromný investor, je 
to určitý obchodný reťazec, ktorý samozrejme akonáhle z nie jeho dôvodov dôjde k 
oddialeniu stavby, môže a nemusí využiť všetky opravné prostriedky a znamenalo by to 
možno pre mesto ďalekosiahle ekonomické škody, ak to môžem takto povedať. Takže 
ja by som odporúčal zvážte, či sa preruší tento bod, či nie, či nám niekto vie dať 
informáciu, v akom je to stave a celá genéza tohto územia. Áno, kedysi mesto urobilo 
chybu pravdepodobne tým, že nemal dostatok finančných prostriedkov, rokovalo so 
železiarňami a v podstate tento areál sa dostal do vlastníctva Východoslovenských 
železiarní ešte vtedy, ktorí to predali Pente a Penta, keďže tam mala svoj zámer, kľudne 
čakala s týmto pozemkom, kým sa raz nezmenil územný plán. A potom tam našla 
prvého developera, ktorý sa to chytil. Sconto je v kvalite obchodných reťazcov niekde 
nižší stred, hej. Toto územie určite veľmi vzácne na to, aby tam bol takýto obchodný 
reťazec, ale pokiaľ sa tak kedysi rozhodlo a dnes sú už povolenia pomerne silne 
rozbehnuté, je treba prihliadať aj na túto skutočnosť. Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Knap, nech sa páči. 
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p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja skúsim byť teraz vecný k týmto pripomienkam, 
ktoré tu zazneli. Tak, ako čítam z predloženého materiálu stanoviská, kto môže, stavba 
sa realizuje aj na pozemku dotknutých výstavbou MET, ktoré realizovalo mesto Košice 
z finančných prostriedkov EU, bolo vyžiadané aj stanovisko Ministerstva dopravy 
a výstavby. Stanoviská, ktoré predložil investor: MČ Juh súhlasné, MČ Západ nemá 
námietky, ÚHA súhlasné, referát výstavby súhlasné, Ministerstvo dopravy berie žiadosť 
na vedomie za splnenia podmienok a ďalej, čo tu máme a podľa mňa o tom mala byť 
diskusia, Majetková komisia mesta Košice odporučila prenájom pozemkov, tzn., ak sme 
chceli diskutovať, tak sme mali využiť podľa mňa čas práve na majetkovej komisii a 
tam sa to mohlo stopnúť, keď boli výhrady. Nie už pri predloženom návrhu, ktorý bol 
spracovaný. Ďakujem pekne. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Rovinský, nech sa páči. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Chcem zopár pripomienok, pretože bolo tu povedané ich niekoľko 

neprávd a zavádzania. Pán poslanec Jakubov hovorili ako príklad NTC. Ja by som 
upozornil pána poslanca Jakubova, ktorý vedelo o týchto projektoch, že projekt sa 
pripravoval v rozpore s platnými regulatívmi územného plánu. Keby bol budovaný 
v súlade, tak nebolo by sily, ktorá by to zastavila. My sme ten rozpor objavili a žiadali 
sme, aby investor budoval tak, ako budovať má v súlade s územným plánom. Ďalšia 
vec. Nie predaj bol dôležitý a územný plán nie sa zmenil, ale vy ste ho zmenili. Vy ste 
boli vtedy poslanci, ktorí ste narýchlo zmenili územný plán, keď to zobrala Penta. Ten 
poslanec, ktorý to predkladal, už je nebohý, ale ja sa veľmi dobre pamätám, lebo ako 
aktivista som sedel vzadu a žasol som, hej. Čiže nezavádzajme tuná. A teraz, ďalšia vec 
je. Stavať sa ide v súlade s územným plánom a my dnes máme rozhodnúť iba o 
dopravnej stavbe. Takže nevracajme sa, lebo tu budeme ťahať kratší koniec. Mne je 
ľúto tých stromov, ktoré padli, tá náhradná výsadba podľa môjho názoru je kvalitná, 
bude tam riešený aj cyklochodník a myslím si, že všetci ste sa mohli s tým oboznámiť 
nielen tu, ale mohli ste žiadať, prosiť, povedať, aby vám boli predložené tie podklady. 
Podotýkam, nie som v žiadnom vzťahu spoločnosti Sconto. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: S faktickou pán poslanec Jakubov, pani poslankyňa 

Iľaščíková nasleduje. 
 
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Pán kolega Rovinský, 

zbytočne ste útočný. Ja si nepamätám presne, kedy bola zmena územného plánu, možno 
máte pravdu, vôbec to nespochybňujem, ja len som povedal, že nevieme, v akom je to 
dnes stave, či okrem platných územných rozhodnutí sú aj nejaké stavebné povolenia. 
Upozornil som na to, že môže dôjsť aj samozrejme k obrane príslušného investora. A ja 
som nespochybňoval, či bolo alebo nemalo byť zastavené NTC, čiže toto mi prosím 
nevkladajte do úst, našla sa tam chyba, ja to rešpektujem a rešpektoval som to, hej. 
Riešime dnes úplne inú vec a ak som sa vás svojím vyjadrením dotkol, tak asi ste 
opodstatnene zareagovali, prepáčte. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pani poslankyňa Iľaščíková. 
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Pán kolega, o programe sa dozvedela 

týždeň a neviem zo skúseností u iných kolegov a celkovo za tie roky, tak neviem, či za 
5 dní by mi vedeli predložiť, ak by som žiadala. Ani podľa mňa ani odpoveď nenapísal, 
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ak by som žiadala nejaký materiál, ale no možnože by bola výnimka aj s červeným 
kobercom, ktovie, tak mohla skúsiť. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Petrovčik má procedúru? 
 
p. Petrovčik, poslanec MZ: Dobrý deň. Takže vážené pani poslankyne, vážení poslanci, pán 

námestník, keďže vidím, že téma vôbec nie je rozdiskutovaná a v podstate 
odprezentovaná, veľa poslancov potvrdí, že vôbec nič o tom nevedia, nestihli si to 
naštudovať, nebola prezentácia, hocijaké cestičky s kvetináčom tu predstavujeme 
a robíme s pultíkmi predstavovanie a neviem čoho a tu takúto vážnu tému občanom 
vôbec ani neodprezentujeme. Čiže poďme, dávam návrh, procedurálny návrh na 
prerušenie tohto bodu, aby bol čas na pultíky, kecpultíky, prezentácie a rôzne tieto veci 
a hádam potom budeme, aj občania sa viac k tomu vyjadria a dostanú potrebné 
informácie, čo vlastne zase sa im tom chystá a na druhej strane oproti skladu s roxormi, 
ktoré vlastne druhé najväčšie krajské mesto víta občanov a turistu s roxormi. Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Ja neviem, že či to malo prejsť nejakými 

ďalšími komisiami, prepáčte kolegovia, prešlo to majetkovou komisiou a síce dopravná 
komisia nebola uznášaniaschopná, ale bolo to na jej rokovaní. Pán poslanec Lipták, 
nech sa páči. Pardon, procedúra, ospravedlňujem sa. Hlasujeme teda o procedúre, 
o prerušení bodu. 

 
Hlasovanie č. 26 -  za 18, proti 2, zdržali sa 15 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: To znamená, tento návrh prešiel. Teda v tomto bode 

prerušujeme rokovanie do najbližšieho rokovania mestského zastupiteľstva. Poprosím 
predsedov komisií, ale aj jednotlivých poslancov, aby sa oboznámili s týmto návrhom 
respektíve, aby adresovali svoje otázky k tomuto návrhu respektíve k tomuto projektu 
na Magistrát mesta Košice, na kanceláriu pána riaditeľa, aby sme vedeli zorganizovať, 
prípadne vysvetľujúce stretnutie aj priamo s budúcim investorom, spoločnosťou Sconto 
development s.r.o..  

- - - 
 
Bod č. 11 
Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom realizácie stavby „Arméria 
infraštruktúra“ pre J.M.T.V. Družstvo z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Otváram k bodu č. 11 diskusiu. Ak sa nikto nehlási do 

diskusie, uzatváram diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prenájom pozemkov v zmysle 
predloženého návrhu pre J.M.T.V. Družstvo z dôvodov hodných osobitného zreteľa.“ 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Hlasujeme o tomto návrhu kolegovia. 
 
Hlasovanie č. 27 -  za 33, proti 0, zdržali sa 3 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh bol schválený. 

- - - 
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Bod č. 12 
Nájom pozemkov v k. ú. Šaca za účelom výstavby dopravnej infraštruktúry v rámci 
stavby „Konopné“ pre J.M.T.V. DEVELOPMENT z dôvodov hodných osobitného 
zreteľa 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Otváram k bodu č. 12 diskusiu. Hlási sa niekto do 

diskusie? Pani poslankyňa Iľaščíková, som správne počul, že sa snaží prihlásiť? Pani 
poslankyňa Iľaščíková, nech sa páči, ste prihlásená do diskusie. 

 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ja som si pozrela materiál, ale v podstate predpokladám, že je 

to výstavba tých súbor tých domov, ktoré tam je, že tam je, lebo nedočítala som sa 
k tomu. Áno, dobre. Ludvíkov dvor, dobre. Čiže odporúčam kolegom schváliť. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Myslím..., ak niečo chýba v tom materiáli, 

treba povedať. Ďakujem. Ak sa teda nikto ďalší nehlási do diskusie, uzatváram diskusiu. 
Poprosím návrhovú komisiu. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prenájom pozemkov 
v katastrálnom území Šaca podľa predloženého návrhu pre spoločnosť J.M.T.V. 
DEVELOPMENT z dôvodov hodného osobitného zreteľa.“ 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Hlasujeme o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie č. 28 -  za 37, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh bol prijatý. 

- - - 
 
Bod č. 13 
Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Severné Mesto pre Ing. 
Katarínu Astalošovú, MUDr. Zuzanu Paraličovú a Martina Koštiala z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Otváram k bodu č. 13 diskusiu. Ak sa nik nehlási do 

diskusie, diskusiu uzatváram a porosím návrhovú komisiu. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľností vo 
vlastníctve mesta Košice, pozemkov podľa predloženého návrhu pre Ing. Katarínu 
Astalošovú - podľa predloženého návrhu, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.“ 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Hlasujeme o tomto návrhu dámy a páni. 
 
Hlasovanie č. 29 -   za 35, proti 0, zdržal sa 1 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh bol schválený. 

- - - 
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Bod č. 14 
Určenie spôsobu prevodu pozemkov parc. C KN č. 587/85 – 587/91 v k. ú. Vyšné 
Opátske z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Otváram k tomuto bodu diskusiu. Pán poslanec 

Lipták, nie, pán poslanec Rovinský, nech sa páči. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Len taká pripomienka. Bol by som rád, keby sa vždy predtým, než 

by sme mali hlasovať, prečítalo stanovisko majetkovej komisie. Čiže už pri 
oboznamovaní by som bol rád, keby to tak bolo, ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Majetková komisia MZ odporúča určenie spôsobu 

prevodu pozemku formou predaja pre vlastníkov rodinných domov na ulici Śípkovej 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa predloženého materiálu. Nech sa páči pán 
poslanec Karaffa s faktickou. 

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. No, keby bol pri 

nejakom materiáli problém, tak buď by som žiadal o jeho stiahnutie na začiatku alebo 
by som sa sám prihlásil. Dám si na to pozor, aby som nebol nejakým spôsobom v 
budúcnosti obviňovaný. Čiže žiaden problém nie. Ja len k tým dvom predchádzajúcim 
materiálom som chcel povedať, že ten nájom pre tú firmu s tými štyrom písmenkami, 
neviem, ako to ide, bol tam realizovaný z toho dôvodu, že hodnota tých pozemkov je 
nad 40 tis. Eur a preto to muselo ísť do zastupiteľstva, pretože tak to určuje zákon. 
Takže možno na zváženie a v budúcom volebnom období bolo, aby aj pre kolegov bolo 
urobené nejaké školenie, nejaký workshop k zákonu o majetku obcí, aby zbytočne 
nedochádzalo možno k nejakým nedorozumeniam. Ďakujem pekne. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Lipták, nech sa páči. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som chcel k tým materiálom poprosiť jednu 

vec. Ani pri jednom materiály, keď som si dobre všimol, nie je uvedené koľko stojí 
1 m², za koľko sa predáva. Je tam vždy uvedená celková plocha a celková suma. Čiže 
by som poprosil k tým materiálom potom uviesť, či sa jedná o stavebný pozemok a 
hodnota jedného metra štvorcového je xy, aby si to človek nemusel každý jeden 
materiál prerátavať, koľko vlastne stojí štvorák. Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ak sa mýlim, tak my schvaľujeme teraz ešte len 

spôsob a následne bude spracovaný znalecký posudok a následne bude určená cena, tzn. 
teraz vám nevieme povedať, aká je cena za jeden meter štvorcový. Pán poslanec Karaffa 
s faktickou. 

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Veľmi dobre ste to zhodnotili 

pán námestník, je tam len určenie spôsobu prevodu, následne pri tom ďalšom hlasovaní 
budeme schvaľovať cenu a v tých ďalších materiáloch, pokiaľ sa nemýlim, je tam 
určená cena podľa znaleckého posudku. Cena podľa znaleckého posudku je najnižšia 
možná cena, za akú je možné majetok predať. V prípade, ak by to bol prevod z dôvodu 
hodné osobitného zreteľa, môže byť aj cena nižšia. Avšak my s kolegami na komisii si 
toto volebné obdobie dávame pozor na to, aby sme skutočne, ak teda dochádza k 
prevodu, aby sme ten majetok prevádzali za ceny, čo najbližšie trhovým. Tomu by 
pomohla aj cenová mapa, ktorú však nemáme. Nevadí. 
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Lipták, nech sa páči. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Ja len doplním. Ja som to povedal zámerne tu, lebo keď sa bude 

pripravovať tento materiál na predaj alebo iný spôsob, tak tie štvoráky v tých 
materiáloch, ktoré dneska schvaľujeme, keď si pozriete materiály, z ktorom ani 
v jednom materiály nie je napísané, za akú cenu predáme 1 štvorcový meter. Len to som 
mal, čiže som mal prosbu, aby aj tie materiály do budúcna obsahovali cenu za štvorák, 
ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, v materiáloch, v ktorých schvaľujeme 

už samotný prevod, nie určenie spôsobu ako je napr. bod číslo 20, je uvedená znalecká 
cena aj na meter štvorcový a pokiaľ viem, je to v každom materiály. Ďakujem. 
Uzatváram diskusiu. Poprosím teda návrhovú komisiu. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi a schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve mesta Košice, pozemkov registra C KN, ktoré budú evidované 
na LV 751 v katastrálnom území Vyšné Opátske, podľa predloženého návrhu z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa.“ 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Hlasujeme o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie č. 30 -  za 36, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Tento návrh bol prijatý. 

- - - 
 
Bod č. 15 
Určenie spôsobu prevodu pozemku časť parc. C KN č. 7243 v k. ú. Krásna z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 15 a otváram k tomuto 

bodu diskusiu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve mesta Košice pozemku registra C KN časť parc. č. 7243, 
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 100 m², katastrálne územie Krásna, evidovaného 
na LV číslo 3547 pre Evu Macákovú podľa predloženého návrhu z dôvodov hodného 
osobitného zreteľa.“ 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Hlasujeme kolegyne, kolegovia. 
 
Hlasovanie č. 31 -  za 37 + 1 (p. Rovinský), proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh bol schválený. 

- - - 
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Bod č. 16 
Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. C KN č. 7246 v k. ú. Krásna z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Otváram diskusiu k bodu č. 16. Pán poslanec Karabin, 

nech sa páči. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, ja sa 

chcem opýtať. O deviatej pán primátor dvihol kotvy, odišiel, pán primátor zvolával 
zastupiteľstvo. Kde je pán primátor? Ja som preč 20 minút a držkoval, mu to vadilo, že 
nie som prítomný. Je preč hodinu a pol. Vieme, čo je s ním? Načo to na dnes zvolával, 
keď tu nie je.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Je to procedurálny návrh pán poslanec? Lebo toto 

nebol procedurálny návrh, prosím, používajte vhodné návrhy na to, keď vstupujete do 
diskusie. To je za prvé. Za druhé, pán primátor chcel, aby ste boli na diskusii, keďže sa 
jednalo o električkách, o ktorých ste vy sám informoval, resp. na to poukazoval a pán 
primátor zvolal toto rokovanie. Ja ako zástupca primátora ho vediem a rokujeme o 
bodoch efektívne, tzn. neviem, čo vám presne chýba. Nepochopil som to z tej vašej 
poznámky. Teda otváram diskusiu k tomuto bodu číslo 16. Nech sa páči pán Djordjevič 
s faktickou. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja reagujem veľmi v 

krátkosti len na vás, že keď predsedajúci poveruje námestníka alebo zástupcu starostu 
vedením zastupiteľstva, oznámi to a prinajmenšom aj zdôvodní, prečo odchádza. 
Zrejme pán Karabin len chcel vedieť, či sa momentálne niečo v Košiciach dôležitejšie 
deje ako mestské zastupiteľstvo. Aj viacerých nás to zaujíma, ale nie až tak, že by som 
sa prihlásil s procedúrou, ale v poriadku. Však, keď príde, nám povie, okej. To nebol 
vtip, to ako naozaj. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pán poslanec, bolo to bodu? Prosím teda ku 

bodu. Ak nikto nemá nič k bodu číslom 16, uzatváram diskusiu. Poprosím návrhovú 
komisiu. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu pre Bartolomeja 
Topolčanského, manželku Helenu Topolčanskú z dôvodu hodného osobitného zreteľa.“ 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Hlasujeme o tomto návrhu kolegyne, 

kolegovia. 
 
Hlasovanie č. 32 -  za 37, proti 0, zdržal sa 1 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo schválené. 

- - - 
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Bod č. 17 
Určenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Barca formou 
zámeny za pozemky vo vlastníctve p. Alojzie Dubovskej v k. ú. Barca z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Otváram k bodu č. 17 diskusiu. Ak sa nikto do 

diskusie nehlási, diskusiu uzatváram. Poprosím návrhovú komisiu. Poprosím návrhovú 
komisiu zapnúť. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve mesta Košice formou zámeny podľa predloženého návrhu z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa.“ 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Hlasujeme o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie č. 33-   za 36, proti 0, zdržal sa 1 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Tento návrh bol schválený. Ďakujem. 

- - - 
 
Bod č. 18 
Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Južné mesto a v k. ú. Nižná Úvrať formou 
zámeny medzi mestom Košice a spoločnosťou PEKNÁ REZIDENCIA, s.r.o. z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 18 a otváram k tomuto 

bodu diskusiu. Ak sa nikto do diskusie nehlási, diskusiu uzatváram a poprosím 
návrhovú komisiu. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva 
nehnuteľného majetku mesta Košice formou zámeny podľa predloženého návrhu 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.“ 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta. Ďakujem. Dámy a páni, hlasujeme o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie č. 34 -  za 32, proti 0, zdržali sa 4 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Tento návrh bol schválený. 

- - - 
 
Bod č. 19 
Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Poľov v lokalite Kovaľskej ulice z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Otváram k bodu č. 19 diskusiu. Ak sa nikto 

do diskusie k bodu číslo 19 nehlási, diskusiu uzatváram a poprosím návrhovú komisiu. 
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p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva 
nehnuteľného majetku mesta Košice podľa predloženého návrhu pre Martu Janočkovú 
z dôvodov hodného osobitného zreteľa.“ 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Hlasujeme o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie č. 35 -  za 35, proti 0, zdržal sa 1  
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Tento návrh bol schválený.  

- - - 
 
Bod č. 20 
Prevod pozemku v k. ú. Grunt v lokalite Trieda KVP – Wuppertálska pre Ministerstvo 
vnútra SR z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pokračujeme bodom číslo 20. Nakoľko sa jedná o zaujímavý bod, 

ktorý má svoju históriu už veľmi veľa rokov, tak dovoľte mi vlastne len úvod, o čo 
vlastne ide. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky plánuje výstavbu Integrovaného 
bezpečnostného centra v skratke IDC na území mesta Košice na pozemku, ktorý v 
minulosti bol rezervovaný pre požiarnu stanicu. S Ministerstvom vnútra v rámci plánu 
obnovy plánujeme tento pozemok zastavať nielen pre požiarnu stanicu, ale najmä pre 
Integrované bezpečnostné centrum, ktoré mesto Košice potrebuje ako krajské mesto. 
Bude to vlastne slúžiť celému kraju a preto je tento bod mimoriadne zaujímavý, 
mimoriadne vzácny. Okrem zámeru IDC je teda dislokované koordinačné stredisko 
integrovaného záchranného systému, zodpovedné za príjem a spracovanie volaní na 
číslo tiesňového volania 112 a operačné strediská tiesňového volania pre čísla 150, 155 
a158. Zároveň tento zámer bude zahŕňať aj priestory pre zasadnutia krízového štábu 
kraja a okresu, pre činnosť sekretariátu krízového štábu a zároveň sme dohodnutí, že v 
tomto priestore bude sídliť aj pracovníci mestskej polície, aby v prípade akejkoľvek 
krízy dokázali spoločne koordinovať akúkoľvek operáciu. Čiže je to veľmi významný, 
dôležitý a zaujímavý bod a preto vás teda chcem požiadať o jeho podporu. V prípade sa 
pýtajte, ak sú nejaké ďalšie otázky. Nech sa páči, otváram rozpravu. Pán poslanec 
Horenský. 

 
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Chcem sa opýtať, či už je podpísané 

memorandum, o ktorom sme hovorili na ostatnom zastupiteľstve a taktiež sa chcem 
opýtať, čo sa týka uznesenia, hovorí sa o tom o tom, že finančné prostriedky, ktoré sa 
získajú kúpou predmetnej parcely budú použité na kúpu parcely pri poliklinike. Je to vo 
výške nejakých 111 tis. chcem sa opýtať, lebo pravdepodobne to nebude dostatok 
finančných prostriedkov na to, aby mesto Košice vedelo odkúpiť tú parcelu pri 
poliklinike, či bude hľadať aj ďalšie finančné prostriedky na to. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Áno. Je to presne tak, ako vravíte, tzn. na jednej strane pozemok, 

ktorý potrebuje tento projekt na to, aby mohli celý projekt vtesnať do priestoru je 
mestský, na druhej strane pozemok, ktorý vlastní Slovenská republika práve, ja to 
poviem, priamo v centre alebo centrálnej časti KVP, je to rozpracované, je to nastavené, 
pán riaditeľ vás vie informovať bližšie, pretože aj pred pár dňami mal tie posledné 
informácie a dohodu vlastne akým spôsobom sa bude v tejto veci posúvať. Tak ho 
poprosím, aby vás informoval. 
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p. Čop, riaditeľ magistrátu mesta: Ďakujem veľmi pekne. Čo sa týka vlastne pozemkov alebo 

resp. vysporiadania pozemkov, mesto registruje dlhodobo požiadavku vlastne alebo 
opakované požiadavky zo strany mestskej časti smerom na Ministerstvo vnútra, aby 
dalo stanovisko, ako do budúcnosti plánuje využiť daný pozemok, ktorý vlastne svojho 
času mesto predalo. Ministerstvo vnútra za účelom vybudovania stanice štátnej polície. 
Dnes je situácia taká, že vlastne so samotnou výstavbou ako hasičskej stanice, tak ani 
tejto stanice policajnej sa vlastne nezačalo. V tomto okamihu vlastne sa využívajú 
peniaze z plánu obnovy, kde sa má vybudovať, kde by sa mali vybudovať 3 integrované 
bezpečnostné centrá v rámci Slovenska, preto vlastne sme zvolili v tomto okamihu 
najrýchlejší spôsob vysporiadania majetkového tak, aby mesto bolo maximálne súčinné 
a umožnilo výstavbu takéhoto integrovaného bezpečnostného centra v Košiciach. Preto 
vlastne ideme teraz dvojkolovo, vlastne minule sme schvaľovali zámer, teraz 
schvaľujeme samotný odpredaj, kde je stanovená tak, ako sme avizovali, nie je to cena 
za 1 euro, osobitný zreteľ je z toho dôvodu, že je to vopred vybranému kupujúcemu. 
Sme si toho vedomí, že vlastne pozemok, ktorý momentálne odpredávame ministerstvu, 
je podstatne menší ako pozemok v centrálnej časti MČ Sídl. KVP. Z tohto hľadiska sme 
pripravení na to, že ak sa bude odpredávať alebo ak bude vysporiadavať tento pozemok 
ako prebytočný, tak vlastne bude mesto musieť za neho niečo priplatiť. Zároveň vlastne 
neriešime v tomto okamihu zámenu, ale riešime odpredaj jednotlivých pozemkov, 
pretože je to najrýchlejšie riešenie. Čo sa týka vlastne toho pozemku, na ktorý sa vy 
pýtate, je v tej centrálnej časti, kde by mala stať policajná stanica. Vzhľadom na to, že 
sa vybuduje integrované bezpečnostné centrum, ktoré by malo byť súčasťou práve aj na 
zložky štátnej polície, tak je veľký predpoklad, že tento pozemok bude vyhlásený za 
prebytočný. Momentálne sa realizujú všetky tie kroky a procesy, ale nakoľko je to 
relatívne zdĺhavý proces, nebolo možné tieto 2 kroky navzájom spájať. Sme v 
intenzívnej komunikácii s ministerstvom, resp. s príslušnými zložkami ministerstva v 
meste Košice s centrom vlastne, ktoré tu sídli a realizujú sa jednotlivé kroky tak, aby 
mohol by tento mal pozemok vyhlásený za prebytočný, áno, keď to tak poviem. Čiže, 
ale áno, bude to priamo potom závislé na tom, či schválime a bude sa realizovať toto 
integrované bezpečnostné centrum. Čo sa týka zatiaľ memoranda, memorandum je 
pripravené, je nachystané s tým, že vlastne súčasťou toho memoranda sú textové 
formulácie, kde mesto prejavuje záujem byť maximálne súčinné pri riešení daného 
územia a danej stavby a máme tam požiadavku, aby sa útvar hlavného architekta 
aktívne podieľal na procesoch prípravy projektovania, štúdií tak, ako vlastne tá stavba 
bude vyzerať, pričom vlastne do celého tohto procesu sú zapojené ešte aj alebo mala 
byť zapojená Technická univerzita, ktorá by mala práve pomôcť so samotnými štúdiami 
tej finálnej podoby stavebného diela. Takže áno, tieto veci pripravené, sú nachystané a 
postupne ich vzájomne realizujeme. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Otázka na pána riaditeľa. Je k dispozícii už nejaká vizualizácia 

projektu, ako to plánuje ministerstvo zhotoviť? Ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nie, keď môžem rovno povedať, nie je vizualizácia. Sú 

vizualizácie, ktoré majú prebrané z iných štátov krajín. Myslím, že to bolo Belgicko, 
Gruzínsko a Česko, Česká republika, Ostrava, ale tie projekty priestorovo úplne inak 
budú vyzerať. Čiže my sme ich chceli aj do týchto materiálov vložiť, ale úplne by 
skreslili to naše vnímanie toho priestoru. Takže nebolo to vhodné, tak že nie. Ak nie sú 
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ďalšie otázky, ďakujem veľmi pekne, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú 
komisiu o návrh na uznesenie. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje za 1.) prevod vlastníctva 
nehnuteľného majetku mesta Košice – pozemku registra C KN parc. č. 3755/804 do 
výlučného vlastníctva Slovenská republika – Ministerstvo vnútra SR, za kúpnu cenu 
112.059 Eur podľa predloženého návrhu z dôvodu hodného osobitného zreteľa a za 2.) 
použitie získaných prostriedkov z prevodu pri kúpe pozemku C KN č. 3755/124 
s výmerou 1636 m2 v k. ú. Grunt vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe 
Ministerstva vnútra SR.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 36 -  za 37, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý, ďakujem pekne. 

- - - 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Prechádzame k bodu číslo 21. 
 
Bod č. 21 
Prevod pozemku – časti parc. C KN č. 3342/1 v k. ú. Letná pre spoločnosť VIG Home, 
s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Poprosím pána námestníka, aby pokračoval. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: prechádzame k bodu číslo 21. Tu si dovolím 

upozorniť pána poslanca Liptáka, že tu je uvedená aj cena za meter štvorcový, ktorá 
vyšla z majetkovej komisie tak, ako požadoval. Nech sa páči otváram diskusiu. Ak sa 
nikto nehlási do diskusie, uzatváram diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prevod časti pozemku registra C 
KN parc. č. 3342/1, novovytvorenej parc. č. 3342/44, zastavané plochy nádvoria 
s výmerou 15 m², katastrálne územie Letná do výlučného vlastníctva spoločnosti VIG 
Home podľa predloženého návrhu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.“ 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Dámy a páni, hlasujeme o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie č. 37 -  za 34, proti 0, zdržali sa 3 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Tento návrh bol schválený. 

- - - 
 
Bod č. 22 
Prevod nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Veľká Lodina pre Martinu Šiškovú z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa 
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Otváram k bodu č. 22 diskusiu. Ak sa nikto do 
diskusie nehlási, diskusiu uzatváram a poprosím návrhovú komisiu. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prevod nehnuteľností vo 
vlastníctve mesta Košice - pozemkov podľa predloženého návrhu do výlučného 
vlastníctva Martiny Šiškovej z dôvodov hodného osobitného zreteľa.“ 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Hlasujeme o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie č. 38 -  za 35, proti 0, zdržal sa 1 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Tento návrh bol schválený. 

- - - 
 
Bod č. 23 
Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Gabrielu Kavuličovú z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 23 a otváram k tomuto 

bodu diskusiu. Ak sa nikto nehlási, diskusiu uzatváram. Poprosím návrhovú komisiu 
o prečítanie návrhu. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prevod pozemkov registra C KN 
v katastrálnom území Severné Mesto podľa predloženého návrhu vo vlastníctve mesta 
Košice do výlučného vlastníctva Gabriely Kavuličovej z dôvodov hodných osobitného 
zreteľa.“ 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, hlasujme o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie č. 39 -  za 33, proti 0 proti, zdržali sa 4 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Tento návrh bol schválený. 

- - - 
 
Bod č. 24 
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ivana Kopolovets a manželku Galinu Kopolovets 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Otváram diskusiu k bodu č. 24. Ak sa nikto nehlási, 

uzatváram diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prevod nehnuteľného majetku 
vo vlastníctve mesta Košice - pozemku registra C KN parc. č. 4699/405 s výmerou 
55 m² podľa predloženého návrhu pre Ivana Kopolovets a manželku Galinu Kopolovets 
do bezpodielového spoluvlastníctva z dôvodov hodného osobitného zreteľa.“ 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Hlasujeme o tomto návrhu. 
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Hlasovanie č. 40 -  za 34, proti 0, zdržali sa 2 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Tento návrh bol schválený. 

- - - 
 
Bod č. 25 
Prevod pozemkov v k. ú. Terasa v lokalite Lučeneckej ulice formou zámeny medzi 
mestom Košice a Mgr. Martinom Kecerom z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 25 a otváram k tomu bodu 

diskusiu. Ak sa nikto do diskusie nehlási, diskusiu uzatváram a poprosím návrhovú 
komisiu. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje zámenu pozemkov časti parcely C 
KN číslo 4699/292, diel číslo 1 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 2 m², 
v katastrálnom území Terasa, vo vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu 
v prospech Mgr. Martina Kecera za časť parcely podľa predloženého návrhu bez 
finančného vyrovnania z dôvodov hodného osobitného zreteľa.“ 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Hlasujeme o tomto návrhu kolegovia, 

kolegyne. 
 
Hlasovanie č. 41 -  za 34 + 2 (p. Blanár + p. Lipták), proti 0, zdržali sa 2 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: A komu nefunguje hlasovacie? Pán poslanec Lipták je 

„za“ aj pán poslanec Blanár je „za“. Poprosím teda technikov, aby skontrolovali 
hlasovacie zariadenia kolegom. 

- - - 
 
Bod č. 26 
Prevod pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce formou zámeny z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou farnosťou sv. Dominika Savia Košice 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Otváram k bodu č. 26 diskusiu. Ak sa nikto nehlási, 

diskusiu uzatváram. Poprosím návrhovú komisiu. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prevod nehnuteľného majetku 
formou zámeny v katastrálnom území Nové Ťahanovce podľa predloženého návrhu za 
pozemky v katastrálnom území Nové Ťahanovce podľa predloženého návrhu s 
finančným vyrovnaním 373,99 Eur v prospech mesta Košice z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa.“ 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Hlasujeme o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie č. 42 -  za 35, proti 0, zdržali sa 2 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh bol schválený. 
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- - - 
 
Bod č. 27 
Prevod pozemku v k. ú. Veľká Lodina pre Mariána Horváta a Máriu Horvátovú 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Otváram k bodu č. 27 diskusiu. Ak sa niekto 

do diskusie nehlási, uzatváram diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prevod nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve mesta Košice, pozemok registra C KN, časť parc. č. 131/1, v katastrálnom 
území Veľká Lodina podľa predloženého návrhu pre Mariána Horváta a Máriu 
Horvátovú, bytom Veľká Lodina z dôvodu hodného osobitného zreteľa.“ 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, hlasujme o tomto 

návrhu. 
 
Hlasovanie č. 43 -  za 35, proti 0, zdržal sa 1 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh bol schválený. 

- - - 
 
Bod č. 28 
Prevod nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce pre spoločnosť MIMISO 
Košice s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 28 a otváram k tomuto 

bodu diskusiu. Ak sa nikto do diskusie nehlási, uzatváram diskusiu. Poprosím návrhovú 
komisiu. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prevod nehnuteľností vo 
vlastníctve mesta Košice - pozemkov podľa predloženého návrhu pre spoločnosť 
MIMISO Košice, s.r.o. z dôvodov hodného osobitného zreteľa za kúpnu cenu 36.105 
Eur.“ 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Dámy a páni, hlasujme o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie č. 44 -  za 34, proti 0, zdržali sa 4 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Tento návrh bol schválený. 

- - - 
 
Bod č. 28/1 (pôvodný bod č. 60) 
Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti - bytu č. 7 v bytovom dome na ul. Letná 11, 13 v 
Košiciach vo vchode č. 11 formou dobrovoľnej dražby – opätovné schválenie 
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pod bodom číslo 28/1, tzn. to sú presúvané pôvodné 
body od čísla 60 vyššie. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Ak sa nikto do diskusie 
nehlási, diskusiu uzatváram a poprosím návrhovú komisiu. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže návrh na uznesenie, pôvodný bod 

60: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
schvaľuje spôsob odpredaja bytu č. 7 v bytovom dome Letná 11, 13 vo vchode 11, 
súpisné číslo 5, na parcele C KN č. 2664 v k. ú. Severné mesto vrátane 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu ako aj 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo veľkosti 293/10000 formou dobrovoľnej 
dražby s najnižším podaním vo výške 21.000 Eur.“ 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Hlasujeme o tomto návrhu, dámy a páni. 
 
Hlasovanie č. 45 -  za 36, proti 0, zdržal sa 1 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh bol schválený. 

- - - 
 
Bod č. 28/2 (pôvodný bod č. 61) 
Prevod pozemku v k. ú. Stredné mesto na Továrenskej ulici pre spoločnosť MM 
Partners s.r.o. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Otváram k bodu č. 28/2 diskusiu. Ak sa nikto do 

diskusie nehlási, diskusiu uzatváram a poprosím návrhovú komisiu. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prevod pozemku registra C KN 
parc. č. 2559/4 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 6 m2 v k. ú. Stredné Mesto, 
evidovaného na LV č. 10527 v podiele 1/1 k celku pre spoločnosť MM Partners s.r.o. so 
sídlom Továrenská 8, 040 01 Košice, IČO: 50227327 za kúpnu cenu 2.700 Eur. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, hlasujeme o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie č. 46 -  za 35, proti 0, zdržali sa 3 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh bol schválený. 
 

- - - 
 
Bod č. 28/3 (pôvodný bod č. 62) 
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Vladimíra Tomáša a manželku Mgr. Tatianu 
Tomášovú do podielového spoluvlastníctva 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu 28/3 a otváram k tomuto bodu 

diskusiu. Ak sa nikto do diskusie nehlási, diskusiu uzatváram. Poprosím návrhovú 
komisiu. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prevod pozemku registra C KN 
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parc. č. 4699/337 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 35 m2 podľa predloženého 
návrhu pre Ing. Vladimíra Tomáša a manželku Mgr. Tatianu Tomášovú do 
bezpodielového spoluvlastníctva za kúpnu cenu 5.250 Eur.“  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, hlasujeme o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie č. 47 -  za 38, proti 0, zdržal sa 1 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh bol schválený. 

- - - 
 
Bod č. 28/4 (pôvodný bod č. 63) 
Priamy predaj pozemku, parcely registra C KN č. 1640/26 v k. ú. Severné Mesto 
pre Ing. Zdenka Fábera a Ing. Jána Fábera 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Otváram k bodu č. 28/4 diskusiu. Ak sa nikto do 

diskusie nehlási, diskusiu uzatváram a poprosím teda návrhovú komisiu o prednesenie 
návrhu. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prevod nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve mesta Košice priamy predaj pozemku parcely registra C KN číslo 1640/26 s 
výmerou 39 m² podľa predloženého návrhu do podielového spoluvlastníctva Ing. 
Zdenka Fábera a Ing. Jana Fábera za kúpnu cenu 4.500 Eur.“ 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Dámy a páni, hlasujeme o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie č. 48 -  za 36, proti 0, zdržali sa 2 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo schválené. 

- - - 
 
Bod č. 28/5 (pôvodný bod č. 64) 
Priamy predaj pozemku, parcely registra E KN č. 1741/502 v k. ú. Myslava pre Ing. 
Milana Fajčíka a manželku Ing. Moniku Fajčíkovú 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu 28/5 a otváram k tomuto bodu 

diskusiu. Ak sa nikto do diskusie nehlási, diskusiu uzatváram. Poprosím návrhovú 
komisiu. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prevod nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve mesta Košice - priamy predaj pozemku, parcely registra E KN číslo 
1741/502 s výmerou 36 m² podľa predloženého návrhu do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov Ing. Milana Fajčíka a manželky Ing. Moniky Fajčíkovej za 
kúpnu cenu 2.235 Eur.“ 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. hlasujeme o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie č. 49 -  za 36, proti 0, zdržali sa 2 
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p. Gibóda, námestník primátora mesta. Toto uznesenie bolo schválené. 

- - - 
 
Bod č. 28/6 (pôvodný bod č. 65) 
Priamy predaj pozemkov v katastrálnom území Myslava pre Mgr. Michala Želizňáka 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Otváram k bodu č. 28/6 diskusiu. Ak sa nikto do 

diskusie nehlási, diskusiu uzatváram a poprosím teda návrhovú komisiu. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi a schvaľuje priamy predaj pozemkov 
registra C KN parcela C KN číslo 602/4 podľa predloženého návrhu a parcela C KN 
číslo 602/8 podľa predloženého návrhu obidva v katastrálnom území Myslava pre Mgr. 
Michala Želizňáka, v podiele 1/1 k celku za kúpnu cenu 12.001 Eur.“ 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Dámy a páni, hlasujeme o tom návrhu. 
 
Hlasovanie č. 50 -  za 33, proti 0, zdržali sa 2 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Tento návrh bol schválený. 

- - - 
 
Bod č. 28/7 
Správa o vývoji situácie s utečeneckou vlnou z Ukrajiny v súvislosti s vojnou 
na Ukrajine 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 28/7. Materiál ste dostali od 

nášho oddelenia síce dodatočne, ale je, aj keď je rozsiahly, ale je podrobný. Myslím si, 
že v dostatočnej miere vystihuje situáciu, v ktorej sme ako mesto Košice čelili a 
nebudem už dlhšie rozprávať, otvorím proste diskusiu a ak sú nejaké otázky, mali by 
sme tu mať aj zástupcu pána Dohoviča, aby vám vedel tieto otázky zodpovedať. 
Ďakujem. Nech sa páči, otváram diskusiu. Pán poslanec Schwarcz, nech sa páči. 

 
p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo, aj za materiál. Chcem sa len 

opýtať, v rámci toho znižovania tých utečencov, neviem, či máme aj čísla presnejšie ako 
sú uvedené v tom materiáli. Predpokladám, že áno. Či teda tie následné zmeny náplne 
práce tých ľudí s tými sa príkazmi zmluvami, boli podchytené niekde v tých zmluvách? 
Tak isto sa chcem opýtať, či bolo nejakým spôsobom analyzované, či je možné to 
zachytiť alebo zabezpečiť cez našich interných zamestnancov alebo nejaké naše 
subjekty a či nebolo teda možné ukončiť tieto príkaznej zmluvy alebo znížiť rozsah 
týchto príkazných zmlúv, pretože mne to príde tak, že už keď je zmluva, tak  tam 
našijeme nejaký obsah. Podľa mňa tá zmluva a tie činnosti mali zmysel hlavne v tom 
kritickom období, kedy tu bolo, kedy tu bol obrovský nápor a myslím si, že sme v 
režime, kedy tieto zmluvy už nie sú potrebné podľa toho, čo je písané v tej správe. 
Takže ma zaujíma teda, že akým spôsobom boli kvantitatívne vyhodnocované tieto 
záležitosti, na základe čoho to bolo prenastavené a či v tejto chvíli je nevyhnutné, aby sa 
to riešilo prostredníctvom týchto príkazných zmlúv a vlastne s inou náplňou práce, ako 
to bol na začiatku. Ďakujem pekne. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Mestské zastupiteľstvo iniciovalo kontrolu cez 
hlavného kontrolóra. Túto kontrolu, túto činnosť máte spísanú v bode, v ktorom bude 
vás pán kontrolór informovať. Podľa toho, čo som si ja pozrel, tak tam nenašiel žiadne 
pochybenia, ktoré by bolo potrebné nejakým spôsobom otvárať alebo riešiť a my dnes 
nevieme presne stále a to stále problém všetkých samospráv, koľko vlastne ľudí v 
takýchto väčších mestách reálne v meste Košice alebo v našom meste žije. To je jeden 
fakt. Druhý fakt, že áno, na obdobie február, marec, apríl bolo najnáročnejšie. Tretím 
faktom je, že nikdy si spoločnosť, ktorá nám pomáha v tejto veci riešiť, nenárokovala 
plnú hodnotu príkaznej zmluvy. Vždy fakturovala naozaj uskutočnené úkony a myslím, 
že boli aj predmetom kontroly. Poviem vám, aby ste rozumeli, tak tam je tých činností 
strašne veľa. To nie o jednom plnom človeku, ktorého by sme dnes na magistráte 
povedali, ok, oddelenie sociálnych vecí, tebe je to tak asi najbližšie, ti pasuje, tak ty to 
budeš zabezpečovať. To chce plných ľudí. Predstavte si len príklad, keď niekedy naozaj 
jeden deň nemusíte zabezpečovať ubytovanie nikomu, pretože prespí tu jednu noc na 
stanici, v tých našich zariadeniach a na druhý deň ide ďalej. Ale niekedy sa nám stane, 
že máte rodinu, ktorú naozaj nemáte kde umiestniť a nie hodinu, nie dve, ale 10 hodín 
kvôli jednej rodine jeden človek nič iné nerobí, len telefonuje po celom východnom 
Slovensku a hľadá sa umiestenie pre túto rodinu, pretože môže mať nejaké zdravotné 
problémy, môže mať handicap, môže byť slepý, atď. To znamená, je to práca, ktorá si 
vyžaduje plného človeka a nie medzi ôsmou a štvrtou hodinou,  ale mnohokrát to môže 
byť do polnoci a nadránom. Čiže jednoducho treba nám ľudí, ktorí dokážu takéto veci 
riešiť. Áno, stane sa, že celý deň nie je nič, ale potom sa musíte postarať o 4 rodiny a 24 
hodín vlastne ste na linke, telefonujete, vybehnete za nimi, potrebujete ich vidieť a je to 
proste náročné. Čiže nie je priestor na to, aby sme to riešili len takýmto spôsobom. Áno, 
zmluvy sa v tejto chvíli prehodnotili, zmenili sa trošku pôsobnosti, zmenili sa trošku 
obsahové náplne i tým, že sme prestavali celé to pracovisko, keď môžem takto nazvať 
pri kúpalisku, pri železničnej stanici ako takej aj z dôvodu, že utečencov naozaj 
prichádza omnoho menej. Nie sú to tisíce, ale sú to stovky, 300 – 400 - 500 ľudí, už 
zriedka v tejto chvíli, čiže skôr do 400 ľudí max, preto vlastne aj od 1. júla spúšťame 
kúpalisko. Urobili sme reorganizáciu, ale táto reorganizácia sa sama riadiť nevie. Treba 
zabezpečovať čistenie, údržby, treba zabezpečovať, aby prádlo bolo opraté, aby bolo na 
svojom mieste, aby každá unimobunka bola vyčistená, aby donori, ktorí nám nosia 
obrovské množstvá jedál stále, aby jednoducho boli uložené v chladničke, aby boli 
uložené  hygienicky, aby sa urobili prijímacie odovzdávacie protokoly. To znamená, za 
tým sú ľudia. Nie jeden, sú to desiatky ľudí a treba ich riadiť, treba ich organizovať a 
treba do celého systému vkladať poriadok. Som veľmi rád, že sme to vymysleli takto, 
pretože by som nedokázal nájsť konkrétny tím ľudí na magistráte, aby sa venovali len 
týmto veciam, ak chceme, aby veci, ktoré na magistráte sú zabehnuté, pokračovali. To 
znamená, bolo by to na úkor inej činnosti. Je otázka na mieste, ako ďalej a diskutujeme, 
či má zmysel alebo nemá zmysel, mne to zmysel dáva, zmeniť organizačnú štruktúru 
mesta Košice a jednoducho utečenecká kríza nezanikne za pol roka, ani za rok. To asi si 
všetci vieme predstaviť, že to bude ešte trvať i napriek tomu, keby vojna skončila. Tí 
ľudia tu budú a potrebujú špecifický prístup a preto potrebujeme sa baviť o tom, či sme 
pripravení zmeniť organizačnú štruktúru, pripraviť možno nových referentov, nastaviť 
kvázi oddelenie, referát, to je jedno, ktorý by sa zaoberal vôbec utečencom, vôbec 
ľuďom, ktorí prichádzajú úplne s inými špecifickými problémami, na ktoré my nie sme 
pripravení a treba sa začať na nich pripravovať. Ďakujem. V prípade, ak sa do rozpravy 
nik nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 
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p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
podľa príslušných právnych predpisov berie na vedomie Správu o vývoji situácie 
s utečeneckou vlnou z Ukrajiny v súvislosti s vojnou na Ukrajine.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 51 -  za 31, proti 0, zdržali sa 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 28/8 
Riešenie mimoriadnej udalosti havarijných stavov v Správe mestskej zelene v Košiciach, 
v Zoologickej záhrade Košice a v Detskej železnici Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Dovoľte, aby som otvoril bod číslo 28/8. Asi najzávažnejšou 

časťou tohto dokumentu je havarijný stav v našom krematóriu, ktorý ste určite 
zaznamenali a jedná sa o spadnutie časti strechy, ktorá spôsobila to, že dnes tá pietna 
časti budovy je zatvorená. Fungujú síce kremačné služby ako také, ale všetky obrady sú 
z krematória presmerované na mestský cintorín. Nečakali sme, poviem otvorene, že 
oprava, z môjho pohľadu laického, malého kúsku strechy, ktorý bol narušený, môže stať 
toľko veľa peňazí. Žiaľ statici a všetci tí, ktorí sa pripravovali, vlastne všetky podklady 
k tomu, aby nám nastavili cenu, ktorá zodpovedá oprave tejto strechy, nás zaskočila. 
A je to suma teda na úrovni približne 1,4 milióna Eur. Potrebujeme tieto peniaze 
presunúť z rezervného fondu a vytvoriť položku, aby sme mohli spustiť verejné 
obstarávanie, pretože síce projektová dokumentácia ešte nie je hotová, ale ak sa bude 
pohybovať na tejto sume, tak bez toho, aby sme si nepovedali, že áno, ideme do opravy 
tejto strechy a chceme, aby krematórium bolo funkčné aj z pohľadu obradnej miestnosti 
a celej pietnej časti, tak potrebujeme spustiť verejné obstarávanie a to nemôžeme 
spustiť, pokiaľ nebude existovať na túto stavbu finančné krytie. Čo sa týka zoologickej 
záhrady, tam sa jedná sumu, ktorá súvisí so škodami, ktoré boli zdokumentované v 
rámci opäť mimoriadnej udalosti, kedy následkom veternej a dažďovej smršte, ktorá 
postihla areál ZOO približne 09.06., teda 09.06., ale aj Čermeľskú dolinu vo večerných 
dolinách, spôsobili škody. Tie isté škody boli spôsobené na detskej železnici. Mnohí sa 
pýtate, prečo detská železnica, keď to nie je spoločnosť mesta. Tu vás chcem len 
upozorniť, že celá koľajová trať, koľajnice, keď to poviem tak jednoducho, sú 
majetkom mesta Košice a teda museli sme urobiť všetko pre to, aby sme pomohli, 
sprevádzkovali, detská železnica aby mohla byť sprevádzkovaná, opäť nadmieru peňazí. 
Stálo to viac ako 17 tis. Eur, ak sa dobre pamätám. Nech sa páči, otváram rozpravu k 
týmto otázkam. Nech sa páči, pán poslanec Schwarcz. 

 
p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme s nami zriaďovanými 

organizáciami nemám v princípe problém, aj keď ste pán primátor povedali dôvod 
prečo. Detská železnica, ja by som zasa pripomenul princíp jednotného prístupu. Jednak 
ma zaujíma, či sa v tejto súvislosti zisťovali aj škody u iných subjektov, ktoré sú v 
podobnom postavení ako detská železnica, čo sa týka majetku mesta a jeho správy alebo 
jednoducho sú v podobnej situácii a v podobnom vzťahu. To je jedna vec, pretože zase 
si myslím, že vytvárame precedens alebo môžeme to nazvať šablónu do budúcnosti, že 
potom by sme naozaj mali v budúcnosti pri všetkých subjektoch podobného charakteru 
v podobnom vzťahu k majetku mesta alebo k mestu, postupovať rovnako, či to budú 
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nejaké povodne, záplavy, smršte a pod. tak len aby sme sa na to pamätali, aby to 
jednoducho bol ten princíp jednotného prístupu. Ďakujem veľmi pekne. Ja aj napriek 
tomu dám procedurálny návrh na rozdelenie hlasovaní. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: viete, ten prístup, je tu pán starosta Šaňa, keď mu zhorela strecha 

na kukuriciach, hľadám ho očami, tam je, jednoducho toto je mimoriadne i napriek 
tomu, že sú to naše budovy i napriek tomu, že sa o nich stará, má ich v správe, ale 
proste robí, čo môže, proste tam bol potrebný zásah mesta. Tam som nemal na výber a 
museli sme to riešiť, pretože tí ľudia potrebovali strechu nad hlavou. Ak chceme, aby 
decká železnica fungovala ako atrakcia, mohli sme povedať, nebudeme vám pomáhať, 
urobte si to sami a koľajnice by do dnešného dňa čistili. Proste išlo o to, zobrať 
techniku, urobiť škody, ktoré vznikli tým, že potrebovali si zabezpečiť opravy. 
Jednoducho to robili tak, aby sme to mohli sprevádzkovať a fungovať. Je naozaj ťažké 
prijímať tieto rozhodnutia aj z našej strany, ale druhej strane myslím si, že detská 
železnica prináša nám niečo viac, ako niektoré veci a je to naozaj vec, ktorá patrí to do 
mesta, do srdca mesta. Čiže preto si myslíme, že je potrebné, my sme ich aj ponaháňali, 
aby sme to proste odstránili, aby bola železnica funkčná. Bez pomoci mesta by to 
jednoducho dnes pravdepodobne nebolo. Pán poslanec Lӧrinc, nech sa páči. 

 
p. Lӧrinc, poslanec MZ: Ja len keď som zachytil určité správy na sociálnych sieťach, videl 

som tam zamestnancov bytového podniku, mestských lesov, správy mestskej zelene, 
Kosit. Až ma Kosit s ktorým máme 5% podiel sú to všetko mestské podniky. Čiže tí 
zamestnanci, som tam videl s pánom viceprimátorom, že boli priamo na koľajniciach, 
oni to čistili, dávali to dokopy, čiže už v tom je pomoc, aj v tom nejaký objem času, 
ktorí stáli tí ľudia, ktorí boli pravdepodobne v práci. Detská železnica od nás dostala, 
lebo my platíme v podstate koľajovú dopravu a už ju financujeme. Financujeme ju aj 
inými spôsobmi a ja som to aj minule spomínal, že už na môj vkus to je proste too much 
a oni dostali ten majetok, aby na ňom hospodárili, oni vyberajú vstupné a zarábajú na 
ňom a my ešte platíme všetko do majetku? Minule sme dali príkaznú zmluvu na objekt, 
ktorý postavili a vzápätí sme my im dali zadarmo ako mesto. Neviem, toto mi nepríde 
ako rovnaký princíp a vidno, že kto má priamy telefón na vedenie, tak tam sa vybavuje 
a ostatní asi nemajú ten priamy telefón. Čiže poprosím, ten procedurálny, ktorý dal 
kolega na rozdelenie hlasovania. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ja len jednu drobnosť. Ja som už minule 

zaznamenal váš názor. Poďme spolu detskej železnice, poďme spolu si pozrieť účtovné 
doklady a prosím nehovorte o tom, že tam niekto zarába. Poďme spolu na detskú 
železnicu, ja vám rád ukáže, aké trápenie tam je, aké náročné je prevádzkovať túto 
detskú železnicu. Poďme spolu, poďme si pozrieť doklady. Pán Lehocký bude k tomu 
otvorený. Poďme im pomáhať. Pán poslanec Schwarcz má procedurálny, pardon, som si 
nevšimol. 

 
p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Môj procedurálny návrh teda 

znie, aby sa hlasovalo o všetkých troch subjektoch samostatne. Ďakujem veľmi pekne. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujeme. 
 
Hlasovanie č. 52 -  za 26, proti 1, zdržali sa 3 
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p. Polaček, primátor mesta: Takže návrhová komisia bude vedieť, že bude dávať tri návrhy na 
uznesenia. ...procedurálnych návrhov tu je viac než dosť, tak sa prosím odhláste, aby 
bolo jasné, kto ostáva v procedurálnom návrhu. Pán poslanec Lӧrinc má faktickú. 

 
p. Lӧrinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Opäť opakujem, lebo minule, keď som sa 

vyjadril na adresu detskej železnice, som už mal návštevy, že ako ja som proti železnici 
atď. Nie je to proti železnici, je to za rovnaký prístup pre všetkých. A pán primátor, 
veľmi rád sa prídem pozrieť, ja im tie peniaze nezávidím, odvádzajú dobrú prácu, ja si 
vážim ich prácu, len hovorím, že .?.. ako pomôcť. Rovnako napríklad vezmime 
Casstelum Košický hrad. Oni nemali škody, ich sa niekto pýtal, že či im treba prispieť 
a pomôcť? Sú rovnaká atrakcia pre mesto Košice a pre Košický kraj, rovnako spravujú 
mestský majetok. Oni nedostanú nič, železnička dostala o to viacej. Poďme sa spolu 
pozrieť, pán primátor, do útulku pre psov, Srdce pre mačky, Malá farma, tak isto skvelú 
prácu, pozrime sa na ich financovanie. Tak isto majú málo peňazí. Dostávajú pomoc? 
Čiže celá tá otázka bola, že kto bol oslovený. Ja  predpokladám, že nikto. Len proste z 
detskej železnice majú kontakt priamy, zavolali, potrebujem pomoc, vy ste ochotní. Ja 
vám to ani nevyčítam, len ide o rovnaký prístup, ktorý by sa mali zasadzovať my ako 
poslanci mesta Košice, lebo nejde o naše peniaze, ale o peniaze všetkých daňových 
poplatníkov. Aj tých, ktorí možno nie sú fanúšikovia detskej železnice. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. Všetkých, ktorí ste vymenovali, 

pomoc dostávajú. Ale veterná smršť bola v Čermeľskom údolí. To je ten rozdiel. Pán 
poslanec Špak, nech sa páči. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Nemám ansámbel ľudí, aby som vedel všetko 

naštudovať a zistiť presne kde, čo sa deje, ale tých dodatkov k zmluve Rekviem, 
krematórium atď. je toľko, že by som ich musel študovať dobrých pár hodín. Chcem sa 
opýtať teda, lebo útržkovite mi prichádzajú informácie na Rekviem respektíve na 
krematórium, je urobený vraj aj energetický audit a už sú tam nejaké kroky 
pripravované. Teraz nám tam spadla strecha, ak dobre chápem, my sme sa síce zbavili a 
dali sme to zo správy mestskej zelene, ale netušili sme vôbec o ničom, v akom stave 
máme naše majetky, ktoré sme, či už prevzali alebo kúpili? A možno posledná otázka 
na finančné alebo ekonomické. Koľko máme v rezervnom fonde? Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Teda, čo sa týka energetickej auditu, to bola otázka pán poslanec? 

Dobre som rozumel? Energetický, áno? Len kývnite... 
 
p. Špak, poslanec MZ: Prvá bola, či áno, či máme toto urobené na krematórium. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Energetický audit sa v tejto chvíli na krematóriu robí, pretože my 

plánujeme celkovú rekonštrukciu krematória, chceme robiť z eurofondov a preto sa 
mestská zeleň s naším strategickým oddelením spoločne podieľajú na tom, aby sme si 
pripravili dokumenty, ktoré budú potrebné, podporné na to, aby sme sa mohli v 
budúcnosti uchádzať o eurofondy v rámci celej rekonštrukcie krematória. To bola prvá 
časť otázky. Tá druhá? Dajte zvuk na pána Špaka, sa ospravedlňujem. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Či sme vedeli, v akom stave tento majetok máme alebo preberáme. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nielen tento krematórium, ale majetok, keď sa preberal, 

identifikovalo sa veľa nedostatkov, však je tu pani riaditeľka, v prípade vie vysvetliť, 
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ale áno, bolo identifikovaných veľa nedostatkov, dokonca aj právne oddelenie, nech sa 
na mňa pozrie, či si dobre pamätám, aj spracovalo. Ja neviem, či to bola žaloba alebo 
podnet alebo niečo to bolo na bývalého prevádzkovateľa... Čo to bolo? Rekviem. Ale 
žiaľ, ako sme im odobrali všetky veci, oni išli, myslím, do likvidácie. Správne hovorím? 
Likvidácia? Tak? Do likvidácie, to znamená, my si škody nemáme kde uplatňovať, 
pretože táto firma kvázi neexistuje. A tretia otázka? A čo sa týka samotnej strechy, to 
ma ešte pán riaditeľ upozornil,  to nebolo môže byť vidieť, pretože to boli skryté vady, 
ktoré aj pri preberaní, ale v tomto prípade ani bývalá spoločnosť o nich by nevedela, 
pretože projekt, ktorý robil pán Merjavý, je zaujímavo riešený, zaujímavo to je 
vymyslené z pred tých x desiatky rokov, keď sa krematórium stavalo a žiaľ sa ukazuje, 
že projekt v danom čase síce bol fajn, ale dnes vykazuje, že mohol sa to robiť trochu 
inak. Ale to je vec projektovania spred 20 rokov? 30, 40, osemdesiaty rok a niečo. Pán 
poslanec Lesňák, nech sa páči. Pán Špak, spokojný? Dajte potom do tej faktickej. 

 
p. Lesňák, poslanec MZ: Dobrý deň, ďakujem za slovo. Ja k tomu problému s tým 

krematóriom len toľko, že je to typický príklad toho, ak sa to nemá robiť, lebo keď ste 
nás v roku 2019 na jeseň presviedčali, že zoberme cintorín, zoberme krematórium 
poslanci, máme to všetko, urobili sme, máme všetky nástrahy ich spísané, vieme do 
čoho ideme, tak presne toto je ten príklad toho, že nevieme niektoré riziká dopredu 
odhadnúť a ani sa o nich nemôžeme dozvedieť, lebo nie sú voľným okom viditeľné. To 
je príklad tejto strechy, ale mňa čo najviac zaujíma, je tá ekonomická návratnosť, 
rentabilita. To znamená, či by nám pani riaditeľka mestskej zelene vedela povedať, ako 
hospodári teraz stredisko cintorín respektíve krematórium. Či by tam nebola možnosť 
nejakého komerčného úveru, pretože keď počúvam všetky investičné projekty, ktoré sa 
chystajú tento rok, boli spustené a budú sa, budú pokračovať ďalej, tak neviem, či vôbec 
máme takú perinu, aby sme sa ňou prikryli. To je tá prvá otázka, tzn. ako hospodári 
správa mestskej zelene, respektíve na stredisku cintorín a krematórium a tá druhá otázka 
by smerovala, ani nie druhá otázka, taká výtka je k tomu, že toto bol pekný príklad, ako 
to už nemáme do budúcnosti robiť, že niečo zobrať pod mesto, lebo mesto sa bude 
starať lepšie. Ja uznávam, že tie služby sú lepšie, že ten cintorín vyzerá lepšie a aj to 
krematórium sa robí, ale prakticky išli sme do toho hrr systémom a teraz do toho 
nalievame peniaze a nemám, mne osobne chýba nejaký podklad aj smerom do budúcna, 
že koľko peňazí to bude potrebovať, skade na to zoberieme, aj teraz robí sa energetický 
audit, robí sa to asi .. je to nejaká vyvolaná investícia, vieme, že dopredu už bolo ráno 
na mestskej rade, kde sme boli upozornení, že ten stav schodisko okolo krematória je v 
takom havarijnom stave, že prakticky len látame plátame. Ide mi o to, aby sme teraz 
nevyhodili x miliónov Eur na opravu a o dva-tri roky to budeme investične už nie 
opravovať, ale zhodnocovať za poviem teraz, si vymyslím cenu, 6 mil. Eur s DPH a 
tieto milióny budú asanované. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, som neskutočne šťastný a ďakujem vám za to, že 

vidíte, že to sa robí lepšie. Ďakujem. Ale na druhej strane pán poslanec, by ste mali 
vedieť a tvárite sa, že ste by ste vedeli riadiť mesto i magistrát lepšie a mali by ste 
vedieť, že príspevková organizácia, ktorou je mestská zeleň, si nemôže úver zobrať. 
Čiže toľko k tomu a čo sa týka tej opravy alebo nekoncepčnosti alebo budúcej 
investície, jednoducho strecha spadla. Ak potrebujeme, ak nechceme, aby vznikali 
väčšie škody, my ju musíme do zimy opraviť. To je asi všetkým zrejmé. Ak nechceme, 
aby vznikali väčšie škody, tak ju potrebujeme urobiť poriadne, nemôžeme to len 
zalátať-zaplátať a čakať, či o tri-štyri roky, keď budeme mať všetky veci pripravené a 
verím, že z plánu obnovy bude aj krematórium tým článkom, ktorý si bude môcť z 
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eurofondov pomôcť na to, aby sme mohli takéto stánok opraviť, tak jednoducho to 
potrebujeme urobiť. My s pánom Merjavým, teda pani riaditeľka, myslím, že aj pán 
riaditeľ sa stretol alebo naši referenti odborní, diskutovali o tom, aký veľký rozsah a ako 
minimalizovať ten rozsah opráv, takto to poviem, ale žiaľ, to technické riešenie, ktoré 
bolo historicky navrhnuté spôsobuje to, že nevieme len opraviť malú časť, ale musíme 
časť strechy odkryť a nanovo ju opraviť. Je to proste technické riešenie, ktoré sa pred 
štyridsiatimi rokmi vymyslelo a ťažko hodnotiť, či dobre alebo zle. 40 rokov to prežilo. 
Čiže asi toľko k týmto veciam. Pán poslanec Špak. 

 
P. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja som sa dnes sedemkrát 

neprihlásil pri určitých vyjadreniach, ale keď ste povedali teraz, že keď nechceme, aby 
toto, musíme to robiť poriadne, tak som si spomenul na našu prechádzku, kde nás ani 
nechceli pustiť statici a to bolo v hoteli Európa, keď vlastne si spomínam, pred dvoma 
rokmi a tam to môžeme robiť, takže vlastne na okenné výplne dávame pletivo, aby nám 
nevypadávali na občanov a udržiavame to v takom hybernovanom v stave, žeby nám to 
nespadlo úplne na celu Mlynskú, ale dobre. Ja som mal otázku tú poslednú, čo som 
chcel len tak do pléna, aby sme si povedali. Ideme 1,5 milióna schváliť z rezervného 
fondu, koľko máme v rezervnom fonde. To je tá pripomenutá otázka.  

 
p. Polaček, primátor mesta: V rezervnom fonde je suma približne, ekonómovia, 2,4 milióna 

Eur, správne hovorím? 2,4 milióna Eur a čo sa týka ešte možnože toho doplnku k tomu, 
čo som hovoril o tom o tom rozsahu, je tu riziko, že keď to neurobíme celé, tak nám 
hrozí, že budeme musieť odstaviť aj kremačné pece a kremácie ako také, pretože my 
dnes nevieme posúdiť ako veľmi, keď to odkryjeme, je tá časť strechy narušená a môže 
spôsobiť aj to, že budeme musieť odstaviť. Ďalšie veci. Preto to potrebujeme rýchlo 
riešiť a najlepšie je do zimy, ak to chceme mať efektívne a ekonomicky najvýhodnejšie. 
Čiže 2,5 milióna Eur, ma pán riaditeľ upozorňuje, nie 2,4 a teda keď použijeme 
peniažky, tak nám ostane približne 1 milión v rezervnom fonde. Pán poslanec Karaffa. 

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Ja svojou faktickou 

poznámkou reagujem na pána poslanca Lesňáka. Nesúhlasím, pretože tu sa ukazuje, že 
keď sa majetok dá do nájmu alebo do nejakej správy tretiemu subjektu častokrát 
nevieme o to, neviem ako sa poriadne ako sa o to stará. Je to riziko, že keď sa nám vráti, 
tak sa nám vráti v horšom stave. To sa ukazuje napr. pri nejakých veciach, aj na jednej 
škole na Terase a žiaľbohu, vzhľadom na to, ako to bývalý nájomca spravoval, budeme 
musieť do toho investovať alebo si potom povedzme, že nemáme na to peniaze a 
nebudeme pochovávať v Košiciach v krematóriu. Proste nebude slúžiť, hej, tak ja si 
myslím, že pre také veľké mesto ako sú Košice, to krematórium byť má, má byť 
funkčné a má byť bezpečné. A na to proste bude musieť nájsť peniaze. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Len informácia k obedu, ma upozornila 

kolegyňa. Predpokladáme, že obedňajšia prestávka bude niekedy pred jednou hodinou. 
Aby ste si vedeli zariadiť čas. Pán poslanec Jakubov, nech sa páči. 

 
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Pán primátor, trošku vecne k tomu 

problému. Havária, ktorá nastala v krematóriu je fakt. Vzhľadom na to, že je to 
havarijný stav a nedá sa predpokladať, či je tá porucha je finálna alebo je len čiastočná, 
predpokladám, že bol spracovaný odborný statický posudok autorizovaným statikom, 
ktorý pravdepodobne zhodnotí rozsah tejto havárie. Predpokladám, že sa zrealizoval 
kvalifikovaný predpoklad alebo odhad potreby finančných nákladov v čiastke, ktorú 
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momentálne žiadate, aby sme schválili respektíve, aby táto čiastka bola z rezervného 
fondu bola cielene použitá na túto opravu. To je samozrejme dobre a určite by som 
odporúčala, aby sme to tak to schválili, pán primátor, pani námestníčka. Ďakujem. 
Teraz sa použil komunikáciu pána námestníka Gibódom, bežne takto komunikuje, keď 
ho nepočúvajú. Dobre, poďme ďalej. Samozrejme, že sa spracuje projektová 
dokumentácia, znej vyjde reálny rozpočet, koľko potrebujeme na túto opravu. Aj tento 
rozpočet bude len predpoklad, pretože reálne čiastky dostaneme, ak sa vypíše výberové 
konanie a dostaneme ponuky... pardon, verejné obstarávanie, a samozrejme je možné, 
že bude túto čiastku potrebné doschváliť, atď., atď. To dnes nikto nevie prejudikovať, 
aká bude situácia, ale vzhľadom na to, že je to havarijný stav, my sme povinní toto 
zabezpečiť. Čiže zbytočná tu bude hocijaká komunikácia a dilema, je potrebné tieto 
prostriedky, finančné prostriedky uvoľniť a pravdepodobne sa k tomu ešte vrátime, 
pretože je možné, že ten rozsah, keď sa otvoria zakryté konštrukcie, bude podstatne 
väčší, ako bolo v tej časti strechy, ktorá sa nachádzala v exteriéri. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Mimochodom, pán poslanec Jakubov, chcem za osobnú 

angažovanosť, aj pani riaditeľka privítala, že ste jej poradili, pomohli, takže ďakujem, 
že ste v tej veci nastavili ako odborník a pomáhate. Ďakujem. Pán poslanec Lӧrinc. 

 
p. Lӧrinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len chcem si ozrejmiť, lebo padla tu 

informácia, že v najhoršom scenári prestaneme poskytovať kremácie pre občanov 
Košíc. Ale pokiaľ viem, bo som účastný na tej priehradke, na fotkách vidím, že spadol 
podhľad pri hlavnom vchode, čiže maximálne sa nebudú konať obrady, ale prístup do 
krematória, ku kremačným peciam je zozadu a zospodu, čiže to by nemalo byť 
ohrozené alebo ? 

 
p. Polaček, primátor mesta: Vysvetlím. Pani riaditeľka ma opraví, keď náhodou by som 

nepovedal správne. V tejto chvíli my neodkryli strechu. Je tu obava, že problém strechy 
je širší ako ho dnes vidíme z toho, čo sme videli a teda ak to bude pravdou, tak strecha 
je samozrejme aj nad pecami a teda môže spôsobiť to, že statik nám zakáže, aby 
pracovníci mesta v tomto objekte sa nachádzali. Toto je to riziko. Tak pani riaditeľka? 
Ďakujem. Pán poslanec Špak má faktickú. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ak som dobre rozumel predrečníka 

pána poslanca Jakubova, je nám potrebné dneska toto schváliť? Zabrzdí vás to nejak, ak 
toto prestaneme riešiť a budeme vám schvaľovať len tú finálnu cenu? 

 
p. Polaček, primátor mesta: No, ak nemáme vyčlenené finančné prostriedky, nevieme spustiť 

verejné obstarávanie. I tam proste ten zákon je nastavený pre samosprávu v rámci 
verejného obstarávania takto. Čiže potrebujeme mať finančný rámec. My samozrejme 
nevieme dnes, lebo naozaj projektová dokumentácia povie, či to je 1,37 alebo 1,32 a to 
nevieme. To bude PHZ, verejné obstarávanie uvidí, či sa nám vysúťažiť lepšie alebo 
budeme prekvapení kvôli narastávaniu cien a budeme sklamaní a bude to horšie. Ale 
dokiaľ nemáme žiaden rámec a toto nie sú na 20 - 50.000 Eur, že by som proste urobil 
primátorské opatrenie, toto je naozaj veľká suma, potrebujem vlastne sa o tom s vami 
rozprávať a potrebujeme urobiť zásah. Ak by sme čakali nejaké obdobia a si povedali 
ok, urobme to v lete alebo v septembri, tak jednoducho premrháme ten čas, pretože 
verejné obstarávanie my plánujeme spustiť koncom júla. Tak nám to vychádza, že 
koncom júna alebo začiatkom júla, by sme mali mať všetky základné dokumenty, 
projektová dokumentácia sa ešte bude dokončovať nejaké obdobie a potrebujem spustiť 
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verejné obstarávanie, ktorý bude trvať minimálne 30 - 40 dní. Takže potrebujeme mať v 
septembri vysúťaženého obstarávateľa, aby sme mohli do zimy túto opravu stihnúť, ak 
všetko pôjde dobre. Tam je vždycky tá jedna hypotetická otázka. Pán poslanec Lipták 
a pán poslanec Špak. 

 
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja mam len takú otázku pán 

primátor, si pred chvíľkou hovoril, že ešte, keď sa otvorí tá strecha viacej, tak statik 
povie, že či náhodou nie je narušená celá budova. Teraz otázka moja znie, ak ten statik 
povie, že narušená celá budova, otázka znie, prečo potom robíme výberové konanie na 
opravu strechy teraz, ak som dobre pochopil. Škoda, že tie materiály sme nedostali skôr 
v riadnom termíne, tak by sme to možno mali viac naštudované, ale otázka. Prečo 
nedáme najprv, nepustíme, poviem to takto, nepustíme najprv statika nápoje, v akom 
stave je tá budova a potom budeme vedieť, čo naozaj máme na tej budove robiť. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Takto. Časový harmonogram prác a postupov máte v dôvodovej 

správe, je to taká tabuľka. Statici a všetky odborné remeslá, ako to nazvem takto, na 
stavbe boli a posudky dali, ale až samotná stavba, budeme mať niekoho, koho 
vysúťažíme, príde spoločnosť, začne stavbu odkrývať a potom môžme vidieť ďalšie 
nedostatky. To je ako keď nabúrané auto vidíte z vonku, niekto vám povie, aká je škoda 
a keď ten kufor otvorí alebo motor otvorí, tak povie ešte toto, ešte toto, ešte toto. To my 
nevidíme, to uvidíme, keď sa stavba otvorí. Čiže statici tam boli, toto všetko 
samozrejme muselo byť aj, je to aj súčasť pripravovanej projektovej dokumentácie. Bez 
nej by sme ju nevedeli robiť. Pán riaditeľ chcel ešte niečo doplniť. 

 
p. Čop, riaditeľ magistrátu mesta: Ďakujem. Každý, kto staval nejakú alebo realizoval stavbu 

vie presne, že pri samotnej realizácii stavby a pri príprave projektovej dokumentácii 
samotná stavba potom vyzerá inakšie a potom sa realizuje buď dofakturácia alebo 
zníženie samotných nákladov, pretože sa niektoré časti nemusia realizovať. Čiže v 
tomto prípade budeme musieť alebo budeme presne takto postupovať. Stavebný dozor 
bude dohliada na všetky procesy, ktoré sa tam budú realizovať a na základe tohto potom 
bude prípadná dofakturácia alebo budú vlastne škrtnuté niektoré položky, ktoré sa 
nebudú musieť realizovať. Ale to dneska nedokážeme povedať. Ak budeme odkladať 
ten stav, tak rovno poviem, že sa nám hrozí zvyšovanie škôd a zvyšovanie nákladov na 
opravu a rekonštrukciu tohto objektu, pretože degradácia stavby bude rýchlo 
pokračovať, máme stavbu odkrytú, strecha aj nezakrytá, narúša nám to vlastne nosné 
nosníky samotnej stavby. Čiže ak neschválime v tomto okamihu finančné krytie, je tuná 
naozaj riziko, že nebudeme postupovať hospodárne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán riaditeľ. S faktickými pán poslanec Špak, pán 

poslanec Schwarcz a pán poslanec Blanár, nech sa páči. 
 
p. Špak poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja sa ale vrátim k tej otázke ešte raz, či 

mu musíme tento bod teraz chváliť, aby vy ste mohli ďalej konať. Pretože ja nechcem 
váš pocit počuť, ja chcem počuť normálne odpoveď právnika, či je vôbec veci je nutné, 
aby my sme toto prejednávali. Lebo ak je nutné podľa vašich pocitov, tak mám potom 
pocit, že keď sa niečo krízové v meste udeje, tak my fakt budeme 2 mesiace čakať na to, 
kedy sa bude konať zastupiteľstvo a schvaľovať to? To primátor nemá takú moc, aby 
riešil tieto veci aj bez nejakého schvaľovania v diskusii tuná? Takže fakt mi dajte 
normálne... 
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p. Polaček, primátor mesta: Primátor nemá tú moc, primátor nemá tú moc, aby nakladal s 

rezervným fondom. Potrebujem vaše požehnanie a potrebujem túto položku vytvoriť. 
Až tak môžem spustiť verejné obstarávanie. Ak to neurobíme, my si urobíme domáce 
úlohy, budeme mať projekt niekedy v júli, ale nemôže spustiť verejné obstarávanie, lebo 
nemáme finančné krytie. A finančné krytie, ten rámec, vytvoríme teraz na mestskom 
zastupiteľstve. Bez toho to nepôjde. Pán poslanec Schwarcz. 

 
p. Schwarcz, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem ešte 

opýtať na takú vec, že poistenie tej budovy a prípadné plnenie? 
 
p. Polaček, primátor mesta: Dobre, to už je odbornejšie, píšem. Ďalší je pán poslanec Blanár. 
 
p. Blanár, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som sa taktiež chcel opýtať, aký máme 

plán B. Pochopil som, bolo to detailne vysvetlené, akým spôsobom ideme do toho. 
Máme nejaký budget alebo odsúhlasíme nejaký budget a ideme postupne sa pozrieť, čo 
je pod strechou. A teraz moja otázka, plán B. Ak v rámci odkrývania strechy sa zistí, že 
jednoducho tá škoda respektíve stav strechy naozaj taký zlý, aký je plán B? Ak to bude 
stať 3 – 4 milióny a treba to riešiť do zimy. Skade? Teraz počúvam, že máme a ostane 
nám v rezervnom fonde milión. Čiže aký je plán B finančný. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Plán B je, že sa strecha neopraví, sa len uzavrie, aby do nej v 

zmene nepršalo a bude sa musieť urobiť nová projektová dokumentácia alebo hľadať 
odpoveď so súčasným abo v tom čase dodávateľom v zápisoch v stavebnom denníku 
a riešiť daný stav. Proste my dnes nevieme, ale nemôžeme, my ju nemôžeme odkryť, 
nemôžem to robiť dielčie, po prvé to predražíme a do tej zimy to nestihneme. 
Predpokladáme, že i statik i pán Merjavý, ktorý túto stavbu staval, projektoval i všetci 
projektanti, ktorí sú okolo toho, jednoducho urobia maximum, aby ten projekt, aj 
projektová dokumentácia bola v čase urobená čo najlepšie a predpokladala všetko to, čo 
sa pod tou strechou skrýva. Pán riaditeľ chcel ma doplniť ešte. 

 
p. Čop, riaditeľ magistrátu mesta: Chcel som len, tá otázka, čo sa týka poistného plnenia, 

mesto hľadá alebo riešia otázku poistného plnenia, preto sa vlastne robil aj ten statický 
posudok, preto sa vlastne robili tie stanoviská, na základe ktorých by sme si to 
uplatňovali. Dneska to nedokážeme posúdiť, áno, čo sa týka tohto práve preto, lebo tie 
základné informácie a tie základné stanoviská sú také, že bola použitá v danom čase, 
v danom čase výstavby nevhodná technológia. Čiže sme v stave, keď dneska by takúto 
technológiu nikto nepoužil. Stavalo sa to v osemdesiatych rokoch, použili takú 
technológiu, ktorá je svojím spôsobom ako špongia pre vodu. Čiže vlastnou váhou sa to 
zrútilo práve preto, lebo to nasalo vodu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja zareagujem takto. Veľmi správne 

ste urobil pán primátor, že ste to vložil ako bod rokovania a jednoducho o tom rokujeme 
tu v mestskom zastupiteľstve. Jedná sa o rezervný fond. Ďalšia vec. Neviem, o čom 
diskutujeme. Havarijný stav. Slovo havarijný stav hovorí, o ohrozenie života a zdravia 
obyvateľov. Tak čo ďalej diskutujeme? Nerozumiem. Konečne sme u konca diskusie. 
Tak poďme hlasovať. Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ešte pán poslanec Lesňák. 
 
p. Lesňák, poslanec MZ: Ja už nebudem diskutovať. Ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Rozpravu uzatváram. Poprosím návrhovú 

komisiu, aby uznesenia v zmysle procedurálneho návrhu, predložila v troch nie 
verziách, ale v troch možnostiach. Ďakujem. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem pekne za slovo. Takže budeme 

schvaľovať, keďže pôvodné uznesenie má bod a) a b) a ten bod a) rozdelíme na 3 časti, 
tak budeme hlasovať štyrikrát. Prvé tri hlasovania budú od tých sumách pre jednotlivé 
organizácie a potom ešte tá časť b) bude. Takže: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje použitie rezervného fondu mesta 
Košice v súlade s § 10 ods. 9 a § 15 ods. 2 zákona 583/2004 zbierky o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy na úhradu časti výdavkov súvisiacich s havarijným 
stavom majetku mesta a mimoriadnymi udalosťami pre Správu mestskej zelene 
v Košiciach vo výške 1.450.000 Eur.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 53 -  za 33, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Nech sa páči, druhý návrh. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje použitie rezervného fondu mesta 
Košice v súlade s § 10 ods. 9 a § 15 ods. 2 zákona 583/2004 Zbierky o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy na úhradu časti výdavkov súvisiacich s havarijným 
stavom majetku mesta Košice a mimoriadnymi udalosťami pre Zoologickú záhradu 
Košice vo výške 25.000 Eur.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 54 -  za 35, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Nech sa páči, pokračujte. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje použitie rezervného fondu mesta 
Košice v súlade s § 10 ods. 9 a § 15 ods. 2 zákona 583/2004 Zbierky o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy na úhradu časti výdavkov súvisiacich s havarijným 
stavom majetku mesta Košice a mimoriadnymi udalosťami pre Detskú železnicu Košice 
vo výške 10.000 Eur.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 55 -  za 29, proti 0, zdržali sa 6 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ešte štvrté hlasovanie. Nech sa páči. 
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p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
v zmysle príslušných právnych predpisov poveruje primátora mesta Košice podľa 
ustanovení § 11 ods. 4 písm. b) zákona 369 z 1990 Zbierky o obecnom zriadení a § 14 
ods. 1 zákona č. 583 z roku 2004 Zbierky o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zapracovať použitie rezervného 
fondu do programového rozpočtu mesta Košice na rok 2022.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, nech sa páči, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 56 -  za 35, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. Bod 28/8 sme vyčerpali. 

- - - 
 
Bod č. 1 
Slovo pre verejnosť 
 
p. Polaček, primátor mesta: V zmysle rokovacieho poriadku nasleduje bod č. 1 Slovo pre 

verejnosť. Na XXX. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach o slovo požiadali 
Emília Ježová, Ing. Ján Plavčan, Stanislav Fabišík, Oľga Khomiaková (občianka 
Ukrajiny), Radoslav Mokriš a František Máday. Témy sú: trhoviská, dozorné rady, 
bezdomovectvo, Ukrajina, nové mestské centrum a informačno-dokumentačné 
stredisko. Po bode Slovo pre verejnosť bude nasledovať schválený druhý bod, ktorý 
máme dohodnutý, a to je Valaliky Industrial park – informácia, kde vystúpia 
zástupcovia agentúry SARIO s predpokladaným časom 12:30.  
Nech páči pani Ježová, máte slovo spolu s Marcelou Darlovou. 

 
p. Ježová, obyvateľka mesta Košice: Dobrý deň pán primátor, vážení poslanci. Pani Darlová 

nemohla so zdravotných dôvodov dôjsť. Ja by som sa chcela poďakovať za 
predávajúcich, ktorí predávajú na trhovisku pri cintoríne kvety, kde pán primátor nám 
pomohol, aby sme mohli predávať aj štátne sviatky a soboty, nedele, kde sme dlho 
bojovali v MČ Juh, kde nám nesúhlasili s tým a pán primátor nám pomohol, dneska 
môžeme predávať, o čo ďakujú aj zákazníci, ktorí sú spokojní, že môžu si nakupovať 
tam kedykoľvek, aj soboty, nedele, aj štátne sviatky a ešte za ľudí, ktorí nakupujú, aj ja 
mám v rodine, kde sa chcú poďakovať za schody, ktoré boli opravené, nakoľko museli 
chodiť naokolo od Železnikoch, pretože nevedeli vystúpiť týmito schodmi k svojím 
hrobom. Takže aj to je vďaka mestu a pánu primátorovi, ktorý sa za tieto požiadavky, 
ktoré boli podané, pričinil a myslím, že aj poslanci, ktorí za to zahlasovali, aj im patrí 
vďaka. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Ježová. 

Ako druhý v poradí vystúpi, ako druhý vystúpi pán Ján Plavčan. Nech sa páči pán 
Plavčan. Téma Význam a účinnosť dozorných rád, predstavenstva a komisií mestského 
zastupiteľstva. 

 
p. Plavčan, obyvateľ mesta Košice: Dámy a páni, chcem vás oboznámiť, že hmotný trestný 

zákon som expressis verbis podrobnou analytickou syntézou a reštriktívnou 
interpretáciou, rigorózne a kontemplatívne konfrontoval s románus iuris, rímskym 
právom, teda s výrokom, ktorý vyslovil veľký rímsky filozof a právnik Marcus Fabius 
Quintilianus v tomto kontexte: - najprv to povedal latinsky, ale to absolútne neviem 



60 

 

správne prepísať – nie je bez viny, kto sa zamieša do veci, ktorej nerozumie, to teda 
expressis verbis, konštitutívne zakladá a generuje v práve a spravodlivosti evidentne 
expresitu predikciu skutkovej podstaty, že ten kto nemá adekvátne odborné predpoklady 
a vecne príslušnú kvalifikáciu, vzdelanie, teda zase niečo po latinsky a vykonáva 
zodpovednú odbornú funkciu, eventuálne hovorí do vecí a rozhoduje o nich, avšak bez 
znalosti a nerozumie im, evidentne pácha trestný čin zavinenie z nedbanlivosti. A tak 
teda spoločnosti vznikajú obrovské a nenahraditeľné, morálne a ekonomické škody. 
Analógia. Je to ako keby niekto, bol poverený riadiť auto bez vodičského preukazu, 
elektrikár robil lekára, lekár elektrikára, elektrikár pôsobil ako právnik, advokát 
prokurátor a opačne a teológ robil lesohospodára. Aký je prínos pre mestské lesy, že 
teológ Liba je v dozornej rade mestských lesov? Je to nedôstojné a trestuhodné. V 
našom prípade chcem vás upozorniť, chcem vás upozorniť, ak dovolíte alebo v našom 
exemplárom excesnom a bezprecedentnom prípade, ktorý v histórii magistrátu nemá 
obdobu, aby samozvalý, insitný ochranár, elektrikár, zdôrazňujem elektrikár Lukáč, 
hovoril do výsostne exaktných odborných vecí v lesohospodárstve a rozhodoval o 
lesnom hospodárstve v mestských lesoch, kde najprv, ako laik a diletant v lesnom 
hospodárstve protekčne, mafiánsky a paradoxne navrhol pánovi primátorovi za 
povereného riaditeľa mestských lesov pána Beliho, ktorý z existenčných dôvodov vo 
voľbách nedal hlas pánovi Polačekovi a potom následne, elektrikár, znovu zdôrazňujem 
elektrikár Lukáč ako najvplyvnejší člen výberovej komisie o ňom sám predpojatosť s 
konfliktom záujmov a mafiánskym spôsobom svojvoľne rozhodol. To teda fakt, takého 
nemorálne, bezprecedentné a trestuhodné praktiky v histórii magistrátu nemajú obdobu. 
Bolo to teda evidentne netransparentné a nespravodlivé výberové konanie, verejne 
všade nezodpovedne vyhlasované a v médiách na výsmech publikované a 
proklamované ako najspravodlivejšie. Vážený poslanci a s tým ste súhlasili. Je to 
nedôstojné. Ďakujem za pozornosť. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán Plavčan, ďakujem pekne. Ako ďalší vystúpi pán Stanislav 

Fabišík k téme bezdomovectvo. 
 
p. Fabišík, obyvateľ mesta Košice: Dámy a páni, som veľmi rád, že som dostal túto príležitosť 

vystúpiť aj tu na mestskom zastupiteľstve a trošku vám ozrejmiť niektoré veci, ktoré sa 
v rámci bezdomovectva konali, konajú a budú konať. Som veľmi rád, že pán primátor to 
slovo umožnil, tak isto ďakujem námestníčke primátora, takže poďme na to. Od 
minulého rokov, keďže bola vyhlásená pandémia a na základe opatrení, ktoré boli 
ustanovené úradom verejného zdravia, sa v tejto veci veľmi konať nedalo. Tomu 
rozumiem. Akurát, čo môžem vyzdvihnúť, je monitorovanie jednotlivých mestských 
časti ako je MČ Sídlisko Ťahanovce, MČ Staré Mesto, MČ Krásna nad Hornádom. Aj 
napriek tomu, že boli vyhlásené v podstate tieto pandemické opatrenia, robili aspoň 
monitorovacie zariadenie v spolupráci s mestom, kde v podstate sa snažili aspoň, 
nehovorím v intenzívnych intervaloch, ale aspoň niečo. Chcem vám predstaviť jeden 
projekt, ktorý myslím si, má čo povedať aj k bodu, ktorý máte, myslím, je to bod číslo 
42? Ktorý jednoducho som mal možnosť tak trošku letmo pozrieť a keďže poniektorí 
ma poznáte už veľmi dlho a viete, že som sám bol vonku, takže myslím si, že má, čo k 
tomu povedať. Je to projekt, ktorý jednoducho potrebuje vašu podporu. Bez vás to 
nejde. To si treba si uvedomiť, že keď chceme eliminovať trošku tých ľudí, jasné, že nie 
všetci pôjdu do tohto projektu. Je mi jasné, že proste budú sa snažiť bojkotovať tento 
projekt, zo strany, čo sa týka bezdomovcov, ale žiadam vás o jednu láskavosť. Blížime 
sa ku koncu volebného obdobia. Bol by som veľmi rád, aby sme si mohli alebo viac 
menej, aby ste si mohli urobiť s dobrým pocitom, že niečo som urobil pre tých ľudí. 
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Musím vyzdvihnúť veľkú spoluprácu s pánom poslancom Milošom Ihnátom, tak isto 
s pánom poslancom Igorom Petrovčikom... ja viem, o čom rozprávam pán poslanec, ja 
viem, o čom rozprávam. Taká otázka. Čo ste vy urobil pre tých ľudí? To si zodpovedzte 
sám pre seba, čo ste vy urobil pre nich. Ďakujem. A bol by som veľmi rád, keby niektorí 
poslanci, nebudem menovať, nebojkotovali projekty, ktoré v podstate prichádzajú zo 
strany mesta, aj keď trošku musím vytknúť mestu jednu vec. Skúste sa informovať 
priamo tých ľudí. Ja vás chcem poprosiť, aby ste komunikovali s tými ľuďmi priamo, 
aby ste vedeli, čo je dobré, čo zlé. Ten projekt sa týka v podstate strašne veľa ľudí. 
Jednoducho je na okraji tejto spoločnosti. Takže nemôžeme sa tváriť, že proste tu nie 
sú. Ak sa budeme tváriť, že tu nie sú, tak potom môžeme si dať nálepku pokrytci. 
Všetci. Vrátane mňa. Tí ľudia jednoducho sú tu, či už vlastnou vinou sa dostali vonku 
alebo úplne ináč. To už je druhá kapusta. Ten projekt jednoducho chcem, aby sa 
schválil. Lebo ja čo som ho tak zbežne pozrel na materiál, tak jednoducho je to celkom 
pekne vyprodukované. Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. O slovo požiadala Oľga Khomiaková, pardon, ak 

som zle prečítal, ktorá chce rozprávať o Ukrajine a Call centre. Bude potrebné 
tlmočenie z Ukrajinského jazyka a pán Dohovič v tom pomôže. Ďakujem pekne. 

 
p. Khomiaková, občianka Ukrajiny – Takže dobrý deň vážení prítomní, pripadla mi česť, aby 

som sa zúčastnila dnešného zasadnutia a vyslovila vďačnosť za všetkých Ukrajincov za 
podporu, ktorú poskytuje mesto Košice. Takže som obzvlášť veľmi vďačná pani Denise 
Primákovej, riaditeľke Centra voľného času, ktoré je partnerským Centrom voľného 
času v meste Kyjev a vlastne oni nám umožnili a prichýlili nás práve v ten najťažší čas, 
keď sem prišli na Slovensko. Čiže chcela by som ešte povedať, že mesto Košice sú 
veľmi pekné mesto, veľa som mu o ňom počula aj od svojich kolegov a veľmi som sa 
chcela prísť, pricestovať. Nikdy by som si nepomyslela, že to bude za takýchto 
okolnosti. Chcela by som poďakovať vlastne všetkým občanom mesta, ktorí nás tu 
prijali, chcela by som poďakovať všetkým dobrovoľníkom, chcela by som poďakovať 
všetkým ľuďom, ktorí nám poskytli jedlo, ktorí nám poskytujú ubytovanie. Sme veľmi 
potešení, že v meste Košice sa pre nás organizuje respektíve sa organizujú rôzne 
podujatia, ktoré máme možnosť navštevovať. Môžeme chodiť do divadla, na rôzne iné 
kultúrne podujatia. Želáme si, aby vám zotrvala respektíve aby vám ešte ostalo troška 
tej trpezlivosti, ktorú máte a naďalej aby ste nám pomáhali, pretože tí ľudia, ktorí prišli 
pred troma mesiacmi sa už nejakým spôsobom v meste integrovali. Deti tu chodia do 
škôl, do škôlok, našli si prácu, ale v tejto chvíli prichádzajú ľudia už z juhu Ukrajiny, z 
miest, ktoré sú vlastne okupované Ruskom a ich situácia je ešte omnoho ťažšia a preto 
si želám vlastne, aby ste aj naďalej takto pomáhali. Chcem ešte raz veľmi pekne 
poďakovať a som presvedčená, že ak je na svete toľko ľudí, toľko svetla, tak to svetlo 
určite premôže tú tmu a na záver sláva Ukrajine, sláva Slovensku a sláva všetkým 
dobrým ľuďom. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani Oľga veľmi pekne, veľmi pekne vám ďakujeme za vaše 

slová. O slovo požiadal Radoslav Mokriš, ktorý je zároveň šéfom pamiatkového úradu v 
Košiciach, ktorý nás požiadal a chcel by vystúpiť v téme Nové mestské centrum. Ja len 
doplním, že súťaž bola vyhlásená nedávno a vo foajé môžete vidieť všetky návrhy, ktorí 
sú aj ocenení a môžete si pozrieť aj víťazné riešenie, ako by nové mestské centrum 
Košice Hornád mohlo vyzerať. Ďakujem pekne, pán Mokriš, máte slovo. 
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p. Mokriš, občan mesta Košice: Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán 
primátor, nové mestské centrum ma nezaujíma, pretože je to hudba budúcnosti. 
Počúvam rôzne názory a rozmýšľam nad tým, ako v takomto krátkom čase vyjadriť 
obrovské poďakovanie a obrovskú prosbu voči vám všetkým. Pred niekoľkými rokmi, 
možno si spomínate, vláda Slovenskej republiky urobila audit zaostalých okresov a 
všetkým vybilo poistky, keď zistili, že Košice okolie, okolie druhého najväčšieho mesta 
na Slovensko, patrí medzi zaostalé okresy a aby rozplietli túto záhadu, že prečo sa niečo 
takéto mohlo stať, požiadali INEKO, Inštitút ekonomických analýz, aby rozplietol to, že 
čo sa vlastne udialo. A viete na čo prišli? Ako je to možné, že Košice so svojimi 
všetkými možnosťami, s vyspelou železnicou, s medzinárodným letiskom, s obrovským 
potenciálom vysokého školstva, mladých ľudí, je to najväčšie mesto v širokom ďalekom 
okolí, je väčšie ako Miškolc, Užhorod, Prešov, Rzeszow, Banská Bystrica, ktoré má 
spádovú oblasť za hodinu je to 1,7 milióna obyvateľov, ako je to možné, že 
nedosahujeme 50 % HDP Európskej únie, ale pritom ekonómovia odhadujú, že Košice 
majú ambíciu na to, aby dosahovali 110 % HDP Európskej, priemeru Európskej únie, 
ako je to možné? A viete na čo prišli? Košice nemajú prirodzené centrum. To bolo ich 
nález. Prišli na to, že investori majú veľa peňazí a radi by umiestnili ich aj na 
východnom Slovensku a veľmi radi by boli v druhom najväčšom meste na Slovensku, 
ale oni nevedia, kde majú lokalizovať tie prostriedky. Všetci ekonómovia vám potvrdia, 
že nestačí postaviť fabriku na poli, ale tú fabriku musí niekto riadiť. My sme bohužiaľ v 
Košiciach zabudli na tú najpodstatnejšiu vec, aby nám neodchádzali mladí ľudia do 
Bratislavy a do Prahy a do zahraničia. My tu máme síce krásne historické jadro, ja som 
pamiatkar, ja by som tu mal sa vznášať od radosti, ale my sme tu zabudli na to 
najpodstatnejšie. Dať víziu Košiciam, ten vnútorný rozvoj. Jednoducho sme zanedbali, 
keď som skončil vysokú školu pred tridsiatimi rokmi, šéf hlavného architekta Viktor 
Kostelný povedal, že Košice potrebujú rozšíriť celomestské centrum. Odvtedy sme 
viedli medzi architektami, urbanistami, územnými plánovačmi, stavebnými inžiniermi 
nekonečné množstvo debát o tom, ako to urobiť. Neexistujú väčšie slová vďaky 
a uznania, že pán primátor je vizionár a túto výzvu pochopil. Pán primátor, ja sa 
skláňam pred vami a ďakujem vám a ďakujem aj pánovi námestníkovi Gibódovi, že 
túto výzvu pochopil. Ďakujem aj vám páni starostovia, že ste v náznakoch, aj keď bolo 
veľmi málo možností na túto tému sa rozprávať a za tie 3 roky pán primátor urobil 
obrovský kus práce, mohol sa nechať prevalcovať každodennými problémami. Oveľa 
väčší politicky benefit mu prinesie strihanie pásky na Slaneckej, lebo to každí vidí, ale 
tu treba mať trošičku odvahy a vizionárstva. Predstavte si, že Moyzesova ulica má 200 
rokov. Predstavte si, že tak ako tu sedíte, takisto sedelo Mestské zastupiteľstvo 
v Košiciach a mohli si povedať, načo je nám okružná trieda štvorprúdová, veď pre tie 4 
drevené vozy to úplne stačí. Tak isto si pred stopäťdesiatimi rokmi mestské 
zastupiteľstvo mohlo povedať, nám netreba mestský park, lebo všade okolo sú lesy a 
Košice majú 30 tis. obyvateľov. Ja ďakujem všetkým, ktorí túto výzvu pochopili, ktorí 
podporili na primátora a veľmi pekne vás prosím, neustane v tejto aktivite. Hovorím 
nielen za komorou architektov, za stavebných inžinierov, za architektov, hovorím za 
mladé rodiny, hovorím za podnikateľov, ktorí pracujú v historickom jadre a to žitie pre 
nich nie je podnikanie, ale peklo. Pretože podnikať v meštianskom dome a všetko 
zásobovať jednotonovou dodávkou a všetky tovary nosiť ručne, nie je podnikanie, ale 
otroctvo. Nie je to dobre ani pre národné kultúrne pamiatky, ani pre podnikanie, ani pre 
Košice. Košice potrebujú vietor do plachiet, potrebujú perspektívu, potrebujú, aby mladí 
ľudia odtiaľ neodchádzali. Ešte raz pán primátor, veľká vďaka. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, aj pán Mokriš, aj vy viete svoje, 
keď pred tromi rokmi sme sa stretli a sme diskutovali a hľadali sme prieniky. Čiže 
ďakujem aj za tú vašu vizionárstvo, ktoré ste mi ponúkli. Pán František Máday požiadal 
o slovo v téme Informačno-dokumentačné stredisko. Nech sa páči. 

 
p. Máday, obyvateľ mesta Košice: Vážené vedenie mesta a vážené poslankyne, vážení 

poslanci, pred troma rokmi som tu stál ako dnes s veľkou myšlienkou, ktorú som nahlas 
vypovedal, ale dodnes nebolo žiadne echo, žiadna ozvena, nič sa nevykonalo. Keby sa 
vykonalo, boli by sme ďaleko vpredu. Naše mesto má bohatú históriu, má dynamický 
dnešok a veľkú budúcnosť a dozerá doba urobiť niečo veľkolepé, čo by nám závideli aj 
Bratislavčania, čo by bol vzorom pre ostatné mestá na Slovensku a v Európskej únii. Ide 
o myšlienku projekt Košické zrkadlo tzn. Vytvoriť, ladiť informačno-centrálne 
informačné dokumentačné centrum v Košiciach, čo by veľkolepo podchytilo všetky 
oblasti života mesta Košíc po každej stránke. Niečo ako lexikón do minulosti, 
prítomnosti, do budúcnosti, čo by slúžilo Košičanom, mládeži. Mládež nemá 
vyučovanie regionálne o meste Košice ako v školskom systéme absolútne. Vyrastajú 
generácie, čo nepoznajú Košice, minulosť a prítomnosť, akoby sa patrilo. Ja vidím tu 
veľkú perspektívu v tom, že pokiaľ bude chuť a odvaha a trošku guráže nás, veľa 
materiálov je v knižniciach Boccatio, vedeckej knižnici, Archíve mesta Košíc, galérii, 
technickom múzeu, vo východoslovenskom múzeu, ale to všetko je roztrúsené a 
navrhujem to zriadiť nejakú budovu obetovať, ktoré sú v Košiciach aj dodnes nevyužité 
mnohé a zriadiť to dokumentačné centrum, čo by bolo živé, čo by bolo súčasťou práce 
všetkých Košičanov, nielen inštitúcii, ale za spolupráce všetkých by sa to vybudovalo, 
žilo, zriadilo, aby slúžilo v meste turistom, návštevníkom a vôbec seba a budúce 
generácii. Ja v tom vidím veľkú perspektívu, veľmi zaujímavú vec. Pokiaľ bude 
podpora a snaha, dokážeme niečo, čo to ešte nebolo. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán Maday.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa má procedurálny návrh? 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Neviem, či to bude... procedúru môžeme zrušiť, 

ja by som chcel reagovať na to, čo tu odznelo. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. Čiže diskusný príspevok, takto. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Nestalo sa to prvýkrát a priznám sa, že takýto 

spôsob komunikácie sa mi nepáči. Odzneli tu mená niektorých kolegov, aj v podstate 
jedného zamestnanca z mestských lesov, ktorí tu nie sú, ani sa nemohli brániť a 
nemyslím si, že tento bod, ktorý máme zaradený v programe, by mal slúžiť na to, aby 
niekto si tu chodil nejakým spôsobom riešiť svoje osobné problémy a útočil, či už na 
poslancov alebo na iných zamestnancov, ktorí tu nie sú dnes a sa nemôžu prihlásiť do 
diskusie. Pán Plavčan vo svojej reči povedal, že v narážke na niektorého kolegu, že je to 
nedôstojné a ja si myslím, že práve to, pán Plavčan, čo predvádzate už niekoľko rokov, 
je nedôstojné. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja nadviažem na Dominika. Tak isto chcem 

hovoriť k pánovi Plavčanovi, ktorý hovoril, že vo funkciách by mali sedieť tí, ktorí 
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tomu rozumejú, súhlasím s tým a preto nechápem pán Plavčan, ako si dovolíte tu prísť 
a dehonestovať ľudí, osočovať ich, že sú mafiáni a sú mafiánske sklony a podobné veci. 
Čiže proste jedno rozprávate, druhé konáte. A vaše vystúpenie, nehnevajte sa na mňa, 
ale bolo pod  úroveň. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. V prípade, že sa do rozpravy nik nehlási, 

uzatváram rozpravu k tomuto bodu. 
- - - 

 
Bod č. 1/2  
Valaliky Industrial Park - informácia 
 
p. Polaček, primátor mesta: Dovoľte mi, aby som otvoril bod 1/2 Valaliky Industrial Park, 

kedy nás o slovo požiadali kolegovia zo SARIA, ktorí vás chcú informovať o tom, ako 
tento obrovský priemyselný park bude zasahovať do mesta Košice, o tom aké máme 
vízie. Ja len dodám, že približne necelý polrok táto téma je horúca aj na našom meste 
Košice, kde samozrejme aj my sme viazaní v istých okamihoch mlčanlivosťou. 
Pripravujeme projekty. Jedná sa o naozaj obrovský park, ktorý môže priniesť obrovský 
rozvoj regiónu, mestu a samozrejme mesto si ten svoj sľub, priestor chráni a diskutuje 
o tom, ako by nám mohol štát pomôcť, aby sme mohli investora, čo s najväčšou náručou 
privítať v Košiciach. Nech sa páči, máte slovo.  

 
p. Gavlák, Valaliky Industrial Park (SARIO): Dobrý deň, ďakujem pán primátor. Vážení páni 

poslanci, poslankyne. Volám sa Milan Gavlák. Už ani nie som, že úplne za SARIO, 
skôr za Valaliky Industrial Park. Ako človek za SARIO som tu chodil s viacerými 
investormi. Momentálne skôr sa zaoberám rozbehnutím priemyselného parku alebo 
pomáham s rozbehnutím priemyselného parku. Videl som tu aj pána Rovinského. S ním 
som dokonca niekoľkokrát po BMW viackrát intenzívne rokoval na pôde Košického 
samosprávneho kraja o tejto investícii. Môžem rovno povedať, že práve aj on bol 
inšpiráciou pre nás na rezorte hospodárstva, aby sme za predpokladu, že budeme robiť 
ďalšiu veľkú investíciu intenzívne zahrnuli do našich, do našej spolupráce aj mesto 
Košice, aj Košický samosprávny kraj a teda môžeme znovu konštatovať, že tuto sa stalo 
a s mestom Košice s viacerými ľuďmi od pána primátora, s viacerými vašimi kolegami 
poslancami, s pánom námestníkom sme veľmi intenzívne a úzko spolupracovali, 
rovnako, ako aj s Košickým samosprávnym krajom, ako aj s obcami, ktoré sú dotknuté 
hlavne touto priemyselnou aktivitou a veľmi veľké množstvo pripomienok, ktoré 
smerujú k zlepšeniu života ľudí v Košiciach, v Košickom samosprávnom kraji sme aj 
implementovali do samotných podkladov na realizáciu priemyselného parku. Úplne 
otvorene vám poviem, že samotný priemyselný park, ktorý pripravujeme, pripravujeme 
na svetovej úrovni. To nie je, že slovenská alebo regionálna úroveň. Možno by som len 
dopovedal, ja mám skúsenosti s veľmi veľa takýmito veľkými projektami. Osobne som 
zastupoval Kiu pri rokovaniach voči Slovenskej republike, čiže v tom čase som 
pracoval ako zástupca investora. Zúčastňoval som sa rokovaní s Jaguar Landrover. 
Viedol som rokovania s BMW a teraz som bol dôležitou súčasťou tímu, ktorý pracoval 
na investíciách, ktoré by mohli skončiť v Priemyselnom parku Valaliky. Zároveň 
môžem konštatovať, že celý tento prístup otvorený a transparentný rezortu hospodárstva 
alebo aj vlády Slovenskej republiky voči, či už mestu Košice, Košickému 
samosprávnemu kraju, aj občanom v týchto dotknutých obciach sa nám naozaj vyplatil. 
Bola to naozaj lesson learned, že v tomto konkrétnom prípade my sme naozaj od 
začiatku veľmi transparentne komunikovali s ľuďmi v regióne. s poslancami. A môžem 
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konštatovať, že nikto z nás, kto má skúsenosti s takýmito obrími investíciami 
neočakával takú naozaj pozitívnu spätnú väzbu od verejnosti. Čakali sme, dá sa 
povedať, že nepriaznivé informácie alebo reakciu zo strany verejnosti pri kúpe, to je 
vždy taký test... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Kolegovia, kolegovia poslanci, tak ako nové mestské centrum je 

niečo, čo bude tu na desiatky rokov a bude to meniť profil mesta. Tento Industriálny 
park je takisto veľmi závažný a bude meniť profil mesta. Prosím, vypočujme si, aby ste 
mali čo najviac informácií k tejto aktivite.  

 
p. Gavlák, Valaliky Industrial Park (SARIO): Ďakujem. Ja by som rovno na toto nadviazal. 

Že tu si možno ľudia ani neuvedomujú, ako gigantická jedna veľmi dobrá kvalitná 
investícia dokáže zmeniť nie že mesto, ale kompletne celý región, tým myslím celý 
región východného Slovenska. V 2004, keď som sa vrátil z Austrálie, zo zahraničia, 
Žilina bola jedno špinavé, škaredé, šedé, nepríjemné mesto na život a to napriek tomu, 
že sme tam mali šikovného pána primátora, pána Ing. Slotu, ktorý naozaj sa o to mesto, 
nemyslím to dehonestujúco, on sa naozaj o to mesto staral. Urobil naozaj veľký kus pre 
toto mesto a nebolo to o jednej ulici. Tam začínala aj končila Žilina. Tam začínal aj 
končil akýkoľvek medzinárodný aspekt Žiliny. V tom čase som mal partnerku, ktorá 
bola síce Austrálčanka, ale bola mierne povedané ázijského vzhľadu. Keď som s ňou 
išiel za ruku po meste s naším dieťaťom, ktoré malo práve 16. osemnásť rokov, tak sa 
na mňa všetci pozerali. Normálne, že nechápali, že ako je to možné, že biely chalan má 
ázijskú ženu. Toto bolo niečo strašné. Sa kukalo celé mesto po mne. Potom pár dní na to 
prišla Kia a už sa nikto nekukal. O tom, že sú nejakí Aziati v Žiline a bolo ich tam 
naozaj dvetisíc v nejakom momente. Bolo to práve pri nábehu závodu. Takže môžem 
povedať, že tá investícia kompletne zmenila mesto, kvalitu žitia v ňom, kvalitu 
pracovných príležitostí v regióne, ale nie len v Žiline, ale v celom kraji žilinskom, 
trenčianskom a zastihla aj časť banskobystrického kraja. Čiže má pán primátor pravdu, 
keď povedal, že momentálne sa tu pracuje na zmene nielen mesta Košice, ale celého 
regiónu. Investície, ktoré sú rozdebatované za rezort hospodárstva, nie je to jedna, nie 
sú to dve, sú to niekoľko z nich. Ja pevne verím, že jednu z nich sa nám určite alebo ak 
nie viaceré podarí dostať do tohto mesta, do tohto priemyselného parku a potom pevne 
verím, že bude možno sa diskutovať aj o všetkých tých ostatných veciach, čo tu 
predrečníci hovorili. To znamená, vytvorenie prostredia, aby tu mladí ľudia ostávali, 
dokonca, aby sem prichádzali, vracali sa, ale budú možno prichádzať aj z iných kútov 
mesta. Ja by som možno ešte teda dopovedal, že čo všetko sme v podstate pri tomto 
priemyselnom parku spravili. Urobili sa všetky štúdie, začali sme od EIA, de facto, čiže 
vychádzalo sa naozaj veľmi veľmi poctivo pri príprave práve samotného 
environmentálneho posúdenia. V rámci neho sa realizovalo extrémne množstvo rôznych 
štúdií, kde sme brali naozaj veľmi do úvahy všetky pripomienky z minulosti, z roku 
2018, 19 z mesta Košice, Košického samosprávneho kraja, kolegu Rovinského, ako aj 
dotknutých obcí. Čiže naozaj sme sa snažili gro tých veci premietnuť do priemyselného 
parku, do jeho pozíciovania, nielen ako moderného priemyselného parku s vyspelou 
infraštruktúrou, ale aj zároveň parku, ktorý bude vytvárať zelený priestor. Napríklad 
taká dôležitá vec, je to investícia, nevravím, to ani nebudem hovoriť, budú tam 
protihlukové steny a zábrany, ktoré budú robené spôsobom, ako sú v Rakúsku, 
poprípade v iných západných vyspelých krajinách, ale napríklad sa tam urobí aj 150 
metrový izolačný pás zelene, ktorý bude naozaj oddeľovať obce od tohto priemyselného 
areálu. Jeho súčasťou budú možnosti rekreačného alebo športového vyžitia a podobne. 
A teda ešte na toto sa vrátim k tej informácii, čo som začal, že tá komunikácia s tými 
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ľuďmi alebo zo samosprávy sa vyplatila. V podstate z 850-tich prípadov - prípadmi 
myslím, nechcem to dehonestovať, či už konkrétneho človeka alebo aj človeka v rôznej 
situácii, v niektorej situácii, napríklad že je v dedičskom konaní na nejakej parcele, hej, 
že má napríklad záložné právo, ale teda zhruba 900 rôznych prípadov bolo a iba 9 
vyvlastňujeme. Čiže, 9 vyvlastňujeme. Tým myslím, 9 vyvlastňujeme takých, kde 
vlastne by sa aj mohla uzatvoriť zmluva, keby tí ľudia chceli, ale nechcú a teda majú inú 
predstavu o tom, čo by s tým pozemkom robili. Čiže 9 prípadov. To je menej ako jedno 
percento. Toto som naozaj, že nezažil. Čiže v podstate de facto vyvlastňujú sa len ľudia, 
ktorí sú mŕtvi, ľudia v zastúpení SPF-kom alebo ktorí majú pobyt neznámy. Jeden 
prípad za všetky. Pani v Austrálii, to je ale zaujímavé, že znova sa mi pletie do života 
táto krajina, ale pani v Austrálii. Nevedeli sme nikde nájsť jej adresu. Normálne sme 
vybubnovali na obci pomaly a získali jej adresu aj takýmto spôsobom. Čiže naozaj tá 
snaha o to pôsobiť transparentne, čo najviac ústretovo, bola robená, sa vypláca. 
Samozrejme, už ako povedal aj pán primátor, máme alebo teda investície ako také budú 
mať určité požiadavky aj smerom na mesto Košice. Mesto Košice bude zázemím pre 
investorov. To je úplne prirodzené. Tak ako Kia nebola robená v Žiline, ale v Tepličke 
nad Váhom, celý život tejto spoločnosti, jej zamestnancov prebieha práve v Žiline, čo 
bude teda vo vašom prípade v meste Košiciach. Všeobecný význam tejto investície pre 
Košice možno v konečnom dôsledku bude omnoho väčší a širší ako pre obce, v ktorých 
bude umiestnený. Áno, teda tam sa bude benefitovať určitým spôsobom zdanie, ale 
všeobecný ten benefit kultúrny, intelektuálny, bude proste ostávať tuto v tomto meste 
a toto mesto bude rozvíjané. Čo vlastne od vás investor, my chceme a potrebujeme sú 
rôzne aspekty, ktoré vy ako mesto viete a môžete robiť, či už bez akýchkoľvek 
finančných nárokov ale tam, kde tie finančné nároky smerom na vaše mesto, na pána 
primátora, na vás poslancov pôjdu, tak tuná aj zároveň dávame prísľub ako rezort 
hospodárstva, že štát bude finančne sanovať tieto výdavky. Čiže samozrejme čakáme od 
vás, že budete ústretoví a nápomocní pri, samozrejme, v rozsahu vašich kompetencií pri 
schvaľovaní povoľovacích procesov a podobne tam, kde teda tá vaša kompetencia 
siahať bude. Že mesto Košice pomôže rozšíriť mestskú hromadnú dopravu smerom do 
tohto priemyselného parku. Je to prirodzené, lebo vravím, tí ľudia budú predovšetkým 
prichádzať z Košíc, z mesta, tie linky samozrejme budú dotované potom čiastočne zo 
strany štátu. Hej, to vás nenecháme voziť do cudzieho katastrálneho územia. Čo určite 
vaše mesto, potrebujeme, aby ďalej rozvíjalo a podporovalo je medzinárodné 
vzdelávanie. Totiž to tí zahraniční investori, keď sa rozhodujú pre určitý štát, hlavne 
keď ide o kvalitnú investíciu. Sú to investori, ktorí si vážia svojich zamestnancov. Ergo 
pre nich je neskutočne dôležité, aby ich zamestnanci, ktorí budú pomáhať rozbiehať 
takúto investíciu, mali svoje kvalitné zázemie vrátane svojich detí v krajine, v ktorej 
budú pôsobiť. Toto bude mesto Košice. Toto bude Šrobárka. Takisto vás prosíme, aby 
ste podporovali a rozvíjali všetky ďalšie kompetencie, ktoré v rámci mesta máte, 
napríklad materské škôlky. Pevne dúfam, to, čo som povedal, že tu sa ľudia nielenže 
budú vracať, ale že tu budú prichádzať aj z iných časti mesta, pardon krajiny, aj z iných 
krajín možno. Takže naozaj, aby sa tu dobre cítili. Ešte raz hovorím, naša prosba 
smeruje ku vám, aby ste dali mandát pánovi primátorovi podporiť takúto investíciu po 
prípade, ak to bude potrebné, zaviazali sa kooperačnou zmluvou vo vzťahu k 
investorovi na určité kroky, ktoré ako mesto urobiť môžete. Vraj máte tu prísľub zo 
strany štátu, že tie veci, ktoré budú nad rámec vašich finančných možností, tak tie bude 
realizovať a sanovať štát. Ja by som možno toto na úvod a nechám vás pýtať sa. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja len doplním, aby som to zjednodušil. Vlastne 

ide o súbor dohôd, ktoré smerujú k školstvu, aby zahraniční študenti, zahraničné deti 
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investora mohli v Košiciach študovať. Ide o dopravu, o cyklochodníky, ide 
o infraštruktúru, ide o to, aby masa ľudí, ktorá by do tohto parku mohla prísť mala 
športoviská, mala kultúrne zázemie, aby jednoducho sme vytvorili prostredie, ktoré 
bude tým pravým preto, aby ten investor sa rozhodoval pre tento industriálny park. 

 
p. Gavlák, Valaliky Industrial Park (SARIO): Možnože ešte jednu vec takúto dopoviem. Asi 

toto je vec, ktorú nikto z nás nikdy nečakal. Tento priemyselný park je v zásade, už my 
ho vnímame apoliticky. To je jedna z mála vecí možno, kde sme získali podpisy a 
súhlas nielen lídrov súčasných koaličných strán, ale napríklad rovnako toto podporil 
a podpísal aj bývalý predseda vlády Robert Fico, bývalý predseda vlády Peter 
Pellegrini, napríklad pán Šimečka europoslanec za Progresívne Slovensko. Čiže tá 
širokospektrálna podpora tu je. Možnože už aj na tomto vidíte, že to, čo sa tu robí, nie je 
nikomu ľahostajné a že to, čo sa robí je niečo, čo je dobré. Áno, ďakujem pán primátor, 
že ste vymenoval všetky tie veci. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. A ešte môže pán námestník, chce vysvetliť vlastne, že 

aj spôsob, akým hľadáme ten prienik, aby to ostalo naozaj na papieri, aby to nebolo len 
do vetra. Tak som rád, že sme aj tu našli prienik, aby tie vzťahy boli spoločné a nie 
jednostranné. Pán námestník vie vysvetliť.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Ja iba v krátkosti chcem ešte raz poďakovať 

kolegom za SARIA z ministerstva hospodárstva Valaliky Industrial Park. Som veľmi 
rád, že sme vo vhodnom čase vytvorili pozíciu na Magistráte mesta Košice na 
ekonomickú spoluprácu, na ktorú bol prijatý pán Martin Mudra, ktorý predtým pôsobil 
napríklad v Americkej obchodnej komore a podobne a dokázal vytvoriť dostatočne 
vzdelaný a dostatočne odborne komunikačný most medzi mestom a medzi práve týmto 
investorom a zároveň Valaliky Industrial Park. Tu chcem povedať, že tak, ako bolo 
povedané, ak by to vyšlo, tie rokovania s jedným z tých prvých alebo s akýmkoľvek 
investorom, je veľmi pravdepodobné, že mesto Košice bude popisovať priamu zmluvu 
nielen medzi investorom, ale aj so štátom. Tieto zmluvy sa, už sú v nejakej určitej fáze 
rozpracovanosti, ale nemôžeme o nich ešte vzhľadom na podmienky zo strany investora 
informovať a bude nutné ich potom následne schváliť aj v rámci zastupiteľstva mesta 
Košice. Preto by som si dovolil dámy a páni, aby sme vyslali aj taký signál, nakoľko 
okolité obce už vyslali a schválili určité uznesenie smerom k tomuto Industrial Parku, 
by som si dovolil predložiť návrh na uznesenie v tomto bode, kde: Mestské 
zastupiteľstvo a) berie na vedomie informáciu o príprave Valaliky Industrial Park a b) 
poveruje primátora mesta, aby pokračoval v rokovaniach so spoločnosťou Valaliky 
Industrial Park s.r.o.. Samozrejme, ako som povedal, ako akonáhle v tej zmluve sa 
vyskytnú finančné záväzky, aj keď budú kryté zo strany štátu, takáto zmluva príde na 
rokovanie a na schválenie v rámci mestského zastupiteľstva. Akonáhle to už bude 
umožnené zo strany investora, bude sprístupnená, bude zvolané aj pracovné rokovanie 
s poslancami, členmi jednotlivých komisií, aby sme si vydiskutovali detaily tejto 
zmluvy. Ďakujem. Zatiaľ všetko.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ja len doplním, že vlastne pôjde, ak sa to podarí, o zmluvu, ktorá 

bude nadčasová, ktorá opäť bude sa dívať na úplne nové obdobia. Pán poslanec Lipták, 
nech sa páči. 

 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja sa pozriem na túto investíciu trošku z druhého 

konca, z konca Košičana a čo to v Košiciach spôsobí. Priznám sa, ja tieto mega 
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investície veľmi nemusím, pretože štát by mohol skôr nalievať peniaze na to, aby 
podnikateľský stav, ktorý tu je žil a dokázal prežiť. Najmä po dvoch covidových 
rokoch. A ja tieto šumy okolo tejto investície, údajne čínske Volvo to má byť a 5 tis. 
zamestnancov tam má byť u vás. Čo to spôsobí v Košiciach? Tak to spôsobí to, že už 
dneska je veľký problém si nájsť priestory na prenájom, preto ma zaujíma, koľko 
priestorov na prenájom postaví táto vaša fabrika v tom vašom parku, lebo títo ľudia, 
ktorí podľa mňa bude dosť veľké kvantum týchto ľudí z Maďarska, možno Srbka, 
Ukrajiny a tak ďalej. Tí, ktorí netvoria duch tohto mesta, budú bývať v Košiciach, preto 
podľa mňa potrebujete tú MHD linku, aby to tam vedeli tie autobusy nosiť. A vďaka 
tomu stúpnu tak ceny bytov a prenájmov, že možno aj tí, ktorí dneska aj bývajú 
v Košiciach, z Košíc budú musieť odísť, lebo na to nebudú mať a podľa mňa, tak zvýši 
tie ceny bytov, že tí, čo si už do dnešného dňa nekúpili, už si nekúpia ten byt 
v Košiciach. Čiže toto je druhá stránka mince. Skôr by som bol za to, ešte zopakujem, 
aby tento štát podporoval podnikateľský stav, ktorý tu je, lebo takéto mega investície 
podľa mňa prinášajú aj, prinesú aj mega problémy. Ste hovorili o tom, že v podstate 
treba sa postarať, ste povedali vetu. Kvalitné zázemie pre deti. Otázka. Pre ktoré? Viete, 
ja si myslím, že mnohé rodi... 

 
p. Gavlák, Valaliky Industrial Park (SARIO): Pán Lipták, ...  
 
p. Polaček, primátor mesta: Počkajte, počkajte kolega. Dám vám slovo.  
 
p. Lipták, poslanec MZ: Mnohé rodiny v Košiciach tu budú mať kvôli investícii ťažké 

a mnohé firmy prídu o zamestnancov kvôli tomu, kvôli sto eurám, ktoré dostanú navyše 
niekde v priemyselnom parku, odídu z tých firiem, ktoré nakoniec zaniknú, tie 
v Košiciach, ktoré možno existujú päť, desať, pätnásť rokov. To je môj pohľad na mega 
investície. Nemám rád mega investície kvôli tomu, lebo robia mega problémy a štát by 
mal postupovať systematicky a podporovať podnikateľov v rámci celého Slovenska 
a nie len proste tu a teraz všetci vau. To je všetko, ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán Lipták, za otázku. Ešte nechajme dobehnúť 

faktické a naraz prosím, pán Gavlák odpoviete. Nech sa páči, pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len v súvislosti s tým bývaním a bytmi. Tak 

pred dvoma rokmi ste odmietli môj návrh na 400 nájomných bytov. Mohli sme ich aj 
tam ubytovať. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. No, populista, nepopulista. Poďme 

k faktom. Do istej miery sa stotožňujem s tým, čo pán Lipták hovorí, že môže, môže 
dopyt po bytoch vyvolať virtuálnu špirálou, teda dvíhanie cien smerom nahor, ale pán 
Lipták, keď ste hlasoval za najvyšší poplatok za rozvoj na Slovensku, vtedy ste na to 
nemyslel, čo? Tak len toľko. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Dobre. Pán Gavlák, nech sa páči, chceli ste zareagovať.  
 
p. Gavlák, Valaliky Industrial Park (SARIO): Áno, ďakujem. Pán Lipták, úplne zbytočne 

špekulujete ohľadne nejakého konkrétneho investora. Po druhé, to, čo ste tu vymenoval, 
je znak pokroku. To, čo vy ste tu povedal, to je znak pokroku, že rastie životná úroveň. 
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Tie byty tu nebudú rásť preto, že tu prídu nejakí virtuálni miliardári z Brooklynu alebo 
neviem odkiaľ si vy predstavujete. To tie byty pôjdu hore, keď vaši ľudia v Košiciach 
budú lepšie zarábať. Takže vy, čo ste tu pomenoval, tomu sa hovorí pokrok.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník, nech sa páči. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán, pán poslanec... 
 
p. Gavlák, Valaliky Industrial Park (SARIO): Pán Lipták, každý investor... 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán Gavlák, pán Gavlák, poprosím. Pán poslanec, 

kolegovia. Mesto Košice aj pri týchto jednaniach aj so SARIO-m, s ministerstvom 
hospodárstva, či už pri jednaniach aj s týmto potencionálnym investorom, dostávali sme 
tieto otázky, ale tieto otázky smerovali aj od samotného investora, ako mesto a štát a 
región zabezpečí napríklad regionálnu dopravu tak, aby títo ľudia sa dostali z iných 
časti, nielen priamo z miesta, do tejto výroby, respektíve, pridružených výrob, ktoré 
vzniknú. Takáto veľká mega investícia totižto vyvolá to, že zrazu už menšia investícia 
nejakého dodávateľa bude mať zmysel, aby bola umiestnená napríklad v Humennom 
alebo v Strážskom, aby zamestnala ľudí aj tam a bola dostatočne v blízkej vzdialenosti 
pre dopravu týchto komponentov pre tento závod. Preto aj mesto, aby sme dali ten 
akcent na tú dopravu, sme poukázali a už sme mali to osobné rokovanie aj na 
Železniciach Slovenskej republiky za účasti štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, 
kde sme poukazovali na novú víziu železnice v Košiciach aj s akcentom práve na tento 
priemyselný park, ktorý bude priamo napojený na železničnú dopravu a zrazu tento 
priemyselný park vyvoláva to, že vyvoláva aj iný tlak na to, aby mesto Košice sa možno 
pohlo s touto svojou novou víziou rýchlejšie, ako by to bolo možno za bežných 
okolností možné. Ďalšia vec, čo sa týka ubytovania a bytov. Áno, sme si vedomí toho, 
že aj v tomto smere sa potrebuje pohnúť. Samozrejme, v Košiciach tak, ako väčšinu 
časti Slovenska zápasíme napríklad s rozdrobenosťou pozemkov a poviem to takto, ak 
dokáže Ministerstvo hospodárstva a SARIO si povedať, že je strategická investícia pre 
priemyselný park a vykúpiť pozemky, tak sme ako jednu z myšlienok smerom ku 
SARIU a Ministerstvu hospodárstva dali, že pre túto a prípadne iné investície napríklad 
v oblasti IT infraštruktúry potrebujeme budovať byty, potrebujeme sceľovať pozemky a 
aj v tomto by nám štát mohol pomôcť tak, aby sme sa s tým pohli ďalej. Nič to nemení 
na fakte, ako pán primátor hovorí, že my máme reálne v Košiciach naplánovaných 
20 tis. bytov v rámci územného plánu a je potrebné iba pristúpiť k ich výstavbe v rámci 
plánovaných lokalít. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ja len doplním. Industriálny park nevznikal myšlienkou včera. 

Tento projekt tu je dlho. Dostal základné kontúry možno pred polrokom, je jedna vec, 
ale on, ten park alebo tá vízia parku, tu je už dlhé roky. Od kedy sme začali tento 
projekt akcelerovať, aj my sa snažíme akcelerovať tak, ako povedal pán námestník, aby 
sme boli pripravení, aby to nebolo len o tom, že tu príde nejaká fabrika a niečo bude 
vyrábať, ale my potrebujeme tých ľudí aj ubytovať, preto náš územný plán dnes už ráta 
s výstavbou 20 tis. bytov, ktoré sú už vo svojom území a vy ani mnohokrát možno si 
neuvedomíte, ale mnohokrát ste už ich schválili v rámci územného plánovania. Oni sú 
pripravené. Takýto materiál vám viem v prípade, keď budete mať záujem, odoslať. To 
je o tom. Mať byty, mať územie, ale k tomu, aby sme začali plniť tieto vízie, 
potrebujeme investorov, ktorí do nášho mesta prídu, inak naše mesto nikdy tú 
pomyselnú hranicu 250 tis. ľudí jednoducho neprejde. Pán poslanec Špak. 
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p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ako ono celkovo sme už asi mimo tému, mám 

taký pocit, ale keď sa tu bavíme o tých bytoch, kde ste spomínali, že nemáte pozemky 
na to, že nemáte priestor na to a hneď na to poviete, že zrazu máte na 20 tis., tak fakt 
tomu nechápem. Ale pamätám si ten harmonogram, ktorý ste nám tu pred dvoma rokmi 
predniesli všetkým a na tom harmonograme bolo jasné, že idete stavať, že budú 
investície, že sú projekty a tak ďalej. Štyri roky za nami a tie byty tu fakt nie sú. Ja som 
doniesol štúdiu, ktorú som zaplatil, ukázal pozemok, kde sa to dá postaviť a už mohli 
stáť. Dokonca aj financovanie zo ŠFRB.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták, nech sa páči. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Mám otázočku k tej doprave. Industrial Park sa tu 

zaväzuje, že všetky finančné náklady spojené s dopravou z Košíc ku vám  budete 
financovať vy? Všetky tie linky, všetky autobusy, všetko? Lebo doprava je dotovaná 
mestským zastupiteľstvom, mestskými peniazmi. Viete, do Margecian a do Kysaku sa 
ide zrušiť vlak, aby potom sa presmeroval možno opačným smerom. Čiže moja otázka 
znie. Všetky dopravné náklady bude Industrial Park prefinancovať mestu Košice? 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. 
 
p. Gavlák, Valaliky Industrial Park (SARIO): Ako som povedal, tie veci, ktoré nemôžeme 

spravodlivo očakávať od mesta Košice, že zvládne vlastnými silami, respektíve, že 
pôjde za rámec svojho katastrálneho územia, bude štát dotovať. Určite áno. Toto, 
tomuto chápeme, že my nemôžeme predsa od mesta Košice chcieť, aby mal mestskú 
hromadnú dopravu mimo svojho katastrálneho územia. Podľa mňa je to logická 
požiadavka z vašej strany a podľa mňa logický pojem zo strany štátu, tak urobiť.  

 
p. Polaček, primátor mesta: A doplním, preto si mesto dalo podmienku pri týchto 

rokovaniach, že nechce podpisovať zmluvu mesto a investor, ale musí to byť minimálne 
trojstranná zmluva, kde tou treťou stranou bude štát, aby všetko, čo si povieme, vedel 
garantovať. Ďakujem pekne. Ak už nie sú ďalšie otázky a sme vyčerpali tému, 
uzatváram rozpravu v tomto bode a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 
Ďakujem pekne.  

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi po a) berie na vedomie informáciu o 
príprave Valaliky Industrial Park, po b) poveruje primátora mesta Košice, aby 
pokračoval v rokovaniach so spoločnosťou Valaliky Industrial Park s.r.o..“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči. Hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 57 -  za: 27, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne.  

- - - 
 

p. Polaček, primátor mesta: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, milí hostia, dovoľte, aby 
som vyhlásil obedňajšiu prestávku a dohodnime sa, do ktorej bude trvať. Ok. Teda 
o 13:45 hod. sa vidíme v rokovacej sále. Ďakujem pekne. Príjemnú a dobrú chuť. 
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- - - obedňajšia prestávka - - - 
 
p. Polaček, primátor mesta: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, prosím prezentujte sa, ak 

ste tak ešte neurobili, pretože prezentovaných je len 13 poslancov. Pani poslankyne, 
páni poslanci, prosím prezentujte sa. Už máme 15 minút meškanie. Ešte jeden poslanec, 
keby sa registroval. Môžeme. Prezentoval. Môžeme ísť ďalej. Dámy a páni, vážené pani 
poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby sme pokračovali v XXX. zasadnutí MZ 
v Košiciach, takže vás poprosím, aby ste zaujali svoje miesta a venovali sa rokovaniu.  

- - - 
 
Bod č. 28/9 
Návrh na zmenu nájomného vzťahu medzi mestom Košice a Občianskym združením 
Pomoc Perešu – pokračovanie bodu 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 28/9 otváram bod - Návrh na zmenu nájomného 

vzťahu medzi mestom Košice a Občianskym združením Pomoc Perešu - pokračovanie 
rokovania. Otváram rozpravu a rovno dávam slovo aj pánovi poslancovi Karaffovi.  

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Tak dobrý deň, ďakujem za slovo. Na ostatnom rokovaní mestského 

zastupiteľstva v marci bol tento materiál zaradený. V podstate rokovanie o ňom bolo 
prerušené za tým účelom, že si malo, aspoň tak to predkladal pán poslanec Liba, ktorý 
tu dnes nie, keď si dobre pamätám, že si malo mesto alebo teda magistrát so žiadateľom 
alebo nájomcom sadnúť a rokovať. Neviem, akým spôsobom to prebehlo, ale podľa 
mojich informácií žiadne rokovania neprebehli a skutočne, ako nie je tu dôvod na to, 
aby sme ďalej nejak v tejto veci nerozhodli. Takže je tu daný návrh na uznesenie, ktorý 
som vám doručil a je poopravený tak, ako som ho čítal minule, ale teraz som to už 
pekne aj prepísal, čiže a) Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných 
právnych predpisov a) súhlasí so zmenou nájomnej zmluvy číslo 20160001473, ktorú 
dňa 5. augusta 2018 uzatvorilo mesto Košice ako prenajímateľ s občianskym združením 
Pomoc Perešu so sídlom Krompašská 29, 040 11 Košice, IČO 42102880, ďalej len 
združenie, ako nájomcom tak, že za užívanie dohodnutého predmetu nájmu sa určí 
ročné nájomné vo výške 4.071 Eur, b) žiada primátora mesta Košice, aby a) rokoval so 
združením za účelom dosiahnutia dohody na zmene zmluvy podľa písmena a, b) ukončil 
nájom výpoveďou nájomnej zmluvy v prípade, ak nedôjde k dohode na zmene zmluvy 
podľa písmena a, c) návrh zmeny nájomného vzťahu predložil na najbližšie rokovanie 
Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Teraz to vysvetlím, aby nevzniklo nejaké 
nedorozumenie. Týmto zámerom sa neruší nájomný vzťah, naďalej bude môcť v 
podstate občianske združenie a pán starosta užívať ten pozemok, ale aj vzhľadom na tie 
informácie, že je využívaný na iný účel, na bývanie, poviem to na rovinu tak, ako to 
bolo povedané na ostatnom rokovaní, ako aj boli medializované informácie, tak v 
podstate som toho názoru, nie som jediný toho názoru, že treba tieto veci dať na 
poriadok a ak sa to užíva na iný účel, na aký bol osobitný zreteľ schválený, tak nech 
platí to štandardné nájomné. Veď to je úplne v poriadku a nikde nie je napísané, že 
poslanec mestského zastupiteľstva alebo primátor alebo starosta nemôže využívať 
mestský pozemok, na to upozorňujem, že aj takéto osoby majú to právo. Avšak ráta 
samotný zákon s tým, že vzhľadom na to, že tieto osoby môžu mať určitý vplyv na 
nejaký rozhodovací proces, preto je potrebné to schvaľovať z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. V tomto prípade je žiadateľom Občianske združenie, po formálnej 
stránke. Štatutárom toho občianskeho združenia je starosta a zároveň mestský poslanec - 
pán Karabin, alebo teda v tom čase bol. Čo sa týka toho, nie je to, že priamo pre neho, 
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na druhej strane tým osobitným zreteľom a už sme to riešili pri Sconte, bol práve ten 
dôvod, že to išlo konkrétnemu žiadateľovi a že to išlo za nájomné, ktoré je nižšie ako 
nájomné podľa štatútu mesta. Keďže sa daný pozemok využíva na iný účel a tým 
účelom je v podstate to bývanie, respektíve s tým súvisiaci účel, tak ja navrhujem to 
vlastne zrovnoprávniť tak, ako platia všetci ostatní nájomcovia. My takýchto materiálov 
sme mali v majetkovej komisii alebo teda obdobných, kde využívali obyvatelia mesta 
alebo firmy mestské, respektíve v meste Košice pôsobiace, využívali mestský majetok a 
všetkým bolo určené nájomné podľa štatútu a toto nájomné nie je vyššie, je podľa 
znaleckého posudku. Ten znalecký posudok, som to aj na minulom rokovaní 
zastupiteľstva mal, čiže nie je to nejakým spôsobom prestrelená suma. Vypočítava sa z 
vlastne jednotkovej ceny a dokonca, ak sa nemýlim tuná je nejakých 45 Eur podľa 
znaleckého posudku určená cena za meter štvorcový, to je možno taká odpoveď pánovi 
poslancovi Lip..., no tak nesedí. Ide o to, že táto suma nebola nejakým spôsobom mnou 
vymyslená, ale tie podklady som dostal z majetkového referátu. No a, čo sa týka ešte 
toho bodu c, tak tam je v podstate tá žiadosť, aby tým, že to bolo schvaľované z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, tak v podstate v prípade tej dohody medzi nájomcom 
a prenajímateľom, aby boli naďalej zachované tie podmienky, že to má daný konkrétny 
subjekt, bude zmenené uznesenie mestským zastupiteľstvom na tom nasledujúcom 
rokovaní tak, že sa upraví tak cena. Čiže po c, návrh žiada primátora mesta Košice, aby 
návrh zmeny nájomného vzťahu predložil na najbližšie rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach. Myslím si, že je to úplne korektné. Je to úplne v poriadku a 
teraz predpokladám, že sa bude diskutovať, lebo vidím, že sú prihlásení kolegovia.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Djordjevič faktická. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne, pán primátor. 

Reagujem na kolegu Karaffu, ktorý povedal, že daný objekt sa používa na bývanie. Ja 
tvrdím, že údajne sa využíva na bývanie. Pokiaľ viem, pán Karaffa, pán poslanec 
Karaffa nie je ani OČTK, ani kontrolór, ani kontroling audit. Hej. Pán Karaffa tu svoje 
domnienky nazýva faktami. Všetky občianske združenia a tu Pomoc Perešu je 
občianske združenie, majú zvýhodnené podmienky pre ich prospoločenskú činnosť 
v mesta Košice. Poviem úplný banálny príklad, keď niekto by pracoval, potrebuje robiť, 
pokiaľ viem, on si robí aj sám noviny, účtovníctvo a tak ďalej a sa ho nejdem zastávať, 
len stále hovoríme o údajnom bývaní a ja nevidím nič zlé na tom, keď niekto by 
pracoval do noci, do desiatej, jedenástej a by sa tam vyspal. Keď platí elektriku, vodu, 
ja neviem čo teraz, hej, ja ako, do, no. Povedzte mi kto, že čo je... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Čas faktickej vypršal. Pán poslanec máte slovo.  
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Kolegovia, troška sa vrátim do 

histórie. 28.2. sa na majetkovej komisii objavil poslanecký návrh na vypovedanie 
zmluvy alebo prehodnotenie vzťahu medzi mestom Košice a občianskym združením 
Pomoc Perešu na základe medializovaných informácií. Nie pravdivých, ale 
medializovaných. V polovici marca sa uskutočnilo mestské zastupiteľstvo, v ktorom pri 
rovnakom bode, predložil ho poslanec Karaffa, tuším aj s kolegom Libom, ktorý nie je 
prítomný. Bolo schválené prerušenie tohto bodu. Prerušené bolo aj preto, že občianske 
združenie Pomoc Perešu požiadalo v ten deň o odpredaj pozemku. Mesto Košice, 
kolegovia, za tri mesiace, dnes to je rovných 90 dní, na žiadosť združenia 
neodpovedalo. 90 dní. A dnes opäť kolega Karaffa predložil uvedený bod. Tento bod 
neviem, že by prešiel nejakými komisiami. Neviem, že by prešiel radou starostov, ale 
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pán Karaffa vytiahne niečo z rukáva a predloží. Ale OK. Mám taký pocit, že kolegovi 
Karaffovi nejakou formou leží moja osoba v žalúdku a občianske združenie. Kolega 
Karaffa chápem, úspech sa neodpúšťa. Pred necelými dvoma týždňami urobilo 
občianske združenie najlepší deň detí v histórii Pereša za pár stovák alebo pár tisíc Eur. 
Na druhý deň sme vyhrali županov pohár. Pán Karaffa, lenže vy ste ľavý v športe. 
Neviete športovať, neviete robiť nič. Len kritizovať. To je tento pohár za občianske 
združenie. Na rozdiel od vášho združenia, pán Karaffa, vy tiež máte občianske 
združenie, ktoré za pár mesiacov od svojho vzniku dostalo do mesta dotáciu. O tom ste 
ale zámerne ticho. Závidíte len druhým. To viete. Občianske združenie, kolegovia, ako 
som spomenul v minulosti, čistí chodník na komunikácii Bystrická. Občianske 
združenie prevádzkuje pitnú fontánku. Prevádzkuje aplikáciu Košice Pereš. Vydáva 
vlastné noviny. Viac ako 6 rokov pre Pereš, Lorinčík. Toto všetko hradíme z dotácií, 
z darov a dvoch percent. Zvýhodnený nájom za jedno euro máme z dôvodu, že 
vlastníme priľahlé pozemky a občianske združenie robí kultúrne, environmentálne 
podujatia pre obyvateľov Pereša, napríklad upratovanie lesa, deň detí, napríklad spred 
dvoch týždňov. Staviame lego, Halloween, Mikuláš, vianočná pomoc pre seniorov 
a športové podujatia, na ktorých sa zúčastňujeme. Máme hnuteľný majetok. Máme 
vozidlá, prívesné vozíky, štvorkolku, radlicu, mobilné pódium so strechou, zábrany, 
stany, 70 stolov, 140 lavíc. Toto všetko máme uskladnené na pozemku mesta Košice, 
ktoré nám prenajalo pozemok za jedno euro. Na tom istom pozemku, kolegovia, sme 
prijímali pomoc pre Ukrajinu. Aby som to uzavrel. Občianske združenie neakceptuje 
navrhovaný nájom pána kolegu Karaffu vo výške viac ako 4 tisíc Eur. V tomto mesiaci 
sme oslávili 14 rokov... 

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne, ale uplynul čas pán poslanec. 

Takže poprosím s faktickou pán poslanec Karaffa. S faktickou pán poslanec Karaffa.  
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Pán starosta Karabin, neležíte mi 

v zalúdku, ale tak, ako aj povedal pri nejakom predchádzajúcom bode kolega Lörinc, že 
proste rovný a rovnejší, hej. Pravidlá by mali platiť pre všetkých rovnako. To, že 
odpratávate chodník alebo máte nejakú aplikáciu pre mestskú časť. Ja neviem, že čo 
robí tá aplikácia, ale to zas nie je dôvod na to, aby ste mali pozemok. Aj ja mám 
občianske združenie, to teraz si mám požiadať o stavebný pozemok? Takže dávame 
vlastne ľuďom návod, že teda, keď majú nejaký problém majetkový, tak nech si založia 
občianske združenia a potom by to išlo za euro. Hej. To je absolútne a absurdný 
argument a prečítam ten pseudo článok. Predpokladám, že žalobu na Korzár ste 
nepodali. Chata občianskeho združenia, ktorú domáci volajú starostov dom. Ja neviem 
dostať doklad, že či tam bývate alebo nebývate. Ja vás tam nechodím kontrolovať, ale 
tak to vnímajú aj tí ľudia, tak proste buďte chlap a priznajte sa, že tam bývate. To je 
celé.  

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. S faktickou nasleduje pán 

poslanec Djordjevič.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Teraz budem trochu inak 

orientovať to, čo poviem. Áno, pán Karabin, povedali ste tu o záslužnej činnosti, ale 
tieto veci, ktoré ste tu spomenuli: aplikácia, upratovanie, radlicovanie, to sú veci 
irelevantné, lebo pán Karaffa nespochybňuje prospešnú činnosť vášho združenia. Tu sa 
bavíme o tom, že či on tvrdí, že tam bývate a údajne aj nejakí obyvatelia. Vy tvrdíte, že 
nie, preto sa vás aj takto verejne pýtam alebo vyzývam. Ak tam naozaj bývate, tak 
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potom prijmite alebo vyjadrite sa k tomu, čo navrhuje pán Karaffa. Ale ja by som dal 
predsa aj slovo, aby trošku sa táto debata od osobnej dostala do odbornej roviny, preto 
by som chcel požiadať aj  pána kontrolóra na jeho názor subjektívny, možno 
objektívny, že či niekde vôbec píše niečo v týchto zmluvách alebo konkrétne v 
Karabinovej zmluve alebo v OZ Pereš, Pomoc Perešu niečo o tom bývaní, lebo my sme 
si tu niečo vykonštruovali, chytáme sa niečoho a teraz je to vôbec zakázané? 

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Dobre, ďakujem. 
 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Bude mať priestor aj pán kontrolór a teraz 

v diskusii pokračujeme, pani poslankyňa Iľaščíková. 
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Ja len budem pokračovať a vyjadrujem sa tak 

isto ako minule som sa vyjadrila k tomu. Podľa môjho názoru by bol to veľký 
precedens, pretože mnoho občianskych združení, ktoré dostávajú kdejaké dotácie, tak 
nemá komerčný nájom a myslím si, že to, čo rozprávate pán Karaffa, že vždycky všetko 
argumentujete nejakým bývaním, tak je to len z toho dôvodu, aby ste vzbudil dojem, že 
pán Karabin je odkázaný na nejakú malú chatku a na pozemok, ktorý je na Pereši a 
ktorý využíva pre svoje občianske združenie. Bola som sa pozrieť a bola som sa neraz 
pozrieť na akciu, ktorú robia na Pereši, aj teraz tá posledná, ktorá bola na deň detí. 
Ľudia sa voľne pohybovali po pozemku, má tam plno, mnoho drahých strojov, kdejakú 
techniku, ktorú využíva na Pereši, pretože mesto ani nikto iný mu to nezabezpečí. Čiže 
každá mestská časť malá sa stará o seba tak, ako môže. Takže nerozprávajte, že buďme 
si a keď sme si rovní a rovnejší, ja verím tomu, že sa budete takisto vehementne 
venovať aj prideleniu bytu pani riaditeľke na Garbiarskej, článok, ktorý písali, kde pán 
primátor alebo vedenie mesta pani riaditeľke pridelilo byt nejaký, ktorý, kde mesto 
investovalo niekoľko desiatok tisíc na prerobenie ako sociálny byt, ktorý platí pani 
riaditeľke organizácia, aspoň takto to čítam. Verím, že tak intenzívne sa budete venovať 
aj tejto téme a v septembri nám o tom poviete bližšie, že či je to v súlade so všetkým. 
Čiže, lebo toto všetko mi pripadá len ako pomsta za niečo, nič iné, len ako pomsta. A 
keďže som sa dneska dozvedela informáciu aj Korzára, som si prečítala. tak asi o to 
viacej, hej, aj ste podporovaný asi z iných strán. Ale toto je vyslovene len a len pomsta.  

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, byt bol 

pridelený mestskému podniku ako služobný. Samozrejme. S faktickou poznámkou pán 
poslanec Rovinský.  

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Viete, tuná mám taký dojem, že viete 

Záborský napísal takú peknú knihu, že Dva dni v chujave. Také chujavské dni. Ten prvý 
deň je taký smutný a ten druhý deň je veselý. A zdá sa mi, že dnes máme, čiže dnes 
máme taký ten smutný deň, ale ja hovorím, viete, budeme sa tu hrať na také veci, že či 
ja bývam vo svojom byte alebo nebývam. Má to všetky znaky také, že tam bývam, ale 
ja kľudne môžem povedať, že iba hovoria, že tam bývam. Čiže, viete, tu určite ten 
objekt nebol prenajatý na bývanie. Pokiaľ bol prenajatý na bývanie, nemám s tým 
žiaden problém, nech tam býva, kto chce, ale ten objekt nebol prenajatý na bývanie. 
Ďakujem. 
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p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. Do diskusie ďalej pani 
poslankyňa Kovačevičová. Nech sa páči.  

 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Tak ako pred chvíľočkou pán poslanec Karabin a pán 

starosta povedal, že občianske združenie pôsobí v danej mestskej časti približne 14 
rokov, čiže pôsobí v danej mestskej časti, na danom území, vyvíja aktivity vlastne pre 
obyvateľov danej mestskej časti mesta Košice, môžem povedať ako starosta mestskej 
časti, že máme skúsenosť s týmto občianskym združením, kde nám pomáhalo 
zastrešovať vlastne viacero akcií v mestskej časti. Je tam veľmi dobrá spolupráca a skôr 
to vnímam v podstate nejaké také vzájomné antipatie, či už z jednej alebo druhej strany. 
Čiže by som povedala, chlapci prestaňte si merať, kto ďalej dočúra a s tým treba 
prestať. A napríklad to občianske združenie zriadila aj naša mestská časť. Máme Naše 
jazero a rozvíjame tiež rôzne aktivity v mestskej časti. A áno, je to o morálke, kto, kde 
býva. A ja by som možno rada poukázala aj potom na tu ďalšiu morálku, kto kde býva, 
pretože je množstvo alebo viacero poslancov, nebudem na nich poukazovať, že ktorí 
a nebývajú v danej mestskej časti a bývajú v nejakých domčekoch v priľahlých obciach, 
dedinách pri Košiciach. Čiže, ak by som si najala nejakého fotografa, možno by ich 
veľmi rád pofotil. Len toľko z mojej strany. 

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. Do diskusie pán poslanec 

Karabin. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Len som chcel uzavrieť, kolegovia. Občianske 

združenie nevie, nemôže akceptovať navrhovaný nájom od pána kolegu Karaffu. Je to 
trhový nájom. My nepodnikáme, pán kolega. Nemáme žiaden výčap, nepredávam 
rožky, nepredám stavebniny, aby som vedel takýto komerčný nájom zaplatiť. 
Fungujeme riadne ako iné občianske združenia, len s tým rozdielom, že nedostávame 
žiadne priame financie od mesta na rozdiel od vášho združenia. Takže vás poprosím, 
kolegovia, 14 rokov v tomto mesiaci sme oslávili, 14 rokov svojej existencie, aby sme 
ďalej vlastne vedeli fungovať, žiadam vás, aby ste návrh kolegu Karaffu nepodporili. 
Prípadne sa zdržali. Ďakujem pekne. 

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Do diskusie ďalej nasleduje pán poslanec 

Karaffa.  
 
p. Karaffa, poslanec MZ: No, v nájomnej zmluve aj v samotnom uznesení bolo uvedené, na 

aký účel sa to má primárne využívať a na ten účel sa to primárne nevyužíva. To je fakt. 
Ad jedna. Ad dva. Tá pomoc je tým pádom jasne vyjadrená, že síce nedostávate 
peniaze, ale tým, že šetríte na nájme, tak ročne je to 4 tisíc Eur. Spomenuli ste tu, že ste 
tu, že mám občianske združenie. Áno, minulý rok sme založili s kamarátmi Občianske 
združenie, keďže sa dlhodobo venujeme aktivitám v Borovicovom háji a po niekoľkých 
rokoch prišiel taký nápad, však veď založme združenie, aby sme to robili tak nejako 
oficiálnejšie. Dostali sme aj dotáciu a teraz počúvajte, že akú obrovskú sumu to mesto 
teda nám dalo na tieto aktivity - až neskutočných 1.200 Eur, ktoré neslúžia na nákup 
nejakej techniky, ale vyslovene sú spojené len s nákupom nejakého spotrebného 
materiálu a posledne sme tam vybudovali aj prístrešok. Čiže ja touto cestou chcem 
povzbudiť aj iné organizácie a dobrovoľníkov, aby určite, ak majú záujem, aby sa 
prihlásili do rôznych dotačných schém, ale rozdiel je v tom, že ja za to, čo robím, ja som 
si nevyžiadal žiaden majetok do nájmu. Vy síce robíte nejaké aktivity, však v poriadku, 
ale tými aktivitami argumentujete, že potrebujete mať tento pozemok. To znamená, ad 
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absurdum, otočím to, a contrario, že každý jeden žiadateľ, ktorý bude mať možno 
niekde nejaký problém, založí si občianske združenie a povie, že však mi dajte tie 
pozemky za jedno euro, ja budem robiť aj verejnoprospešnú činnosť. To kam by sme sa 
dostali. Čiže toto ja nepovažujem, ani ten spôsob, akým ste sa dostali k tým pozemkom 
pod tou chatkou a garáže, ja nepovažujem za lege artis, respektíve zákonný bol, ale 
nebol morálny a dokonca neviem, či bol schvaľovaný na tom istom zastupiteľstve, kde 
sa riešilo aj rozšírenie parkovacích zón po Košiciach a vy ste veľký obhajovateľ alebo 
teda, boli ste obhajovateľom EEI, ale dobre, to je teraz nepodstatné. Podstatné je to, že 
pravidlá majú platiť pre všetkých rovnako a majú platiť aj pre poslancov zastupiteľstva, 
ktorí majú omnoho, respektíve o niečo väčšiu možnosť dostať sa k informáciám, ako 
obyčajní ľudia. A toto hlasovanie bude o tom, že či sme všetci rovní alebo sú medzi 
nami aj rovnejší. Ja voči vám necítim žiadnu nenávisť. Mne je to jedno. Užívajte to a 
vždy sa postavím za každého jedno poslanca alebo štatutára obce, že áno, nech to užíva 
v súlade so zákonom, má na to právo, ale plaťte to, čo platia všetci podľa štatútu. Prešli 
mi cez... Dokončím ešte. Prešli mi cez ruky množstvo materiálov za tie štyri roky v 
majetkovej komisii a vidím tie prípady. A tento prípad sa od iných nejakým spôsobom 
neodlišuje. To je všetko. 

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. S procedurálnym návrhom pán 

poslanec Špak.  
 
p. Špak, poslanec MZ: Už tu padla tá požiadavka na pána hlavného kontrolóra a v súvislosti s 

tým, čo teraz tu padlo, tak sa chcem opýtať, či naozaj toto je jediné občianske 
združenie, ktoré si nie je rovné s tými ostatnými a v rámci toho príhovoru navrhujem, 
aby pán hlavný kontrolór dostal slovo. 

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: V poriadku, nech sa páči, pán kontrolór. 
 
p. Gallo, hlavný kontrolór: Ďakujem pekne. V prvom rade sa musím spýtať, načo vám mám 

odpovedať, pretože myslím si, že zákon o obecnom zriadení nerieši otázku, že či má 
hlavný kontrolór kontrolovať, či niekto spí alebo nespí v nejakom objekte, zvlášť keď 
ten objekt nie je vo vlastníctve mesta. Ale mne skôr ide o inú stránku, na ktorú by som 
chcel poukázať. Aj tento prípad jednoznačne ukazuje, že je to chyba orgánov mesta a 
toto spomeniem aj vo výsledkoch kontroly športovísk, zvlášť športovísk na základných 
školách. Chyba spočíva v tom, že mesto má stručne len v štatúte uvedené dôvody hodné 
osobitného zreteľa a nikde inde neexistujú bližšie pravidlá, ktoré by upresňovali, za 
akých tieto dôvody sa budú realizovať. Čiže ja túto záležitosť vnímam z pohľadu toho, 
že máme nedokonalé pravidlá pre prenájmy a z pohľadu toho, že vnímam to aj ako 
etický problém, ktorému by sa mala venovať etická komisia. Ďakujem. 

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Faktická poznámka, poslanec Karabin. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ku kolegu Karaffovi. Kolega Karaffa máme tu 

niekoľko desiatok združení, ktoré dostalo do nájmu pozemok mesta, prípadne budovy 
mesta Košice za pán boh zaplať, za jedno euro. Chcem sa opýtať, či ako pán poslanec 
budete aj vy hlasovať, aby všetky tieto združenia mali za komerčný nájom prenajaté 
tieto priestory tak, ako to navrhujete nám. Skúste toto povedať. Ak všetci budú mať za 
komerčný nájom, aj my budeme platiť komerčný nájom, ale neriešte to, že len nás idete 
zdaňovať. Lebo Karabin, lebo nič iné nemáte v rukách.  
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p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: S faktickou poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pani námestníčka. Pán 

kontrolór, samozrejme, že častokrát my poslanci vás využívame ako nejakého rozhodcu, 
doslova využívame, lebo neni to vo vašej náplni práce. Áno, môžem hovoriť pán 
Karabin? Teda reagujem na pána kontrolóra, prečo ja som chcel váš názor vedieť. Lebo 
vašimi rukami tie zmluvy prešli. Mohol som, takto poslanec môže požiadať a myslím, 
že to už máme aj v rokovacom poriadku, slovo pre kontrolóra, ja som mohol vyzvať 
z právneho oddelenia, ale ja im nie som nadriadený. Hej. To sa ich môžem cez 
prestávku ísť spýtať na ich súkromný názor. Hej. Nemôžem postaviť do pozoru pána 
Takáča a pýtať sa ho na právnu analýzu. Ale vyslovene som chcel vedieť, že či v tých 
zmluvách píše, že je tam zakázané prespať alebo, že či je tam zakázané aj bývať. A ak 
tam nie je napísané, že je tam zakázané bývať, tak platí, čo nie je zakázané, je dovolené 
a potom aj to údajné bývanie pána Karaffu je bezpredmetné.  

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Do diskusie sa ešte prihlásil pán poslanec 

Lesňák, nech sa páči, máte slovo. 
 
p. Lesňák, poslanec MZ: Ja sa k tomu vyjadrím len tak stručne, že je ťažko veľmi robiť 

nejakú komunitnú činnosť, pracovať skrz občianske združenie, ktoré nemá, nevie 
generovať výnosy, aby platilo takého náklady. Čo sa týka prenájmu štyri tisíc euro 
ročne za pozemok. Ja sám prevádzkujem alebo som predsedom občianskeho združenia, 
síce je to šport, ale ja poznám prácu pána Karabína a dovolím si tvrdiť, že veľmi ľahko 
sa je dnes, v dnešnej dobe dostať do zlých rečí. Stačia dvaja, traja škodoradostní, ktorí 
vám podkúria a potom už to ide lavínovým efektom. Aj prednedávnom sme riešili tiež 
jedného z kolegov v poslaneckom zbore. Je to veľmi tenká čiara, tenký ľad medzi tým, 
čo je ešte osobitný zreteľ a čo nie, ale každopádne ja tu prihliadam na tú prácu, ktorú 
pán starosta Pereša vykonáva skrz túto funkciu, aj ako predseda občianskeho združenia 
a tie jeho akcie majú obľúbenosť. Samozrejme, môže mať aj svojich oponentov, ktorí to 
napadnú, že to tak nie je, ale ako som spomínal, je to tenká čiara. A ja tento návrh za 
zvýšenie nepodporím. Ak by tam bola nejaká podnikateľská činnosť, že sa na tom 
domčeku alebo na tej záhrade nejak zarába, tak malo by to opodstatnenie, ak keď to ide 
iba pre budovanie komunity a dobrých vzťahov na tej lokálne úrovni, tak malo by to 
byť v tom hodnom zreteli. To je môj osobný názor a ja tento návrh nepodporím.  

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Faktické poznámky nasledujú, prvý pán 

poslanec Rovinský.  
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec Lesňák, ste hovorili o tom, že aj 

vy máte občianske združenie, to je fajn, ja ich mám tiež zopár a pýtam sa vás, tiež 
bývate v dome občianskeho združenia? Lebo mi o tom sa bavíme. Nie o tom, že či tie 
občianske združenia pracujú, ako efektívne pracujú, ale o tom sa bavíme, že občianske 
združenie má nejakú nehnuteľnosť a že tá nehnuteľnosť je užívaná iným spôsobom, než 
bolo dojednané. Nič iné. Ale viete, my teraz posielame posolstvo všetkým občanom, 
ktorí sa dívajú a tí si jednoducho povedia, vrana vrane oči nevykole. A prikryje sa jeden, 
druhý a všetko bude nakoniec dobré. Pánove še dohodli.  

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou 

poslankyňa Kovačevičová. 
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p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja by som nadviazala tiež na 
predrečníka pána Lesňáka, keďže s ním súhlasím a v podstate koledujeme si 
o precedens, pretože ideme rozhodovať na základe údajne, čiže nejaký novinár niečo 
napísal a v podstate ani sudca na súde vlastne bez nejakých priamych dôkazov 
nerozhodne. Nerozhodne na základe slovíčka údajne alebo nejakého novinárskeho 
článku. Sami dobre mnohí viete, že mnohokrát v podstate novinárske články boli 
nejakým spôsobom napísané a v konečnom dôsledku to nebola pravda. Neviem, či 
niekto tam chodil s nejakou baterkou svietiť a našiel tam pána poslanca nocovať. Ja 
o tom neviem, takže mne to skôr príde také vzájomné, osobné, antipatie dvoch 
poslancov medzi sebou.  

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som vás možno tak vrátil naspäť troška 

retrospektívne a tiež tu padlo také niečo, že údajne mal pocit predkladateľ z niečoho a 
urobili sme zo seba sudcov. Asi viete, o čom hovorím. Teraz sa ale vrátim k tomu, čo 
hovoril pán hlavný kontrolór. On nie je orgán na to, aby zisťoval, či niekto v dome býva 
alebo nebýva. A na uvoľnenie vám poviem, že prajem všetkým predsedom alebo 
členom občianskych združení, aby sa nestalo, že zaspia v objekte, ktorý majú na 
starosti, lebo ich tu Dominik vytiahne na svetlo sveta potom. Takže pozor na spánok, 
nezaspíte nám, lebo prídete o tie možnosti, ktoré vám mesto poskytuje. 

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Nasleduje v diskusii pán poslanec Jakubov.  
 
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, pani námestníčka. Pán kolega Špak, na 

odľahčenie. Viete, niekto zaspí v priestoroch občianskeho združenia, ale bohužiaľ 
máme aj takých kolegov, ktorí zaspia počas rokovania mestského zastupiteľstva, ale no. 
Dobre. Preto, aby sme vedeli rozhodnúť podľa svojho názoru každý a podľa svojho 
svedomia, ja ešte by som chcel jednu informáciu. Neviem, či sa zakladá na pravde. 
Objekt, o ktorom sa bavíme, podľa mojich vedomosti, je vo vlastníctve občianskeho 
združenia a pozemok pod týmto objektom, pokiaľ viem, je tiež vo vlastníctve 
občianskeho združenia. Alebo sa milým? Čiže bavíme sa pravdepodobne o pozemkoch, 
ktoré sú mimo tohto objektu. Ďakujem pekne. 

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Faktická poznámka, poslankyňa Iľaščíková. 
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ono, paradox je taký, že MČ Pereš 

v rámci toho, že je to občianske združenie vykonáva vo väčšine asi tu verejnoprospešnú 
službu v rámci mestskej časti Pereš. Má tam uložené stroje, či už techniku, či už iné, 
čiže je tam uložených dosť finančných prostriedkov v tých strojoch, ktoré sú 
garážované. Ale ak by tam si  mestská časť alebo to občianske združenie zaplatilo 
nejakého strážcu, ktorý tam bude prespávať, je to v poriadku, ale tým, že asi niekedy 
pán Karabín tam ostane spať, tak to už je problém. Hej. Čiže povedzme si rovno, že je 
to vyslovene len o osobe pána Karabina a už je na každého z tých dohadov, že asi prečo. 

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Pán Vrchota svieti nazeleno, takže asi 

s procedúrou sa hlásil. Nech sa páči.  
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Kolegovia, poďme prosím ďalej. Navrhujem ukončiť rozpravu, aj 

ukončiť faktické. Ďakujem. 
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p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Hlasujeme za návrh pána Vrchotu, ukončiť 

rozpravu spolu s faktickými. Nech sa páči. 
 
Hlasovanie č. 58 -  za: 24, proti: 2, zdržali sa: 3 
 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Tento návrh bol prijatý. Takže nech sa páči, 

dobehnú prihlásení. Pokračujeme s faktickou. S dobehnutím, či nie pán poslanec 
Vrchota? S dobehnutím, dobre. Takže s faktickou poznámkou poslanec Karaffa.  

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja fakticky budem reagovať na pána poslanca 

Jakubova. Jedným uznesením v roku 2016 sa po prvé schvaľovalo odňatie pozemkov vo 
vlastníctve mesta a v správe mestskej časti. Prevod týchto pozemkov občianskemu 
združeniu a prenájom ďalších pozemkov tých okolitých, o ktorom, o tom to je teraz tá 
reč, o tej tretej časti. Čiže pozemky pod stavbami išli do vlastníctva občianskeho 
združenia. Najprv teda sa odňali zo správy mestskej časti, kde je štatutár a starosta pán 
Karabin, následne sa previedli občianskemu združeniu, kde je štatutár pán Karabin 
a ďalšie pozemky za osobitný zreteľ za jedno euro sa dali do nájmu danému 
občianskemu združeniu, kde je štatutár pán Karabin. Tak, no, ako už neviem, ako to 
mám inak povedať. Môžete si z toho robiť srandu, môžete to celé zľahčovať, ale 
jednoducho ja si myslím, že to v poriadku nie je a tak ako povedal aj pán kolega 
Rovinský, proste dávame teraz nejaký signál verejnosti.  

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Diskusiu ukončí príspevok pána poslanca Špaka. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Takže už sa na mňa nemôže prihlásiť ani Dominik? No dobre, tak nie, 

ako nie, tak tým pádom ti nebudem dávať otázku. Nebudem dávať otázku, že by som ťa 
nedostal to nepríjemnej situácie. Ale ja fakt som sa teraz dozvedel vec, ktorú ani 
neverím, že je pravdou, že ten dom patrí niekomu, aj pozemok, na ktorom je ten dom 
patrí niekomu a my si tu dovolíme vôbec strácať tých 34 minút času? Ja neverím tomu. 
Ďakujem.  

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Takže diskusia je ukončená. Predkladateľ návrhu 

trvá na svojom návrhu. Nech sa páči.  
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Áno. Trvám na návrhu a už ďalej nebudem hovoriť. Myslím si, že 

sa povedalo všetko, čo sa povedať malo.  
 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: V poriadku, poprosím návrhovú komisiu. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov po a) súhlasí so 
zmenou nájomnej zmluvy číslo 20160001473, ktorú dňa 5. 8. 2016 uzatvorilo mesto 
Košice ako prenajímateľ s Občianskym združením Pomoc Perešu so sídlom 
Krompašská 29, 040 11 Košice, IČO 42102880 ako nájomcom tak, že za užívanie 
dohodnutého predmetu nájmu sa určí ročné nájomné vo výške 4.071 Eur; po b) žiada 
primátora mesta Košice, aby po a) rokoval so združením za účelom dosiahnutia dohody 
na zmene zmluvy podľa písmena a), po b) ukončil nájom výpoveďou nájomnej zmluvy 
v prípade, ak nedôjde k dohode na zmene zmluvy podľa písmena a). Termín: najbližšie 
rokovanie mestského zastupiteľstva. Ospravedlňujem sa, ešte som nedočítal písmeno c).  
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p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Nechajme doznieť návrh, hej. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže prečítam to uznesenie ešte raz, ak 

dovolíte, aby bolo zrejmé: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 písm. 
c) zákona 401 z roku 1990 Z. z. o meste Košice v znení neskorších predpisov po a) 
súhlasí so zmenou nájomnej zmluvy číslo 20160001473, ktorú dňa 5. 8. 2016 uzatvorilo 
mesto Košice ako prenajímateľ s Občianskym združením Pomoc Perešu so sídlom 
Krompašská 29, 040 11 Košice, IČO 42102880 ako nájomcom tak, že za užívanie 
dohodnutého predmetu nájmu sa určí ročné nájomné vo výške 4.071 Eur; po b) žiada 
primátora mesta Košice, aby po a) rokoval so združením za účelom dosiahnutia dohody 
na zmene zmluvy podľa písmena a), po b) ukončil nájom výpoveďou nájomnej zmluvy 
v prípade, ak nedôjde k dohode na zmene zmluvy podľa písmena a), po c) návrh zmeny 
nájomného vzťahu predložil na najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva 
v Košiciach. Termín: najbližšie rokovanie MZ.“ 

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Nech sa páči, hlasujeme. 
 
Hlasovanie č. 59 -  za: 7, proti: 9, zdržali sa: 14 
 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Návrh prijatý nebol.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán Karabin, keby som chcel prísť k vám 

domov, kde vlastne mám prísť? Kde bývate teraz?  
- - - 

 
Bod č. 29 
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 29 otváram bod Správa o činnosti útvaru hlavného 

kontrolóra mesta Košice. Otváram priamo rozpravu. Nech sa páči. Uzatváram rozpravu 
a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa § 9 ods. 7 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach berie na 
vedomie po 1.) podľa predloženého návrhu, po 2.) stanovisko hlavného kontrolóra 
mesta Košice k Záverečnému účtu mesta Košice za rok 2021. Schvaľuje po 1.) Plán 
kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na druhý polrok 2022, po 
2.) zmenu spôsobu zverejňovania správy o výsledkoch kontrol a správy o činnosti 
hlavného kontrolóra mesta Košice ako súčasť materiálov k bodom programu Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach zverejňovaných podľa § 13 ods. 2 Rokovacieho poriadku 
Mestského zastupiteľstva v Košiciach.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči. Hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 60 - za: 28, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne.  

- - - 
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Bod č. 29/1 
Informácia o činnosti Dozornej rady BPMK 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram rozpravu k bodu č. 29/1. Nech sa páči, pán 

poslanec Saxa.  
 
p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážený predsedajúci, kolegyne, kolegovia, ešte raz 

ďakujem zo slovo. Neskôr som sa prihlásil, keďže hlasovacie zariadenie nechcelo nejak 
fungovať. Ešte raz teda, kolegyne, kolegovia, dovolil som si zaradiť tento bod a zaslal 
som vám aj komunikáciu medzi bytovým podnikom a radou. Bolo to na poslednú 
chvíľu, keďže takto natesno sme sa dozvedeli aj tieto informácie, ktoré sú a ako nový 
predseda dozornej rady som dostal poverenie od svojich kolegov, členov dozornej rady, 
aby som vás informoval o finančnej situácii bytového podniku. Bytový podnik je v 
ostatných rokoch v mínusových, červených číslach. Situácia je vážna, no myslím si, že 
ešte stále je ten podnik životaschopný a dá sa s tým niečo robiť. Napriek tomu vás 
poinformuje o niektorých veciach, prečo asi je tento podnik v takom stave, ako je, ako 
to vidíme my, ako dozorná rada. Celková strata spoločnosti pri výkone správy majetku 
mesta Košice je vo výške 946 tis.. Budem to čítať z tých materiálov, ktoré som vám 
poslal mailom. Po zohľadnení výnosovej časti výkonu správy +355 tis.. Za roky 2019 až 
21 máme stratu 591.000 Eur. Neviem, ak môžem, či nemôžem. Počkám. Dobre, asi už 
môžem. Ďakujem. Čiže strata je 591.000 Eur za 2019 až 21. Kde to nejakým spôsobom 
vzniklo, je ďalej tuná popísané. Ak si otvoríte tú tabuľku druhú, zistite, že najväčšie 
čísla straty sú dlhodobo neprehodnotené zmluvy medzi mestom Košice a spoločnosťou, 
tak isto nájomcami. Sú tam tak isto tie už spomínané osobité zreteľa, zľavy na tom, čo 
nie sú vykompenzované nikde. Keď si dobre všimneme, strata na budove Hlavná 68 – 
123 tis. za posledné roky. Budova, v ktorej sedíme, prijímame uznesenia - 429.000 Eur. 
Teším sa, že toto zastupiteľstvo budeme opravovať aspoň tú zmluvu a od júla by sme 
nemali tvoriť už stratu, aspoň, čo sa týka tejto budovy. Ďalším je samozrejme 
hádzanárska hala a ostatné časované bomby. Nemenej dôležitým faktom, čo sa týka 
červených čísel v bytovom podniku, na čo upozorňujem, je dlh voči TEHU vo výške 
543 tis. Eur. Tieto všetky fakty a ešte ďalšie, ktoré potom spomeniem, donútili bytový 
podnik aj corona a ostatné veci, si zobrať kontokorent. Stav kontokorentu k 13.06.2022 
je 708 tis. Eur. Neviem, či to kolegov zaujíma alebo nie. 708 tis. Eur. Je to zle, ak 
podnik si už v podstate na svoj život požičiava takouto formou. Ďalšia vec, ktorá je, je 
výpadok tržieb kvôli covidu. To máte tam v tabuľke, aby som vás nezdržiaval. Nemenej 
dôležitým bodom je aj to, že a čo nám reálne hrozí. V rozpočte máme plánovaných 
zatiaľ 200 tis. Eur na opravu dlažby na Hlavnej ulici. Sľúbených bolo pri schvaľovaní 
rozpočtu 500 tis. Eur, že to nejakým spôsobom doladíme. Na tie peniaze sú priamo 
naviazané pracovné miesta, robotnícke profesie, ktoré to vykonávajú. V prípade, že 
v najbližšej zmene rozpočtu to neschválime do 500 tis. Eur, sú reálne ohrozené 
pracovné miesta. Čo musím poďakovať, je že mesto Košice si aspoň teraz objednalo 
aspoň jednorazovou objednávkou ďalšie práce vo výške 30 tis. Eur, takže za to som 
vďačný. Veľmi, takým ďalším veľkým problém je, ktorý nás čaká vo veľmi krátkej 
dobe, je parkovací dom pri Steel aréne. Je majetkom bytového podniku s. r. o.. 
Predmetom nájomného vzťahu medzi bytovým podnikom a spoločnosťou EEI. 
Nájomný vzťah končí k 31.07.2022. Výstavba parkovacieho domu bola financovaná 
prostredníctvom úveru, ktorého splátky sú kryté z príjmov parkovacieho domu. Ku dňu 
skončenia nájomného vzťahu bude zostatok nesplateného úveru 715 tis. Eur. Mesačne 
to teda vychádza na 14 tis. Eur, aby sme splácali ako bytový podnik mesačné splátky. 
Čo pri momentálnom cash flow nie je možné. Na základe toho už pred rokom bytový 
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podnik začal rokovať s mestom Košice a dodnes sme sa nedostali k žiadnemu riešeniu. 
Tu mám poznačené, komunikácia bola 19. mája 21, 10. júna 21 a stále sme sa nedostali 
k riešeniu, čo s týmto parkovacím domom. Dovolil som si vám zaslať tento materiál, 
ako valnému zhromaždeniu, respektíve jedinému spoločníkovi, aby ste mali túto 
informáciu. Nie je to niečo, čo sa riešiť nedá. Dá sa to riešiť. Sú tam veci, ktoré už sa 
riešia, ktoré sú pochopiteľne skrz covid, ale považoval som za potrebné vás informovať, 
aby ste boli všetci v obraze, v akom stave stojí bytový podnik. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát, nech sa páči. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda 

Saxa, ja som prekvapený, že ste neuviedol vôbec to, čo eventuálne sa šepká, že konateľ 
bytového podniku podal žalobu na bytový podnik. A to je jedna stránka veci. A to som 
prekvapený, že ty ako predseda dozornej rady bytového podniku si toto nepovedal. Ja 
verím tomu, že slovo dostane pán konateľ a vyjadrí sa poslaneckému zboru vlastne, že 
čo je tam, lebo aj to môže eventuálne zaťažiť potom tento bytový podnik. Ja na pána 
konateľa, keď dohovorí pán konateľ, tak potom v riadnej diskusii sa budem pýtať 
niektoré otázky, ktoré mňa v rámci Bytového podniku mesta Košice určite budú 
zaujímať. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát diskutuje.  
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Takže nič neostáva teraz, ako len v hlavnej diskusii sa opýtať na 

zdieľané parkovisko. To ma bude zaujímať. Bude ma zaujímať pasáž na sídlisku 
Ťahanovce a budú ma zaujímať napríklad aj toalety na Magistráte mesta Košice. Sú tu 
zamestnanci, ktorí sedia, počúvajú, vidia aj priamy prenos. Vážení, ja keď idem na WC 
na magistráte, budove magistrátu, hanbím sa ako mestský poslanec, hanbím sa ako 
občan tohto mesta, že rozpadávajú sa toalety a že jednoducho ani to nejde spláchnuť. 
Jednoducho. Áno, sú opaskované pisoáre a tak ďalej a tak ďalej. To jednoducho nemôže 
takto fungovať v dvadsiatom prvom storočí. Pýtal som sa pána primátora včera na 
porade, kto to má ako v správe. No, Bytový podnik mesta Košice, údajne. Tak chcem sa 
opýtať, aj pána konateľa, ako sa na to pozerá a jednoducho ako komunikuje tieto veci 
alebo či jeho zamestnanci vôbec pozerajú na tieto toalety. Určite mi za pravdu dajú 
všetci zamestnanci Magistrátu mesta Košice. Žijeme v dvadsiatom prvom storočí. Mám 
rád hygienu a jednoducho potrebujem vykonať potrebu na normálnom zariadení 
v dvadsiatom prvom storočí. Ďakujem pekne. Toľko.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ja som pozeral na pána poslanca Jakubova a on sa pozrel hore na 

svetlá, či svietia. Svietia všetky. Svietia. Nesvieti? OK. Pán poslanec Saxa. 
 
p. Saxa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Pán kolega, môžeme sa baviť 

o všetkom možnom, aj o technickom stave budov, ale tento bod som navrhol nie preto, 
aby sme teraz riešili technický stav budov alebo problémy jednotlivých mestských 
častí v rámci toho, kto, čo potrebuje urobiť, lebo je to iste dôležité. Teraz by som 
poprosil všetkých, aby sme upriamili pozornosť na čísla, na financie. Nezdržiavali sa 
osobnými požiadavkami navzájom a toto je len vyslovene kvôli tomu, aby my, ako 
valné zhromaždenie a samozrejme pán primátor, ktorý je poverený zastupovať nás ako 
valné zhromaždenie, mali sme tú informáciu, aby sme našli riešenie. Či už vkladom 
spoločníka, prehodnotením zmlúv, nejakým ozdravným plánom. Nejaký, tu tieto veci 
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patria. Čiže poprosím, aby sme sa v tomto bode držali informácií o činnosti z dozornej 
rady o číslach, nie o osobných požiadavkách, lebo budeme veľmi dlho. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Blanár. 
 
p. Blanár, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Tak materiál som si preštudoval, nakoľko kolega 

pán Saxa ho poslal včera večer. A ako členovi Dozornej rady Tepelného hospodárstva 
mňa zaujíma v podstate položka alebo vyčíslenie záväzku voči spoločnosti Tepelné 
hospodárstvo. Takže kolegovia, neviem ako ste si to stihli prečítať, ten materiál sme 
dostali včera večer, ale záväzky po lehote splatnosti k 10.06. roku 22 voči TEHO 
evidujeme vo výške 543 tis. Eur. Spoločnosť nie je aktuálne schopná plniť si svoj 
záväzok voči spoločnosti TEHO s. r. o. z dôvodu poklesu výnosov spoločnosti 
a nedostatočného objemu peňažných prostriedkov. V roku 21 spoločnosť nedostatok 
peňažných prostriedkov preklenula čerpaním kontokorentu. V roku 22 toto už nie je 
možné v dôsledku vyčerpania kontokorentu a straty za rok 21. Čiže ako členovi 
Dozornej rady Tepelného hospodárstva mi to nedá, sa neopýtať, ako ideme riešiť 
vzniknutú situáciu, že jeden mestský podnik zadlžuje druhý mestský podnik. Je to pol 
milión s tým, že zatiaľ ani v Dozornej rade Tepelného hospodárstva nevedia, ako tento 
dlh splatia. Tepelné hospodárstvo okrem toho, na čo vzniklo, rieši aj kúpaliska, aj dnes, 
prípadne zajtra budeme mať materiál, kde ideme schváliť 14 a pol miliónový úver na 
rekonštrukciu Mestskej krytej plavárne a Tepelné hospodárstvo sa má vysporiadať aj s 
touto situáciou, kde viac než pol milióna bude sekera. To znamená čo, ako to ideme 
riešiť? Zoberie TEHO kontokorent. Niekde tie peniaze chýbať budú. Takže tu by som 
chcel počuť, ako túto situáciu ideme riešiť. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Teraz 

poprosím chvíľku pozornosti. Pán Ihnát vyzval predrečníka, pána Saxu a budem 
reagovať samozrejme aj na pána Blanára. A nedočkali sme sa žiadnej odpovede. Lebo 
viete, ako informačné toky v Košiciach dobre fungujú a údajne riaditeľ bytového 
podniku podal žalobu na mesto Košice a bol vydaný platobný, pardon, na Bytový 
podnik mesta Košice a bol vydaný platobný príkaz. Neviem, za dajaké manažérske 
prémie, či čo. Hej, ja som to nevidel a tieto veci dozorná rada nerieši alebo riešila ich? 
Tak aj o tom nás informujte pána Saxa, prosím. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Jakubov. Nech sa páči. 
 
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. No, vieme veľmi dobre, že 

mesto musí plniť niektoré základné funkcie a kvôli tomu má zriadené svoje organizácie. 
Sú to väčšinou mestské podniky, kde stopercentným spoločníkom je mesto Košice. 
Samozrejme podľa charakteru činnosti nie všetky je možné, aby boli v plusových 
číslach a povedzme si otvorene, veľakrát sa tieto mínusové položky riešia dotáciami z 
finančných prostriedkov mesta. Áno, sú aj takého prípady, ale myslím si, že máme aj 
také podniky, ktoré dlhodobo sú v plusových číslach. Môžeme sa baviť o TEHU, 
môžeme sa baviť o Mestských lesoch a tak ďalej, a tak ďalej. No. Pán predseda 
dozornej rady nám tu predložil pomerne zlú situáciu v bytovom podniku, kde za ostatné 
obdobie sa nachádza bytový podnik vo vážnych červených číslach. To je síce pekné, 
teraz ide o to, či my dnes túto informáciu len zoberieme na vedomie alebo, neviem, 
kedy naposledy pán hlavný kontrolór tam vykonal nejakú hĺbkovú kontrolu, či by 
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nebolo za hodno, aby sa opätovne vykonala jedna hĺbková kontrola, ktorá by nám viac 
otvorila oči, pretože zatiaľ máme len tie čísla, ktoré máme. A po tretie. Myslím si, že 
manažment takéhoto podniku po rokovaní, či už s pánom primátorom alebo riaditeľom 
magistrátu by mal pripraviť, poviem to tak ľudovo, ozdravný program tohto podniku. 
Pretože, ak by to bola súkromná spoločnosť, tak v takýchto červených číslach o chvíľu 
buď skončí alebo sa musí pripraviť reštrukturalizácia toho-ktorého subjektu. Nechcel 
som rovno povedať o reštrukturalizácii, ale minimálne o hĺbkovej kontrole zo strany 
hlavného kontrolóra a o príprave materiálu v nejakom časovom horizonte na to, ako je 
schopný a za akých podmienok pripraviť manažment tohto podniku materiál, ako chce 
vybŕdnuť a v akom časovom horizonte z týchto červených čísel. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Saxa. 
 
p. Saxa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pán kolega. Budem na teba reagovať. 

Áno, súhlasím. Presne tak, ako vravíš. Tento materiál bol preto odprezentovaný tu a my 
ako valné zhromaždenie v prvom kole sme boli informovaní. Materiály sme popísali, 
respektíve bytový podnik popísal, kde vzniká tá strata. Dnes v bode budeme jednom 
schvaľovať aj novú zmluvu o správe tohto objektu, v ktorom sedíme. Čiže to bude len 
jedna čiastková. Ale áno, súhlasím s tebou, je potrebné vykonať nutne a urýchlene 
kroky a zároveň v čo najkratšom čase zvolať valné zhromaždenie, ktoré tak, či tak 
plánujeme zvolať, respektíve chystá sa, takže neviem, či už potom možno pán primátor 
by povedal, že kedy plánuje, aby sme mali to valné zhromaždenie. Ale iste v čo 
najskoršom čase. A čo sa týka potom otázky pána Djordjeviča, vyjadrím sa vo svojom 
vstupe. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne. Čiže, ja si počkám na ten vstup. Ďakujem 

pekne. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Saxa. Technici, naspäť.  
 
p. Saxa, poslanec MZ: Už to funguje. 
 
p. Polaček, primátor mesta: A zaraďte pána poslanca Liptáka. 
 
p. Saxa, poslanec MZ: No, takto. Čo sa týka informácie, ktorá alebo dopyt, ktorý tu bol. Áno, 

bol daný platobný rozkaz na vyplatenie odmeny pre konateľa spoločnosti bytový 
podnik, pretože dal podnet, že neboli vyplatené odmeny v zmysle NBO za dané 
obdobie. Dozvedel som sa túto informáciu včera. Následne nato. Pardon, predvčerom, 
14. poobede. 14. poobede. Následne na to som reagoval mailom, ktorý som dal kolegom 
v dozornej rade a bytový podnik som požiadal. Dobrý deň, v zmysle uvedených 
informácií odporúčam podať odpor proti platobnému rozkazu. Zároveň túto situáciu 
riešiť urgentne so zástupcom valného zhromaždenia a následne prebrať na valnom 
zhromaždení. Podpísaný. Obidvaja moji kolegovia, pani doktorka Zemková, aj pán 
Matoušek na to reagovali rovnako. To znamená, požiadali sme, aby bol daný odporu 
voči rozhodnutiu a prejednaný na valnom zhromaždení. Po konzultácií aj s pánom 
kontrolórom mesta Košice sme došli obidvaja k tomu záveru, že áno, je potrebné 
a myslím, že by bolo dobré a jediný kto môže, je jediný spoločník mesto Košice, tým 
pádom podať odpor voči tomuto rozhodnutiu. Ďakujem.  
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobrý deň. Čiže konateľ by mal podať odpor voči 

svojmu platobnému rozkazu. Fantázia. Čiže prevezme, výborne. Tak toto, toto tu ešte 
nebolo v právnej praxi a judikatúrnej praxi. Takže ako fajn. Ja verím tomu, že aj 
konateľ Vrábeľ sa vyjadrí k tejto skutočnosti. Treba povedať, že včera na stretnutí 
s pánom primátorom o desiatej hodine sme sa trošičku bavili o tom. Práve on navrhoval, 
aby sme otvorili túto otázku, lebo je to, by som povedal dosť taká precedentná otázka. 
Mňa zaujíma vlastne aj vyjadrenie pána konateľa Vrábela v tejto veci, takže čakám na 
vyjadrenie pána konateľa Vrábela. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja mám dve otázky. Prvá je, v akej strate je 

v súčasnosti bytový podnik a v akej výške sú celkové záväzky bytového podniku? Lebo 
už len keď zoberieme TEHO, tam nejaký je pol milióna, keď zoberieme parkovací dom, 
tam je nejakých 700 tisíc. A verím tomu, že tam ešte sú aj iné položky. Aby sme aspoň 
vedeli, v akom celkovom mínuse sme. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán riaditeľ Čop vám vysvetlí základné veci. Ja 

len do toho vstúpim dvoma informáciami. Dozorná rada zasadala, ak mám správnu 
informáciu 13. 6.. Ja do tejto chvíle som zápisnicu nevidel. Údajne bola včera doručená 
na mesto, čiže to ešte potrvá, aby som sa mohol s ňou oboznámiť, nakoľko som sa 
pripravoval na zastupiteľstvo. Je divné, že dozorná rada sa až 14. 6., teda deň po tom, 
ako dozorná rada zasadala, dozvedela o tom, že je tu nejaké podanie konateľa. A za mňa 
môžem povedať, že podobná situácia bola pred rokom, kedy som osobne riešil ozdravný 
program pre bytový podnik, kde sa nastavili konkrétne body, konkrétnej záležitosti, ako 
bude bytový podnik riadený, lebo už vtedy dosiahol stratu, ak sa nemýlim, okolo 170, 
ale sa môžem mýliť. Cca 170 tis. Eur, takto sa mi marí. Žiadali sme, aby sa vlastne 
niektoré veci zmenili, prehodnotili, usporili a úsporný alebo ozdravný program, ako ste 
to vy nazvali, skončil stratou takou, akou skončil a pán riaditeľ vám vysvetlí ďalšie 
fakty. Nech sa páči, pán Čop. 

 
p. Čop, riaditeľa magistrátu: Ďakujem veľmi pekne. Tak ako bolo tu na spomenuté, vlastne 

obdobnú situáciu sme riešili už minulý rok. Boli v rámci dopravného alebo pardon. 
V rámci bytového podniku prijaté ozdravné opatrenia, ktoré boli pánom riaditeľom 
priebežne referované na magistrát mesta s tým, že vlastne dá sa povedať, že dlhodobo 
boli prezentované výsledky, ktoré avizovali, že bytový podnik skončí v menšej strate, 
ako bol pôvodne nastavovaný biznis plán. Takéto informácie sme mali až do 31. marca, 
respektíve začiatkom apríla tohto roku, keď sme dostali vlastne mail a oznámenie z 
bytového podniku, kde pán riaditeľ a konateľ spoločnosti nás informoval, že bol 
dlhodobo zavádzaný zamestnancami bytového podniku, dostaval nesprávne vystúpi, 
dostával nesprávne čísla a že strata podniku bude alebo v rámci daňového, že strata 
podniku bude podstatne vyššia, ako dlhodobo prezentoval na mesto, zistil až v okamihu, 
keď podpisoval daňové priznanie. Mesto na toto zareagovalo tým, že chcelo si spraviť 
základný audit, vyžiadalo si doplňujúce informácie, na základe podkladov, ktoré sme 
dostali z bytového podniku sme im odpovedali, že sú to nedostatočné výstupy, chceli 
sme si pozrieť účtovnú knihu. Zamestnanci magistrátu, konkrétne referátu podnikov 
navštívili bytový podnik, kde im bolo odmietnuté nahliadnuť do účtovných kníh. Čiže 
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to, že je bytový podnik a čo všetko tam spôsobilo tieto problémy v tomto okamihu 
svojím spôsobom neviem posúdiť, pretože nám bolo odmietnuté nahliadnuť do 
účtovných kníh. Áno, potom sa ťažko hľadá ozdravný program, keď nevidíte, kde sú tie 
základné problémy. Ak máme robiť ozdravný program, musíme vidieť, musíme mať 
prístup, musíme komunikovať v týchto veciach. Čiže baviť sa o tom, že mesto nemôže 
nahliadnuť do účtovných kníh, to je proste. Nemám na to slov. Takže dneska hovoriť, 
že mesto ma zachrániť, mesto má pomôcť. V minulosti bola situácia, keď sme hovorili, 
že je potrebné niektoré veci robiť inakšie, respektíve bavili sme sa o tom, tak ako tuná 
bolo spomenuté, že bytový podnik má aj niektoré činnosti, ktoré realizuje v záujme 
mesta, áno, v rámci správy sociálnych bytov a podobných záležitostí a zo strany 
bytového podniku sme dlhodobo počúvali, že čo od nich chceme, veď oni sú obchodná 
spoločnosť a zrazu, keď je problém, mesto pomôž. To, takto to proste nefunguje. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak má procedurálny návrh. Nech sa páči. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem. Ono ten návrh tu už zaznel dvakrát, ale asi bude treba dať aj 

hlasovať, lebo ste ho asi nepočuli. Takže poprosím vás, aby dostal slovo aj riaditeľ 
podniku BPMK.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Myslím, že nie je potrebné hlasovať. Pán 

riaditeľ, nech sa páči. Ale ja by som ešte dobehol faktické a možnože z toho vzniknú aj 
nejaké otázky. Ak súhlasíte, ale kľudne môžete, pán riaditeľ ísť k mikrofónu. Pán 
poslanec Saxa faktická, pán poslanec Ihnát, Jakubov a pani poslankyňa Iľaščíková. 

 
p. Saxa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja by som len taký časový sled udalostí, 

ako to bolo, lebo bol dopyt, prečo tak neskoro. Zasadnutie dozornej rady sme mali teraz 
v pondelok 13. poobede, kde sme sa v podstate dozvedeli nové skutočnosti. Na základe 
týchto skutočností sme požiadali vedenie bytového podniku o spracovanie správ, 
podkladov, ktoré sme dostali v stredu. A hneď ako náhle som to dostal. Videli ste, ja 
som len preposlal tu komunikáciu, takže videli ste časový sled, kolegovia, kolegyne. 
Hneď som vám to preposlal v surovej verzii, ako to bolo, aby som sa nezdržiaval 
nejakým prepracovávaním. Čo sa týka platobného rozkazu. Bol som informovaný 
o platobnom rozkaze 15.06., to je včera o 9:37. Následne na to boli kontaktovaní moji 
dvaja kolegovia z dozornej rady, kde sme rozhodli tak, že budeme hlasovať per rollam 
a rozhodli sme sa odporučiť dať odpor voči platobnému rozkazu. Čiže ani sekundu 
nikto neváhal, okamžite sme konali a tak isto sme aj informovali zástupcu valného 
zhromaždenia, pána primátora, respektíve cez tie, cez cestu bytového podniku to išlo na 
magistra.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán predseda, bol ste informovaný predvečerom 

osobne. Čiže, to môžem dosvedčiť. Bol ste informovaný telefonicky. Takže taká je 
pravda. Taká je pravda pán predseda. Pán Vrábel nedostal stále slovo?  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ale áno, len čakáme. Dobehnú faktické a tak. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Jaj. Tak ja si počkám. Potom. Ja si počkám na pána Vrábela, aby som 

sa vedel pýtať, však ja mám otázky. Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. Pán poslanec Jakubov. 
 
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. To, čo povedal pán 

riaditeľ magistrátu sú veľmi zarážajúce informácie a neviem si dosť dobre predstaviť, 
aby určité orgány mesta, ktoré majú právo, ako kontrolné orgány alebo riadiace orgány 
vstúpiť do dokladov, komplet všetkých dokladov v rámci GDPR mestského podniku, 
aby im bolo odmietnuté nahliadnutie do týchto dokladov. Čiže, pokiaľ nebola v blízkej 
minulosti realizovaná alebo nebol realizovaný výkon kontroly hlavného kontrolóra 
mesta, ja si myslím, že dnes, zajtra je zastupiteľstvo. To by som už nesilil, ale 
minimálne v pondelok by pán riaditeľ, pán primátor ste mali podpísať príslušný papier, 
aby tam okamžite nabehla táto kontrola a samozrejme potom. No, neviem, či sa dá, pán 
hlavný kontrolór kyve, že nie, ale to už si dohodnite medzi sebou. A samozrejme sú 
určité orgány mestá, ktoré majú právo vstúpiť do všetkých materiálov. Takže poviem už 
len poslednú vetu. Ak by sa to stalo v súkromnej spoločnosti. Pán riaditeľ boli ste v 
súkromnej spoločnosti. Takýto váš podriadený, keď to môžem takto povedať, by mal asi 
akú životnosť. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ešte možno jedna informácia, ktorú sme vám nepovedali. Mesto 

pripravilo novú kontrolnú skupinu zloženú na prierez celého magistrátu. Majú odo mňa 
všetky poverenia a osobne tam táto skupina nabehne i spolu so mnou. Čiže je 
pripravený komplet materiál a komplet poverenia. Jedná sa asi o desaťčlennú skupinu. 
Verím, že pán riaditeľ sa nedá na maródku. Nech sa páči, pán riaditeľ, nech sa páči. 

 
p. Vrábel, riaditeľ BPMK: Krásny dobrý deň prajem všetkým poslancom, celé mestské 

zastupiteľstvo, vedeniu mesta Košice. Tak vzhľadom na to, čo predniesol predseda 
dozornej rady zistenia bytového podniku, pripadá mi to „deža ví“, lebo takto som tu stál 
aj minulý rok a ohlasoval som hromadné prepúšťanie, kde sme potom riešili ozdravný 
plán. Tie čísla, ktoré máte uvedené v tej správe, sa týka správy majetku mesta Košice. V 
decembri v minulom roku tu odznelo, aký je stav toho majetku. Je v havarijnom stave. 
Keď si pozriete tie čísla, to sú straty na objektoch, nie na výkone výroby, nie na výkone 
údržby, nie na obecných bytoch. Je to správa majetku mesta. Ozdravný plán hovoril 
o zmene zmlúv o výkone správy, kde som certifikovaný facility manažér STN 15 221, 
čo je výkon správy. My máme zle nastavené zmluvy a tá strata sa prehlbuje.  
Jednoducho tá zmluva už bola predsedom Karaffom navrhovaná. Dva a pol roka stála. 
Teraz sa dostala do zastupiteľstva. Chvála bohu. Čo sa týka hospodárskeho výsledku 
spoločnosti alebo ešte pán Ihnát. Čo sa týka odmeňovania orgánov v obchodnej 
spoločnosti, som informoval ešte pána predsedu Karaffu, že mesto mi neodpovedá na 
kritéria, ktoré boli dohodnuté zmluvami medzi mnou a mestom, nedostal som odmeny 
a nechal som sa právne zastupovať. Čiže, akékoľvek otázky riešte s mojim právnym 
zástupcom. Lebo ja tam nemám čo, ja som nedostal odpovede na správy, ktoré boli 
predložené. To je môj osobný pracovný vzťah medzi mestom a obchodnou 
spoločnosťou. Čo sa týka odmietnutia kontroly. Bol som upozornený mojim právnym 
oddelením, že kontrola, ktorá prišla, sa vykonáva zo strany mesta. Nemala náležitosti 
právne, ktoré má kontrola spĺňať. My sme ich upozornili, následne bola doktorka 
Mesterová u pána riaditeľa, vypracovala mu postupy, ktoré treba spraviť a mesto ich má 
dodržať a poslať kontrolu. Za tretie. Po zisteniach hospodárenia a v omylných číslach, 
ktoré vznikli, som vyvodil personálne dôsledky voči osobám v podniku. Prvá vec. 
Druhá vec. Ako manažér som prijal rozhodnutia a predložili sme na dozornú radu, že sa 
vykoná vo firme nezávislý ekonomický audit renomovaným audítorom. Toto začalo 
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1. 6., preto sme na trinásteho zvolali tú dozornú radu, lebo  to sú len krátke čísla, ktoré 
audítor zistil za veľmi krátky čas. Sú na hrubo, sú alarmujúce a treba to riešiť. Bytový 
podnik je podnik mesta, on zabezpečuje služby pre mesto. Ja som išiel do tejto funkcie, 
aby som priniesol niečo pre toto mesto a zostávam v tom, ale jednoducho tu nie je 
komunikácia a keď nie je komunikácia, tak ja neviem jednať. Ďalšia, čo sa týka 
chronológie. Viem to doložiť. A čo sa týka pána kontrolóra, tak tá kontrola bola 
naposledy v roku 2018. Ja si tie závery tam som si pozeral a som to preberal. Neviem, 
aké budú ďalšie otázky, tak rád zodpoviem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja len teraz neviem, či čo, len jedna informácia. 

Pán riaditeľ chodí na poradu primátor každý týždeň pomaly. Aká nekomunikácia? 
Každý týždeň referujete niečo. 

 
p. Vrábel, riaditeľ BPMK: Zavoláte si ma na jeden bod, ktorý prerokujete, odsúhlasíte... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán riaditeľ, vždy viete povedať, ešte mám niečo na srdci. Každý 

týždeň sme spolu. Pán poslanec Ihnát, nech sa páči. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Je len veľmi dobre. Ďakujem pekne, pán 

primátor, za slovo. Je len veľmi dobre vlastne, že ako poslanci vidíme vlastne, či 
komunikácia prebieha alebo nie. Vy tvrdíte vlastne, že pán konateľ je pozývaný, ako 
každý týždeň a má tu možnosť vlastne sa tam vyjadriť. My nie sme tu od toho vlastne, 
aby sme robili sudcu medzi vedením mesta vlastne a štatutárom mestského podniku. 
Ale pán konateľ Vrábel, som šokovaný a som nepríjemne prekvapený, že ste povedal 
teraz niečo, čo sa ma priamo dotklo. Vy, váš právnik ako hovoríte, podal, čiže podal 
žalobu na bytový podnik, súd vystavil platobný rozkaz, kde vy štatutár máte eventuálne 
podať odpor voči tomuto platobnému rozkazu do 15 dní od obdržania tohto platobného 
rozkazu. Ak to neurobíte do 15 dní, nadobúda právoplatnosť právoplatného rozhodnutia 
súdu a vykonateľného. Takže ja som šokovaný a prekvapený, že takáto judikatúrna prax 
tu ešte nebola nikdy v živote a vy sa vyjadríte, že s tým nemáte nič spoločné, ale 
právnik. Pán konateľ, nie je to pravda. Máte s tým spoločné a dokonca ešte v tom 
budete pokračovať. Takže ja vás poprosím veľmi pekne, aby ste sa k tomu postavil ako 
chlap a povedal, ako ďalej. Vy budete podpisovať vlastne ten odpor voči platobnému 
rozkazu a keď prešvihnete lehotu, tak je to právoplatné a vykonateľné a bytový podnik 
to bude musieť zaplatiť. Tak ako to je? Vďaka. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Poslankyňa Iľaščíková, nech sa páči. Dobehnú faktické a potom 

budú následne opäť kolo odpovedí.  
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja som sa chcela opýtať pána riaditeľa, že 

z akého dôvodu neuviedol, nevydal alebo nepustil kontrolu do podniku. Dozvedela som, 
samozrejme, neviem, verím tomu, že to nebolo od pána kontrolóra. Od vás to bola? No, 
lebo pán kontrolór určite by postupoval v zmysle vlastne kontroly, ale ak to bolo to 
oddelenie, ktoré ste si vy sám zriadil a na ktoré sme počuli už nejaké také sťažnosti, tak 
verím pánovi riaditeľovi, že asi to nebolo všetko s kostolným poriadkom. A po ďalšie. 
Každé zastupiteľstvo a keď nie každé, tak každé druhé počúvame od nejakého riaditeľa 
mestského podniku problém s vami, s vedením, o nekomunikácii, o neriešení 
problémov a potom sa tu dozvedáme, že pomaly všetky podniky padajú na kolená.  
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Minúta vám prešla, pani poslankyňa. Nasleduje 
pán poslanec Djordjevič.  

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som trochu poprosil, teda trochu. Ja by 

som poprosil, aby právne vzdelaní ľudia, ktorí sa naozaj zaoberajú právom, trochu dali 
svetla do toho všetkého, lebo niekto tu tvrdí, že musí podať odpor. Niekto, že bráni 
svoje záujmy a vlastne teraz ten platobný rozkaz, aby bol a aj ostatní, že by sme 
pochopili, že platobný rozkaz už bol preskúmaný súdom. Nebol. Toto trošku vysvetlite 
tí, ktorí prosím rozumiete viac právu a poprosil by som niekoho, kto má viac rokov 
prax, práve nielen právnik. Ale pán štatutár, my sa bavíme o verejných zdrojoch a keď 
my poslanci máme daňové priznania a mám tam napísať, či mi babka dala osminu bytu 
alebo toto, nebola to celkom vhodná formulácia, to, že ste povedali, že pýtajte sa môjho 
právnika. Vy ste štatutár a my sme poslanci a keď sa vám spýtame, tak aspoň 
odpovedajte.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak, nech sa páči. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. No. Ďakujem za slovo. Tak máme tu už vlastne 

tretiu rovinu právnických otázok. Ja dám štvrtú rovno. Pred chvíľou alebo pred pol 
dňom sme riešili to, že sa vynášajú informácie z dozornej rady, z dopravného podniku, 
že jednoducho to sa nesmie a že nechápeme ako to, že sa to dostalo vonku. Ja sa chcem 
tiež opýtať nejakého vzdelaného právnika tu, či je normálne, že človek sedí vedľa 
telefonujúcej členky dozornej rady a potom ju rovno potopí o dva dni na to a začne 
rozprávať o tom, že počul celý rozhovor, ako sa ona s predsedom dozornej rady 
rozpráva a o čom. Či toto nie je vynášanie informácií v prípade, že tu aj žaloba dokonca 
padla. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Bacsó. Nech sa páči. Verím, že to bude trošku aj 

právne. 
 
p. Bacsó, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobrý deň prajem, kolegovia, kolegyne, vedenie 

mesta. Pán riaditeľ, teraz sa vás pýtam ako riaditeľa a nie ako žalobcu v tomto spore, 
ktorý ste v podstate vy vyvolali. Chcem sa vás opýtať, kedy bol doručený platobný 
rozkaz v podniku, od toho sa odvíja aj lehota na podanie odporu a prosím vás, 
vysvetlite, ako to sprocesujete alebo aká bola dohoda s dozornou radou, kto, prípadne 
podá odpor voči platobnému rozkazu a kto ho podpíše. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: OK. Faktické sme vyčerpali, čiže nech sa páči, pán riaditeľ a keď 

bude treba, tak prípadne príslušní referenti. Nech sa páči. 
 
p. Vrábel, riaditeľ BPMK: Takže, ďakujem za otázky. Ospravedlňujem sa za to, možno mylné 

vyjadrenie, ktoré som mal k tomu, že nemôžete vedieť. Ja ako riaditeľ podniku mám 
kritéria o odmeňovaní, ktoré sa delia na nejaké prvky, ktoré majú byť splnené. Je to 100 
percent z toho x percent robí hospodársky výsledok, opatrenia, personálna politika, 
riadenie podniku, stratégia a tak ďalej. Bola predložená záverečná správa za rok 2020, 
kde súčasťou nej boli aj kritéria odpočtu manažmentu. Toto som na mesto posielal, aby 
zhodnotili, či teda boli alebo neboli splnené tieto kritéria. Tieto kritéria mesto 
nevyhodnotilo. Majú toho veľa. Poslal som jeden, dva, tri listy bez akejkoľvek 
odpovede. Ja som to vyhodnotil tak, že mesto toto vôbec vyhodnocovať nechce, tak som 
sa obrátil na svojho právneho zástupcu, nakoľko nemám rozsiahle právne vzdelanie, 
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ktorý zastupuje mňa, ako osobu a on listom vyzval mesto nejakou predžalobou alebo 
podobne, aby to jednalo. Žiadna odpoveď neprišla, tak to podal na platobná rozkaz 
alebo teda tú operáciu právnu. Z toho prišlo rozhodnutie predvčerom na bytový podnik. 
Následne som povedal, neviem, ako z tejto patovej situácie ako riaditeľ. Tak som 
povedal právnej zástupkyni spoločnosti, aby to prejednala s hlavným kontrolórom, 
respektíve s vedením mesta, ako dať odpor, ako sa k tomu postaviť. Ja som len hájil 
svoje záujmy, ktoré som obhajoval, že boli za ten rok splnené. Jednoducho to musí 
fungovať. My si z toho nemôžeme robiť trhací kalendár. Pán riaditeľ si nezaslúži. To 
nie je odpoveď. Neviem, neviem, čo viac k tomu. A čo sa týka, predvčerom to prišlo. 

 
p. Polaček, primátor mesta: 14. teda. Pán poslanec Bacsó, pán poslanec Ihnát, pán poslanec 

Špak. 
 
p. Bacsó, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za odpoveď. To znamená, že keď 

dobre počítam, do 29. 6. má sa právo brániť bytový podnik podaním odporu. Sme 
v stave, aby som upozornil všetkých kolegov, že už v tomto stave procesnom ani 
nemôžeme skúmať pravdivosť, nepravdivosť alebo niečo, lebo už táto skutočnosť, 
v neviem akej bol vydaný ten platobný rozkaz, bola už nejakým spôsobom súdom 
takzvane osvedčená, ale kvôli tomu je potrebné podať odpor. A teraz ideme k b fáze, že 
kto vlastne podá tento odpor, akým spôsobom, kto ho podpíše, ako ste si to 
vykomunikovali s dozornou radou, lebo keď dobre vidím a som si pozrel obchodný 
register, jediným konateľom spoločnosti ste vy. Takže aby bolo v tom jasné, lebo je tu 
konflikt medzi konateľom spoločnosti a spoločnosťou alebo spoločníkom spoločnosti. 
Takže aby to bolo riadne odkomunikované. A ja vyzývam na podanie odporu voči 
tomuto platobnému rozkazu. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát, pán poslanec Špak. Nech sa páči. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ak sa nepodá odpor, samozrejme, tu voči tomuto 

platobnému rozkazu, ako som už povedal v svojej predchádzajúcej reči, tak jednoducho 
tento platobný rozkaz nadobúda právoplatnosť ako riadny rozsudok. Čo sa týka pána 
Špaka, tak nadviažem. Ja som bol na to ako pán Špak, že budem mlčať, ako jahňa, ale 
nemlčal som preto, lebo pán predseda Saxa nepovedal to, čo eventuálne vedel a mal to 
predniesť, taká bola údajne dohoda, že on to prednesie a neurobil to. Čiže ja som potom 
už nemlčal ako jahňa a povedal som presne to, čo som mal a vnímal vlastnými 
zmyslami a skutkami. Čiže povedal som to tak, ako znie pravda. A predsa nebudeme 
tajiť niečo, čo je pravdivé. Čo je pravdivý údaj. Včera sme to rozoberali s pánom 
primátorom a pán primátor bol za to, že otvorí túto otázku na mestskom zastupiteľstve. 
Ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak, pán námestník nasleduje. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja ak som dobre počul, tak ste poslali najprv 

výzvu na mesto a to nereagovalo. Nehovoril ste to tak o tom, že bolo poslané niečo na 
mesto, to nereagovalo. Vie mi tu niekto vysvetliť, že ako je to možné, že mesto 
nereagovalo, keď ste pred chvíľou hovorili, že v kuse komunikujete. A dokonca na 
výzvu právnika alebo zástupcu tuná stojaceho pána Vrábela. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník, nech sa páči.  
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. To je dobrá otázka, pretože ja sa s 
pánom riaditeľom síce stretávam väčšinou iba na poradách pána primátora, ktoré sa 
konajú každý pondelok a v poslednej dobe bytový podnik mal niekoľko bodov, pri 
ktorých sa vyskytol aj pán riaditeľ ale aj s pani právničkou alebo tuším, že tam bol jeden 
raz aj váš ekonóm. A nikdy pri týchto bodoch ste nespomenul, že v akom stave sme 
alebo, že máte takýto osobný problém, ktorý nie je komunikovaný a riešený. Čiže za 
seba osobne môžem povedať, že ja o týchto problémoch počujem prvýkrát tu a veľmi 
ma to mrzí, že o tom počujem prvýkrát tu. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh, pán poslanec Saxa. 
 
p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Neviem. Chcem sa opýtať, či by som mohol ako 

predkladajúci ešte mať aspoň jeden vstup alebo nejak tak, aby som vysvetlil, lebo boli 
tu nejaké otázky, aj obvinenia od pána Ihnáta, tak neviem, ak môžem. Čiže dávam 
procedúru, aby som mohol ešte raz vystúpiť. No. Alebo každý mohol. Ja ako 
predkladateľ, aby som mohol ešte vystúpiť.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Teda ešte raz. Prosím, prosím, stop. Formulujte ešte raz otázku. 
 
p. Saxa, poslanec MZ: Žiadam ešte o jedno, udelenie jedného vstupu ako predkladateľa tohto 

materiálu alebo neobmedzene. Neobmedzene ako predkladateľ, lebo sú otázky.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Nechaj, Marcel. Dobre. No. Hlasujme. 
 
p. Saxa, poslanec MZ: Tak potom sa hlásim o slovo, ako predkladateľ. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Teraz zasa sme zmenili. Pánovi Saxovi dajte slovo a poďme 

ďalej. Pán poslanec Lipták, nech sa páči. 
 
p. Saxa, poslanec MZ: Dobre mám slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ja len v krátkosti. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Práve som vás chcel nechať, ale dobre. Nech sa páči, pán Saxa. 
 
p. Saxa, poslanec MZ: Ja len v krátkosti odpoviem. Boli tu otázky. Áno, bol som obviňovaný, 

že som chcel niečo utajiť. Nie, nechcel som nič utajiť. Tieto informácie boli verejné. 
Vedela o tom pani doktorka Zemková, pán Matoušek, čo sú členovia dozornej rady. 
Čiže pán Ihnát, táto informácia sa iste k vám dostala a ja som ešte poprosil, aby sa 
k vám tá informácia dostala a to či bolo informácia, som dostal 14. večer alebo 15. ráno, 
tak nemusíte ma tu teraz obviňovať, že som chcel niečo utajiť. Takže informácie prijatá, 
tu mám aj platobný rozkaz. Aj dostal som z právneho oddelenia bytového podniku teraz 
informáciu. 14.6. bol prijatý platobný rozkaz do elektronickej schránky. V ten deň ho 
prevzali. To znamená, odvtedy nám beží lehota. A čo sa týka sumy, je 9.900 Eur 
platobný rozkaz, aby bolo to zrejme. Hej. Takže nikto nechcel nič utajovať. 14. 6. 
prijatý. 15 dňová lehota a 9.900 Eur. 

 
p. Polaček, primátor mesta: V poriadku. S faktickými pán poslanec Djordjevič a pán poslanec 

Ihnát. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Vážení, teraz sa tu bavíme o tom, že či bolo 

niečo zistené predvčerom alebo včera a za 45 minút alebo 40 minút, čo diskutujeme 
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o tomto, sme nedošli ku konštruktivite. To znamená, prosím vás, zhodnime sa na tom, či 
zastupiteľstvo má poveriť riaditeľa, aby podpísal odpor, či alebo, či dozorná rada sa má 
uzniesť a poveriť osobu, hej, ktorá podá odpor. Čiže, pán Lipták. Ja viem, že vy budete 
rozprávať. Ja hovorím k veci. Riešenie, nie taľafatky. Kto podá odpor? Ste ochotní vy, 
pán Vrábel voči sebe samému ako poškodenému. Nie ste ochotný. Oceňujem čestnosť, 
že krútite, nemuseli ste. Čiže, poďme v priebehu diskusie nájsť osobu, ktorá podá odpor 
a poďme ďalej. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne za slovo pán primátor. 

Odpor sa podať musí. Hej. Čiže sú to verejné financie. Odpor sa podať musí. Otázkou je 
vlastne, kto ho podá. Ja na Vlada Saxu teraz. Nikto nikoho neobviňuje, ale Vlado, keby 
si to povedal, ako vo svojej správe predsedu tejto dozornej rady teraz, tu na tomto 
zastupiteľstve, nikto nepovie nič a mlčí ako mucha. Ale ty si to nepovedal, tak ako, čiže 
nech si to každý vyhodnotí aj občan, aj poslanec, ako chce. Ja pán primátor, máme tu 
právny stav oddelenia, z právneho oddelenia. Poprosím vás veľmi pekne, aby pán Takáč 
alebo ktorákoľvek kvalifikovaná osoba, pani Medvecová sa vyjadrila, ako to s tým 
odporom vôbec je a možno bude. Buďte tak láskaví, dajte im slovo. Ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták, medzitým.  
 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Páni, ak ste si nevšimli, tak máme bytový podnik 

v miliónových stratách a vy sa tu odbavujete už pol hodiny na nejakej deväťtisícovej, 
deväťtisícovom platobnom rozkaze. Ako to je prvá vec. Ako si uvedomte, o čom sa tu 
bavíte, ale chápem, blížia sa komunálne voľby. Niektoré múmie po troch rokoch 
ožívajú. Zviditeľňujú sa opäť, že sú tu. Dobre. Chcem sa opýtať. Pán primátor, 
spomenul si, že pred rokom si zaviedol ozdravný plán v bytovom podniku. Preto sa 
chcem opýtať, keďže to bol ozdravný plán, ako dopadol. A potom trošku ma udivilo, že 
ideš vytvárať nejaké desaťčlenné kontrolné komando i napriek tomu, že tu štyri roky 
vládnete, čiže systém riadenia kontroly ste si nastavovali vy. I napriek tomu, že tu 
máme také trafikové politické kontrolné oddelenie, ktoré si si ty vytvoril. Ja to 
považujem za politickú trafiku a teraz sa ide zriaďovať nejaké desaťčlenné kontrolné 
komando, ako nerozumiem tomuto a už budeme mať tretí stupeň kontroly toho, čo sa tu 
deje štyri roky pod vašim vedením. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nakoľko sa nevie mesto dostať k účtovným dokladom. Nakoľko 

sa mesto nevie dostať k účtovným dokladom, rozhodli sme na jednej z porád, že 
oddelenie podnikov pripraví pracovnú skupinu zloženú z odborníkov, lebo potrebujú aj 
právnika, aj ekonóma, aj audítora, aj ďalšie pracovné skúsenosti. V tejto chvíli je 
podpísaný dokument, kde všetci sú oprávnení túto kontrolu vykonať na základe svojej 
skúsenosti. Tá kontrola bude rýchlo, lebo tým, že príde viac ľudí, tak to dokážu urobiť 
v priebehu pár dní, aby sme sa okamžite dostali ku týmto veciam. Tá kontrola mala 
začať včera, aby som vysvetlil, len žiaľ zo zdravotných dôvodov sme ju zrušili, jedného 
z členov, pretože by to nemalo zmysel. Jednoducho neviem urobiť nič iné, keď raz sa 
neviem dostať k účtovným dokumentom. Čo sa týka toho ozdravného procesu. Áno, 
pred viac ako rokom alebo pred rokom, naozaj neviem. Myslím, že pán poslanec 
Karaffa tu na mestskom zastupiteľstve tu vtedy tiež otvoril, že je takýto problém. Spolu, 
on bol vtedy členom dozornej rady, sme niekoľkokrát stretli, niekoľkokrát sme riešili sa 
v rámci dozornej rady, v rámci správnej rady. Nastavili sme si nejaké pravidlá. Pri tejto 
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príležitosti som pánovi riaditeľovi povedal, že pán riaditeľa nehnevajte sa, ale pýtať si 
odmenu, keď ste dostali firmu do straty, v tom čase to bolo. Nepamätám si tak, prosím, 
170 sa mi marí, ale nie som si istý. 170 tisíc. Nie je fér, poďme firmu ozdraviť. Všetci 
sa na dozornej rada aj spolu s podnikom dušovali, že áno tak, ako sme si to nastavili. 
Mesto si navyše objednalo niektoré služby, aby sme im pomohli, lebo proste ten 
ozdravný proces by sám neprišiel. Teda sme sa dohodli, že sa opraví viac škôl, viac 
dlažby na Hlavnej a podobne. Aby dostali tu dynamiku do spoločnosti, aby pracovné 
pozície, ktoré chceli sa škrtať, aby proste mali priestor na to, aby firma sa dokázala 
nastaviť na nový režim. Dostávali sem výkazy. Tie výkazy boli viac menej v duchu, na 
ktorom sme sa dohodli a v marci sme dostali list, že informácie, ktoré sme dostávali, 
boli zavádzajúce od zamestnanca bytového podniku a riešením pána konateľa je, že 
tohto zamestnanca prepustil. A zvyšok už vám pán riaditeľ vysvetlil. Ak sa chceme 
dostať k dokumentom, ak chceme vykonať kontrolu, jednoducho musíme to urobiť 
takýmto spôsobom. Poverenia sú pripravené, podpísané. Vravím, malo to začať už 
dávnejšie. Včera bol druhý termín. Posúvame to pravdepodobne na pondelok. 
Z dôvodu, že základný článok kontroly, základná osoba mala problém s covidom. Čiže 
pán poslanec Dvorský, pán poslanec Ihnát a pán poslanec Lipták ešte s faktickou. Nech 
sa páči. 

 
p. Dvorský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcel 

spýtať jednu vec, lebo nerozumiem tomu, že pán riaditeľ poslal tri listy, pokiaľ dobre 
som rozumel, a verím tomu, že tie listy dorazili aj na magistrát. Ja sa pýtam, to nikto 
nezaregistroval? Tri listy, že sa stratili. Nikto nevedel, že čo sa deje? Že vôbec poslal 
riaditeľ nejaké listy? Keď ste sa potom stretávali, ako aj pán námestník Gibóda hovoril, 
že ste sa stretávali týždeň, čo týždeň, vy ste sa o tom nebavili? Vy ste jednoducho, ako 
sa tvárili, že to neexistuje? Keď pán riaditeľ poslal tri listy, tak to tu muselo niekde 
prísť. Niekto to musel prevziať. Niekto musel informovať. Však pán primátor, vy ste 
museli dostať od niekoho nejakú správu. Alebo nie? Nevedeli ste o tom? Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ale však aj sám pán riaditeľ povedal, že mu bolo povedané, že si 

ju nezaslúži. My sme s ním komunikovalo. Totižto on v roku 2020 priniesol firmu do 
prvej straty. Dnes tá strata je už takmer 600 tisíc Eur v ďalšom roku. O čom sa tu 
bavíme? Dajme firmu do poriadku a potom si berme odmeny všetci ako sme. To proste 
nie je problém. Ale dajme ju do poriadku. A nám bolo sľúbené pred rokom, že tá strata 
170 tisíc, naozaj nie som si istý, či to bola takáto suma, že bude, 154 ma teraz pán 
riaditeľ opravil, že bude vyrovnaná na základe opatrení, ktoré sme si dohodli pred 
rokom. My sme si dohodli opravné záležitosti s tým, že mesto povedalo. Dobre, 
opravíme viac dlažby, budú robotníci mať čo robiť, opravíme viac vecí v školách, aby 
mohlo sa robiť. I napriek tomu ešte na jeseň proste nikto nerozprával o tom, ma všetci 
presviedčali, že tá strata síce sa nedostane hospodársky výsledok na nulu. Sa hovorilo 
o nejakých 30, o nejakej stotisícovej sume. Že sa to proste nezvládlo a zrazu je z toho 
600. A o tom. O tom, prosím vás, sa treba zobrať zápisnice, lebo toto je v zápisniciach 
všetko, čo teraz hovorím. Čiže prosím nespochybňujme to, čo je v zápisniciach. Lebo 
spochybňovať tu v tomto poli sa veľmi ľahko dá. Procedúru má pán poslanec Lörinc, 
nech sa páči. 

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Keďže tu padli nejaké konkrétne informácie a pán riaditeľ chce 

reagovať, procedurálny návrh je, aby mu bolo dané slovo teraz, hneď.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Tak pán riaditeľ, nech sa páči.  
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p. Vrábel, riaditeľ BPMK: No, pán primátor, ďakujem za vnesenie vašich poznatkov, ale 

trochu ich doplním. Ozdravný plán hovoril o tom, že tie zmluvy generujú stratu. Tu na 
zastupiteľstve bolo povedané vašimi slovami, bytový podnik dostane historicky najviac. 
Uzávierka hovorí, že sme dostali 7,5 milióna, v roku 2018 to bolo 8,5, čiže o 1 mil. 
menej. Na školstve ste nám stiahli o 1 mil. bez udania dôvodu. Vraj budú komerčné 
zákazky, ale robíte uzavreté súťaže. Neviem. Zároveň dlažba Hlavná. Priliali ste tam, 
áno, vykonali sme to, ale nemohli sme robiť iné činnosti v druhej polovici roka. 
Definovaná strata na valnom zhromaždení, na ktorom sme sedeli, bola mínus 160 tis., 
ale bola podmienená opatreniami, ako je aj zmena zmluvy na magistrát a na iné budovy, 
ale sa to neudialo. Rokovania trvajú 2 a pol roka o zmluvy a zmluvy majú 2 strany.  
Pán Gibóda povedal, že som s ním nekomunikoval NBO kritéria. Ja som zodpovedný 
voči jednému 100 percentnému akcionárovi, s ktorým som komunikoval s listami, na 
ktoré mi neodpovedali a neodpovedali ani na právne výzvy. Ďalšia vec. Voláte ma na 
porady. Áno, sedávam tam. Jeden zápis nebol predložený. Dáte mi vždy iba jeden bod 
a pravdu si skresľujete, ako to dokazujete aj tu v tomto pléne pán primátor. Nie, už 
nebudem ticho pán primátor a jednoducho musím povedať, že vám nezáleží na majetku 
mesta, lebo pán Karaffa predniesol v decembri, aký je havarijný stav majetku a povedal, 
že sa s ním podnikať nedá. Tak jednoducho ja hľadám riešenia, preto som to dal pánovi 
Saxovi, lebo je to neúnosné. A vy tam môžete dať aj dvesto kontrol. Mimochodom 8 ich 
už prebehlo a nič nenašli, nejaké vážne pochybenia. Čiže ďalšie kontroly neodhalia vecí 
a má... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán riaditeľ, sám ste povedali... 
 
p. Vrábel, riaditeľ BPMK: Ešte dokončím, pán primátor...  
 
p. Polaček, primátor mesta: ...sám ste povedali, že vás vaši ľudia zavádzali. Máme to na 

papieri, ste nám to poslali. To znamená, vy nám dávate nejaké informácie, ktoré sú 
úplne mimo. Sám to píšete v liste, že vás zavádzajú zamestnanci a vyriešili ste to tak, že 
ste ich prepustili.  

 
p. Vrábel, riaditeľ BPMK: Áno, lebo... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Vy ste nám nedávali správne dokumenty.  
 
p. Vrábel, riaditeľ BPMK: Môžem dopovedať?  
 
p. Polaček, primátor mesta: Jednoducho si nemáte, neviete si urobiť v tej firme poriadok.  
 
p. Vrábel, riaditeľ BPMK: No, pán primátor, ja sa snažím dva roky... 
 
p. Polaček, primátor mesta: ...proste toto je problém. Prepáčte, vyhovárať sa na to. Prepáčte, 

my máme dosť budov. Máme veľmi veľa majetku. Súhlasím, ale jednoducho nie je 
možné každú jednu budovu predsa opraviť. Jednoducho sme si nastavili nejaký plán 
opráv, nastavili sme si nejaký plán starostlivosti o majetok a teraz a vyhovárať na to, že 
proste je málo peňazí. Toto nie je v poriadku. Toto nie je o tom. Opravujeme budovy, 
opravujeme havarijné stavy, opravujeme to, čo proste je potrebné s tým, že nám všetky 
veci na porady predkladáte v nejakých osnovách, v nejakom poradí, kde osobne vy 
odporúčate, čím začať a čo menej, čo počká a čo nie. A na základe toho sa vám 
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postupne uvoľňujú prostriedky. Zavádzate. Nehovoríte pravdu. Tu pravdu točíte. Ale si 
spomeňte na všetky listy, ktoré ste na mesto poslali, čo v nich je a keď konateľ povie, že 
ho ekonomický námestník zavádzal a zistil to pri podávaní daňového priznania 30. 
marca, tak potom, čo tam prosím vás robíte, že vy zistíte pri podpisovaní daňových vecí, 
že vám nesedia čísla. Ako priebežne kontrolujete svojich kolegov, ako priebežne riadite 
firmu. Aké výkazy získavate mesačne, štvrťročne. Vy nemôžete prísť na to 31. marca, 
že máte stratu 600 tisíc. A napísať nám obyčajný list, že takéto ste zistili a vašim 
riešením je vyvodenie zodpovednosti voči ekonomickému riaditeľovi. Toto je. Toto sú 
fakty. Dívajme sa na fakty, nie na taľafatky, prosím vás. A vy chcete odmeny? Za 
straty. Za to, ako ten podnik vyzerá. Keď sa vás spýtam na projekty, neviete mi povedať 
v akom sú stave. Všetko vám trvá dlho. Nemáme dotiahnuté parkovisko, polikliniky. 
Stále len počúvame výhovorky, ako mesto vám robí zle. Ale pán riaditeľ, začnite naozaj 
od seba, začnite hľadať, ale hlavne začnite pracovať. To nie je o tom, že si bude v 
kanceláriách meniť klimatizáciu, koberce a si zlepšovať životné prostredie v rámci vašej 
práce. 

 
p. Vrábel, riaditeľ BPMK: Môžem reagovať?  
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát má procedurálny návrh.  
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, mám procedurálny návrh. Ukončiť diskusiu s možnosťou 

prihlásenia sa do diskusie. Poviem dôvod. Z toho dôvodu, aby právnici dostali možnosť. 
Právnici mesta, aby dostali možnosť sa vyjadriť k tomuto odporu voči platobnému 
rozkazu. Ďakujem pekne. Ešte stále som odpoveď nedostal. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát, pre všetkých možno jedna informácia. Pán 

poslanec Saxa prišiel s návrhom. Mám pocit, že to bolo konzultované aj s pánom 
kontrolórom. Videl to aj pán riaditeľ. Ktorý hovorí o tom, aby mesto Košice 
vypracovalo odpor, aby vypracovalo všetko to, čo treba k tomuto odporu podať s tým, 
že predseda dozornej rady zabezpečí cez právne oddelenie. Je to dohodnuté, že právne 
oddelenie to urobí v rámci bytového podniku a tento odpor zašle. Otázka znie, naozaj už 
len o ten podpis, ako povedal pán poslanec. Toto si my musíme právne vyriešiť, čo 
nedokážeme v tejto sekunde nastaviť, ale tento proces si myslím, že je rozumný. Mesto 
napíše to, čo treba a uvidíme, či to vyriešime cez vlastníka alebo, či to urobíme nejakým 
poverením, aby to urobil príslušný zamestnanec bytového podniku. Čiže, myslím si, že 
tento návrh je v tejto chvíli odkonzultovaný a ako bude vyzerať samotný odpor v tejto 
sekunde ťažko povedať, ho treba ozaj napísať a pripraviť. Aby som vysvetlil to, čo sa 
medzitým tu dohodlo a medzitým sme to riešili. Pán poslanec Saxa prípadne to chce 
predniesť, aby to dovysvetľoval a sa možno posunieme tým pádom trošku ďalej.  

 
p. Saxa, poslanec MZ: Dobre. Ďakujem za slovo. Dovoľte teda, aby som predniesol návrh na 

uznesenie doplnený v zmysle toho, čo tu aj bolo povedané. Mestské zastupiteľstvo v 
zmysle príslušných paragrafov a tak ďalej, berie na vedomie informáciu o činnosti 
Dozornej rady Bytového podniku mesta Košice. To je po prvé. Po druhé. Žiada mesto 
Košice, ako jediného spoločníka o zabezpečenie podania odporu voči rozhodnutiu o 
platobnom rozkaze SPZN a tak ďalej číslo, hej, to sa potom povie pri prednesení 
návrhu. Čiže, zhruba v takomto znení, lebo isteže teraz som sa radil s takým právnikom, 
s takým právnikom. Je taká atypická situácia. To znamená, ja by som hovoril mesto 
zaviazať a samozrejme, či už v spolupráci s dozornou radou, s právnym oddelením, 
s primátorom ako zástupcom valného zhromaždenia. Nejakú cestu nájsť a zároveň aj 
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pre pokročilý čas aj tým, že asi nemáme až úplne takú informáciu všetci o tom, ako to 
má byť. Navrhujem aj ukončiť diskusiu v tomto bode, aby sme sa pohli ďalej. Čiže, 
dám procedúru ukončiť diskusiu v tomto bode a bez možnosti s faktickými a poprosím 
aj tie, čo teraz sú prihlásení, respektíve nech dobehnú. Asi tie nech dobehnú. A bez 
možnosti prihlásenia faktickými a myslím, že potom budeme informovať na ďalšom 
zastupiteľstve, ako to vlastne dopadlo. Čiže procedúra ukončiť diskusiu bez možnosti 
prihlásenia sa aj faktickými. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Hlasujeme. 
 
Hlasovanie 61 -  za: 20, proti: 0, zdržali sa: 4 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. V rozprave ešte vystúpia s faktickými pán 

poslanec Ihnát, pán poslanec Lipták, pán poslanec Karaffa. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka.. Ďakujem pekne, už mám teraz pustené. Ďakujem 

pekne pán primátor za slovo. Samozrejme, len chcem pripomenúť vlastne, že beží 
lehota podania toho odporu, aby sa nezabudlo na lehotu. To je, ako je to veľmi dôležitý 
fakt. K pánovi Liptákovi, lebo na neho som chcel zareagovať. Pán kolega, každý 
eurocent verejných financií treba otočiť dvakrát. Čiže keď hovoríme, že nejakých 10 tis. 
stúpla, ale len ako a tak ďalej. Dvakrát otočiť tieto peniaze. A vás pán konateľ sa chcem 
opýtať, naozaj tu pred nami všetkými, ako neviem, kde ste, aj som vás teraz nevidí, aha, 
tu ste. Chcem sa vás opýtať. Doručíte tie účtovné doklady konečne, ako dáte im tie 
účtovné doklady, aby nebola vojna, aby sme to v kuse nepočúvali? Dajte im a je svätý 
pokoj. Zistí sa, nezistí. Padla. Buďte tak láskaví. Ďakujem. 

 
p. Vrábeľ, riaditeľ BPMK: Pán Ihnát. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták, nech sa páči. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja mám jednu otázku. Inač, pán Ihnát. 

Pán doktor Ihnát. Keď veríme súdom, nechajme to na súd a súdy rozhodnú ako to je. 
Ale nebavme sa o tých deväť tisícoch už ďalej, lebo hovorím, že sme v strate niekoľko 
miliónov. Otázka na pána primátora. Keď ste sa doteraz nevedeli dostať k tým 
kontrolným materiálom, ktoré chcete skontrolovať. Chcem sa opýtať, ako sa k ním 
dostane to desaťčlenné kontrolné komando. To ako vykopnú dvere alebo cez okná tam 
vojdú.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Nie je to desaťčlenné, je to niekoľkočlenné. Tak sa dohodnime. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: To je jedno. Ide o to, že ty pán primátor sa nevieš ku ním dostať, 

údajne, ale komando sa ku ním dostane. Tak chcem vedieť, akým spôsobom. Ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán kontrolór, nech sa páči, máte slovo. 
 
p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Ďakujem pekne. Veľmi jednoduchým a legálnym spôsobom 

a to s povereným vedúcim referátu mestských podnikov sme prebrali, nepamätám si, 
možno pred mesiacom to bolo, kde som ho upozornil, že zákon o finančnej kontrole 
jednoznačne umožňuje vykonávať finančnú kontrolu na mieste aj zástupcom jediného 
spoločníka, respektíve zamestnancom jediného spoločníka. Tam išlo naozaj iba o to, 
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aby bola dodržaná forma, čo som vysvetlil potom aj právnikom v bytovom podniku. Z 
tohto pohľadu je všetko už, z môjho pohľadu tiež čisté, legálne, všetky finančné 
doklady musia byť kontrolnej skupine sprístupnené. Naozaj sme boli pred niekoľkými 
rokmi v bytovom podniku a rovno vám poviem, že hneď vtedy som upozorňoval na to, 
že náš bytový podnik dobehne minulosť, pretože okamžite a to vie aj pán riaditeľ 
bytového podniku, som musel skonštatovať, že zle prebehla transformácia Správy 
majetku mesta Košíc do bytového podniku. To bola len otázka času, kedy sa tieto 
problémy objavia. Tieto problémy sa objavili aj v súvislosti s covidom. Okrem toho sme 
upozornili aj na nedostatky v správcovskej zmluve. Bola len jedna. Týkala sa všetkých 
činností. To znamená, boli tam pomiešané hrušky s jablkami. Napríklad, že správa 
bytov bola súčasne so správou tohto objektu, čiže množstvo a množstvo problémov. A 
úplne na záver si dovolím citovať z môjho príhovoru, ktorý som mal pripravený na 
marec, aj na toto zastupiteľstvo. Na základe kontrolných prieskumov a interview, ktoré 
vykonal hlavný kontrolór na začiatku funkčného obdobia je potrebné upozorniť na 
nedostatky v systéme finančného riadenia, nedostatky v riadení mestských spoločností a 
organizácií a na potrebu zmeniť prístup k mestským obchodným spoločnostiam. Toto 
platí, na tom trvám. Pokiaľ sa nezačneme viacej venovať problému finančného riadenia. 
Pokiaľ neinovujeme celý systém finančného riadenia, vždy sa nám budú objavovať 
problémy a upozorňujem vás, že okrem správcovskej zmluvy máme ešte jeden ďalší 
problém neriešený, niekoľkoročný. Je to zmluva o službách v mestskej hromadnej 
doprave, ktorá je uzavretá s Dopravným podnikom mesta Košice a ktorú som už dávno 
odporučil zmeniť a novelizovať. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Faktické boli procedúrou zastavené. To 

znamená, pán poslanec Karaffa. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Nebol som tu počas celého rokovania o tomto 

bode, lebo som musel odísť. Čakal som na bod 28.9, ktorý ste aj tak neschválili. Musím 
povedať jednu vec. Na ostatnom rokovaní zastupiteľstva som bol vymenený na poste 
predsedu dozornej rady z osobných dôvodov. Nevyrušujem? Miloš. Z osobných 
dôvodov, lebo ako som povedal, nastúpil som do štátnej služby. Môžem vás poprosiť 
kolegovia. A skutočne to, čo tu odznelo aj z úst pána primátora, aj z úst niektorých 
kolegov a teraz aj z úst pána kontrolóra. Nie sú procesy nastavené dobre a tú zmluvu je 
potrebné, na výkon správy, je potrebné zmeniť. Bytový podnik v mnohých prípadoch 
dopláca ako správca na činnosti, ktoré by, teda znáša náklady, ktoré by malo znášať 
mesto, ale je tu aj jeden podstatný fakt. Myslím, že to bolo v júli 2021, kedy valné 
zhromaždenie schválilo finančný plán, čo nie je v poriadku, že sa tak neskoro počas 
roka schvaľuje finančný plán, ale ten finančný plán hovoril o nejakej strate zaokrúhlene 
mínus 160 tis.. My sme boli informovaní. Ja som aj ústne na ostatnom rokovaní 
zastupiteľstva bol informovaný o tom, že tie čísla sú dobre, že budú ešte lepšie a 
nakoniec som dostal informáciu, keď som odišiel z firmy, že či som vedel o tom, že tá 
strata bude taká veľká, aká je. To je takmer 400 tis., ak teraz dobre hovorím to číslo. No 
a áno, podľa mojich informácií došlo k ukončeniu pracovného pomeru s finančným 
riaditeľom, ale viete. Predstavte si, že by primátor oznámil, že viete ako sme vám 
hovorili o tom rozpočte, no nie je to celkom dobre a bude strata vyššia a nebudú 
peniaze, ale ja odvolám Kažimírovú. No tak tu ako viacerí by ste požadovali hlavu 
primátora ako štatutára, pretože on je za tú organizáciu zodpovedný. A to nestačí proste 
len povedať, že teda, no tak sa stala nejaká chyba, niekto odíde, lebo na konci dňa po 
tom, ako budeme to musieť nejakým spôsobom riešiť. A buď do toho nalejeme viacej 
peňazí alebo čo, pôjde firma do konkurzu. Čiže ja som veľmi nemilo prekvapený tými 
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hospodárskymi výsledkami, lebo ja som celý čas o tom informáciu nemal. Iné čísla boli 
predkladané. A je to na zváženie, ako sa k tomu postaví zastupiteľstvo. Poviem to takto 
a to hovorím veľmi diplomaticky vzhľadom na to, že viete, aký ja mám slovník. Toľko 
z mojej strany. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát, máte procedurálny návrh? Nech sa páči. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, mal som procedurálny návrh, že ja by som poprosil len pekne, 

aby hneď teraz mohol vystúpiť pán konateľ Vrábel, aby reagoval na tie otázky, ktoré 
boli. Aj ja som mu dal otázku ku účtovným dokladom a odpoveď som nedostal. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Hlasujeme. Diskusia bola uzavretá. 
 
Hlasovanie č. 62 -  za: 26, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: OK. Nech sa páči. Pán riaditeľ. 
 
p. Vrábel, riaditeľ BPMK: Takže k tým účtovným dokladom. My pracovníkom z magistrátu 

sme povedali len, že tá kontrola na mieste ohľadom tých účtovných dokladov nie je 
právne v súlade. Následne, ako povedal pán kontrolór, spojili sme sa, naše právne 
s mestom a sme ich usmernili, čo všetko je potrebné spraviť, aby to malo náležitosti. Ja 
s tým absolútne problém nemám. Doplnenie k tomu. My máme účtovný audit. Účtovný 
audit prebehol a tam nie sú vážne konštatovania, čo sa týka účtovníctva alebo 
pochybenia. Ja by som sa len vrátil, ako konateľ, možno riaditeľ, k jednej veci. Pozrite 
si tie čísla, prečo je ten výpadok a sú dva roky covidu. To je prvá vec. Druhá vec. Ja 
som rád, že to tu odznelo, lebo možno sa to začne riešiť. A tretia. Ja si nemyslím, že 
bytový podnik má prezamestnanosť. Lebo jednoducho, tie zmluvy sú staré, tí ľudia to 
vykonávajú. Chce to technický, odborný aj neviem aký dohľad ten výkon správy a tie 
zmluvy nie sú dobre nastavené. Ony tvoria stratu a ja ju jednoducho počas dvoch rokov 
pandémie som nevedel zastaviť. A ja som o tom presviedčal. A čo sa týka výsledkov. 
Tak my sme tam poslali nejaký list. Nabudúce dám kolkovaný. Ale tam je vysvetlené, 
prečo sú tie čísla iné, ako boli prezentované, ale jednoducho ja som nevyvodil 
zodpovednosť voči pracovníkovi kvôli tomu, že ale, že tie čísla nesedia alebo ich 
nevysvetlil, ale že som bol dlhodobo zavádzaných. Ja keď o nich neviem, keď nezúčtuje 
rezervy, straty a neviem, čo všetko. Ja o tom musí vedieť. To som vyhodnotil ako 
manažér. Ja sa s ním ďalej môžem súdiť. Ďakujem. Pán Ihnát ešte. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ténai.  
 
p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem. Pekný deň prajem všetkým. Vážený pán primátor, kolegyne 

poslankyne, poslanci. Ja som si tu napísal zopár poznámok, ktoré ako som počúval, tak 
skúsim možnože poukázať na niektoré veci v krátkosti. Ja vnímam už dlhé obdobie, my 
tu máme v meste štyri správcovské spoločnosti, ktoré nám spravujú nehnuteľnosti. Nie 
je to len bytový podnik, ale je to aj K-13-stka, je to aj Správa mestskej zelene. Však 
pred chvíľkou sme riešili krematórium. Je tu TEHO, ktoré nám spravuje plaváreň atď., 
atď.. Okrem toho tu máme ďalších 22 správcovských organizácií. To nazvem. To je 22 
mestských častí, ktoré tak isto spravujú mestský majetok. To znamená 26 subjektov. 
Prepáčte, jeden tu vyplakáva. Jeden tu vyplakáva a jeden je tu problém a vyslovene je to 
problém, ktorý riešime pravidelne. Ak sa pamätáte vážené kolegyne poslankyne, vážení 
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kolegovia poslanci, chceli sme od bytového podniku tri veci. Nie jednoduché, ale tri 
veci. Určené parkovisko pre autovraky, polikliniku na Ťahanovciach a polikliniku na 
KVP. To boli najdôležitejšie veci, ktoré na začiatku nášho funkčného obdobia sme si 
povedali, že toto sú pre nás najdôležitejšie veci. Neviem, čo je v akom stave. Máme ešte 
bod 52, myslím, že Určené parkovisko, ale starostovia, ktorí tu sedia za nami, či je to 
pán Ihnát alebo je to pán Lörinc vám vedia povedať, v akom stave sú, a príprava opravy 
polikliniky. Takže, pán Vrábel, povedali ste, prepáčte, že teraz budem možno troška 
osobný, povedali ste presne doslova. To musí fungovať, to nie je trhací kalendár. No, ja 
mám taký pocit, že máme tu fakt akože nejaký trhací kalendár. A prepáčte, ale ja ako 
manažér sa vám troška čudujem, že vy v tejto atmosfére ešte chcete pracovať. Ja by som 
sa bol zbalil, odišiel a potom sa súdil. A potom sa súdil a verte tomu, že aj vysúdil veci. 
To znamená, je to môj názor. Je to môj názor a fakt sa čudujem, že my tu dnes na tomto 
zastupiteľstve riešime také veci, ako riešime. Ďakujem veľmi pekne. Skúste sa 
kolegyne, poslanci, poslankyne a poslanci zamyslieť, prečo to tu musíme dneska riešiť. 
Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Seman. 
 
p. Seman, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Niektoré otázky boli už aj zodpovedané, na 

ktoré som čakal sa spýtať. Takže som rád, že sme sa dozvedeli, že to nebola pravda, že 
bytový podnik nie, že nechcel pustiť tú kontrolu finančnú, ale že tam nebola správna 
forma, čo bolo vysvetlené. Bavíme sa tu o nejakom ozdravnom pláne, ktorý bol 
plánovaný. Za rok sa nič neudialo. Ja sa pýtam, máme tu ešte 6 mesiacov, čo ešte 
plánujete, či vedenie mesta. Pán riaditeľ, tých ďalších 6 mesiacov na nejakú záchranu, 
či tam vôbec ešte nejaká šanca na to. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Myslím, že to ukáže kontrola, respektíve dozorná rada asi bude 

zasadať. Tak isto bude aj výročná správa. Musí byť prejednaná. Čiže to sú veci, ktoré sú 
pred nami a budú čochvíľa na našich stoloch. Tým pádom diskusiu sme uzavreli. Návrh 
na uznesenie, ak existuje, nech sa páči.  

 
p. Saxa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných predpisov po 1.) berie na vedomie Informáciu o činnosti Dozornej 
rady Bytového podniku mesta Košice, po 2.) žiada mesto Košice ako jediného 
spoločníka o zabezpečenie podania odporu voči rozhodnutiu o platobnom rozkaze: Sp. 
Zn.: 27UP/853/2022 – IČS: 6122336818.“ Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 63 -  za: 28, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  

- - - 
 
Bod č. 30 
Informácia o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
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p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 30 - Informácia o činnosti komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva 
v Košiciach. Nech sa páči, otváram rozpravu. Pán poslanec Hlinka. 

 
p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Informáciu ste v stručnej podobe dostali v 

podkladových materiáloch niekoľko dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva. To 
znamená, ja len spomeniem podstatu. Komisia preskúmala jednotlivé oznámenia a 
konštatovala, že všetci poslanci mestského zastupiteľstva oznámenia podali včas. No a 
ďalej sme sa zaoberali aj obsahom týchto podaní, respektíve oznámení. Výnimočne sa 
objavili drobné formálne nedostatky tak, ako bolo niekedy aj v minulosti, takže tieto 
boli poznačené, zaznamenané a príslušní poslanci boli vyzvaní, aby ich v stanovenej 
lehote doplnili, respektíve odstránili. Napríklad chýbal podpis vlastnoručný. Napríklad 
chýbalo potvrdenie, keď išlo o elektronicky podané daňové priznanie na daňový úrad, 
že teda to bolo ozaj potvrdené, že to podali na daňový úrad a podobne. Čiže po 
odstránení týchto spomenutých niektorých nedostatkov budú tieto oznámenia 
zverejnené na webovom sídle mesta Košice v súlade s príslušným ustanovením 
ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. Preto si dovolím predložiť návrh na 
uznesenie k tomuto bodu, že Mestské zastupiteľstvo v Košiciach berie na vedomie 
informáciu o činnosti komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zo dňa 10. 6. 2022. 
Všetko z mojej strany. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ak sa do rozpravy nik nehlási, uzatváram 

rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa príslušných právnych predpisov berie na vedomie Informáciu o činnosti Komisie 
na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 10. 6. 2022.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 64 -  za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Návrh bol prijatý.  

- - - 
 
Bod č. 30/1 
Dodatok č. 7 k Tarife DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou 
od 21.03.2022  
 
p. Polaček, primátor mesta: Bod č. 30/1 - Dodatok číslo 7 k Tarife Dopravný podnik mesta 

Košice pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 21. 3. 2022. Nech sa páči, 
otváram rozpravu. Nech sa páči, pani poslankyňa máte slovo. 

 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Takže kolegovia, kolegyne, na minulom, na ostatnom 

zastupiteľstve tento bod po dvojhodinovej diskusii bol prerušený. Bola by som veľmi 
rada, keby sme v ňom dnes pokračovali a prijali teda rozhodnutie, či už áno alebo v 
podstate nie. Za 3 mesiace sa zásadné veci vlastne určite zmenili, takže urobím krátky 
antré. Poprosím o 6 minút minimálne. V polovici marca, teda rekonštrukcia Slaneckej 
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cesty začala. Začali sa stavebné práce. Ešte raz. Je to najviac vyťažená cesta druhej 
triedy v Košickom kraji. Denne po Slaneckej prejde priemerne 28 tis. motorových 
vozidiel. V súčasnosti fungujú len dva jazdné pruhy a podstatná časť dopravy v podstate 
bola stiahnutá dovnútra sídliska. Ani vám nehovorím, ako vnútorné komunikácie 
vyzerajú. Je to takmer jeden tankodrom. Za tri mesiace v podstate nikto z poslancov 
neprejavil záujem, aby prišiel a to aj chápem, na nejaký kontrolný deň alebo v podstate 
možno sa ho to netýka, okrem pána Semana, Schwarcza a Berbericha, keďže sú priamo 
dotknutí v mestskej časti. A v podstate máme za to... Druhá vec, keď putujete po 
Slaneckej tak, kto sa tam vyskytol, nájde sa v čude. Pretože áno, dopravný podnik je 
taký, aký je. Doľava neodbočíte, čiže opäť motoristi musia vkĺznuť do vnútra sídliska a 
nehovorím o tom, ako dopadli v podstate chodci. Áno, bohužiaľ, je to tak, niektorí si 
myslia, že musia alebo by mali lietať na metle, pretože sa nemôžu dostať ani do práce 
alebo vlastne k obchodným centrám, ale nie o tom je vlastne reč a tento bod. Je to 
o tom, aby v podstate sme odľahčili tú dopravu, ten nápor, ktorý je na Slaneckej ceste 
a predišli vlastne kolapsu, pretože tá hlavná rekonštrukcia, tie vlastne všetky stavebné 
stroje a to všetko, čo bude nasledovať bude počas letných mesiacov, takže ten návrh, 
ktorý bol predložený, bol správny. Čiže, aby električková doprava z mestskej časti, do 
mestskej časti bola pre cestujúcu verejnosť bezplatná s tým, aby bola v celom profile, 
čiže naozaj, ten kto nasadne na Važeckej, aby sa do bodu B dostal, by to malo naozaj 
opodstatnenie. Nemyslím si, že týmto návrhom by dopravný podnik alebo mesto 
skolabovalo, pretože sa jedná len o 4 električky, čiže jednotka, trojka, deviatka a R 
dvojka a vlastne ten záujem je o to, aby sme motivovali a presvedčili vlastne tých, ktorí 
dnes ešte MHD-éčkou necestujú a jednak do ďalšieho obdobia sú pre nás, to môžu byť 
veľmi dobré čísla a dáta, ako sa správa verejnosť, keď takýto nástroj zavedieme 
a použijeme. Ďalších 60 spojov v meste Košice, samozrejme je hradených. Čiže jedná 
sa len o električky, ktoré boli vymenované, jedná sa o dopravu z mestskej časti, do 
mestskej časti pre cestujúcu verejnosť a jedná sa to od obdobia s účinnosťou od 1. 7. do 
31. 8. 2022, čiže počas rekonštrukcie Slaneckej. Čiže naším zámerom je, a myslím, si, 
že spoločným by malo byť, aby naozaj podstatná časť cestujúcich využívala 
električkovú dopravu, aby sme odľahčili ten nápor, ktorý je dennodenne a ak má niekto 
s tým naozaj problém, ja ho pozývam do mestskej časti na jeden veľký kontrolný deň a 
naozaj vtedy pochopí, v akom čude sa našli títo obyvatelia, ktorí sú dennodenne 
atakovaní a jednak samozrejme tá vnútro sídlisková komunikácia, po nej ide niekoľko 
tisíc áut denne. Tieto autá tam budú premávať ďalších 13 mesiacov. Čiže, toto si 
myslím by malo byť našim spoločným zámerom, aby sme predišli vlastne kolapsu, 
ktorý na Slaneckej ceste hrozí, je v súčasnosti a musím poukázať aj na zásadný element 
a to je životné prostredie a ovzdušie, pretože, keď to množstvo áut stojí v tých kolónach, 
tak samozrejme to množstvo výfukových plynov je diametrálne odlišné a väčšie. Takže 
prosím poslancov, aby tento návrh podporili, aby tu nikto neatakoval, že teda dopravný 
podnik skolabuje alebo niečo podobné, pretože to nie je pravda. Pretože tých 
cestujúcich, ktorých tam chceme dnes motivovať, oni sa nepodieľajú na nejakých 
príjmoch, na tržbách, pretože oni dnes možno ani necestujú tou MHD-éčkou a zároveň 
by to bolo dobrým nástrojom, aby sme aj do budúcna motivovali Košičanov, ukázali im 
priestor, že tá MHD-éčka, by mala byť tou témou, ktorou sa budúcnosti budeme 
zaoberať a vlastne, aby sa vylúčila, vlastne, eliminovala, vlastne tá preprava po 
vozovkách, komunikáciách a tak ďalej. Takže toľko z mojej strany a keď niekto sa chce 
niečo opýtať, budem veľmi rada.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa Iľaščíková, pán poslanec 

Karaffa, nech sa páči. 
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p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Tak ako aj na minulom 

zastupiteľstve, aj teraz vyjadrujem podporu Lenkinmu návrhu. Ja myslím, že je to veľmi 
dobrý návrh a aspoň za ten čas, kedy tá rekonštrukcia prebieha, mali by sme vlastne tým 
ľuďom umožniť cestovať do alebo respektíve ich motivovať, aby cestovali električkou a 
presne ako pani starostka vraví, žiadne straty podľa mňa nehrozia, lebo tie električky 
chodia poloprázdne. Áut je plno. Čiže len tú električku naplníme a tie autá znížime na 
ceste. A ja verím, že možno do budúcna budeme raz odvážne aj v takej kondícii, že 
dáme mestskú hromadnú dopravu zadarmo a vtedy môžeme hovoriť o nejakom zelenom 
a neviem akom meste. Takže ja vyjadrujem plnú podporu návrhu Lenkinmu a veľmi 
pekne prosím kolegov, podporme tento návrh. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa, nech sa páči. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja to podporím a podporím 

to aj preto, nie je to pravda, že len kolegovia, ktorí boli menovaní, že sa o to zaujímajú. 
Ja chodievam pomerne často teraz cez jazero a s údivom sledujem, že ako na takom 
veľkom projekte môže robiť len pár chlapov, technika je odstavená počas pracovných 
dní. Nehovorím o tom, že v sobotu ich tam ani nie je vidieť. A nemyslím si, že takto sa 
majú robiť také veľké stavby, kde je to vlastne tepna cez, výpadovka z mesta. Čiže, ak 
je takto schválený harmonogram prác, to už teraz samozrejme neovplyvníme, ale ja som 
postrehol na webe mesta, že vlastne všetko ide podľa plánu, podľa harmonogramu. A ja 
si myslím, že potom ten harmonogram je nastavený asi veľmi benevolentne. Pretože 
skutočne ako tie práce postupujú podľa môjho názoru príliš pomaly. Keby to robil 
súkromník pre seba, tak by to išlo omnoho rýchlejšie. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník, nech sa páči. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pani poslankyňa Kovačevičová, 

poprosím vás, keďže reagujem na vás. Neviem, či som vás správne postrehol v tom 
dátume, lebo ste povedala, že to do konca augusta roku 22. OK. Druhá vec. O akej asi 
očakávanej sume sa bavíme, ale keď hovoríte, že tam strata nebude. Ja si myslím, že 
každý z kolegov, ktorý očakáva, že presadnú títo vodiči vo veľkej miere len kvôli tomu, 
že to bude zadarmo. Oni presadnú práve kvôli tomu, lebo majú problém s tým 
prejazdom. To bude možno skôr tá motivácia. Nie to, že to majú zadarmo. A ja sa len 
bojím, že budeme voziť tých istých cestujúcich, len to budú mať všetci zadarmo a v tom 
prípade ja sa pýtam, že obyvatelia Severu, Komenského ulice, obyvatelia Západu, 
Triedy SNP, kde je ich kompenzácia, keď sa rekonštruovali električkové trate. 
Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Je rok 2022, tak riešme to, nie čo bolo 

v roku 2014 až 2018. Ale dobre. Pani poslankyňa Kovačevičová hovorila, že nebudú 
ďalšie výpadky. Pardon. Že nebude mesto nič niesť. Hej. No nepovedala žiadne 
extrémne, povedala, že nebudú žiadne, takže predpokladám, že ona nežiada navýšenie 
spojov. To s tým súhlasím. Keď nedôjde k navýšeniu spojov, vtedy nie sú žiadne 
výdavky. Ale opakujem, keď nedôjde k navýšeniu, pán Lipták pred chvíľou ste ma 
upozornil, tak ma počúvajte. Aj to je pravda, čo povedala, že tých, ktorých motivujeme 
cestovať, že presadnú z auta do MHD. Áno, títo nám nevyrobia stratu. Ale čo tí, ktorí si 
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kupujú tie mesačníky a tie lístky. Ale to nie je jedno. To nevieme momentálne, že koľko 
je. Však ja nemusím dneska hovoriť o nejakej zmene programového rozpočtu. Ale tí, 
oni budú mať všetci zadarmo. Čiže nehovorme, že nebude výpadok, bude výpadok. 
Však len hovorme pravdu, nič iné.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Dám slovo pánovi riaditeľovi, lebo myslím si, že je podstatné si 

vypočuť dve skutočnosti. Jedna vec je smerom, čo to spôsobí dopravnému podniku 
a zároveň ho poprosím, aby sa vyjadril, alebo najprv aby sa vyjadril k tomu, čo tu padlo, 
že je na stavbe podľa, prepáčte mi, laického názoru, málo robotníkov. Čiže, vysvetlí 
vám aj túto skutočnosť. Ja len poviem jeden príbeh. Pýtala sa ma jedna pani, že prečo 
na tom moste stále nikto nie je. Ale vy chodíte autom cez ten most? Že áno. A čo 
myslíte, pod mostom sa nepracuje? Že tam nie sú ďalšie inžinierske siete, ktoré nevidíte 
z toho auta, ktoré treba robiť? Čiže, prosím, treba vnímať aj stavbu z pohľadu nielen 
toho vodiča, ale komplexne. Tých prác, ktoré sa tam robia, je mnoho. Nech sa páči, pán 
riaditeľ. 

 
p. Čop, riaditeľ magistrátu: Ďakujem veľmi pekne. Vyjadrím sa najprv k tým prácam, ktoré 

prebiehajú na ceste Slanecká. V každom prípade tak, ako bolo prezentované, 
postupujeme podľa harmonogramu. Zároveň operatívne reagujeme na výsledky, ktoré 
musíme každodenne riešiť, respektíve manažéri riešia na stavbe. Bohužiaľ, výsledok je 
taký, ako pri väčšine inžinierskych sieti alebo sietí na Slovensku. Stanoviská, ktoré sme 
dostali k sieťam pred alebo vo fáze prípravy stavby stáli za veľké nič. Áno, pri odkrytí 
stavby sme zistili, že siete sú ťahané úplne niekde inde, čiže sme v zmenovom konaní, 
robíme nové prekládky, získavame nové súhlasy, čiže teraz prebieha tá najpodstatnejšia 
časť stavby, keď sa vlastne robia prípravné práce a robia sa vlastne prekládky sietí, robí 
sa tam nové mostné prekrytie, robí sa prekládka alebo pripravuje sa prekládka veľmi 
vysokého napätia, čiže je tam x činností, na ktorých sa dneska pracuje a ktoré sú 
nevyhnutné pre to, aby tam potom mohla nabehnúť tá technika a mohli začať s prácami. 
Robia sa tam skúšky únosnosti podložia. Áno, zisťujú sa, by som povedal nejaké 
historické veci, ktoré v tejto danej lokalite sú. Odkryli sme cestu, zistili sme, že vlastne 
už keď sa samotná cesta stavala, boli problémy s podzemnou vodou, respektíve so 
stabilitou podlažia. Je tam vyliate kvantum betónu, ktoré v minulosti nikto neriešil. 
Sondy, ktoré sa robili vlastne ukazujú, že sú tam rôzne kapsule, ktoré vlastne spôsobujú, 
že únosnosť podložia v danom území je na rôznych miestach úplne inakšia, áno, alebo 
ako sa očakávalo, ale toto sú, bežné, toto sú veci, ktoré sa vyskytnú pri stavbách, pri 
líniových stavbách, ktoré sa nevedú na zelenej lúke. Toto je stavba, ktorá sa vedie v 
zastavanom území a tieto veci sa nedali odhadnúť a pripraviť v inom rozsahu, ako sú 
momentálne teraz. Takže vlastne sú to všetky veci, ktoré sú strategicky dôležité preto, 
aby sme Slaneckú cestu dokončili podľa harmonogramu tak, ako je nastavené v roku 23 
a skolaudovali ju v požadovanom termíne. A čo sa týka tej, vlastne, dopravy zadarmo 
a požiadavky na túto záležitosť. V tomto... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ak dovolíte, prosím, sústreďme sa, lebo treba mať aj fakty a čísla 

k dispozícii pred rozhodovaním. Kolegovia! 
 
p. Čop, riaditeľ magistrátu: Čiže, čo sa týka vlastne finančnej náročnosti, vlastne, dopravy 

zadarmo. V tejto veci by som bol veľmi opatrný, pretože zadarmo neexistuje nič. Čiže, 
ak v postate niekomu poskytneme zľavu, tak dopravný podnik bude musieť z toho 
zaplatiť DPH. Áno. Čiže, to si treba uvedomiť. Druhá vec je, že pre rok 21 boli 
plánované tržby z cestovného na úrovni 13 mil.. Boli na úrovni 10 v skutočnosti. Áno. 



104 

 

Pre rok 2022 sú plánované na úrovni 15 mil. a každý takýto krok spôsobuje výpadky na 
tržbách. Tieto tržby potom chýbajú v hospodárení dopravného podniku a reálne musím 
povedať, že mimo dneska sa bavíme o tom, ako dofinancovať dopravný podnik. Keď 
sme pripravovali rozpočet pre tento rok, bavili sme sa o tom, že mesto bude musieť 
dofinancovať stratu za rok 21, kde sme sa rozprávali o tom, že tá strata by mala byť na 
úrovni 4 mil. tak, ako som to prezentoval naposledy plus dofinancovať niektoré iné 
investičné záležitosti z roku 21, ktoré sa bohužiaľ tým, že bol covid a dlhšie dodacie 
doby začínali byť, realizovali v roku. Boli dodané až roku 22 a mimo rozpočtu ich bolo 
treba dofinancovať do úrovne niekde okolo jedného milióna, ale realita, ktorá sa 
postupne v priebehu tohto polroka mení a ktorú dostávame z dopravného podniku na 
mesto, hovorí o požiadavke na opravy električkových tratí mimo obratiska Važecká na 
ďalších 2,2 milióna. Prichádza dopravný podnik s tým, že vlastne musí začať s 
rekonštrukciou alebo s generálnymi opravami električiek. Momentálne sa bavíme 
o sume nejaký 1,2 milióna a takýchto náležitostí tam je niekoľko, čiže bavíme sa teraz, 
plus sú tam výpadky na tržbách. Áno. Zároveň je tuná situácia, problematická situácia s 
energonosičmi, kde výrazne stúpli náklady na pohonné hmoty CNG a ďalšie zložky. 
Čiže dneska sa bavíme o dofinancovaní dopravného podniku na úrovni, keď to poviem 
tak a môžeme o tom diskutovať, niekde medzi 8-11 miliónmi, za predpokladu, že budú 
naplnené tržby, s ktorými dopravný podnik počíta. Áno. Ale to je stále otázka. Čiže, 
poskytovať v tomto stave dopravu zadarmo, áno, a podobné záležitosti. Proste to je nad 
možnosti mesta. Čo potom spravíme, keď budeme rekonštruovať Triedu KVP na KVP? 
Dáme všetkým cestujúcim tak isto dopravu zadarmo? Rekonštruujeme, začali sme 
rekonštrukciu Čermeľskej cesty. Áno. Všetky linky, ktoré chodia touto lokalitou budú 
zadarmo? Proste toto nie je cesta, ktorú si môžeme dovoliť. Je to nad možnosti mesta a 
ohrozuje to rozpočet mesta, ale aj výrazne to ohrozuje hospodárenie dopravného 
podniku. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ak dovolíte, ešte ja dve poznámky. V marci tá situácia vyzerala 

inak. Po prvé boli obavy, ako tá rekonštrukcia bude vyzerať. Ja viem, že ľudia stoja 
v kolónach. Život v mestskej časti jazero sa spomalil na tej doprave a treba povedať a 
oceniť, že dopravní inžinieri to nevymysleli zle a ten prejazd mestskou časťou jazera v 
špičke hovorí o zdržaní 10 minút. To si treba povedať, že dopravní inžinieri to urobili 
dobre. Plus sme navyše opravili cestu, do ktorej sme rozložili približne 100 tis. Eur, 
Krásna obchvat na Zdobu. Opäť ako pomoc mestskej časti jazero, aby do jazera 
nevstupovali tí, ktorí nie sú z jazera, ale prichádzajú z mesta, zvonku alebo z mestskej 
časti Krásna. Aj to je pomoc, ktorú sme už urobili. Ale v marci sme my nerozprávali o 
tom, že dopravný podnik čísla, ktoré teraz predkladá posledný týždeň budú takéto 
obrovské. To sme nevedeli ešte v marci, keď sme uvažovali a v dobrom uvažovali. A 
tak isto sme nemohli vedieť, že i dnes budeme musieť rezervný fond použiť a pozor, 
v rezervnom fonde nám ostáva 1 mil. Eur. To je nič. Už nech je akokoľvek a nech sa 
budete dívať na bytový podnik z ktorejkoľvek strany, máme tam stratu. Nech 
kohokoľvek obviňujeme, je tam strata. Dopravný podnik. Je tam strata. Učitelia, ak 
príde zákon, že bude treba v rámci vyššej kolektívnej zmluve zaplatiť im vyššie mzdy, 
budeme musieť doplatiť mzdy učiteľov, ktorí sú v škôlkach a vyrovnať im mzdy. To 
znamená, pred nami v rámci tohto roka je ešte niekoľko výziev, niekoľkokrát 100 tis. 
Eur, ktoré budeme musieť riešiť a nebude sa nás štát pýtať, či na to máme. Čiže, prosím 
zvážte, nakoľko si vieme dovoliť komfort, byť ústretoví, a ja tomu rozumiem, lebo 
rozumiem, ako uvažujete, rozumiem veľmi podobne, že treba ľuďom pomáhať, treba 
hľadať cesty, ale jednoducho tá perina v tomto nejasnom i politickom systéme, ktorý 
proste prináša každý deň nový a nový zákon. Určite mi dá za pravdu pán poslanec 
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Hlinka, ktorý v ZMOS-e vidí, že každú chvíľku. Takto zákony nikdy pre samosprávu 
nevznikali, tak rýchlo ako vznikajú, tak rýchlo sa menia. A vždy prinášajú, síce drobnú 
zmenu, ale na vrub samospráv. My nevieme, čo sa ešte v zrýchlených konaniach urobí a 
musíme byť teda veľmi opatrní. Majte prosím toto na zreteli. Pán poslanec Špak, pán 
poslanec Lipták a pani poslankyňa Kovačevičová. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja som mal dve otázky 

pripravené, ale tak ste teraz dali ten rozhovor alebo príhovor obšírne, že spomeniem 
ďalšiu vec, ktorú máme vďaka vám zadarmo v meste a to je parkovanie. A toto je vec, 
kde ja vám poviem normálne príklad taký, že keď idú mi chlapci na stavbu, takí tí 
počernejší v tých zo Svidníka Felíciách, tak oni fakt nemajú problém zastať v centre 
mesta, lebo však tam to je zadarmo. Na čo a ako my motivujeme tých ľudí vôbec ísť tou 
MHD-éčkou, keď im otvárame to mesto, kde parkujú zadarmo. Aj tam sa treba 
zamyslieť, ale to len mimo tému možno, podľa vás. Tak keď už dávame toto zadarmo, 
tu dopravu zvládneme. A teraz by som sa chcel opýtať pána Čopa, čo znamená DPH zo 
zľavy, lebo tak som to začul. Možno že sa mi marilo, ale ste hovorili, že treba zaplatiť 
DPH zo zľavy. A druhú, takú možno podnet by som chcel dať na vás. Keď, nie je tu 
síce pán Jakubov, ale on mi raz povedal, že idú podľa harmonogramu, keď robili 
MET-ku, aj IKD-čku. Zistili sme, že nejdú. Chcem sa opýtať na harmonogram, čo 
tvrdíte, že idete podľa neho. Menil sa alebo sa nemenil od kedy začal?  

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Pán riaditeľ.  
 
p. Čop, riaditeľ magistrátu: Ďakujem. Takže harmonogram sa menil, upravoval sa v 

nadväznosti na zistenia ohľadne sietí, keď sa odkryla, vlastne, keď sa odkryla samotná 
cesta a zistilo sa, že vlastne, siete alebo stanoviská sietiarov, ktoré sme dostali v 
prípravnej fáze nesedia so skutočnosťou, ale to je pri každej stavbe tak, že vlastne 
harmonogram sa aktualizuje v priebehu stavby. Pre nás je rozhodujúci, vlastne, konečný 
harmonogram. To znamená, že v tomto okamihu sa upravoval harmonogram z toho 
hľadiska, aby sa robili práce, kde nám to umožňuje a práce, kde potrebujeme dodatočné 
súhlasy, náležitosti, áno, tak, aby sme ich potom zapracovali do harmonogramu a 
úpravou a optimalizáciou pracovného nasadenia sa tento, by som povedal, hendikep zo 
začiatku stiahol v priebehu samotnej stavby.  

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou 

nasleduje pán poslanec Lipták. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Môžem poprosiť 

predsedajúceho a predsedajúcu, aby sa diskusia držala témy, lebo tu debatujeme 
o kadečom, len nie o tarifách dopravného podniku. Čiže, ja sa vrátim k tej téme. Čo sa 
týka tarify Nad jazerom. Ja osobne, ospravedlňujem sa, ja osobne nebudem hlasovať za 
daný materiál, pretože sústavne sa v meste robia niekde nejaké rekonštrukcie a otvorili 
by sme vlastne taký zvláštny precedens, že keď sme urobili Nad jazerom, tak urobme aj 
teraz. Čakal by som, že predkladateľka predloží aj aká bude výška straty, keď navrhuje 
túto vec. A podľa mňa tá strata bude, ale nepovažujem to za správne. Ja som na jazere 
mesačne niekoľkokrát a si myslím, že až taká katastrofa to nie je. Áno, všetci mi 
povedia, že v dopravnej špičke, tak vás pozývam potom na Terasu v dopravnej špičke a 
môžete si porovnať jazero a Terasu. Ďakujem pekne. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: S faktickou poznámkou poslankyňa 
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Kovačevičová. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja by som naozaj vás všetkých 

pozvala potom do mestskej časti, keď bude prebiehať kontrolný deň. Prebieha každý 
prvý štvrtok v mesiaci. Musím povedať pán riaditeľ Čop, ja som vás v teréne na 
žiadnom kontrolnom dni neregistrovala, dokonca ani pána primátora. Takže možno by 
bolo potrebné, aby ste vlastne aj vy niekedy prišli priamo do terénu a prišli sa pozrieť. 
Kedy ste naposledy vy cestovali električkou? Kedy ste robili prieskum? Kedy ste stáli 
na tých zastávkach? Ja som stála s mojím pracovným tímom a tie električky naozaj dnes 
chodia takmer poloprázdne. Košičania nie sú nijak motivovaní, pretože tu bolo 
spomínané, však oni parkujú v meste zadarmo. Takže vlastne ja si nemyslím, že by 
malo byť povinnosťou, ľudia mali autá. Máme robiť všetko preto, aby sme naozaj tých 
Košičanov motivovali na mestskú hromadnú dopravu. Bavíme sa o pár spojov z 
mestskej časti a do mestskej časti. Ďalších 60 spojov predsa bude zaplatených, čím 
chceme motivovať, vlastne naučiť ľudí, aby tú MHD-čku v meste Košice využívali. Len 
toľko. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Nasleduje s faktickou poznámkou poslanec 

Špak, nech sa páči. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Takže, ako poviem aj ku 

pánovi Liptákovi, že aj na Ťahanovce môžem pozvať týchto vlastne cestujúcich a urobiť 
tam zdarma dopravu, lebo my nielenže čakáme hodinu v zápchach, ale zároveň máme 
riedke spoje. Takže tam by sme už mohli dať navždy dopravu zadarmo, ale i napriek 
tomu budem za ten návrh pani poslankyne hlasovať. Verím pán riaditeľ, že to, čo 
hovoríte, že ten termín bude dodržaný, že bude aj pravdou, lebo myslím si, že každý deň 
naviac už nebude dobre. Takže beriem vás za slovo, aj keď ťažko povedať, či tu budete 
v tej dobe, keď sa bude strihať páska. Takže, to je všetko. Pamätáme. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Pokračujeme v diskusii. Nasleduje príspevok 

pána poslanca Rovinského.  
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Takže, chcel som povedať Dominikovi Karaffovi, že oni robia 

zrejme vtedy, keď on sa nedíva. Potom ďalšia poznámka, že nebol som na kontrolnom 
dni a veľmi sa ospravedlňujem. Chcem povedať toľko, že takého podujatie, také akcie 
majú so sebou jedno riziko. Majú so sebou jedno riziko, že tí ľudia, ktorí necestovali 
MHD ani nebudú cestovať MHD a tí ľudia, ktorí boli ochotní zaplatiť, to budú mať 
teraz zadarmo. Oni by boli ochotní zaplatiť stále, ale dostanú to zadarmo. Mňa 
prekvapilo, nechajte ma. Ma prekvapilo to, že tú zľavu chceme poskytnúť po celej trase. 
Čiže, samozrejme, že to má význam, ale potom. Nechajte ma, prosím vás. To znamená, 
že po celej trase jedničky, trojky, deviatky a R-dvojky bude zadarmo doprava. Ja som 
za. Mne sa to páči. Ja som kamarát mestskej hromadnej dopravy, len či na to máme. 
A viete, mne svojho času... Prepáčte, nehučte mi do toho. Takže, viete, že číslo málo, 
málo nie je číslo. Ani veľa nie je číslo. Číslo je také číslo, že niekto mi povie, bude to 
stáť toľko a toľko. Ma prekvapilo, ako ste za to, aby nechodili motoristi do mesta, lebo 
poviem vám takú prekvapujúcu vec a budete všetci veľmi prekvapení. Zápchy si 
vyrábame sami. Nik iný neurobí zápchu, len to, že všetci chcú naraz v jeden moment 
cestovať. Si predstavte, hej. Jasne, že by pomohlo, keby všetci sadli do autobusu, 
električky, lanovky a podobného zariadenia a tým pádom by cesty boli voľné. Aj laná. 
Takže viete, máme na to alebo nie? A na to by mal odpovedať ten, kto počíta peniaze 
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dopravného podniku, že či si môžeme dovoliť takýto výpadok. Nie. Ale však on povie. 
Keď to bude štyri eurá, nie je problém. Keď to bude... Dobre. Ja som skončil. Bol by 
som rád, keby sa vyjadril k tomu, ten kto je zodpovedný za ekonomickú stránku 
dopravy. Ďakujem. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Nech sa páči, pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Možno na takú malú obhajobu. Tá 

strata aká bude, aby sme povedali číslo. Laco, ak chcem ísť do takých presných čísel, 
tak potom si poďme vypočítať aj to, že tých 1000 áut denne, ktoré vlastne nepôjdu 
z domu a nebudú ničiť tú vozovku, koľko bude stáť oprava tej vozovky, lebo tá tiež 
patrí nám. Takže keď ty chceš vypočítať naozaj presné náklady, alebo straty pri tomto, 
čo teraz riešime, nemáš šancu. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Pokračujeme v diskusii. Pokračuje pán poslanec 

Stanko. 
 
p. Stanko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja podporím návrh pani starostky. Plne s ňou 

súhlasím. Dokonca čiastočne súhlasím s pánom Čopom. Nerobiť to selektívne. Zvlášť 
pre KVP-čko, zvlášť pre inú výstavbu. Budem osobne v najbližšom zastupiteľstve, 
budem dávať návrh. Poprosím tichšie. Budem dávať návrh na MHD grátis pre všetkých 
občanov v meste. Dám tam k tomu štúdiu. Pôjde to cez komisie. A myšlienka je to, že 
má to uľahčiť dopravu, parkovanie, ekológiu. My sa tvárime, že sme zelené mesto. 
A mimo ten príjem by mal byť aj z toho, že tuná žijú ľudia, ktorí majú trvalý pobyt 
v iných obciach a malo by ich to motivovať, že si ten trvalý pobyt presunú sem. To by 
mal byť z časti ten príjem do toho mesta. Hej. Uvediem ešte taký jeden príklad 
posledný. Aktuálne mesto Poprad, nechcem hovoriť ako v minulosti, zahraničné 
prípady z Čiech a Estónska. Mesto Poprad schválilo teraz od 1.9. zastupiteľstvo MHD 
grátis. Takže aby sme mali jeden slovenský príklad. Ďakujem pekne.  

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: S faktickou poznámkou pán poslanec 

Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pani námestníčka. Ja sa vyjadrím k 

téme a robím to naschvál pred pani Kovačevičovou, aby mi to mohla prípadne vyvrátiť, 
ale podľa toho, čo spomínala, tak mestskou časťou Nad jazerom, sídlisko Nad jazerom 
prejde denne 28 tis.. Podľa veľkosti MČ Nad jazerom usudzujem, že je tam maximálne 
8 tis. áut. To znamená, že keby sme boli úplne, úplne naj optimistickejší ,ako vieme, tak 
z tých 28, 20 prejde mestskou časťou, takže pokračuje smer Trebišov alebo z opačného 
smeru, smer Trebišov, hej, Slanec, pokračujú ďalej za Košicami a len 8 tis. využije 
potrebu premiestniť sa z jazera do centra alebo z centra na jazero. Čiže, keď si 
podelíme, hej, to je malá násobilka, 8 deleno 28, tak nám vyjde, necelých 29 %, čiže aj 
pri najoptimistickejšej analýze alebo scenári je, ubudlo by do 29 % a to je úplne, že no. 
Nie je to zanedbateľné. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Áno. Pán poslanec, uplynul čas. 

S procedurálnym návrhom poslanec Lipták. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja si dovolím dať procedurálny návrh na 

ukončenie diskusie s tým, aby tí traja prihlásení ešte dobehli bez faktických poznámok. 
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p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Poprosím, hlasujme za návrh pána Liptáka. 
 
Hlasovanie č. 65 -  za: 21, proti: 2, zdržali sa: 6 
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Návrh bol prijatý. Takže prosím týchto 

diskutujúcich, ktorí sú prihlásení a tým pádom už ďalší sa prihlásiť nemôžu. Takže 
nasleduje s diskusným príspevkom poslankyňa Kovačevičová. 

 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Takže, bohužiaľ, uplynulé 4 roky len non stop počúvame 

ako, čo sa nedá. Tak isto sme tu sedeli v roku 2019 a sme počúvali, že nemáme na takú 
parádu, ako je olympiáda mládeže a iný sa toho chopil a o 39 dní v Bystrici budú robiť 
najväčšie športové podujatie. To len na margo toho, ako sa čo nedá. Opäť apelujem 
jedná sa len o 3 alebo 4 električky z mestskej časti, do mestskej časti počas trinástich 
mesiacov. V našom meste podporujeme problémy s Ukrajinou, čo je veľmi dobre. 
Podporujeme seniorov. Ideme im navýšiť o 80 centov na stravu, čo je veľmi dobre, ale 
nemali by sme v takejto situácii zabúdať aj na Košičanov a opäť je to absolútne iná 
situácia. Dnes sa bavíme o najväčšej rekonštrukcii, vážení poslanci aj počas vášho 
volebného obdobia, do cestného telesa v meste Košice. To len toľko. Prečítam ešte 
uznesenie, pretože som ho neprečítala a teda, aby vlastne bolo zrejmé. Už som ho čítala 
aj minule. Vlastne tie dva návrhy. Čiže: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 
ods. 3 zákona č. 401 z roku 1990 Z. z. o meste Košice v znení neskorších predpisov 
schvaľuje: a) dodatok číslo 7 k tarife DPMK, a.s. pre mestskú hromadnú dopravu s 
účinnosťou od 1. 7. 2022 v znení v časti b) podmienky pre poskytnutie bezplatnej 
prepravy a zľavnenej prepravy a dopĺňa bod 1.1 v nasledujúcom znení: cestujúca 
verejnosť má nárok na bezplatnú električkovú prepravu po uplatnení zľavy DPMK na 
všetkých linkách električiek smerujúcich z Mestskej časti Košice - Nad jazerom a do 
Mestskej časti Košice - Nad jazerom v celom rozsahu ich cestovného poriadku od 1. 7. 
2022 do 31. 8. 2023, b) výpadok tržieb na bezplatných linkách bude kompenzovaný 
mimoriadnym príspevkom z aktuálneho rozpočtu mesta Košice v danom kalendárnom 
roku. Chcem vlastne upozorniť ešte raz. Ten výpadok príjmov, samozrejme, sa bude 
vedieť dať pekne vypočítať podľa toho, koľko cestujúcich si bude môcť, vlastne si príde 
tú zľavu uplatniť na tieto konkrétne linky. Ďalej aj tí cestujúci, ktorí pokračujú ďalej, 
naďalej v režime, si budú musieť zakúpiť cestovný lístok, čiže bavíme sa o tom, aby 
podstatnú časť cestujúcich sme na tie električky naložili a vlastne prepravili z bodu 
A do bodu B. A ak to má mať význam, tak to nemôže byť na piatich zastávkach - a on 
pod mostom v podstate, kde pôjde? Čiže, ak naozaj ich chceme motivovať, nech sa 
dostane z bodu A do bodu B v danej električke a opäť šesťdesiat ďalších spojov v mesta 
Košice je platených. Čiže, na toto apelujem. A už je to na vás páni poslanci, ako sa 
zariadite. Takáto veľká rekonštrukcia v meste Košice nikdy v podstate počas 
uplynulého obdobia, uplynulých rokov ani nebola. Je financovaná z európskych 
štrukturálnych fondov, zdrojov a som veľmi rada, že vlastne sa to podarilo realizovať 
a realizuje v tomto období. Ďakujem pekne a verím, že na strihaní pásky sa vlastne 
všetci stretneme.  

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Schválili sme si diskusiu bez faktických 

poznámok. Takže budeme pokračovať v diskusii. Nasleduje poslanec Schwarcz. 
 
p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Tak isto by som rád podporil 

tento návrh s tým, že veľa už odznelo. To, čo možno neodznelo aj pri výhradách, čo sa 
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týka iných rekonštrukcií, napríklad pri električkových tratiach. Je potrebné si uvedomiť, 
že MČ Nad jazerom je, neviem, čo nie je jediná veľká mestská časť, ktorá nemá 
štvorprúdovku. Všetky ostatné mestské časti, keď aj prebiehala rekonštrukcia 
električkových tratí, či je to Trieda SNP alebo ďalšie, majú štvorprúdovku. 
Štvorprúdovku má aj Dargovských hrdinov, aj KVP, aj Ťahanovce. MČ Nad jazerom je 
jediná mestská časť, ktorá nemá štvorprúdovku a zároveň je tranzitnou mestskou 
časťou. Takisto možno v tejto chvíli nevieme napočítať výpadok v príjmoch. Bude 
dobre, ak niekto pozbiera dáta a v decembri, napríklad sa pokúsi či už dopravný podnik 
alebo mesto vyhodnotiť výpadok na príjmoch. Treba si ale uvedomiť, že mnohí 
cestujúci prestupujú. To znamená, že síce pôjdu električkou z jazera, ktorá bude, ako 
keby zadarmo, ale prestúpia na autobus, v ktorom už budú musieť platiť. Čiže tí, ktorí si 
kupujú časové lístky, si aj tak ten časový lístok kúpia. Ale možno to nebude na škodu aj 
na to, aby sme mali dáta, aké by bolo správanie cestujúcich, ak by bola časť MHD 
zadarmo a neskôr napríklad podľa vízie pána kolegu Stanka, a čo by to urobilo 
s cestujúcimi, ak by bola bezplatná MHD v celom meste. Myslím si, že tie dáta budú tak 
isto zaujímavé, ak ich vieme sumarizovať. Ale opakujem, ak to bude 10 %, 20 % 
vodičov. Je veľká škoda, že nemáme záchytné parkoviská, napríklad. Pretože aj ten 
argument, ktorý použil pán kolega Djordjevič, že mnohé autá sú mimo košickí, tak už 
by tam bol nejaký percentuálny podiel na tom, že aj tieto autá by odstavili na 
záchytných parkoviskách a prestúpili by na túto hromadnú dopravu. Áno, nemáme, ale 
tak zase neurobiť nič, mi tiež nepríde úplne správne. Takže za mňa poprosím o podporu 
tohto návrhu. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Pán poslanec Filipko. 
 
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážená pani námestníčka, kolegyne, kolegovia, 

prosím, trošku ma počúvajte. Ja si vážim vaše názory, počúvam, skúste aj moje. 
Materiál, o ktorom rokujeme nám nebol doručený. Bol síce dodatočne zaradený na 
minulých rokovaniach, bol, to som chcel vo faktickej povedať, ale v poriadku. Zrejme 
všetci ho ovládate a viete presne, o čom budeme, o čom rokujeme a budeme hlasovať. 
Ja som sa v podstate k materiálu už minule vyjadril ešte pred jeho prerušením 
prerokovania. Nebudem to opakovať. Musím povedať, že tento návrh, ktorý je 
predložený, je veľmi veľkorysý nielen pre Jazerčanov, ale pre všetkých Košičanov, čo 
môžem kvitovať. V podstate, aby sme tomu porozumeli, ide o električkovú dopravu 
týkajúcu sa celého mesta, lebo v podstate, keď sa pozrieme na sieť električiek nášho 
mesta, tak skoro všetky trasy budú zadarmo, okrem trasy od mosta VSS do Barce si 
bude musieť kúpiť lístok a od Československej armády po Botanickú záhradu nebude 
mať takú linku, ktorá ide zadarmo a ďalej bude krátky úsek od Moldavskej po Krajský 
súd bude spoplatnený. Inak všade, keď si počkám na správnu linku, dostanem sa 
cestovaním električkou zadarmo aj do U.S. Steel-u. Musím si počkať na R2-jku, či 
trojku a idem zadarmo. Čiže skutočne je to krásny, veľkorysý návrh, pred voľbami sa 
hodí. Ale keď vychádzame ešte z toho pohľadu, rozprával som sa s pánom generálnym 
riaditeľom, v podstate... Skúste ešte počúvať, ale nemusíte. Dobre. Bavte sa. 
Električková doprava tvorí asi 20 % podielov MHD. To znamená, že ak dopravný 
podnik má plánované tržby vo výške 12 mil. Eur tak, to znamená, že keď budem mať 
bezplatnú električkovú dopravu na 95 % tratiach, tak to môže znamenať 4 mil. Eur, ale 
v poriadku, je to veľkorysý návrh. Neviem, koľko to bude. Možnože to bude 4, 3, 
zrejme sa nájde. Čiže ja skutočne obdivujem priatelia, že bez predloženia, keby som 
nebol upozornil pána Berbericha, aby vyzval pani Kovačevičovú, nech prednesie vôbec 
návrh, o ktorom chce hlasovať. To bolo tiež veľkorysé odo mňa. Ho predniesla. Ja 
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obdivujem, že idete hlasovať a vyhlásili ste podporu tomu návrhu bez toho, aby ste ho 
dnes aj pozreli a prečítali si návrh uznesenia. Skutočne obdivujem a ja vyhlasujem, že 
dostal som sa do konfliktu záujmu, preto nebudem hlasovať. Totiž prednedávnom som 
chcel si kúpiť... 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Pán poslanec čas. 
 
p. Filipko, poslanec MZ: Dopoviem. Ohlasujem konflikt záujmu. Chcel som si kúpiť ročný 

lístok na MHD, lebo zdražel benzín a že budem jazdiť MHD-čkou a zistil som, že 
v podstate takmer väčšinu trás, ktoré ja využívam, budem môcť využívať zadarmo. Ak 
to teda ja zahlasujem, tak to som v konflikte záujmov. Čiže ja nebudem hlasovať, ale 
kľudne hlasujte. Ďakujem.  

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Budeme pokračovať v diskusii. Chcem 

upozorniť prihlásených s faktickými, že sme si odsúhlasili dobehnutie diskusie bez 
faktických, takže nasleduje pán poslanec Seman. 

 
p. Seman, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Keď sa bavíme o tej finančnej strate. 

Môžeme to polemizovať a rátať, koľko to asi bude. Ja myslím, že najlepší spôsob bude 
tak, spustíme to, o tri mesiace sa stretneme opäť na zastupiteľstve a ak tá situácia bude 
likvidačná pre dopravný podnik, že sa to vyráta na ďalší na celý rok, že koľko by tá 
finančná strata bola, tak to zrušíme. Ja si myslím, že jedine takto na to vieme prísť, 
koľko budú tie finančné straty v dopravnom podniku. Ďalej, čo sa týka, nevidím 
problém osobne čakať tých desať minút extra v tej zápche, ale boli tu argumenty, že tí, 
ktorí šoférujú auto aj tak pôjdu autom. Aj tých zopár ľudí, ktorých dostaneme z áut do 
tých električiek, nielenže uvoľnia tie cesty, ale môžu zachrániť životy. Môžu predísť 
nejakej autonehode a tak ďalej. Sám bývam na križovatke na Dneperskej na spodnej 
ceste, kde je zmenená prednosť v doprave. Je tam nonstop. Je tam, len tak tak, že sa tam 
nestávajú dennodenne dopravné nehody. Takže akokoľvek vieme pomôcť zlepšiť tú 
dopravu, tú bezpečnosť na cestách, tí chodci. Fakt je to nebezpečné nielen pre tých, 
ktorí sú v autách ale aj tých, ktorí prechádzajú cez tie cesty. Vyskúšajme to týmto 
spôsobom. Asi všetko odo mňa. Ja určite tento návrh podporím a ho, ako hovorím, 
nebojte sa tej finančnej straty. Všetci určite nedopustíme to, aby to bolo likvidačné pre 
ten dopravný podnik a v prípade, že tie straty na príjmoch budú takéto vysoké, nielen že 
my poslanci, ale aj sami občania s tým budú súhlasiť, aby sme to vzali späť. Ďakujem 
veľmi pekne. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Posledná prihlásená do diskusie, pani 

poslankyňa Slivenská. Nech sa páči. 
 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Ja by som rada vyzdvihla napriek tomu 

všetkému, čo tu bolo povedané, jeden bod, ktorý ma zaujal, čo hovorila pani poslankyňa 
Kovačevičová a to bolo, vyskúšajme to. Vyskúšajme to a urobme si na tom prípadovú 
štúdiu, ako nám to bude fungovať, ako to dokáže motivovať obyvateľov presadnúť do 
mestskej hromadnej dopravy, keď ju budú mať zdarma a následne vieme zvažovať 
ďalšie kroky. Aj keď som skeptická, priznám sa, pretože bez toho, aby sme reálne 
vyberali parkovné v meste, je to veľmi náročné, aby ľudia boli motivovaní presadnúť do 
mestskej hromadnej dopravy, ale aj tak súhlasím s týmto návrhom a toto je podľa mňa 
motív, ktorý môže zvážiť každý jeden z nás. Ďakujem. 
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p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ja si myslím, že k takej dôležitej otázke, alebo 
k takejto téme určite má čo povedať aj pán riaditeľ dopravného podniku. Ja by som ho 
chcela poprosiť, aby sa prišiel vyjadriť aj on k tomuto návrhu. Určite si radi 
vypočujeme odporúčanie pána riaditeľa na hlasovanie k predloženému návrhu. 
Ďakujem. 

 
p. Padyšák, generálny riaditeľ DPMK: Ďakujem za slovo. Môžem? Áno. Dopravný podnik je 

výkonná zložka, čiže, čo odsúhlasíte, to bude, ale teraz k číslam. Električková doprava 
tvorí asi štvrtinu, až tretinu výkonov dopravného podniku. Čo sa týka tržieb, určite bude 
pokles a teda náklady nemyslím si, že pôjdu hore. Pôjdu tržby dole a tie bude treba 
dokompenzovať. To je vlastne taká jednoduchá matematika. Akože koľko? To bude 
ťažké odhadnúť, takže hovorím. Tretina je električková doprava alebo skôr štvrtina, tri 
štvrtiny sú autobusová, čiže bavíme sa z tej štvrtiny, ale zase počet ľudí. Ťažko povedať, 
hej. Nemyslím si, že aj naše oddelenia to nejak rozumne odhadnú. Asi nie. Možno treba 
vychádzať, počet obyvateľov na jazere je 25 tis. rádovo, takže toho nejaký pomer. To 
možno bude lepšia matematika.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Nemôže to byť pomer MČ Jazero, lebo to musí byť pomer zo 

všetkých trás, ktoré jazdia na jazero, čiže musíme zobrať väčšiu skupinu ľudí.  
 
p. Padyšák, generálny riaditeľ DPMK: Tak potom tam máte už toľko neznámych, že tú 

rovnicu nedopočíta nikto asi.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ja sa len chcem spýtať, teraz naozaj. Pán poslanec Filipko prišiel 

s úvahou, že teda ak správne som rozumel 30 % môže byť električková, teda súhlasíme.  
 
p. Padyšák, generálny riaditeľ DPMK: Tak skôr k tej štvrtine. 
 
p. Polaček, primátor mesta: 25 %. Ak 25 % výkonov robia električky a príjem z lístkov máme 

12, 13 mil.?  
 
p. Padyšák, generálny riaditeľ DPMK: Rádovo áno.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Tak 25 % z 13 mil. je koľko miliónov? O tomto sa rozprávame. 
 
p. Padyšák, generálny riaditeľ DPMK: Ale pozor, my nevieme ľudí, my vieme vozokilometre, 

čiže štvrtinu kilometrov električky, tri štvrtiny najazdia autobusy. O tom je ten pomer, 
nie o ľuďoch. Ľudí bolo 80 mil., teraz je rádovo 60 mil.. Ale my nevieme ten pomer, že 
koľko, on je dopočítaný z tých kilometrov. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Dobre tak, tak sa, inak sa spýtam. Ja sa ospravedlňujem, ale ja 

tiež, ako mne sa tiež ten návrh páči a vám to poviem rovno. Však je pred voľbami, 
dajme ľuďom zadarmo dopravu. Však ako hovorí pán poslanec, MHD grátis. Fajn. Ja 
len sa chcem spýtať, pán riaditeľ, pani poslankyňa povedala, že to bude stáť málo. 
A niekto tu povedal, čo to je málo, veľa? Proste musíme nejakým spôsobom. Hovoríme 
o desiatkach Eur, o stovkách Eur, o tisícoch, desaťtisícoch, stotisícoch, miliónoch. 
Predsa musíme kvantifikovať, pretože a potom prosím mi odpovedzte, fakt v dobrom. 
Treba si uvedomiť, že nás... Ja vám poviem tajomstvo. Tajomstvo? Deti. Tajomstvo. 
Tajomstvo, tajomstvo je v tom, že nás to stáť tento rok naozaj nič nebude. Naozaj. Pán 
poslanec Rusnák, pán poslanec Rusnák, prosím, počúvame sa navzájom. Nás nebude 
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tento rok stáť táto, toto uznesenie, toto rozhodnutie nič, pretože v zmysle zmluvy a 
pravidiel nám to pravdepodobne dopravný podnik vyúčtuje v stratách a teda v budúcom 
roku budeme poznať nejakú, nejakú sumu, ktorú proste bude treba doplatiť v 
dopravnom podniku. To je fakt. Takto nejako to asi bude. Samozrejme, ak medzitým sa 
nestane, že nebude keš a budeme musieť to riešiť ešte ďalej a ďalej a ďalšie problémy, 
ktoré to môže spôsobiť.  

 
p. Padyšák, generálny riaditeľ DPMK: No, ono sa to dá urobiť ináč. Tak ako už tu bolo 

povedané, sa mi zdá, že pán poslanec Seman, že by sme to vyhodnocovali mesačne. My 
totiž to, my vieme očakávané tržby. My vieme, že nám tretina ľudí odišla z MHD-čky. 
Nie je tam. Čiže my vieme nejaké očakávané tržby. A keď od toho očakávania po 
danom mesiaci zistíme, že očakávanie mínus nejaké percento, tak vieme, že to asi patrí 
tomuto. Hej, čiže takto by sme to vedeli mesiac po mesiaci vyhodnocovať následne 
potom môžeme urobiť tú korekciu alebo zistiť, či ten systém funguje, nefunguje, ako sa 
to vôbec prejavilo. To je čisto matematicky. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Čiže, čiže istým spôsobom sa vieme zhodnúť v tom, že dopravný 

podnik nám v septembri napríklad povie, že za tri mesiace máme pokles nejaký a stojí 
to nejaký peniaz.  

 
p. Padyšák, generálny riaditeľ DPMK: Určite áno sa vieme priblížiť k nejakému 

kvalifikovanému odhadu. 
 
p. Polaček, primátor mesta: A teda vás chcem poprosiť, z ktorej položky to zaplatíme? Toto je 

veľmi podstatná vec, skadiaľ to zaplatíme. A nech to je obyčajných 100 tis. Eur. Málo. 
Dohodnime sa, že to je málo. Alebo to bude milión, ja neviem. Prosím povedzme si, z 
čoho to zaplatíme. Z ktorej položky. Prosím, je to veľmi dôležité. Je to veľmi dôležité si 
povedať, ako s rozpočtom naložíme, pretože sme pred chvíľkou použili rezervný fond 
na inú krízovú situáciu v rámci krematória. A ako povedal pán riaditeľ, dopravný 
podnik a to mi dá aj pán generálny riaditeľ za pravdu, proste pýta x miliónov na 
prevádzku, na fungovanie. A toto my nemáme dnes vyriešené a nejak to vyriešiť 
musíme. Ešte sami nevieme vlastne ako. Preto sme aj finančný plán pozastavili. 
Budeme sa o ňom baviť budúci týždeň. Budúci týždeň na valnom zhromaždení, lebo 
nemáme niektoré odpovede. Skadiaľ vyfinancujeme dopravný podnik. A teda prosím, 
ak chceme prijať uznesenie, povedzme si skadiaľ. Ak to nezaplatíme tento rok, tento 
polrok budeme platiť v budúco roku a ten zvyšný polrok budeme platiť v roku 25. A 
verím, že veľmi dobrým spôsobom vám pán poslanec Filipko vysvetlil, že toto neni o 
100 tis. a to môže ísť do milióna a viac miliónov. Ten príklad je jednoznačný, 
jednoduchá matematika. Čiže, OK, všetci sme za, len si prosím povedzme ako to 
chceme vyriešiť a zaplatiť skadiaľ. Pán poslane Špak má procedurálny návrh. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Nemali by sme procedúrou proti procedúre, ale keď tu teraz chcete 

poradiť, ako to máme nájsť, tie peniaze, tak by sme asi mali otvoriť diskusiu, lebo 
nápadov tu zopár je. Dobre. Nedávam procedurálny návrh. Ďakujem za slovo. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Vyhlasujem päťminútovú prestávku. 

- - - prestávka - - - 
 
p. Polaček, primátor mesta: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, prosím, posaďte sa na 

svoje miesta. Prosím, prezentujte sa, pokračujeme v bode číslo 30/1. Prezentovaných je 
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13 poslancov. Prosím, usaďte sa, zaujmite svoje miesto na rokovanie. Prezentovaných 
je 22 poslancov. Prosím, ešte ukážte mi rozpravu, či tam nikto nie je prihlásený 
náhodou. Faktické boli uzavreté, tie sa nedajú. Ak nemá nikto ani procedurálny návrh. 
Pre istotu sa ešte pýtam. Platí, že tento materiál neprešiel ani finančnou komisiou, ani 
ďalšími komisiami. Platí, že pre tento bod nie je vyúčtovanie a nie je povedané skadiaľ 
nájsť málo alebo veľa. Nech sa páči prosím, návrhová komisia. Rozprava je uzavretá. 
Prečítajte návrh na uznesenie. Tie, ktoré boli predložené písomne a boli zároveň aj 
prečítané poslancami.  

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa príslušných právnych predpisov schvaľuje po a) Dodatok číslo 7 k Tarife DPMK 
pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 1. 7. 2022 v znení: V časti D. 
PODMIENKY PRE POSKYTNUTIE BEZPLATNEJ DOPRAVY A ZĽAVNENEJ 
PREPRAVY sa dopĺňa bod 1.11 v nasledovnom znení - cestujúca verejnosť má nárok 
na bezplatnú električkou prepravu po uplatnení zľavy z DPMK na všetkých linkách 
električiek smerujúcich z Mestskej časti Košice - Nad jazerom a do Mestskej časti 
Košice - Nad jazerom v celom rozsahu ich cestovného poriadku od 1. 7. 2022 do 31. 8. 
2023, po b) Výpadok tržieb na bezplatných linkách bude kompenzovaný mimoriadnym 
príspevkom z aktuálneho rozpočtu mesta Košice v danom kalendárnom roku.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči. Prosím. Hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 66 -  za: 19, proti: 3, zdržali sa: 11  
(pozn.: uskutočnilo sa opravné hlasovanie č. 91 a č. 92 dňa 17.06.2022) 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Blahoželám. Od 1. 7. budú Košičania v 

električkách jazdiť zadarmo. Blahoželám a teším sa z toho. Áno, samozrejme, uznesenie 
podpíšem, pretože toto nie je uznesenie, ktoré by bolo v rozpore so zákonom, 
s pravidlami, s predpismi. Jednoducho je to rozhodnutie, ktoré nie je možné nabúrať z 
pohľadu nezákonnosti a informovaní ste boli o finančnej disciplíne. Čiže ste sa rozhodli 
takto, ja to budem rešpektovať. Takže teším sa.  

- - - 
 
Bod č. 30/2 
Zmena štatútu mesta Košice – poskytnutie informácií 
 
p. Polaček, primátor mesta: Bod č. 30/2, je to Zmena Štatútu mesta Košice - poskytnutie 

informácií. Nech sa páči, otváram rozpravu. Pán poslanec Vrchota. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Komisia pre deľbu pôsobností 

medzi mestom a mestské časti viackrát zasadala. Na svojich rokovaniach sme prijali 
viacero uznesení. Väčšinou zloženie tejto komisie pozostáva zo starostov mestských, 
veľkých mestských, takzvaných veľkých mestských časti. Uzniesli sme sa vlastne na 
uzneseniach, ktorými odporúčame prijať zmenu kompetencií, najmä podľa vzoru 
mestskej časti KVP. Zároveň sú tam aj v tom návrhu upravené niektoré úpravy 
postavenia mestských časti a taktiež je tam výlučná rozhodovacia právomoc pre 
mestské časti k povoleniu hazardu, aby si teda o tom mohli mestské časti rozhodovať 
samé, keďže sú aj správcom v rámci hazardu. Taktiež je tam obsiahnuté v tomto návrhu 
aj spôsob financovania, ktorý samozrejme ešte je potrebné doladiť. Väčšina z týchto 
návrhov, plus je tam ešte prenos platieb dane za psa na mestské časti, keďže 
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momentálne je ten stav taký, že evidencia psov je na mestských častiach a príjem a 
miestne dane za psa je v rámci mesta. Takže ja prečítam teraz návrh. Návrh na 
uznesenie mestského zastupiteľstva: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 
ods. 3 písm. a) a § 18 ods. 2 zákona č. 401/1990 Z. z. o meste Košice v znení neskorších 
predpisov a) schvaľuje zmenu štatútu mesta Košice podľa predloženého návrhu. 1. v § 8 
sa dopĺňa o odseky 3 a 4, ktoré znejú: Mestská časť 3 - Mestská časť je územným 
samosprávnym správnym celkom Košíc, združuje obyvateľov, ktorí majú na jej území 
trvalý pobyt. Mestská časť vykonáva samosprávu Košíc a prenesenú pôsobnosť v 
rozsahu vymedzenom zákonom a štatútom. V tomto rozsahu má postavenie obce. 4 - 
Mestské časti sú právnickými osobami, ktoré za podmienok ustanovených zákonom a 
štatútom samostatne hospodária s vlastným majetkom a s vlastnými finančnými 
zdrojmi, ako aj s majetkom, ktorý im bol zverený. S účinnosťou od 1. januára 2023. 2. v 
§ 21 ods. 1 sa vypúšťajú slová Barca, Kavečany, Košická Nová Ves, Krásna, Lorinčík, 
Luník 9, Myslava, Pereš, Poľov, Šebastovce, Ťahanovce, Vyšné Opátske, Šaca, 
Džungľa a sídlisko KVP. S účinnosťou od 1. januára 2024. 3. v § 23 ods. 1 sa vypúšťajú 
slová Barca, Kavečany, Košická Nová Ves, Krásna, Lorinčík, Luník 9, Myslava, Pereš, 
Poľov, Šebastovce, Ťahanovce, Vyšné Opátske, Šaca, Džungľa a sídlisko KVP. S 
účinnosťou od 1. januára 2024. V § 34 sa dopĺňa ods. 3, ktorý znie: Mestská časť, 
mestské časti vykonávajú výlučne rozhodovaciu právomoc s povolením hazardu na 
svojom území. S účinnosťou od 1. januára 2023. 5. v § 40 písm. b) sa nakoniec 
pripájajú slová - minimálne však vo výške 20 % celkového rozpočtovaného výnosu 
dane za príslušný rok. S účinnosťou od 1. januára 2024. 6. v § 41 písm. b) prerozdelenie 
výnosu dane za psa medzi mesto a mestské časti. Výnos dane za psa je v celej výške 
príjmom mestskej časti, ktorá je správcom tejto dane. S účinnosťou od 1. 1. 2023. b) na 
zasadnutí komisie predelu pôsobnosti medzi mesto a mestské časti dňa 17. 5. v rámci 
bodu zmeny a doplnky boli prijaté. Pardon. Tak, pardon, b) žiada primátora mesta 
Košice, aby zabezpečil vypracovanie informácie pre 7 veľkých mestských častí a to 
Košice - Západ, Košice - Dargovských hrdinov, Košice - Staré Mesto, Košice - Nad 
jazerom, Košice - Sídlisko Ťahanovce, Košice – Juh na každú mestskú časť s obsahom. 
Počet vpustí v mestskej časti, náklady na deratizáciu na mestskú časť, plocha chodníkov 
a pridomových chodníkov v metroch štvorcových v mestskej časti, miestne 
komunikácie, na ktorých premáva MHD v mestskej časti, počet listnatých stromov 
a ihličnatých stromov v mestskej časti, plocha kríkových záhonov v metroch 
štvorcových v MČ, plochy kvetinových záhonov v metroch štvorcových v mestskej 
časti, schodištia na verejných priestranstvách v metroch štvorcových v MČ, počet 
detských ihrísk v MČ, počet pieskovísk v mestskej časti, počet fontán v MČ, počet 
venčovísk v mestskej časti, počet lavičiek v MČ, dĺžka rigolov v bežných metroch 
v mestskej časti, trávnaté plochy v MČ v metroch štvorcových, plocha cyklochodníkov 
v metroch štvorcových v MČ, počet parkovacích miest v mestskej časti, počet 
kontajnerovísk v MČ, počet odpadkových košov na chodníkoch, zeleni a zastávkach 
MHD v mestskej časti, plocha medzi garážových priestoroch v metroch štvorcových 
v mestskej časti, počet a plocha nadchodov a podchodov v metroch štvorcových v MČ, 
počet svetelných bodov a rozvádzačov v mestskej časti. V termíne do 31. 8. 2022. 
Ďakujem veľmi pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán starosta, môžem vás poprosiť, aby ste nám tento materiál, 

ktorý ste dosť dlho čítali, doručili na predsednícky stôl? Aby sme sa naňho mohli 
pozrieť. Lebo bolo tam dosť veľa, to sa nedalo všetko zachytiť. Poprosím teda, aby ste 
nám doručili tento materiál. Procedurálny návrh má pani poslankyňa, pani námestníčka. 
Nech sa páči. 
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p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Aj keď som sa naozaj snažila počúvať 

s porozumením, nebolo v mojich silách zachytiť obsah návrhu. Bol dosť komplikovaný 
tým, že som ho počula prvýkrát. Nevidela som, nepočula vôbec o takom návrhu. A zdá 
sa mi, že navrhované zmeny znamenajú aj zásadný dosah na rozpočet mesta a takýto 
návrh predsa nemôže vzniknúť z čista jasna teraz tu bez diskusie, bez 
pripomienkovania, bez odborných názorov. A keďže tam ide aj o zásadné majetkové 
veci, ktoré by mali prejsť nejakým legislatívnym procesom a schválením cez komisie 
a cez mestskú radu a podobne, tak ja by som chcela navrhnúť, aby sme prerušili 
diskusiu, prerušili rokovanie v tomto bode, kým neprebehnú všetky potrebné kroky 
k tejto téme a to aj napriek tomu, že ide len o odporúčanie. Ja myslím, že odporúčanie je 
schváliť tieto zmeny a to znamená, že vyžaduje si to odbornú diskusiu.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Teda pani námestníčka, procedurálny návrh. 
 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Povedala som prerušiť rokovanie v tomto bode.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujme. Návrh procedurálny znel 

prerušiť rokovanie v tomto bode.  
 
Hlasovanie č. 67 -  za: 17, proti: 5, zdržali sa: 11. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  

- - - 
 
Bod č. 31 
Určenie volebných obvodov v meste Košice pre voľby poslancov mestského 
zastupiteľstva v komunálnych voľbách v roku 2022 
 
p. Polaček, primátor mesta: Budeme pokračovať v ďalšom bode a tým bodom je bod číslo 31 

- Určenie volebných obvodov v meste Košice pre voľby poslancov mestského 
zastupiteľstva v komunálnych voľbách v roku 2022. Vážené pani poslankyne, páni 
poslanci, ide o materiál, ktorý a chcel by som poďakovať hlavne právnemu oddeleniu, 
pretože oni pripravili niekoľko variant a uvedomujeme si, že i napriek tomu, že nám 
niektoré varianty dávali zmysel, tak mohli by veľmi vážne zbĺknuť rôzne  politické 
vášne, preto sme sa rozhodli nastaviť obvody tak, ako sme vám ich predložili, aby sme 
nerobili veľké zmeny, aj keď sme uvažovali, či tie zmeny nejakým spôsobom neurobiť 
kompatibilnými aj s voľbami do KSK a nakoľko zastupiteľstvo tam bude až o, myslím, 
že o týždeň, o dva, tak rozhodli sme sa vlastne predložiť tento návrh, ktorý mal byť 
takým kompromisným, aby nevznikali zbytočné vášne. Nech sa páči, otváram rozpravu. 
Do rozpravy sa nik nehlási. Uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu o návrh 
na uznesenie. Nech sa páči, návrhová komisia. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov určuje volebné obvody v meste Košice pre 
voľby poslancov mestského zastupiteľstva vo voľbách do orgánov samosprávnych obcí 
v roku 2022 a počet volených poslancov v nich podľa predloženého návrhu.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
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Hlasovanie č. 68 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem.  

- - - 
 
Bod č. 32 
Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 225 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie 
motorového vozidla v historickej časti mesta Košice  
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 32 predkladám - Návrh na zmenu VZN mesta 

Košice číslo 225 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej 
časti mesta Košice. Nech sa páči, otváram rozpravu. V tomto materiáli ide o korekcie 
niektorých ustanovení a zároveň poprosím aj pána poslanca Rovinského, aby predložil 
drobnú zmenu. Nech sa páči. 

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Takže po prerokovaní v komisii dopravy a výstavby navrhujeme 

tieto zmeny. Predkladám tento pozmeňujúci návrh. Zmeny VZN číslo 225. V celom text 
návrhu zmeny VZN sa za slová v rozsahu 20 metrov dopĺňajú slová alebo po najbližší 
výjazd z Hlavnej ulice. 2) v prílohe v časti B d) sa dopĺňajú slová alebo údaje o tom, že 
najväčšia prípustná celková hmotnosť neprevyšuje tri a pol tisíc, teda 3 500 kg. 
Odôvodnenie: doplnenie podľa bodu odsúhlasila na rokovaní komisia dopravy 
a výstavby pri prerokovaní. Čo sa týka bodu 2, navrhuje sa znížiť administratívna 
náročnosť podľa daňovníka tak, že v oznámení nebude potrebné uvádzať konkrétnu 
najvyššiu prípustnú celkovú hmotnosť, ale postačí len údaj o tom, že táto hmotnosť 
neprevýši 3 500 kg, čo je prípad drvivej väčšiny vozidiel v pešej zóne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Lörinc procedurálny návrh, nech sa 

páči.  
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Podobne ako pani námestníčka, keďže tento - nebolo mi to zaslané, 

pre krátkosť času nestihol som to celé obsiahnuť ako to pán poslanec čítal. Vôbec to 
nebolo prerokované, tak navrhujem prerušiť v tomto bode diskusiu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: To je pozmeňovací návrh.  
 
p. Lörinc, poslanec MZ: To je jedno. Neoboznámil som sa s ním. Navrhujem prerušiť tento 

bod a bude sa rokovať na ďalšom zastupiteľstve. 
 
p. Polaček, primátor mesta: OK. V poriadku. Nech sa páči, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 69 - za: 17, proti: 4, zdržali sa: 12 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem.  

- - - 
 
Bod č. 33 
Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 226 o režime užívania historickej časti mesta 
Košice  
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p. Polaček, primátor mesta: Bod č. 33 – Návrh na zmenu VZN mesta Košice číslo 226 o 
režime užívania historickej časti mesta Košice. Nech sa páči, otváram rozpravu a 
poprosím opäť pána Rovinského, aby prečítal návrh, ktorý z komisie dopravy vzišiel 
ako drobná zmena. Slovo, slovo, nech sa páči, ešte raz prosím. 

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Prečítať tento návrh? Bolo to pertraktované aj v tlači. To prvé 

bolo úplne jasné, že boli niektorí ľudia, ktorí sa nevedeli dostať, lebo mali sme tam ten 
limit 20 metrov. Teraz sme navrhovali, že po najbližší výjazd. Bolo to prejednané na 
komisii. Bola by s tým všeobecná spokojnosť. Ale dobré, prečítam aj druhé. Však ja 
čítam rád. Po prvé, teda pozmeňujúci návrh návrhu zmeny VZN 226. V návrhu § 4 
ods. 2 písm. i) sa za slová v rozsahu. Pardon. Hej. Sa za slová v rozsahu 20 metrov 
dopĺňajú slová alebo po najbližší výjazd. V návrhu § 4 ods. 4 písm. a) sa nakoniec 
pripájajú slová alebo oprávneného užívateľa motorového vozidla. Odôvodnenie – 
doplnenie podľa bodu jedna odsúhlasila na rokovaní komisia dopravy a výstavby  pri 
prerokovaní návrh VZN. Čo sa týka bodu dva, navrhuje sa znížiť administratívnu 
náročnosť z pohľadu žiadateľa tak, že v žiadosti postačí uviesť údaje o žiadateľovi, 
oprávnenom užívateľovi. To je, nie sú potrebné údaje o držiteľovi vozidla.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Karaffa. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Ja nie som stotožnený 

ani s jedným, ani s druhým návrhom. Jeden bod sme prerušili rokovanie. To, že to bolo 
spomenuté v médiách a sťažovala sa jedna veľká organizácia, ktorá vždy, keď sa 
sťažuje, vždy jej vychádzame v ústrety a to sa mi nepáči. To po prvé. A po druhé. Ja 
som svedkom. Aj minulý rok, aj tohto roku, pravidelne vo viacerých prípadoch, že 
využívajú vozidlá prechod z Hlavnej ulice aj z tých objektov, ktoré majú napríklad 
vstup z Kováčskej ulice. A konkrétne minulý týždeň v piatok večer som videl, ako 
vozidlo pri Aide prechádzalo na Hlavnú ulicu a pritom z druhej strany na Kováčsku 
ulicu majú vstup. Tak isto Hlavná, myslím objekty 82, 4, 6, jeden z tých objektov má 
vnútorný vstup, kde som bol šokovaný, že prechádzajú po chodníku. Čiže ja si myslím, 
že ako nemali by sme riešiť ich problém, keď majú vstup na Hlavnej a nemajú tam 
zabezpečené nejaké parkovisko, respektíve nemali by sme toto tolerovať a preto to ani 
nepodporím. Nemyslím si, že Hlavná by mala slúžiť na takéto príjazdy.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Bacsó. 
 
p. Bacsó, poslanec MZ: Kolegyne, kolegovia, len rečníka otázka, že či tento bod má význam 

bez prechádzajúceho bodu. Len toľko. Ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ja by som sa len faktickou prihlásil, ale sa nedalo, lebo pán 

Karaffa, pán poslanec Karaffa mal faktickú poznámku a hovoril o vstupe, kde mi to 
vysvetľoval aj môj poslanecký kolega zo starého mesta, pán Prister, ktorý býva presne 
v tom vchode ako je budova, teda Andrássyho pláca a teda prevádzkovanej cukrárne. Ja 
v zásade inač nespomínam z úcty k zákonu názvy spoločností. A jednoducho je tam iná 
šírka vchodu alebo vjazdu a so širším vozidlom alebo s nejakým SUV-čkom sa 
z Kováčskej ulice nedá. Hej. Pán Karaffa, také veci, že malé auto si má niekto kúpiť 
alebo tí, čo už sú na druhom svete to nepocítia. To sú také ako srandy, ale keď raz majú 
väčšie auto a raz denne chcú zaparkovať, ako to je zase na polemiku. Si vyjadril svoj 
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názor, že nepodporuješ to. A ja zas hovorím, že takí ľudia, ktorí dvesto, tristo rokov 
bývajú v centre a majú auto, tak sú rovnako majú právo ako iní ľudia parkovať 
v nejakom. Áno, nie tí ľudia, ale ich rodiny. To sú Staromešťania, to sú pôvodní 
obyvatelia Košíc, to nie je žiadna skade ruka, skade noha. To sú Staromešťania. Ale 
počkajte. Vy tomu nerozumiete. Že tento človek nemôže ísť autom, lebo on, že tam je 
pešia zóna. Kde môže parkovať? Na Kováčskej. Pár metrov. No dobre, čiže zakážeme 
to. Dobre. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, rozprávate ku kolegom alebo k plénu. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Hej. No, takto, aby zase tu nebolo povedané, že dakto je skade 

ruka, skade noha. Ale tak ja si myslím, že. Hej, povedal som to. Povedal som to. 
V poriadku. Veď hovorím, že títo ľudia tu bývajú dvesto, tristo rokov, tieto rodiny. 
A teraz ideme mu. Kedysi sa chodilo kočmi, teraz sa chodí autami. Ale však všetko 
bude tak, ako si my tu povieme. No. Pán Karaffa, povedal jeden názor. A ja tvrdím, že 
by som to nejako časovo obmedzil, takýto výjazd, napríklad v čase zásobovania. Ale 
v čase, počas dňa, by som im to tento výjazd a vjazd zakázal. By bol nemysliteľné, že 
keď je plná Hlavná ulica, že by niekto chodil autom. Ale keď po desiatej hodine alebo 
v piatok, keď sa zatvárajú letné terasy po 23-tej, si viem predstaviť takýto režim. Čiže 
takýto kompromis, je tu možné nájsť. To len treba chcieť. To je celé. A tak isto 
potrebuje ísť k lekárovi, ako pán Grega hovorí a to sú zase iné prípady. Čiže tento 
návrh, ktorý tu prišiel od komisie, ja myslím, že keď sa ešte vyšperkuje, je dobrý. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Bolo tu povedané, že vychádzame v ústrety jednej inštitúcii. Nie 

je to celkom pravda. Tých inštitúcií, ktorých sa dotklo toto naše rozhodnutie, bolo 
niekoľko. I právne oddelenie, i myslím u pani námestníčky sedelo viac skupín, ktorí 
svoje dôvody, argumenty predkladali. Čiže je to o viacerých inštitúciách. Nie je to 
celkom o tom, že o vstupe na Hlavnú, je to v tých priľahlých uličkách. Dobre hovorím, 
právne? Je to len o priľahlých uličkách. Dneska už nerozprávame o vstupe na Hlavnú. 
Čiže neviem, ako sa rozhodnete pri tomto hlasovaní, ale nejde o jednu inštitúciu. To si 
treba povedať. A nejde o samotnú Hlavnú ulicu, ale o bočné vstupy. Nie so vstupom na 
Hlavnú, ale aby tí, ktorí majú prevádzky na týchto. Týka sa to vlastne aj niektorých 
škôl, čo sme si proste neuvedomili a zamestnávateľov a zamestnancov v týchto 
inštitúciách. Pán poslanec Špak, nech sa páči. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem. Aby sme, možno sa vrátili naspäť k normálnej diskusii, lebo 

priznávam, pani námestníčka, že ste tu teraz spochybnili úplne všetky komisie v meste. 
Tak si fakt prejdime to, čo sa tu teraz deje. Komisia na deľbu kompetencií zasadala, 
urobila jasné uznesenie, jej členovia súhlasili s ním. Kolega Vrchota to predstavil, vy ste 
to dali zo stalo dole. Ja sa čudujem, že dokonca členovia tejto komisie, ako napríklad 
pán starosta Ihnát, ktorého sú plné Facebooky a chce kompetencie, podporil váš návrh. 
Čo je choré. A teraz k veci, ktorú teraz. No, pozrite si hlasovanie. Takže spamätajte sa, 
ako ste hlasovali na komisii a ako teraz. Ja poprosím pána Rovinského, nech normálne 
povie, čo na komisii dopravy sa uznieslo a čo odporúča komisia dopravy nám 
poslancom.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Aby som do toho vniesol svetlo a rozdiel. Tu je predložený 

materiál, ktorý prešiel štandardne pozvánkou, oddeleniami, všetkým tým, čo máme, 
mestskou radou a medzi tým komisia dopravy do bodu 33 a 34 po nejakých 
konzultáciách a konca aj s právnym oddelením, ak správne viem, povedali, že malou 
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drobnou zmenou chcú zasiahnuť, aby ešte vylepšili, vyprecízovali svoje poznatky, na 
ktorom sa dohodli, s tým, že táto zmena dokonca bola odkonzultovaná opäť s právnym 
oddelením, ktoré povedalo, že áno, táto zmena je akceptovateľná a naozaj pomáha. 
V tom prvom prípade sa jedná o návrh, ktorý magistrát mesta nevidel, nevidelo ho 
vedenie mesta, nikdy som ho nevidel ja, nevideli ho moji námestníci. Nikdy sa k nemu 
nevyjadrovali referáty, ale čo je dôležité, jedná sa o štatút mesta. Predsa štatút mesta 
musí ísť nielen, mal by ísť nielen do komisie na deľbu právomoci, ale je to vzťahová 
vec na financie, teda na komisiu financií, na legislatívnu komisiu, pretože je tam 
legislatívna záležitosť a myslím, že takáto dôležitá vec by mala prejsť aj širšou 
diskusiou, mestskou radou a ďalej a ďalej. To je rozdiel medzi týmito dvomi 
materiálmi. Pán poslanec Ihnát a pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Bol 

som obvinený, vlastne pánom Špakom, vlastne, že som to podporil vtedy. Tak si dám 
preveriť vlastne, ako som hlasoval a mu predložím to na stôl. To je tá jedna vec. 
A druhá vec. Treba povedať, že Marcel Vrchota urobil chybu. Urobil v tom chybu, že 
sme hlasovali len za kompetenciu daň za psa a tú som podporil. Ale sme vôbec 
nehlasovali o tom, aby sme malým mestským častiam odobrali kompetencie. Tak toto 
už určite nie. A toto by som nepodporil. Chcel som procedurálny návrh, aby sa 
hlasovalo o bode a zvlášť, aj b zvlášť, ale som sa už ku slovu nedostal. Nič sa nedeje, 
ideme ďalej. S pánom predsedom budeme konzultovať túto vec a jednoducho toto sa už 
stať nesmie. To je všetko. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Slivenská má procedurálny návrh. 
 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Už hodnú chvíľu rozprávame mimo tohto bodu, ktorý máme 

pred sebou. Takže navrhujem ukončiť diskusiu, aj keď je to nedemokratický počin, ale 
toto je naozaj od veci, čo tu niektorí kolegovia.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujte. Faktické ostávajú, pani poslankyňa. 

Všetko komplet, uzávierka obrovská. Ukončiť diskusiu. Tí, ktorí sú prihlásení, 
prirodzene dobehnú.  

 
Hlasovanie č. 70 -  za: 24, proti: 2, zdržali sa: 7 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh pani poslankyne prešiel, to znamená, diskusia je ukončená 

a dobehnú už len s faktickou pán poslanec Lörinc a v diskusii vystúpi pán poslanec 
Rovinský a pán poslanec Špak. 

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Keď sme schvaľovali kvôli Ukrajine, kvôli 

situácii štátu, tak to neprešlo ničím a bolo to položené na stôl a sme išli hneď, pán 
primátor. O kompetenciách, vážené plénum, pri všetkej úcte a prepáčte mi, ja som nikto, 
aby som vám to hovoril, som jeden z vás, ale nestíham zakryť svoje rozčarovanie. Štyri 
roky hovoríte, že žiadajte si kompetencie. Vytvoríme kvôli tomu špeciálnu komisiu, kde 
ideme ľudia, pracujeme a sa na tom dohodneme a potom my to bez diskusie zmetieme 
na stôl, lebo vedenie je proti? Veď vedenie je proti, lebo chce mať badžet vždy vo 
svojich rukách. Nikdy toto vedenie mesta nedovolí prenos kompetencií na mestské časti 
a vy to odhlasujete bez diskusie? Potom na čo to robíme ctené plénum? Načo márnime 
svoj čas? Načo na tom pracujeme? Pri iných návrhoch, nepodložené, neprejednané, 
príde tu, bum, zadarmo MHD, miliónové dopady. To je v pohode. Tlieskame si 
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Facebooky. A keď treba riešiť kompetencie, tak sa všetci tvárite, že ich riešite, ale nikto 
ich reálne riešiť nechce. Pán poslanec Ihnát, vy ste hlasovali za to uznesenie a teraz 
nehovoríte ani pravdu v tom, čo tvrdíte, že zobrať kompetencie mestským častiam. 
O tom uznesenie pána Vrchotu, ktoré sme spoločne vytvorili, za ktoré ste hlasovali, 
vôbec nehovorí.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Prosím, bol a to faktická. Nechal som aj čas navyše pán poslanec. 

Takže ďakujem pekne a vystúpi pán poslanec Rovinský.  
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Ja by som rád ešte upresnil to, ako to bolo s uznesením ku VZN 

225 a VZN 226. Obidvomi sa zaoberala komisia a spočívala vo vyprecizovaní 
podmienok pre užívateľov, vlastníkov dvorových priestorov, ktorí majú výjazd na ulicu 
Hlavná z ulice v centrálnej mestskej zóne. A druhé, 226-ka, zmeniť pri výjazde z ulice 
Hlavná 20 metrov na výjazd na najbližší možný výjazd, s tým, že sme hovorili o tom, že 
treba to vyprecizovať tak, aby to bolo použiteľné, aby sme vyšli v ústrety majiteľom 
tých nehnuteľností, na druhej strane, aby tá premávka neohrozovala dopravu. A preto 
som predložil návrh uznesenia tak, ako som predkladal. Čiže 225-ťka a 226, to 
znamená, 226-tka. Slová v rozsahu 20 metrov sa dopĺňajú slová alebo po najbližší 
výjazd z Hlavnej ulice. A v § 4 ods. 4 na koniec sa pripája slová alebo oprávneného 
užívateľa motorového vozidla. Ale robte, ako chcete. Skončil som. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak, nech sa páči. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem. Bol som na tej komisii a hlasoval som za. Teraz som sa bol 

pýtať pána predsedu, či sme za tento návrh hlasovali, zaručil sa mi, že áno, určite za 
tento návrh. Takže, viac menej kolegovia, komisia tvrdí, že je v poriadku ten návrh. No 
neviem, či to prešli aj naši právnici a či nás nenapadne prokuratúra, ale ja, mne dáva 
logika to, že keď to komisia schválila a naozaj to pán Rovinský prečítal tak, ako sme to 
odporúčali, tak ja budem za.    

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec faktické, ale aj rozprava je 

ukončená procedurálnym návrhom. Nie je možné už vystúpiť. Je teda uzavretá. 
Poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.  

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže najprv pozmeňujúci návrh od 

pána Rovinského: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych 
predpisov k VZN číslo 226 schvaľuje po 1.) v návrhu § 4 ods. 2 písm. i) sa za slová 
v rozsahu 20 metrov dopĺňajú slova alebo po najbližší výjazd z Hlavnej ulice, po 2.) 
v návrhu § 4 ods. 4 písm. a) sa nakoniec pripájajú slová alebo oprávneného používateľa 
motorového vozidla.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. Hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 71 - za: 24, proti: 1, zdržali sa: 10 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh neprešiel. Tak je? Poprosím organizačné. To je 

pozmeňovací. Takže tento prešiel. Nech sa páči, pokračujeme ďalej. Ideme na zvyšnú 
časť.  
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p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh: „Mestské zastupiteľstvo 
v Košiciach podľa § 6 zákona č. 369 z roku 1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a § 10 ods. 3 písm. v) zákona 401 z roku 1990 Zbierky o meste 
Košice v znení neskorších predpisov schvaľuje zmenu Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Košice číslo 226 o režime užívania historickej časti mesta Košice podľa 
predloženého návrhu so schváleným pozmeňujúcim návrhom.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. Prosím. Hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 72 -  za: 23, proti: 2, zdržali sa: 10 
 
p. Polaček, primátor mesta: Všeobecne záväzné nariadenie číslo 226 prijaté bolo. 65,71 

percent poslancov. Dobre. Tak áno. Túto časť máme za sebou.  
- - - 

 
Bod č. 34  
Protest prokurátora proti VZN mesta Košice č. 221 o výkone správy pri osobitnom 
užívaní miestnych a účelových ciest a návrh na zmenu VZN  
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 34 otváram bod Protest prokurátora proti 

niektorým ustanoveniam VZN mesta Košice  číslo 221 o výkone správy pri osobitnom 
užívaní miestnych a účelových ciest na návrh na zmenu VZN mesta Košice číslo 221. 
Nech sa páči, otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu 
o návrh na uznesenie.  

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa § 27 ods. 3 zákona č. 153 2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, 
§ 6 zákona 369 z roku 1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 
ods. 3 písm. b) zákona 401/1990 Z. z. o meste Košice v znení neskorších predpisov po 
a) vyhovuje protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Košice číslo KD 276/21/8800-8 
zo dňa 15. 2. 2022, po b) schvaľuje zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Košice číslo 221 o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych a účelových ciest 
podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 73 -  za: 31 + 1 (p. Berberich), proti: 1, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Pán Berberich hlasoval „za“, prosím, 

dočítajme ešte plus jeden hlas.  
- - - 
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p. Polaček, primátor mesta: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pred nami je do 18-stej 
hodiny 5 minút, chcem sa spýtať, či ideme ďalej, či minimálne prejdeme 
územnoplánovaciu dokumentáciu, je to 5 bodov, aby mohli kolegovia prípadne zajtra 
robiť alebo či to uzatvárame? Ďakujem veľmi pekne. Vidíme sa teda zajtra o 8:00 hod..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Marek Kandráč ........................................................................ Podpísal dňa: 17.08.2022 
 
 
doc. PhDr. Mgr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH ......................... Podpísal dňa: 18.08.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápisnica vyhotovená: 15.08.2022 
Oddelenie právne a majetkové, Referát samosprávnych orgánov MMK 
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Zápisnica z pokračovania XXX. zasadnutia MZ v Košiciach, 

dňa 17. júna 2022 

 

 

Prítomní: podľa prezenčných listín  

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Vážené kolegyne, kolegovia, chcela by som 

využiť tento čas na to, aby som upriamila vašu pozornosť na výstavu vo foajé pred 

zasadačkou, kde sa nachádza vizuál šiestich návrhov na Nové mestské centrum, 

z ktorého sa bude robiť ďalší užší výber. Pán riaditeľ ma opravil, toto je finál, čiže toto 

je ten najužší výber z tých najlepších návrhov. Ak by ste mali otázky, určite vám ich rád 

zodpovie pán hlavný architekt Kropp. 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení 

hostia, otváram pokračovanie XXX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 

na ktorom vás všetkých srdečne vítam. Chcela by som ospravedlniť z pokračovania 

zasadnutia mestského zastupiteľstva pani Ivetu Adamčíkovú, pána Jána Sekáča, pána 

Petra Libu a pána Martina Balčíka.  

Ešte raz poprosím všetkých, aby ste sa prezentovali. Konštatujem teda, že 

prezentovaných je 23 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých poslancov 

a konštatujem, že sme uznášaniaschopní. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, prejdime k programu zasadnutia, ktorým ste 

dostali v pozvánke. Budeme pokračovať tam, kde sme včera skončili a teda bude 

nasledovať bod číslo 35.  

Ešte mi dovoľte poznámku, že návrhová komisia bola včera schváleného, odsúhlasená 

a budeme pokračovať v takomto zložení (pozn.: páni poslanci Saxa a Berberich), takže 

poprosím členov návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesta.  

Za overovateľov zápisnice XXX. zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určení 

poslanci pán Marek Kandráč a pán Viliam Knap. A presne takto dnes budeme 

pokračovať. 

- - - 

 

Bod č. 35 

Územný plán zóny „Košice - Myslava, Zmeny a doplnky č. 7/2021“ 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

pokračujeme v zasadnutí mestského zastupiteľstva podľa schváleného programu 

prerokovaním materiálu pod bodom číslo 35 a hneď k nemu otváram aj diskusiu. Nech 

sa páči. Pán poslanec Lesňák. 

 

p. Lesňák, poslanec MZ: Dobré ráno všetkým, ďakujem za slovo. Požiadala ma pani starostka 

Myslavy, pani Ing. Šimková, aby som tlmočil jej návrh, respektíve jej odporúčanie 

neprijať to VZN-ko, ktoré predkladá pán primátor, nakoľko nebolo to prerokované ani 

na zastupiteľstve, na miestnom zastupiteľstve v Myslave a nie sú s tým stotožnení podľa 

informácií, ktoré mám od pani starostky, ani obyvatelia, takže chcem poprosiť aj v jej 

mene a určite ste dostali aj e-mail od pani starostky, že aby sme toto VZN-ko a toto 

uznesenie neprijali. Ďakujem pekne. 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Dobre. Ešte nech sa páči pán poslanec Lӧrinc do 

diskusie a potom o slovo požiadal pán riaditeľ. 
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p. Lӧrinc, poslanec MZ: Dobré ráno všetkým. Chcel som sa opýtať pán primátora, možno pán 

riaditeľ alebo pán hlavný architekt nám za ÚHA vedia vysvetliť stanovisko, ale keďže 

tu nie je ani pani starostka, ktorá sa zúčastňuje veľmi sporadicky, tak ja by som dal na 

zváženie kolegom, po vystúpení pána riaditeľa, predložím procedurálny návrh, ale na to, 

aby sme otočili tento bod pre efektívnosť rokovania a na ďalšom rokovaní 

zastupiteľstva, keď budú prítomné relevantné osoby, vieme sa rozhodnúť. 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Dala by som slovo teraz pánovi riaditeľovi. 

 

p. Čop, riaditeľ magistrátu mesta: Ďakujem veľmi pekne. Ja dám slovo vlastne potom 

zástupcom útvaru hlavného architekta, ktorý sa k tomu odborne vyjadria, ale vzhľadom 

na to, k akej situácii došlo vlastne pri tomto, pri tejto zmene územného plánu, 

nedoporučujem vlastne, aby sa tento bod prerušil respektíve sa o ňom nerokovalo. 

Poprosím vás, vypočujte si vlastné odborné stanovisko útvaru hlavného architekta a na 

základe toho potom prosím veľmi zodpovedne zvážte, ako ďalej budeme postupovať v 

tomto bode. Ďakujem. A prosím, keby prišli z útvaru hlavného architekta. 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Tak poprosím pána hlavného architekta. 

 

p. Kropp, hlavný architekt mesta: Dobré ráno, vážení dámy, vážení pánové, co se týče 

tohodlec toho bodu, chci jenom k tomu dodat, že to je de facto náprava chybného údaje, 

který se de facto už, který byl už de facto odhlasován. Co se de facto stalo je, že byli 

dokumenty, které šli jak k vám, tak byl i dokument, který šel na krajský úřad. Ten 

dokument byl v pořádku, jedná se o údaj de facto stavební čáry a ten dokument, který 

vy ste schvaľovali při minulém zastupiteľstvu, tam byl pouze, byl ten údaj přeškrtnutý 

a to je jediná chyba, ktorá se stala. A my de facto dneska pouze tú chybu napravujeme. 

Takže není, co ste týče vlastne obsahu toho materiálu, se nic nezměnilo. 

 

p. Sakal-Šega, vedúci referátu architektúry: Ja by som možnože len dodal, v podstate tento 

materiál v takomto istom znení bol predložený na marcové zastupiteľstvo, je schválený 

a platný. Akurát dnešný stav je, že je nezákonný z toho titulu, že záväznej časti je 

vlastne presne tá zmienená stavebná čiara, to sú 2 písmená preškrtnuté.Ttáto zmena 

nebola objednaná, nebola prerokovaná riadne a nebola vlastne predložená 

schvaľovaciemu orgánu okresnému úradu, čiže tento stav v podstate chceme ako keby 

napraviť. 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. Do diskusie ďalej prihlásený 

pán poslanec Karabin. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Kolegovia, ja som prekvapený, materiál v 

minulosti prešiel komisiami, bol schválený a je nezákonný. A ktosi tu odbabral svoju 

robotu? Prečo nás tu hádžete veci? Kto to pokašľal, nech to zaplatí. Nech za to nesie 

zodpovednosť. Nebudem sa k tomu vyjadrovať, nie je tu pani starostka, nie je to 

prvýkrát, nechodí na rokovania zastupiteľstva, ale hovorím, my sme žiadnu chybu 

nespravili. 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Pán poslanec Filipko. 

 

p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, som troška 
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zmätený. Prečítal som si vyjadrenie pani starostky, teraz počujem vysvetlenie, zdá sa mi 

to logické, nikto to pani starostke nevysvetlil alebo ako k tomu došlo, že sme v stave, že 

teraz ona nám píše, aby sme nehlasovali o tomto bode, vy nás presviedčate. Ja 

registrujem, že v Myslave to vyhovuje tento stav, ktorý platí. Tak potom skutočne asi 

vysvetlite to, prerušme to. Ja nebudem proti stanovisku mestskej časti hlasovať. Urobili 

sme minule jeden precedens som vystúpil, keď sme napriek rozporu z Pereša odsúhlasili 

prenájom tých domov, bol to špecifický príklad, ale v tomto prípade ja sa stotožňujem 

s tým, ako hovoril pán kolega Lӧrinc, prerušiť prerokovanie tohto bodu. Ja odmietam sa 

podieľať na takýchto veciach, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Daj 3 minúty prestávku, prosím ťa, pani námestníčka. Toto je 

vážny problém. 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Tak vyhlasujem 3 minúty prestávku. 

- - - prestávka - - - 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Budeme pokračovať. Budeme pokračovať v 

rokovaní zasadnutia mestského zastupiteľstva. Teraz by som poprosila pani Popovič, 

aby to vysvetlila právneho hľadiska. 

 

p. Popovič, referát právny a legislatívny: Dobrý deň, čo sa týka schvaľovania územného plánu 

už viete vlastne, že tam je proces trošku iný ako pre obyčajných všeobecne záväzných 

nariadeniach. Ide o to, že celý proces územného plánu sa schvaľuje. Najprv to 

prechádza vlastne ten návrh verejnosťou a odbornými orgánmi a následne celý materiál 

tak, ako je, sa predkladá okresnému úradu. Potom, keď to okresný úrad schváli, 

zastupiteľstvo nemá inú možnosť, len buď schváli to, čo okresný úrad schválil alebo to 

celé odmietnuť. A teraz nastala práve tá situácia, že okresný úrad schválil istý materiál a 

po tomto schválení došlo k chybe, bolo tam škrtnuté číslo 6 metrov. Je to vlastne 

maličkosť, ale znamená to veľa, znamená to vlastne zrušiť stavebnú čiaru, aj to len v 

textovej časti a v dokumentácii, grafickej dokumentácii to ostalo tak, ako to bolo. To 

znamená, že teraz vlastne máme schválené VZN, ale v rozpore s tým, čo schválil 

okresný úrad. Čiže tento stav je nezákonný a preto to takto nemôže ostať. Ak to teraz 

odložíte, bude ďalej nezákonný ďalšie 3 mesiace. Čiže vlastne ide tu technickú chybu, 

ktorú môžeme napraviť alebo nie. 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou poznámkou 

poslankyňa Iľaščíková. 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Chcem sa opýtať, ak to neschválime 

a ostane to tak, ako to je, aj na základe toho, že pani starostka nás požiadala, aj na 

základe toho, že možnože tým pádom uškodíme asi nejakým obyvateľom, ktorí už 

neviem či tam majú postavené domy alebo nemajú postavené domy, ak to ostane tak, 

ako to je, aj s tou chybou, je možnosť mesta požiadať vlastne o zmenu, aby sme to dali 

ten do zákonného stavu? Ale tak, ako to je teraz. 

 

p. Kropp, hlavný architekt mesta: Ale to přesne teďka děláme. 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ale nie, že to necháme tak, ako to je. Že nebudeme to dávať 

tých 6 m, ale necháme tento stav taký, aký je. Aj s tou chybou s tým, že sa to potom, že 

tá chyba sa bude akceptovať. Že či dá sa. 
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p. Čop, riaditeľ magistrátu mesta: Ak môžem k tomu povedať, týmto krokom legalizujete 

čiernu stavbu. 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Aha. Tak tých čiernych stavieb máme na Slovensku strašne 

veľa, hej, takže... 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Áno, ale poslanci by to nemali robiť. 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Tak samozrejme, ale no..., dobre..., čiernu stavbu... 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Poprosím o faktickú poznámku, pani Slivenská. 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: ...ešte by som chcela vedieť, lebo všetci sa tu..., akú čiernu 

stavbu...  

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Faktickú má pani Slivenská, nech sa páči. 

 

p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja mám otázku na pani Popovič. 

V prípade rozporu grafickej časti so slovnou, nie je záväzná grafická časť územného 

plánu? Ďakujem. 

 

p. Popovič, referát právny a legislatívny: Nie. To je rovnaká úroveň záväznosti. Práve teraz 

vlastne máme právny stav, ktorý je neistý. Táto norma vlastne teraz ani adresát nevie, 

čo vlastne zaväzuje. Ani stavebný úrad neviem ako bude podľa tohto rozhodovať, keď 

máme takúto rozporuplnú normu a zároveň, ak to necháte tak, ja očakávam protest 

prokurátora, pretože okresný úrad schválil niečo iné. Čiže je to nezákonná norma, ktorú 

je potrebné zrušiť. Buď schváli tak, ako to má byť alebo to zrušiť. V prípade záujmu 

o zmenu, je potrebné celý proces začať odznova. Tým, že to  teraz zostane tak, ako to je, 

to nerieši vlastne povedzme aj požiadavku Myslavy, aby mali stavebnú čiaru rozrušenú. 

To by trebalo začať od znova všetko od začiatku. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán starosta nech sa páči, faktická, minúta. 

 

p. Krcho, starosta MČ Košická Nová Ves: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel poprosiť, 

ak by to bolo možné, pretože ja si veľmi dobre viem, čo trvá, koľko pracuje za 

schvaľovaním územného plánu zmena doplnkov u rôznych mestských časti a v tomto 

prípade, ak by bolo možné, pretože tu sa bavíme o stavebnej čiare, o nejakej grafickej 

časti, textovej časti, áno, k chybe môže dôjsť. Je možné, že by ste poslancom ako 

zastupiteľstva ukázali graficky, o čo sa vlastne jedná? Lebo mnohí, bavíme sa o niečom 

nevedia o čom. To znamená, znázorniť tu bola čiara, toto sa má legalizovať, toto sa 

nemá legalizovať, aby bolo jasné. Pretože takýto plán a tie zmeny doplnky, keď sa 

neschváli, okej, keď pani starostka povedala, že to nechce, tak to nechce, ale podľa mňa 

to nie dobrým krokom, pretože takýto proces trvá niekoľko rokov, niekoľko rokov. Čiže 

ja si myslím, na to, aby ste vedeli vy zodpovedne povedať áno alebo nie, je to vidieť 

a bavíme sa o jednej čiare. Čiže nič zložité. Či je možné toto ukázať, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Technici, vieme to dať na obraz? Dobre, pripravíme to. Dobrý 

podnet, ďakujem. Pani poslankyňa Iľaščíková. 
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p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. A bolo tu povedané, že nejaká čierna 

stavba. Ako tento stav vlastne dlho trval, ten, čo teraz ideme naprávať? A ten, kto 

postavil čiernu stavbu, čo je to za čierna stavba? Ako postavil si ju svojvoľne alebo 

čierna stavba v zmysle tohoto, že tu je tá chyba, ale bolo mu vydané stavebné 

povolenie? Chcela by som vedieť, lebo fakt ja neviem, o čom tu rozprávame. Či je to 

dom, či je to altánok alebo čo. O čo vlastne sa jedná? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Okej. Medzitým pán poslanec Jakubov, nech sa páči. Na jeho 

názor som fakt zvedavý. 

 

p. Jakubov, poslanec MZ: Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán primátor. Vážený pán 

primátor, pani poslankyne, páni poslanci, dámy a páni, ak by som to nestihol v troch 

minútach, poprosím o ďalšie 3 minúty. Najprv si povedzme prapríčinu, o čom sa 

rozprávame. Ak sa nemýlim, v roku 2014, ale neviem, či presne hovorím dátum, pri 

schvaľovaní určitých zmien a doplnkov územných plánov a súčasný pán hlavný 

architekt to nevie, bohužiaľ, lebo tu v tom čase nebol, bola vsunutá a bola vsunutá aj 

takáto vec, že bolo určené, že v meste Košice stavebná čiara môže byť maximálne 6 m 

od verejnej komunikácie. To znamená, objekt, ktorý je navrhnutý 8 m od komunikácie, 

už nespĺňa podmienky platnej zmeny územného plánu a bolo to platné pre celé Košice. 

Toto je kameň úrazu, bohužiaľ, sme to neusledovali, neustriehli, poslanci, aj ja si to 

beriem na seba a v podstate došlo k tomu, že pokiaľ máme v niektorých mestských 

častiach pozemky o rozlohe napr. 40 árov dlhé slížiky, čo sú hlavne v malých 

mestských častiach a starostovia malých mestských časti to vedia a syn chce postaviť na 

rodičovskom pozemku dom, ktorý je napr. 30 m od komunikácie, nemôže, lebo je to v 

rozpore s platným územným plánom. V minulosti sa to bežne robilo, samozrejme pri 

zmenách a doplnkoch sa navrhujú nové komunikácie v zadných častí týchto záhrad, len 

tieto komunikácie v súčasnosti nevie vybudovať samospráva, nebuduje ich štát a kvôli 

tomu, že boli takéto problémy, navrhlo vtedy alebo navrhol vtedy útvar hlavného 

architekta v rámci zmien a doplnkov úplne iných vecí takúto vsuvku. Znovu opakujem, 

bohužiaľ, sme si to nevšimli. Ale keďže je to platné, tak v podstate je to de facto náš 

domáci zákon, je to na úrovni VZN-ka, to si rovno povedzme. Zrejme by bolo potrebné 

sa vrátiť k tomuto uzneseniu, lebo od toho času ja som mal minimálne 30 prípadov ľudí, 

ktorí za mnou boli a pýtali sa, čo s tým vieme robiť. No nevedia nič. A poviem aj to, že 

sa vymýšľajú kadejaké veci, že napr. na pôvodný rodičovský dom sa nejakou suchou 

nohou napojí ďalší rodinný dom a potom stavebný úrad vydá stavebné povolenie atď., 

atď. Toto je fakt. Poslanci sme urobili, aj ja som tu vtedy sedel, chybu. Teraz pani 

starostka zrejme na základe toho napísala tento list a je škoda, že tu nie je prítomná, 

pretože právne to, čo sa vyčiarklo zo spracovaného materiálu zmien a doplnkov, tých 

6 m, momentálne asi napadol okresný úrad, pretože samozrejme máme schválené z 

minulosti zrejme z toho roku 2014 takúto vec. Ja to poviem vec, nepoviem, či je to 

dobré, zlé atď., ale stavebná čiara podľa záväzného územného plánu nesmie byť ďalej 

ako 6 m. Čiže ak by ste mali veľký pozemok a chcete dom osadiť 10 m, 1 dom na 

pozemku 3a árovom, normálne chcete do zadnej časti kvôli oslneniu atď., nemôžte. 

Nedostanete stavebné povolenie ani kladné stanovisko ÚHA. Musíte vymyslieť nejakú 

predstavbu, ktorú predsuniete na 6 metrov, či už ju potom realizujete alebo nie. Čiže 

občan obchádza tento nie najlepší schválený dokument z minulosti. Vyjadrujem sa 

slušne, hej. Čiže bohužiaľ toto je fakt. A vzhľadom na to, že málokto zo súčasných 

poslancov tieto informácie má a zrejme ich nemá ani pán hlavný architekt, pretože je tu, 

je tu nejaký polrok, tak dochádza k takémuto stavu. Ja preto sa prikloním k tomu, čo 

navrhol pán kolega Lӧrinc, že nič by sa nestalo, ak by sme teraz prerušili tento bod a 
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vrátili sa o dva-tri mesiace. Územný plán by počkal, myslím si, že nič sa nestane, hej, 

ale dali by sme si pripraviť normálny materiál a rozhodlo by sa, či sa zruší to pôvodné 

uznesenie z roku 2014 a umožníme občanom na určitých týchto stavať aj v zadných 

častiach, čo sa bežne robí po Slovensku v mnohých mestách, v obciach, mám na to x 

príkladov alebo si povieme, že necháme túto tvrdú, legitímnu právnu úpravu tak, ako je.  

Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Jakubov, dovolíme si vás trošku 

poopraviť, prosím, nehnevajte sa na nás. Ten úvod bol v poriadku, ale v roku 2014 asi 

ste boli vo funkcii, preto o tom viete viac, tá časť je správna. Prišla nejaká norma 

a reagovalo sa na nejaký stav. ale toto nie o tomto prípade. Toto, čo sa dnes rieši, to s 

tým nesúvisí. Kolegovia to trošku skúsia ešte raz vysvetliť, ale prosím, merito veci. Na 

okresnom úrade bol materiál, ktorý nám štát schválil. My sa máme vyjadriť k tomu, čo 

nám štát schválil. Žiaľ, po ceste z okresného úradu na magistrát niekto svojvoľne 

zasiahol do materiálu, materiál, ktorý má koľko strán? Proste ... 40-stranový materiál, 

niekto preškrtol jedno číslo, po ceste z okresného úradu na magistrát. Môžeme viniť 

úradníkov na magistráte, ale naozaj pri toľkých stranách jedno číslo vám jedno číslo 

ujde. Nevšimnete si. Myslím, že rozumiete, čo vám chcem naznačiť. Niekto a bude to 

mať trestnoprávnu zodpovednosť, po ceste z okresného úradu, svojvoľne, pretože to 

niekomu nevyhovovalo, škrtol jedno číslo, ale zabudol opraviť grafickú prílohu a prišli 

sme zrazu na stavebnom úrade k tomu, že je tu nejaká disproporcia. Všimnite si, ako 

veľmi rýchlo niekto konal, keď v marci sa tento stav schválil, stavebný úrad nám 

nahlásili tento problém, nezrovnalosti v dokumentácii a proste snažíme sa to v tejto 

chvíli opraviť. To neznamená, že to pôjde bez viny, ale potrebujeme, lebo sme 

orgánom, ktorý si máme ctiť zákony, to dať do súladu so zákonom a s pravidlami v tejto 

krajine. A kolegovia nech ma doplnia, prosím. A potom pôjdu aj faktické, prepáčte. 

 

p. Sakal-Šega, vedúci referátu architektúry: Ja ak môžem, tak by som len doplnil pána 

primátora,  že v podstate je jedno akú chybu by sme napra...vôbec nie je dôležité, že sa 

jedná o stavebnú čiaru, tu sa jedna presne o to, že v podstate jedna dokumentácia bola 

objednaná a schválená okresným úradom a druhú sme dostali a schválil my, hej, čiže 

toto v podstate potrebujeme opraviť.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, s faktickými pán poslanec Karabin a pán námestník, 

nech sa páči. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Doplním kolegu 

Jakubova. Stalo sa to v roku 2014, účinnosť je od 15.07.2015. V roku 2014 jeden zo 

zamestnancov útvaru hlavného architekta, ktorý dnes nepracuje na magistráte a má 

súkromnú spoločnosť, predložil do 50 stranového elaborátu koncom roka 2014, v čase 

volieb materiál, z ktorého je zrejmé, že rodinný dom môže stáť 6 metrov od oplotenia, 

od verejnej komunikácie. Vďaka tomu dnes nemôžme vzadu na záhrade stavať v Pereši, 

Myslave, Lorinčíku, Poľove, nikde. 6 metrov. Urobil to jeden zamestnanec a niet toho, 

niet tej sily, niet toho Boha, aby ten to niekto zrušil. Na rade starostov, kolegovia, som 

to za niekoľko rokov asi päťkrát dával do rady starostov, žiaľ, tu sedíte kolegovia, 

mestskí poslanci, ani starostovia to nechceli zrušiť. Chcel som, aby sa zas dalo stavať. 

Starostovia s tým nesúhlasili. Spýtajte sa ich, prečo.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán námestník, nech sa páči. 
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p. Gibóda, námestník primátora: Faktická poznámka. Pán poslanec Jakubov, prosím, 

nemúťme vodu tu s tými 6 metrami a slížikmi a zástavbou. Lebo jednu vec ste 

nespomenuli ani vy, ani pán starosta Karabin a to je, že to má dopad a to je ten dôvod, 

lebo to má dopad na existujúce siete, ktoré takúto slížikovú výstavbu potom neunesú, 

preto sú navrhované nové komunikácie, nové siete atď., Ale povedzme si, že o čom to 

je, tak ako povedali kolegovia z ÚHA, aj pani starostka Myslavy a Myslava, tuná 

pozerám pripomienky, ktoré boli k marcovému návrhu, ktorý sme schválili, sa 

vyjadrovala k tomu návrhu, ktorý prešiel okresným úradom. Nie k tomu návrhu, ktorý 

sme my chybne bez toho jedného čísla tuná schválili, pozeral jej pripomienky, k tým 

šiestim metrom sa nevyjadruje. To znamená, že očividne nemala s týmto problémom, 

keďže to bolo v pôvodnom návrhu, ktorý prešiel okresným úradom. Ja nerozumiem teda 

ani tomu e-mailu pani starostky, ale hlavne nerozumiem, prečo máme problém dať 

niečo do súladu s tým, čo prešlo okresným úradom a mali sme to v takejto podobe 

schváliť. Keď sa chceme baviť o šiestich metroch, môžeme spustiť ten proces nanovo. 

Ak ho spustíme nanovo, dotkne sa to mnohých územných plánov. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak, nasleduje pán poslanec Rovinský s faktickou. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Bude to k tejto téme, ktorú začal pán 

Jakubov, takže do tej minúty sa budem snažiť vmestiť, ale bol by som veľmi rád, ak by 

sme sa rozhodli ako mesto po tých siedmich rokoch to vyriešiť. A mne to dáva len dve 

veci. Prvá vec je to, že buď to zrušme tých 6 metrov, ale vy ste pán Gibóda teraz vlastne 

priznali, že prečo pre nás to je nevýhodné zrušiť, pretože by sa museli zaplatiť za nové 

cesty a nové ... nemuseli? Tak potom, ak nemusíme robiť siete, no, takže ak budú 

zaťažené ... skúsme myslieť na obyvateľov. Ak máte slížik, čo má 100 m dĺžku, tak z 

neho nevyužite vlastne nič. Chcel by som len poprosiť, bolo možné, aby sme čo najskôr 

dostali na stôl opravu tohto problému sedemročného? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Slivenská, nech sa páči, procedurálny návrh. 

 

p. Slivenská, poslankyňa MZ: Ďakujem. Vidím to tak, že to dnes nevyriešime, že je potrebná 

k tomu ešte diskusia a preto navrhujem prerušiť... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Prosím, zvážte to, zvážte to, to je vážny právny... 

 

p. Slivenská, poslankyňa MZ: ...dobre, veď rozhodnú poslanci. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči teda, váš návrh je prerušiť? Dobre som rozumel pani 

Slivenská? Nech sa páči, hlasujte. Prosím, zvážte, ide naozaj o precedens, problém, 

prúser. 

 

Hlasovanie č. 74 - za 14 + 1 (p. Vrchota), proti 3 + 1 (p. Gurbáľová), zdržali sa 7 

 

p. Polaček, primátor mesta: Okej, tento bod bol prerušený. 

Pani námestníčka tým, že mala kartu tuná zasunutú a chcela byť proti, čiže štyria 

„proti“, „zdržali sa“ siedmi, „za“ štrnásť. Čiže ešte jedno číslo, prosím, opravte pani 

námestníčku a tiež ešte „za“ ďalší. 

 

(pozn.: diskusia mimo záznam) 
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p. Polaček, primátor mesta: Trojminútovú prestávku, prosím vás. 

- - - prestávka - - - 

 

p. Polaček, primátor mesta: Rozmýšľame, akým spôsobom vám vysvetliť a zvrátiť túto 

situáciu, pretože je tak vážna. Nerozumieme sa asi. Viete, keď to prejde mestskou 

radou, komisiami, nikto sa nezastaví nad tým, niekto nám nepošle list. My nemôžeme...  

 

(pozn.: diskusia mimo záznam) 

- - - 

 

Bod č. 36 

Zadanie pre Územný plán zóny „IBV ulica Ku mlynu, Košice – Šaca“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: K bodu číslo 36 otváram rozpravu. Nech sa páči, pán námestník. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Dámy a páni, pani poslankyňa Iľaščíková, ako by sa 

páčilo teraz napr. pri tomto zmene územného plánu, ak by sme schválili niečo, čo z 

aktuálne platného územného plánu vypustí regulatív, vaša mestská časť schválila to bez 

toho vypustenia regulatívu, okresný úrad to schválil bez vypustenia regulatívu, škriatok 

to cestou vymazal na magistrát, my sme to schválili s vypustením regulatívu už 

existujúceho platného, ktorý nikto neprerokoval ani v komisiách, ani z dotknutých 

orgánov a vy nechcete napraviť túto chybu v Myslave? A keby sa to stalo v Šaci? Viete, 

ja sa zamýšľam nad tým, načo tu vlastne schvaľujeme tie regulatívy. Ja viem, že máme 

rozdielne pohľady na rôzne možnože detaily v regulatívoch, ale tu bola reálne problém 

právny, ktorý hrozí súdmi pre mesto Košice, potrebovali sme to dostať do ažuritu s tým, 

čo prešlo okresným úradom a mňa najviac udivuje, že jedna z právničok, ktorá sedí v 

mestskom zastupiteľstve alebo právnikov si myslí, že odkladať to o 3 mesiace pomôže 

veci. A teraz nehovorím na vás pani Iľaščíková, ale na toho, kto ten procedurálny návrh. 

Áno, lebo má zmysel schvaľovať zmeny územné... Nevykrikujte na mňa, prosím, 

z pléna, prihláste sa do diskusie. Ja sa zamýšľam nad tým, či má zmysel prijímať 

územné plány, keď si z nich robíme trhací kalendár. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Poďme ďalej, nech sa páči. Viete, na jednej strane zazlievame 

ÚHA, že nerobí a keď robí a koná a opravuje veci a snaží sa dávať veci do poriadku, tak 

ich blokujeme a potom sa čudujeme, že sa iné veci nerobia a nestíha, lebo sa vraciame 

v čase. Nech sa páči, procedurálny návrh má pán poslanec Lӧrinc, nasleduje potom 

s procedurálnym aj pán poslanec Djordjevič. Nech sa páči. 

 

p. Lӧrinc, poslanec MZ: Vážený pán primátor, ako predsedajúci máte v zmysle rokovacieho 

poriadku povinnosť viesť toto rokovanie efektívne... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Prosím vás, aby ste predložili, pán poslanec, procedurálny návrh. 

 

p. Lӧrinc, poslanec MZ: ...chcem vás poprosiť, aby ste zastavili aj námestníka, aby ste nám 

neskákali do reči, prosím, keď mám slovo a, aby... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Zoberte slovo pánovi poslancovi, ak nepredloží procedurálny 

návrh. Ďakujem pekne. Pán poslanec Djordjevič má procedurálny návrh? 
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p. Djordjevič, poslanec MZ: Pán primátor, možno prerušíte aj mňa, ale my nemáme inú 

možnosť. Tak ako mal námestník hovoriť... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh máte, pán poslanec, alebo nie? 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Zoberte mi slovo. My nemáme inú možnosť. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. Pán poslanec Špak, máte procedurálny návrh? Áno 

alebo nie? 

 

p. Špak, poslanec MZ: Mám procedurálny návrh. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Pán predsedajúci, na základe rokovacieho poriadku ste nedali slovo 

poslancovi pred chvíľou a na základe rokovacieho poriadku ste neprerušili poslanca, 

ktorý hovoril mimo reč. Navrhuje tým pádom, aby ste stratili možnosť predsedať v tejto 

schôdzi. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Slovo dostal každý a práve preto, že sa chceme držať veci, 

predložili ste procedurálny návrh? 

 

p. Špak, poslanec MZ: Máte dať hlasovať. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Poprosím právne oddelenie, či je to procedurálny návrh je v 

poriadku najprv. Slovom udelené poslancom, nerozprávajú k veci. V zmysle 

rokovacieho poriadku vás žiadame, aby ste nám povedali, komu nebolo udelené slovo. 

Prosím meno. Poslancovi Lӧrincovi bolo udelené slovo. Mal predložiť procedurálny 

návrh. Nepredložil. Slovo bolo udelené každému, budeme pokračovať v rokovaní. Nech 

sa páči pán Jakubov, máte faktickú. 

 

p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo pán primátor, reagujem na 

pána Gibódu. Pán Gibóda, vaše vystúpenie v tomto bode sa vôbec netýkalo tohto bodu. 

Vrátili ste sa k bodu predošlému. Ja som nepovedal, že právne nebol predošlý bod v 

poriadku, pretože bol v poriadku. Vzhľadom na to uznesenie z roku 2014 pôvodný 

materiál bol v poriadku a kde sa stratilo 6 metrov, 41 poslancov vrátane vás nemá 

možnosť zistiť. To si zistite na úrade, akou formou k tomu došlo, ale z právneho 

hľadiska chápem ÚHA, že takto sa, že takýto materiál predložilo, aj opravu. Pán 

Gibóda, ja si vyprosím niečo takéto odvážne, že mútim hlavu. Ja som férovo priznal, že 

podľa mňa sa stala v minulosti chyba a nespochybnil som legitímnosť predloženého 

návrhu na opravu. Prosím vážte slová. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči pokračuje s procedurálnym 

návrhom pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem. Podľa mňa toto bolo tretie porušenie rokovacieho poriadku 

v priebehu minúty, keď ste o procedurálnom návrhu nedali hlasovať ihneď a bez 

diskusie. 
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p. Polaček, primátor mesta: Takže ďakujem pekne, nech sa páči pokračuje s faktickou pán 

poslanec Knap. 

 

p. Knap, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor. Budem veľmi rád, 

keď sa vždycky budeme držať daného bodu. Ja verím, že toto občania sledujú ako 

postupuje toto rokovanie a verím, že pán viceprimátor sa nemusí vyjadriť ku každému 

bodu, lebo nie je to potrebné. Ak bude mať odborné znalosti v poriadku, ak nie, radšej 

nech ostane ticho. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Iľaščíková, nech sa páči. 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. My sme s faktickou prihlásený na pána 

Gibódu. Pán Gibóda rozprával úplne mimo, takže odpovedáme aj my úplne k inému 

bodu. Pán Gibóda, .. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Skúsme to zrýchliť.  

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: ...keby som dostala relevantné odpovede na otázky, ktoré som 

sa pýtala tu, lebo vy ste prišli s tým, že nejaká čierna stavba. Doteraz, doteraz...dobre, 

do skončenia, do prerušenia bodu nebolo vysvetlené o čo sa jedná, len v kuse sa tu 

všetci dušujete, že niečo strašné sa deje a strašne také, že to sme museli dnes odhlasovať 

a nemôže to počkať napríklad na budúci týždeň, kedy zvoláte mimoriadne 

zastupiteľstvo. Čiže sa treba zamyslieť, ako sú pripravené materiály, vy si to 

vydiskutujte s pani starostkou a potom a nie tu nás obviňujete a prekrúcate, zakaždým 

prekrúcate, ako keby my sme nechali niečo vrátiť do stavu, aby to bolo v poriadku 

a zákonne. Áno, aj nám ten regulatív v Šaci spôsobil veľký problém. A to je aj ... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Slivenská a prosím, už 

nekričme na seba a buďme dobrí. 

 

p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Pán Gibóda, štvrtý rok tolerujeme vaše 

nesystémové riadenie, štvrtý rok tolerujeme, keď dostaneme materiály pár hodín pred 

zastupiteľstvom, štvrtý rok tolerujeme vaše osobné útoky na všetkých poslancov a vy sa 

potom čudujete, keď prerušíme nejaký bod, pri ktorom je chaos a nie je zodpovedané na 

otázky poslancov. Vyprosím si, aby ste útočili na všetkých poslancov tu v sále. 

Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Viete, je ťažko reagovať, keď sa preruší bod 

zasa, to si zasa dovolím povedať ja. Pán námestník stiahol svoj príspevok, ďakujem 

pekne. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán primátor, nestiahol som svoj príspevok. Ďakujem. 

Dámy a páni, prepáčte mi, ale pani poslankyňa Slivenská tiež prepáči, ale ten bod, ku 

ktorému som sa vraj vyjadroval mimo tohto bodu, prešiel všetkými respektíve dokonca 

troma komisiami. Ten materiál, ktorý tu bol údajne na poslednú chvíľu a nekoncepčne a 

pán starosta a poslanec Lӧrinc povedal, že si ho nikto nemohol preštudovať, prešiel 

troma komisiami odbornými, ktoré ho schválili. Prešiel mestskou radou, prešiel riadnym 

procesom. Naprávame právnu chybu, ktorá sa stala. Prepáčte, vy ste právnička, má 

pravdu pán Knap, ja nie som odborník v tejto téme, ale má zmysel napraviť niečo, 

právnu chybu, ktorá má už efekt na reálny život tohto mesta? A mimochodom, my 
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naprávame chybu z existujúceho regulatívu. Touto právnou chybou respektíve chybou v 

texte došlo ku nie zavedeniu nového regulatívu, ale k vypusteniu existujúceho 

regulatívu. A ja nerozumiem, fakt nerozumiem asi mojím kolegom a vy nerozumiete asi 

mne očividne, že prečo bol problém túto faktickú chybu napraviť, keď to má reálny 

efekt na reálny život obyvateľov mesta, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Cyklíme sa a práve príspevok pána 

námestníka, ktorý podľa mňa bol vecný, vyvolal zase, že sú tam prihlásení tí istí ľudia, 

ktorí si niečo potrebujú asi dokazovať. Návrh na procedurálny návrh znie, ukončiť 

rozpravu a prejsť k hlasovaniu a už aj s týmito faktickými, proste už zase to bude 

osobné, zas sa budeme cykliť, poďme hlasovať. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Čiže ukončenie bez možnosti pokračovať, s okamžitým 

ukončením, keď dobre rozumiem. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Tak. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Hlasujte, nech sa páči. 

 

Hlasovanie č. 76 - za 13, proti 9, zdržali sa 6 

 

p. Polaček, primátor mesta: Teda budeme pokračovať faktickými. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pokračuje pán poslanec Djordjevič nasleduje pani 

poslankyňa Slivenská. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Je to smutné, že tam píše desať a mne sa 

zdá, že ten aj bod sa rieši dlhšie, že nerozprávame o Šaci, ale naozaj pri niektorých 

vašich, pán Gibóda, poznámkach sa nedá nereagovať. A tak isto hovoril, že materiál 

prešiel komisiami a mestskou radou. V uplynulom období ste sedel tu niekde, kde sedím 

ja a ste bol poslanec a tiež programový rozpočet myslím, že 2016  alebo 17 prešiel aj 

mestskou radou, aj komisiami, síce neboli ste ich členmi, ale práve s pánom primátorom 

ste sa tu 3 hodiny striedali pri čítaní návrhov, čiže túto kultúru možno ste aj vy trochu 

zaviedli, že zastupiteľstvo sa premenilo na manéž a budem teda aj k sebe kritický, ani ja 

som tento príspevok nemal publikovať alebo publikovať, hovoriť, lebo tiež nie je 

k Šaci. Čiže prosím vás, trošku si odpusťme na dnešok a poďme do programu naozaj. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Slivenská, nech sa páči. 

 

p. Slivenská poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Poprosím vedenie mesta, nech vedie toto 

zastupiteľstvo tak, aby boli všetky príspevky k veci. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem a bude to asi treba takto, nepustiť nikoho, takže áno, 

ďakujem za podporu v tomto a bude to takto v tejto chvíli. Pán poslanec Rovinský, nech 

sa páči. Skúsme vecne. Nepustiť nikoho. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. No prestaňte, prosím vás, vedľa mňa dobre? 

Takže ja budem reagovať na pána námestníka Gibódu, na jeho pripomienky. Myslím si, 
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že niektorým poslancom môžte dávať fúriky relevantných podkladov, jednoducho tie ku 

nim nedôjdu. A reagovať takým spôsobom, že nie sme schopní tuná opraviť jednu 

chybu, to, čo sme robili niekoľkokrát počas toho volebného obdobia, že sa zistilo, že je 

nejaká chyba, treba ju napraviť, išli sme do toho úplne automaticky, samozrejme a teraz 

robíme z toho kauzu, lebo kamery sú zapnuté a voľby sa blížia. Vážení, ten územný 

plán mesta samozrejme, že sa mení, je potrebné v ňom robiť zmeny a chyby treba 

odstraňovať. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak, faktická. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Musel som sa prihlásiť aj ku 

predrečníkovi aj ku tvrdeniam, že to prešlo komisiami. Nie, nejde o voľby pán predseda 

komisie dopravy a výstavby, pán poslanec Rovinský, už 2 roky by sa tým pádom 

kampaňoval kvôli vašej komisii, ktorá bola uznášania schopná aj na tejto iba polovičku 

času...  

 

p. Polaček, primátor mesta: ...prosím na pána námestníka, aj keď nie som s tým nadšený... 

 

p. Špak, poslanec MZ: ...ja chcem povedať to, k tej komisii a k tým komisiám, že ešte aj 

samotný predseda komisie sa zdržal pri tomto bode a preto, že on napr. nepresviedčal tu 

nás poslancov, že je to správne a že toto komisia odporúča, aj toto je problém, prečo 

sme tomu prestali veriť. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Iľaščíková. 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ja už budem k veci rozprávať, chcem sa veľmi poďakovať 

pracovníkom ÚHA za toto zadanie, pretože sme to riešili, neviem, možnože dva-tri roky 

v podstate vlastne aj ten spomínaný regulatív nám urobil riadny škrt, nakoľko v Šaci sú 

veľké, ľudia majú veľké pozemky a v podstate vďaka tomuto regulatívu si nemôžu 

riešiť bývanie tak, ako by chceli, ale ďakujem veľmi pekne za tento materiál a verím, že 

aj tá ďalšia spolupráca s mestskou časťou aj s ÚHA bude taká dobrá, aká doposiaľ bola. 

Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: A s vedením samozrejme. Takže nech sa páči, uzatváram 

rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov po a) berie na vedomie správu o postupe 

obstarania a prerokovania návrhu Zadania pre Územnoplánovaciu dokumentáciu 

Územný plán zóny IBV ulica Ku mlynu Košice - Šaca podľa predloženého návrhu, po 

b) schvaľuje Zadanie pre územnoplánovaciu dokumentáciu Územný plán zóny IBV 

ulica Ku mlynu Košice - Šaca, po c) žiada primátora mesta Košice zabezpečiť 

spracovanie návrhu Územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny IBV ulica Ku 

mlynu Košice  Šaca podľa schváleného Zadania pre územnoplánovaciu dokumentáciu 

ÚPN-Z IBV ulica Ku mlynu Košice - Šaca.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 76 - za 28, proti 1, zdržal sa 1 
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p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem pekne. 

- - - 

 

Bod č. 37 

Zadanie pre Územný plán zóny „Košice – Tlačiarne“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Otváram rozpravu k bodu č. 37. Pán poslanec Lӧrinc. 

 

p. Lӧrinc, poslanec MZ: K tlačiarňam, lebo úzko to súvisí s týmto projektom, je križovatka 

Festivalové námestie. Viem, že v rámci projektu bola snaha riešiť tento významný 

dopravný uzol mesta Košice a z tých návrhov, ktoré som videl od dopravného inžiniera, 

musím len za seba konštatovať, že nenaplnilo to moje očakávania. Sú síce niektoré 

vjazdy do križovatiek viacej prehľadné a kolmejšie, ale moja blízka rodina pracuje v 

bezprostrednom okolí tej križovatky a tam doslova neni týždňa, že by tam nebola 

dopravná nehoda. Myslím si, že takýto veľký projekt aj mesto Košice mal využiť 

príležitosť, ktorá sa núka s týmto riešením a vyriešiť Festivalové námestie inak. Lebo ak 

to bude riešené tak, ako bolo zverejnené, tak si myslím, že naďalej tento úsek bude 

vysoko nehodový a problematický. Pán poslanec Djordjevič a následne pán námestník. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor. Na jednej 

strane ako Košičan som naozaj rád, že tento Brownfield sa zmení na to, čo potrebujú 

Košice a to sú nové byty. No tieto paneláky sa začnú čochvíľa rozpadávať a ich 

životnosť bola plánovaná na 80 až 100 rokov a už niektoré na Terase alebo iných 

častiach majú 60 – 70, bude to zaujímavé, ak staticky budú pôsobiť, ale poďme 

k doprave. Ako absolútne súhlasím s pánom Lörincom, ja mám výhľad na križovatku a 

večer, keď niekedy pri nealkoholickom pive a cigaretke sledujem križovatku, tak ju 

vidím a tak isto ráno. A je to jedna katastrofa, vážení. V mesiaci máj, v mesiaci máj tam 

boli zarazení traja kolobežkári, lebo však mesto stavia aj nabíjacie stanice, potom sa 

čudujeme, že nám počet cestujúcich klesol o 20 tis. a jednoducho pán Lörinc to povedal, 

tú dopravu treba riešiť nadjazdom, podjazdom, hocičím, len nie tak, jak je to teraz. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec Lӧrinc, ja s vami 

súhlasím, mesto mohlo byť ambiciózne a mohlo byť ambiciózne už v tom roku, keď sa 

Festivalove námestie rekonštruoval z pohľadu električiek. Dnes by táto investícia, ktorá 

by sa týkala električiek a máme ambicióznych kolegov na ÚHA, ktorí pripravili takýto 

model, by bola niekde na úrovni 10 mil. plus. To nám neprinesie ani táto investícia. Čo 

prináša táto investícia, je podpísaná dohoda už medzi nami a mestom Košice, ktorá sa 

díva na riešenie a zlepšenie dopravného uzla Festivalového námestia a práve vďaka 

tejto investícii sa mesto pustí do tohto zlepšenia, lebo získa na to aj finančné zdroje a 

bude to záujmom aj tohto investora. Čiže to je to, k čomu sme dospeli vďaka tejto, 

vďaka tejto investícii. Možno toľko. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem, určite nebudem hovoriť 3 minúty. Len faktickú na 

faktickú sa nedá nadviazať. Ja tentokrát dám za pravdu pánovi námestníkovi, lebo tie 

ceny ako šialene rastú, možno 10 mil. povedal málo. Jednoducho keby sme chceli 

elegantne túto križovatku riešiť, tak by sme museli starú cestu, Starú Spišskú ako 
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možno, dobre, však, keď pán starosta dakedy ako možno konštruktívne hovoril 

o lanovke a o iných proste iných riešeniach, tak tu elegantné riešenie by bolo, ako teraz 

ja tu nerobím si srandu, hej, však my máme 2 mil. von oknom, aby sme vyhodili, však 

včera sme to ukázali a keď sa bavíme o takomto elegantnom riešení, tak napr. Starú 

Spišskú cestu by sa dalo, ako nie som stavebníka, ale naviesť ponad parkovisko, kde 

stoja kolotoče, hej, alebo nejaký podjazd, hej, jednoducho ako som zopakoval, ale ja 

nebudem dávať žiadnu zmenu, ale povedzme si to, lebo nie sme teľatá, niekedy fakt 

rozprávame sprostosti, vrátane mňa, niekedy a to 90 % z nás povedalo behom štyroch 

rokoch sprostosť na zastupiteľstve, ja to teraz neviem vyriešiť nejakým pozmeňovacím 

niečo. Ja neviem tých 12 mil., pričarovať, ja nie som čarovná víla, ale jednoducho je 

treba sa nad tým zamyslieť, že táto križovatka a nie teraz, možno na ďalšie 4 roky, na 

ďalších 8 rokov, však niektorí majú kandidáti už 2030 napísané vo svojom programe. 

Naozaj je jedna buď z najstrategickejších alebo najstrategickejšia v meste Košice. 

A opakujem, ja tu sedím za Staré Mesto, sedím tu dosť často, myslím si a z 

Československej armády, teda kde drvivá väčšina Staromešťanov, ktorí neprichádzajú 

z Letnej, tretí v poradí. Ide prvá Wattsonova, zopakujem to Stará Spišská a ešte z Letnej 

a z Československej armády ide štvrtý do križovatky. Jednoducho, keď tam bude táto 

stavba, kde môže byť tisíc a viac vozidiel a vieme, aký je trend, že rodičia dnes nosia 

deti medzi 7:30 a 7:50, jedno peklo. Či na Ondavskej, možno pán starosta Lörinc mi 

povie, aká je situácia na KVP, na Furči, na Palackého, jedna katastrofa a keď toto tam 

pribudne, ja si neviem predstaviť, že keď by som chcel ísť na magistrát na ôsmu, že 

budem musieť o siedmej vstať, keď ma niekto hodí. Dobre, pôjdem električkou, však ju 

budem mať de facto odvčera zadarmo deviatkou na magistrát, ale keď niekto bude 

chcieť fakt ísť autom do Šace, tak bude mať prúser. To je celé. A opakujem,  dnes to bol 

zbytočný príspevok, lebo neponúkam riešenie, len som to chcel povedať, že do 

budúcna. Ale tento investor urobil maximum a teraz pochválim aj ich, že alebo mesto 

alebo starostu Severu, že bolo to memorandum, lebo také tu ešte zatiaľ nebolo. Čiže aj 

to je prelomové, čiže aj som pochválil aj hovorím do budúcna treba sa zamyslieť. 

Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Predsa len to boli 3 minúty. Pán poslanec Ténai. 

 

p. Ténai, poslanec MZ: Dobrý deň prajem všetkým. Vážený pán primátor, vážené kolegyne, 

kolegovia, ja som veľmi rád, že téma tlačiarne alebo územný plán zóny tlačiarne, 

poviem tlačiarne je veľmi známy v Košiciach. Chcem sa na jednej strane aj veľmi 

poďakovať mestu, že veľmi aktívne komunikuje v tejto lokalite aj s mestskou časťou, aj 

s predchádzajúcim investorom, aj so súčasným investorom a dovolím si tvrdiť, že 

vznikne taký pilotný, pilotné riešenie ako pristupovať k takýmto úpravám veľmi 

zaujímavých lokalít alebo lokalít, ktoré vyžadujú túto úpravu, tak ako je to tento 

braunfield. Čo sa týka, kolegyne, kolegovia, vašich otázok, áno, sú na mieste, ja som sa 

to tiež pýtal, prečo riešime len areál, neriešime komunikáciu okolo, ale to je riešené v 

rámci memoranda. Áno, vidíme tam, ja tým, že mám vlastne z Amfiteátra balkón 

priamo na to námestie, dovolím si tvrdiť, že každý deň tam je nejaká havária alebo 

nejaký problém, ale čo vnímam ako potenciálne v tejto lokalite tiež ďalší problém, je 

sťahovanie sa na Okresného úradu Košice - okolie na Hroncovú ulicu. Čiže táto 

križovatka, dovolím si tvrdiť, zažije o nejakých pár týždňov ďalšie, ďalšie problémy 

alebo táto celá lokalita, ale je ja verím tomu, že v nejakom proaktívne krátkom, blízkom 

čase sa nám podarí posunúť sa ďalej a práve tým zadaním územného plánu zóny 

tlačiarne nám pomôže riešiť aj výjazd z tejto lokality tak, aby z tejto lokality a z tejto 

investície budúcej, aby to bolo relatívne menej problémové. Tak isto je tam návrh 
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riešenia Starej Spišskej cesty, asi viete, že aj MČ Košice - Sever pristúpila k tomuto 

memorandu, aby sme riešili kaplnky pri Kalvárii a celú túto lokalitu. Čiže máme všetci 

záujem, komunikujeme, toto je najlepšie na celom a toto si dovolím ešte raz pochváliť. 

Všetci máme na seba kontakty, komunikujeme, rozprávame sa a hľadáme riešenie. 

Takže poprosím vás podporiť tento návrh. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský, faktická. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Takto. Anglické príslovie hovorí, že 

najväčším nepriateľom dobrého je dokonalé. Lebo pokiaľ chceme hľadať dokonalé 

riešenie, tak nedôjdeme k dobrému riešeniu. A to riešenie, ktoré je predkladané, je 

dobré riešenie. Viete, že ja som bol proti tlačiarňam, ale to, čo teraz je predkladané, to je 

riešenie v medziach možného. Čiže ja budem určite hlasovať za to, aby sme postúpili 

ďalej. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja už som sa, myslím, na ostatnom 

zastupiteľstve, ak nie skôr, vyjadril, že zišiel by sa na magistráte útvar hodnoty za 

peniaze a možno niektoré materiály by bolo dobre pripraviť v takých variantoch aj s 

nejakým nacenením, že aké možnosti by mohli byť, aby aj tí poslanci, aj iní ľudia, ktorí 

to tak zvonku kritizujú, že prečo nie je, prečo sme neprijali niečo lepšie, prečo sme to 

neurobili nejakým iným spôsobom, aby jasne bolo vidieť, že čo to stojí, keď to robíme 

inak. Jeden svetoznámy architekt urbanista Ján Gel povedal, že čím lepšie podmienky 

pre určitý druh dopravy robíme, tým viacej tú dopravu podporujeme. Čím budeme robiť 

širšie cesty, viacej parkovacích miest a lepšie podmienky pre automobilovú dopravu, 

tým viacej ľudí ju bude využívať a ja si myslím, že to nie je trend, ktorým sa máme 

uberať. Ja, svetové metropoly sa práve uberajú opačným trendom a hoci je to pre drvivú 

väčšinu dnes nepredstaviteľné, ale ten čas ukáže, že proste to pôjde inak. Ten trend 

zdieľaných vozidiel, viac využívania hromadnej dopravy bude o 10 – 15 - 20 rokov iný 

a ja si nemyslím, že by sme mali robiť také dopravné riešenia a to súvisí aj so statickou 

dopravou, ktoré budú práve podporovať tú individuálnu dopravu. A ako pri všetkej úcte, 

tiež môžem mať výhrady k niektorým bodom, ktoré tu boli, ale tak prihlásiť sa po 

funuse a verejne vyhlásiť, že mne sa to nepáči, ja si myslím, že by to mohlo byť lepšie, 

je také, také, také akože kafranie cez plot. Ja tento materiál podporím a myslím si, že by 

bolo vhodné aj do budúcna, aby ak sú nejaké pripomienky, tak ich treba dať včas alebo 

potom nech aj kolegovia pripravujú na meste nejaké materiály vo variantoch, aby bolo 

jasné, že teda máme takú, takú možnosť a z toho, čo máme a z tých peňazí, aké máme, 

si vyberieme toto. Lebo mne sa napríklad tiež páčia výkonné a luxusné autá, ale keď 

nemám na Ferrari, tak nepôjdem do predajne Ferrari a kúpim si niečo iné. Proste o tom 

to je. Takto rozhoduje každý a my, ak raz máme obmedzený balík peňazí, tak 

jednoducho hoc sú možno nejaké lepšie a krajšie riešenia, ale musíme sa prikrývať len 

takou perinou, akú máme. To je celé. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lӧrinc, faktická. 

 

p. Lӧrinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec Karaffa, ako poslanec s rovnakým 

mandátom, ako máte vy, môžem vyjadriť svoj názor slobodne, na základe svojho 

vedomia a svedomia. Ja vaše názory tak isto nekomentujem, aj keď s mnohými 

nesúhlasím. Čiže podľa mňa, toto bolo zbytočné, ale dovolím si povedať, že trošku ste 
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rozprávali od veci, lebo nikto nehovorí, že postavme širšiu komunikáciu. To nie je 

o priepustnosti. Križovatka Festivalové námestie je o bezpečnosti. Tam sú naozaj 

pravidelne nehody a my ako poslanci máme mať v záujme životy obyvateľov tohto 

mesta. Čiže jedine čo hovorím, že prosím, bolo tam zranených veľa Košičanov a ako 

poslanec mi na tom záleží. A ďalší problém čo je, že my sme si zvykli tak robiť 

priemerné riešenia. Vy tu rozprávate s pánom Rovinským pekné heslá, ktoré ste si 

prečítali v knižkách, ale proste pekné heslo, ktoré vám povie motivačný tréner je, že čo 

si neviete predstaviť, neviete dosiahnuť a my sme v meste Košice zabudli snívať o 

lepších riešeniach a prispôsobili sme sa a zvykli sme si na priemer. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Budem stručný. Kolegovia, taktiež kvôli 

individuálnej doprave a kvôli bezpečnosti, tento projekt, tento návrh nepodporím, ale čo 

ma zarazilo, pán Gibóda, vysvetlite nám to, objasnite nám to, pred 15 minútami ste 

vraveli, že dohoda medzi vami a mestom Košice. Niekto sa ukecol alebo ako? Aká to je 

dohoda? Medzi vami a mestom Košice.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Tú dohodu ste schvaľovali pán poslanec, medzi mestom a 

investorom bola, ste ju schvaľovali. Ak sa do diskusie nik nehlási, uzatváram rozpravu. 

Poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Nech sa páči. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa príslušných právnych predpisov po a) berie na vedomie Správu o postupe 

obstarania a prerokovania návrhu Zadania pre Územnoplánovaciu dokumentáciu 

Územný plán zóny Košice – Tlačiarne, ďalej podľa predloženého návrhu, po b) 

schvaľuje Zadanie pre Územnoplánovaciu dokumentáciu Územný plán zóny Košice – 

Tlačiarne, po c) žiada primátora mesta Košice zabezpečiť spracovanie návrhu 

Územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Košice - Tlačiarne podľa 

schváleného zadania pre Územnoplánovaciu dokumentáciu ÚPN-Z Košice – Tlačiarne.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 77 - za 31, proti 1, zdržali sa 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. 

- - - 

 

Bod č. 38 

Zadanie pre Územný plán zóny Košice Poľov, obytná zóna Poľov Pažiť 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram rozpravu k bodu č. 38. Uzatváram rozpravu 

a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov po a) berie na vedomie správu o postupe 

obstarania a prerokovania návrhu Zadania pre územný plán zóny ÚPN-Z Košice, obytná 

zóna Poľov - Pažiť, ďalej podľa predloženého návrhu... 
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p. Polaček, primátor mesta: Prosím kolegov, aby sa sústredili a počúvali návrh uznesenia 

prosím. Pán poslanec Knap, pán poslanec Knap, ste veľmi hlučný, nás rušíte všetkých. 

Nech sa páči, pán poslanec, pokračujte. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Po b) schvaľuje Zadanie pre Územný 

plán zóny ÚPN-Z Košice, obytná zóna Poľov - Pažiť, po c) žiada primátora mesta 

Košice zabezpečiť spracovanie návrhu Územný plán zóny ÚNP-Z Košice, obytná zóna 

Poľov - Pažiť, podľa schváleného Zadania pre Územný plán zóny, obytná zóna Poľov - 

Pažiť.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 78 - za 30, proti 0, zdržali sa 2 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

- - - 

 

Bod č. 39 

Územný plán zóny Košice - Košická Nová Ves, Zmeny a doplnky 2021/7 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 39 otváram materiál Územný plán zóny Košice - 

Košická Nová Ves, Zmeny a doplnky 2021/7. Otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu 

a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov po A) berie na vedomie po 1.) správu 

o postupe obstarania a prerokovania návrhu „ÚPN Z Košice - Košická Nová Ves, 

Zmeny a doplnky 2021/7“, ďalej podľa predloženého návrhu, po B) schvaľuje po 1.) 

návrh „Územný plán zóny Košice - Košická Nová Ves, Zmeny a doplnky 2021/7, ďalej 

podľa predloženého návrhu, po C) žiada primátora mesta Košice zabezpečiť 

prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie predmetnej 

územnoplánovacej dokumentácie, označenie textovej časti, ďalej podľa predloženého 

návrhu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 79 -  za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0 
 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. 

- - - 

 

Bod č. 40 

Programový rozpočet mesta Košice – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu 

k 31.03.2022 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom č. 40 otváram materiál Programový rozpočet mesta 

Košice – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 31.03.2022. Nech sa páči, 

otváram rozpravu. Pán poslanec Filipko. 
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p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem pán primátor. Vážené kolegyne, kolegovia, budem hovoriť 

k rozpočtu. Týka sa to ale včerajšieho bodu rokovania, keď sme schválili zmenu tarify, 

ale musím povedať, že týka sa to rozpočtu. Včera pán Rovinský hovoril o jednom 

známom románe, nebudem to opakovať, ale sú tam 2 dni. Jeden bol bujarý alebo 

rozšafný a dnes je ten smutný, možno vytriezvenie. Chcem vás upozorniť. Schválili sme 

rozhodnutie, zmenu tarify, ktorá má dopad v rozpore s tým, ako to povedal pán 

primátor, prečítajte si uznesenie, dodnes mi ho síce pani starostka neposlala na mail, ale 

čítal som ho. Z tohtoročného rozpočtu sa má kompenzovať, tzn., že nie budúci rok 

budeme kryť straty. Na rozdiel od toho rozhodnutia, keď sme minulý rok, či pred 

nedávnom, dali elegantným gestom 2 mesiace cestovania zadarmo, ale pre všetkých, 

teraz sme to dali iba niektorým vybraným a aj vtedy sme dopravnému podniku to 

uhradili až po vykázaní straty rokom a pol a nejaké peniaze mu chýbali kešové dlhé 

obdobie. Zákon o rozpočtových pravidlách, možno aj pán kontrolór, hlavný kontrolór to 

dosvedčí, hovorí o tzv. rozpočtových pravidlách. Teraz som to sa snažil listovať a podľa 

nich by sme mali postupovať, vážení priatelia. Je to konkrétne § 19 Pravidlá 

rozpočtového hospodárenia. V zákone je uvedené, že pre všetky subjekty verejnej 

správy, ktorými sme aj my rozpočtové a ten hovorí. subjekt verejnej správy nie je 

oprávnený zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá 

zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok a zaťažujú nasledujúce rozpočtové 

roky z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom rozpočtovom roku. Priatelia, to je presne 

náš prípad. Ďalej ods. 6, verejné prostriedky sa môžu používať, počúvajte, na krytie 

nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov. Subjekt verejnej 

správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať, to sú tie základné 

princípy, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia atď. prečítajte si, možno ste 

mnohí to nečítali. Ja som si to v noci čítal, tak ma napadlo, že vás upozorním. Zároveň, 

dovoľte mi pokračovať vo vstupe, lebo myslím si, že hovorím o vážnych veciach. Ak 

nie, tak ma zastavte. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Dajte druhý vstup pánovi poslancovi. Nech sa páči. 

 

p. Filipko, poslanec MZ: Zároveň žiadam pána primátora, aby toto uznesenie nepodpísal, aj 

keď je veľmi pekné, lichotivé a povedal, že ho podpíše. Citujem teda z toho uznesenia. 

Výpadok tržieb na bezplatných linkách bude kompenzovaný mimoriadnym príspevkom 

z aktuálneho rozpočtu mesta Košice v danom kalendárnom roku. Vzhľadom na to, že v 

rozpočte sme nevykonali žiadne rozpočtové opatrenie, tak máme šancu ešte teraz 

neschváliť. Jediná šanca je tá, že prijmeme viazanie výdavkov nášho rozpočtu. Ja napr. 

vidím tam niektoré položky, ktoré teraz narýchlo by som vedel si vypustiť, 

rekonštrukciu cintorína, lebo to nie nejaký havarijný stav, napríklad pergoly 

v Ťahanovce, ktoré tiež nie je niečo dôležité, lebo, alebo teraz nestihol som ... končil 

som v noci okolo druhej, keď som to preštudoval a už som nemal čas tu ďalej hľadať 

zdroje. Teda vtedy, keď pán primátor hovoril o tom, že nemá to dopad na rozpočet, tak 

možno bola chyba a keď hovoril o tom včera, že rád to podpíše, lebo nevidí rozpor so 

zákonom, tak tuná z tejto ľavej strany mojej som počul od aparátu magistrátu, že ale je 

nehospodárne a ja verím, že aparát magistrátu presvedčí pána primátora, že sú na to 

argumenty nepodpísať. Ak teda predsa sa rozhodnete podpísať, určite to napadnem na 

prokuratúre a zvažujte priatelia, že boli upozornení primátorom, mnou a zvažujte, či to 

nechytá znaky zneužitie právomoci verejných činiteľov pri hlasovaní napriek 

upozorneniu. Ja teda pokladal som za dôležité, aby som vás upozornil, ďakujem pekne, 

že ste si ma vypočuli. 
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec ďakujem pekne, dovolím si povedať, že aj za 

odvahu, že ste to takto povedali. S faktickými pán poslanec Djordjevič, pán poslanec 

Karaffa. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. No, není pán Filipko jediný, ktorý kvôli 

tomu hlasovaniu včera nespal, ale takto. Schválila sa pre občanov prospešná vec. Veď 

25 Eur stojí mesačník, ľúbivá, ale z pohľadu čísiel mačku vo vreci ste včera schválili. Je 

to nekvantifikovaný údaj, čiže my absolútne mame šajnu, čo to bude stáť. Ale aké je 

riešenie? Možno pre niekoho sa bude zdať diskriminujúce, ale ja z môjho pohľadu, to je 

môj návrh, že v septembri by sa mohol dať bezplatné cestovanie komplet aj na 

električke, aj na autobusy pre MČ Nad jazerom, pre Krásnu, spočíta sa, koľko kariet si 

pôjdu ľudí vybaviť. Podľa počtu ľudí krát 25 Eur na mesačník budeme vedieť presné 

číslo, koľko to stojí a budeme sa baviť približne o sume od 200 do 300 tis., lebo teraz to 

môže byť aj jeden milión. Keď všetci Terasania, ktorých je viac ako 40 tis., budú do 

centra chodiť zdarma, nastúpi pri Družbe, vystúpi na Maratónca, nemá to nič spoločné 

so Slaneckou. 

 

p. Polaček, primátor mesta: ďakujem pekne, nasleduje pán poslanec Kafraffa. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: 5 sekúnd prosím, 5 sekúnd pán primátor. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa. Ako, takto to bude. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Som a veľmi, veľmi pekne 

to povedal pán poslanec Filipko, škoda, že na to nemyslel včera, keď sme riešili jednu 

chatku na Pereši. Zákonnosť, hospodárnosť a efektívnosť. V podstate tam si nemyslím, 

že je to hospodárne a efektívne, že to takto prenajímame, ale väčšina ste, ako povedal 

kolega Rovinský, vrana vrane oko nevykole, väčšina ste rozhodli tak, ako ste rozhodli a 

keďže pán poslanec tu spomínal nejakú prokuratúru, tak ma inšpiroval tým, aby aj ja 

som asi to nenechal ešte len tak a ešte aby som nejaké právne kroky urobil, lebo si 

nemyslím, že je to v poriadku a je mi ľúto, že tak selektívne pozeráme na tú 

hospodárnosť a efektívnosť, kedy áno a kedy nie. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský, nech sa páči. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Takto, pán poslanec Filipko, som rád, že ste vystúpili. Chcem vás 

opraviť. V Chujave bol prvý deň smutný a druhý veselý, hej, takže tu to vyzerá, že to 

bude naopak. Ja som na to upozorňoval včera viackrát, že je to nehospodárne a že je to 

populistické vyhadzovanie peňazí. Vecne budem reagovať na ďalšiu pripravujúcu sa 

poslankyňu. Myslím si, že primátor má ešte dosť času na to, aby sa rozhodol to 

nepodpísať a ja vás, aj jeho v tom plne podporujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Kovačevičová. 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja som veľmi nejak prekvapená z 

nejakých argumentov, pretože toto je vo verejnom záujme. Ak by niekto rozumel 

veciam, tak možno by to argumentoval inak. Pán Filipko neviem, keď ste kandidoval, 

tak ste si na tie svoje plagátiky nedával, že prvú vec ako urobím, tak podojím Košičanov 

a navýšim tak dane, že tí ľudia sa ani nemohli spamätať z roku 2019. Košičanom sa z 

toho hlava zatočila, z takýchto čísel, historicky najvyšších. Takmer o 12 mil. je výber 
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dane z nehnuteľnosti vyšší. Čiže myslím si, že toto je taká vratka pre ľudí, pre 

Košičanov, podporujeme všetko možné v tomto meste a keď máme niečo urobiť pre 

ľudí, tak pretože nie je to z vašej hlavy, tak to strašne bolí. No bohužiaľ, sú takto veci 

a nie sú to len pre Jazerčanov, ale pre Košičanov. Tá zľava neplatí automaticky, ale tá 

zľava je, ktorú je potrebné uplatniť v dopravnom podniku. A dopravný podnik na 

základe toho bude mať svoje čísla a dáta a vieme naozaj potom vlastne operatívne 

zakročiť, ak sa nám niečo vymklo spod kontroly. Tie čísla pre nás budú veľmi podstatné 

a dôležité. Toto chcem povedať. A môžeme do budúcnosti použiť do analýzy. Však 

MHD by mala byť prioritou, že touto cestou sa máme v budúcnosti uberať. Bus pruhy, 

cyklodoprava, atď. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Aby som trošku to dal na pravú mieru. Mne  pani 

starostka povedala, že to bude stáť málo, všetci spochybnili, že to bude stáť státisíce 

alebo nejaký milión, čiže keď to bude stať málo, tak si s tým určite poradíme. Čiže 

verím, že si trváte na svojom tí, čo ste to schválili, dali ste mi materiál, že to stojí málo, 

tak ja tomu dôverujem, lebo ste určite všetci zodpovední. Pokračuje pán poslanec 

Lӧrinc. 

 

p. Lӧrinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Chcel by som len uviesť na pravú mieru 

tvrdenie pána Filipka ohľadom systačného? práva štatutára a zákon hovorí jasne, že 

máte právo nepodpísať uznesenie, ak je nezákonné, ale druhá možnosť je, ak je zjavne 

nevýhodné pre obec. A minulosť nám dokazuje, že ak štatutár nechcel podpísať 

uznesenie, tak tie dôvody zjavnej nevýhodnosti si našiel. Pán primátor viem, že je to 

ťažké, mňa napríklad prekvapilo vaše vyhlásenie včera, že to podpíšete, lebo tu som 

čakal trošku leadership a trošku sa postaviť za financie mesta a poviem, že je to taký 

paradox, že paradoxne tí poslanci, ktorí nehlasovali za zvyšovanie daní a nemali tú 

odvahu zobrať na seba nepopulárne rozhodnutia, tak tí teraz rozdávajú milióny. Tak ja 

sa pýtam, že kde tie peniaze zoberieme, ja by som čakal, že tí, ktorí včera hlasovali za 

to, tak dnes v tomto bode vystúpia a povedia, že minimálne, keďže nevieme koľko to 

bude stáť, tak poďme si spraviť cenu 500 tis. - 700 tis., len mi povedzte, odkiaľ to 

zoberieme. Prosím. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát, nech sa páči. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne, pán primátor, za slovo. 

Áno, je pravda, ja sa ako teraz pripojím k pánovi Lӧrincovi, že zvýšiť dane z 

nehnuteľnosti o 40 % napr. je prijateľné, ale nie 220 %, to je choré. Takže vlastne o 

toľko sa zvýšilo. Pán Filipko, myslím, že bol v tíme ako, takže vlastne ku pánovi 

Filipkovi len toľko. Pán Filipko, bol si sa vlastne pozrieť ty, keď hovoríš o pergolách 

alebo o tých pasážach, bol si sa vôbec pozrieť na Ťahanovciach ako vyzerajú? Bol si sa 

pozrieť vlastne, že sú havarijnom stave? Videl si to vôbec? Nie. Čiže, počul som. 

Povedal, počul som. Ťahanovčania počujete? Počul som. A toto tu a toto tu navrhuje, 

akým spôsobom zlikvidovať, by som povedal, akciu, ktorá je na spadnutie a ktorá za 3 

týždne sa má začať. Nehanbíš sa? Nehanbíš sa vôbec? Hanbiť by si sa mal a z 

dopravného podniku odísť preč. Tak si ho dotiahol do konca. Hanba ti. 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: S faktickou poznámkou nasleduje pán poslanec 

Lipták. 
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p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Pán Ihnát, nesedí vaša 

kolegyňa náhodou tiež v dopravnom podniku? Dobre, ale vrátim sa späť k téme. 

Pardon. Pánovi Filipkovi sú ... pán Ihnát kľud, kľud, ešte je len ráno, kľud. K pánovi 

Filipkovi. Absolútne súhlasím s tým, čo hovoril pán Filipko. To, čo sa včera tu odohralo 

s dopravným podnikom a s tarifami je absolútne nezodpovedné. A teraz si poďme 

pozrieť ekonomiku. Pani Kovačevičová, počúvajte ma. Keď ti kritizujete to zvýšenie 

daní, keby sa nezvýšili dane, tak veľa vecí by sme v meste nespravili, ani váš dopravný 

podnik by včera nedostal to špeciálne bianco, ktoré ste dostali, pretože pán primátor má 

právomoc presúvať v rozpočte ... môžete ma počúvať páni Djordjevič, Ihnát? Pán 

primátor má právo v rozpočte presúvať 20 miliónové položky, to má bianko, ale keďže 

nemá, čo presúvať, preto včera otvoril krematórium tu na zastupiteľstve, lebo 

potreboval použiť rezervný fond, lebo mesto už de facto nemá ani keš. Tak si to 

povedzme rovno a my sme z toho, že nemáme ani keš, nemáme ani rezervný fond , 

včera sme schválili bianko šek pre Jazero v hodnote milión a niečo, čiže pani 

Kovačevičová nevykrikujem, ale počúvam, hej? To je ekonomika, ktorá je v súčasnosti 

v meste. Preto ja považujem včerajší návrh za ťažko populistický a poprosím pána 

primátora, nech to nepodpisuje. Vždycky, keď je nejaký návrh do zastupiteľstva, keď ja 

som tu prišiel s akýmkoľvek návrhom, vždycky nastala otázka, odkiaľ chcem čerpať 

tieto finančné prostriedky, z ktorej položky a musel sa vždycky dať návrh, odkiaľ kam 

presunúť. A tu niekto, lebo je predvolená kampaň, rozdávame milióny bianko šeky. 

Neskutočné. Mesto nemá ani keš, mesto nemá ani rezervný fond, som zvedavý, z čoho 

to budete platiť. Ďakujem. 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, nadviažem plynule na 

pána poslanca Lörinca, aj pána poslanca Liptáka. Takže tak, ako spomínal pán poslanec 

Lörinc, že čakal, že ľudia, ktorí budú za povolenie dopravy zdarma prídu aj s riešením, 

odkiaľ nájsť tie peniaze a tak isto ako hovorí pán poslanec Lipták, že mesto nemá keš. 

Toto všetko je pravda. A presne to ja očakávam od poslancov, že keď už chcú brať, tak 

mali by ukázať aj odtiaľ tie peniaze budú. Ja v tomto príhovore a v tomto bode som sa 

prihlásil kvôli veciam, ktoré nechcem pani Kažimírovú tu teraz zbytočne ťahať ku 

mikrofónom, ale ak sa budem mýliť, tak nech ma opraví. Na komisii finančnej som dal 

pani Kažimírovej 5 otázok a poprosil ju, aby mi odpovedala len áno, nie. A ja ich teraz 

zopakujem. Opýtal som sa jej, či máme na to, aby sme opravili technológiu v 

parkovacom dome, zhruba 180 tis.. Nie, nemáme. Pýtal som sa jej na to, či máme na to, 

aby sme opravili systém parkovací, ktoré máme v meste zhruba 700 tis.. Nie, nemáme. 

Následne som sa jej pýtal, či máme na to, aby sme splácali každý mesiac 14 tis. splátku 

za parkovací dom. Myslím, že vám to včera zopakoval aj pán Vrábel, BPMK, nemá ani 

euro. Pýtal som sa na to, či máme na strechu, no od včerajška máme, lebo sme schválili 

tých 1,5 milióna a dnes nám pán kolega Lipták zopakoval, že my už nemáme ani keš. 

To znamená, tak ako hovorím, nechcem pani Kažimírovú ťahať, ak som niečo 

nepovedal správne, tak nech ma opraví, ak nie, tak toto k tomuto bodu programu 

informácia pre vás súvisiaca s bodom 40.1, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: V prvom rade sa čiastočne, abo do istej miery, hej, abo za 

niektoré vety nieže ospravedlniť, ale áno, nepovedal som to kvalifikovane, pretože 

som..., včera sa to absolútne nespomenulo, priznávam chybu, že sa zľava sa musí 
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uplatniť. To kopec ľudí je lenivých ísť na dopravný podnik a len polovica, lebo to je 

smiešne pre veľa ľudí 20 - 25 Eur, pre niekoho existenčné. Podľa mňa len z princípu si 

to neuplatní každý, ale pán riaditeľ, pokiaľ som dobre včera počúval riaditeľa 

dopravného podniku, tak to hovoril, keď o absolútnych číslach, ktoré boli aj 

v miliónoch. Tak keď sa bavíme o pol roku, tak nech je to milión. Tak aj buďme 

pesimistickí, tak nech je to 500 tis.. Ale vážení. Tak pani Kovačevičová, tak povedzte 

váš odhad a tak to tu dneska schváľme, že z niečo uberieme. Lebo keď tak nerobíme, 

sme nezodpovední poslanci mesta Košice.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ako nechcem byť 

útočný, ale od pána poslanca Špaka som počul kázania teraz tu a boli fakt, akoby som 

povedal, veľmi, veľmi dôveryhodné. Len to, že pán Špak hlasoval včera za. To je 

zaujímavé. Ja som v šoku. Všetko.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Seman. 

 

p. Seman, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja len, že nie som jeden z tých, ktorý 

hlasuje len za nejaké populárne body, ale tiež som hlasoval za zvýšenie daní a určite 

preto som, nielen preto, ale určite aj podporujem správne rozhodnutia, čo si myslím, že 

v tomto, v tomto bode to bolo správne podporiť, tú dopravu zdarma. Čo sa týka tej 

finančnej stránky, som rád, čo som čítal aj článok, to, že si to aj pán primátor osvojil, že 

bude monitorovať situáciu každý mesiac, koľko budeme mať stratu na príjmoch. Takže 

verím si, ako správny manažér, ak bude vidieť, že sa blížime do nejakej katastrofálnej 

situácie, bude okamžite informovať poslancov, zvolá mimoriadne zastupiteľstvo a 

stretneme sa, zahlasujeme o zrušenie tohto, tejto dopravy, ak by to bolo likvidačné. 

Likvidačné pre Dopravný podnik mesta Košice. Takže... ešte druhá vec, čo tu nebola 

celý čas spomenutá. Komu to pomôže. Pomôže to tým sociálne slabším, pre ktorých je 

tých 25 Eur na mesiac strašne veľký peniaz. Bola to ťažká doba, covid, vojna atď., takže 

myslíme aj na túto skupinu, poprosím. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ja len informáciu pre pána starostu Ihnáta, asi ma nepočúval pozorne. 

Ja som povedal, že ja mám návrh a preto som hlasoval za dopravu zdarma z Jazera. 

Takže ja mám návrh ako dostať peniaze do mesta a dozviete sa ho v bode 40.1, 

ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Kolegovia, mňa udivuje, sa tu hádate medzi sebou. Zvlášť majú 

ťažké reči na to, že je tu električková doprava zdarma tí, ktorí hlasovali za zvyšovanie 

daní. Bohatstvo, keď ste hlasovali za zvyšovanie daní, tak je to minimum, čo pre tých 

ľudí urobíte. Tak keby mali aj celkom dopravu MHD zdarma. Nech platia motoristi, 

nech platia parkovné, ktoré sa nerieši. Toto treba riešiť. Či odtiaľ idú peniaze a môže 

byť doprava zdarma. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Filipko, nech sa páči. 
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p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, aby 

moje vystúpenie malo aj nejaký efekt, tak som napísal aj jedno uznesenie, lebo ja som 

iba sám vyzval primátora, chcem, aby sme ho vyzvali spoločne, aby nepodpísal to 

uznesenie. Návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo odporúča primátorovi mesta Košice 

nepodpísať uznesenie zo dňa 16.06.2022, ktorým bol schválený dodatok číslo 7 k tarife 

DPMK a.s. z dôvodu nedodržania rozpočtových pravidiel v zmysle zákona č. 523 z roku 

2004. Odovzdám návrh návrhovej komisii. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Do diskusie sa nik nehlási, je uzavretá. Poprosím 

návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Nech sa páči návrhová komisia, návrh na 

uznesenie. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže obdržali sme jeden návrh pána 

poslanca Filipka a ešte máme potom pôvodný. Takže návrh pána Filipka: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov odporúča 

primátorovi mesta Košice nepodpísať uznesenie zo dňa 16.06., ktorým bol schválený 

Dodatok číslo 7 k Tarife DPMK z dôvodu nedodržania rozpočtových pravidiel v zmysle 

zákona č. 523/2004.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujeme za návrh pána poslanca Filipka. 

 

Hlasovanie č. 80 - za 9, proti 8, zdržali sa 7 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh neprešiel. Ďakujem pekne. Nech sa páči, ďalšie 

uznesenie. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice berie na vedomie programový rozpočet mesta 

Košice - Informáciu o hospodárení a zmenách rozpočtu k 31.03.2022.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 81 - za 28, proti 0, zdržali 2 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. 

- - - 

 

Bod č. 40/1 

Parkovací systém Košice 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 40/1 je bod, ktorý sa volá parkovací systém 

Košice otváram rozpravu a dávam slovo pánovi poslancovi Špakovi. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Vážení kolegovia bude to len 5 viet a k tomu návrh uznesenia, takže 

poprosím vás skúste sa sústrediť, na vec ktorú riešime štvrtý rok a ktorá má 1. 8. záver. 

Ide o zmluvu s firmou EEI a o parkovací systém, ktorý v meste máme, resp. nemáme. 

Chcem vám pripomenúť zopár faktov a potom vám prečítam návrh uznesenia. Na 

dopravnej komisii nám jasne povedal pán Kaščák, ktorý bol bývalý vedúci v tomto, že 

nemáme pripravené nič, nemáme žiaden parkovací systém nemáme žiadnu politiku. 

Pani Kažimírová nám jasne povedala aj na finančnej komisii, že ani v rozpočte nie je 
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pripravené nič, to znamená 0. Včera sa pán Polaček pýtal odkiaľ zoberieme na 

električky zdarma, takže ani na to nemáme padla na strechu padla nám na hlavu strecha 

to ste si tiež asi všimli a od 1. 8. sme bez systému, v neistote, v chaose a bez 

akýchkoľvek príjmov, ktoré pri parkovaní sme ešte pred nejakými štyrmi piatimi rokmi 

mali. Môj návrh uznesenia a predpokladám, že za začiatok diskusie v tomto bode, vám 

prečítam. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach žiada pripraviť predlženie nájomnej 

zmluvy s EEI z dôvodu hodného osobitného zreteľa a predložiť tento návrh na 

mimoriadne MZ najneskôr do 29. 7. so zverejnením podľa platnej legislatívy 15 dní 

pred schválením. Toto je môj návrh a nech sa páči môžete sa ma pýtať. Odovzdávam 

návrhovej komisii, ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Ja osobne v tých piatich 

vetách pána poslanca Špaka som nepočul ako niečo pozitívne, ale len by som povedal, 

že nemáme, nemáme, nemáme, nemáme a nejde a nepôjde. Ja by som sa spýtal teraz 

samozrejme vedenia mesta, no čo mi ostáva, vedenia mesta ako kompetentných, aby 

odpovedali na tých 5 viet nemáme, nemáme, nemáme, aký záložný plán má mesto 

vlastne po v auguste roku 2022, keď končí zmluva s EEI. Ako vieme, tak téma EEI je 

veľmi citlivá téma.  Je to populistická téma, fajná populistická téma, kde mnohí 

populisti sedia medzi nami, tu v tomto mestskom zastupiteľstve a jednoducho cez 

populistickú tému EEI sa dostali do zastupiteľstva. Škoda, že tu nie je pán Burdiga, no 

takže vlastne chcem povedať, poprosiť vedenie mesta, aby povedalo záložný plán po 

auguste roku 2022, ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Vážení, teraz nie sme inkvizičnom súde a nejde tu ani 

o jednotlivcov, ani o kolektívnej vine, preto nebudeme ja obviňovať jednotlivcov. Ja si 

pomôžem teraz legendárnou brožúrku, ktorú pán Lesňák používa a vyzvem verejne či 

mi cez tých ľudí, ktorých budem menovať, ktorí sa zúčastňovali na protestoch proti EEI 

a hovorili ako zmenia parkovanie, aj keď ten, ktorý najvyššiu funkciu získal v brožúrke 

nie je lebo rok predtým už vyhral župana, ale jeho sa raz opýtam a možno čoskoro 

pôjdem na krajské zastupiteľstvo a spýtam sa ho, že čo urobil pre zlepšenie parkovania 

v Košiciach, ale teraz sme na mestskom zastupiteľstve a hovorím absolútne tu nebudem, 

aby nemyslel, aby niekto to nebral osobne, že sa sústreďujem na pána starostu Starého 

Mesta alebo tak. Pôjdem rad za radom, čiže vyzývam vás pán primátor, aby ste mi 

povedali akú koncepciu ste od svojho zvolenia urobili pre zlepšenie parkovania 

v Košiciach. Samozrejme, áno prevzalo mesto atď. však budete mať priestor, však 

nemusíte sa prihlásiť do diskusie. Ideme ďalej. Pán Gibóda, tak isto podporoval aktívne 

svojou účasťou na týchto mítingoch a zastupiteľstvách. Pán Strojný tu chodil v tričkách. 

Idem ďalej, pán Karaffa tak okrajovo by som povedal, že on nebol ten úplne popredný. 

Pán Rovinský ako predseda komisie to ma zaujíma, že koľko návrhov na zlepšenie ako 

parkovania, hlavne v centre atď. Parkovací systém je myslený všeobecne, ale ide tu o 

centrum mesta, o platené parkovanie však téma bola neplatiť ani cent, dnes sa platí. Je 

tu aj pán Blanár, ale on hovorí nebol takýto aktívny. Pán Burdiga, ten nemá priestor 

vyjadriť sa. Je tu štatutár petície pán Petrovčik, bývalý predseda komisie dopravy, ktorý 

vehementne tu protestoval s pánom Burdigom, na laviciach držali transparent. Z letáku 

je tu pán starosta KVP pán Lörinc a to je zhruba všetko. Nikoho som hádam neurazil, 

nepovedal som nepravdu, ak áno opravte ma, nechcem od vás nič, len aké ste návrhy 



147 
 

priniesli, respektíve, čo máte pripravené do septembra, ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Špak ste predložili návrh, poprosil 

by som Vás, aby ste nám ho predložili aj tu, aby sme ho mohli vidieť, ak je to možné 

prosím. S faktickými vystúpi pán poslanec Ihnát, pán poslanec Strojný a pán poslanec 

Špak, s faktickou na pána poslanca Djordjeviča.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, na pána poslanca Djordjeviča spomínal tam 

aj pána Lörinca. Pán Lörinc hovorí, že ja som bol tiež na plagátiku nejakom atď. to je 

pravda. Ja proti EEI som mal jednu vec a to je tá, nezaplatím ani cent tu povedal pán 

Djordjevič, čo je úplný nezmysel. V celej Európe všade sa platí za parkovanie a lepší 

systém ako má EEI povedzme si teraz ako, tak je takýto systém presne v Amsterdame, 

v Bruseli, v Prahe, tu v Košiciach, v Budapešti a vo Varšave,  všade je takýto systém, 

možno bola chyba tá, že Raši neodkomunikoval s verejnosťou vtedy, ako tie veci, čo sa 

týka platieb. Ako EEI zobrala aj parkovací dom pod seba, čiže vlastne pre mesto to bola 

len výhoda. Teraz dajme tomu ten Bytový podnik plače pri tom, ale chcem povedať 

toľko, že jednoducho tu sedí pán, ktorý škrtal hlavy. Strojný, myslím. To je pravda pán 

Strojný, škrtal ste tie hlavy. Tak ja verím tomu, že sa vyjadríte k tomu ako populista a 

poviete čo je pravda. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát, ďakujem pekne. Pán poslanec Strojný nech sa 

páči máte slovo. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo pán primátor, možno 

by ste mohli pánovi Ihnátovi odporučiť nejaké tabletky, aby tu nevykrikoval, nech sa 

upokojí k téme parkovania len toľko, že v roku 2019 sme schválili v tomto pléne 

niekoľko zmien VZN-ka, ktoré zlepšilo, naozaj zlepšilo fungovanie. Znížili sme ceny, 

zlepšili sme parkovaciu politiku, ktorá je áno dodnes nie je vyriešená, ale zato sa musí 

zodpovedať vedenie. My sme v pléne urobili, čo sa dalo.  

 

p. Polaček: primátor mesta: Pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som poprosil kolegov súvisí tento materiál, 

kolegovia nejde o to vracať sa do minulosti, ale súvisí s tým, čo vyrokoval pán primátor 

s firmou EEI za posledný polrok. Všetky materiály máte vy v e-mailoch a skúste si 

prosím pozrieť na to, že tieto podmienky, ktoré teraz máme na stole sú diametrálne iné 

ako boli keď to poviem za smeráckej vlády, tzn. táto ponuka, čo máme na stole, fakt si 

ju pozrite a pozrime si na ten návrh konkrétneho riešenia ako môžeme od 1. 8. fungovať 

ďalej. Je to 1,3 milióna do kasy každý rok, je to 2,5 miliónová investícia za 2 roky, 

ktorú dostaneme bez toho, aby sme pohli prstom. Môžeme sa venovať úplným 

projektom a v rámci faktickej by ste mali zastaviť pán primátor, či pokračujem ďalej?  

 

p. Polaček: primátor mesta: Nech sa páči v tejto chvíli vám jedna skončila, nasleduje vám 

rozprava. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Takže prosím fakt neriešme tu teraz nejaké osobné veci, pozrime sa na 

čísla ide tu o vážny pragmatizmus teraz. Máme šancu mať každý mesiac 110 - 120 tis. 

na účte. Môžeme sa venovať rozvojovým veciam, výzvam, projektom a naozaj tomu, čo 

treba a ak chceme toto prežiť, tak naozaj nejaký truc nie je na mieste. Máme tu 

dokonalú ponuku, ktorú všetci poslanci majú v e-mailoch, podľa mňa dokonalú 
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samozrejme, to čisto môj názor, lebo iná ponuka neexistuje a tak ako hovoril dnes pán 

Rovinský, že od dobrého je len dokonale lepšie, tak tu nie je problém ten, nie kolegovia 

prosím fakt ako, ale keď už sú to Ťahanovce tak viete pritom príjme, ktorý tu máme na 

stole, a ktorú máme možnosť bez roboty mať tak fakt o rok môže starosta Ihnát strihať 

pásku na parkovacom dome, ktorý my mu zaplatíme. Tak isto o ďalšie 2 roky pán 

Lörinc môže strihať na parkovacom dome, lebo tu je zmluva, ktorú musí dodržiavať ten 

dodávateľ, toto nie sú sľuby vedenia mesta. Toto je jasná zmluva, ktorú môžeme 

odsúhlasiť. Ďakujem. 

 

p. Polaček: primátor mesta: Pán poslanec Ihnát, nasleduje pán námestník. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne pán primátor, že ja by som 

bol veľmi rád keby som mohol strihať tú pásku na Pekinskej napr. ako na tom 

parkovacom dome, ale chcem sa spýtať vedenia mesta ešte raz, aby sa nezabudlo na ten 

záložný plán, aby sa povedal záložný plán mesta Košice a vedenia mesta Košice, čo 

ďalej po auguste roku 2022. Téma EEI je veľmi citlivá téma, ako aj pre vedenie mesta 

verím tomu, ale ten záložný plán musí existovať, ďakujem pekne. 

 

p. Polaček: primátor mesta: Pán námestník.  

 

p. Gibóda, námestník primátora: Faktická poznámka. My sme mali s pánom poslancom 

Špakom, diskusiu ku tomuto jeho návrhu. Ja som rád, že už upustil od návrhu, ktorý 

razil v minulosti a to je založenie spoločnej firmy so spoločnosťou EEI, ale napriek 

tomu si neviem predstaviť prečo by sme mali pokračovať v jasnej alebo nejaké takéto 

slovo použil pán poslanec si v jasnej v zmluve, doteraz táto zmluva dohoda nebola, 

doteraz táto spoločnosť ťaží z tohto vzťahu, ktorý tu je a bráni sa všetkými možnými 

právnymi krokmi tomu, aby mesto Košice mohlo túto situáciu vyriešiť. Povedzme si, že 

to nebola neochota na strane vedenia mesta vyriešiť túto situáciu skôr, ale bolo to 

neochota na strane spoločnosti EEI nastaviť tento vzťah nejakým spôsobom správne a 

vyriešiť túto situáciu. Čiže neviem si predstaviť vstupovať do ďalšieho vzťahu s touto 

spoločnosťou. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Špak má procedurálny návrh.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Je to možno odvážny procedurálny návrh, ale myslím si, že po štyroch 

rokoch dnes musíme rozhodnúť, bohužiaľ tak navrhujem neobmedzovať vstupy do 

diskusie. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči hlasujme, máme čas. 

 

Hlasovanie č. 82 - za 12, proti 4, zdržali sa 8 

 

p. Polaček, primátor mesta: To znamená, že tento procedurálny návrh pán poslanec nebol 

prijatý. Skôr ako ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Dvorský, tak prosím vypočujte 

si pár vecí. Chcem vás uistiť, že nejde o žiadnu citlivú tému a nehrozí teda katastrofa. 

Podľa platného všeobecného záväzného nariadenia prevádzkovateľom parkovacieho 

systému v meste Košice je mesto Košice, nehrozí teda žiadna katastrofa. Dnes platobné 

karty vydáva mesto Košice, systém je plne prepojený s mestskou políciou. Všetky 

platobné kanály má mesto Košice pod kontrolou, sú to weby, SMS-ky a ďalšie. Mesto 

má aj vlastné automaty a to jediné, čo musíme definitívne dotiahnuť a dnes už návrh zo 
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strany EEI prišiel pred dvoma dňami údajne. Návrh, akým spôsobom vyriešime 

parkovacie automaty spoločnosti EEI, ktorých je niečo cez 100. To čo s EEI sme sa 

pravdepodobne nedohodli a nedohodneme je prechod zamestnancov tejto spoločnosti na 

mesto Košice. Čo som ja osobne mal záujem, chcel som, pretože to trolinku by uľahčilo 

situáciu. Preto v najbližších dňoch sa bude diať to, že mesto si potrebuje personálne 

vyriešiť to, aby od 1. 8. malo technikov, ľudí, ktorí systém budú vedieť v rámci tej 

parkovacej časti, tých parkovacích automatov ovládať. Najhoršie čo sa môže stať je, že 

1. 8. viac ako 100 parkovacích automatov nebude fungovať. To je celé. Máme niekoľko 

možností ako to dohodnúť, ako to vyriešiť, je pred nami je ešte niekoľko týždňov 

rokovaní, aby sme vyjasnili si tieto veci, čo je dôležité si povedať. Máme za to, že 

zmluva so spoločnosťou EEI neexistuje, nie je. Istým spôsobom to naznačujú súdy, čiže 

chcem vás uistiť, že sa netreba obávať a myslím si, že ak dlhodobo tvrdíme, že 

s bratislavskou spoločnosťou EEI nechceme nič mať a dlhodobo to tvrdíme a urobilo sa 

naozaj kopec skvelej roboty, tak treba len vydržať a dôverovať tomu, že to rozhodnutie 

bolo správne. 1. 8. mesto úplne v celom rozsahu ovládne parkovací systém v Košiciach. 

Pán poslanec Špak, pán poslanec Djordjevič a pán poslanec Ihnát s faktickou. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán primátor, ja som nestihol ani škrtať, čo je 

vlastne pravda a čo si len vy prajete. Mňa napríklad uráža, keď hovoríte v množnom 

čísle, lebo mám taký pocit, že už hovoríte maximálne za dvoch, za troch ľudí tam hore, 

takže hovorte naozaj svoje názory a to je na tom to najnebezpečnejšie u vás, že by veci, 

ktoré tvrdíte sú skutočnosti len názory. Toto je to smutné, lebo vy máte za. Fakt 

nechajte na to rozhodnutie odborníkov, sudcov, atď. lebo toto tu tvrdí teraz, že vy máte 

pocit, tak by sme mali ďalej ostať v tejto tu neschopnosti a nepripravenosti ako vy 

chcete s vašimi dvadsiatimi rozsypaný pätnásťročnými automatmi tvrdiť, že to je 

parkovací systém.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nasleduje pán poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor, no budem 

reagovať. Vy ste už mysleli, že máme funkčný systém. Poprosím kolegovia kľud. 

Bavíme sa tu o vážny veciach. Niektorí vďaka tomu tu sedíte. Poprosím vás o 

informáciu, keďže ja musím posledné 2 mesiace odkedy dosť by som povedal štedro 

zahraničné autá po centre parkujú, koľko je rezidentských kariet vydaných pre zónu 7? 

Lebo ja musí parkovať pred vstupom do amfiteátra. Áno, zóna 7 Branisková, Tatranská 

ulica nie je šanca po 21:00 zaparkovať. Áno je to problém 5 % ľudí, ale majú to tí, čo 

chodia domov neskoro. Majú problém. Spomínaná parkovacia spoločnosť chcela na 

Laca Novomeského postaviť parkovací dom, mesto Košice 0. Mesto Košice berie 

státisíce Eur a z nových parkovacích miest, vážení, odkedy prevádzkuje tretí rok mesto 

nepostavilo ani viac ako 10 nových parkovacích miest a tie čiary, ktoré už ani nevidno, 

parkovacia spoločnosť namaľovala v roku 2016.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nasleduje pán poslanec Ihnát. Pán poslanec, zónu 

7 nechávam spracovať informáciu, dostanete ju. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor, čiže beriem to tak 

vlastne pýtal som sa ako mestský poslanec vlastne, aký je záložný plán. Vysvetlil ste ten 

záložný plán, čiže beriem ho do úvahy, že od 01.08.2022 to bude fungovať tak ako 

povedal, čiže mesto v celom rozsahu preberá parkovací systém a ten prinajhoršom 

vlastne keby bolo tak ako nepôjdu automaty, čiže tí občania by parkovali zadarmo. 
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Beriem to tak, že vlastne budem hlasovať za to, aký návrh dáva mesto. Takže za tento 

návrh budem hlasovať. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Trošku vás poopravím pán poslanec. Nefunkčné parkovacie 

automaty nezakladajú to, že môžete parkovať zadarmo. Nefunkčný automat spôsobiť to, 

že musíte využiť iný platobný systém, web, sms a pod. Pozor, nemýľme si to, že ak 

niečo nefunguje, nemusím platiť. Pán poslanec Blanár, faktická. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Blanár.  

 

p. Blanár, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Chcel by som reagovať na 

vás pán primátor, čiže bolo to tu nám vysvetlené, akým spôsobom čo sa v meste udialo 

za posledné 3 a pol alebo necelé 4 roky s parkovacou politikou, takže verím, že aj môj 

predrečník pán starosta Ťahanoviec pochopil, že niečo sa udialo, že sa neplatilo veľkej 

časti EEI ako súkromné spoločnosti, ale rezidentské miesta v rezidentských zónach 

zaplatia mestu, tak že dúfam, že pochopil tak ako to primátor vysvetlil a moja otázka je, 

ako chceme riešiť, ak toto parkovanie preberáme naďalej ako mesto, ako chceme riešiť 

kontrolu, pretože tu je si myslím kameň úrazu. Tie rezidentské zóny sú, to parkovanie je 

a ako my vyriešime kontrolu. Ja si myslím cez MsP zatiaľ tak ako to je riešené, to je 

nedostatočná kontrola. Takže tu je moja otázka. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa Slivenská nech sa páči, 

procedurálny návrh. 

 

p. Slivenská, poslankyňa MZ: Ďakujem, že ste mi zrušili tú predchádzajúcu, ale nevadí.  

V zmysle rokovacieho poriadku, nakoľko je táto téma dosť vážna bola som aj členkou 

komisie, ktorá mala vyriešiť tento problém, no bohužiaľ z dôvodu neschopnosti 

komunikácie sa to nevyriešilo a navrhujem predkladateľovi tohto návrhu dať 

neobmedzený počet výstupov. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Skúsime si ešte raz procedurálny návrh, neobmedzenej rozpravy. 

Nech sa páči.  

 

Hlasovanie č. 83 - za 11, proti 4, zdržali sa 6 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči len 21 prítomných. Poprosím prezentujeme sa. 

Prezentujeme sa všetci. Prezentovaných 18. Pokračujeme pán poslanec Špak bude môcť 

ďalej diskutovať, ale v tejto chvíli nasleduje poprosím tabuľu. Pán poslanec Dvorský. 

 

p. Dvorský, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Veľa vecí už bolo povedané predtým alebo 

resp. zodpovedané načo som sa chcel spýtať, lebo zatiaľ som sa nedostal k tomu môjmu 

prihláseniu a prešiel dosť dlhý čas a mnoho ľudí sa vyjadrilo. Chcel som reagovať, 

chcel som sa spýtať pána Špaka, čo nám to prinesie, keď zostaneme alebo podpíšeme 

zmluvu s EEI. Čo nám to prinesie. Druhá otázka znie, čo nám to prinesie, keď 

nepodpíšeme aj pán Blanár povedal, čo ďalej. Budeme musieť to nejako riešiť. Teraz 

som tu počul sa tu šuškalo, že je záložný plán. Aký? Kto má záložný plán? Keď je 

nejaký záložný plán, tak sem s ním, chceme ho počuť, lebo možno bude veľmi dobrý. 

Prečo ho nevytiahnuť na svetlo božie a nepovedať na rovinu ako to je. Ja by som bol  

len nerád, aby sa tu riešilo to, že EEI v zásade preto nie, lebo pretože nie. Jednoducho, 

lebo nie. Nehovorím, že to musí byť EEI, ale čo ďalej, keď sa to zruší, čo bude ďalej. 
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Veď zase budú len náklady mesta na to, aby sa niečo vybudovalo, aby bolo možno 

nejaké, znovu nájsť niekoho kto to bude celé riešiť a tak ďalej. To je časová strata, 

finančná strata a tak ďalej. Ďakujem pekne, dúfam že bude mať odpoveď.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, áno možno skúsim to povedať inak trošku. Mesto 

Košice dnes parkovací systém prevádzkuje. Máme komplet systém, infraštruktúru, 

všetko to, čo prechádza cez mesto. Mestskí policajti vidia, tzn. od 1. 8. budeme vidieť 

úplne aj tie čierne miesta, ktoré nám EEI neukázalo, ale to je len zlomok. Tu netreba 

žiaden záložný plán ako sa tu hovoria alebo iný scenár, tak tu bolo naznačené. Nie je. 

My infraštruktúru máme dnes vybudovanú. To o čom rozprávame menej je klásť väčší 

dôraz na mestskú políciu, aby uplatňovala to, čo sa v zmysle VZN uplatňovať má. To je 

jedine naša slabina, ktorá nie je úplne stopercentne dotiahnutá, ale to súvisí aj s tým, že 

niektoré autá my nevidíme lebo ho zaplatili EEI a proste vzniká z toho trošku koláž. 

1. 8. tento stav už existovať nebude a budeme plne vidieť všetkých, ktorí po meste 

chodia. Ak zaplatíte parkovanie sms, automaticky nás naši policajti vo svojich mobiloch 

vidia. Tento systém je vybudovaný, my sme ten čas strávili a využili naplno, aby nám 

systém fungoval. To, čo nemáme sú napojené parkovacie automaty spoločnosti EEI je 

ich cez 100. Tie ešte v našom systéme nevidíme. Toto je jediná vec, ktorú musíme 

dotiahnuť, jediná vec zásadná. Všetko ostatné sú technizácie, drobnosti, ktoré proste 

život postupne odkrýva. Ono stále idú mestu, všetky peniaze idú mestu od 1. 8. už tam 

nebude žiadna pochybnosť, lebo nikto iný od 1. 8. už nebude môcť vyberať. Dnes EEI 

so svojich parkovacích automatov vyberie, posielaná na základe svojich prepočtov 

nejaký zlomok, nejaký podiel, tu sa my naťahujeme či ten podiel tak alebo onak či 

zmluva je alebo nie je každá strana niečo tvrdí tam ešte prebiehajú súdy, ale nezávisle 

na tom ako súd ďalej budú rozhodovať od 1. 8. sme v tomto vzťahu definitívne 

slobodný a jediná Achillova päta je ako rýchlo a či so súčinnosťou spoločnosti je EEI 

alebo bez jej súčinnosti prepojíme parkovacie automaty s naším systémom. Teda či ich 

dokážeme okamžite oživiť. Tu je jediná otázka, ale to nie katastrofa, to je technikália. 

Čiže naozaj sa na tom dlho robilo, za tým je kopec práce aj MsP, ktorí systémy 

vylaďovali, čistili a je to funkčné. Pán poslanec Špak, pán poslanec Lipták nech sa páči 

s faktickou.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Máte rôzne vyjadrenia pán primátor, lebo ešte 

pred pár dňami ste tvrdili, že mne je jedno či mi to odovzdajú, či nie. Ja idem ďalej. A 

ak to nie je pravda tak povedzte, že toto ste nepovedali a pokiaľ viem tak aj nielen vy, 

ale aj zamestnanci úradu vedia, že to prevzatie bude stáť 1,2 milióna Eur. A vy už ani v 

rezervnom fonde toľko nemáte, tak netvrdia, že všetko bude od 1. 8. tip top, lebo vy v 

rozpočte nemáte tých 1,2 a tu je prvý dôkaz, že vy nie ste vôbec pripravení, pretože vy 

ani netušíte koľko to bude stáť. Druhá vec, ako môžete tvrdiť, že vám systém funguje a 

produkuje, keď ste nabrali menej peňazí ako ste od EEI za nájom dostali. To je úplne 

trápne pán primátor. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, pán poslanec Lipták.  

 

p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, súhlasím s tým, čo tu bolo 

povedané v tom zmysle, že z tých 100 automatov, ktoré vlastní EEI dneska príjem 

nemáme, čiže nie to pravda, že zo všetkého parkovanie máme príjem, pán primátor. 

Druhá vec je, keď bude 1. 8. som zvedavý, čo spravíme s tou stovkou automatov, preto 

si myslím, že na dnešné zastupiteľstvo sme mali dostať od mesta návrh v alternatívach, 

že keď sa dohodnete s EEI a mesto prevezme tých 100 automatov, koľko to bude stáť 
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z rozpočtu. To som strašne zvedavý, z čo to zaplatíme vážení a keď sa nedohodneme  

s EEI aká bude situácia po 1.8., pretože ak toto tu dneska neriešime a nebudeme to 

riešiť, aj keď pán Ihnát povedal, že zahlasuje za návrh mesta, ktorý mesto nepredkladá 

žiadny návrh znamená, že bude mať mimoriadne zastupiteľstvo do 1.8. k tejto téme. 

Otázka znie, ako zahraniční návštevníci zaplatia sms - kou parkovné? Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ako v mnohých európskych mestách to takto funguje a naše 

parkovacie automaty, ktoré sú v centre mesta cca. cez 50 - 56 tuším, nie som si istý. Tie 

sú funkčné. My máme na frekventovaných turistických miestach parkovacie automaty. 

Pán poslanec Djordjevič, pán poslanec Ihnát. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán primátor bez urážky, ale snažíte sa to 

navodiť dojem, že sa tu parkuje rovnako aj v rozmedzí roku 2016 až 2019, ale so 100 

Staromešťanov minimálne 90 a podľa ich slov vám povie, že za EEI sa parkovalo v 

starom meste lepšie. Prečo je to tak? Chodilo viac policajtov, mali špeciálne vozidlá, 

monitorovali podľa vyjadrenia človeka, s ktorý som sa stretol neviem jeho meno, sedel 

niekde v kaviarni mi tvrdí, že 3 roky parkuje v centre Alžbetina, Mäsiarska, Kováčska a 

3 roky nedostal pokutu. Neviem posúdiť, mňa raz konfrontovali mestskí policajti tiež za 

ostatné 3 roky, keď sme niesli na polikliniku v starom meste na Mäsiarsku ulicu osobu 

ZŤP a prišli s tým, že údajne máme zastrčený falošný preukaz, pričom sme to 

policajtom ukázali a bol reálny preukaz ZŤP aj s osobou, ale bolo to presne vtedy, ako 

záhadne pán Špak sa okolo nášho auta prešiel na Mäsiarskej, čiže môžem si o tom 

myslieť svoje.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec len takú viete, vy tvrdíte, že 

poznáte kopec ľudí, ktorí neboli pokutovaní. Ja osobne som bol pokutovaný ako 

primátor. Našli ma. Je o tom záznam a aj som platil, čiže áno, môžeme sa baviť o tom, 

že treba zintenzívniť, to som aj priznal, áno treba zintenzívniť kontroly. Na druhej 

strane nemôže celkom porovnávať veci, naozaj ten covid spôsobil to, že aj my sme sami 

povedali, uvoľňovali v istom momente. My sme narobili niektoré veci, ktoré proste boli 

vyhodnotené následne, tak ako boli vyhodnotené. Pán poslanec Ihnát a pán poslanec 

Špak. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor. Chcem sa opýtať v 

balíku s EEI vlastne bolo aj parkovací dom po majstrovstvách sveta v roku 2011 v 

ľadovom hokeji. Chcem sa opýtať vlastne ako ďalej s týmto parkovací domom potom 

počíta mesto Košice ako v rámci toho záložného plánu to nazvime. A fakt pán Dvorský 

ako poslanec má pravdu v tom, že treba pripraviť tie určité alternatívy, aby poslanci boli 

oboznámení vlastne keď to mesto preberá 1. 8. všetko kompletne, hovoríte vlastne nie je 

problém to sú technikálie atď., aby sme boli informovaní o týchto skutočnostiach. 

Poviem vám pravdu ja dnes vlastne ako neviem ako mám zahlasovať. Na základe ako tu 

uznesenia pána Špaka, lebo zatiaľ ako zatiaľ vám poviem pravdu ako nie sú tie údaje by 

som povedal aj v číslach presne tak dané, aby sme z toho mali vyrozumené, že sa 

rozhodujeme správne. Takže chcem sa spýtať vlastne ako s tým parkovacím domom 

ďalej, tiež nie je sranda. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, medzi tým pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, pri uznesení, ktoré som predložil, to len 

predrečníkovi vysvetlím. My chceme, aby bolo mimoriadne zastupiteľstvo, tzn. my 
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neschvaľujeme žiadnu zmluvu s EEI–čkom. Vy ju musíte pripraviť. To, že mimoriadne 

zastupiteľstvo byť musí ste práve teraz dokázali, pretože nemáte ani euro na to, aby ste 

nejaký systém 1. 8. prevzali, takže páni a dámy dnes môžeme hlasovať kľudne a 

nemusia mať pocit, že sme za niečo, ale proti niečomu. My musíme jednať, lebo 1. 8. 

nemáme nič. A k tomu, čo tvrdíte pán primátor, že kontroly sú však vy máte štatistiky, 

ktoré ja pýtam pravidelne. Viete koľko je disciplína? Kaščák vám to hovoril pred troma 

mesiacmi. 20 % ľudí v meste platí. Viete koľko sú schopní naši policajti skontrolovať 

za deň 2,4 osoby. Autá, ktoré máte v ponuke od firmy EEI sú 2 autá pre centrálnu, 2 

autá rezidentskú, tie autá stoja 70 tis. a dokáže skontrolovať za hodinu 200 obyvateľov a 

200 neplatičov nájsť. Toto je ten veľký rozdiel medzi systémom a medzi vašim 

pocitom.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták má procedurálny. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Točíme sa dookola. Pán Špak presne povedal to, 

čo som aj ja hovoril, že aj tak bude musieť byť k tomu mimoriadne zastupiteľstvo, čiže 

ja poprosím všetky tábory, ktoré sa tu teraz odpaľujú na téme EEI a parkovací systém, 

aby si láskavo sadli za rokovací stôl, pripravili poriadny návrh ako ďalej od 1. 8. a preto 

si dovoľujem dávať návrh na prerušenie diskusie v tomto bode a pokračovanie buď na 

riadnom alebo na mimoriadnom zastupiteľstve. De facto nechystám žiadny konkrétny 

návrh, nič proste budeme tu mlátiť prázdnu slamu 2 hodiny. Nech dokončia diskusiu tí, 

čo sú prihlásení bez faktických poznámok. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec ujasniť to ešte raz. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: No pardon, prerušenie tohto bodu a ukončenie diskusie, takže nech 

dohovoria tí, čo sú poprihlasovaní bez možnosti faktických poznámok.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 84 - za 11, proti 6, zdržali sa 5 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh pán poslanec nebol prijatý. Pokračujeme v rozprave, 

Pán námestník, procedurálny návrh?  

 

p. Gibóda, námestník primátora: Nie. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Filipko, nech sa páči.  

 

p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Musím sa prikloniť k názoru pána Špaka a ja som 

nejaký čas pracoval v parkovacej spoločnosti a nebolo to EEI, boli to nejaké iné 

spoločnosti a pozrel som si tú ponuku no skutočne je dobrá ako z toho pohľadu, čo 

ponúkajú je dobrá. Ponúkajú, že sa zaviažu na realizáciu investícií odhliadnuc od všetky 

veci, musím objektívne povedať, že ponúkli dobrú ponuku je skutočne na zváženie 

mesta či dokáže niečo lepšie urobiť. Osobne mám skúsenosti, že väčšinou samosprávy 

keď takéto komerčné služby vykonávajú, že väčšinou to robia podstatne horšie ako to 

robia súkromné subjekty, ktoré majú na to techniku know-how zamestnancov. Týmto 

vás nechcem nahovárať na riešenie pána Špaka, ale objektívne treba povedať, že fakt 

nie sme pripravení. Pán primátor nemá žiadne peniaze v rozpočte ani na vyplatenie 

techniky. Je evidentné, že nevyberáme toľko peňazí ako by sme mali, tak isto 
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registrujem ľudí mnohých, že sa vôbec nekontroluje centrum, tzn. ani nemôžu byť 

príjmy a to si kladiem za otázku či to robí preto, aby sme nenaháňali klientov hej alebo 

sami sa dobrovoľne pripravujeme o výber z parkovného, ale na to musia odpovedať iní 

a ešte jeden moment by som možno pripomenul nemal by som možno o tom hovoriť, 

ale ak by sme sa prípadne dohodli s EEI o nejakej novej zmluve možno by sme 

eliminovali nejaký dopad súdneho konania, ktorý som presvedčený, že EEI na nás 

podala za to, že sme im znemožnili rozvoj teda rozmach podnikania v čase, keď sme 

prebrali prevádzku parkovania a toto určite bude stať toto mesto niekoľko miliónov Eur 

a možno naše ďalšie generácie, ale predpokladám, že to môže nastať. Preto je niekedy 

vhodnejšie takticky prijať riešenie, aby sme zabránili budúcim výdavkom, ktoré 

nechceme. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Faktické nech sa páči asi 5, tzn. pán námestník, pán poslanec 

Strojný, pán poslanec Špak, pán poslanec Lörinc a uvidíme, kto ďalší.  

 

p. Gibóda, námestník primátora: Faktická poznámka. Takticky sme nespravili tento krok ani 

pri cintorínoch, aj keď to niektorí kritizovali vtedy možno aj dnes a ja nerozumiem ako, 

akým spôsobom by sme pristúpili bez akéhokoľvek napr. verejného obstarávania alebo 

výzvy na priamu spoluprácu so spoločnosťou EEI, keď ste povedal, že ste robili pre inú 

parkovaciu spoločnosť. Chcete povedať, že táto by napr. neprejavila záujem 

prevádzkovať systém v Košiciach? Čiže ja si myslím osobne, že ako povedal pán 

primátor máme nastavené veci, aby sme dnes tak ako sme povedali naďalej 

prevádzkovali parkovací systém v Košiciach. Môžeme sa potom o tom rozprávať o  

jeho vylepšovaní, o investíciách doňho, ako tie príjmy, ktoré z toho plynú, aby boli 

väčšie, aby bol dôraz na to vyžadovanie pravidiel väčší, ale nemyslím si, že je potrebné 

opäť pokračovať so spoločnosťou EEI. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakuje pekne. Pán poslanec Strojný, pán poslanec Špak. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Nemôžem súhlasiť s kolegom Filipkom. 

Parkovanie má spravovať mesto, parkovanie patrí mestu a parkovanie patrí občanom 

mesta. Robí to Bratislava vo vlastnej réžii, robí to Trenčín vo vlastnej réžii a plno 

ďalších slovenských miest. Nemá na tom zarábať žiadna súkromná spoločnosť, ktorá si 

potom bude nastavovať podmienky ako si ona určí. Nie, parkovanie patrí mestu. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Neviem, nechcem však ani osobne ani nič, ale ako 

pekne to znelo tie vyjadrenia, takmer pred štyrmi rokmi len prosto bez roboty. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, reagujete na koho? 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ja chcem na predrečníka pána Gibódu, ktorý... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Prepáčte, reagujeme na pána poslanca Filipka, takže ideme ďalej. 

Pán poslanec Lörinc. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Na pána poslanca Filipka, ja si dovolím taktiež 

nesúhlasiť a povedať, že doprava je základná kompetencia obce. Tam patrí aj statická 

doprava ak my sa bavíme, že chceme vylepšovať MHD, znižovať počet áut v meste 

Košice i rôzne ekologické opatrenia, tak statická doprava je kľúčová na to, aby sme 

dokázali regulovať a aj iné obce tak robia. Napríklad poviem pre tých, ktorí sa 
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nezaujímate o tú tému. Zvolen mal tak isto zmluvu s EEI, v ktorej vypršala platnosť 

tohto roku. Nepredložili ju vo Zvolene, môžete si to overiť a ďalšia vec, ktorú poviem, 

že mi už sme rozhodnutie urobil lebo teraz pán poslanec Špak nám dáva falošnú dilemu 

to nie je, že on dal návrh a druhý návrh musí prísť. My sme povedali od začiatku, že 

zmluva s EEI je neplatná, lebo zákon v tej dobe, kedy bola uzavretá neumožňoval obci 

uzavrieť zmluvu so súkromnou spoločnosťou. Čiže ten rozvod už začal pred šiestimi 

rokmi my sa divoko súdime a niektorí tu teraz hovoríte, že spravme druhý sobáš. Veď 

my sme v rozvodovom konaní páni už dlhé roky a niektorí, ktorí to tvrdíte teraz ste boli 

proti a teraz ste za. Nechápem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Ako málokedy, ale teraz 

súhlasí naozaj s pánom Strojným aj s pánom Lörincom, čo povedali. V plnej miere s 

nimi súhlasím. Naozaj je to tak ako čiže, niečo sa začalo nejaký proces sa začal a je 

hlboko by som povedal v behu. Chcem sa opýtať ešte, raz pán primátor ste mi 

neodpovedal na otázku ohľadom parkovacieho domu po majstrovstvách sveta v 

ľadovom hokeji v roku 2011. Stále odchádzame a ja sa stále prihlasujem, tak buďte taký 

láskavý a teraz mi odpovedzte. Teraz hneď ako ďalej s parkovacím domom po 

majstrovstvách sveta v roku 2011 v ľadovom hokeji pri Steel Aréne, toto potrebujem 

vedieť vlastne ako ďalej v záložnom pláne s týmto myslí mesto. Ďakujem pekne, teraz 

mi odpovedzte buďte taký láskavý. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Túto odpoveď vám nedám pán poslanec je tu niekoľko alternatív 

ak súhlasíte, dostať písomné vyrozumenie. Pán poslanec Rovinský.  

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Zdanlivo to nadväzuje na to, čo povedal predo mnou pán poslanec 

Ihnát ale nie je to tak. Totiž história EEI začína práve pri parkovacom dome. Poviem 

zbytočnou parkovacom dome. Vtedy, keď bol postavený, keď poslanci odsúhlasili 

postavenie tohto parkovacieho domu, napísal som blog, môžete si nájsť, kde som 

povedal, že na tento parkovací dom ešte doplatia všetci občania. Ukázalo sa to potom 

parkovací dom mal obsadenosť 3 - 4 % a prišla zázračná spoločnosť EEI, ktorá 

povedala, že ona bude splácať ten parkovací dom. Vtedy som napísal ďalší blog a to 

ťaháme so sebou už roky. Je zaujímavé, že pán Špak niekedy navrhoval, niekedy 

navrhoval, aby sme mali 50 % podiel vo firme a teraz už by jej to dal celé. Ale prvé 

bibinko toho návrhu je v tom, že nemôžme predĺžiť zmluvu, o ktorej tvrdíme, že je 

neplatná, čiže je úplne zjavné, že my pokračovať v niečom, čo sa mi napadáme, že 

neplatí, nemôžme jednoducho, takže nemôžeme pokračovať v tomto stave. A pán 

poslanec Špak, vy ste žiadali, aby zástupca EEI došiel na komisiu dopravy a výstavby. 

Myslím si, že po tom, čo sme tam prediskutovali ste neprišli s návrhom uznesenia, ktoré 

teraz predkladáte, naopak bolo prijaté nič nehovoriac uznesenie, za ktoré som 

samozrejme nehlasoval lebo to uznesenie hovorilo všeobecne o tom, že je potrebné, aby 

sme to vyriešili tak, aby občania na to nedoplácali. To je jasná povinnosť primátora, 

vedenia tohoto mesta tento stav riešiť, ale nebolo tam nič o tom, čo predkladáte dnes. Ja 

si myslím, že bolo to vysvetlené, že áno, tento stav bude končiť a bude na nás ako 

budeme riešiť ďalej. Podľa môjho názoru parkovací dom, ale to je mimo témy, tohto 

rozhodovania, keď ho nepotrebujeme načo ho držíme.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak, pán poslanec Karabin, pani poslankyňa 

Slivenská. Prosím, točíme sa dokola, skúsme sa posunúť.  
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p. Špak, poslanec MZ: Posunuli by sme sa, ak by odpovedali na otázky, a keď ich neviete, tak 

priznajte, že neviete, lebo 14 tis. Eur mesačne nemáte na to, aby ste splácali za dom a to 

som včera videl aj na Vrábelovom návrhu, ktorý mal tzn. nie sú peniaze v rozpočte, 

nemáte v rozpočte a nemáte ich kde nájsť. To len k tomu, čo sa pýtal pán kolega Ihnát. 

Teraz k pánovi Rovinskému, ktorý tu rozpráva veci z komisie. Áno presne tak, na tej 

komisii tie padli tie isté klamstvá ako teraz dáva pán Gibóda, že nie je možné tú zmluvu 

predĺžiť, že to sa nedá, že ako to je možné, pretože vy máte ten pocit. Ja som si dal 

vypracovať u právnikov, ktorí sú troška iný level ako vy a dá sa to. Preto som tu s tým 

prišiel, a preto ste možno prekvapený pán Rovinský, že s tým vyjdem teraz a na komisii 

to nebolo, lebo ešte na komisii som veril vašim klamstva a tú poslednú vec, čo tu 

tvrdíte, že sa nedá ten rozvod to smeráci urobili rozvod, nebuďte ako oni.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Reagujem na pána Rovinského. Pán Rovinský, podľa vášho názoru 

aj názoru pána primátora je zmluva s EEI neplatná. Tak mi vysvetlite ako právnik podľa 

akej zmluvy by či inej právne normy mesto Košice aj za posledné 4 roky na čele s 

pánom Polačekom každoročne prijíma od spoločnosti EEI prijíma peniaze za 

financovanie na parkovanie. Skúste mi to vysvetliť. Keď je niečo neplatné do frasa, 

načo prijímame peniaze.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Je to úplne jednoduchá odpoveď. Jednoducho posielajú nám 

peniaze, napísali sme im 100 listov, že si ich berte, my im vraciame naspäť, oni nám 

stále posielajú naspäť raz sa to, tak to udialo a potom jednoducho sme to už nechali 

takto, lebo my máme si čo zarátavať. My si započítavané tým pádom, čiže my to 

vnímame ako peniaze za niečo úplne iné. Pani poslankyňa Slivenská. 

 

p. Slivenská, poslankyňa MZ: Ďakujem. Reagujem na pána Rovinského, keď sa pýtal ako je 

možné predlženie. Po právnej stránke to, čo navrhuje pán poslanec Špak je nájom z 

osobitného zreteľa, čo môže zakladať nový nájom, tzn., že vôbec nemusíme baviť o 

nejakom predlžení avšak, keď chceme kontinuálne pokračovať v tomto vzťahu, tak by 

to bolo založené novým nájmom osobitného zreteľa, tak to len pre vysvetlenie. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lesňák.  

 

p. Lesňák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som len mal pár otázok, na ktoré možno že 

už niektoré odzneli ale neboli zodpovedané. Mňa zaujíma tá veta z vašich  úst, že 

prevádzkovateľom je mesto lebo zároveň pokiaľ viem, platia alebo sú v meste taktiež 

fungujúce automaty spoločnosti EEI, takže neviem. Vraveli ste o tom, že nie sú 

prepojené, že ich treba prepojiť, tak potom či je prevádzkovateľom skutočne iba mesto 

alebo máme tu tzv. duálny systém.  Vraveli ste, že pred dvoma dňami prišla určitá 

ponuka zo strany EEI, potom tu padla nejaká suma 1,2 milióna Eur. Mňa by zaujímala 

či je tá suma správna, či sa líši, či je iná v tej ponuke. Potom koľko, keď máte už nejaký 

variant na to ako budeme 1.8. pokračovať ďalej v tej koncepcii parkovania, aká 

investícia na to prevzatie alebo preprogramovanie automatov, teraz nemyslím 

odkúpenie, ale to zosynchronizovanie. Na to nadväzuje ďalšia otázka, v akom štádiu 

máme ponuku plánu udržateľnej mobility, ktorá má riešiť dynamickú a statickú dopravu 

a taktiež ma zaujíma koncepcia parkovania v meste Košice v nadväznosti na sídliská a 

okrajové mestskej časti a teraz trošku transparentnosti, ktorú si tiež sľubovali. Ja by som 
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si pod transparentnosťou v oblasti parkovania, v ktorom bola nosná téma predstavil v 

záverečnom účte mesta mať aj informácie koľko parkovacích miest bol vytvorený z 

tých inkasovaných poplatkov za parkovné, koľko parkovacích domov bolo postavených, 

ale to si vieme zistiť ľahko. Žiadny. Koľko peňazí z výberu parkovného išlo na 

prevádzku Dopravného podniku, lebo to bolo tiež jednou tém, ktorú si pamätám v 

diskusii z televízii z pred štyroch rokov. A tú poslednú otázku si zodpoviem sám, lebo 

som si ju dohľadal v záverečnom účte. Referát parkovania správy a komunikácií má 18 

na ľudí aj ich prevádzkové náklady, ale z toho bolo napísané na údržbu resp. 

prevádzkovanie parkovacieho systému bolo 100 myslím nejakých 180 tisíc alebo 118, 

takže to už zodpovedané mám, ale poprosil by som zodpovedať tieto otázky, aby sme sa 

mohli konečne trošku zorientovať v tom, aký vlastne právny stav a do budúcna by som 

tiež vyzdvihol keby sme mali tieto informácie tých, tieto otázky zodpovedané v 

záverečnej správe mesta. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Karabin. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Kolegovia, dnes nám nehrozí žiadna 

katastrofa. Pán primátor má pravdu, katastrofa je tu s ním 4 roky, hlavne pán primátor 

Polaček spôsobil v Košiciach parkovací a neriadený chaos. Na parkovaní si pán 

primátor postavil kampaň. Nezaplatím EEI ani cent. Motoristi dnes platia EEI-čku, 

neplatia mestu Košice. Mne za 4 roky nikto nedal pokutu za parkovanie súkromného 

vozidla. Je toto normálne? V čase, keď mal parkovanie výlučne EEI som dostal dvakrát 

papuču a teda dvakrát pokutu od MsP, z ktorej nemalo EEI nič.  Pokuta bola príjmom 

mesta Košice. Dnes kolegovia, ľudia parkujú v platenej zóne zadarmo napr. Alžbetina, 

bavorák 055EE jednotkový bavorák. Stojí tam 2 roky nikto z polície tak neurval papuču 

na to auto. Na košickej stanici máme biele Porsche ukrajinskej značky za 100 baby. Má 

zaplatené parkovanie? No figu deravú ma zapletené parkovanie. Pán primátor, máme tu 

spor s EEI vďaka vám, ktorí si, vyžerú všetci Košičania, lebo vy si niečo myslíte. Ja si 

myslím, že nemáte plán, všetko riešite na poslednú chvíľu. Nemáte spracovaný návrh 

koncepcie parkovania pre celé Košice, nemáte nič. Dnes miesto vášho návrhu s tým ste 

mali vy prísť s finančným krytím ako vyriešiť parkovanie. Neponúkate žiadne riešenie, 

hádžete to na poslancov a pri tom EEI bola vaša hlavná téza v kampani. Úplne chápem 

parkovania, na ktorom ste si urobili kampaň a nemáte reálne riešenie, hádžete pán 

primátor na nového primátora. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa, poďte.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať 

predrečníka, koľko mu trvá, kým si napíše taký prejav, lebo videl som, že to celý čas 

čítal, tak že akože za, aký čas to zvládne napísať a nič podstatné to, nebolo. Celé len 

obviňovanie ako to nefunguje, ako je primátor zlý a pod. ale vy ste do toho nejakým 

spôsobom neprispeli. Ja som navrhoval ešte v decembri kvôli určitým nedodržaným 

veciam znížiť plat primátorovi a ešte ani za to ste nezahlasovali. Vy to len proste tak 

ako vykrikuje ako taká čivava. Ja som navrhoval znížiť v decembri a vy ste tela a veľké 

a neurážajte ma. Ja som navrhol znížiť jeho plat a vy ste za to nezahlasovali. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa držme sa osobných komentárov a prosím 

nereagujme na to, ani jeden ani druhý.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ale je to pravda. 
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Pán kolega Karabin, ak som 

dobre počúval, vy ste sa verejne priznali, že ako poslanec mesta, ako starosta mestskej 

časti, porušujete platné všeobecne záväzné nariadenie a neplatíte tomuto mestu za 

parkovanie 4 roky. Tomuto mestu, ktoré vám posiela poslaneckú odmenu. Neplatíte za 

parkovanie? Porušujete platné všeobecne záväzné nariadenie? Asi podnet na etickú 

komisiu, minimálne.  

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský, nech sa páči.  

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja ku pánovi Karabinovi, rozumiem tomu 

dobre. Pán Karabin. Ja pánovi Karabinovi, rozumiem tak, že vás mrzí, že ste neboli 

pokutovaný za parkovanie v meste. Dá sa tomu vyhovieť veľmi rýchlo. Tú čiastku, 

ktorú odhadmo myslím, že vám odpustíme. Pošlite do mestskej kasy. Bude vám 

odpusteno, protože neví, co činí.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník a nasleduje pán Špak. 

 

p. Gibóda, námestník primátora: Faktická poznámka. Pán poslanec Karabin, to nie, že pán 

primátor Polaček si mysleli, že napr. ta zmluva neplatí lebo na to ste poukazoval. Máme 

tu stanovisko Právnickej fakulty, na základe ktorej sa jednalo v minulosti. Máme 

rozhodnutie už aj súdu, ktorý na to poukazuje a čiže nie je to, že ja viem, že vy nájdete 

za chvíľku sa spýtate a rozhodol o tom Brusel alebo bruselský alebo štrasburský súd pre 

ľudské práva? Viete pán poslanec, poberáte poslaneckú odmenu. Viem, že sme mali 

heslo nezaplatíme ani cent, ale vy máte zdá sa, heslo nezaplatili mestu Košice ani cent a 

to má na tom mrzí, že ako poslanec mesta Košice si neviete ctiť pravidla mesta Košice. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem kolegovia. Myslím, že sme vyskúšali 

všetky časti tejto témy. Ja budem asi tak isto na etickú komisiu navrhnúť, že som 

minule omylom dal do EEI-čkového automatu, takže že boli vedľa seba sorry fakt, takže 

neviem, jak to urobíme. Kolegovia chcem vás poprosiť, uvedomte si jednu vec, dnes 

sme naozaj počuli priznanie a jasnú odpoveď, že nemáme pripravené nič finančne 

absolútne. Ja vás prosím vy nehlasujte teraz za žiadne EEI, za žiadne zmluvy, 

predlžovania. My hlasujeme za mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré ak nebude, kolegovia, 

máme úplne jasné, že od 1. 8. máme tých našich koľko pán primátor mincových 

automatov? A ak niekto tu ide porovnávať Bratislavu, ktorá 2,5 roky pripravuje, 2 pol 

roka pripravuje systém a konečne prvý 8 spustili, tak naozaj.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Karaffa. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja sa nemôžem ubrániť silnému pocitu 

diskusie pri tomto bode, že niekto je veľmi silne motivovaný, aby to tu spoločnosť EEI 

v Košiciach udržal, ale to je môj názor, pocit hej, takže nechcem nikoho obviniť. Vidím, 

že sa už prihlásili tí, ktorých sa to nejakým spôsobom týka. Čo sa týka, ja mám 

niekoľko otázok nesúvisí to priamo s týmto uznesením, ktoré navrhované a už keď sa 

bavíme o parkovacom systéme, tak po prvé sa chcem opýtať koľko parkovacích miest 

sa vyznačilo, pretože mám potom k tomu druhý teda taký podnet, pretože v podstate  
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nevyznačené parkovacie miesta spôsobujú častokrát problém aj pri tom parkovaní v 

praxi, že vodiči zaberajú viacej miest a po druhé to by som chcel, aby sa to riešilo v 

nejakom dostupnom čase. Vodná ulica nemá vyznačené parkovacie miesta a častokrát to 

spôsobuje problém, čiže bol by som rád keby neviem či to má na starosti referát 

parkovania alebo kto to zabezpečuje, aby sa a ak nie zmapovali všetky ulice tak aspoň 

tam, kde prídu nejaké podnety od mestských časti, prípadne od poslancov aj toto prosím 

berte ako podnet tak, aby sa to riešilo, lebo tam tie miesta by vyznačené alebo teda 

obnova z toho označenia, keďže tam existuje značenie by to bolo potrebné. A čo sa týka 

toho návrhu plne sa stotožňujem s tým, čo povedal pán poslanec Lörinc. My sme v 

podstate už nejaké kroky urobili v minulosti. Nie je dôvod na to, aby sme teraz takýmto 

spôsobom to menili a to súvisí s tým úvodom, ktorý som povedal. Nepotrebujeme 

súkromnú firmu, aby nám robila tento parkovací systém. Potrebujeme si len jasne 

povedať a nie je to nejaká novinka. Treba prebrať tie skúsenosti, ktoré majú iné mestá. 

Ja poviem z vlastnej skúsenosti teraz momentálne sa pohybujem intenzívnejšie 

v Bratislave. Nedostal som ani papuču, nedostal som ani žiaden lístok prišlo už rovno 

rozhodnutie do Košíc na objektívnu zodpovednosť a v rozhodnutí nebolo, že 10, 15 ani 

50 Eur bol tam vyše 70 Eur s tým, že buď do 15 dní zaplatím okolo 50 alebo potom 

bude musieť zaplatiť celú sumu alebo teda podať odpor. A toto tu nám chýba. My 

proste musíme naučiť ľudí, že za tú službu majú platiť a tomu by pomohlo to, aby tie 

kontroly boli častejšie, pretože u nás je taký zvyk, že sa za to platiť nemusí, no v 

Bratislave mal už vycvičili, že za to proste zaplatiť musíte a toto vnímam ako veľký 

nedostatok, že tá polícia by to mohla kontrolovať intenzívnejšie a aj využitím možnosti 

objektívnej zodpovednosti a na to treba mať napr. vozidlo s kamerovým systémom len 

neviem, či sa toho bojíme alebo z akého dôvodu to nie je ale to skutočne pomohlo tomu, 

aby sme zvýšili a v podstate  disciplinovanosť u vodičov a takisto mi chýba aj to, že tie 

finančné prostriedky, ktoré sa výberu ľudia by mali vidieť adresne kam idú. O tom by 

sme mali hovoriť, že čo za tie peniaze kupujeme. Nie, že sa to stane súčasťou jedného 

veľkého rozpočtu mesta, ale kde konkrétne tie peniaze z parkovacieho systému idú a na 

čo konkrétne. To je to je podľa môjho názoru veľká chyba, že v podstate toto nerobíme 

a ja už budem končiť, nechám hovoriť s ďalším rečníkom.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči procedurálny návrh. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ďakuje za slovom. Všetko páni myslím, že bolo povedané dávam 

návrh na ukončenie diskusie bez možnosti diskutovať ďalej faktických poznámok, ale 

predtým poprosím, aby ste vytiahli susedom karty, ktorý tu nie sú, pretože tu veľa ľudí, 

ktorí v podstate majú zasunuté karty a fyzicky nie sú. Nie ukončenie diskusie, lebo tu 

potom melieme slamu dookola to isté.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ukončenie diskusie cakom pak. Tak hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 85 - za 18, proti 6, zdržali sa 4 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, diskusia dobehne. Nemôžu byť faktické, 

ale tí, čo sú prihlásení. Prepáčte mi pán poslanec Lipták keby ste povedali, že nebude sa 

už diskutovať, všetci prihlásení strácajú právo diskutovať. To by každý rozumel. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Povedal som. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Budete súhlasiť, ešte raz vám vysvetli a ešte raz zahlasuje. Prosím 
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ja osobne som to tak celkom nevnímal. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ja nerozumiem tomu. Som to jasne povedal že, ukončenie diskusie 

bez toho, aby vystúpili tí, čo sú prihlásení v diskusii a bez faktických poznámok.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Čiže v tejto chvíli o hlasovaní hlasujeme. Nech sa páči hlasujeme. 

 

Hlasovanie č. 86 - za 16, proti 11, zdržali sa 5 

 

p. Polaček, primátor mesta: Je to remíza, tzn. pán poslanec Saxa, procedurálny. 

 

p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia poprosím 

trošku strpenia vzhľadom na nejaké veci, ktoré minulé boli schválené teraz to tam 

nedostalo aj na iniciatívu občanov vás poprosím v zmysle rokovacieho poriadku § 30, 

35 bod 8 o možnosť hlasovať teraz, aby po tomto bode sme opätovne otvorili, urobili 

opravu uznesenia o tarife číslo 7 s drobnou úpravou, čiže asi takto ostatné vysvetlím v 

ďalšom bode poprosím. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec poprosím dokončíme tento bod a ak po ukončení v 

bode nám vysvetlite o čo ide a tam si povedzme a dať procedurálny návrh, lebo naozaj 

dokončíme parkovanie prosím. Po ukončení tohto bodu sa vás spýtam, dám vám slovo, 

čo vlastne chcete. Dobre? Pán poslanec Ihnát, nech sa páči. Pokračujme s faktickými 

a na poslanca Karaffu. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja len chcem 

požiadať ako predkladateľa tohto uznesenia alebo návrhu uznesenia, aby zmenil obsah 

toho uznesenia a to tým, že vlastne chce vyvolať nové mimoriadne zastupiteľstvo, čiže 

aby toto bolo obsahom tohoto uznesenia. Chcem vyvolať nové zastupiteľstvo, čiže o 

EEI tam nebude ani slovo. Ďakujem pekne, všetko.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán kolega, to je právo každého z nás poslancov, 

takže môžeme pripraviť a môžeme hlasovať o tom vašom. To bola žiadosť na mňa. 

A ak si myslíme pán Karaffa, že teraz sa tu stane niečo obrovské, že zrazu začnú 

kontroly v meste a že zrazu budú naši kolegovia mestskí policajti na tých uliciach a 

budú nie 2,4 autá meniť respektíve riešiť ako doteraz, tak si myslím, že to sú naozaj iba 

pocity a tak, ako tie tvoje pocity už veľakrát nevyšli aj včera tiež ďalší, tak ako fakt 

držme sa faktov. Nezvláda to polícia, nemáme na to a nie sme na to pripravení 

kolegovia vôbec. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič reagujete, na pána Karaffu. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Reagujem na pána Karaffu, ktorý hovoril 

čiarach. Tu nadviažem, súhlasím s tým, čo povedal a napr. také ulice Žriedlová to sme 

videli teraz počas majstrovstiev sveta, že tam každí len nie rezident. Pardon 

majstrovstiev Európy v malom futbale a takisto Laca Novomeského, také kruhové 

parkovisko. EEI, keď maľovala čiary niečo pochybili vedľa toho 15 cm namaľovali 

ďalšie a teraz už obidve vybledli a sú tam. Ani s tým sa nič nerobí, proste to maľovanie 

čiar je hrozné. To má pravdu pán Karaffa a tým, čo povedal, že nie neplatil v Bratislave 
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v podstate odkryl podstatu masovosti, hej veď tam 16 tis. ľudí malo lajknutú tú stránku 

a chodili tu stovky, keď nie tisíce ľudí. V masovosti hnutia nezaplatíme ani cent EEI, 

lebo podľa mojich naozaj skromných odhadov 50 % ľudí nechcelo platiť EEI, ale 50 % 

tých ľudí, ktorí tu chodili protestovať nechceli platiť vôbec.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Na pána poslanca Karaffu samozrejme. 

Súhlasím s ním, tak isto ma šokuje, že po štyroch rokoch tu pán Špak predkladá návrh, 

aby EEI v Košiciach ostalo, no ale aspoň sa konečne ukázalo kto za koho kope. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Myslím si, že všetci sme zvedaví na hlasovanie. Pán poslanec 

Rovinský, nech sa páči. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Takže opäť taký literárny dôvetok. Ján Chalupka Kocúrkovo.  

Odporúčam všetkým zahĺbiť sa do diela a máme ich spústu v našej literatúre. Takže my 

tu riešime zároveň dva problémy. Jeden je rozvodový a druhý je strategický. Na 

obidvoch sa pracuje. Aj na rozvode sa pracuje a na spôsobe vyrovnania po rozvode. Po 

definitívnom termíne odchodu spoločnosti a pracuje sa aj na strategickom dokumente 

doprava, ktorou integrálnou súčasťou je návrh riešenia parkovania, čiže to je výsostne 

odborná téma a myslím si, že je treba trochu vydržať a trochu viac sa venovať 

problematike, lebo to nie je nič tajné, čiže mohli ste sa viacerí zúčastniť na príprave 

rôznych strategických dokumentov a tento dokument sa pripravuje, vydržte bude 

predložený, bude predmetom diskusie, budeme hovoriť o tom ako je potrebné riešiť 

statickú dopravu v Košiciach a príde na to, že budeme sa k tomu vyjadrovať nielen my, 

ale aj verejnosť. Takže vydržať.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja len doplním stratégia dopravy, dopravných 

stavieb je vo verejnom pripomienkovaní. Starostovia to majú na stoloch, vedia o tom 

prosím, ak ste sa do toho nezapojili, zapojte sa. Je to dôležitý dokument a práve súvisí aj 

so samotným parkovaním. Pán poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Bolo tu niečo povedané, ale dohodli sme sa tak 

neurčito, tak vás poprosím pán primátor a nemusí to byť lehota 30 dní nech je to v 

priebehu leta, aby som dostal písomne a nielen ja, ale aj ostatní poslanci informáciu o 

tom, aký počet parkovacích miest máme v centrálnej mestskej zóne a v zóne 1 až 10. 

Myslím si, že to je spracované to som v minulosti dával 211 -ku, ale nevieme koľko je 

vydaných rezidentských kariet centrálnej mestskej zóne a zóna 1-10, lebo veľmi  to 

súvisí s tým, čo sme v podstate odhalili 2 týždne dozadu, keď naozaj na tej Tatranskej 

ulici bol večer problém, lebo vážení, kto má problém s parkovaním ľudia, ktorí 

prichádzajú do práce neskoro to je 5 % ľudí maximálne 5 % nie z vozidiel, ale z 

celkového počtu občanov tých 5 % ľudí nespokojných, a preto sa to možno nerieši. Ten, 

ktorý skončí pracovnú dobu v železiarňach a príde o 14:30 na ulicu zaparkuje elegantne 

ale kto to skončiť tu poobedňajšiu, tak ja osobne naozaj za posledné 2 týždne som 8krát 

parkoval pri tlačiarňach ako vôbec neubudlo, ale keď som videl niektoré tie značky, 

ktoré boli na ulici tak trochu ma chytala žlč, ale na druhej strane musím objektívne 

povedať, že bola vykonaná kontrola a naozaj malý počet vozidiel nemal rezidentskú 

kartu, tzn., že v zóne číslo 7 je to najvypuklejšie. Sú tam obrovské ulice, teda obrovské 

na Staré Mesto obrovské. Branisko a Tatranská, kde sú vežiaky, nízky počet 

parkovacích miest, že my by sme mali doplniť aj v budúcnosti VZN - ka také pravidlo, 
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že keď sa prekročí počet parkovacích miest jednoducho, že sa v danej zóne vydávať 

nebudú. Ja nie som si istý či v sedmičke to nie je prekročené. Tak isto by sme mali 

zmeniť systém parkovania na obratisku električiek, kde by časť mohla byť rezidentskou 

zónou a s tým súvisia aj tak kontrola. My si povieme, že budeme kontrolovať 2 týždne 

po zastupiteľstve sa bude kontrovať ale to má byť nasadená de facto nie nonstop, ale z 

dvoch tretín dňa lebo v noci je to zbytočné aj tak nikto nepríde dole preparkovať, ale 

doobedu a poobede dôsledná kontrola počas dňa plateného parkovania nielen v 

centrálnej mestskej zóne, ale aj v zónach 1 až 10, kde niektorým ľuďom, ktorí idú na 

kávu blízko Laca Novomeského do jedného podniku je veľa teda málo im je zaplatiť 

2,50 alebo koľko za čaj, ale za parkovanie 50 centov na hodinu alebo taká kávička je 

polhodinová čiže 25 centov, neposielajú sms-ky. 25 centov im je veľa a tak isto 

poobede po 16:30 sa nesmie parkovať v zónach 1 – 10. Čiže kontrola rezidentského 

parkovania a po osemnástej toto, keď bude fungovať, ten systém budeme nazvať 

funkčný. Teraz sme kvázi prevádzkovateľom. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, dobre hovoríte prosím pripomienkujte stratégiu 

dopravu a dopravných stavieb. Tam je ten priestor, tam patria vaše pripomienky, tam je 

ten priestor, aby sa vydiskutovalo a povedalo sa z toho, čo ste povedali je verejne 

akceptovateľné alebo, aby to prešlo. Zoberte ten dokument píšte doňho, pripomienkujte. 

A ak tu hovoríme o tom, že málo sa vyberá pokút, kľudne poďme zaviazať mestskú 

políciu, aby pridali. Tiež uznesením vieme si pomôcť. Zoberme to do svojich rúk. Pán 

poslanec Rovinský, pán poslanec Ténai nech sa páči.  

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som poprosil všetkých poslancov 

vrátane predo mnou sediaceho. Tie body, ktoré vieme vyriešiť v rámci interpelácie, 

dotazy, podnety si nechajme na potom. Prípadne napíše primátorovi, že treba vyriešiť 

na Vodnej ulici parkovanie, ale to sa netýka tohoto bodu. Prosím vás, pokiaľ budeme 

odbiehať pri každom jednom bode, pripravme sa nám to, že budeme riešiť za chvíľu 

dilemu či v sobotu alebo v pondelok bude pokračovať. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ténai, pán poslanec Karaffa, nech sa páči. 

 

p. Ténai, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Reaguje na pána Djordjeviča 

som veľmi rád, že tieto problémy kolega vníma. Ja ich vnímam každodenne z budovy 

amfiteátra. Každodenne vnímam aj problémy v blízkosti na Letnej ulici, tzn. tá stratégia, 

ktorú spomínal pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia treba si to pozrieť. Týka sa to 

viacerých mestských časti, vlastne týka sa to celého mesta. Skúste skutočne zahrnúť tam 

svoje pripomienky, nápady, námety, pretože my aj mestská časť Sever v blízkosti 

Starého Mesta zápasíme s obrovskými problémami parkovania. Zápasíme s tým, že 

máme 2 okresné úrady v mestskej časti a žiaľ obyvatelia mesta, mestskej časti trpia na 

dopravu tranzitujú a prichádzajúcu do mesta. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, je to reakcia na to, čo hovoril pán 

poslanec Djordjevič a vlastne moji predrečníci už to trošku spomenuli, taká prosba na 

vedenie, že ak máme taký dokument, bolo by možno vhodné, aby sa k nemu vyjadrili 

jednotlivé mestské časti. Jednak aj poslanci, jednak aj verejnosť, aby mala možnosť 

pripomienkovať a aby zasadla nejaká komisia proste nejaké múdre hlavy alebo hlavy, 

ktoré o to majú záujem, aby sme z toho vybrali to potrebné a ako to aj bolo spomenuté 
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včera vlastne na Hroncovej pribudne, mení sa sídlo a tak oddelenie dokladov a urobí to 

nejaký nápor na danú lokalitu ako sme na to pripravený, čiže sú určité veci, ktoré z 

praxe proste prídu, život ich prinesie a bolo by dobré, aby to niekto riešil, aby zbytočne 

neboli tie sťažnosti.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem. Kolegovia, mám tu pozmeňovací návrh, poprosím vás na 

chvíľku, lebo myslím, že minimálne k jednej veci sme dospeli, že nie sme pripravení a 

že chceme informácie, že nemáme absolútne krytie a nemáme absolútne údaje. Skúsim 

tento pozmeňovák prečítať. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach žiada predložiť 

konkrétne vyčíslenie a krytie k prevzatiu systému od EEI to sa bude možno niektorým 

páčiť, ďalej konkrétne predstavenie a krytie prevádzky parkovacieho systému mesta 

Košice od 01.08.2022. Asi počujete, že je tam iba mesto Košice. Ukážka návrhu 

nájomnej zmluvy s EEI z dôvodu hodného osobitného zreteľa k podpisu 31.07.2022. To 

je ukážka, to je do istoty keby sme zistili, že fakt na to nemáme a posledné. Krytie 

splátok za parkovací dom, jeho sanáciu a náklady s prevádzkou súvisiace. To je pre 

tých, čo mali záujem ako s tým parkovacím domom ďalej, pretože to nebude len tých 

štrnásťtisíc z nájmu splátok do banky. Tam treba opraviť 180 tis. systém a predložiť 

tieto návrhy, vyčíslenia, podklady na mimoriadne mestské zastupiteľstvo najneskôr do 

29.07.2022 so zverejnenou nájomnou zmluvou podľa platnej legislatívy 15 dní pred jej 

schválením. To je len návrh. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota. Pán poslanec Špak môžeme to vidieť. 

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, tak ja sa pripojím vlastne my tak isto 

potrebujeme aj na Terase riešime stále problém s parkovaním najmä v tých nárazníkový 

zónach tam dochádza vlastne tzv. efektu prelievania, kedy vlastne z rezidentských zón 

nerezidenti parkujú na najbližšom voľnom parkovisku, mimo rezidentskej zóny. To je 

práve tá nárazníková zóna, kde sa začína Terasa tzn. okolie Moldavskej ulice, Idanskej 

ulice, Považskej až vlastne pri Novej nemocnici to končí, takže naozaj toto potrebujeme 

riešiť je to, takáto stále potreba a v prípade zavedenia rezidentských zón aj na Terase 

a poviem, že aj v okolitých potom mestských častiach dôjde ešte k jednému 

pozitívnemu efektu a to konkrétne, že budú musieť byť namaľované čiary, parkovacie 

miesta, aj keď možnože nejaké parkovacie miesta týmito týmto namaľovaním ubudne 

bude to rozhodne lepšie ako teraz, kedy vlastne to ponechávame, že ako sa tam na tom 

parkovisku tie autá zmestia. Musíme samozrejme myslieť na to, že bude od budúceho 

roka bude obmedzená možnosť parkovania na chodníkoch, takže ešte poviem možno k 

tomu, že čo sa týka platenia za rezidentské parkovanie, názor obyvateľov je poväčšine 

taký, že jednak v časti veľké ako moji predrečníci spomínali v časti obyvateľov naozaj 

vadí to, že majú platiť buď súkromnej firme alebo veľkej časti obyvateľov vadí to, že 

majú vôbec za parkovanie platiť, ale naozaj parkovacie miesta nie sú ústavným ani 

ľudským právom a musíme to v meste bohužiaľ regulovať. Ďakujem 

 

p. Polaček, primátor mesta: Len malá technická poznámka, obed bude 12:00. Prosím nastavte 

si ak potrebujete nejaké veci. Pán poslanec Lörinc.  

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Téma je zložitá a komplikovaná pre tých, 

ktorí mali v téme jasno a majú nejakú osobnú integritu, tak vieme, že v podstate 

nemusel prísť žiaden návrh a pokračujeme v tom, že prirodzene zmluva skončí a súd 
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rozhodne, či bola od začiatku platná alebo nie a myslím si, že dosť rozumných 

obyvateľov mesta Košice to tak číta. Čo to sa pán primátor často objavuje v diskusií a to 

by som poprosil aj ja a preto dám návrh na krátke uznesenie, že možno treba v tejto 

zložitej a komplikovanej téme dostatočne vopred informovať a informovať veľmi 

intenzívne, a preto by som poprosil, alebo dal uznesenie, že Mestské zastupiteľstvo v 

Košiciach žiada primátora mesta Košice Ing. Jaroslava Polačeka, aby na najbližšie 

rokovanie MZ predložil písomnú informatívnu správu o aktuálnom stave správy 

parkovania v meste Košice a o ukončení a vzájomnom vysporiadaní vzťahov so 

spoločnosťou EEI s.r.o, tzn., či už sa stretneme, ak poslanci schvália, na mimoriadnom 

zastupiteľstve alebo sa stretneme v septembri na riadnom, prosím zaraďte tento bod a 

prosím informujte nás ako prebehlo to vysporiadanie, ako v súčasnosti funguje systém, 

aby aj poslanci ako voľní predstavitelia vedeli ďalej informovať voličov. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nie je problém, ďakujem. Faktické pán poslanec Špak a pán 

poslanec Karaffa. Diskutujeme hodinu dvadsať. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. No tak pri strate, ktorá sa tu chystá, to ešte nič. 

Včera sme 40 minút diskutovali o štyroch tisícoch Karabinových, ale dobre. Mestských 

to nebolo, pomýlil si sa to bol súkromný majetok na sumu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: K čomu diskutujete pán poslanec? 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ja chcem k tomu jednu vec povedať.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Na koho reagujete? 

 

p. Špak, poslanec MZ: Na predrečníka pána poslanca Lörinca. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. 

 

p. Špak, poslanec MZ: No chlapci neviem či vám je do smiechu, ale mne prestalo byť dosť 

smiechu keď som videl, to na čom sme a predložil som to pán poslanec Lörinc na 

komisii, v ktorej ste členom. Na tejto komisii ste dostali tak konkrétne čísla, ktoré som 

sa pol roka snažil vytlačiť z tohto tu mesta, že už horšie čísla nemôžte dostať, lebo 

neboli nielenže konkrétne, ale boli aj zlé. My teraz, no veď ja mám ďalšie slovo k tomu. 

Teraz ideme zisťovať. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne nasleduje pán Karaffa, ktorý reaguje na pán 

poslanca... 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Na pána poslanca Lörinca. Pán poslanec 

Lörinc, to už odovzdal. Bol by som rád, aby v tej správe nebolo len popísanie súčasného 

stavu, ale aj nejaký návrh nejakých aktivít, alebo riešení, ktoré proste mesto chce prijať, 

čo chcete ďalej robiť, aby to nebola o tom, že nejako to popíšem, ale aby sme videli tú 

víziu, že čo v nejakom čase sa udeje. Neviem či to pán poslanec Lörinc ešte doplní 

alebo pán primátor si to bude pamätať a napíše to aj tak. Radšej už viacej nepoviem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Záverečné slovo verím, že má pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Je tam procedúru a tak asi... 
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p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči rozprávajte máte slovo. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem. Vážení kolegovia sú návrhy, za ktoré môžeme alebo 

nemusíme hlasovať a v prípade, že sme proti nejakému návrhu, tak by sme mali, 

myslím si, že takto v každej normálnej spoločnosti funguje, povedať prečo nie a ukázať 

ako sa to dá urobiť lepšie. Stále som sa snažil do toho mesta doniesť peniaze. Ľudia, 

ktorí zvyšovali dane, tu sedia ďalej, ale i napriek tomu po štyroch rokoch páni ste 

nedoniesli jediné riešenie ako tu doniesť tieto peniaze a ako ten parkovací systém 

vyriešiť tak, aby nám pokladnicu naplnil. Mať úplne jasno všetci vo svojich e-mailoch, 

že to nejde o 5,6 tu ide o 100 -120 tis. mesačne, ktoré môžte prijímať bez toho, aby ste 

museli robiť nejaké verejné obstarávania, čo je zaujímavé, že tu vôbec padlo, keď pán 

Strojný tvrdí, že to vieme robiť sami. Laco, my to robíme sami? Pozri si čísla prosím ťa. 

Fakt sa pozri na tie čísla 300 tis. zožral referát a výsledok je žiaden. Však vy ste viac 

vyfakturovali EEI-čku za nájom, ako ste dokázali vybrať v meste, v  tých železných 

automatov či ako ich nazvem. Je tu úplne jasný návrh z mojej strany nie sme ochotní ani 

byť ticho, keď už nie si priznať za 4 roky ste nepripravili nič, ale Dominik, ak by ste 

niečo pripravili máme o čom hlasovať. Veľmi rád by som hlasoval za váš návrh, takže 

bohužiaľ kolegovia, ak nie je ten druhý návrh ja som ale nebojoval za to, čo by vy ste tu 

kázali, že nezaplatil ani cent. Pozor, pozor a neskáč mi do reči a poprosím 

predsedajúceho, aby... Takže kolegovia ja si myslím, že je už naozaj je to 12 05 na to, 

aby sme niečo s týmto parkovaní urobili. Návrh je jasný a je to váš návrh pán Polaček, 

čo ste vyjednali s EEI-čkom, za ktorý mi normálne som bol prekvapený a myslel som si, 

že toto dať ako svoj úspech, pretože toto je skvelé pozrite si to kolegovia 80 % z 

rezidentských zón. 2,5 miliónová investícia, 1,3 mega každý rok milióna Eur, každý rok 

do kasy ale ak mám veriť týmto sľubom... 

 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne, takže ešte si dávame kolečko faktických.. 

Pán poslanec Lörinc. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec Špak, ja som to stále hovoril aj 

poviem. Vy ste veľmi dobrý rečník, ale keby som nebol taký istý poslanec ako vy a 

nemal ten istý mandát ako vy, tak možno vám to uverím, keď dáte nejaké videá na 

Facebook, ale to, čo vy tvrdíte to nie tak, to nie je pravda. Vy tvrdíte, že ste prišli 

s uznesením pre 400 bytov a vedenie mesta nechce. Však to uznesenie nemalo hlavu 

a pätu. Teraz tvrdíte, že na komisiu prídete, že prinesiete mestu 7,5 milióna lebo zmluva 

s VSD. Akých 7,5 milióna? Teraz tu prídete so zmluvou EEI proti, ktorej 6 rokov 

bojujeme a vy ste bol so mnou v začiatku ešte v Sieti pán Špak. Ja si pamätám, ja som 

mladý človek. Vy ste boli proti, potom za, potom proti. Idzem, nejdzem. Veď majte 

názorovú integritu, panebože. Ste politik majte názorovú integritu a ja som od začiatku  

povedal, že zmluva je neplatná a to tvrdím 6 rokov. A keď to súd uzná, že to tak nie, tak 

áno poviem, že som sa mýlil a prijmem každú zodpovednosť, ale nebudem skákať 

každý deň a tie uznesenia, čo predkladáte, pekne o nich rozprávate, ale je to taký 

balónik, ktorý keď pichneme, tak praskne lebo nie je to pravda. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník. 

 

p. Gibóda, námestník primátora: Faktická poznámka. Pán poslanec, ja pri všetkej úcte s tým 

návrhom, s ktorým ste prišiel tak ako to bolo v minulosti na založenie spoločnej 
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spoločnosti s EEI alebo teraz na schválenie takejto zmluvy ja nemôžem súhlasiť a jedna 

z tých informácií, ktorú ste uviedol vo svojich početných vystúpeniach mňa úprimne 

zarazila. Nepoznám poslanca mesta Košice, ktorý by si dal spracovať vlastnú právnu 

analýzu ako pokračovať v zmluve s nejakou firmou, o ktorej už súdy, právnická fakulta 

a ostatní povedali, že nie je platná. Mňa to udivilo, keby si tu právnu analýzu dalo 

spracovať EEI a vy ste ju získal, uverím vám to ale nezdá sa mi, že vy ste si dal 

spracovať právnu analýzu ako pokračovať tak kontroverznej zmluve a nechcem to ďalej 

rozpitvávať. Ja dúfam, že ani vy. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ja si myslím, že však možné to rozpitvať. Veci treba pomenovať 

pravým menom. Kolega Špak už to je proste z neho cítiť, že on je tu obchodný zástupca 

EEI, trvá to niekoľko rokov, chcel spoločný podnik teraz zrazu chce osobitný zreteľ 

nejaký tu pretláča proste kde sme. Vy máte hájiť záujmy tohto mesta lebo ľudia vás 

zvolili a nie záujmy súkromnej firmy, čiže my sme celý čas držali tú integritu a 

hovoríme celý čas, že tá zmluva je neplatná po prvé a po druhé presne a veľmi dobre to 

zhodnotil pán poslanec Lörinc. Všetky tie blbosti, ktoré ste navrhovali či byty, či teraz 

VSD, tu milióny, tam milióny sú proste výmysly. To nemá žiadne rácio. To je ako dať 

si na billboard, že budú nájomné byty a nebudú zatiaľ, hej to je proste blbosť. Čo sa 

týka toho, že sa zdvihli dane, pán poslanec Špak, vy veľmi rád dávate návrhy na zmeny 

v rozpočte aj vďaka tomu, že tie peniaze tam sú, tak buďte ticho.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne procedurálny návrh má pán poslanec Strojný, 

vítam ho. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Do diskusie je zase prihlásený pán Špak asi sa rád počúva, ale ja sa 

obávam, že nám nič nové nepovie. Rád by som ukončil diskusie bez možnosti prihlásiť 

aj na úplné ukončenie diskusie bez faktických poznámok a aj tí, čo sú prihlásení 

nemohli vystúpiť. Nerád robím, ale stačilo. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Definitívne. Po hlasovaní, hlasujeme tak?  

 

p. Strojný, poslanec MZ: Tak.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči hlasujeme. 

 

Hlasovanie č. 87 - za 18, proti 3, zdržali sa 5 

 

p. Polaček, primátor mesta: Všetko máme uzavreté nech sa páči návrhová komisia pripravte 

návrhy na uznesenia. Pán Saxa, vás vybavím potom jak prejde uznesenie. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a návrhová komisia: Takže máme návrh od pána poslanca Lörinca, 

takže ešte počkáme na doručenie toho pozmeňujúceho od predkladateľa pána Špaka. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Berberich, nech sa páči, všetky doručené, ktoré boli 

prečítané nech sa páči, čo vám nebolo doručené nebolo prečítané nie je návrhom. 

Hľadáme návrh koho? 

 

p. Berberich, poslanec MZ a návrhová komisia: Pozmeňujúci od pána Špaka. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ak nie je, ideme ďalej, nech sa páči. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a návrhová komisia: Takže návrh pána poslanca Lörinca: 

„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov, žiada 

primátora mesta Košice Ing. Jaroslava Polačeka, aby na najbližšie rokovanie mestského 

zastupiteľstva predložil písomnú informatívnu správu o aktuálnom stave správy 

parkovania v meste Košice a o ukončení a vzájomnom vysporiadaní vzťahov so 

spoločnosťou EEI, s.r.o..“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 88 - za 26 , proti 0, zdržali sa 2 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, nech sa páči pokračujte. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a návrhová komisia: Pôvodný návrh od predkladateľa pána 

poslanca Špaka: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych 

predpisov žiada pripraviť predlženie nájomnej zmluvy s EEI z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa a predložiť tento návrh na mimoriadne mestské zastupiteľstvo 

najneskôr do 29.07.2022 so zverejnením podľa platnej legislatívy 15 dní pred 

schválením.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujeme. 

 

Hlasovanie č. 89 - za 1, proti 14 + 1 (p. Rovinský), zdržali sa 14 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol. Pán poslanec Rovinský bol „proti“. 

Ďakujem pekne. Bod číslo 40/1 sme vyčerpali. 

- - - 

 

Bod č. 30/1 

Dodatok č. 7 k Tarife DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou 

od 21.03.2022  

 

p. Polaček, primátor mesta: Poprosím potrebujem tabuľu vidieť, pán poslanec Saxa chce dať 

procedurálny návrh alebo nie? Pán poslanec Saxa, nech sa páči.  

 

p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne kolegovia predsedajúci v zmysle 

rokovacieho poriadku § 35 bod č. 8 navrhujem týmto hlasovaním o opravu uznesenia v 

bode 30/1. Jedná sa o drobnú opravu tarify, pretože v minulom pred prerušením tohto 

bodu bolo uznesenie pripravené trošku v inom znení drobné jednu zmenu aj po 

konzultácii s prekladateľkou by sme to upravili, čiže v zmysle toho rokovacieho 

poriadku dávam návrh na opravu teraz v tomto okamžiku. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Neviem, rozumie niekto o čo ide? Nepochopil som. 

 

p. Saxa, poslanec MZ: Rokovací poriadok umožňuje § 35 bod 8, ak mestské zastupiteľstvo 

prijme uznesenie v rámci svojho zastupiteľstva a na základe procedurálneho návrhu, 

ktorý teraz robím, vysloví súhlas hlasovaním o jeho je oprave, môže v rámci toho istého 



168 
 

zasadnutia opätovne rozhodovať o pôvodnom uznesení. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, len nikto nerozumie o akú opravu ide. 

 

p. Saxa, poslanec MZ: Áno, vysvetlím to som chcel potom. Totižto mestská časť Krásna 

a Jazero aj v pôvodnom znení to takto bolo, sú stavebne tak zarastené, že nie je možné 

rozlíšiť hranicu, kde je a tak isto aj pre obyvateľov Nad jazerom je lepšie, aby sa 

Slanecká odľahčila. Jedná sa o doplnenie linky najkratšej linky asi v Košiciach linky 28, 

ktorá zváža ľudí z Krásnej ku električke, aby bola zahrnutá do tej bezplatnej prepravy. 

Jedná sa len o krátku linku 28. Náklady sú tam minimálne skoro žiadne. Čiže, tak to 

znenie. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bude to stáť málo k tomu málu ešte málo, málo. 

 

p. Saxa, poslanec MZ: Nie, opravujem náklady voči tomu všetkému, čo už sme schválili budú 

zanedbateľné na rast nákladov. Dobre, tak tento návrh dávam. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nie najprv sa hlasuje o tom, či vôbec chceme prijať to, aby sme 

otvorili diskusiu o tom uznesení, čiže aktom, aby sme si ujasnili, pán poslanec Saxa, aby 

sme sa vrátili k hlasovaniu číslo ... 

 

p. Saxa, poslanec MZ: K hlasovaniu k bodu číslo 30/1 tam bolo len jedno uznesenie a to 

uznesenie by sme opravili. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Takže nech sa páči hlasujeme o tom, či chceme vôbec otvoriť 

nejaké uznesenie áno alebo nie. Hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 90 - za 24, proti 2, zdržali sa 2 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tzn., aký je teraz postup? (právne oddelenie) Ideme si čítať, aké 

uznesenie podľa čoho ho chceme zmeniť, nech sa páči pán poslanec Saxa máte slovo. Ja 

aj diskusia v zmysle rokovacieho poriadku? 

 

p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Dovoľte, aby som to v krátkosti vysvetlil pri 

schvaľovaní Tarify zmeny číslo 7 dodatku pred prerušením bola zahrnutá aj autobusová 

linka číslo 28. Vzhľadom k tomu, že mestská časť Krásna a mestská časť Nad jazerom 

sú stavebne zlúčené bez akejkoľvek stavebnej čiary alebo bez stavebnej hranice a 

obyvatelia Krásnej v drvivej väčšine využívajú Slaneckú cestu na prepravu do a 

z mesta, preto bolo aj v pôvodnom návrhu pred prerušením tohto bodu zahrnuté a teraz 

citujem zmenu, ktorú navrhujem doplniť, už schválené uznesenie sa doplní za slovo 

električiek, tzn. cestujúca verejnosť má nárok na bezplatnú električku prepravu po 

uplatnení zľavy DPMK a. s. na všetkých linkách električiek a teraz dopĺňa sa a linky 

autobusu číslo 28 smerujúcich z mestskej časti Nad jazerom a do mestskej časti Nad 

jazerom v celom rozsahu ich cestovnom poriadku od 01.07.2022 do 31.08.2023 to je v 

bode a) ostatné sa nemení, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: A toto nie je nepatrná zmena, to je niečo väčšie a vlastne autobus 

číslo 28 on jazdí skadiaľ kam to treba poslancom vysvetliť. 

 

p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem, autobus číslo 28 jazdí len po mestskej časti Krásna, je to 
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autobus, ktorý zváža ľudí z Krásnej ku električke na konečnú zastávky bývalý obchodný 

dom Bajkal teraz Važec, čiže je to autobus áno, ale nemá význam pre Krásňančanov, 

alebo resp. nedonútime Krásňančanov, presadnúť do MHD-čky odľahčiť Slaneckú 

cestu, ktorou bolo pôvodným cieľom bolo odľahčiť Slaneckú cestu a kvôli dvom 

zastávkam štiknúť 0,90  centový lístok a potom ísť na tú električku. Čiže len kvôli tomu 

v pôvodnom návrhu to tak bolo ospravedlňujem sa, že to teraz takto dodatočne vypadlo 

to, jednoducho stala sa technická chyba. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ja si to len chcem ujasniť, teraz naozaj len v dobrom. Obyvateľ 

Krásnej sadne na autobus číslo 28. 

 

p. Saxa, poslanec MZ: Áno a on ide len po OC Važec a ďalej nejde.  

 

p. Polaček, primátor mesta: A ďalej kde ide tá 28-ička? 

 

p. Saxa, poslanec MZ: Nikde. To je kyvadlová doprava kyvadlová doprava medzi Krásnou a 

električkou. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bez ohľadu na to, že električky jazdia, nejazdia bez ohľadu na to, 

či je uzávera alebo nie je, proste Krásňančania využívajú 28-čku, aby dostali ku 

električke. Tak je?  

 

p. Saxa, poslanec MZ: Áno, ale nemá význam pre Krásňančana, keď už si raz štikne 0, 90 

centový lístok kvôli dvom zastávkam, lebo krátky sme zrušili, už to nemá efekt, tzn. a 

opačne, čiže neviem. To je môj návrh, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: No viete len, že ak niekto chce ísť vymyslím si teraz autobusom 

číslo 15 z mestskej časti Sever 2 zastávky, lebo ide na Jazero, ale tam mu električka z 

Pohradovej nejde, aký je v tom rozdiel? 

 

p. Saxa, poslanec MZ: Je v tom veľký rozdiel. Čo bolo cieľom celej tejto zmeny tarify, 

odľahčiť Slaneckú ulicu odľahčiť, aby sa autá nepreferovali. Krásna má 6 tis. 

obyvateľov a je odkázaná ísť do mesta, nemá inú cestu len cez Slaneckú cestu iná 

možnosť neexistuje, čiže preto navrhujem túto zmenu, toto doplnenie. Ďakujem. Tento 

návrh bol aj v pôvodnom návrhu, len z technických nejakých príčin vypadol. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Poprosím právne oddelenie, a aby sme zasa dodržali základné 

veci § 35 ods. 7 prosím počúvajme sa navzájom. Uznášať sa na oprave uznesenia, ktoré 

má právne alebo iné nedostatky s výnimkou § 42 ods. 6 možno kedykoľvek, § 42 ods. 6 

opravu chýb v písaní, v počítaní a iných zrejmých nesprávnosti v uznesení, ktoré 

nemenia zmysel uznesenia, nesprávnosť je zrejmá z obsahu samotného uznesenia alebo 

návrhu, ktorý bol podkladom prijatého uznesenia, vykoná príslušný odborný útvar. 

Zjavné nejasnosti opravujeme my. § 35 ods. 8 ak mestské zastupiteľstvo prijme 

uznesenie v rámci svojho zasadnutia a na základe procedurálneho návrhu vysloví súhlas 

s hlasovaním o oprave, môže v rámci tohto istého zasadnutia opätovne rozhodovať o 

pôvodnom v opravenej forme, pričom pôvodné uznesenie sa anuluje a opravné 

uznesenie nahrádza to pôvodné. V prípade prijatia opravného uznesenia sa v zápisnici v 

časti, ktorá zachytáva rokovanie MZ, tzn., ak ma správne právne oddelenie informovalo, 

kolegovia z referátov prosím to znamená v tejto chvíli bez akejkoľvek diskusie referenti 

v tejto chvíli bez akejkoľvek diskusie. Pán poslanec Saxa prečíta svoju opravu a hlasuje 
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sa o oprave a následne druhým hlasovaním sa hlasuje o celkovej zmene. Sú pred nami 

dva hlasovania, čiže hlasujeme, procedurálnym návrhom ste vyjadrili názor, že chcete 

prijať opravu. Opravu pán poslanec Saxa prečítal, a navyše ju aj vysvetlil. Nech sa páči 

hlasujeme o návrhu. 

 

Hlasovanie č. 91 - za 19, proti 2, zdržali sa 7 

 

p. Polaček, primátor mesta: To znamená v tejto chvíli máme stav taký, že bolo schválené, že 

ideme opravovať uznesenie. Pán poslanec prečítal opravu, oprava je schválená a teraz 

ideme celkovo hlasovať o tom uznesení ako celku v súvislosti aj s touto opravou. Nech 

sa páči hlasujeme. 

 

Hlasovanie č. 92 - za 17, proti 3, zdržali sa 6  

(pozn.: o pôvodnom návrhu poslanci hlasovali dňa 16.06.2022 – hl. č. 66, str. 113) 

 

p. Polaček, primátor mesta: K električkám pribudol aj autobus linky číslo 28, ďakujem pekne. 

Vysporiadali sme všetko, čo trebalo. 
- - - 

 

Bod č. 41 

Záverečný účet mesta Košice za rok 2021 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pokračujeme ďalším bodom tým bodom je bod číslo 41 

Záverečný účet mesta Košice za rok 2021, otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu, 

poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a návrhová komisia: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle 

príslušných právnych predpisov schvaľuje za 1.) Záverečný účet a celoročné 

hospodárenie mesta Košice za rok 2021 bez výhrad podľa predloženého návrhu, za 2.) 

Prídel do Rezervného fondu mesta Košice vo výške 349.090,12 Eur, po 3.) 

Usporiadanie finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky, po 4.) 

Usporiadanie finančných vzťahov k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, 

ktorých zriaďovateľom je mesto Košice nasledovne: podľa predloženého návrhu v 

bodoch 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. a 4.7., po 5.) Finančné usporiadanie účelových 

finančných prostriedkov mesta pre mestské časti podľa predloženého návrhu, po 6.) 

Stav fondov mesta po finančnom usporiadaní podľa predloženého návrhu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 93 - za 25, proti 2, zdržali sa 3 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem pekne. 

- - - 

 

Bod č. 42 

Koncepcia postupného ukončovania bezdomovectva a riešenie nelegálnych osídlení 

na území mesta Košice 2022 – 2030 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 42 otváram bod Koncepcia postupného 

ukončovania bezdomovectva a riešenie nelegálnych osídlení na území mesta Košice 
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2022 – 2030, nech sa páči otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím komisiu. 

 

p. Berberich, poslanec MZ: Ja som ešte chcel som sa prihlásil, ale asi neskoro. Chcel som 

poprosiť, aby dostal slovo pán Martin Boritáš v tomto bode. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Diskusia bola uzatvorená a pán navrhovateľ návrh na uznesenie 

a ak sa potom všetci nenahneváte, dáme slovo pánovi Boritášovi. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a návrhová komisia: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 

§ 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice schvaľuje Koncepciu postupného ukončovania 

bezdomovectva a riešenie nelegálnych osídlení na území mesta Košice na roky 2022 - 

2030.“ 

 

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

 

Hlasovanie č. 94 - za 29, proti 0, zdržal sa 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol a teda ak je všeobecný súhlas, je tam iba 

jedno uznesenie, ak je všeobecný súhlas, tak poprosím pána Boritáša aj technikov, aby 

pripravili mikrofón. 

 

p. Boritáš, obyvateľ mesta: Veľmi pekne ďakujem, ja som sa pripravil pre istotu písomne, aby 

som vás nezdržiaval, rád hovorím priamo, ale radšej prečítam: Vážený pán primátor, 

vážení predstavitelia nášho mesta, vážení prítomní. Darujem vám a mestu Košice 

symbolicky tento domček s tým, aby ho nebolo možné nikým „zamiesť pod koberec“, 

ako sa to v našej spoločnosti často stáva. Jeho obsahom je: 1. Základný kameň aj 

kladivo pre začatie výstavby nového Centra sociálnych služieb Košice na Bosákovej 

ulici v Košiciach; 2. Symbolická pokladnička pre vyhlásenie medzinárodnej, 

transparentnej, verejnej zbierky na podporu tejto výstavby; 3. Písomné dokumenty, 

ktorých časť je neupravovaná, čiže v pôvodnom znení tak, ako som ich od roku 2018 

iniciatívne, postupne spracovával ako ponuku pre konkrétne riešenia výstavby Centra 

sociálnych služieb Košice. Zároveň sú aj na pamäťovom USB kľúči, by bolo k  

dispozícii aj touto formou pre potreby mesta  Košice, jeho predstaviteľov, aj pre 

právnické i fyzické osoby, ktoré o to prejavia záujem; Dovoľte mi prosím, aby som ako 

obyvateľ nášho mesta, vyjadril aspoň stručne svoj úprimný, osobný názor ku kritickej 

situácii v súvislosti poskytovaním sociálnych služieb v meste Košice. Konštatujem už 

všeobecne známy fakt, že mimo iných problémov, je nevyhnutné urýchlene vyriešiť 

najmä nedostatočné priestorové a materiálne podmienky ku kvalitnému výkonu týchto 

služieb. Mesto Košice má o sociálnych službách  mnohostranné, teoretické dokumenty, 

dnes v bodoch č. 2 - 141 strán, v bode č. 43 - 83 strán, čiže spolu 224 strán. A to sa rok 

čo rok opakuje. Ale chýbajú mi Návrhy na uznesenia, ktoré určia konkrétne úlohy, 

termíny, zodpovedné osoby za ich plnenie, aj spôsob kontroly týchto úloh. Odporúčam 

preto poďakovať vedúcej Oddelenia sociálnych vecí za všetko dobré čo počas doterajšej 

dlhoročnej činnosti v prospech mesta Košice urobila a menovať na toto dôležité 

pracovné miesto novú osobu, s novým, aktívnym, iniciatívnym a zodpovedným 

prístupom k výzvam dnešnej doby, i ku konkrétnemu, praktickému riešeniu 

problematiky poskytovania sociálnych služieb v Košiciach. Je potrebné urýchlene 

vypracovať kvalitný zámer, prípadne  štúdiu výstavby Centra sociálnych služieb Košice, 

aby mohli postupne pokračovať ďalšie kroky smerujúce ku realizácii tejto výstavby. 

Budem konkrétny. Navrhujem bezodkladne zabezpečiť dostatok územia pre výstavbu 
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Centra sociálnych služieb Košice na Bosákovej ulici v Košiciach. Ak je treba zmeniť 

územný plán, či účel využitia, na ktorý je tento priestor určený, urobte to prosím ešte 

počas vášho  volebného  obdobia. Máte dostatočnú skúsenosť s tým, že takýto objekt sa 

nepodarilo schváliť nikde inde, ale bola vyjadrená všeobecná, väčšinová zhoda s tým, 

že „Bosákova“ - áno. Developeri a rôzni iný záujemcovia  sú dostatočne šikovní na to, 

že ak nebudú rozhodujúce orgány mesta ihneď konať, tak toto územie už v krátkom 

čase nemusí byť legislatívno-právne vyhovujúce na navrhovanú výstavbu. Najmä ak po 

voľbách nastúpia do MZ v Košiciach noví poslanci, ktorí doterajšie pokusy o riešenie 

tejto problematiky v meste neprežili. Ďakujem vám za pochopenie i pozornosť, aj za 

rešpektovanie mojich názorov, hoci s nimi prirodzene, nemusíte súhlasiť. Verím, že sa 

nám spoločnými silami konečne podarí v krátkej dobe naštartovať proces výstavby 

Centra sociálnych služieb Košice a v primeranej dobe ho aj ukončiť. Ja som pripravený 

v rámci svojich schopností a možností  pomôcť k tomu, aby sa tak stalo. Želám vám 

konštruktívne rokovanie a odsúhlasenie účinných záverov.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán Boritáš, ďakujem veľmi pekne. Všetko dobré vám prajem. 

Kolegovia bod 42 bol ukončený, idem otvoriť bod 43, čiže tu nie už priestor na diskusiu 

sa ospravedlňujem, ďakujem pekne. Čiže len sme vložili pána Boritáša, aby mohol svoj 

názor vyjadriť.  

- - - 

 

Bod č. 43 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Košice 2022 – 2023 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pokračujeme v bode č. 43, ktorým je Komunitný plán sociálnych 

služieb mesta Košice 2022 – 2030, jeho aktualizácia. Nech sa páči, otváram rozpravu. 

Uzatváram rozpravu. Nech sa páči, procedurálny návrh. Nech sa páči, pán poslanec. 

 

p. Petrovčik, poslanec MZ: Ďakujem pán primátor. Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

prečítal som si správu pod bodom číslo, materiál pod bodom číslo 42, následne tento na, 

pod bodom 43. Neviem, pravdu povediac, ja som sklamaný z toho, čo sme tu v podstate 

a treba povedať my všetci predviedli na úrovni sociálnych služieb a pomoci sociálne 

slabým a ohrozeným skupinám za ostatné 4 roky. Treba si sebakriticky povedať 

a neviem teraz, nechcem byť konkrétny, ale pokiaľ sa nemýlim, pani námestníčka má 

túto tému na starosti. Ja som viete, všetci veľmi dobre viete, čomu som sa venoval 

posledné 4 mesiace, za ostatné 4 občanom. Síce skôr občanom inej krajiny ako 

Slovenska, ale v podstate už to veľmi dobre premosťujeme a postupne na našich 

občanov a hlavne na týchto, ktorých vidíme hlavne aj v našom centre mesta. Ja som 

vám poslal aj do mailu teraz aktuálnu fotografiu z dnešného rána. Takto prosím vás, 

vážené poslankyne, vážení poslanci vyzerá každé ráno naše historické centrum mesta. 

Takto vítame turistov. Takto v podstate prezentujeme všetko, čo robíme v rámci tej 

sociálnej oblasti. Toto je vizitka nás všetkých. Takže nechcem teraz ozaj už dlhšie 

rozprávať. Je tam samozrejme fotografia nemenovanej pani, ktorú všetci veľmi dobre 

v Košiciach poznáme. K mestskej polícii nebudem kritický, lebo zase budem opäť 

kritizovaný kolegami, že všetci tu stále deklarujú, že sú spokojní s prácou mestskej 

polície, takže túto tému radšej neotváram. Fotografia veľavravná. Mestskí policajti tak, 

ako každý deň, aj dnes prešli s trojmetrovým odstupom k pani dotyčnej, K.H., nebudem 

menovať. Máme tam potom ďalších, ďalšie podobné prípady. Jeden konkrétne 

v mestskom parku. Dokonca tento pán už ohrozuje aj deti a obyvateľstvo svojimi 

pohybmi. To znamená, nie už len svojimi vnútornými, nazvem to slušne, tekutinami 
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a zvratkami, s prepáčením, a výkalmi. Má v podstate už aj vizuálne, de facto. Všetko 

dobré, všetkých dobre poznajú naši policajti. Verím tomu, že aj vedenie nášho mesta. 

Verím tomu, že aj pani námestníčka, ktorá má tieto úlohy na starosti a naše sociálne 

príslušné oddelenia alebo čisto len referát. Takže poprosil by som reakciu na to, ako 

ideme riešiť konkrétne tento problém. Nezaujíma ma ďalšie trojstranové dokumenty. 

Ďakujem.  

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. Som sa prihlásila s faktickou 

poznámkou ja, tak skúsim zareagovať na toto. Potom budem hovoriť o tom, ako vznikol 

dokument, ako vznikol celý materiál Koncepcia riešenia bezdomovectva. Chcela som v 

diskusii predtým v tom bode, ale nevyšiel mi priestor. Takže toto je potom. Ale toto je 

faktická poznámka na pána Petrovčika. V súvislosti s Kvetkou, pán poslanec, zverejnili 

ste na svojom FB nesprávne a zavádzajúce informácie, keďže ste uviedli, že súd uznal 

Kvetku za spôsobilú. Pravda je taká, že prvostupňový súd rozhodol o obmedzení 

spôsobilosti a určil príslušnú mestskú časť za opatrovníka a vy ste to odmietli. Voči 

rozsudku ste sa odvolali a tým pádom rozhodnutie nenadobudlo účinnosť a vo veci bude 

musieť ďalej konať Krajský súd. Takže prosím, hovorte na Facebooku pravdu, 

nezavádzajte. A ešte, čo sa týka uverejňovaných fotografií. Iste odborníci na GDPR by 

nám vytkli, že toto, čo robíte nie je etické, nie je správne, nie je morálne. Naozaj sa to 

veľmi blízko priamo dotýka súkromia tejto osoby. Takže... Ospravedlňujem sa, dobre. 

Odvolala sa MČ Dargovských hrdinov. Ospravedlňujem sa. Ale mohol tento problém 

už byť vyriešený, keby sme k tomu pristupovali inak. Nasleduje v diskusii pani 

poslankyňa Iľaščíková. 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ďakujem. Ja súhlasím s pánom starostom, čo sa týka toho 

bezdomovectva, fakt to treba riešiť, lebo tá vizitka nie je pekná a čím ďalej, tým viacej 

sa všelijaké skupiny pohybujú po meste, ale teraz súvisí to aj s jedným a to aj posunom 

zberu odpadu Kositu. Kosit chodí zbierať, neviem prečo sa zmenili tie hodiny. Chodí 

zbierať ten odpad okolo jedenástej, dvanástej, čiže od ôsmej večera až pokiaľ neprídu je 

taký bordel a chodia tí vyberači smetných košov. Ide leto, ľudia sedia na terasách a tie 

koše sú celé porozhrabované, porozsypované, čiže prosím vedenie. Počúvate ma? 

Chcem poprosiť vedenie, aby sa pozrelo a respektíve, aby vyriešilo s Kositom ten zber 

toho odpadu v skorších hodinách. A chcela by som vysvetlenie, že prečo je to teraz 

takto, lebo niekedy chodili okolo ôsmej, ale fakt teraz chodia okolo jedenástej. Keď 

ostávam v meste, je to katastrofa. Katastrofa. Choďte sa prejsť okolo deviatej večer, pol 

desiatej ako to vyzerá. Plné koše, plné sáčky pri košoch, všetko porozťahované, 

pootvárané, porozsypované a ide letná sezóna. Sezóna terás.  

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Dávam teraz slovo pánovi riaditeľovi, keďže 

bola na neho mierená, mierený príspevok. 

 

p. Čop, riaditeľ magistrátu: Vzhľadom na to, že vlastne o deviatej končí čas, kedy vlastne 

opúšťajú Hlavnú ulicou zásobovacie vozidlá, ktoré zásobu... Môžem? Vzhľadom na to, 

že o deviatej hodiny sa oficiálne zatvára Hlavná ulica, keď sa z nej stiahnu zásobovacie 

vozidlá, ktoré zásobujú prevádzky na Hlavnej ulici. Vzhľadom na to, že vlastne na 

Hlavnú ulicu môžu vstupovať len malé autá smetiarske, keď to tak poviem, a kým 

prejde celú tú Hlavnú ulicu, tak to chvíľu trvá. Áno. Oni začínajú po deviatej hodine 

sťahovať tento odpad, idú aj z jednej, aj z druhej strany, z vybavovania tovaru, ktorý 

tam je. Áno a podľa pravidiel, ktoré platia, by prevádzky mali odpad vykladať ráno. 

Mnohí si to zjednodušujú a vykladajú ho večer pri zatváraní prevádzok a podobne. Áno 
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a toto je zásadný problém, lebo sa nedodržiavajú pravidlá. Tuná narážame na tú danú 

skutočnosť, plus je tuná snaha, áno, a v rámci tej diskusie, prečo je to takto snažíme sa, 

aby keď sú na Hlavnej otvorené prevádzky, aby vlastne v tomto čase neprechádzali cez 

Hlavnú smetiarske autá. Ľudia majú pocit, že vlastne chodia neskoro, ale sú tam veľmi 

dlho, to je práve tým, že sa tam produkuje veľa odpadu, postupne sa to zváža, na 

niekoľkokrát, áno. Sú tam práve tie technické obmedzenia, čo sa týka veľkosti vozidiel, 

ktoré môžu zvážať tento odpad. Bohužiaľ, je to aj tým, tam ako bolo povedané, 

nedodržiavaním pravidiel prevádzok. Mnohé prevádzky napriek tomu, že majú 

kontajnery, majú ich vo dvore, vykladajú svoj odpad ku mestským košom, preto tá 

vykládka trvá tak dlho. Je to nezodpovednosť nás občanov. Ten bordel tam nenosí zver. 

Nosíme si to my. Mesto máme také špinavé, ako si ho znečistíme.  

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: S faktickou poznámkou pán Petrovčik. 

 

p. Petrovčik, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Chcem reagovať na pána riaditeľa. 

Čiže áno, má pravdu, ako ďakujem pán riaditeľ, je to presne tak. Tam len treba 

podotknúť, že došlo a bol by som rád, keby nám to povedal aj oficiálne, aby to všetci 

vedeli, k nejakým zmenám v rámci režimu odvozu odpadu z centrálnej mestskej zóny. 

Nechcem sa zase opäť k tomu vyjadrovať, hej, ale tak musím vyjadriť sa k tomu, čo 

bolo povedané predrečníkmi, takže poďme sa potom v inom bode o tom pobaviť, ale 

došlo tam k zmene v rámci režimu, čo sa týka firmy Kosit a historického centra. Vôbec 

zase nejak, mohli sme si to oddiskutovať viac, lebo ozaj máme konkrétne, lebo viete 

dobre, že ja som starosta v teréne, ja si svoju mestskú časť poznám každý meter 

a môžem vám predložiť dôkazy, keď potrebujete vedieť koľkokrát za ostatných dva 

mesiace bol odpad odvezený až po trinástej hodine z Hlavnej. Dnes tak isto ešte som bol 

v centre, deväť, desať a ... 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujeme pekne.  

 

p. Petrovčik, poslanec MZ: ...bol tam odpad.  

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: S faktickou poznámkou poslankyňa Iľaščíková. 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pán riaditeľ. Nedá sa nesúhlasiť 

s vami. Ja len by som tým pádom chcela poprosiť, možno porozmýšľať o zvýšení, ja 

neviem, hliadok mestskej polície alebo tak, pripadne nafotiť, upozorniť a ak to bude 

nutné, tak aj dať pokutu potom tým jednotlivým prevádzkam alebo, hej, neviem, ale 

keď porovnám tie ostatné roky, proste, tohto roku neviem, čím to je, ale je neskutočný 

bordel, ako taký tu nebol ani minulého roku ako je teraz, ale nedá sa. Dobre, ale ani tie 

roky dozadu, keď fungovalo, keď nebola pandémia, proste takýto nebol bordel, hej. 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Pán riaditeľ chce reagovať.  

 

p. Čop, riaditeľ magistrátu: Musíme konštatovať, že nám prudko za posledné dva roky 

vzrástla produkcia komunálneho odpadu. To je životným štýlom, ktorý vedieme. To je 

životným štýlom, že nechávame jedlo posielať balené. Jedlo si berieme balené, jeme ho 

na ulici. Prudký nárast komunálneho odpadu, ktorý máme na celom území mesta. Čiže 

toto súvisí s tým. Čiže áno, samozrejme, dá sa to spraviť, ale potom sa bavíme o zvýšení 

finančného krytia na nakladanie a zber a likvidáciu komunálneho odpadu.  
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p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Pokračujeme ďalej, je tu procedurálny návrh 

pána poslanca Vrchotu. 

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Už aj s pokročilou hodinou a s množstvom 

prihlásených vyzerá to tak, že tento materiál nie je nejak dobre odkomunikovaný. 

Navrhujem prerušiť rokovanie v tomto bode. 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ja len chcem upozorniť, že tento materiál je 

o inom, ako o tom, o čom sa bavíme. Sme v bode komunitný plán a nie koncepcia 

riešenia bezdomovectva. Sme si prehodili diskusiu z predošlého bodu do tohto. Dobre, 

takže je to strategický dokument pre mesto. Ja by som vás poprosila, aby ste nerušili 

alebo neprerušovali tento bod. Nech sa páči, hlasujme. 

 

Hlasovanie č. 95 -  za: 3, proti: 9, zdržali sa: 12 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Návrh prijatý nebol. Pokračujeme ďalej. 

Poprosím vás, aby ste sa držali témy, hej. Máme bod Komunitný plán sociálnych 

služieb mesta Košice a jeho aktualizácia, takže poprosím teraz v diskusii nasleduje pán 

poslanec Rovinský. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: No, takže môžem pokračovať v literárnom okienku. Odporúčam 

publikáciu Dekocurkovizácia od Laca Briestenského. Prečítajte si a možno potom 

uvidíte, že akej chyby sa tu štyri roky dopúšťame. Takže ku plánu sociálnych služieb - 

je veľmi zaujímavé, ako kreatívne ten plán bol, ako diskusia bola prenesená na 

nakladanie s druhotnými surovinami alebo s odpadom. Normálne by to v niekom mohlo 

vzbudiť taký dojem, že keď vyriešime tu i komunálny odpad, zber, tak vyriešime 

vlastne sociálnu oblasť. Asi je zrejmé, že to tak nie je. Chcel by som jednu vec 

podotknúť, že sociálna oblasť patrí do sféry kompetencií prirodzene mestských častí. 

Mestské časti samozrejme sa pobili o hracie automaty, ale nebijú sa o Kvetku a ďalších. 

Hej. Je potrebné riešiť túto oblasť a pravidlá subsidiarity hovoria, že problémy treba 

riešiť na tej úrovni, na ktorej vznikajú. Pokiaľ vidíme, ako sa správajú niektorí 

obyvatelia ku odpadu, je to spôsobené tým, heslo majú tak isto ako tie firmy, ktoré sa 

zaoberajú zberom. Oni majú také heslo, že váš odpad, náš poklad. Takže samozrejme, 

pokiaľ vyhadzujeme poklady, tak niekto ich bude zbierať. Ale viete, títo ľudia, keď 

zbierajú tento odpad, určite to nerobia, ako svoje hobby, ale pravdepodobne sú na to 

odkázaní. Tento problém treba riešiť a práve na to by každá jedna mestská časť mala 

mať plán sociálnych služieb a každá jedna mestská časť by mala povedať, čo s tým 

robiť bude. A prosím vás, nehovorte mi tu o policajtoch. Včera jeden známy sa obrátil, 

že tam leží bezdomovec. Hovorím, no a čo, však leží. Ten človek má právo sedieť na 

lavičke a je veľmi ťažké si s ním poradiť. Predpokladám, že poslanec Karaffa nám 

znova bude hovoriť o tom, ako vo svetových mestách majú podobný problém. Je to 

ťažký problém, ale riešiť ho treba. Hovorím riešiť ho treba na tej úrovni, ktorá je 

najnižšie. To znamená, ja by som poprosil mestské časti aktivovať sa viacej. 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujeme veľmi pekne. S faktickou poznámkou 

poslanec Lörinc.  

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Najprv k pánovi poslancovi Rovinskému. Pán 

poslanec Rovinský, vo všetkej úcte, aj k vášmu veku, ja si dovolím povedať, že neboli 

ste v riadiacej funkcii v samospráve a vidíte to zo svojho pohľadu. V živote ste neriadili 
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mestskú časť. Možno k tomu ešte príde, ale nie je to tak, ako tvrdíte. Vtedy, keď vám to 

vyhovuje a vám podobným, tak dajme všetko na mestské časti. A kompetencia 

sociálnych vecí nie je len na nás, ale viacej na meste Košice. A my na to nemáme ani 

zverené peniaze. Čiže nedá sa robiť veľa muziky zadarmo. Čiže prosím naozaj 

nevyjadrujte sa, nech to riešia mestské časti. Ja to veľmi rád budem riešiť, dajte mi tie 

kompetencie, čo má mesto Košice, dajte mi to financovanie a ja to budem riešiť. A pre 

všetkých možno platí, že sa hovorí, že je to daň za úspech, že všetky svetové metropoly 

majú problém s bezdomovectvom, lebo reálne priťahujú ľudí bez domova, lebo tam 

majú viacej možností na to, aby prežili. Čiže treba k téme pristupovať citlivo, ale kým 

my si tu prijímame sto stranové koncepcie, reálne na lavičkách, na sídliskách nám sú 

ľudia, ktorí sú vo vlastných zvratkoch. A toto neriešime.  

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. S ďalšou faktickou poznámkou 

poslanec Vrchota.  

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Budem 

reagovať na predrečníka. Ako ono je to veľmi milé, ten prierez literatúry. Dúfam, že na 

septembrovom zastupiteľstve budú nejaké odporúčania aj na divadelné hry. No a ja 

chcem povedať a ohradiť sa voči tomu, že mestské časti sa nezaoberajú takými vecami 

ako sú bezdomovectvo. Ty sám pán poslanec dobre vieš, že mestská časť naša sa týmto 

zaoberá a nesedíš na tých poradách so sociálnym oddelením našim, s ktorým v mestskej 

časti, kde riešime práve aj takéto sociálne veci. Nesedíš tak isto ani na tých stretnutiach 

s mestskou políciou, kde tiež tieto témy preberáme. A x ďalších a ďalších vecí. Takže to 

nebolo veľmi fér z tvojej strany. Vďaka. 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: S faktickou poznámkou poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Takto, aby sme sa na to pozerali objektívne... Nepomáha. Dobre.  

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Poprosím technikov, aby nám odstránili 

problém, ak sa dá.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Počujeme sa? Ďakujem. Takto, tieto fotky, 

čo ukazoval pán Petrovčik, sú za hranicou. Teda, niekto leží pomočený a tak ďalej. 

Áno, toto treba riešiť, ale ja som nadviazal na pána Rovinského, ktorý hovoril o ľuďoch, 

ktorí ležia na lavičke. Idete do Európy a nechcem teraz z nikoho sa vysmievať. Ja 

osobne tých ľudí tak nevolám, ale slniečkári tam ležia v parkoch celý deň, počúvajú 

muziku. Bavme sa o zákonnosti. S čím má prísť mestský policajt? Poprosím tých 20 

sekúnd, čo ste ma nepočuli. 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Áno, nech sa páči. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem krásne. S čím má prísť ten mestský policajt? Lebo 

dobre, tieto fotky pán Petrovčik, áno, tu sa stotožňujem, takto to nemá byť. Ale x y 

ďalších fotiek, nie on, ale iní ľudia zverejňujú na Facebooku a ja chcem počuť, vážení, 

s čím má prísť mestský policajt. Ty ležíš alebo ty žobreš alebo ty ponúkaš sex, hej. My 

sme mali VZN-ko, ktoré nám prokurátor napadol v starom meste. Nie je to všetko také 

jednoduché. Ďakujem. 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: S faktickou poznámkou poslanec Petrovčik. 
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p. Petrovčik, poslanec MZ: Faktická poznámka. No tak, na pána Rovinského by som rád 

reagoval, ale ozaj v dobrom, pán kolega, že nerozohrávajte tu prosím vás tieto hry, že 

mestské časti, čo my a vy čo robíte a mesto a takéto. My sme už tu myslím všetci ako tu 

sedíme natoľko skúsení a vieme v podstate už aj poznáme Laco tvoje postupy, takže my 

sa rozbiť nenecháme. My mestské časti robíme samozrejme maximum, sa určite 

spájame aj v tejto otázke, sme o tom diskutovali. Ja som skôr a verím tomu, že aj mesto 

sa konečne zobudí a pridá a okrem sto stranových dokumentov začne konečne konať. 

Celý problém je v tom, že viete... fotky za hranicou únosnosti. No niekedy tá realita je 

nepríjemná a ja verím tomu, že veľa ľudí je takých, ktorí nechcú vidieť pravdu a nechcú 

sa pozrieť pravde do očí. Ale bohužiaľ, táto fotka je o tom. Budem pokračovať potom 

v príspevku. Ďakujem. 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Nasleduje v diskusii pán poslanec Hlinka. 

 

p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja sa musím samozrejme k mojim predrečníkom 

starostom Lörincovi, Vrchotovi aj Petrovčikovi ako potvrdiť ich slová, pretože tá istá 

situácia, čiastočne iná možno, je aj na juhu v okolí nákupných predajných veľkých 

centier, ako je na Južnej triede alebo na Požiarnickej ulici a inde. No, aby sme sa 

neopakovali, ja chcem povedať, že v tomto bode 43 máme pred sebou tému a to je 

Komunitný plán sociálnych služieb. Treba si uvedomiť, že tento komunitný plán je 

dobre, že je tu dnes predložený ako úvod alebo začiatok riešenia tejto témy, pretože on 

je povinne spracovateľný v zmysle zákona o sociálnych služieb a ako jeden z veľmi 

dôležitých nástrojov alebo podmienok pre možnosť čerpania finančných prostriedkov 

zo štrukturálnych fondov Európskej únie. A minulý rok Európska únia, lídri Európskej 

únie aj Európska komisia prijala viacero programov na financovanie práve situácie 

ohľadne bezdomovectva, ale samozrejme poskytovanie sociálnych služieb pre 

marginalizované a sociálne slabé skupiny, takže ak sa chceme o niečo uchádzať, 

nebudeme môcť, pokiaľ nebude mať tento komunitný plán schválený, ale chcem 

povedať, že on je otvorený dokument. Ja som si prečítal pomerne dosť podrobne a je ho 

možné dopĺňať podľa potrieb v meste, ktoré budú, a preto neznamená, že to, keby sme 

to dnes schválili, odporúčam schváliť, že to tak bude iba v rámci tejto jednej matérie, 

teda jedného komunitného plánu, ktorý je dnes pred nami. Čiže ak máme nejaké 

problémy, ktoré chceme, aby sa do toho komunitného plánu dostali, to znamená, treba  

ich premietnuť do toho projektu cez zrejme sociálny referát magistrátu, navrhnúť aj 

jednotlivé projektové zámery sa potom môžu ďalej dopĺňať. To je predpoklad, preto 

opakujem ešte raz v zmysle zákona o sociálnych služieb, službách, aby sme sa mohli 

uchádzať o fondy mimo rozpočtu samosprávy. Z tohto dôvodu potrebujeme tento 

projekt mať schválený, pardon plán. 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. Nasleduje pán poslanec 

Petrovčik.  

 

p. Petrovčik, poslanec MZ: Takže ďakujem, budem pokračovať. Takže tie fotky, si myslím, 

že sú preto, sú tam, kde sú, a sú preto, aby sme si všetci uvedomili, aký máme problém 

a máme veľký problém, vážny problém v tomto meste a prestaňme sa už tváriť, že 

problém neexistuje. Takže vás ozaj vyzývam aj vedenie mesta Košice, začnite už niečo 

robiť v tejto oblasti, lebo my samozrejme na úrovni mestskej časti máme možnosti 

obmedzené, kompetencie obmedzené, rozpočty, ale vy ste tí, ktorí máte tu moc 

a môžete to robiť. Ja sa chcem opýtať a potreboval by som potom samozrejme aj 
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odpoveď na otázku, v akej fáze a ako sme, vlastne bol tu aj pán Boritáš, naznačil tú 

tému. Téma Bosáková. Hej. Tu napríklad chýba normálne denné nízkoprahové centrum, 

kde by sa aj táto Kvetka - o ňu niekto postaral. Ja sa pýtam, to je taký problém, keď tu 

rozdeľujeme ťažké státisíce, milióny na krematória a dávame za euro podľa zreteľa kiná 

Úsmev a podobne do nájmu? A nedokážeme nájsť pár, ozaj pár stotisíc oproti tomu na 

tento vážny problém? Však to je zásadný problém tohto mesta. A ten sa stupňuje 

z mesiaca na mesiac. A ešte len bude, lebo vieme, čo náš čaká ešte do konca jesene. 

Takže vážení, prestaňme si už vlastne zakrývať oči a poďme sa o tom baviť a poďme už 

konečne niečo urobiť, nielen si tu schvaľovať stratégie stostranové plného textu, ale nič 

konkrétne tam nevidíme. Takže ozaj poďme všetci spolu, vymyslíme si nejaký spôsob 

ako a hlavne som povedal Bosáková a denné nízkoprahové centrum. Denné 

nízkoprahové centrum je úplne bežná inštitúcia, ktorá všade vo svete funguje. Sa pýtam, 

čo sme preto urobili. Všetky organizácie na to poukazujú už roky, lebo nie je len 

dôležité dať ich niekam prespať alebo umožniť prespanie týmto bezdomovcom, ale 

treba sa im venovať ozaj cez deň, aby ozaj neboli s prepáčením pocikaní, pokakaní na 

Hlavnej ulici a neboli sme svedkami, aby sme si tu museli chodiť okolo ich zvratkov. 

Ďakujem.  

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: S faktickou poznámkou pán Ténai. 

 

p. Ténai, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Reagovať budem na svojho 

predrečníka - pána starostu starého mesta. Pán starosta, ja vnímam vec dosť intenzívne, 

však vieš veľmi dobre, však komunikovali sme aj počas pandémie, čo týka týchto 

sociálnych služieb dosť intenzívne. Každá mestská časť má odsúhlasený komunitný 

plán sociálnych služieb, predsa však sme to potrebovali, aj keď tri veľké mestské časti 

získali podporu na terénnu opatrovateľskú službu. Čo ja vnímam ako systémovú chybu 

a to je vec nie mesta, ale štátu, si myslím, že sme zrušili záchytky ako také. To 

znamená, my v mestskej časti intenzívne komunikujeme s mestskou políciou, ale si 

zober, že keď ti príde záchranka k takémuto oddychujúcemu človeku, ktorý leží. Je to 

potom problém na dlhé roky a my to nazývame už prijímatelia sociálnych služieb, ktorí 

sú nielen dôchodcovia a veľmi intenzívne na tom pracujem, aby sme to vylepšili do 

budúcna. Čiže je to stále o tej komunikácii. Ešte raz sa vrátim a potom sa prihlásim do 

diskusného príspevku a troška to... 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: S faktickou poznámkou pán Berberich. 

 

p. Berberich, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. No pokiaľ sa dobre 

pamätám, tak už tu jeden návrh bol na riešenie komunitného centra respektíve takéhoto 

druhu, ale odpoveď nás poslancov bola aká? Áno, chcem pomáhať, ale nie u nás. 

Takže? Ďakujem pekne. 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: S faktickou pán Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ako, všetci máte pravdu. Všetci 

máme pravdu. Len jedna vec je taká, že keď ten človek na tej ulici, ktorého sme riešili, 

napríklad on sám nechce ísť do toho zariadenia. On sám odmieta alebo mesiac je tam 

a potom ujde. On potrebuje slobodu. On potrebuje alkohol a tak ďalej. Tam to začína 

celé kompletne, čiže od toho človeka, či sa chce integrovať, či chce ako sa zmeniť 

vôbec ako a v tej spoločnosti pôsobí potom, zamestnať sa, ale začína to u toho človeka. 

Toto som chcel povedať. Štyristopäťdesiat koncepcií môžeme robiť a komunitných 
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plánov, keď tá osoba nechce, tak jednoducho s tým nič neurobíme. Ale máte pravdu, 

treba sa zaujímať aj v tých častiach, stavať, keď sa dá ako získavať financie, ako pán 

Hlinka hovorí a tu ďalší ako, tu kolegovia. Ísť tou cestou, ale začína sa to u osoby, 

u nikoho iného.  

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. Pokračujeme v diskusii. Pán 

Karaffa.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja sa permanentne pri týchto problémoch 

alebo pri tejto otázke zastanem mestskej polície a už to aj dnes tu padlo. Čo majú robiť s 

takým človekom? Ako keď je taká predstava, že ho naložia do auta, odnesú ho niekam 

za mesto, tam ho zbijú, tak toto policajti budú robiť len keď, tak na vlastnú odvahu, leto 

toto je trestný čin. Oni môžu postupovať len na základe zákona, v jeho medziach 

a v rozsahu, ktorý je určený. Nemôžu ísť proste nad rámec, lebo zneužijú svoju 

právomoc. A áno, mohli by ju nejakým spôsobom zobrať, posunúť niekam bokom, aby 

sa na ňu nepozerali, ale jedna vec, ktorú sme my s kolegom otvorili na mestskej časti 

pred tromi rokmi a to bola možnosť nájsť peniaze a zamestnať terénneho sociálneho 

pracovníka. Pani Dudová ma opraví, ak sa mýlim. Ale ja viem tak, že úrad práce ešte 

stále na to poskytuje finančné prostriedky na mzdy. Má mestská časť Staré mesto 

terénneho sociálneho pracovníka? Je úplne prirodzené, že tam, kde je väčší pohyb ľudí, 

kde sa dá vyžobrať viacej peňazí, kde je proste väčšia koncentrácia, sa bude nachádzať 

aj viacej takýchto problémových ľudí. To je problém pri stanici. To je problém v centre 

mesta. A žiaľbohu, pán kolega Petrovčik, ty si starosta mestskej časti, v ktorej je tá 

koncentrácia najvyššia. To znamená, že aj tá aktivita v mestskej časti by mala byť 

vyššia. Nemyslím si, že je správny postup len teda poukazovať na to, nech sa stará 

mesto, nech mesto robí. Mesto, však sme zaplatili za plaváreň dosť veľa peňazí. Získali 

ste dosť veľa peňazí na rozvoj a investujte aj do tejto oblasti. A myslím si, že ak niekto 

požaduje kompetencie a teda neviem, či chcete kompetencie alebo peniaze, tak treba 

najprv ukázať, že si viete poradiť aj s problémami. Ja toto považujem za problém, ktorý 

bezdomovectvo, ktorý je proste celosvetový fenomén a už som hovoril, aj som písal na 

sociálnych sieťach som mal príspevky aj s fotkami zo zahraničia, či je to Česká 

republika, Belgicko, Maďarsko. Majú s tým problém. To sa netvárme, že bezdomovci 

sú len v Košiciach. Čiže ak je to taký problém v mestskej časti Staré Mesto, tak ja sa 

pýtam, čo urobila mestská časť Staré Mesto. Lebo zavolať policajtov, no čo robia 

policajti? Môžeme potom ešte volať 112-stku, nech chodia záchranky. A záchranky sa 

budú venovať opitým bezdomovcom, ale jedna dôležitá vec, ktorá padla aj v našej 

facebookovej diskusii, lebo jeden tam napísal, že však ju odneste do Bernátoviec. Ale aj 

v tých zariadeniach platia nejaké pravidlá a človek, ktorý chce popíjať alkohol a nechce 

sa svojej slasti vzdať, tak v takom zariadení proste nezostane a nikto ho tam nemôže 

držať nasilu, ak tam byť nechce. To je to, čo hovoril aj pán starosta Ihnát.  

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán 

Petrovčik. 

 

p. Petrovčik, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobre. Takže pokúsim sa stručne 

zrekapitulovať. Najprv chcem poopraviť pána poslanca Karaffu, aby neznalým 

občanom vysvetlil príjmy za predaj plavárne prípadne, ktoré spomenul. To sú kapitálky. 

To znamená, tieto financie musia byť využité ďalej na kapitálové potreby. To len 

neznalým poslucháčom, lebo pán Karaffa sa snaží navodiť dojem, že z týchto peňazí 

nejaká mestská časť je príliš bohatá, z toho má riešiť bezdomovcov. Takže to len pre 
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poriadok, aby neznalí rozumeli. Čiže z tadiaľ to možné nie je. Ostatné príjmy, pán 

Karaffa dobre vie, aké mám smiešne, ako sa k mestským častiam macošsky a hlavne 

v tejto oblasti správa mesto Košice. Takže toľko na vysvetlenie. Čo sa týka, čo všetko 

sme urobili na úrovni mestskej časti? Je toho dosť. Nechcem tu teraz v rámci minúty, to 

nemám ani šancu stihnúť povedať koľko popri Ukrajincoch sme aj takýchto 

bezdomovcov za ostatné tri mesiace nakŕmili. Ale príď sa pán poslanec pozrieť do 

nášho centra, rád ti to ukážem, mám všetky zoznamy a potom budem pokračovať. 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: S faktickou poznámkou pán Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujeme veľmi pekne. Ja nadviažem na 

pána Karaffu. To je taký zakuklený kruh vlastne ako. Čiže, čo urobila mestská časť, 

ako, čiže, ako nielen sa vyhovárať, že mesto Košice a tak ďalej. Na sídlisku Ťahanovce 

sme riešili dvoch bezdomovcov. Osobne som zabezpečil doklady, občianske preukazy. 

Tie prepili potom. Dostal som ich potom s políciou. Áno, naozaj, slobodne nasadli do 

auta. Musia slobodne nasadnúť do auta. Zaviezli sme ich do Bernátoviec. S pátrom 

Gombitom sme dohodli pobyt. Mesiac vydržali, ušli preč. No a nakoniec som zistil 

vlastne, že jeden z nich je konateľom šiestich firiem. Takže ono to je zakuklený kruh. 

Takže ako tá pomoc tej mestskej časti je. Čiže aj najesť dáme a tak ďalej, ale 

jednoducho z tohoto kruhu vyjsť vonku úplne spokojný a s tým, že sa mi ten 

bezdomovec nevráti späť na to isté miesto, je takmer nulová. Takže áno, je to 

v zahraničí, je to všade. Treba sa tomu venovať, ale začína to opätovne opakujem od tej 

osoby, to je jedno ktorého, čiže odo mňa to začína tak, aby to fungovalo.  

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem. Takže teraz nasledujem s príspevkom 

ja. Začnem tým, že sa teda ešte raz ospravedlňujem za to, že som si pomýlila mestskú 

časť, ktorá je príslušná k tomu, že teda podala odpor voči tomu rozhodnutiu súdu, čo sa 

týka pani Kvetky, ale v každom prípade pán poslanec Petrovčik a pán starosta, 

nenapísali ste na tom Facebooku pravdu a to je platné, to je fakt. Čo sa týka tej 

koncepcie riešenia ľudí bez domova, ja viem, že sa stále dá urobiť viac a že možno 

robíme málo a možno by sme mohli robiť viac, len prosím nehovorme, že nerobíme nič. 

Stále máme veľké prekážky. Stále nie je hotová národná koncepcia riešenia otázky 

bezdomovectva. Máme tu napríklad v blízkosti mesta ďalších štrnásť nelegálnych osád, 

o ktorých sa nehovorí. Tak isto sme narazili už viackrát na nevôľu občanov riešiť túto 

otázku, ako už spomínal kolega Berberich, keď sme chceli to riešiť v rámci Jarmočnej. 

Neprijali sme toto rozhodnutie, neschválili sme to pre petíciu nespokojnosť občanov v 

mestskej časti a na toto narážame stále. To nie je také jednoduché, že vieme tých ľudí 

presvedčiť, že tú pomoc chceme poskytovať práve v tejto mestskej časti. Čo sa týka 

Bosákovej, chcem povedať, že mesto už má hotovú štúdiu, ako by mohlo vyzerať nové 

moderné zariadenie zložené z útulku aj nocľahárne, ktoré bude mať navýšenú kapacitu 

oproti tejto aktuálnej. Teraz to máme kapacitu 82 tuším. Chceme ju navýšiť na 150. Má 

to byť moderné zariadenie so všetkým, čo už k takýmto zariadeniam na európskej 

úrovni patrí. Čakali sme na záver súťaže nového mestského, teda, čo sa týka 

architektonickej štúdie na Nové mestské centrum, aby sa počítalo s takýmto zariadením. 

A naozaj chceme sa do toho pustiť, ale všetko chce nejakú postupnosť krokov, čiže 

nedá sa to vyriešiť zvečera do rána. Nehovorme, že nerobíme nič. Od projektu House in 

First, ktorý ideme rozširovať o ďalších 9 bytov, ktorý sa nám potvrdil, ako veľmi dobrý 

a priniesol pozitívne výsledky. Teda to, že meníme štruktúru zariadení na Adlerovej, 

keďže sa ukázalo, že týrané matky možno nepotrebujú až takú kapacitu, tak sme to 

prekvalifikovali na útulok, teda na osamelých rodičov s deťmi. Cez pomoc alebo 
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spoluprácu s ETP Slovensko, ktoré ide stavať domy pre ľudí bez domova, kde sme 

poskytli pozemky s osobitným zreteľom, cez prípravu bytov a štartovacie byty 

a podobne. Čiže mohla by som rozprávať dlho, čo všetko robíme, len samozrejme tento 

problém sa zvečera do rána vyriesiť nedá. Chcem sa vrátiť k téme Komunitného plánu 

sociálnych služieb. Tak ako povedal pán starosta Hlinka, tento materiál je otvorený a 

vyšiel práve z požiadaviek a potrieb mestských častí, kde nám narastajú požiadavky od 

občanov riešiť dopyty po opatrovateľských službách. Takže poprosila by som vás, aby 

ste podporili tento komunitný plán, aby sme sa už necyklili v tom, čo už bolo viackrát 

povedané. S faktickou pán Petrovčik. 

 

p. Petrovčik, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pani námestníčka. Prijímam 

vaše ospravedlnenie, že ste si pomýlila mestské časti, lebo ja som starosta MČ Košice - 

Staré Mesto, kto podal odpor a kto veľmi asi sa im do toho riešenia nechce je mestská 

časť, len aby vedeli ostatní nezainteresovaní. Je to mestská časť Dargovských hrdinov, 

kde má dotyčná pani Kvetka trvalý pobyt. Takže do budúcna poprosím pani 

námestníčku lepšie naštudovať svoju problematiku. Zároveň ale chcem poďakovať pani 

námestníčke za túto víziu. Verím, že bude tá Bosákova ulica. Ozaj toto je jedna z tých 

ciest, ako napríklad tam zriešiť, vyriešiť to nejaké nízkoprahové denné centrum. 

Samozrejme, budeme ďalej sa o tom baviť a akonáhle si aj ako starosta Starého mesta 

preštudujem tu víziu tuná na chodbe vystavenú, lebo ešte som ju vlastne nevidel, tak 

potom rád sa o tom porozprávam. Ďakujem. 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: S faktickou pán Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja som až prišiel dole, jak 

ste spomínala, že Facebook pána starostu, tak niekedy vám donesiem aj Staromestské 

listy alebo skrínšoty Facebooku mestskej časti, tam sa tiež toho veľa dočítate. Tak ako 

pán starosta zariadil zbúranie plota okolo pravoslávneho kostola a teraz ide zbúrať plot 

okolo Urbanovej veže, potom na Štítovej ulici. Ale najväčší gól bol... Je to k téme. 

Najväčší gól bol to, čo my sme mestskí poslanci, kým pán starosta bol fotiť kvalitu 

gulášov na čeháčku a my sme tu mestskí poslanci schvaľovali viac ako 600 tis. Eur pre 

mestskú časť. A on tu nebol a nehlasoval za to. A mesto Košice bude platiť spoluúčasť 

na rekonštrukciu parkov. Tak mestská časť sa vyjadrila. Áno, desať sekúnd. Mestská 

časť sa pre denník Korzár vyjadrila, že to mestská časť bude revitalizovať parky. Čiže 

takto sa hovorí realita z úst pán starostu. 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. S faktickou pán Lörinc. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Faktická na vás pani námestníčka, že projekt 

House in First je úspešný najmä vďaka Nadácii Dedo, ktorá spravila 99 percent práce. 

Čiže, aby sme si neprisvojovali nejaké zásluhy, ktoré nie sú až tak na meste. Ja sa 

práveže čudujem, že mesto Košice nedalo viacej bytov, lebo máme plno, desiatky 

bytov, podľa mojich informácií, ktoré sú havarijnom stave a sú k dispozícii a vieme ich 

ponúknuť. Čiže, vždy sa dá robiť viac.   

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: S procedurálnym návrhom pán námestník. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ja dávam návrh na ukončenie diskusie. To znamená, 

že dokončia príspevky iba títo štyria poslanci, ktorí sú prihlásení bez možnosti 

reagovania faktickými poznámkami. Dávam tento procedurálny návrh. 
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p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Poprosím teda hlasovať za návrh pána 

námestníka Gibódu. 

 

Hlasovanie č. 96 -  za: 14, proti: 3, zdržali sa: 4 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Návrh bol prijatý, takže dobehne diskusia s 

prihlásenými poslancami. Nasleduje pán poslanec Vrchota.  

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ono, tento dokument je naozaj 

veľmi pekný, aj dosť taký rozsiahly a podrobný, len mi tam naozaj tiež chýbajú také 

konkrétnejšie veci, možno taká trošku akčnosť. Áno, aj mestské časti prišli s niektorými 

požiadavkami respektíve to, čo by sme potrebovali v rámci mestských časti, či je to 

posilnenie opatrovateľskej služby, či potom úvahy nad tým, že zriadiť stacionáre a 

podobne. Niektoré veci ma ale zarazili, že naozaj možno, že sme ten dokument mohli 

alebo ste mohli ten dokument trošku aj skrátiť, aby nebol taký poviem, no prečítam 

jednu stať, ktorá je veľmi zaujímavá, či tomu vlastne porozumiete a čo z toho má 

vlastne vyplývať. Tak čítam. Sociálne determinanty zdravia, teda správanie sa 

obyvateľov, socioekonomické faktory a vplyvy životného prostredia majú osobitný 

význam v rámci riešenia prevencie predchádzania vzniku krízových situácií u 

jednotlivcov a v rodinách. Preto je nutné venovať sa aj týmto sociálnym determinantom 

zdravia a zamerať sa na podporu prevencie v širšom, aj užšom zmysle. Čo to znamená. 

Ďakujem pekne. 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Koniec príspevku? Nech sa páči, pán poslanec 

Rovinský, môžeš faktickú. Pán poslanec Rovinský, vám riadne beží čas, príspevok 

máte. Nech sa páči. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Takže, ja som veľmi rád, že pán poslanec Vrchota si aj prečítal 

zrejme teraz ten materiál, ktorý je predkladaný, lebo ten materiál sa týka hlavne oblastí 

seniori, opatrovateľská služba a zariadenia pre seniorov. Ale vrátim sa ku tomu, čo sme 

mohli urobiť a nemusia všetky trafené husi začať gágať, lebo nikoho som nemenoval. 

Hovoril som len o tom, že máme viacej otvorených možností. Keď som svojho času 

presadzoval s pánom Kučerom, ako predstaviteľom organizácie Bariéry, možnosti pre 

hygienické služby pre bezdomovcov, lebo predstavte si, bezdomovci smrdia. Je to také 

prekvapujúce, keď on v jednom odeve je neviem ako dlho, nemá možnosť sa umyť a on 

potom smrdí. Tak sme hovorili o tom, že by boli nejaké hygienické centrá. Vtedy sme to 

chceli robiť v spolupráci so železnicou a železnica tak, ako iné subjekty, ktoré by to 

mohli riešiť, sa z toho samozrejme vyzula. Takže boli tuná projekty, ktoré mohli len 

mestské časti, mohli prijímať financie a to sú presne na oblasť terénnej sociálnej práce. 

A keď pán poslanec Petrovčik hovorí o tom, že nemôže použiť niektoré peniaze, lebo sú 

kapitálky, tak kľudne môže urobiť hygienické centrum aj z kapitaliek. Takže, ale 

prosím, uzavrime diskusiu k tomu bodu. Skutočne sa pozrite, že je to o tom, aby sme 

mali plán v oblasti opatrovateľskej služby a zariadenia seniorov. Toto je hlavný dôraz. 

Prosím, neotvárajme diskusiu a keď môžem, nereagujte na mňa. Ja som to len tak 

povedal. Rozmýšľajte o tom, potom. 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Už sa ani nedá po schválení procedúry. Takže 

nasleduje pán poslanec Ténai. 
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p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Rovinský, prepáč, ale nedá mi 

nereagovať na teba. Ja som myslel, že pánovi Vrchotovi vysvetlíš, keďže je veľmi tuná 

sklamaný vedľa mňa. Sedí na západnej strane mojej, tak aj veľmi sklamaný. Ale aby 

som veľmi nezdržiaval, ja si myslím, že v tej sociálnej oblasti mesto robí dosť, ale mám 

pocit, že štát robí málo. Poviem aj konkrétne. Konkrétny prípad, od nás zariadenie 

opatrovateľskej služby. Máme pani, ktorá je vo veku niekde ako pán poslanec, pán 

starosta Petrovčik, plus mínus aj ja. Štyri deti dospelé, pani nemá skoro žiaden príjem. 

Oslovili sme, našli sme tie dospelé deti. My našej matke neprispejeme nič. Je to 

schránka, ktorá náš porodila. Pani bola drogovo závislá, dlhé roky. Je to takzvaná tá 

nízkopríjmová skupina, ktorá sa vlastne už ku nám dostala do zariadení. Čiže my 

potrebujeme teraz riešiť v tejto oblasti sociálnych služieb nielen seniorov, ale aj týchto 

nízkopríjmových a začali sme ich riešiť. To znamená, aj u nás v mestskej časti Sever 

mesto pripravuje, ako sme navrhovali, miesto bývalých detských jaslí sa pripravuje 

zariadenie. Robí sa na to projekt. Čiže myšlienky, nápady, námety, ale aj realizácia beží. 

Áno, súhlasím s vami, dámy a páni, nie je toho dosť. Nikdy toho nebude dosť. Vždy 

takýto ľudia na uliciach budú, pretože oni sa rozhodli byť na tej ulici a tak, ako to tu 

odznelo už niekoľkokrát, my môžeme naložiť do auta, aj keď tam vlastne sami nastúpia, 

odvezieme ich niekam do nejakého zariadenia a o deň, týždeň, mesiac ich máme naspäť. 

Oni si zvolili tento štýl života. Aj napriek tomu musíme s nimi pracovať a nájsť 

možnosti, ako im skvalitniť a ako nám všetkým ostatným okolo skvalitniť život. 

Ďakujem. 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. S posledným príspevkom pán 

poslanec Karaffa. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Môžem poprosiť, pán kolega. Môžem vás poprosiť? Mali sme taký 

problém na Terase a hovoril nám o tom terénny sociálny pracovník, že na ulici bol aj 

napríklad pán, ktorý mal 600 eurový dôchodok. On bol spokojný na tej ulici. A čo 

urobíte s takým človekom? Nechce ísť do žiadneho zariadenia, nebude si platiť žiaden 

nájom, proste je na ulici a je spokojný. To je slobodné právo človeka rozhodnúť sa, ako 

bude žiť svoj život. Mali sme tiež taký prípad človeka, ktorý má byt, ale má kamarátov, 

ktorí sú na ulici a oni spoločne na ulici trávia čas. Potom, keď sú hladní, idú si niečo 

uvariť a spoločne popíjajú na ulici. Čo s nimi urobíte? No proste nič. Je to ich slobodné 

rozhodnutie. Ak prídu policajti, ak ich prichytia pri tom, ako popíjajú alkohol, môžu im 

dať pokutu, ale ak takí ľudia nemajú žiadne peniaze a v prípade, že sú ešte k tomu aj bez 

dokladov, prípadne zadlžení, tak ani tú pokutu nevedia vymôcť.  A ja si myslím, že 

cesta je v spolupráci a myslím si, že tak ako kolega Rovinský dosť veľa povedal toho, 

čo som ja chcel povedať. Nielen tie centrá, v podstate hygienické centrá, ale aj miesto, 

kde takýchto ľudí vyšetrí nejaký lekár a v podstate poskytne sa im aj nejaká základná 

zdravotná starostlivosť, pretože na ulici je mnoho ľudí, ktorí majú aj psychické 

problémy a nemali by byť na tej ulici a mali by byť v nejakom zariadení. Žiaľbohu, tam 

v tejto veci nerobíme nič a práve ten terénny sociálny pracovník by vedel takýchto ľudí 

vytipovať a vedel by im ďalej pomôcť vybaviť doklady, pomôcť im s nejakým 

ubytovaním a podobne. My sme svojho času s kolegom Rovinským chceli presadiť aj 

takéto hygienické centrum. Nestretlo sa to s pochopením u kolegov tuná vedľa na úrade, 

respektíve s poslancami a keď sme už riešili svojho času Bosákovu, tak sme hovorili o 

tom, že každá jedna mestská časť by mala mať takéto zariadenie, aby sa tí ľudia 

nekoncentrovali na jednom mieste a za tie 3 roky sme sa v tejto oblasti nepohli, nielen 

ako mesto, ale aj ako mestské časti a to je taká kritika, že asi do každého radu, že, čo pre 

to urobila, tá ktorá mestská časť. A nemyslím si, a zdôrazním to na záver, že nie je fér, 
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ak kritizujeme mesto za nečinnosť, lebo pri tejto otázke alebo problematike si treba 

povedať, že čo kto urobil, kto čo mohol urobiť a myslím si, že mestské časti by mohli 

byť proaktívnejšie. 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. V zmysle 

toho, ako sme si to odsúhlasili a poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice schvaľuje aktualizáciu Komunitného plánu 

sociálnych služieb mesta Košice na roky 2022 - 2030 podľa predloženého návrhu.“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, hlasujeme. 

 

Hlasovanie č. 97 -  za: 20, proti: 0, zdržali sa 3 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Tento návrh bol prijatý. Ďakujem veľmi pekne. 

Kolegyne, kolegovia, vyhlasujem 45 minútovú prestávku a pokračujeme o 13:30 hod..  

- - - prestávka - - - 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Kolegyne, kolegovia, poprosíme prezentujete, aby sme 

mohli pokračovať v schôdzi mestského zastupiteľstva. Poprosím aj gong, réžiu pre 

kolegov, ktorí sú možno vonku. Poprosím kolegov, ktorí sú v sále, aby sa prezentovali. 

Pani poslankyňa Kovačevičová, Karabin, Horenský, Ihnát, Djordjevič, poprosím, 

prezentujete sa. Poprosím réžiu ešte raz o gong. Prosím ešte aj, keď môžem poslancov 

Vrchota, Seman, keď sa môžu prezentovať, aby sme mohli pokračovať. Pozerám koho 

tu máme ešte v sále a sa neprezentoval. Poprosím niekoho z referátu samosprávnych 

orgánov a keby mohol ísť do vestibulu a prípadne poprosiť kolegov, aby sa vrátili do 

sály, nech môžeme pokračovať. Poprosím ešte o gong réžiu. Ukazuje mi kolegyňa, že 

piati poslanci sú na ceste, tak ešte chvíľku počkáme. Vítam pána poslanca Hubu a 

budeme môcť asi začať. Ďakujem aj pánom poslancom Saxovi a Šaňovi. Poprosím, aby 

sa prezentovali, aby sme mohli pokračovať v rokovaní mestského zastupiteľstva. 

Nasledovať bude bod číslo 44 Monitorovacia správa plnenia programového rozvoja 

mesta, programu rozvoja mesta Košice za rok 21. Takže sme, prezentovaných 22 

poslancov, môžeme pokračovať, dosiahli sme uznášania schopnosť.  

- - - 

 

Bod č. 44 

Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2021 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Otváram bod č. 44 - Monitorovacia správa plnenia 

Programu rozvoja mesta Košice za rok 2021 a rovno k tomuto bodu otváram rozpravu. 

Nech sa páči. Ak sa nikto do rozpravy nehlási. Ďakujem veľmi pekne, uzatváram 

rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice berie na vedomie Monitorovaciu správu plnenia 

Programu rozvoja mesta Košice za rok 2021.“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Hlasujme o tomto návrhu. 
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Hlasovanie č. 98 -  za: 21, proti: 0, zdržali sa: 3 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo prijaté.  

- - - 

 

Bod č. 45 

Strategický dokument SECAP „Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory 

udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Bod 45 - Strategický dokument SECAP – Rámec pre 

boj proti klimatickej zmene cestou podpory udržateľnej výroby a spotreby energie 

v meste Košice. Na úvod si len dovolím poznamenať, že tento rámec je veľmi dôležitý 

strategický dokument, vďaka ktorému sa budeme môcť zapájať do európskych výziev, v 

rámci ktorých sme už boli aj úspešní a budeme vás v dohľadnej dobe informovať o 

možnostiach využitia misie, takzvaných stop klimaticky neutrálnych miest, medzi ktoré 

sa Košice dostali. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec Lipák, 

pán poslanec Strojný nasleduje.  

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja som si ten materiál preštudoval a mám tu 

niekoľko otázok. Keď sa bavíme o energetike a o úspore, tak v materiáli sa píše o tom, 

že bude založený fond úspor energie. Preto sa chcem opýtať, keď bude založený, kým 

bude založený, pretože tento materiál má začať platiť od roku 2023, čiže o 6 mesiacov. 

To je prvá vec. Druhý vec. V tom materiáli sa hovorí, že 60 % spotreby elektrickej 

energie z budov majú na svedomí svietidlá. Tak sa chcem opýtať, že dokedy tu budeme 

svietiť halogénkami a neónovými trubicami v tejto sále. Či až po schválení materiálu 

alebo sa to mohlo urobiť aj skôr, keď máme taký vzťah k tomu. K elektromobilom 

a nabíjacím staniciam. Ja som ten, ktorý nepovažuje elektromobilitu za ekologický 

prvok dopravy, pretože tá elektrika sa niekde vyrába, ale ak sa urobia nabíjacie stanice 

tak, že bude zdrojom napríklad solárna energia. Nikto ma nepočúva. Keď bude zdrojom 

solárna energia, tak by som bol ešte ako tak za. A tiež nie som veľmi zástancom toho, 

aby tieto nabíjacie stanice budovali samosprávy. Podľa mňa by to mali robiť - súhlasím. 

Ja, keď sa schvaľovalo tu na tomto zastupiteľstve, žeby elektroautíčka mali dostávať 

úľavu na parkovnom, ja som vtedy navrhoval jednu vec. Nie elektroautíčka, autíčka, 

ktoré sú na alternatívny zdroj energie, pretože to môže byť vodík, môže to byť 

vymyslím si, voda, môže to byť elektromobil a tak ďalej. Čiže tak ako Dominik Karaffa 

teraz kričal, že čo hovorím na vodík. Áno. Aj vodík, ale si myslím, že tieto stanice by 

mali budovať tie subjekty, ktoré vyrábajú aj tieto autá. Ďalej z tohto materiálu vyplýva, 

že mesto bude robiť mnohé práce, na ktorých bude musieť prijať podľa mňa ďalších 

pracovníkov, preto sa chcem opýtať, ak schválime tento materiál a budeme chcieť 

realizovať tie plány, ktoré sú v danom materiáli, aký to bude mať nárast na počet 

pracovníkov mesta Košice. A posledná vec, keďže veľa projektov vlastne a čo sa týka aj 

zatepľovania, aj zelené strechy a podobné veci, čiže práca v exteriéri. Opäť poprosím, 

aby pri príprave týchto materiálov boli prizvaní odborníci z prírodných vied 

a ornitológie. Čiže smerujem možno na UPJŠ-ku a tak ďalej. Lebo mnohé projekty sa 

dajú urobiť ešte zelenšie, ako sú plánované. Ďakujem pekne. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Strojný. Nech sa páči.  

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja za tento dokument zahlasujem. Celkom aj rád, 

ale chcel by som prečítať niečo zo strany 128, čo sa mi veľmi páči. A chcem, aby to tu 
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odznelo. Navrhované opatrenia polozapustené kontajnery. Polozapustené kontajnery 

oproti klasickým nádobám na odpad sú umiestnené z časti pod zemou. Výhodou tohto 

typu stojísk je zníženie zápachu, nakoľko stála teplota pod úrovňou terénu podporuje 

spomalenie rozkladu a znižuje tak zápach v okolí stojiska kontajnera. Veľkokapacitné 

kontajnery pod úrovňou zeme umožňujú znížiť zaťaženie verejného priestoru 

neestetickými a nehygienickými konvenčnými nádobami. Pôsobením gravitácie a 

vlastnej hmotnosti sa odpad stláča a zhutňuje, čo spôsobuje zmenšenie objemu odpadu 

v kontajneri. Najvyšším prínosom je vysoká kapacita, ktorá znižuje počet vývozov 

kontajnera oproti bežným kontajnerom až o maximálne 83 %. Takže, keď si to 

schválime a máme to aj v ďalších iných dokumentoch strategických, bol by som rád, 

keby sme sa do toho konečne pustili. Ďakujem.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: S faktickou pán poslanec Ihnát. K materiálu, či?  

 

Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, vyjadrím sa, k pánovi predrečníkovi sa musím 

vyjadriť. Na sídlisku Ťahanovce máme jeden veľký problém a to sú siete pod zemou. 

Tým pádom vlastne tie polopodzemné kontajneroviská sú nerealizovateľné. Treba tiež 

pozerať na to, aká je dochádzková vzdialenosť k jednotlivým kontajneroviskám. A tiež 

si treba uvedomiť, že ako náhle sa urobí na nejakej MČ polopodzemné kontajerovisko, 

už všetky komplet v okolí sa rušia. Čiže Kosit ich ruší. A tá dochádzková vzdialenosť 

bude taká, aká je. To ja povedať neviem, ale za sídlisko Ťahanovce hovorím. Išli sme 

radšej cestu uzamykacích kontajnerovísk z dôvodu, že máme pod zemou siete a nie je 

možné realizovať, to len aby občan zo sídliska Ťahanovce vnímal a vedel. Ďakujem 

pekne. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Vrchota.  

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Aj u nás podporujeme riešenie 

polopodzemnými kontajneroviskami tam, kde to je možné, tam kde to siete... Bolo to 

tiež aj u nás náročné. Vytipovali sme 25 lokalít, kde by bolo možné urobiť 

polopodzemné kontajnery. Zatiaľ ale využívame naozaj aj udržateľnú a obnoviteľnú 

energiu, kde sme akurát, keď pôjdete potom z magistrátu, na Lesníckej ulici si všimnete 

na jednom uzamykateľnom kontajnerovisku v klietke fotovoltaický panel, ktorý vlastne 

slúži na čipové otváranie dverí. Takže to je taká novinka a v rámci aj udržateľnosti. 

Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Z tých odporúčaní mňa zaujalo najviac 

predchádzanie vzniku odpadom. Pán poslanec Blanár, nech sa páči. 

 

p. Blanár, poslanec MZ: Ďakujem slovom. Tak ja som rád, že takýto materiál dnes tu máme. 

Ako energetik som si ho prečítal a mám miulión otázok, by som povedal k tomuto asi, 

ale to nie je na dnešné rokovanie. Chcem sa zamerať na veci, ktoré my ako mesto vieme 

ovplyvniť. Samozrejme nevieme ovplyvniť výrobu elektrickej energie, dajme tomu 

alebo výrobu tepla, ktorá nepatrí nám, aj keď je na našom území, ale vieme už v tomto 

materiáli ovplyvňovať viacero vecí. To znamená, mestské budovy, školy, objekty, čiže 

prečítal som si tie tabuľky, čo je všetko v tomto materiáli do roku 2030 plánované. 

Takže, moja otázka je, ako to chceme celé alebo aký je plán, z čoho to chceme 

financovať. Veď tie budovy, ktoré máme z drtivej väčšiny, z 90-tich percent nemáme 

zateplené, objekty, strechy, okná a hydraulické vyregulovanie. To znamená, je tam 

kopec, kopec práce. Tento materiál hovorí o tom, čo všetko do roku 2030 chceme 
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stihnúť. Z čoho to chcem financovať alebo aký je plán? Chcem realizovať, aj neviem, 

eurofondy, úvery, geská? To znamená, zatiaľ som za tie tri a pol roka nepostrehol, že by 

sme išli nejakou takouto cestou a týchto budov máme množstvo. Takže materiál sa mi 

páči, ale neverím, že bude realizovateľný tak, ako sme si ho napísali. Takže tu sú moje 

otázky. Aký máme plán? A tu sú už veci pre rok 23 konkrétne napísané. Máme už dnes 

jasno, z čoho to chceme financovať v týchto budovách? Termostatické vyregulovanie, 

ekvitermické regulácie, zavedenie energetického manažmentu, to znamená, obnova 

budov, striech, zatepľovanie už pre konkrétne akcie pre rok 23 dnes ako máme 

vedomosť, čo chceme robiť v roku 23 a ako máme nastavené financovanie. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: S faktickou pán poslanec Rovinský. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Moja otázka na môjho predrečníka, či čítal 

ten materiál. Odpoveď nemusíš dať, lebo je jasná. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Horenský nasleduje. 

 

p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja by som sa tiež chcel trošku prikloniť na stranu 

pána poslanca Blanára. Ja som si tiež prečítal tento dokument a v podstate už aj na 

komisii dopravy som mal jednu poznámku. Dokument je fajn, je fajn, že máme 

strategický dokument aj v tejto oblasti, ale tiež sa pozerám trošku skepticky na 

navrhované opatrenia, ktorými dospejeme k tomu cieľu, ktorý je tých 40 percent úspory 

CO2. Čiže rád by som dostal tiež odpoveď na otázku, z čoho to chcem nejakým 

spôsobom financovať, keď sa tam hovorí o tom, že do roku 2030 chcem aj zatepliť 

všetky školské budovy a podobné záležitosti. Čo sa týka jednotlivých opatrení, sú tam. 

Čo sa týka finančnej náročnosti, miliónové položky, takže bol by som rád, aby bol aj 

nejaký finančný plán odkiaľ na to všetko vziať, aj z hľadiska toho, že ten rok 2030 je 

taký šibeničný, respektíve veľmi blízko. Dovolil by som si prečítať, jeden návrh na 

uznesenie, ktorý nemá žiadnu finančnú náročnosť, ale je to skôr o tom, aby každý rok 

bola podávaná správa, ako sa nejakým spôsobom realizujú opatrenia z tohto dokumentu. 

Čiže návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných 

právnych predpisov žiada primátora mesta Košice pravidelne - jedenkrát ročne 

informovať za predchádzajúci kalendárny rok Mestské zastupiteľstvo v Košiciach o 

postupe pri realizácii navrhovaných opatrení strategického dokumentu SECAP Rámec 

pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory udržateľnej výroby a spotreby energie v 

meste Košice. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ja by som skôr než teda opätovne dám slovo pánovi 

Liptákovi, poprosil možno niekoho zo strategického oddelenia, aby možno trošku 

bližšie vysvetlil podstatu tohto dokumentu tak, ako padli otázky na jeho využitie už 

roku 23 atď. a v nasledujúcom období. Za mňa môžem povedať ešte raz kolegovia, 

mestu Košice sa podarilo ako jednému z dvoch miest zo Slovenska dostať medzi - do 

inovatívneho projektu Európskej komisie, ktorý sa volá Klimaticky neutrálne a smart 

mestá. Týchto 100 miest v rámci Európskej únie má vyčlenených špecifický balík. Na 

budúci mesiac bude vypustený vonku do sveta Guide line na prípravu projektu a 

zapojenie sa a vytvorenie partnerskej zmluvy s touto misiou a tento projekt sa bude 

podávať niekedy v rozmedzí medzi septembrom a októbrom tohto roka. Tento projekt je 

zameraný práve na aktivity na znižovanie produkcie CO2. To znamená, presne aktivity, 

ktoré tu máme, napríklad máme spomínané tak, ako spomínal pán Blanár na zvyšovanie 

energetickej efektívnosti a znižovanie energetickej náročnosti našich budov. A keď si 
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pozriete aj SECAP-e na strane, sa ospravedlňujem, 15, vidíte presne to rozdelenie, že to 

gro našej spotreby alebo produkcie CO2 a spotreby energie sú budovy a priemysel v 

rámci nášho mesta. Podotýkam U. S. Steel tu nie je zahrnutý a doprava je oveľa nižšia. 

To znamená, že ak sa sústredíme na budovy ako také, budeme sa blížiť k tomu cieľu. To 

čo povedal pán poslanec Horenský, to že ako dosiahneme tých 40 %, no už len 

jednoduchým prepočtom oproti tomu roku, kedy tomu referenčnému roku, ak sa podarí 

reálne zrealizovať, čo veríme tomu, že sa podarí do roku 2030 napojenie na 

geotermálny zdroj z Ďurkova pre tepláreň, budeme už iba cca 8 tis. ton CO2 od toho 

cieľu. A tých 8 tis. ton sa reálne dá dosiahnuť ďalšími krokmi v rámci energetickej 

efektívnosti budov. Poprosím teda pána Daňa, lebo áno, ako vidím, aby prípadne doplnil 

alebo osvetlil ešte ďalšie otázky.  

 

p. Daňo, vedúci ref. strategického rozvoja: Dobrý deň, ja by som chcel zdôrazniť, že vlastne 

tento dokument vznikol vďaka tomu, že mesto Košice sa stalo členom Dohovoru 

primátorov a starostov a tam bol záväzok spracovať takýto dokument a v tom 

dokumente je už vyčíslené, že za východiskový rok, od roku 2005 do roku 2020 sme 

znížili emisie v hodnote 34,71 % a teraz do roku 2030 nám stačí znížiť emisie za 

5,29 %. Za každý ten sektor sú navrhované opatrenia, ktorým by sa tieto úspory mohli 

realizovať. A ešte chcem zdôrazniť, že tento dokument, keď po schválení sa potom 

zašle online formou na sekretariát Dohovoru primátorov a starostov a až vtedy môže 

byť tento dokument schválený tým Dohovorom primátorov a starostov. A zároveň pán 

Horenský navrhol nejaké uznesenie o monitorovaní a mesto Košice sa už v tom 

samotnom pristúpení zaviazalo, že bude každé 2 roky robiť monitorovaciu správu tohto 

znižovania emisií. Každé 2 roky, ale dobre, že ste návrhli každý rok. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pán Ďano. Nech sa páči, dáme asi priestor 

teraz pánovi Liptákovi. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Chápem niektoré otázky, ktoré tu padli od 

kolegov poslancov, čo sa týka toho financovania lebo môže nastať, že napríklad nebudú 

robené výzvy z Európskej únie alebo z iných zdrojov, či mesto Košice má pripravený 

nejaký záložný plán, že niečo financovať aj z vlastných zdrojov. Pána Horenského by 

som chcel poprosiť, nechcete doplniť do toho uznesenia to, že by nám aj raz ročne 

predkladali ešte aj plán práce na budúci rok, okrem toho, že nám dajú tú správu? Aby 

sme vedeli, čo chystajú na budúci rok. A ja by som chcel poprosiť, keby mi mohlo byť 

zaslané na rok 2023, čo pripravuje mesto Košice v rámci toho programu, ktorý tam je. 

Ja viem, tie počty som si prečítal, ale ja som taký materialista, mám rád také konkrétne 

odpovede. Čiže na, ktoré na budovy sa mienite orientovať a kľudne môžete povedať aj 

teraz také 3 vypichnúť veci, ktoré plánujete v roku 2023 v rámci tohto projektu. To je 

všetko. Ďakujem pekne. Ináč ten projekt podporím, aj keď v mojom živote som zažil už 

veľa takýchto projektov, ktoré boli pekne napísané alebo mali ešte krajšie vízie, ale 

realizačné fázy boli pokulhávajúce, keď to tak môžem povedať. Čiže poprosím 

odpoveď na moje otázky. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec, myslím si, že určité 

vyjadrenie máte aj na strane 29 harmonogram realizácie návrhu opatrení, ale určite vám 

odpovedia kolegovia. Pani poslankyňa Slivenská.  

 

p. Slivenská, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Ja mám jednu takú konkrétnu otázku, keďže 

aktuálne prebieha verejné obstarávanie na výmenu 30 kusov rozvádzačov verejného 
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osvetlenia, takže - a jeden z navrhovaných opatrení je aj osvetlenie, takže chcem sa 

opýtať, či v tomto konkrétnom verejnom obstarávaní už bolo niečo zapracované alebo, 

či budeme reálne kroky robiť až po tom, ako toto schválime. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Určite, verejné osvetlenie, ktoré pripravujeme, 

pripravujeme ho s ohľadom na to, aby bolo energeticky efektívne, ale opäť vás len 

chcem upozorniť na to, že z pohľadu toho na čo by sme sa ako mesto mali zamerať, tú 

prioritu vám najlepšie dá strana 15, tabuľka, ktorá hovorí o tom, aké sú spotreba energie 

a CO2 na území mesta podľa sektorov. Verejné osvetlenie tam netvorí ani jedno 

percento. To znamená, ak sa chceme niekde sústreďovať na to znižovanie, určite 

napríklad v budovách ako takých, znižovanie energetickej náročnosti týchto budov. Nie 

verejné osvetlenie. Nech sa páči, kolegovia, pán poslanec alebo pán poslanec Djordjevič 

s procedúrou. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Takú preventívnu procedúru, aby sa ukončilo prihlasovanie do 

diskusie, ale ponechala možnosť reagovať faktickými poznámkami na odpovede, ktoré 

prídu. Čiže. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Okej. Hlasujeme. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: ...ale hlásiť sa do diskusie, už nie.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Hlasujeme o tomto procedurálnom návrhu pána 

poslanca Djordjeviča.  

 

Hlasovanie č. 99 -  za: 16, proti: 3, zdržali sa: 8 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Čiže tento návrh prešiel. To znamená, že odteraz už 

iba faktickými sa bude reagovať na kolegov zo strategického oddelenia a ja poprosím 

teda ešte pani poslankyňa Slivenská na mňa predpokladám, nech sa páči.  

 

p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja chápem, že ta váha tých 

percent je rôzna, len potom aby sme mysleli naozaj pri tých jednotlivých a to súvisí 

vlastne s návrhom pána poslanca kolegu Horenského, aby sme mysleli pri tých reálnych 

veciach, ktoré budeme robiť, na tento dokument, aby to nebol nejaký taký...  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Poprosím teda kolegov, neviem, či pána 

vedúceho Dlhého alebo pána Daňa, nech sa páči. 

 

p. Dlhý, vedúci odd. strategického rozvoja: Sa pokúsim odpovedať. Plán práce. Plánom práce 

bude aktualizovaný alebo návrh akčného plánu pre budúci rok a konkrétne návrh 

rozpočtu mesta, kde sa v podstate budú tie jednotlivé opatrenia, aktivity zhmotnené, 

čiže to sa premietne do tohto. Čo sa týka zdrojov financovania, tak jednoducho musíme 

využívať všetky, vlastný rozpočet. To sa napríklad aj deje priebežne. Školstvo. Možno 

keby tu boli oni počas celých tých troch. Každý rok realizujú množstvo opatrení, proste 

na tých vlastných budovách, výmena okien. Toto všetko beží, čiže môžeme pripraviť 

alebo aj školstvo môže pripraviť nejaký prehľad všetkých týchto opatrení. My sme už 

kolegyňa alebo pani poslankyňa spomenula projekt smart, kde je nielen výmena 

rozvádzačov verejného osvetlenia, ale je aj výmena svietidiel, niečo cez vyše 600 

svetelných bodov za LED. Tak isto sme už podali žiadosť o ďalší podobný projekt, kde 
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tiež bude jedným z bodov aj rekonštrukcia verejného osvetlenia. Tie opatrenia budú 

prebiehať aj v doprave v zmysle aktualizovanej stratégie dopravy, ktorá takisto príde na 

rokovanie zastupiteľstva, kde naozaj máme ambíciu a navrhujeme sa popasovať s touto 

deľbou prepravnej práce v prospech tej formy dopravy verejnej, v prospech pešej alebo 

cyklistickej. Čiže to sú tie odpovede asi na vaše otázky. Dúfam teda.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Lipták, nech sa páči.  

 

p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za odpovede. Ja som sa len preto 

prihlásil, pretože pán Djordjevič, ktorý sedí pri prázdnom stole navrhol ukončenie 

diskusie a ja by som chcel ešte odpoveď na tú otázku ten Fond úspor energie, pretože 

aby som vysvetlil, o čo ide. V tom materiáli sa píše, že ak sa napríklad v tejto sále 

usporí elektrická energia, vieme koľko sme na tom získali peňazí, tým, že sme usporili 

a táto suma by mala ísť do toho Fondu úspor energie na to, aby sa v podstate používali 

na nejaké malé opravy a úpravy a tak ďalej. Či sa pripravuje tento fond a tak ďalej. Či je 

v prípravnej fáze, pretože za 6 mesiacov tu máme rok 2023. To je jedna vec. A mal som 

otázku, aký to bude mať požiadavku na nárast počtu pracovníkov, pretože tam treba 

robiť určité monitorovania, vyhodnocovania a podľa mňa zo súčasných pracovníkov to 

asi nebude možné. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Nech sa páči. 

 

p. Dlhý, vedúci odd. strategického rozvoja: Čo sa týka toho Fondu úspor. Proste to je návrh. 

Ak sa dohodneme, že jednoducho budeme sledovať a cez prijaté opatrenia dokážeme 

vyčísliť, že tu sme vynaložili takýto náklad, prinieslo to takúto úsporu v konkrétnej 

povedzme nejakej budove alebo cez konkrétne opatrenie, tak ho vieme proste vyčleniť, 

vieme tie peniaze sústrediť na tom fonde, ale je to, by sme to mali potom... Musíme to v 

zastupiteľstve s tým prejsť a alokovať to v rámci rozpočtu mesta. Čiže bavíme sa, že 

budeme tvoriť takýto fond a ten bude potom cez rozpočet mesta, schvaľovaný rozpočet 

mesta alokovaný predpokladom na ďalšie také opatrenie. Čiže toto je logika takéhoto 

fondu. Čiže na tom sa treba takto vzájomne dohodnúť, že to takto chceme, aby sme 

takto to používali. Možné to je. Áno. Ale je to návrh.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Je to jedna z navrhovaných aktivít pán poslanec. To 

nie je že hneď povinná aktivita. Ešte sme to ani neschválili. Vy chcete, aby sme tu už 

stáli s nastúpeným, pripraveným fondom. Schváľme túto stratégiu a poďme sa teda 

rozprávať o tom, že či ten fond áno, je to z tých navrhovaných opatrení, čo chceme. 

Nech sa páči, pán poslanec Blanár. 

 

p. Dlhý, vedúci odd. strategického rozvoja: Ešte keď môžem, lebo ešte bola otázka, že 

kapacity, kto to bude. Dnes to funguje v rámci strategického oddelenia. A v tom 

materiáli je, čo ako kľúčovú pozíciu, ktorú mesto dnes nemá a to je energetický 

manažér. Proste my potrebujeme človeka, ktorý sa na energetiku mesta pozerá naozaj 

koncepčne a navrhuje. Vlastne tá, to CO2 úzko súvisí so spotrebou. Čím budeme 

znižovať spotrebu elektrickej energie alebo budeme teda používať zdroje pre výrobu 

energií, ktoré sú ekologické, tak tým budeme znižovať aj CO2 a prispievať vlastne 

k jeho znižovaniu. To je cieľom. Čiže a pre toto musí mať mesto pozíciu tohto 

energetického manažéra. Čiže toto je aj taká hlavná úloha tohto človeka tu mať. Ten 

potom už naozaj bude toto celé vedieť viesť a tak ďalej. 
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Blanár. Nech sa páči. 

 

p. Blanár, poslanec MZ: Faktická poznámka. Tak konečne som spokojný s tou odpoveďou, 

lebo tuná roky taký hlavný energetik mesta nebol, táto funkcia. A musíme si povedať 

pravdu, naozaj, ak chceme do týchto energetických diel ísť, tak jednoducho niekto to 

musí koordinovať. Ja len prečítam dve vety z tohto materiálu na strane 26. Budovy škôl 

a školských zariadení v meste Košice sú priemerne zaradené v energetickej triede D. 

Vysoká merná spotreba týchto budov je spôsobená jednak spôsobom užívania týchto 

budov, ale aj nedostatočnou realizáciou racionalizačných opatrení na týchto budovách. 

Z celkového počtu 113 škôl, je 94 budov bez zateplenia obvodového plášťa budovy a 97 

budov bez hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy. Na to som chcel 

poukázať. Ako vieme o tom, že toto sú obrovské rezervy a toto sú obrovské naše úniky 

a nielen z pohľadu CO a emisií, ale aj z pohľadu financovania, čo nás to bude stáť 

v budúcnosti. Lebo energie pôjdu hore. Takže naozaj, toto je asi hlavný smer, kde by 

malo mesto zabrať. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Chcete reagovať, kolegovia? Ak nie, 

ďakujem veľmi pekne, kolegovia. Verím tomu, že tento materiál nám pomôže k tomu, 

aby sme, ako bolo povedané, aj na meste Košice prijali ďalších odborníkov, ktorí budú 

pomáhať realizovať tieto kroky. Poprosím teraz na... Uzatváram diskusiu a poprosím 

návrhovú komisiu. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: K predloženému bodu sme obdržali 

jeden návrh okrem pôvodného, od pána poslanca Horenského, takže ten pôjde ako prvý. 

„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov žiada 

primátora mesta Košice pravidelne jedenkrát ročne informovať Mestské zastupiteľstvo 

v Košiciach za predchádzajúci kalendárny rok o postupe pri realizácii navrhovaných 

opatrení Strategického dokumentu SECAP „Rámec pre boj proti klimatickej zmene 

cestou podpory udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice“.“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Hlasujeme o tomto návrhu kolegovia. 

 

Hlasovanie č. 100 -  za: 29, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh bol schválený.  

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ešte pôvodný návrh uznesenia: 

„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice schvaľuje 

Strategický dokument SECAP „Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory 

udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice“.“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Hlasujeme kolegyne, kolegovia.  

 

Hlasovanie č. 101 -  za: 29, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Teraz sme schválili Strategický dokument SECAP. 

Ďakujem ešte raz veľmi pekne aj kolegom z oddelenia strategického a ostatným 

kolegom zo životného prostredia, aj tým, čo sa podieľali na príprave.  

- - - 
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Bod č. 45/1 

Žiadosť o finančnú kompenzáciu pre Mestskú časť Košice – Západ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 45/1. Otváram k tomuto 

bodu diskusiu a dávam slovo predkladateľovi pánovi poslancovi Vrchotovi. 

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne, pán námestník, za slovo. No, aby som 

kolegom poslancom vysvetlil, o čo ide. MČ Košice - Západ spolu s mestom Košice 

a spolu ešte s našim nórskym partnerom mestom Oslo sme boli úspešní v projekte, 

v rámci výzvy SK-Climate  alebo SK-Klíma. Boli to finančné prostriedky z nórskeho 

finančného mechanizmu. Celkovo sa jednalo o sumu takmer 1,8 mil. Eur. V rámci tohto 

projektu malo svoju časť mesto Košice. Ja to skúsim tak v stručnosti vysvetliť. Pokiaľ 

sa nemýlim, mali sa robiť fotovoltaické panely, mali sa meniť osvetlenie plus zelená 

strecha v rámci magistrátu. V rámci mestskej časti sme mali opravovať budovu na 

Laboreckej ulici, ale čo bolo dôležitejšie, vybudovať tam environmentálne centrum 

s celomestskou pôsobnosťou. Hlavným cieľom tohto projektu bola, čo najväčšia úspora 

CO2. Bohužiaľ, aj vplyvom toho, že tento projekt sa zo strany Ministerstva životného 

prostredia, ako riadiaceho orgánu, dosť dlho naťahoval aj práve kvôli covidu a ďalším 

okolnostiam a medzičasom pribudla vojna na Ukrajine. Všetky tieto faktory znamenali 

zvýšenie cien stavebných prác a stavebných materiálov, čo sa na strane mesta tak 

extrémne zvýšilo, že nebolo mesto schopné ďalej pokračuvať v tomto projekte. Mestská 

časť ako junior partner v rámci tohto projektu v podstate urobila všetky, si splnila 

všetky domáce úlohy. To znamená, že pripravili sme projektovú dokumentáciu, 

vysúťažili sme dodávateľa, všetky veci sme vlastne urobili. Aktuálne je stav taký, že ak 

by sme dnes mali finančné krytie na tento projekt, tak môžeme do mesiaca stavať. Na 

základe mojich informácií, ktoré som zatiaľ mám z mesta nie je dostatok finančných 

prostriedkov na meste. Mesto bolo nútené, teda od tohto projektu odstúpiť a sme stále 

ešte v rámci rokovania s mestom. Ja som chcel na tento projekt upozorniť, že je to 

naozaj prospešný, dôležitý projekt a rád by som teda možno trošku otvoril diskusiu k 

tomuto, čo s týmto projektom ďalej. Ďakujem pekne. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Ja skôr než vám dám slovo, ospravedlňujem 

sa, pán poslanec Djordjevič. Musím len zareagovať z toho dôvodu, pretože ja som bol s 

pánom poslancom a starostom Západu v Oslo, kde sme zháňali nášho nórskeho partnera 

pre tento projekt. S spolu s kolegyňami sme boli aj, som bol účastný aj na rokovaní s 

ministerstvom životného prostredia tak, aby sme našli pre tento projekt takú schému, 

aby sme sa do neho ako Košice v spolupráci s MČ Košice - Západ vedeli zapojiť. Na 

konci dňa jediné to, aby sme splnili všetky tie podmienky tej výzvy znamenalo, ísť do 

veľkej výmeny osvetlenia a práve tej úspory CO2 na tejto najväčšej budove mesta. 

A bohužiaľ, pre nárast materiálov nám narástol spôsob financovania mesta na horibilnú 

sumu viac ako 1,4 milióna Eur plus oproti tomu, čo sme očakávali. A poprosím možno 

pána Dlhého, aby to ešte vysvetlil bližšie. Ja som naozaj bojoval za to, aby sme našli 

zdroje na to, aby sme nepustili tento projekt a tieto nórske zdroje z mesta, ale bohužiaľ, 

nepodarilo sa nájsť tieto zdroje vzhľadom na ich rapídny nárast. Čiže z tohto mi je 

osobne ľúto, že nepokračujeme nielen v tom projekte MČ Západ, ale ani tej časti, ktorá 

mala prístup tuná na meste. Lebo to by bol napríklad presne jeden z vkladov do 

SECAP-u, ktorý sme pred chvíľkou schválili. Poprosím pána poslanca Djordjeviča 

a respektíve pána poslanca Vrchotu, potom pána poslanca Djordjeviča, Rovinského 

a následne pána Dlhého.  
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p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Mne ide v podstate o to, že 

my by sme samozrejme najradšej kompenzovali tú stratu tej možnosti čerpania týchto 

nórskych fondov a dokončili tento projekt, ale pokiaľ teda, okolnosti sú také, že to nie je 

vo finančných možnostiach mesta, rád by som a možno aj od pána Dlhého počul, ako 

ďalej naložíme s týmto projektom. Lebo je to naozaj si myslím dobrý projekt a bola by 

obrovská škoda, ak by tento projekt zapadol prachom. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Djordjevič teraz nasleduje. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Teda ja sa chcem opýtať, lebo dali ste odpoveď, 

že ste boli hľadať peniaze. Teda dali ste odpoveď, sám ste povedali. Pardon. Že ste boli 

hľadať peniaze, ale to je jedno kde. Ale nebolo povedané, lebo niekedy to tak robíte, že 

odporúčate nám svoje stanovisko alebo pán primátor, že v podstate, že keby on bol 

poslanec, ako by hlasoval, alebo ako máme hlasovať, ale nevyjadrili ste sa k tomu, čo 

mestská časť žiada. Lebo my sme si vypočuli alebo prečítali, že žiadajú 67.992 Eur od 

mesta. Hej. Čiže také majú výdavky na projektovou dokumentáciou, za personál. Dobre 

hovorím, pán Vrchota, 67 tis. žiadate od mesta? Dobre, toto sú vaše reálne náklady 

zatiaľ 67 tis., takmer 68 tis.. No a samozrejme, že ja mám nejakých 10 minút alebo 

podľa toho, koľko bude diskusia sa vyvíjať. Mám 10 minút nato, lebo v materiáli som si 

prečítal. Teraz a možno dozviem od vás, páni za predsedníckym stolom nejaký 

argument a nejaké navedenie. Ja nechcem teraz, hej, hlasujte, zahlasujte proti. Dajte mi 

nejaké argumenty, aby som sa vedel rozhodnúť, lebo sme si prečítali a vypočuli jednu 

stranu a teraz povedzte, či sú to objektívne a zároveň, že či máte peniaze na meste, aby 

sme im to preplatili a že či neotvárame pandoru náhodou a tak ďalej, a tak ďalej. 

A vlastne ani nie a tak ďalej, len tieto dve základné otázky. Či je to z vášho pohľadu 

fajn a že či nám odporúčate. Ale to nemusíte samozrejme vysloviť, že vy ste dospelí 

ľudia. Ako ja len... Dúfam, že sme sa porozumeli.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Vrchota s faktickou. 

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. V tomto bode momentálne, keďže prebiehala 

aj nejaká diskusia s vedením magistrátu, nejde prioritne o to, aby sme, lebo je tam 

viacero možností, či už pokračovať v tomto projekte spoločne, či pokračovať alebo 

dajme tomu pod inou výzvou, lebo z tejto výzvy už nie je možné čerpať, či to magistrát 

bude financovať tak, aby to mohla dokončiť napríklad MČ. Pretože my tam máme 

vyčlenené aj z rezervného fondu nejaké finančné prostriedky alebo či sa tá projektová 

dokumentácia v budúcnosti použije, v tom prípade možno ani nebude nutné 

kompenzovať tú prácu základnú, ktorú sme pritom urobili. Ak sa s tým projektom do 

budúcna nepočíta, tak budeme žiadať samozrejme kompenzácie. Čiže toto sú práve 

otázky na pána Dlhého. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Dobre. Nakoľko tu ešte stále nepadol žiaden 

konkrétny návrh tak, aby sme zbytočne nerozvíjali diskusiu o ničom. MČ Košice - 

Západ 27. 5., páni poslanci, 27. 5. 2022 adresovala otázky tieto a listy na mesto Košice. 

My tu máme pripravenú odpoveď už pre MČ, v rámci ktorej hovoríme, že tento projekt 

bude samozrejme už podkladom pre tieto výzvy, ktoré budú prichádzať, či už z našich 

ministerstiev, či už v rámci klimaticky neutrálnych miest tejto siete, do ktorej sme sa 

dostali alebo iných zdrojov. Tento projekt určite nepadne, že do šuflíka a zabudne sa na 

neho. Je to dobrý projekt, preto sme na ňom pracovali. Čiže táto odpoveď pôjde 

mestskej časti a budeme rokovať o tom ako a do akých ďalší výziev to zapojiť a 
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možnože viacej povie pán Dlhý. Nech sa páči. Poprosím pána Dlhého.  

 

p. Dlhý, vedúci odd. strategického rozvoja: Ďakujem za slovo. No určite tento projekt 

nezapadne prachom. My ho máme dokonca aj v tom zásobníku projektov pre ten 

program udržateľného mestského rozvoja. Je tam zaradený a veľmi radi by sme boli, 

aby sa realizoval tak, že ani tá projektová dokumentácia, ani tá myšlienka, tá je stále 

aktuálna tak, ako aj veríme, že projekt, ktorý máme spracovaný pre túto budovu. Čiže 

budeme hľadať ďalšie zdroje tak, aby v čo najväčšej miere pokryli náklady na 

financovanie. Len upresním. My sme mali. Prečo to tak narástlo. Pretože keď sme 

rozhodovali sa o tom projekte, keď sme písali žiadosť a pripravovali podklady, to bol 

koniec roka 2019. To, kým nám to schválili, bol nejaký rok 21. My sme vtedy podklady 

pripravovali, keďže tá výzva bola tak formulovaná, že aj bolo možné v tom krátkom 

čase len vychádzať z nejakej štúdie, ktorá odhadla náklady v tom čase. Potom sme 

pripravili projektové dokumentácie, stavebné povolenia tak, ako aj my, tak aj mestská 

časť a stavebné povolenia aj s realizačnou dokumentáciou sme mali k dispozícii až 

koncom roka. My sme aj navrhovali do rozpočtu pre tento rok navýšenie zdrojov, lebo 

sme predpokladali, že to bude vyššia suma a len pre naozaj vytvorenie si obrazu 

poviem, že kým my sme mali v rozpočte na to nejakých 850 tis., tak realizačná 

dokumentácia v rozpočte hovorila o 3,4 milióna. Takže naozaj, takúto sumu sme k 

dispozícii ako mesto nemali, takže preto tá úvaha o odstúpení bola na mieste. Takisto aj 

MČ, pán starosta možno aj potvrdí, že mali odhadovaný rozpočet na rekonštrukciu 

budovy pre enviro centrum v nejakej výške a pokiaľ viem, tak aj súťaž, ktorú 

realizovali, tak tá cena nakoniec bola dvojnásobná. Čiže tie ceny naozaj išli prudko hore 

a jednoducho musíme aj v tomto vedieť prijať potom tie rozhodnutia alebo aj vo vzťahu 

k rozpočtu, teda tá zodpovednosť, či tam musí byť. Takže s projektom počítame. Je 

v tých našich prioritách. Malo by byť už, môžem dať aj informácie, keď už tak o 

eurofondoch, lebo ja som bol včera s kolegyňou v Bratislave. Partnerská dohoda je už 

vykomunikovaná. Mala by byť už podpísaná v septembri, čo by malo oficiálne umožniť 

spustiť už toto nové programové obdobie a čerpať z neho my chceme aj s vami, ako 

mestskými časťami. Máme plán do konca júna, máme si sadnúť, ukázať vám tú 

základnú mapu projektov vo vzťahu k tým jednotlivým prioritám a cieľom. Ten 

mechanizmu bude iný. Prečerpanie. Nebudú to už dopytovo orientované výzvy, takže 

mal by byť jednoduchší a mali by sme mať väčšiu alebo takmer až vysokú istotu o 

alokácii a o tom, že to na čom sa v území dohodneme, tak na to budeme aj čerpať 

finančné prostriedky, ale to, na čom sa dohodneme v súlade s operačným programom a 

stratégiami krajiny.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. S faktickou pán poslanec Djordjevič 

a potom pán poslanec Vrchota.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ako, súhlasím s vami pán námestník, že 

návrh nebol prečítaný, ale došiel mailom, predpokladám, že bol poslaný aj vedeniu 

mesta a aj námestníkom. Na rozdiel od niektorých, ja som dneska od jedného kolegu 

žiadne fotky nedostal, ale teraz som si všimol vlastne, ja som to, všimol si aj včera, ale 

ma pán poslanec Hlinka upozornil, že som zabudol na väčšiu položku, ktorá sa tu 

navrhuje presunúť a to je 375 tis., čiže to je dokopy 450 tis. Eur. Ale asi tu 

o zodpovedanie otázky predsa len nechajme, keď ten návrh bude. Nie, že pán 

námestník, že zodpovedanie tej otázky asi predsa nechajme, keď ten návrh bude 

prečítaný, lebo zatiaľ je naozaj z pohľadu rokovania moja otázka bezpredmetná. 
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Vrchota, nech sa páči, na pána Dlhého. 

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne, za také poviem, 

uistenie v rámci toho, že tento projekt má naozaj prioritou. Ja sa budeme, teda pán Dlhý, 

spoliehať vás, že naozaj to bude na čele toho pelotónu tých projektov, ktoré budeme v 

budúcnosti realizovať a tým pádom, keď budeme takto teda pokračovať, nemá zmysel 

žiadať ani teda kompenzáciu, respektíve náhradu tých nákladov, lebo nebude to ako 

zmarená investícia. Ďakujem pekne. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, pán poslanec Rovinský. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: No, nerozumel som celkom dobre poslednej poznámke pána 

starostu, že nebudeš žiadať, lebo tam vidím, že chceš žiadať. Čiže, keď nebudeš žiadať, 

tak na konci by bolo treba to povedať, že žiadosť beriem späť. Sťahujem návrh tohoto 

uznesenia, lebo ináč sa vynárajú ďalšie otázky, ktoré nechcem vôbec otvárať, pokiaľ 

bude jasná odpoveď, že to sťahuješ. Je to jasné.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Poprosím teda pána predkladateľa. Nech sa páči, 

s faktickou. 

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Návrh zatiaľ nebol doručený návrhovej 

komisii, takže nemám veľmi, čo stiahnuť.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Takže tým pádom uzatvárame diskusiu na 

túto tému a vlastne ukončujeme tento bod, keďže nebol daný žiaden návrh na uznesenie.  

- - - 

 

Bod č. 46 

Adaptačný plán mesta Košice na zmenu klímy 2022 - 2030 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Adaptačný plán mesta Košice na zmenu klímy 2022 až 

rok 2030. Otváram k bodu č. 46 diskusiu a je tu medzi nami aj pán Steiner, predstaviteľ 

Karpatského rozvojového inštitútu, s ktorým mesto na tomto spolupracovalo. Nech sa 

páči, diskusia je otvorená. Nech sa páči, pán poslanec Lipták. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Môžem vždycky pri takýchto materiáloch, ktoré v 

podstate sú dosť vážne, aby vždycky bol nejaký, odborným pracovníkom magistrátu 

povedal nejaký úvod a tak ďalej, a tak ďalej. Už minule som o to prosil, keď sme riešili 

územné plány. Sú to dôležité materiály, ktoré ovplyvňujú chod a život tohto mesta na 

niekoľko rokov dopredu. Budú mať aj svoje finančné, nie malé nároky na rozpočet, 

preto by som poprosil, aby niekto ten materiál uviedol, lebo ináč to preletíme len tak a si 

myslím, že to by nebolo správne. Ďakujem. Potom sa prihlásim do diskusie. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Neviem ako ostatní poslanci. Dostali sme dôvodovú 

správu, aj samotný materiál. Hlási sa niekto ďalší do diskusie? Ak sa nikto ďalší do 

diskusie nehlási, ďakujem, uzatváram diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa príslušných právnych predpisov schvaľuje Adaptačný plán mesta Košice na 

zmenu klímy 2022 až 2030.“ 
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Dámy a páni, hlasujeme o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 102 -  za: 27, proti: 1, zdržal sa: 1 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh bol prijatý aj samotný Adaptačný plán mesta 

Košice na zmenu klímy 22 – 30.  

- - - 

 

Bod č. 47 

Návrh na posun hranice výšky dôchodku pre priznanie účelového finančného príspevku 

na stravovanie dôchodcov od 01.07.2022 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 47 - Návrh na posun 

hranice výšky dôchodku na priznanie účelového finančného príspevku na stravovanie 

dôchodcov od 1. 7. 2022. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec 

Huba.  

 

p. Huba, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som k tomuto bodu iba 

ozrejmil kolegom a predstavil návrh alebo uznesenie z finančnej komisie, kde sme boli 

prekvapení, že nám nebolo komunikované finančné krytie tohto opatrenia. Takže ja by 

som rovno prečítal uznesenie finančnej komisie, kde odporúčame MZ prerokovať a 

schváliť predložený materiál, ale s podmienkou schválenia finančného krytia v rámci 

zmeny rozpočtu na rok 2022. Aj keď ide o chválitebný zámer a práve seniori sú 

ohrozená v súčasnosti skupina obyvateľstva. Musíme sa správať ako zodpovední 

hospodári a presne určiť finančné krytie tohto opatrenia. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát, nech sa páči.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne. Som prekvapený, pán kolega Huba, že 

práve ste netrval na tom, aby povedalo vedenie mesta, ako to finančné krytie. Čiže ste 

dal návrh nejakého uznesenia z komisie a tým pádom to skončilo. Ako ja som za to 

vlastne, aby sa to schválilo, samozrejme, seniorom treba pomôcť a treba, aby mali 

vyššie financie na tie a možnosti vlastne toho stravovania, ale tiež by ma vlastne 

zaujímalo to finančné krytie. Pán primátor, ako skadiaľ vlastne, ako to finančné krytie 

bude, ako pre tých seniorov? To keby ste povedali. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani námestníčka. 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne za slovo. Takže dovoľte 

kolegyne, kolegovia, aby som preniesla aktualizovaný návrh alebo pozmeňujúci návrh 

na uznesenie MZ, ktorý zohľadňuje už konzultáciu aj so závermi alebo teda zohľadňuje 

záver finančnej komisie a aj konzultáciu s pánom starostom Ténaiom, ktorý mal isté 

pripomienky k navrhovanému uzneseniu. Takže ak dovolíte, ja ho teraz prečítam. 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 401/1990 Z. z. 

o meste Košice v znení neskorších predpisov schvaľuje 1) s účinnosťou od 1. 7. 2022 

príspevok na stravovanie dôchodcov vo výške 2 eurá na jeden obed pre a) dôchodcu, 

ktorého dôchodok je jeho jediným zdrojom príjmu a nepresiahne výšku 500 Eur 

mesačne, b) dôchodcu, ktorého súbeh dôchodku a príjmu nepresiahne výšku 500 Eur 

mesačne, c) dôchodcov žijúcich v spoločnej domácnosti, u ktorých podiel súčtu výšky 
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dôchodkov vrátane výšky iných príjmov a počtu dôchodcov nepresiahne priemernú 

sumu 500 Eur mesačne na jedného dôchodcu - 2) finančne krytie na sumu 80 tis. Eur na 

účelový príspevok na stravovanie dôchodcov a to presun v programovom rozpočte 

mesta Košice na rok 2022 v rámci programu 1 sociálne mesto, 3) zmenu uznesenia 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 514 zo dňa 20. októbra 2020 tak, že v bode 

2 uznesenia sa za slová od 1. 1. 2021 vkladajú do 30. 6. 2022. Takže tak, ako som 

hovorila, to pôvodné uznesenie sa upravilo o tieto pripomienky, ktoré odzneli práve k 

tomuto návrhu. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Vážení kolegovia, ide tu o 80 tis.. Zaujíma nás finančné krytie. Ja si 

myslím, že môžeme úplne v pohode prejsť ku hlasovaniu, pretože v predošlých bodoch 

nás absolútne nezaujímalo, ako budeme kryť 1.200.000. Takže 80 tis. neriešme.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú 

komisiu o návrh na uznesenie. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 401 zbierky o meste Košice v znení neskorších 

predpisov schvaľuje po 1.) s účinnosťou od 1. 7. 2022 príspevok na stravovanie 

dôchodcov vo výške 2 Eur na jeden obed pre: po a) dôchodcu, ktorého dôchodok jeho 

jediným zdrojom príjmu a nepresiahne výšku 500 Eur mesačne, po b) dôchodcu, 

ktorého súbeh dôchodku a príjmu nepresiahne výšku 500 Eur mesačne, po c) dôchodcov 

žijúcich v spoločnej domácnosti, u ktorých podiel súčtu výšky dôchodkov vrátane výšky 

iných príjmov a počtu dôchodcov nepresiahnu priemernú sumu 500 Eur mesačne na 

jedného dôchodcu. Po 2.) finančné krytie na sumu 80.000 Eur na účelový príspevok na 

stravovanie dôchodcov a to presunom v programovom rozpočte mesta Košice na rok 

2022 v rámci programu 1: Sociálne mesto. Po 3.) zmenu uznesenia Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach číslo 514 zo dňa 20. 10. 2020 tak, že v bode 2 uznesenia sa 

za slová „od 1. 1. 2021“ vkladajú slová „do 30. 6. 2022“.“ 

 

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

 

Hlasovanie č. 103 -  za: 29, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne.  

- - - 

 

Bod č. 48 

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – „Modernizácia údržbovej 

základne v Košiciach, realizácia – II. etapa“ – projekt realizovaný z Operačného 

programu integrovaná infraštruktúra (OPII) 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram rozpravu k bodu č. 48. Uzatváram rozpravu 

a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa § 10 zákona 401 z roku 1990 Z. z. o meste Košice v znení neskorších predpisov 

po a) schvaľuje podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie 
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projektu „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - druhá etapa, podľa 

predloženého návrhu.“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, dámy a páni, hlasujeme o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 104 -  za: 29, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Tento projekt bol schválený.  

- - - 

  

Bod č. 49 

Zmena zriaďovacej listiny Zoologická záhrada Košice, Ulica k Zoologickej záhrade 1, 

040 01 Košice 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Zmena zriaďovacej listiny Zoologická záhrada Košice. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. Pokiaľ sa nikto do diskusie nehlási, uzatváram 

diskusiu a poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa príslušných právnych predpisov schvaľuje novú zriaďovaciu listinu príspevkovej 

organizácie Zoologická záhrada Košice, ulica K Zoologickej záhrade 1, 040 01 Košice – 

Kavečany, IČO: 0083089 podľa prílohy k tomuto uzneseniu.“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Dámy a páni, hlasujme o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 105 -  za: 29, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh bol schválený.  

- - - 

 

Bod č. 50 

Zmena člena orgánov v neziskovej právnickej osobe Fond zdravia mesta Košice, 

neinvestičný fond, v ktorej je mesto Košice zriaďovateľ 

 

p. Gibóda, námestník primátora: Pokračujeme bodom číslo 50, ktorým je Zmena člena 

orgánov v neziskovej právnickej osobe Fond zdravia mesta Košice, neinvestičný fond, v 

ktorej je mesto Košice zriaďovateľ, Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči pán 

poslanec Lipták. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, stručne sa len vrátim ku klíme pán námestník, 

keď poslanec požiada, aby k tomu dal niekto úvodné slovo tak slušnosť káže dať to 

úvodné slovo k tomu, pretože bol to dôležitý materiál ale, keďže podľa mňa vy hore čo 

tam sedíte nemáte ani šajnu, čo je v tom materiáli, preto si to takto sekol, no vráťme sa 

k Fondu zdravia ja som ten člen, ktorý vystúpil z tohto Fondu zdravia a poviem dva 

dôvody, prečo som odstúpil. Jeden dôvod je ten, že hovoril som tu aj párkrát, 

nedokázalo sa mi to nepodarilo sa mi to presadiť na fonde, stále mám veľké výhrady 

voči 10 percentnej spoluúčasti na projektoch a vysvetlím prečo, pretože sú to malé 

projekty a všetci tu rozprávame o podpore občianskej spoločnosti možno študentských 

aktivít medziblokových  aktivít, ktoré väčšinu sa konajú na verejnom priestranstve 

dochádza buď k zhodnocovaniu verejného priestranstva alebo nejakým vzdelávacím 
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veciam a myslím týchto subjektov, aby priložili ešte 10 % k tomuto projektu, čo je 

podľa mňa nieže diskriminačné, čo je podľa mňa filtračné, pretože sú rôzne subjekty, 

ktoré v podstate majú občianske združenia. Robia to de facto ako biznis a my im 

prispejeme ešte na ten biznis, lebo oni tú spoluúčasť vedia dať, lebo sa im rodičia 

vyskladajú na to. A preto si musíme povedať, že či vôbec v tomto meste máme aspoň 

nejaký fond, ktorý by naozaj chcel podporovať občianske aktivity bez toho, aby tam 

bola desaťpercentná spoluúčasť. Nie, nie je tu taký fond, čiže mnohé subjekty sa 

neprihlásia o tento fond so svojimi aktivitami, pretože nemajú na to tých 10 %. To bol 

prvý dôvod prečo som odstúpil, pretože toto nie podpora občianskej angažovanosti a 

druhý dôvod bol ten, že fond zasadal vždycky v štvrtom alebo v piatom mesiaci. Minulý 

rok zasadal tiež úplne na doraz na posledný termín, kedy bolo možné a keby sme my 

traja poslanci z nášho klubu nepožiadali zvolanie fondu tak možno zasadáme na 

Vianoce. Tohto roku bolo to isté, zasadal v apríli, v máji sa potom schvaľovali projekty 

a v júni sa podpisovali, čiže pol roka je fuč a tzn. tie subjekty, ktoré sa chcú napr. 

venovať vzdelávaniu detí a mládeže sú vyfiltrované, lebo potom nastupujú prázdniny a 

príde september, október, november, december a je koniec roka, čiže ja si takto 

fungovanie fondu nepredstavujem a to bol dôvod prečo som odstúpil. Buď chceme 

podporovať občianske aktivity a napr. vzdelávanie detí alebo potom financujme alebo 

spolufinancujeme aktivity niektorých subjektov, ktoré možno len čakajú na to, lebo keď 

sa fond spustí v polovičke roka, tzn. subjekty, ktoré v prvej polke roka by sa chceli 

uchádzať o peniaze, ale fond nevypísal vlastne žiadne témy, tým pádom vypadajú z hry. 

Ostane viacej peňazí pre menej subjektov, to je dôvod, ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora: S faktickou pán poslanec Karaffa,  

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec Lipták, ďakujeme ti za tvoju 

prácu pre Fond zdravia mesta Košice aj pre toto mesto. 

 

p. Gibóda, námestník primátora: Pán poslanec Rovinský. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Mal som sto chutí v tejto zdravici pokračovať, ale takto ja by som 

bol čiastočne za, ale čiastočne teda určite nie, pokiaľ tie organizácie evidentne robia to, 

čo je úlohou mesta v prípadne MČ, tzn. je to úloha obce a oni tú úlohu v plnom rozsahu 

tak tých 10 % je také, že to môže byť predmetom diskusie. Na druhej strane občianske 

združenia majú možnosť hľadať si zdroje aj inde a ide o to, aby tie občianske združenia 

a je túto možnosť využívali, aby by som povedal skákali do tej výšky, na ktorú majú, 

lebo pokiaľ niekto chce ísť, teraz bude naschvál prosím vás preháňať, do miliónového 

projektu a mám prázdnu kešeň, tak to najsprávnejšie riešenie nie je obyčajne. Čiže ja si 

myslím, že je škoda, že si z toho fondu odišiel, lebo mohol si sa myslím podieľať na to, 

aby prechádzali tam rozumné projekty. Toto pravidlo spolufinancovania je bežné v celej 

Európe. Niekedy je to ozaj ťažké, ale asi sa s tým treba zmieriť, že je to tak. Ukáž, že 

vieš aj inde zohnať nie len od nás.  

 

p. Gibóda, námestník primátora: Ďakujem, pán Lipták s faktickou. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Nebudem radšej. 

 

p. Gibóda, námestník primátora: Ďakujem dámy a páni, nakoľko vedenie mesta Košice do 

dnešného dňa nepredpokladám, že ani návrhová komisia sme nezaznamenali nomináciu 

v zmysle bodu B., kde by sme mali menovať do funkcie člena správnej rady fondu. Je 
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nejaká nominácia? Poprosím poslanca, aby sa prihlásil a nominoval svojho kolegu alebo 

kolegyňu, ktoré by mali záujem. Hlási sa niekto? Poprosím pána poslanca Djordjeviča. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, mám nomináciu pána poslanca Dominika 

Karaffu. 

 

p. Gibóda, námestník primátora: Vidím, že je súhlas zo strany pána poslanca Dominika 

Karaffu s touto nomináciou, čiže poprosím teda návrhovú komisiu, aby upravila návrh, 

keďže nemáme žiaden iný protinávrh, čiže poprosím doplniť do bodu B. nomináciu 

pána Dominika Karaffu a týmto uzatváram, pán poslanec Ihnát ešte s faktickou. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som prvýkrát v živote vlastne navrhol ako 

nomináciu pána Miroslava Špaka ako prvýkrát naozaj, lebo túži po funkciách, keď to 

príjme pán poslanec bol by som veľmi rád. 

 

p. Gibóda, námestník primátora: Pán poslanec nerobí sa to faktickou. Neviem, že či pán 

poslanec Špak súhlasí. Nerobme z toho kovbojku poprosím. Pán poslanec Špak nech sa 

páči. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem veľmi za dôveru a rozumiem tej dôvere, ale už len tá veta, že 

bažím po funkciách, nie neverte tomu priatelia, kolegovia, nemám záujem.  

 

p. Gibóda, námestník primátora: Dobre, takže máme jedno jediné meno. Poprosím, týmto 

uzatváram diskusiu. Môžem uzatvoriť diskusiu pán poslanec Ihnát? 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, môžete uzatvoriť diskusiu. 

 

p. Gibóda, námestník primátora: Ďakujem, uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu 

o prednesenie návrhu na uznesenie. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a návrhová komisia: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle 

príslušných právnych predpisov, vo Fonde zdravia mesta Košice, neinvestičný fond, 

Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 31256121, v ktorej je Mesto Košice 

zriaďovateľ, po A.) berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena správnej rady fondu 

MVDr. Zdenka Liptáka, po B.) menuje do funkcie člena správnej rady fondu Mgr. 

Dominika Karaffu.“  

 

p. Gibóda, námestník primátora: Ďakujem hlasujeme o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 106 - za 26, proti 0, zdržal sa 1 

 

p. Gibóda, námestník primátora: Návrh bol schválený.  

- - - 

 

Bod č. 51 

Návrh postupu riešenia základného imania obchodnej spoločnosti NTC Košice, a. s. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pokračujeme bodom 51 - Návrh postupu zvýšenia 

základného imania obchodnej spoločnosti NTC Košice, a. s., ako predkladateľ tohto 

materiálu by som chcel kolegov oboznámiť, že z dôvodu schváleného memoranda so 
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spoločnosťou, respektíve so Slovenským tenisovým zväzom, v rámci ktorého bola 

založená, respektíve funguje spoločnosť NTC Košice, a. s. a v rámci schváleného aj 

schémy financovania na nasledujúce roky tak, ako to bolo v prípade aj Košickej 

futbalovej arény, navrhujeme, aby v zmysle tohto zarámcovaného rámca na 

spolufinancovanie bolo dané zo strany valného zhromaždenia poverenie pre 

predstavenstvo spoločnosti, aby mohlo postupne a v tých tranžiach navyšovať základné 

imanie a zjednodušili sme tak celý proces v rámci zvyšovania základného imania a 

financovanie tejto stavby. Zároveň v bode b) žiadame predsedu na vykonanie 

príslušných právnych úkonov, ale zároveň aj v bode a) ešte v písmene f) schvaľujeme 

zmenu stanov, ktorá reflektuje aj na niektoré malé zmeny a jedna z tých zmien, ktorá sa 

tam vyskytla, nie je síce malá, ale posilňuje postavenie mesta, ktoré bude musieť 

súhlasiť so všetkými výdavkami nad 30 tis. Eur, respektíve jeho zástupca 

v predstavenstve. Čiže keď doteraz sme sa rozprávali o tom, že manažérsku kontrolu má 

plne v rukách iba Slovenský tenisový zväz, dnes sa to nebude môcť diať bez súhlasu 

zástupcu mesta Košice. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec 

Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ja by som sa len chcel opýtať, že kto tam je nejako aspoň kvázi 

odborník, stavbár, ktorý bude vedieť túto vec kontrolovať a možno dať takú vsuvku, 

ako zvykne kolega Rovinský. Bude to síce o dosť menšie, ale stáť to bude toľko isto. To 

je situácia, ktorá momentálne na trhu je a to myslím, že všetci vieme. Takže urobili sme 

to o polku menšie, ale stať to bude minimálne toľko isto peňazí. Počkali sme štyri roky.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, skôr než pustím faktické. Stavba sa už 

spustila. Verejné obstarávanie prebehlo a mám pre vás dobrú správu. Cena vysúťažená 

je na úrovni 15 mil. presne tak, ako pred dvoma rokmi bola odhadovaná. Druhý 

v poradí, napríklad bol 15 mil., necelých 15,5 milióna. To znamená, že stavba sa na 

naše tiež očakávania nepredražila a verím tomu, že postrážime túto stavbu s tými 

odborníkmi, ktorí boli vybratí cez verejné obstarávanie, čo sa týka stavebného dozoru 

na túto stavbu. Určite, ak máte záujem, ako člen predstavenstva, kľudne vám 

sprostredkujem stretnutie, aj ďalšie informácie, ale už to bolo aj medializované, že 

stavba sa začala. Nech sa páči, pán poslanec Rovinský. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Ďakujem. Škoda mlčať.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Pokračujte. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Rovinský opäť. Nič? 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Nič. Neviem to. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Asi je nejaká chyba so zariadením. Dobre. Ak nie sú 

žiadne ďalšie otázky, uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov po A) schvaľuje peňažný vklad majetku mesta 

Košice do základného imania obchodnej spoločnosti NTC Košice zo sídlom 

Príkopovová 11736/6, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50152742, 
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ďalej len NTC Košice, vo výške 2.744.000 Eur za roky 2022, 2023 a 2024, v časti b) 

a c), d), e) a f) podľa predloženého návrhu; po B) žiada predsedu predstavenstva NTC 

Košice, a. s., aby vykonal príslušné právne úkony v súvislosti so zvyšovaním 

základného imania predstavenstvom NTS Košice, a. s..“  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Dámy a páni, hlasujeme o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 107 -  za: 26, proti: 0, zdržali sa: 3 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. 

- - - 

 

Bod č. 52 

Zmena zakladajúcich dokumentov obchodnej spoločnosti Košická futbalová aréna a.s. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 52 - Zmena zakladajúcich 

dokumentov obchodnej spoločnosti Košická futbalová aréna a. s.. Opäť ako 

predkladateľ tohto návrhu, materiálu si dovolím uviesť, že sa jedná o rozšírenie 

pôsobnosti v rámci stanov obchodnej spoločnosti a zároveň a to je vlastne všetko. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Je to síce o zmene zakladajúcich 

dokumentov, ale som sa chcel opýtať, že možno si spomeniete na predošlé, či pred 

predchádzajúce ešte predtým zastupiteľstvo, keď sme sa bavili o nominácii mojej osoby 

do Košickej futbalovej arény a bola tu argumentácia taká, že pán Kanuščák je nominant 

Ministerstva školstva. Medzičasom sa stal poslanec Národnej rady, čiže už nie je 

zamestnancom Ministerstva školstva. Preto sa chcem opýtať, či ešte stále je ich 

nominant v tejto organizácii teda v KFA, teda u nás, či ste to vôbec komunikovali alebo 

ste sa medzi sebou aspoň bavili. Alebo to je jedno ako, ale že či to platí vlastne. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Áno, osobne som komunikoval priamo v Bratislave so 

štátnym tajomníkom Ministerstva školstva zodpovedným za šport, pánom Husárom, 

ktorý potvrdil túto nomináciu za Ministerstvo školstva. Pán poslanec Lipták. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja si len dovolím takú poznámku k tomu, že je 

zaujímavé pán námestník, že pri týchto dvoch materiáloch dokonca dávaš aj úvodné 

slovo, aj bližšie informácie. Veď to máme v materiáloch, sme mohli rovno hlasovať. 

Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Budem si to pamätať pri nasledujúcich bodoch. 

Uzatváram diskusiu a môžeme, poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na 

uznesenie. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa príslušných právnych predpisov po a) schvaľuje zmenu Stanov obchodnej 

spoločnosti Košická futbalová aréna a. s. podľa predloženého návrhu, po b) žiada 

primátora mesta Košice a predsedu predstavenstva Košickej futbalovej arény a. s., aby 

vykonali príslušné právne úkony v súvislosti s vypracovaním úplného znenia Stanov 

akciovej spoločnosti a zabezpečením zápisu zmien v obchodnom registri. 
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Hlasujeme o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 108 - za: 27, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh bol schválený.  

- - - 

 

Bod č. 52/1 

Memorandum medzi VSD, a.s. a mestom Košice 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Bod 52/1 - Memorandum VSD a ja týmto otváram 

diskusiu, ale dávam ako prvému slovo pánovi poslancovi Špakovi, ako predkladateľovi. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Máme to všetci v emailoch, kolegovia. 

Chcem týmto poďakovať aj pánovi riaditeľovi Hruščovi z VSD, aj našim kolegom, že 

sme konečne sa dostali aspoň k čiastkovým informáciám, ako sa toto memorandum 

napĺňa a po poslednom osobnom stretnutí s pánom Hruščom sme došli k týmto 

informáciám. Neviem, či ste to stihli všetko prečítať. Tých materiálov je veľa, ale 

poviem vám toľko, že mali sme čerpať 7 mil.. Na to ešte nemáme zdokladované, koľko 

bolo čerpané. Bude to všetko doložené a k tým trom miliónom sme čerpali 400 tis.. To 

znamená, 2,600 mil. nám ostáva. V memorande je spomenuté, že trebalo čerpať 2017 

2020, na čo som osemkrát upozorňoval aj predošlé vedenie, aj aktuálne vedenie a už sa 

dostávam k informáciám ako v skutočnosti tieto možnosti sme využili. Osobný prísľub 

pána riaditeľa Hrušča bol taký, že nám predĺži tu možnosť čerpania, ale myslím si, že 

tak ako som to už oznámil, ani ja, ani on nie sme nenahraditeľní, tým pádom budem rád, 

ak štatutári oboch, aj mesta, aj VSD, spíšu dodatok k tomuto referendu, memorandu. 

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach žiada primátora mesta 

zabezpečiť spísanie dodatku memoranda o porozumení, vzájomnej spolupráci medzi 

mestom Košice a spoločnosťou Východoslovenská distribučná a.s. obsahujúci záväzok 

od VSD, a.s. o predĺžení termínu do roku, do 31. 12. 2027 pre vytvorenie nových 

elektro energetických kapacít pre občanov mesta Košice vo výške 2.600.000 Eur. 

Termín do: najbližšie rokovanie mestskej rady a do 5 dní po rokovaní poslať správu z 

rokovania emailom poslaneckému zboru. Toto odovzdám a už som vlastne odovzdal 

komisii, takže páči sa. Ďakujem pekne.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Skôr než pustím pána poslanca Filipka ku faktickej, 

poprosím vás, pán poslanec, doručiť tento návrh za predsednícky stôl a neviem 

kolegovia, ako posielate tie návrhy, lebo ja sledujem, že poslaneckí kolegovia dostávajú 

návrhy, pani námestníčka nedostáva návrh, ja nedostávam návrh, primátor nedostane 

návrh. Ani pán Filipko ukazuje, že nedostal návrh. Ani pán riaditeľ magistrátu nevidel 

návrh. Ak už ich posielate elektronicky, tak vás chcem poprosiť, posielajte ich naozaj na 

všetkých poslancov, aj na vedenie mesta, aby sme to mali reálne tu na a nie potom sa tu 

naťahujeme na tom, že či sme dostali včas alebo nedostali. No, neposlali ste nám to. Pán 

poslanec Filipko s faktickou na pána poslanca Špaka. 

 

p. Filipko, poslanec MZ: Áno, ďakujem. Práve reagujem na pána Špaka, ktorý hovoril, že 

poslal návrhy, no nie som, myslel som, že som neporiadník a zle som pozrel, ale 

kontrolujem a ani od pána Saxu a ani od pána Vrchotu a ďalšie návrhy ani od pána 

Špaka žiaľ neprišli na, ani na poslanecký, ani na gmail, ktorý využívam, tak skontrolujte 
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si priatelia. Verím, že to bolo nie úmyselne, ale potom reagujem takto na niektoré 

materiály, ktoré som nevidel. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Karaffa, nech sa páči. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať, či by bolo možné na 

základe teda schváleného uznesenia a potom predloženia toho dodatku realizovať 

elektrické prípojky napríklad na evanjelický cintorín, kde nám nesvietia ešte stále lampy 

alebo aj napríklad na ihrisko slobody, ktoré MČ zobrala do nájmu a veľmi by bolo vhod 

keby sme mali aj vlastnú elektrickú prípojku. Ide o majetok mesta Košice, takže si 

myslím, že aj tá prípojka v podstate by slúžila naďalej majetku mesta, či by bolo možné 

takéto investičné aktivity realizovať, teda z tohto memoranda. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Poprosím pán riaditeľ, aby potom zareagoval. Pán 

poslanec Špak s faktickou na pána poslanca Karaffu. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. A tieto možnosti som komunikoval s pánom 

riaditeľom vo VSD, ale nedovolím si odpovedať, či je to možné, či nie je, ale je tam 

naozaj mnoho možností, ktoré vieme využiť a určite treba zvážiť už aj to, že keďže 

vieme, aký zákon sa schválil o nájomných bytoch, tak toto je dokonalá vec, kde 

môžeme využiť tie peniaze pri ďalšej plánovanej výstavbe. Ja ešte doplním k tomuto 

materiálu, že prešiel komisiou a bol schválený. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za slovo. Myslíte komisiou dopravy 

a výstavby, pán poslanec? Finančnou komisiou. Okej. Pán poslanec Špak teda 

nasleduje.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Ja som aha, pardon. To nie. Ďakujem. Ja som chcel. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Nie, tak poprosím teda pána riaditeľa o reakciu. 

 

p. Čop, riaditeľ magistrátu: Čo sa týka evanjelického cintorína, respektíve všetkých investícií, 

ktoré sa týkajú vlastne nejakej energetiky, tak samozrejme prvé možnosti čo sú, sa 

pozeráme na memorandum, či je možné to realizovať. V tomto prípade táto investícia 

nespadala pod nastavené memorandum. Podľa mojich informácií je tam už aj podpísaná 

zmluva s realizačnou firmou, ktorá bude realizovať novú trafostanicu. Vlastne v lokalite 

medzi evanjelickým cintorínom a vlastne lokalitou, kde sa pripravuje nový park 

z drevín, ktoré budú ako náhradná výsadba za Slaneckú. Celá tá kapacita tejto 

trafostanice bola koncipovaná už tak, aby nepokrývala len evanjelický cintorín, ale aj 

tento nový plánovaný park, čiže vlastne pozeráme už vizionársky do budúcnosti a viem, 

že kolegovia v týchto dňoch chystajú aj svetelno-technické posúdenie lokality 

evanjelického cintorína tak, aby tam boli navrhnuté správne výbojky, ktoré osvetlia 

daný park, ale nebudú pôsobiť rušivo pre, by som povedal, okolité byty, áno, alebo 

respektíve, aby sme tam vedeli tie svetlá vedeli regulovať nočných hodinách. Áno. 

Takže malo by to byť už v rámci tých smart riešení a rozvádzač by mal byť diaľkovo 

ovládateľný. Takže, ak vám takáto informácia stačí, tak... To je v rozpracovanosti, 

nakoľko je to asi 2 alebo 3 týždne stará záležitosť, tak sme rýchli, ale toto nedokážem 

zabezpečiť na počkanie. 
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Keďže sme to videli ešte len teraz, pán 

poslanec Špak, tak ja ešte poprosím pána riaditeľa, aby sa vyjadril, nakoľko on viedol 

rokovania s predstaviteľmi VSD, aj spolu s pánom primátorom, že či ten návrh na nový 

dodatok k memorandu je vhodný. 

 

p. Čop, riaditeľ magistrátu: Memorandum si vyžaduje dve zúčastnené strany. Na stretnutí 

bolo povedané, že ešte prebehne ďalšie stretnutie medzi VSD a pánom poslancom. Čiže 

v tomto okamihu nedokážem hovoriť za druhú stranu. Áno. Čiže v každom prípade 

mesto je pripravené rozširovať spoluprácu s VSD a myslím si, že je to v záujme 

všetkých zúčastnených strán. Aj touto stranou sa chcem partnerovi z VSD verejne 

poďakovať za jeho podporu, ktorú prejavuje mestu a všetkým projektom, ktoré sa 

realizujú na meste a pri riešení technických problémov, ktoré sa vyskytujú v priebehu 

realizácii. Takže takto platí veľká vďaka. Ak môžem takto povedať, ale vzhľadom na to, 

že vlastne vidíme tento návrh tuná teraz prvýkrát a tým, že vlastne na záväzok, i keď 

povieme si, že memorandum nie je záväzný dokument, ale pre mňa je záväzný 

dokument, treba súhlas dvoch strán. Budem sa k tomu vedieť vyjadriť, až keď budem 

mať reakciu od partnera, ktorý sa musí takisto podpísať pod tento dokument. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán riaditeľ, poprosím ešte, aby ste reagovali na 

informáciu, že máme 2,6 milióna niekde na stole, že nás čaká.  

 

p. Čop, riaditeľ magistrátu: Pri tej diskusii, ktorá bola vedená, poviem to tak, točila sa táto vec 

okolo tejto sumy, ale je to, poviem tak, rozdielny výklad dvoch zúčastnených strán. 

Každá strana mala svoj výklad investícií, ktoré sa realizovali na území mesta. Keď 

môžem povedať, VSD deklarovalo, že na území mesta realizovalo väčšie investície, ako 

sa zaviazalo a dohoda bola, že vlastne pripravia k tomu podklady, ktorými preukážu 

rozsah investícií, ktoré sa realizovali na území mesta a ktoré ešte aj v nasledujúcom 

období plánuje VSD preinvestovať, napriek, by som povedal, aktuálne komplikovanej 

situácii, ktorá sa nachádza, ktorá je na energetickom trhu. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pán riaditeľ. Nasleduje s faktickou pán 

poslanec Špak, po ňom pán poslanec Lörinc. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len doplním k tomu, že volal mi dnes 

dopoludnia pán riaditeľ, mám stretnutie s ním na budúci týždeň a ukázal som mu tento 

návrh, o ktorom budeme hlasovať. Zobral to, že áno ďakujem, beriem na vedomie a 

zaujmú potom postoj. To znamená, nemal nič proti tomu. Uvidíme, ako dopadne 

jednanie primátora s nim. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Lörinc. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ospravedlňujem sa, len trošku mi je nejasná tá 

situácia, ktorá nastala, lebo pán poslanec Špak prišiel na komisiu s tým, že našiel 2,6 

milióna na príjmovej stránke a tie sú na stole a stačí ich zobrať a budeme mať 2,6 

milióna. Napríklad z toho by sme vedeli financovať to, čo schválili poslanci na 

bezplatnú dopravu z Jazera. Tak to potom zaplaťme z tých 2,6 milióna, keď pán Špak 

tvrdí, že tu sú na stole. A druhá otázka, je pán riaditeľ. To teraz poslanec Špak mal 

poverenie od mesta rokovať s VSD alebo môžem ísť ja rokovať s TEKO a donesiem 

vám memorandum na stôl bez toho, že by ste ho videli na zastupiteľstvo? Alebo ako to 

tu teraz funguje, lebo trošku na jednej strane tlačíte na to, že má byť štábna kultúra a na 
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druhej strane pri každom type uznesenia tu štábnu kultúru sami prelamujeme. Čiže 

môžem ísť ja rokovať s firmami a donesiem vám memorandum?  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán riaditeľ, poprosím s reakciou?  

 

p. Čop, riaditeľ magistrátu: Ak mám na to zareagovať. Bolo tuná uznesenie, ktoré predkladal 

pán poslanec v záujme toho, aby sme si vyjasnili aké podklady alebo aké skutočnosti 

chce objasniť. Dovolil som si zorganizovať stretnutie s partnerom z druhej strany tohto 

memoranda, aby sme si vyjasnili investície, aby sme si objasnili vlastne celý pohľad 

investícií, ku ktorým sa druhá strana zaviazala a ktoré sa realizovali na území mesta v 

rámci plnenia tohto memoranda a na základe toho bola vlastne dohoda, že mesto v 

spolupráci s partnerom, to je s VSD, pripravíme podklady, ktoré budú slúžiť na 

naplnenie uznesenia, ku ktorému sme boli zaviazaní. Bohužiaľ, teraz sa deje niečo, čo je 

výrazne nad rámec akýchkoľvek dohôd a skutočnosti. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. S procedurálnym návrh pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ja by som veľmi rád objasnil pánovi Lörincovi, čo som povedal na 

finančnej komisii, lebo tvrdí niečo iné. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, procedurálny návrh? 

 

p. Špak, poslanec MZ: Navrhujem jeden vstup pre mňa, ako predkladateľa, aby som mu to 

mohol vysvetliť.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Hlasujeme o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 109 -  za: 19, proti: 1, zdržali sa: 6 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh bol schválený. Nasleduje pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja som to slovo chcel hlavne kvôli tomu, aby som 

to vysvetlil kolegovi Lörincovi, ale on stlačil, že nechce to počuť, to vysvetlenie. Tak 

som teraz dosť ako zmätený z toho, že či vážne chce počuť to, čo sme naozaj na komisii 

aj odhlasovali, pán poslanec. Takže ja som o žiadnych 2,6 milióna na stole nerozprával 

a ani teraz, si myslím, že som o nich nerozprával. Ja som hovoril o tom, že môžeme 

čerpať tieto služby, ktoré poskytuje VSD ako taká a že sme mali čerpať na základe 

memoranda do troch rokov a urobili sme chybu, lebo nereagoval ani Raši, ani aktuálny 

primátor. Toto riešim štvrtý rok a Laco aj ty si hlasoval za to, aby sme to konečne mali 

na papieri a doniesol som to na papieri, odovzdal to primátor, ale tie papiere boli 

nedostatočné. Tebe sa zdala tá správa z VSD taká, ako treba? Lebo ja pokiaľ viem, 

nemáš žiadnu. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Rovinský. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. No, ja si tak matne spomínam, že bola dajaká 

informácia o 2,6 melóna, ktoré ležia na stole a ktoré môžu prepadnúť, tak všelijak. Ja si 

na také spomínam, no ale nič to, hlavne, že všetko dobre dopadne. Verná láska 

zvíťazila. 
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Poprosím pán poslanec k veci. Pán poslanec Lörinc. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja pán poslanec takisto nezabúdam a presne to si 

pamätám a to ste povedali. Ak to nie je pravda, kľudne ma žalujte, budeme to riešiť na 

súde, ale povedali ste, že 2,6 milióna leží na stole a stačí ich zobrať. A druhá vec, príde 

mi to celé ako rozkopávanie otvorených dverí, lebo tu pán riaditeľ tvrdí, že rokujú a že 

smerujú k dohode a vy rýchlo sa ponáhľate, aby ste prišli s uznesením a potom budete 

ďalšie roky alebo mesiace v tomto parlamente vykrikovať, že vy ste priniesli peniaze do 

mesta. To ste robili aj s inými témami a príde mi to minimálne divné, tak buď potom 

nech vedenie mesta rokuje a ten kto vedie rokovania má prísť s nejakým výsledkom 

alebo potom vedenie mesta poverilo poslanca Špaka a je legitímne, že s tým príde, ale 

nemôžete mi potom povedať na rokovaní, že to ste nevideli. Lebo to je voči poslancom, 

to je nefér. Berte tak, že vy tvrdíte, že ste to nevideli, ale na druhej strane Špak rokuje za 

mesto Košice, ale nemá poverenie. Veď nerobme z toho Kocúrkovo tu. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pani poslankyňa Slivenská, nech sa páči. 

 

p. Slivenská, poslankyňa MZ: Ďakujem. Hodnú chvíľu tu už prebieha diskusia. Ja to vnímam 

tak, že o ničom, lebo máme tu nejaký návrh memoranda, ktorý podľa mňa, keď 

vyhodnotí pán primátor, že je to pre mesto nevýhodné, tak nepodpíše tento návrh 

uznesenia, tak sa chcem priamo opýtať, pán Gibóda, vás, aby ste vnímali tú otázku: že 

ak tento návrh schválime, my poslanci, či nám niečo reálne hrozí alebo či sa dostaneme 

do nejakého rozporu, lebo jedna strana to tvrdí, že áno niečo dohodnuté je, niečo máme 

na stole. Druhá strana tvrdí, že teoreticky to môže byť pravda, ale nie sme si istí, lebo 

výklad strán je rôzny. Tak otvorene sa pýtam, že keď si prečítate tento návrh uznesenia, 

či je tam niečo, čo je vyslovene v rozpore. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pani poslankyňa, keďže ja už osobne si nedovolím 

vám dávať akúkoľvek radu po dnešku, tak poprosím pána riaditeľa, aby sa vyjadril. 

Ďakujem. 

 

p. Čop, riaditeľ magistrátu: Ja si dovolím zareagovať v takom duchu, že je asi neštandardné, 

keď druhá strana memoranda návrh videla dneska, respektíve jej to nebolo nejakým 

spôsobom zaslané a nemáme ich ešte reakciu, robiť nejaký záväzok na podpis 

memoranda. Proste na memorandum musia byť dve strany, ktoré si to vzájomne 

odkomunikujú, verifikujú tieto dokumenty a dohoda je, že zo strany VSD na základe 

podkladov, ktoré boli zadefinované na stretnutí, sa pripraví spolu s majetkovým 

oddelením a VSD, čiže s partnerom, výstup, na základe ktorého bude deklarované na 

koľko je aktuálne realizované plnenie podľa už platného memoranda. Čiže my sme už 

raz takýto výstup dávali a dohodli sme sa, že budeme aktualizovať k dnešnému dňu, 

áno, alebo ku dňu nášho stretnutia, ktoré bolo minulý týždeň a sme sa zaviazali, že ešte 

prebehne stretnutie, kde si tieto výstupy verifikujeme a takto s tým pôjdeme na 

verejnosť. A my dneska riešime niečo, čo možno bolo povedané na nejakom stretnutí, 

ale ja som na tom stretnutí nebol alebo sa stalo to, že sme boli na dvoch rozdielnych 

stretnutiach. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Djordjevič s procedúrou. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán námestník. Aj na základe diskusie, aj na 

základe toho, čo povedal pán riaditeľ, nakoľko sú nezrovnalosti v informáciách, tak 



208 
 

navrhujem procedurálnym návrhom prerušiť rokovanie tohto bodu a presunúť ho do 

najbližšieho riadneho zastupiteľstva. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujeme. Hlasujeme o tomto procedurálnom návrhu 

na prerušenie rokovania v tomto bode. 

 

Hlasovanie č. 110 -  za: 22, proti: 1, zdržali sa: 5 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh bol schválený. Sme prerušili, to znamená, že 

tento bod tým pádom sme posunuli na ďalšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva. 

- - - 

 

Bod č. 53 

Informácia o transformácii Nadácie PRO CASSOVIA  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 53 - Informácia 

o transformácii Nadácie Pro Cassovia. Opäť bod, dámy a páni, ktorý pred vás 

predkladám, respektíve prichádza, som predkladateľ tohto materiálu. Dovolím si teda 

krátke zhrnutie. Nadácia Pro Cassovia, ktorá bola založená na verejnoprospešné účely v 

meste Košice, ale po právnych analýzach sa ukázalo, nemá priamy právny vzťah medzi 

mestom a touto nadáciou. Preto po konzultácii s právnym oddelením, aj s hlavným 

kontrolórom mesta Košice sme navrhli úpravu nadačnej listiny, ktorá dovolí nielen 

tretieho chýbajúceho člena do správnej rady, ale zároveň odsúhlasuje návrh zmenených 

stanov a umožní tak mestu Košice aj za pomoci administratívnych pracovníkov mesta 

spojazdniť, keď to tak poviem, túto nadáciu, aby sme jej historickú hodnotu zachovali a 

využili ju pre ďalšie vlastne účely mesta. Nechcem povedať, áno.  Generácie, účely 

mesta. Táto nadácia by mala plniť aj ten účel, ktorý tu bol niektorými poslancami 

vytýkaný, aby mestské podniky posielali napríklad svoje 2 percentá dane na konkrétny 

nejaký účel, podľa nejakých pravidiel a táto nadácia by mala plniť túto úlohu. Nech sa 

páči, pán poslanec Lipták, po ňom pán poslanec Filipko. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za obsiahly úvod k danému materiálu. Nadácia. Ak sme si 

ten materiál prečítali, tak prišli by sme na to, že tá nadácia fungovala, nefungovala, 

plnila si, neplnila si svoje povinnosti a už neviem, na ktorom rokovaní bol podaný taký 

návrh, s ktorým som sa v podstate ja stotožnil, že by bolo najlepšie túto nadáciu zrušiť, 

pretože ak by táto nadácia sa teraz rozbehla a začala by na seba viazať nejaké finančné 

prostriedky a došla by nejaká kontrola, ktorá by zistila, že v predchádzajúcich rokoch 

sme si nesplnili niektoré zákonné povinnosti ako predkladanie koncových správ a tak 

ďalej, tak mohli by nastať problémy. Čiže bol taký návrh zrušiť túto nadáciu a založiť 

kľudne aj s tým istým názvom, novú nadáciu a tým pádom sa vyhneme všetkým tým 

problémom, ktoré tu táto nadácia so sebou ťahá. Chýbajú tam nejakí členovia, chýba 

tam hlavný kontrolór, nepredkladali sa výročné správy a tak ďalej. Možno pán hlavný 

kontrolór by vedel k tomu ešte niečo povedať. Podľa mňa by to bolo najlepšie, 

najčistejšie, lebo aj tak dneska je tam podľa mňa nič na tej nadácii a takto by sme si 

aspoň vyčistili stôl a mali by sme čistú nadáciu. To je všetko. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Filipko a následne budem reagovať . 

 

p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja k samotnému materiálu, ako nemám výhrady. 

To čo je predložené riešenie. Skôr asi mnohí z nás s údivom sme čítali a počúvali 
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vysvetlenia k tomu, že ako to vôbec mohlo fungovať dlhé roky tá vôbec spolupráca 

nadácie s mestom, ale musím povedať a hovoril som to aj na mestskej rade, že som 

sklamaný z toho, že to tak dlho trvalo, lebo my sme tam nominovali pána primátora a 

námestníka primátora, teda dve najvyššie pozície v meste do správnej rady a im to 

trvalo 3 a pol roka, aby to doriešili. No neviem si predstaviť, keby tam boli radoví 

poslanci, ako dlho by to trvalo to riešenie. Je to skutočne na škodu, lebo mnoho 

občianskych združení z tejto nadácie pravidelne získavalo podporu, aj národnostné 

menšiny, aj iné zamerané a žiaľ štyri roky sú zarezané v tejto veci. A to neboli peniaze 

mesta, to boli peniaze získané z darov, z dvoch percent a tak ďalej. Tak to je škoda. Nič 

viac. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Ja by som reagoval na pána poslanca 

Liptáka. Áno, situácia v tejto nadácii môže byť zložitá, ale pokiaľ nemáme vstup do 

tejto nadácie, pokiaľ nevieme za túto nadáciu konať, čo aktuálne nevieme za túto 

nadáciu konať. Nevieme sa vysporiadať s tým, čo by prišlo a iba fabulujeme o tom, aké 

pokuty možno prídu alebo neprídu. Ak bude tá bilancia mínusová pre mesto, respektíve 

pre túto nadáciu ako takú, tak samozrejme, že mesto nebude doplácať na to, aby 

zachránilo tú nadáciu. Treba si ale povedať, že táto nadácia má určité zdroje podľa tých 

posledných účtovných dokladov, ktoré máme. Nielen na svojich účtoch, ale v 

základnom imaní. To znamená, že je naším cieľom, pokiaľ sa dá, zachrániť aspoň tieto 

zdroje, sfunkčniť tú nadáciu a rozbehnúť jej život naplno tak, aby ako povedal pán 

poslanec Filipko, plnila ten účel, ktorý mala plniť. Bohužiaľ, títo piati napríklad 

členovia, ktorí dodnes sú v tejto nadácii, bolo veľmi ťažké sa s niektorými spojiť a mne 

je veľmi ľúto, že bývalý tajomník tejto nadácie, aktuálne jeden z kandidátov na 

primátora, po oslovení, či má napríklad telefonické kontakty na členov tejto správnej 

rady nadácie povedal, že on nemal kontakt na žiadneho z nich. Vtedy sa veľmi ťažko 

spojazdňuje akákoľvek komunikácia a rozbieha sa táto nadácia. Pán poslanec Lipták, 

nech sa páči. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ja trošku tomu nerozumiem. Ja len prečítam z toho materiálu, lebo 

verím tomu, že väčšina poslancov ho nečítala. Štatutárnym orgánom nadácie je správca 

nadácie. Posledný správca nadácie sa vzdal svojej funkcie ku dňu 1. marca 2019, 

pričom správnou radou na jeho miesto doposiaľ nebol zvolený iný správca nadácie. 

Kontrolným orgánom nadácie je revízor nadácie. Posledný revízor nadácie sa vzdal 

svoje funkcie v roku 2018. Dneska je rok 2022. Moja otázka znie. Nie sme my náhodou 

zriaďovatelia tejto nadácie? 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Nie sme. Povedal som to ako prvú vec, keď som 

uvádzal tento materiál. Nie sme správca, nie sme zriaďovateľom a je to uvedené 

mimochodom aj v stanovách, ktoré tam máte. Máte presne uvedené, kto bol 

zriaďovateľom tejto nadácie. Mesto Košice nemá priamy právny vzťah k tejto nadácii. 

Možnože poprosím pána hlavného kontrolóra, nech uvedie pár slov.  

 

p. Lipták, poslanec MZ: Zakladateľom nadácie... 

 

p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Pán námestník, ďakujem pekne. Pre doplnenie informácii, 

ktoré vám boli poskytnuté, je pravdou, že útvar hlavného kontrolóra upozornil na 

potrebu sfunkčnenia činnosti tejto nadácie. Na problémy spojené s nadáciou sme už 

upozorňovali pri kontrole, ktorá bola pred šiestimi rokmi a treba si uvedomiť jednu vec. 

Táto nadácia vznikla ako nadačný fond Rudolfa Schustera v tej dobe, keď bol 
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primátorom. Z technického hľadiska a po konzultácii naozaj, respektíve aj podľa 

návrhov našich právnikov, najlepšie, najrozumnejšie je prihlásiť sa k odkazu práve 

tohto nadačného fondu a pokračovať ďalej v tom, čo pripravil pán prezident Schuster, 

respektíve, čo založil. Táto forma riešenia situácie je najjednoduchšia a najvhodnejšia a 

naozaj tým pádom vytvoríme podmienky, aby sme v budúcnosti vedeli podporovať 

všetky projekty, ktoré majú charakter všeobecne prospešný, verejne prospešný 

a podobne. Čiže,  odporúčam naozaj poslancom postupovať tak, ako bol predložený 

návrh. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Lipták, nech sa páči. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Súhlasím s tým, čo povedal hlavný kontrolór, aj keď si myslím, že v 

podstate to, čo som ja hovoril predtým o zrušení a založení by bolo asi lepšie. Ja len 

doplním o to, lebo to, tak to vyznieva, ako keby som tu bol proste za toho blbého. 

Nadácia Pro Cassovia so sídlom Trieda SNP 48/A bola založená dotačnou listinou 

nadácie Pro Cassovia. Zakladateľom nadácie bol nadačný fond Pro Cassovia so sídlom 

Trieda SNP 48/A, čiže to je Biely dom.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: To je adresa pán poslanec. Neznamená, že to je mesto. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Môžem dokončiť? Čiže, otázka znie. Zakladateľ nadácie bol nadačný 

fond Pro Cassovia, to znamená, nadačný fond Pro Cassovia kto založil, keď sa môžem 

opýtať?  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán Ing. Rudolf Schuster.  

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ktorý bol primátorom mesta Košice. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ale nezaložil to z titulu primátora mesta Košice, 

respektíve nezaložilo to mesto. Založil to ako súkromná osoba a na základe zmeny 

legislatívy, keď bol zrušený nadačný fond došlo k tomu, že nadačný fond sa de fakto 

transformoval na túto nadáciu. Je to zložitejšie možnože trošku, preto vravím, že my 

tam nemáme takýto priamy vzťah. Preto aj zmena týchto stanov, aby sme tam dostali 

svojich administratívnych pracovníkov v rámci týchto orgánov, aby sme zabezpečili už 

v budúcnosti plynulý chod tejto organizácie, aby sme prevolili, lebo dnes volíme ešte 

jedného člena alebo dôjde k prevoleniu aj zvyšných piatich členov v rámci mestského 

zastupiteľstva a stanovy nové hovoria o tom, že všetci členovia budú prechádzať 

nomináciou mestského zastupiteľstva. Ďakujem, ak nie sú žiadne ďalšie otázky, 

poprosím, uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Berberich, člen návrhovej komisie: Máme zástupcu?  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: A ospravedlňujem sa. Máme navrhovaného zástupcu? 

Ak nie, ja si dovolím z pozície, nie že predsedajúceho, ale v predchádzajúcom bode tu 

zaznel tento návrh a ja si dovolím všetkej úcte navrhnúť pána poslanca Miroslava Špaka 

ako zástupcu do Správnej rady Nadácie Pro Cassovia. Poprosím, zapnite pána poslanca 

Špaka. 
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p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za dôveru, že prvýkrát mi Fungujúce Košice ponúkajú takúto 

možnosť, ale popravde 2 či 3 mesiace predtým, ako tu možno mnohí končíme, je to 

také, že skúste ten humor vyššej kvality použiť. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ospravedlňujem sa, pán poslanec, nebol to humor, bol 

to naozaj reálny návrh z mojej strany, ale ako mi signalizoval kolega, dovolím si teda 

zmeniť tento návrh a navrhnúť pána poslanca Františka Ténaia. Ten, poprosím, zapojte 

pána poslanca Ténaia. 

 

p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja si dovolím, ako predseda komisie kultúry tú 

nomináciu prijať. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Keďže nemáme žiadne iné návrhy na túto 

pozíciu, poprosím teda návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie v tomto 

bode. Nech sa páči.  

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s § 11 ods. 4 zákona 369 z roku 1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

po A) berie na vedomie informáciu o súčasnom stave a funkčnosti Nadácie Pro 

Cassovia, podľa predloženého návrhu v bode B), v bode C), v bode D), a po E) navrhuje 

zástupcu mesta Košice do funkcie člena správnej rady Františka Ténaia.“  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, dámy a páni, hlasujeme o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 111 -  za: 23, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh bol schválený. Ďakujem.  

- - - 

 

Bod č. 54 

Stratégia rozvoja digitálnej transformácie Magistrátu mesta Košice a mestských 

podnikov na obdobie piatich rokov 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 54 - Stratégia rozvoja 

digitálnej transformácie Magistrátu mesta Košice a mestských podnikov na obdobie 

piatich rokov. Ja poprosím pána Ondríka, aby bol pripravený a otváram diskusiu a 

dávam priestor kolegom na otázky. Ak sa nikto ďalší nehlási do diskusie, diskusiu 

uzatváram. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov berie na vedomie Informáciu o stave IT 

transformačného programu ku dňu 16. 5. 2022.“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem dámy a páni, hlasujme o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 112 -  za: 21, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh bol schválený.  

- - - 
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Bod č. 55 

Poskytnutie dotácie podľa VZN mesta Košice č. 190 občianskym združeniam Srdce 

pre mačky, Malá forma Košice a Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu č. 55 - Poskytnutie dotácie podľa 

VZN číslo 190 občianskym združeniam Srdce pre mačky, Malá farma Košice a Únia 

vzájomnej pomoci ľudí a psov. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Pán poslanec Strojný, 

nech sa páči. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, mám k tomuto 

bodu jeden pozmeňujúci návrh, ktorý znie. V bode c) Únia vzájomnej pomoci ľudí 

a psov sa suma 20 600 mení na sumu 28 600. Vysvetlím, prečo. Je tam rozpočtovaných 

70 tis., ale my ideme rozdeliť len 64 tis.. 6 tis. ostalo a mám za to, že by sme to mali 

prideliť práve tejto organizácii, keďže sa nám stará o karanténu a máme tam voči nej 

ešte nejakú podlžnosť. Ďakujem.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Vrchota, nech sa páči.  

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Ja sa v rámci aj tejto diskusie chcem aj toho, čo vystúpil, čo hovoril 

pán poslanec Strojný opýtať, že v minulom roku som mal pozmeňovací návrh rozpočtu, 

kde bolo vyčlenených dohromady 10 tis. z toho 2 tis. Eur pre ZOO Košice a 5 tis. Eur 

pre Úniu vzájomnej pomoci ľudí a psov. Bolo to brané z položky Košické Vianoce 

a Silvester. Bolo to najmä teraz, z toho silvestrovského programu a pokiaľ mám 

informáciu, uznesenie bolo podpísané, že kedy tieto finančné prostriedky im prídu na 

účet, pretože som sa ich pýtal na to a doposiaľ im neboli pripísané na účet. Ďakujem.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Neviem. Aktuálne vám na to nevieme odpovedať pán 

poslanec. Odpovieme vám písomne. Hlási sa ešte niekto ďalší do diskusie? Ak nie, 

uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o pozmeňujúci návrh a ten hlavný. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže pozmeňujúci návrh od pána 

Strojného: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych 

predpisov schvaľuje poskytnutie dotácie podľa VZN číslo 190 občianskemu združeniu 

Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov v sume 28.600 Eur.“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Hlasujeme o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 113 -  za: 22, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh prešiel.  

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh: „Mestské zastupiteľstvo 

v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje poskytnutie dotácie 

podľa Všeobecne záväzného nariadenia číslo 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

mesta Košice občianskym združeniam podľa predloženého návrhu so schválenou 

zmenou za účelom uvedenej v žiadosti o poskytnutí dotácií.“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, hlasujeme o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 114 -  za: 23, proti: 0, zdržali sa: 0 
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh bol schválený.  

- - - 

 

Bod č. 56 

Správa o stave investičných projektov: Určené parkovisko 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 56 - Správa o stave 

investičných projektov „Určené parkovisko“. Predpokladám, že pán riaditeľ tu je, tak 

možno aby bol pán poslanec Lipták spokojný, aj kolegovia, ho poprosím, aby spravil 

nejaký krátky úvod vzhľadom na predložený návrh. Možno, či sme sa niekam posunuli 

odvtedy odkedy bol dokončený tento materiál. Nech sa páči, pán riaditeľ. Áno. 

 

p. Vrabel, riaditeľ BPMK: Takže krásny dobrý deň, páni poslanci. Stav investičných 

projektov, čo sa týka aj doplnenie možno otázok zo včera. Všetko ide v súlade s 

predloženým harmonogramom. Aktuálne vlastne sme pred odovzdaním kompletnej 

projektovej dokumentácie a zároveň spolu s vedením mesta pripravujeme príkaznú 

zmluvu na realizáciu, respektíve na vysúťaženie dodávateľa. Čo sa týka určeného 

parkoviska, je tam predpoklad podľa harmonogramu, tých 90 dní. Je to zákazka s 

nízkou hodnotou - stavebné práce. K 30.06. mala byť  predložená kompletná 

dokumentácia. Čo sa týka ostatných. Môžem aj tie, pán námestník? Môžem, áno. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Bol to bod v rámci určeného parkoviska. Budú otázky 

k ďalším. Otváram teda diskusiu, kolegovia, kolegyne. Ak nie sú žiadne otázky. 

Ďakujem pán riaditeľ. Uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s paragrafom 9a, ods. 9 písm. c) zákona 138 z roku 1991 Zbierky o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov berie na vedomie informáciu o odpočte plnenia 

investičného projektu „Určené parkovisko“.“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Hlasujme o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 115 -  za: 22, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh bol schválený.  

- - - 

 

Bod č. 57 

Zámer prestavby MKP Košice na „Národné olympijské centrum plaveckých športov 

Košice“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pred nami je bod číslo 57, ktorým je Zámer 

prestavby Mestskej krytej plavárne Košice na Národné olympijské centrum plaveckých 

športov Košice. Otváram rozpravu, nech sa páči. Pán poslanec Lipták. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja mám len takú technickú otázku. Ja si 

predstavujem taký plavecký olympijský štadión asi tak nejak, že je tam desať 

olympijských mužstiev, ktoré tam prídu s desiatimi autobusmi minimálne a každé 

mužstvo potrebuje vlastnú šatňu, vlastné priestory  pre masérov a kdeakých terapeutov, 
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ktorých majú so sebou, čiže moja otázka znie: tá krytá plaváreň 40 ročná, či koľko 

ročná má vytvorené tieto priestorové možnosti, aby sa to tam dalo realizovať, aby sme 

do malej plechovky sa nesnažili napchať veci, čo patria do veľkej plechovky. Preto sa 

pýtam. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Na poslednej strane dôvodovej správy máte napísané, 50 metrový 

plavecký bazén bude prestavaný na desaťdrahový olympijský bazén vyhovujúci 

požiadavkám FINA. FINA je Medzinárodná plavecká asociácia, ktorá jasne stanovuje, 

aké majú byť pravidlá pri takomto športovisku. To znamená áno. Olympijské centrum 

potrebuje extra priestory pre trénerov, extra priestory pre rozhodcov, extra priestory pre 

antidopingovú miestnosť. Toto všetko je súčasť projektu. Ten projekt bol konzultovaný. 

To znamená, áno, obsahuje tieto veci. Väčšinou všetko sa bude sústrediť na hornom 

poschodí. Ak si dnes viete predstaviť, že vlastne, šatne boli rozdelené dole muži, hore 

ženy tak, tak ako to už dnešná doba prináša, šatne všetkých pre všetky budú postupne 

len na prízemí, aby boli bezbariérové a všetky tie prvky, ktoré je potrebné ku 

športovaniu, športoviskám, ako špeciálne miestnosti budú situované na poschodí. 

Benefit, ktorý treba vidieť pre verejnosť, lebo toto je asi podstatné si povedať, je, že 

dnes máme osemdráhový bazén. Desaťdrahový bazén má tú výhodu, že ho môžeme 

otočiť na 20 dráh, 50 pätiek. To znamená, ak dnes sa v priebehu večerných hodín vždy 

v Mestskej krytej plavárni sústredili kluby a verejnosti ostala jedna, dve, niekedy tri 

dráhy, tak jednoducho zvyšujeme kapacitu tým, že vieme v týchto časoch jednoduchým 

spôsobom otočiť bazén. To znamená, športovcov dať na jednu polovicu a stále mi 

ostáva 10 dráh, napríklad 20 pätiek pre verejnosť, pre to bežné rehabilitačné napríklad 

plávanie alebo športové pre bežných ľudí. Toto je obrovský benefit, čo znamená, že na 

tom istom priestore, ktorý dnes máme, dokážeme obslúžiť viac verejnosti. A 

samozrejme nová strojovňa a všetky prvky, ktoré s tým súvisia. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, pán poslanec Ténai a pán poslanec 

Lipták faktická. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja budem odpovedať 

pánovi Liptákovi. Možno raz ma on bude opravovať, keď budú vtáčiky alebo fotografie 

témou. Čiže, čo sa týka parkovania, keď je nejaký turnaj, nikdy nehrá desať zápasov 

vodnopólových družstiev naraz zápas. Teda 10 mužstiev, ale stále hrajú dve a dve. Čiže 

doniesť na štadión nie je problém, vyložiť športovcov, ísť zaparkovať inde. Čiže tam 

požiadavka na štyri autobusy alebo desať autobusov je úplne scestná. Čo sa týka 

plaveckých súťaží, tam väčšinou sú jednotlivci, respektíve štafety. Štafeta, pokiaľ dobre 

hovorím, sú štyria. Čiže keby bola súťaž štafiet v desaťdrahovom bazéne. Nijaký 

štadión na svete nemá štyridsať šatní. A čo sa týka vodnopólových zápasov, je 

požiadavka možno na štyri malé šatne, lebo sa hrá jeden zápas naraz a ďalšie mužstvo, 

ktoré bude hrať nasledujúci zápas, alebo družstvo. Čiže, tak asi.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ja len malý doplnok. Nerozprávame len o vodnom póle. 

Rozprávame o plaveckých športoch vo všeobecnosti. Pán poslanec Ténai. 

 

p. Ténai, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som len dal do 

pozornosti, že práve pred chvíľkou sa začali... Ďakujem, že sledujete. Práve pred 

chvíľkou sa začali 19 FINA majstrovstvá sveta vo vodných športoch v Budapešti. Čiže, 

ak by náhodou niekto mal záujem, kľudne môžeme si urobiť nejakú exkurziu. Konajú 

sa, pokiaľ dobre viem, na Margitinom ostrove v Budapešti, čiže väčšina účastníkov tam 
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aj tak dochádza špeciálne alebo mestskou hromadnou dopravou. Čiže, myslím si, že aj 

tuná budeme musieť dať prioritu mestskej hromadnej dopravy, aby sa prepravili 

a predstavili tam a presunuli účastníci s tým, že konali sa myslím že štyri alebo päť 

rokov naspäť v Budapešti a teraz sú miesto, pokiaľ sa nemýlim, miesto Petrohradu 

v Budapešti opäť. Čiže, ja si myslím, že tuná v tomto stredoeurópskom regióne toto 

priestor má, nielen bod. Nielen plávanie, ale aj vodné pólo a poprípade aj skoky do 

vody.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Lipták, faktická. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Pán starosta Ténai, ja nie 

som proti tomu. Ja som všetkými desiatimi za to, aby sme tu mali takýto bazén. Ja som 

sa pýtal, či do tej starej plavárne tieto veci vopcháme, pretože každý vie, že keď sa robí 

rekonštrukcia starého domu, že v podstate rekonštrukcia starého domu vyjde drahšie, 

ako keby sme postavili nový dom. Preto moja otázka znie, že či by nebolo lepšie takýto 

plavecký stánok postaviť niekde inde. aby sme mali aspoň dve plavárne v Košiciach, 

aby sa plavecké súťaže diali na jednom mieste a táto plaváreň, ktorá je dostupná MHD a 

v podstate aj medzi mestskou dopravou, by ostala vlastne pre verejnosť. Tam to celé 

podľa mňa išlo, pretože si neviem predstaviť väčšie zahustenie dopravy v tomto uzle, 

keď tam ešte dáme stánok olympijského charakteru počas tých aktivít. To tam to bude 

úplná zápcha podľa mňa. Čiže som za to, ale škoda, že nebudeme mať dve plavárne, ale 

jednu a pre všetkých. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Skúsim vám aj na toto odpovedať, aby sme zbytočne sa nedívali 

smerom, ktorý je nereálny. Ak by sme do Mestskej krytej plavárne neinvestovali, sú tu 

kolegovia z TEHO. Ja neviem, dva, tri roky, štyri. Jednoducho tá plaváreň je na konci 

svojej životnosti. Na to, aby mohla ďalej fungovať, my budeme musieť zložiť celú 

strechu. Tak tá rekonštrukcia je takáto veľká. To znamená, my vlastne, áno, toto je 

rekonštrukcia stariny s tým, že sme dostali možnosť získať viac peňazí a teda to urobiť, 

nielen že vymeníme kachličky, vymeníme bazénové teleso, opravíme strojovňu, ale že 

tam vieme dať aj pridanú hodnotu, ktorú vlastne už Košičania nezaplatia, pretože ju 

chceme z tretích zdrojov. To znamená, ak by sme si povedali, že chceme stavať na 

zelenej lúke, tak nový bazén stojí 20 mil., to sme preberali, preto sa na Slovensku nové 

nestavajú. To je problém, prečo vlastne aj plavecká federácia povedala, poďme do tohto 

projektu, nebude to toľko štátnych peňazí stáť a sme schopní na Slovensku urobiť jedno 

poriadne športovisko pre plavcov. Ale ak by sme sa rozhodli teda, že ideme do zámeru 

poďme do niečoho nového, tak to nevyfinancujeme, lebo sme niekde okolo 20 mil.. 

A samozrejme pozemok a podobne. Takže to je ten dôvod, prečo sme si povedali, že to 

poďme urobiť takto, ale zvyšujeme kapacitu, pridanú hodnotu, bude to slúžiť určite 

mnohé, mnohé roky ďalšie. Pán poslanec Blanár, nech sa páči. 

 

p. Blanár, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán primátor. Takže je mám materiál 

naštudovaný. Technické riešenie rekonštrukcie mi je jasné. Som zástancom dlhodobým 

rekonštrukcie Mestskej krytej plavárne. Čo mi nie je jasné alebo čo som v tomto 

materiáli definitívne nenašiel je financovanie. To znamená, nenašiel som odpoveď na 

otázku, ak peniaze z Bratislavy neprídu, ideme to stavať a úver berieme na plnú hodnotu 

14 a pol milióna?  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nie. Nemôžeme si to dovoliť, aby sme to.. 
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p. Blanár, poslanec MZ: Ako to máme podchytené? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nie, nemôžeme si to dovoliť. Nemôžeme financovať novú krytú 

plaváreň bez tretích zdrojov. Bolo by to nerealizovateľné. To znamená, všetky záložky, 

všetky dohody sa nastavujú tak, aby sme mohli. Na druhej strane, to je taký začarovaný 

kruh, keď sa neposunieme, nemôžeme dať už oficiálne žiadosti. Pretože pravidlá 

hovoria, musíte mať verejné obstarávanie, musíte mať stavebné povolenie. Ale aby sme 

získali, mohli ísť do verejného obstarávania, musíme mať stavebné povolenie. Zasa sme 

viazaní na financovanie, ktoré musíme nejakým spôsobom preukázať, pretože tie 

zákony sú veľmi komplikovane prepletené. Pán poslanec Djordjevič, pán poslanec 

Blanár, nech sa páči. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Práve kvôli akémusi 

pomyselnému garantovaniu úspechu projektu bolo spísané medzi mestom Košice, 

Slovenským olympijským výborom a Plaveckou federáciou memorandum, kde okrem 

mesta, ostatní dvaja účastníci sa zaviazali, že budú súčinní pri vybavovaní prostriedkov 

od štátu. Ak samozrejme existuje tu, ale samozrejme existuje tu možnosť, že 

prostriedky od štátu by neprišli alebo žeby sa jednoducho niečo pokazilo, tak v tom 

prípade, ako povedal primátor, by muselo mesto Košice samofinancovať projekt. To je 

možnosť A alebo možnosť B, prehodnotiť projekt. Samozrejme, že všetky vynaložené 

prostriedky, ktoré by do tohto momentu mesto vynaložilo, by boli zmarené, ale v danej 

chvíli by iná možnosť nebola. Čiže, áno, je tu šanca neúspechu, ale podľa toho, ako to 

teda je, minimálna.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Možno ešte doplním, na základe tých vašich otázok. V rámci 

toho, kde je vlastne Mestská krytá plaváreň dnes zaradená. Nielen na úrovni štátneho 

fondu na podporu športu, ale na úrovní už koalície vládnej existuje zoznam, myslím, že 

na ňom je 7 národných stánkov, ktoré je pripravená vláda podporiť. Medzi nimi figuruje 

naše Olympijské centrum. To znamená, už debaty o tom, ktoré športoviská na 

Slovensku budú špeciálne podporované, už sú za nami. To sa všetko udialo minulý rok. 

Je tam Trenčín. Je tam Bratislava v rámci svojho zimného štadióna. Sú tam aj Košice v 

rámci Steel Areny. Sú tam aj Košice v rámci Národného plaveckého centra a niekde by 

som to vedel vyhľadať. Čiže, debaty, diskusie na úrovní federácií, slovenských federácii 

prebehli a dohodlo sa, že sa to bude takýmto spôsobom financovať niektoré športoviská, 

ktoré sa uviedli ako prioritné. Zároveň Slovenská plavecká federácia, na ktorej čele stojí 

pán Šulek, dostala za úlohu, to všetko je z minulého roka, určiť, ktorá plaváreň, ktoré 

pracovisko, ktorý projekt je najviac k cieľu k tomu, aby prostriedky, ktoré vláda dnes 

má, mohli byť vyčerpané. A identifikovali sa Košice nielen z toho dôvodu, že sme 

presvedčili na základe aj tých našich - ReŠtartu, kde sme mohli ukázať, toto je náš cieľ 

a vieme ho vylepšiť, ale aj preto, že lokalita je vynikajúca z dôvodu, že v rámci leta 

máme Rumanovú, aj Červenú hviezdu vlastne po ruke. To znamená, ak sa jedná o veľké 

podujatia, máme veľmi blízko aj bazény. Jediná podmienka, ktorá nám stála v ceste je, 

aby sme mali za sebou verejné obstarávanie a mali stavebné povolenie. Od stavebného 

povolenia a verejného a úspešného verejného obstarávania nás delia dni. To znamená, 

akonáhle toto máme, v tej chvíli odchádzajú žiadosti. Informáciu aj po dnešnom 

zastupiteľstve. Ja vždycky informujem pána Križana, šéfa fondu na podporu športu o 

každom kroku, pretože tie peniažky vlastne sú nastavené, ráta sa s nami a podmienka je 

alebo teda ich prosba, žiadosť je proste čerpať rýchlo, pretože nie sú na Slovensku 

pripravené športoviská takéhoto rozsahu a takéhoto významu. Takže sme ďaleko, 

ďaleko pred všetkými. Nech sa páči, pán Blanár. 
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p. Blanár, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán primátor, dve otázky. Aká je výška 

predpokladanej dotácie prisľúbená? A druhá otázka. Čiže s akými peniažkami môžeme 

rátať? A druhá otázka. V akej fáze zastaneme, ak náhodou táto dotácia nepríde. To 

znamená, vysúťažíme úspešného dodávateľa a čakáme na podpis zmluvy, kým reálne 

nebudeme mať peniaze odsúhlasené? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Hráme o 50 % dotácie s tým, že aj fond sme informovali, že sa 

jedná o sumu do 15 mil. Eur za celok ako taký. Dohodu teda máme, že rozpráva o 

päťdesiatich percentách z našej strany a päťdesiat percentách zo strany štátu s tým, že aj 

úverové zmluvy sú nastavené tak, lebo my nemôžeme sa pohnúť dokiaľ, nemôžeme 

ďalej pokračovať v rámci prípravy zmlúv a prípravy a doťahovania verejného 

obstarávania, že financovanie zo strany bánk je nastavené tak, že tak polovica peňazí je 

splatná okamžite, ako sa k peniazom dostaneme, ale my nespustíme proces, dokiaľ 

nebudeme mať nielen memorandá, ale reálne dokumenty k tomu, že tie peniaze do 

Košíc prídu. Ani nie do Košíc, ale do Tepelného hospodárstva, lebo žiadateľom nebude 

mesto Košice v tomto prípade, ale aj Tepelné hospodárstvo. To tiež už máme dohodnuté 

a vykomunikované. Pán poslanec Filipko, nech sa páči. 

 

p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, aj za vysvetlenie. Mali sme tiež tieto otázky na 

poslaneckom klube a chcel som preto hovoriť. Škoda, že niektoré fakty neboli v tom 

materiáli a je faktom, že určite je to radosť, teším sa, aj všetci milovníci vody a plávania 

sa budú tešiť, keď to bude zrealizované. Mám však troška rozpaky nad tým, aké trendy 

sme nabrali v posledných týždňoch, mesiacoch, rokoch a čo nás v budúcnosti čaká. 

Pozrel som si uznesenie, napríklad v bode g) mesto sa ide zaviazať, že spoločnosti 

TEHO, teda bude žiadateľom na fondy a keď povedzme TEHO pochybí, mesto sa 

zaväzuje uhradiť všetky sankcie, náklady na sankcie z omeškania, náhradu škody ušlého 

zisku a tak ďalej, za chyby, ktoré sa urobia teoreticky. Dobre, ja verím, že TEHO 

postaví dobrý tím alebo si nájme ľudí. Nebude... Zároveň mesto súhlasí, teda my teraz 

poslanci by sme to mali odsúhlasiť v tom uznesení, že budeme hradiť všetky náklady 

spojené s prevádzkou, a tak ďalej, mzdové, de facto investícia, úroky, bankové 

poplatky, všetko, ešte aj externých spolupracovníkov, ktorí v súvislosti s plavárňou 

budú zamestnaní. Ako je to férové voči TEHU. Otázka, teraz dôležitá. Je to v podstate 

financovanie investičnej akcie. Je to dobré, že TEHO to bude financovať, lebo DPH-čko 

si povedzme ušetríme, ale budeme to platiť pravdepodobne z toho mi vychádza z 

bežných našich finančných prostriedkov. A teraz, zrejme mi to potvrdia finančníci, lebo 

hovorí sa o náhradách, úhradách nákladov a tak ďalej, určite nie z kapitálových, na 

ktoré by sme mohli si zobrať úver, ale berieme si ďalšiu sekeru na naše oklieštené 

možnosti bežných finančných príjmov rozpočtu. A teraz, keď sa vrátime, prepáčte, ale 

je to dôležité. Ešte dnes sme zvýšili základné imanie NTC formou vkladu do 

základného imania z bežných finančných prostriedkov, pričom vieme, že budeme z toho 

financovať investičnú akciu NTC. Zvýšili sme vo futbalovej aréne náš podiel opäť z 

bežných finančných prostriedkov do vykonávania kapitálovej investície. A teraz sa 

zaviažeme opäť. Tak nie je to nejaká, hlavne v tomto prípade plavárne, taká skrytá 

úverová zaťaženosť a dlh mesta, lebo je to ako remeň, je to záväzok. Škoda, že pán 

kontrolór odišiel. Neviem, či by dostal slovo, lebo ja už na dnešnom zastupiteľstve som 

žiadal, aby vystúpil a nedostal slovo, v prípade tej tarify. No, je to takto. Zrejme 

povedzte, že nehovorím pravdu, ale zrejme sa nemýlim a tá sekera na ďalšie roky je, 

páni, tie ďalšie vklady zo základného imania, je silná. Ďakujem pekne. 
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p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník, nech sa páči. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec, správne ste 

povedal, že keby to mohlo ísť z kapitálov, ktoré môžeme si na nich zobrať úver, ale v 

tom prípade tak, či tak by sme to splácali. To znamená, že či to vezmeme tak alebo 

onak, vždycky to budeme splácať a kým je zákonný rámec nastavený tak, ako je pre 

tieto spoločnosti, že nevieme tieto financie posunúť priamo z kapitálu, ale musíme ísť 

takýmto spôsobom, tak bohužiaľ, je to tak. Bolo to tak aj pri KFA, keď sme rovnako na 

dostavbu, asi sa k tomu aj opätovne vrátime, pri dostavbe riešenie úveru a tohto rámca a 

obdobne je to aj v tomto prípade.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa, nech sa páči. 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Neviem, či si poslanci pamätajú na rok 2019, keď sme 

mali tú možnosť prejsť celú krytú plaváreň a byť aj v útrobách, prejsť všetky telesá a 

naozaj to bola jedna katastrofa. Kto tam bol, tak v podstate sme sa chytali za hlavou, že 

to vôbec môže fungovať. Takže ja som v prvom rade veľmi rada, že mesto Košice 

plaváreň, pretože je to celomestského krajského významu, zobralo pod svoj patronát. 

Bohužiaľ bol tam veľký, je veľký investičný dlh, takže je to správne rozhodnutie a 

riešenie, že mesto hľadá možnosti, ako z toho naozaj urobiť krásny športový stánok, na 

ktorý budeme my Košičania právom hrdí. Samozrejme niečo to bude stáť, keďže je tam 

veľký investičný dlh. Takže ja tento projekt veľmi vítam. Nevidela by som veľkého 

strašiaka v tom finančnom krytí. Prečo? Pretože keď sa uchádzame o všelijaké externé 

zdroje, čiže aj eurofondy, tiež nikdy na začiatku nevieme, či budeme úspešní v týchto 

eurofondoch. Musíme minúť finančné prostriedky, či už na rôzne povolenia a všetky 

výdavky, ktoré s prípravou projektu súvisia. Čiže, ak sa uchádzame o externé zdroje z 

eurofondov a tak ďalej, nikdy dopredu nevieme, či budeme úspešní. Čiže nemôžeme 

byť negativistickí hneď na začiatku a mesto zo svojej pozície má urobiť všetko preto, 

aby tie externé zdroje vlastne vylobovalo a vybavilo.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú 

komisiu o návrh na uznesenie. Podľa predloženého kľudne.  

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s § 11 ods. 4 zákona 369 z roku 1990 Zbierky o obecnom zriadení po A) 

udeľuje súhlas obchodnej spoločnosti Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením 

obmedzeným Košice na vykonanie prestavby Mestskej krytej plavárne na ulici 

Protifašistických bojovníkov v Košiciach na Národné olympijské centrum plaveckých 

športov Košice v zmysle projektovej dokumentácie vyhotovenej projektantom podľa 

predloženého návrhu; v časti B), C), D), E), F), G), H) podľa predloženého návrhu; po 

I) ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 861 zo dňa 17. 12. 2021.“ 

Koniec návrhu.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Poprosím, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 116 -  za: 20 + 1 (p. Berberich), proti: 0, zdržali sa: 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nefungovalo hlasovacie zariadenie pánovi Berberichovi. Tento 

návrh prijatý bol. Ďakujem pekne.  

- - - 
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Bod č. 58 

Odsúhlasenie návrhu Zmluvy o poskytovaní činností a služieb – Komplexná správa 

objektu Magistrátu mesta Košice a Nájomnej zmluvy (na odovzdávaciu stanicu tepla 

č. 11300 a transformátorovú stanicu TS č. 9416) v objekte Magistrát mesta Košice, Tr. 

SNP 48/A, Košice 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bod č. 58 - Odsúhlasenie návrhu Zmluvy o poskytovaní činností a 

služieb komplexná správa objektu Magistrátu mesta Košice a nájomnej zmluvy na 

odovzdávaciu stanice tepla OST číslo 11300 a transformátorovú stanicu TS číslo 9416 v 

objekte Magistrátu mesta Košice, Trieda SNP 48/A. Nech sa páči, otváram rozpravu. 

Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o 

poskytovaní činností a služieb - Komplexná správa objektu Magistrátu mesta Košice a 

nájomnú zmluvu na odovzdávaciu stanicu tepla OST číslo 11300 a transformátorovú 

stanicu číslo TS 9416, podľa predloženého návrhu.“ 

 

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

 

Hlasovanie č. 117 -  za: 23, proti: 0, zdržali sa: 0. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne.  

- - - 

 

Bod č. 59 

Majetkovoprávne usporiadania pozemkov v areáli Športového ihriska v Košickej Novej 

Vsi kúpou do vlastníctva mesta Košice 

 

p. Polaček, primátor mesta: Otváram bod Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v areáli 

športového ihriska v Košickej Novej Vsi kúpou do vlastníctva mesta Košice. Nech sa 

páči, otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na 

uznesenie. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s § 53 ods. 2 písm. k) Štatútu mesta Košice schvaľuje v súvislosti 

s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov v areáli Športového ihriska Košickej 

Novej Vsi odkúpenie nehnuteľností podľa predloženého návrhu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 118 -  za: 23, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. 

- - - 

 

Bod č. 60 prerokovaný ako bod č. 28/1 

- - - 
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Bod č. 61 prerokovaný ako bod č. 28/2 

- - - 

 

Bod č. 62 prerokovaný ako bod č. 28/3 

- - - 

 

Bod č. 63 prerokovaný ako bod č. 28/4 

- - - 

 

Bod č. 64 prerokovaný ako bod č. 28/5 

- - - 

 

Bod č. 65 prerokovaný ako bod č. 28/6 

- - - 

 

Bod č. 66 

Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, 

ktoré boli prednesené v rámci XXV. zasadnutia MZ v Košiciach dňa 04.01.2022 

a XXVIII. zasadnutia MZ v Košiciach dňa 18.03.2022 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 66 predkladám materiál Správa o odpovediach 

na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené v 

rámci XXV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 4. januára 2022 

a XXVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 18. marca 2022. 

Otváram rozpravu, nech sa páči. Pán poslanec Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Ako ja rýchlo odpoviem. Ďakujem, pán primátor. Tam som mal dva 

interpelácie. Prvá interpelácia bola k plavárni na sídlisku Ťahanovce. Som rád, že sme si 

s pánom riaditeľom vysvetlili veci a hlavne z ÚHA, prepáč, pán riaditeľ. Ale hlavne 

z ÚHA, sme si vysvetlili veci. Dali sme urobiť siete, ako sídlisko Ťahanovce. Uvidíme, 

keď budeme mať siete, tak potom by som vyvolal rokovanie na úrovni vedenia mesta, 

ÚHA a aktivistov, samozrejme. Ďalej som tam mal druhú otázku a to je zastávka 

autobusov pri Krematóriu. Tam stále neviem, ako sa to hýbe. Tam sú nejaké tie siete, 

nejaké atď., ako dopravný podnik sa mal vyjadriť a tak. Chcel by som, aby sa to pohlo, 

aby z vedenia mesta trošku sa dozrelo na to. Ako to krematórium si zaslúži naozaj nový 

prístrešok MHD. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu. Návrhová komisia, nech sa 

páči.  

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov berie na vedomie Správu o odpovediach na 

interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené v rámci 

XXV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 4. 1. 2022 a XXVIII. 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 18. 3. 2022.“ 

 

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

 

Hlasovanie č. 119 -  za: 24, proti: 0, zdržali sa: 0 
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p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne.  

- - - 

 

Bod č. 67 

Interpelácie poslancov MZ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 67 otváram bod Interpelácie poslancov 

Mestského zastupiteľstva. Nech sa páči. Pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, ja som nepočul odpoveď ani na 

jednu otázku dnes, ktorú som položil. Mnohí z vás tak isto nepočuli. Tak si dovolím na 

základe verejného vyhlásenia pána primátora z dneška o prevzatí a správe parkovacieho 

systému mestom, ako jediným prevádzkovateľom od 1. 8. požiadať o nasledovné 

zdokladovanie prezentovanej pripravenosti. Takže prosím o zaslanie presnej výšky a 

číslo položiek kapitol rozpočtu, kde sú zahrnuté náklady, respektíve finančné krytie pre 

prevzatie parkovacieho systému od 1. 8.. Prosím o zaslanie počtu osôb - zamestnancov a 

názov pomenovania ich pracovného zaradenia, ktoré sú pripravené na správu, obsluhu a 

servis parkovacieho systému. Prosím o zaslanie presného rozpočtu na prevádzku 

parkovacieho systému, ktorý od 1. 8. 2022 bude prevádzkovať mesto Košice. Prosím o 

presné uvedenie postupov a prevzatia parkovacieho domu Steel Arena, splátkový 

kalendár a IČO spoločnosti alebo organizácie vrátane ich rozpočtu, ktorá tento dom 

bude mať v správe a ako bude kryté v tejto spoločnosti krytie tejto splátky, respektíve 

položku rozpočtu, ktorú použije. Prosím zaslať údaj, predpokladaný výber za parkovné 

po automatoch SMS, kartách, nájmov a tak ďalej od 08/22 do 08/23. Prosím o presný 

plán a harmonogram prevzatia systému a presné náklady, stačí mesačne, položkovite. 

Náklady na mzdy zamestnancov, náklady na externých dodávateľov, všetky náklady na 

prevádzku akokoľvek sa týkajúce regulácie statickej dopravy, marketing, web, energie, 

palivá, média, opravy, kancelárske potreby atď., náklady na projekty súvisiace s 

prevádzkou parkovacieho systému, náklady na analýzy a činnosti súvisiace s 

prevádzkou parkovacieho systému, presné náklady doteraz a plánované náklady na 

vyznačovanie parkovacích miest, maľovanie čiar a osadzovanie značiek, značení. 

Prosím aj plán 22-2032. Prosím o presné náklady na úpravu, opravu, údržbu alebo 

čistenie parkovacích miest v správe mesta Košice, predpokladá plán od 1. 8. 22 do 23. 

Prosím o zaslanie plánu nákladov na prevádzku, mzdy a servis pre rok 2023-2033 

položkovite po rokoch. Prosím o zaslanie plánu výstavby parkovacích domov, lokality a 

začiatok výstavby. Prosím o zaslanie programu a plánu opráv prevzatých systémov, 

zariadenia, hardwaru a softwaru od spoločnosti EEI. Prosím o zaslanie presných 

nákladov na prevádzku systému, opravy zariadení, servis, software a marketing 

parkovacieho systému prevádzkovaných mestom od 2019, presnú informáciu o výbere 

pokút za nezaplatené parkovné, počet, mesiace, sumy. Ďakujem. Posielam.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota. 

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja budem mať také kratšie interpelácie. 

Takže rád by som vedel, aký je stav vo veci riešenia problémov medzigarážových 

priestorov a účelových komunikácií na Michalovskej ulici v Košiciach. Ďalej by som 

chcel vedieť, aký je stav vo veci dokončenia súvislej opravy komunikácie na Ružínskej 

ulici. Taktiež by som rád vedieť, aký je aktuálny stav vo veci odstránenia opustených 

predajných stánkov na križovatke Ondavská Obchodná. Chcem sa opýtať, aký je stav 

alebo, kedy bude vykonaná finančná úhrada vo výške 5.000 Eur pre Úniu vzájomnej 
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pomoci ľudí a psov, schválenú ešte v decembri 2021 ako pozmeňujúci návrh rozpočtu. 

A chcem sa ešte opýtať, aký je stav vo veci delimitácie majetku povrchovej krytiny, 

respektíve jej ostatkov v rámci partera na Helovej ulici, to je Luník 8. Taktiež aj 

informáciu o osadení parkovacích značiek na parkovisku pri magistráte a či sú súčasťou 

nejakej v budúcnosti navrhovanej parkovacej koncepcie. Tiež sa chcem opýtať, kedy 

bude realizované poskytnutie finančných prostriedkov pre základnú školu Považská na 

vybudovanie náhradnej mokrade pre ropuchu zelenú. Všetko. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Myslím, že v zmysle rokovacieho poriadku nie je možná faktická, 

čiže pokračuje pán poslanec Horenský.  

 

p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja mám len jednu interpeláciu. Obsahom 

koncepcie komplexného riešenia situácie na Luníku 9 sú návody na postupné zlepšenie 

situácie v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania a sociálnych služieb a 

spolupráce voľno časových aktivít na prevenciu vzniku sociálnopatologických javov 

bezpečnosti a práce s verejnou mienkou. Otázka znie. Ako sa darí napĺňať jednotlivé 

oblasti predmetnej koncepcie? Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Saxa. 

 

p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja mám dve interpelácie. Podám písomne. 

Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lesňák. 

 

p. Lesňák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som poprosil len o informáciu, lebo od 

15. 12. 2021 nevieme, v akom stave je vlastne výber novej lokality na tú multišportovú 

halu. Tak bol by som rád, keby sme potom dostali informáciu, lebo bolo tam prijaté 

nejaké uznesenie a nevieme ako to ďalej sa vyvíja. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem. Ja žiadam pána primátora, koľko zamestnancov má 

k 17.06., to je dnešný deň, košický magistrát a koľko zamestnancov bolo prijatých na 

košický magistrát od 1. 1. 2022 do dnešného dňa. A druhá interpelácia na pána 

primátora. Žiadam primátora, aby mi uviedol ulicu, lokalitu a GPS súradnice, kde 

nájdem košický aquapark. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota, nech sa páči. 

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Ja mám ešte jednu interpeláciu týkajúcu sa informácií pre komisiu 

pre prerozdelenie kompetencií medzi mesto a mestské časti. Podám ju písomne. 

Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Bod číslo 67 uzatváram. 

- - - 

 

Bod č. 68 

Dopyty poslancov MZ 

 



223 
 

p. Polaček, primátor mesta: Bod č. 68 - Dopyty poslancov MZ. Nech sa páči. Pán poslanec 

Karaffa. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: No. Ďakujem za slovo. Mám dopyt na pána riaditeľa Magistrátu 

mesta Košice. V akom stave je riešenie neoprávneného užívania pozemkov Slovenským 

hydrometeorologickým ústavom? Dnes som postrehol informáciu, že skupina poslancov 

chce odvolávať ministra Budaja. Takže to je informácia, ktorá respektíve súvisí aj so 

samotným hydrometeorologickým ústavom a jeho financovania, ako vôbec je tento 

podnik financovaný, teda organizácia. Druhá otázka sa týka vyznačovania parkovacích 

miest, respektíve, to je taký podnet, dopyt. Chcem požiadať mesto, aby boli vyznačené 

parkovacie miesta na Vodnej ulici. Oni teda vyznačené sú, ale to značenie už nie je 

poriadne vidieť, čiže išlo by len o obnovu značenia.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, koho dopytujete? Pardon. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ. Pána riaditeľa. 

 

p. Polaček, primátor mesta: To nemôžete. Ktorého? 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Magistrátu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nie. V rámci dopytov môžete dopytovať riaditeľov mestských 

podnikov, organizácií a hlavného kontrolóra.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Nevadí. Už ste to počuli, ale ešte poslednú vec poviem, aby ste sa 

nezaťažovali. Pán poslanec Vrchota dostal na ostatnom rokovaní majetkovej komisie 

odpoveď k stánkom na rohu Obchodnej ulice. Neviem presne. Obchodná a Ondavská. 

A tak. Momentálne je tam podaná žaloba, keďže vlastník stánkov odmietol s mestom 

komunikovať, čiže budeme musieť to riešiť vyprataním. A viem to preto, lebo sa týmto 

stánkom aj ďalším stánkom venujem už niekoľko rokov. Ďakujem pekne za možnosť 

vystúpiť.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota. 

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja sa stánkom tiež venujem. Len som to chcel mať 

písomne. No, mám dva dopyty. Jeden dopyt je na riaditeľa alebo pani riaditeľku Správy 

mestskej zelene, informáciu týkajúcu sa výkonu pravidelnej deratizácie, ako aj počtu 

lokalít mimoriadnych deratizácií spolu s finančným nákladom v MČ Košice - Západ. To 

je jeden dopyt. Druhy dopyt je, sa týka dodržiavania, teda adresovaný je pánovi 

kontrolórovi, dodržiavania VZN mesta Košice 221 s ohľadom na ustanovenie § 7 ods. 3 

a dodržania uvedenej vety, ak v dôsledku realizácie prekopávky došlo k narušeniu 

celistvého vzhľadu povrchu cestného telesa, oprávnená osoba je povinná zrealizovať 

novú povrchovú úpravu cestného telesa a to minimálne v šírke celého jedného jazdného 

pruhu, respektíve celého chodníka pozdĺž uskutočnenej prekopávky. Rád by som vedel, 

ako sa toto dodržiava. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Ja neviem, na koho smeruje môj dotaz. Takže ja prosím, aby ste 

o tom rozhodli. Komu vďačíme za reklamný časopis firmy Veolia, s ktorou máme po 
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celkom kraji dosť veľké problémy. Tak neviem, čo s nimi. Ako chcú nás presvedčiť, že 

sú najlepší? Alebo budú tu aj reklamné časopisy Oriflame pre ženy a ďalšie. By sme 

privítali, keby viacej reklamy sem potom prišlo. Kto toto tu spáchal? To som chcel 

vedieť.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, môžem ťa uistiť, že mesto a ja nemám o tom 

vedomosť, že by sme so spoločnosťou Veolia boli akýmkoľvek v nejakom vzťahu alebo 

v nejakom jednaní. Čiže sa to tu objavilo.  

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Ja verím. 

 

p. Polaček, primátor mesta: A je to tu. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Nech odpovie ten, kto...  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ono sa tu rozdávajú rôzne letáčiky a tak. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Jaj, tak potom dobre.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Petrovčik. 

 

p. Petrovčik, poslanec MZ: Ďakujem. Ja mám na pána hlavného kontrolóra dopyt. Bol by som 

rád, keby sa mohol pozrieť na účelnosť, efektívnosť, hospodárnosť z prenajímania alebo 

neprenajímania, proste spravovania nebytových, konkrétne, priestorov, konkrétne 

využitých školníckych bytov v rámci všetkých našich škôl. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Bod 68 sme vyčerpali.  

- - - 

 

Bod č. 69 

Rôzne 

 

p. Polaček, primátor mesta: Vstupujeme do bodu číslo 69 a to je bod rôzne. Nech sa páči, 

otváram tento bod. Pán poslanec Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne. Vážení Košičania, vážené dámy 

poslankyne, páni poslanci, vážení Ťahanovčania takisto. Zajtra od 11:30 začína kultúrny 

program v športovom areáli Olympia a zároveň prebieha varenie gulášu desiaty ročník, 

takže ste všetci vítaní. Príďte sa pozrieť, bude aj kultúrny program. Uvádza to DJ Robo 

Mamčák. Naozaj, veľmi dobrý dídžej, takže príďte sa zabaviť, zatancovať a ochutnať z 

trinástich druhov gulášu. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dámy a páni, 

kolegovia poslanci, dovoľte mi, aby som pozvánku, ktorú ste dnes dostali do emailu 

ešte raz dal do vašej pozornosti. Dvadsiateho, v stredu 29. 6. od 15:30 sa uskutoční 

podujatie, kde, ktoré bude mať a formálnu, aj neformálnu časť. Jeho účelom je - 

prezentácie pri príležitosti aj desiateho výročia založenia organizácie Visit Košice, ako 

oblastnej organizácie cestovného ruchu, prezentácie doterajších aktivít a plánovaných 
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aktivít na túto sezónu a ďalšie. Veľmi rád vás privítam aj potom na tú neformálnu časť, 

napríklad do rodiny s deťmi. Pekný deň ešte.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Horenský. 

 

p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja pozývať nebudem, ja sa chcem opýtať pána 

primátora jednu otázku. Keďže to nie je kvalifikovaná otázka, tak som to nedával do 

interpelácií. Chcem sa opýtať, kedy bude podpísaná zmluva s občianskym združením 

Castellum, keďže už asi, v podstate v marci sme schválili tú dotáciu. Podľa mojich 

informácií je pripravená, len chýba tam podpis zúčastnených strán. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Určite nie je pripravená. Som sa dotazoval pred asi troma dňami 

na viac dotácií, prečo nie sú urobené. Čiže sú v procese. Nič nie je podpísané, o ničom 

neviem. Aj ja som to už urgoval. Takže keď vám dal niekto mylnú informáciu, ma to 

mrzí.  

 

p. Horenský, poslanec MZ: Môže sa opýtať kedy? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Neviem vám odpovedať kedy. Zmluvu som nevidel. Zmluva je 

v procese. To je niekoľko zmlúv, lebo nejde len o túto. Asi 7, 8 vecí naraz. Ja som sa 

dotazoval, asi pred štyrmi dňami. Tiež som na to narazil, že to nie je vybavené. Pán 

poslanec Filipko. 

 

p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Chcel by som využiť tento verejný priestor na 

jedno ospravedlnenie. Pred zhruba troma mesiacmi, keď sme rokovali o obsadení 

členov dozornej rady bytového podniku možno, som sa nechal uniesť zápalom tej 

debaty nominácií a keď sa konkrétne k poslancovi pánovi Berberichovi. Mohlo to 

vyznieť, že konkrétne voči jeho osobe ako človeku som mal výhrady. Chcem povedať, 

že to nebolo mienené. My s pánom Berberichom spolupracujeme dlhé roky 

a mnohokrát, teda vážim si, teda nie voči nemu, ako osobe. Mohlo vyznieť, že bude 

vynášať informácie. Ja som mieril na to, že môže sa dostať pod tlak, aby vynášal pre 

nejaký konkurenčný subjekt informácie, ale nechcel som mu týmto uškodiť, takže sa 

ospravedlňujem. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ténai, nech sa páči. 

 

p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem. Ja len jednu technickú vec, aby vedeli možno aj kolegovia. 

17. decembra sme odsúhlasili zámenu pozemkov medzi mestom Košice a 

Rímskokatolíckou farnosťou na Podhradovej. Mám informáciu, že táto zmluva ešte 

stále zo strany mesta nie je podpísaná. Boli by sme veľmi radi, keby sme sa už v 

podstate v pol roku posunuli ďalej, aby sme k tejto zámene mohli pristúpiť, aj farnosť, 

ktorá bude mať onedlho nejaké výročie, aby sme to mohli nejak slávnostnejšie oznámiť, 

aby ste stihli dovtedy to podpísať. Ďakujem veľmi pekne pán riaditeľ. Takže beriem 

osobne, že riaditeľ prídeš odovzdať balíček. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ešte na záver. Dnes sme otvorili kúpalisko 

Rumanová od dvanástej hodiny, takže verím, že si to užijete. Od 1. júla otvoríme aj 

kúpalisko Červená hviezda a dnes večer o osemnástej spúšťame Košické leto na 

Hlavnej ulici. Pán poslanec Blanár a pán poslanec Lipták ešte.  
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p. Blanár, poslanec MZ: Pán primátor. Jedna otázočka ešte, keď sme sa dotkli tých kúpalísk. 

Od mája máme žiadosť, hovorím teraz za spoločnosť Tepelné hospodárstvo, žiadosť o 

zvolanie valného zhromaždenia. Poprosím vás o stanovenie nejakého termínu. Dodnes 

nevieme, kedy máme valné zhromaždenie. Ďakujem. 

 

p. Čop, riaditeľ magistrátu: Už sme sa stretli v pondelok s pánom riaditeľom a dohadujú 

termín s podnikmi tak, aby sa to sprocesovalo. Čiže v pondelok prebehlo stretnutie, kde 

sme si vyjasnili všetky detaily a doťahujeme proces zvolania valného zhromaždenia. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Keďže tu bola pozvánka na Visit Košice, bolo tu 

už dávno prisľúbené, že web stránka Visit Košice sa prerobí, aby mala hlavu a pätu. Tak 

poprosím skúste do tej oslavy v stredu, čo budete mať a oslavovať veľké mecheche 

desaťročné, urobiť tu stránku tak, aby plnila ten svoj účel, lebo už minule som povedal, 

že keby som si podľa nej mal naplánovať týždenný pobyt v Košiciach, tak si musím 

vybrať na to týždennú dovolenku. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: A pán poslanec Vrchota. 

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Keď tu boli spomínané kúpalisko, jedno, 

druhé, tak k týmto letným aktivitám patrí teda aj myslím piesok. Od 8. júla budeme mať 

pred obchodným centrom oproti magistrátu plážové ihrisko volejbalové. Kto by mal 

záujem, nech sa mi ozve a prípadne si môžeme dať mestskej časti, prípadne aj s 

magistrátom taký malý turnaj v plážovom volejbale. Vďaka. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Dámy a páni, vážené pani poslankyne a poslanci, 

bod číslo 69 sme vyčerpali. 

- - - 
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Záver rokovania 

 

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček skonštatoval, že program XXX. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach sa vyčerpal. Poďakoval sa všetkým prítomným 

za účasť na zasadnutí a zaprial im príjemné leto. Dodal, že najneskôr sa spoločne stretnú 

v septembri na najbližšom mestskom zastupiteľstve. 
Vyhlásil XXX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach za ukončené.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Marcel Čop       Ing. Jaroslav Polaček 

riaditeľ Magistrátu mesta Košice     primátor mesta Košice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica vyhotovená: 02.09.2022 

Oddelenie právne a majetkové, Referát samosprávnych orgánov MMK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Ing. Marek Kandráč ........................................................................ Podpísal dňa: 05.09.2022 

 

 

doc. PhDr. Mgr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH ......................... Podpísal dňa: 05.09.2022 

 



228 
 

Obsah: 

 

123 Pokračovanie XXVIII. zasadnutia MZ v Košiciach dňa 17.06.2022 

123 Územný plán zóny „Košice - Myslava, Zmeny a doplnky č. 7/2021“ 

130 Zadanie pre Územný plán zóny „IBV ulica Ku mlynu, Košice – Šaca“ 

135 Zadanie pre Územný plán zóny „Košice – Tlačiarne“ 

138 Zadanie pre Územný plán zóny Košice Poľov, obytná zóna Poľov Pažiť 

139 Územný plán zóny Košice - Košická Nová Ves, Zmeny a doplnky 2021/7 

139 Programový rozpočet mesta Košice – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 

31.03.2022 

145 Parkovací systém Košice 

167 Dodatok č. 7 k Tarife DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 

21.03.2022 

170 Záverečný účet mesta Košice za rok 2021 

170 Koncepcia postupného ukončovania bezdomovectva a riešenie nelegálnych osídlení na 

území mesta Košice 2022 – 2030 

172 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Košice 2022 – 2023 

184 Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2021 

185 Strategický dokument SECAP „Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory 

udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice“ 

192 Žiadosť o finančnú kompenzáciu pre Mestskú časť Košice – Západ 

195 Adaptačný plán mesta Košice na zmenu klímy 2022 – 2030 

196 Návrh na posun hranice výšky dôchodku pre priznanie účelového finančného príspevku 

na stravovanie dôchodcov od 01.07.2022 

197 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – „Modernizácia údržbovej 

základne v Košiciach, realizácia – II. etapa“ – projekt realizovaný z Operačného 

programu integrovaná infraštruktúra (OPII) 

198 Zmena zriaďovacej listiny Zoologická záhrada Košice, Ulica k Zoologickej záhrade 1, 

040 01 Košice 

198 Zmena člena orgánov v neziskovej právnickej osobe Fond zdravia mesta Košice, 

neinvestičný fond, v ktorej je mesto Košice zriaďovateľ 

200 Návrh postupu riešenia základného imania obchodnej spoločnosti NTC Košice, a. s. 

202 Zmena zakladajúcich dokumentov obchodnej spoločnosti Košická futbalová aréna a.s. 

203 Memorandum medzi VSD, a.s. a mestom Košice 

208 Informácia o transformácii Nadácie PRO CASSOVIA 

211 Stratégia rozvoja digitálnej transformácie Magistrátu mesta Košice a mestských 

podnikov na obdobie piatich rokov 

212 Poskytnutie dotácie podľa VZN mesta Košice č. 190 občianskym združeniam Srdce pre 

mačky, Malá forma Košice a Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov 

213 Správa o stave investičných projektov: Určené parkovisko 

213 Zámer prestavby MKP Košice na „Národné olympijské centrum plaveckých športov 

Košice“ 

219 Odsúhlasenie návrhu Zmluvy o poskytovaní činností a služieb – Komplexná správa 

objektu Magistrátu mesta Košice a Nájomnej zmluvy (na odovzdávaciu stanicu tepla č. 

11300 a transformátorovú stanicu TS č. 9416) v objekte Magistrát mesta Košice, Tr. 

SNP 48/A, Košice 

219 Majetkovoprávne usporiadania pozemkov v areáli Športového ihriska v Košickej Novej 

Vsi kúpou do vlastníctva mesta Košice 

220 Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, 

ktoré boli prednesené v rámci XXV. zasadnutia MZ v Košiciach dňa 04.01.2022 a 



229 
 

XXVIII. zasadnutia MZ v Košiciach dňa 18.03.2022 

221 Interpelácie poslancov MZ 

222 Dopyty poslancov MZ 

224 Rôzne 

227 Záver rokovania 

 


