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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
 

Zápisnica 
zo XIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 

zo dňa 27. februára 2017 
 
Prítomní: podľa prezenčných listín 
 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach otvoril a viedol primátor mesta 
Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice. 
 
Úvod rokovania 
 
p. Raši, primátor mesta: Dobré ráno prajem ešte raz, vážené dámy poslankyne, ctení páni 

poslanci, vážení hostia. Otváram rokovanie mestského zastupiteľstva, na ktorom vás 
všetkých vítam. V úvode chcem ospravedlniť zo zasadnutia pani poslankyňu 
Blaškovičovú a pánov poslancov Petrvalského, Bacsóa a pána poslanca Briškára. 
Konštatujem, že je zatiaľ prezentovaných 28 poslancov mestského zastupiteľstva, čo je 
nadpolovičná väčšina. Sme teda uznášania schopní.  

- - - 
 
K programu rokovania 
 
p. Raši, primátor mesta: V úvode rokovania vás chcem informovať o zmenách v poslaneckom 

klube Šport do Košíc. Dňa 1.2.2017 do poslaneckého klubu Šport do Košíc vstúpili páni 
poslanci Bacsó a Sekáč. Ďalej sťahujem z rokovania materiál č. 10, je to Územný plán 
zóny Košice - Slivník, pretože došli nám dve pripomienky, ktoré ešte neboli 
vyhodnotené. Čiže materiál č. 10 sťahujem. A tak isto sťahujem bod č. 7 Určenie názvu 
ulice, pretože nájomcovia, ktorí sa na túto ulicu majú nasťahovať, požiadali o zmenu jej 
názvu. Takže materiál č. 7 sťahujem tak isto. Je to kvôli názvu ulice „Ulica nad 
cintorínom“. Takže body 7 a 10 sťahujem. Do pozornosti vám dávam, že vám bol 
doručený elektronicky materiál pod bodom č. 12 Návrh na udelenie Ceny mesta Košice 
pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2017. Teraz 
budeme pokračovať v rokovaní. Program ste dostali v pozvánke. Poprosím o vaše 
pripomienky, resp. doplňujúce návrhy. Pán poslanec Berberich, nech sa páči. 

 
p. Berberich, poslanec MZ: Dobrý deň. Ďakujem pán primátor. Kolegyne, kolegovia, včera 

som vám zaslal mailom návrh materiálu, ktorý by som rád zaradil dnes pod bodom č. 
15/1. Ospravedlňujem sa, že tak na poslednú chvíľu som urobil, ale bol to podnet od 
občanov a podarilo sa mi ten materiál spracovať až v takej dobe, takže vás poprosím 
potom, keby sa to dalo podporiť. Jedná sa o možnosť, ktorú by sme teda mohli využiť a 
jedná sa o nosiče bicyklov na autobusy. Je taká výzva na ministerstve, takže by sme to 
mohli skúsiť. Takže ďakujem za podporu zatiaľ. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec, ja som ten materiál pozrel, poslal som 

ho obratom na dopravný podnik. Je pravda, že nemáme dodržané všetky lehoty, ktoré 
štandardne dodržiavame, ale tento materiál žiada primátora preveriť možnosť podania. 
Takže nie je to už rozhodnutie o samotnej možnosti, takže myslím si, že nebude 
problém, aby sme ho podporili. Pán poslanec Sidor, nech sa páči. 
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p. Sidor, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Pán primátor, dámy a páni, dovoľte mi dať 
môj poslanecký návrh o vzťahu ku dotáciám na mládežnícky futbal, o zmenu súčasného 
financovania. Vzhľadom k tomu, že situácia v mestskom futbalovom klube a hlavne u 
mládeže, kde sú kategórie od tých 8 do 19 ročných, stále pretrvávajú problémy. A je to 
hlavne problém, ktorý nám bráni vo fungovaní celého tohto klubu. Týka sa to hlavne 
trénerov a technických záležitostí ohľadom klubu a následne jeho pôsobenia a začatia 
pôsobenia v 11 kategóriách. Takže mesto chce, ja dúfam, že už naposledy, vyjsť v 
ústrety MFK a.s. a dotáciu, ktorú malo dostať za obdobie od januára do marca, tzn. je to 
len dočasné riešenie na tri mesiace, preklepnúť spôsobom tým, ktoré VZN 76 dovoľuje, 
že tieto peniaze, za predpokladu, že spĺňa všetky náležitosti, ktoré sú presne definované, 
dostanú tieto dotácie na toto občianske združenie a občianske združenie MFK by 
následne vyplatilo trénerov a všetky náklady, ktoré sú spojené s fungovaním v MFK na 
január, február, marec. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. Čiže nevychádzame v ústrety MFK ale 

mládežníckemu futbalu - občianskemu združeniu? Dobre. Ďakujem pekne. Pod bodom 
9/1 navrhujem, pán poslanec? 9/1 môže byť? Tak to sedí, dobre. Dobre, ďakujem 
pekne, 9/1 dáme pod pána poslanca Sidora. Ďakujem, ak nie sú žiadne doplňujúce 
návrhy, tak budeme hlasovať o jednotlivých doplňujúcich návrhoch a potom budeme 
hlasovať o programe ako celku. Čiže budeme hlasovať o návrhu pána poslanca 
Berbericha. Zjednodušene povedané, možnosti žiadať o nenávratný finančný príspevok 
na cyklonosiče na prostriedky mestskej hromadnej dopravy. Prosím hlasujme. 

 
Hlasovanie č. 1 o bode č. 15/1 - za: 32 + ručne p. Dečo, proti: 0, zdržali sa: 0  
 
p. Raši, primátor mesta: Skontrolujte, prosím vás, hlasovacie zariadenie pána poslanca Deča. 

Teraz budeme hlasovať o doplňujúcom návrhu pána poslanca Sidora. Je to dotácia na 
mládežnícky futbal, občianske združenie, z dotácie, ktorá bola schválená v rozpočte 
mesta, pri schvaľovaní rozpočtu mesta. Prosím hlasujme.. 

 
Hlasovanie č. 2 o bode č. 9/1 - za: 28 + ručne p. Dečo, proti: 0, zdržali sa: 2  
 
p. Raši, primátor mesta: Teraz budeme hlasovať o programe ako o celku aj s jeho úpravami. 

Prosím, hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 3 -  za: 32 + ručne p. Dečo, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Schválili sme program dnešného rokovania mestského zastupiteľstva 

aj s doplnením dvoch bodov, ktoré navrhli poslanci mestského zastupiteľstva. 
- - - 

 
Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Jakubov a JUDr. Cyril Betuš  

- - - 
 
Návrhová komisia 
 
p. Raši, primátor mesta: A teraz poprosím predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli 

svojich zástupcov do návrhovej komisie. Poprosím, pán poslanec Dečo, kým to dajú do 
poriadku, tak „ZA“, bude hlásiť sa. Ďakujem pekne, pán poslanec Jakubov. 
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p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, 
vážení poslanci, dámy a páni. Za klub SMER - SD navrhujem za členov návrhovej 
komisie týchto pánov poslancov: pán poslanec Andrejčák, pán poslanec Jutka, pán 
poslanec Kaifer, pán poslanec Sitkár. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Čiže budeme hlasovať. Ak nemá niekto 

pripomienky alebo iný návrh, budeme hlasovať o členoch návrhovej komisie v znení: 
páni poslanci Andrejčák, Jutka, Kaifer a Sitkár. Prosím, hlasujte. 

 
Hlasovanie č. 4 -  za: 32, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Raši, primátor mesta: Poprosím členov návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesta vo 

vyhradenom prvom rade. Ostatným poslancom oznamujem, aby svoje návrhy k 
jednotlivým bodom rokovania predkladali písomne tejto návrhovej komisii po ústnej 
informácii prítomných poslancov.  

- - - 
 
Bod č. 1  
Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XII. zasadnutia MZ dňa 
12.09.2016 
 
p. Raši, primátor mesta: Ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, pod bodom č. 1 je 

Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XII. zasadnutia dňa 12.09. 
Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec Gibóda, po ňom pán poslanec Polaček. 

 
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem obrátiť k uzneseniu č. 492, ktoré 

tu v bode č. 3 Stav implementácie nového systému parkovania v rezidentských 
lokalitách. Je tu zadaná úloha písomne upozorniť prostredníctvom písomnej výzvy na 
nedodržanie nájomnej zmluvy a tak ďalej, spoločnosť EEI. Je tu uvedené, že mesto 
Košice zaslalo spoločnosti EEI s.r.o. 23.9.2016 list, v ktorom túto spoločnosť 
upozorňujeme veľmi, musím povedať jemným tónom na to, že nedodržiava zmluvu 
s mestom Košice a to dosť zásadne, ale čo ma zaujalo je, že túto informáciu a tento list 
sme dostali až 13.12. z mesta Košice. Očakával by som, že v takom čase by sme už mali 
ako mesto, po viac ako 1,5 mesiaci, aj odpoveď od spoločnosti EEI. Bohužiaľ, túto sme 
nedostali, ale hlavne sa chcem opýtať, neviem či pána riaditeľa magistrátu, pána 
primátora, pozriem sa kto je pod tým podpísaný, áno, takže pána riaditeľa magistrátu, 
prečo v celom liste sú spomenuté iba zóny 1 a 10? Prečo v tomto liste nie sú spomenuté 
nedostatky a nečinnosť spoločnosti EEI v centrálnej mestskej zóne? Spoločnosť EEI 
mala v centrálnej mestskej zóne osadiť okolo 90 kamier. Ani jedna z nich tam nie je. 
Malo to byť hotové už 1.7. minulého roku. Nemohlo sa to robiť v roku 2015, pretože 
poveternostné podmienky by to nedovolili, aby to stihli načas. Preložil sa im termín. Na 
toto ich pán Lazúr neupozorňuje. Ja sa teda pýtam, prečo neupozorňujeme spoločnosť 
EEI na neplnenie jej záväzkov v centrálnej mestskej zóne? A podotýkam, v centrálnej 
mestskej zóne sa spoločnosť EEI, ani vedenie tohto mesta, nemôže vyhovárať, že 
spoločnosť EEI nemá vzťah k pozemkom, pretože tento má už od roku 2012. Takže ešte 
raz a žiadam odpoveď od pána riaditeľa magistrátu, prečo sme sa vykašľali na centrálnu 
mestskú zónu? Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Polaček. 
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p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Pán Gibóda nedostane odpovede? Či? Asi nie. Pán 
primátor, ja by som sa chcel spýtať. Na ostatnom zastupiteľstve sme schválili uznesenie, 
ktorým sme sa dohodli alebo zaviazali sme, alebo požiadali sme Vás, kde nám 
vyhotovíte plné znenie štatútu mesta Košice. Na webovom sídle som nenašiel plné 
znenie tohto štatútu. Bolo to uznesenie, ktoré prijalo toto zastupiteľstvo. Aj dnes 
budeme rokovať a budeme riešiť štatút a jednoducho plné znenie nie je. Chcem sa teda 
opýtať, či len nie je na webovej stránke alebo či nie je naozaj vypracované. A teda sa 
uznesenie nesplnilo.  

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gibóda. 
 
p. Gibóda, poslanec MZ: Ešte doplňujúcu otázku, predpokladám, že na pána riaditeľa Lazúra. 

V závere listu uvádzate: „Zároveň Vás žiadame o dodržanie 37 týždňového 
harmonogramu prác na realizácii stavieb spevnených plôch vrátane realizácie 
dopravného značenia.“ Chcem sa opýtať, kedy začalo plynúť 37 týždňový 
harmonogram prác na realizáciu stavieb? Pre aké lokality začalo, v akom časovom 
horizonte plynúť a kedy uplynie toto 37 týždňové obdobie na riešenie prác v rámci 
harmonogramu? Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán riaditeľ, nech sa páči, čo máš informácie, povedz, zvyšok pošleš 

písomne alebo čo vieš, povedz. 
 
p. Lazúr, riaditeľ MMK: Dobrý deň. Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, páni 

poslanci. Čo sa týka otázok pána poslanca Gibódu. Kamery do centrálnej mestskej zóny 
sú nachystané zo strany EEI. V nadväznosti na vysokú mieru vandalizmu bola otázka, 
kedy ich namontujú, kedy nie. Mesto dalo pokyn, aby sa táto oblasť riešila. To je ad 
jedna. Čo sa týka rezidentských zón a harmonogramu, všetci vieme, že harmonogram 
začal plynúť na prelome júna a júla roku 2016, čiže každý si vie vypočítať, koľko 
týždňov je 37 týždňov, čiže ešte nie sme v splatnom termíne. A čo sa týka štatútu, pán 
poslanec Polaček, neviem o tom, že by bolo prijaté uznesenie, že máme teraz predložiť 
štatút. Na štatúte sa doteraz pracovalo, je v podstate pripravený na expedíciu, na 
komunikáciu s verejnosťou a mestskými časťami. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. S faktickými pán poslanec Gibóda a pán poslanec Polaček. 
 
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Keďže pán primátor povedal, že na niektoré 

otázky odpoviete písomne, tak očakávam, že odpoveď spoločnosti EEI na tento list 
dostaneme ako poslanci mesta v písomnej podobe, pretože predpokladám, že mesto 
požadovalo, aby dostalo na toto upozornenie od spoločnosti EEI odpoveď a rovnako 
očakávam, že dostanem nejaké písomné vyhotovenie v tom, že mesto Košice súhlasilo 
s tým, že spoločnosť EEI poruší zmluvu s mestom Košice a nenamontuje zariadenia v 
tom časovom harmonograme, v akom malo. A rovnako očakávam, že pán Lazúr mi 
písomne osvetlí, prečo 37 týždňová lehota začala plynúť na prelome júna a júla 2016 a 
nie pre centrálnu mestskú zónu od schválenia tohto uznesenia tak, ako to bolo 
proklamované, že keď máte k tomu pozemku vzťah, tak môžete na ňom pracovať, čiže 
na centrálnej mestskej zóne sa mohlo už začať pracovať. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Polaček s faktickou. 
 
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja sa chcem vrátiť k tomu vyhláseniu plného 
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znenia, tak sme to nazvali ten bod. Ak sa nemýlim, bolo 26 poslancov „ZA“. Bolo to na 
ostatnom zastupiteľstve. Dokonca sám pán primátor povedal, že samozrejme, že to je 
úplne prirodzené, že to úplne znenie vyhlásime. Je tam, ja už neviem koľko dodatkov, je 
naozaj strašne veľa, a tu sme všetci skonštatovali, že sa v ňom naozaj nevyznáme v tom 
štatúte a teda nie je vyhlásené úplné znenie a ak sa nemýlim, bol tam termín 31. 
december. Ale toto nie som si istý. Nemám ho pred sebou. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Tak uzatváram rozpravu, keď si budete istý, tak sa 

môžeme k tomu vrátiť. Máme, pán riaditeľ má písomne osvetliť a znenie vyhlásiť, tak 
skúste nájsť tie uznesenia, aby si to vedel pán poslanec pozrieť. Poprosím návrhovú 
komisiu o návrh uznesenia. 

 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo po A) berie na vedomie Informáciu o plnení úloh vyplývajúcich z 
uznesení mestského zastupiteľstva od XII. rokovania mestského zastupiteľstva dňa 
12.09.2016. A po B) súhlasí s vypustením sledovania uznesenia na úrovni mestského 
zastupiteľstva v Košiciach v časti žiada, bod 1, uznesení č. 429 z XI. rokovania 
mestského zastupiteľstva v Košiciach, zo dňa 13.6.2016.“ Ďakujem.  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 5 - za: 29, proti: 0, zdržali sa: 4 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. 

- - - 
 

Bod č. 2 
Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, 
ktoré boli prednesené na XIII. zasadnutí MZ dňa 12.12.2016 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu programu. Bod č. 2 je Správa 

o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli 
prednesené na poslednom rokovaní. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec 
Ihnát, nech sa páči. 

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Interpelácia znela: „Boli 

oslovení vlastníci pozemkov na území Mašličkova a pri tzv. malej stanici, aby sa 
predchádzalo nelegálnemu osídľovaniu?“ Áno, je tu rozpísané mnoho, čiže čo robí 
mestská polícia v tejto veci, ako v Mašličkove, ďalej aké riešenia máme s tým 
projektom ETP vlastne, prenájom pozemku na 30 rokov za jedno euro. To je všetko v 
poriadku, to sú riešenia. Ale mňa zaujíma vlastne ako s tou osadou ďalej? A tu to 
odpovedané som nemal. Čiže či tá osada vlastne bude zlikvidovaná a či boli oslovení 
vlastníci, lebo to je vlastne ten právny akt, aby jednoznačne to vlastnícke právo bolo 
oslovené a títo ľudia vlastne, aby si riešili svoje problémy aj v zmysle platného zákona. 
Na toto odpoveď nemám a už vôbec nemám odpoveď na druhú časť otázky, čo sa týka 
malej stanice. Tam sú nejaké problémy so železnicami Slovenskej republiky a tak ďalej, 
a ako poslanec som očakával, že takúto odpoveď dostanem. Poprosil by som, pána 
riaditeľa magistrátu, aby mi na túto otázku odpovedal. Teraz ďalej. Interpelácia v znení: 
„Žiadam, aby bolo zabezpečené osvetlenie úseku chodníka smerujúceho od autobusovej 
stanice k mostu a to v časti pri tzv. bunkri z dôvodu pripomienok zo strany občanov 
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obávajúcich sa o svoj život a zdravie vo večerných hodinách.“ To je presne od 
Jakabovho paláca po autobusovú stanicu. V noci je tam tma ako v rohu, môže dôjsť k 
lúpežným prepadnutiam a preto som to riešil. Odpoveď: „Požiadavka o osvetlenie 
chodníka v mestskom parku je oprávnená a bude zapracovaná do programového 
rozpočtu pre výstavbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia na roky 2018 až 2020.“ 
Práve sa chcem na vás obrátiť, pán primátor, to snáď nemyslíme ani vážne, že v roku 
2018 budeme riešiť problém, kde fakt, môže dôjsť k lúpežným prepadnutiam a je tam 
tma ako v rohu a je to naozaj ohrozujúce život a zdravie. Požiadam Vás, pán primátor, 
aby sme naozaj tu nemuseli nejakým spôsobom hrať nejaké hry, aby sa to zaradilo, tých 
2000 euro povedzme si, 2000 euro to stojí, zaradilo do rozpočtu, aby sa to urobilo a to 
čo najskôr. Alebo potom ja neviem sa tam zložme alebo čo. Ale jednoducho, aby sme sa 
tu nehrali, aby sa to urobilo. Ďakujem pekne. A ďalšia vec, interpelácia v znení: „Aké 
kroky doposiaľ mesto podniklo, aby došlo k oprave prístupovej pozemnej komunikácie 
k prameňu Gajdovka na Aničke?“ To už fakt interpelujem mnoho, mnoho, mnoho 
rokov. No a mi bolo odpovedané, že mesto oslovilo Archív mesta, aby vyhľadali 
doklady o výstavbe cesty a predložili ich mestu. Doposiaľ odpovedal Archív mesta 
Košice, ktorý takéto písomnosti nenašiel. No, viem, že mesto rokovalo aj s okresným 
úradom, kde jednoducho sme hovorili o tom, že tá cesta by mala byť štátu, ale túto 
odpoveď tu nemám. Takže by som poprosil, naozaj, čo v tej veci sa urobilo, aby mi bolo 
teraz odpovedané alebo potom mi bude odpovedané písomne, ale jednoducho 
kvalifikovane. Ďakujem pekne zatiaľ. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán riaditeľ, chcete odpovedať teraz alebo 

kvalifikovane písomne? Kvalifikovane písomne. Uzatváram rozpravu. Ďakujem pekne. 
Poprosím návrhovú komisiu. 

 
p. Andrejčák, poslanec MZ: Návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 

Správu o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, 
ktoré boli prednesené na XIII. zasadnutí MZ dňa 12.12.2016.“ Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 6 - za: 30, proti: 0, zdržali sa: 4 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.  

- - - 
 
Bod č. 3 
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu č. 3. Poprosím pána inžiniera Galla, hlavného 

kontrolóra, aby stručne uviedol správu o činnosti. 
 
p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán 

primátor. Na dnešné zastupiteľstvo som predkladal tri materiály, Správu o činnosti od 
13. zastupiteľstva, Správu o činnosti za minulý rok a Správu o výsledkoch kontroly od 
posledného zastupiteľstva. Uplynulý rok Útvar hlavného kontrolóra vykonal celkom 38 
kontrol s tým, že na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami kontrolované 
subjekty prijali celkom 85 opatrení. Okrem toho sa Útvar hlavného kontrolóra venoval 
27 podnetom a podaniam. Pri kontrolách minulý rok ako rozhodujúce nedostatky sme 
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zistili predovšetkým nedostatky v oblasti hospodárenia s majetkom mesta. Jednak je to 
neodovzdanie do správy majetku, nízka starostlivosť o majetok, prebytočný majetok, 
neoprávnené užívanie majetku mesta, prípadne nedostatky v nájomných zmluvách. Pri 
kontrolách sme tiež konštatovali nedostatky vo verejnom obstarávaní, nezverejňovanie 
povinných informácií, nedostatky vo vyúčtovaní dotácií. Nedostatky v hospodárení s 
majetkom, resp. zlý technický až havarijný stav sme skonštatovali u veľmi veľa 
objektov, ktoré sú v správe nášho školstva. Tiež pri kontrolách sme upozornili na otázky 
a na rezervy v oblasti efektívneho a účelného využívania školského majetku a prakticky 
aj využívanie súkromnými školami. Ďalšie nedostatky, ktoré boli zistené, boli zistené v 
oblasti finančnej kontroly. Chcel by som ešte upozorniť na jednu vec v súvislosti so 
školstvom. Mesto má prijatý program Rozvoja mesta na roky 2015 - 2020. Je tam 
riešená tiež otázka predprimárneho a primárneho vzdelávania a starostlivosti oň, ale 
koncepcia rozvoja školstva v meste bola poslednýkrát, podľa mojich informácií, 
spracovaná na roky 2009 - 2013. Považujem za vhodné z pohľadu ďalšieho vývoja v 
predškolskom vzdelávaní a samotnom školstve, túto koncepciu aktualizovať. Kontroly 
tiež poukázali na rezervy a potrebu precizovať Štatút mesta Košice v oblasti 
pohľadávok a majetkových práv mesta. Je to otázka odpúšťania nevymožiteľných dlhov 
a nevymožiteľných pohľadávok. Čo je dôležité, pri kontrolách sme zistili, že 
kontrolované subjekty nevenujú dostatočnú pozornosť odstraňovaniu nedostatkov a 
realizácii tých opatrení, ktoré samé prijali na odstránenie nedostatkov. Čo sa týka 
tohtoročného plánu, v súčasnej dobe Útvar hlavného kontrolóra vykonáva 3 kontroly. 
Kontroly bežia na Základnej škole na Ulici Slobody, ďalej beží na Centre voľného času 
a ďalšia kontrola beží na Základnej škole Kežmarská 28. Ďakujem pekne. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec 

Ihnát, nech sa páči. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne za slovo pán primátor. Dňa 25.4.2016 som 

podával podnet na prešetrenie hospodárnosti a efektívnosti vynaložených verejných 
finančných prostriedkov na externé právne služby v Bytovom podniku mesta Košice 
s.r.o. Dňa 25.1.2017 mi od pána hlavného kontrolóra, pána inžiniera Pavla Galla, došla 
odpoveď na podnet Externé právne služby v Bytovom podniku mesta Košice s.r.o.  
a to takto: v roku 2016 boli celkové náklady na externú právnu pomoc vo výške 
2.192,13 eur bez DPH, z toho 1.892,13 eur bez DPH bolo uhradených za právne služby 
týkajúcich sa pracovno-právnych sporov s dvoma bývalými zamestnancami. Tu chcem 
podotknúť, že sa jednalo o tri pojednávania v roku 2016. S jednou zamestnankyňou je to 
už ukončené a jednoducho, za tri pojednávania bez rozpísania právnych úkonov za rok 
2016 je táto informácia pre moju osobu neprijateľná. Ďalej čiastka 300 eur bez DPH 
bola uhradená za prípravu a účasť na pojednávaní v súdnom spore, ktorý vznikol v roku 
2009, obchodný spor  Správa majetku mesta Košice. Výška nákladov na externé právne 
služby má od roku 2014 klesajúcu tendenciu, čiže v roku 2014 predstavovala výška 
nákladov 5.726,18 eur a v roku 2015 7.297,12 eur. To je vlastne klesajúci trend. No 
podľa mňa je to stúpajúci trend z piatich na sedem tisíc. A v roku 2016, aby som 
povedal 2.192,13 eur. Napriek rastúcemu počtu súdnych konaní, v súčasnej dobe je 
evidovaných 627 konaní. Treba povedať, že 627 konaní sú vo väčšine vypratacie 
konania a konania o zaplatenie, ktoré vo väčšine prípadov nerobia externí právnici alebo 
právnici, ale referenti na právnom oddelení. Taká je pravda. Ďalej treba povedať, že je 
tam 6 zamestnaných právnikov, oni tvrdia, že 4, no čo viem tak na polovičné úväzky sú 
tam. Čiže 6 zamestnaných právnikov s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa a na 
magistráte mesta Košice je 17 právnikov s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa. 



8 
 

Chcem poukázať na kauzu Žarnay, kde jednoducho NKÚ uznal, že pri jednom 
právnikovi sa mali obrátiť na VÚC, ako zriaďovateľa a jednoducho mali túto vec riešiť. 
Žarnay s týmto prípadom uspel. To isté urobím aj ja. Pri 17 právnikoch 
s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v meste a 6 právnikmi s vysokoškolským 
vzdelaním druhého stupňa v Bytovom podniku mesta Košice, t.j. spolu 23 právnikov, 
my nevieme doriešiť obyčajné napr. pracovno-právne súdne spory? A berieme na to za 
2.000 eur za 3 pojednávania, berieme externých advokátov! Tak toto je, by som 
povedal, absolútne neprijateľné a ja s takouto správou spokojný nie som. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. Uzatváram možnosť pripojiť sa do 

rozpravy a poprosím návrhovú komisiu. 
 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie:  „Mestské 

zastupiteľstvo berie na vedomie po 1.) Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
mesta Košice za rok 2016 a po 2.) Správu o činnosti a výsledkoch kontrol od XIII. 
zasadnutia MZ v Košiciach, ktorá obsahuje výsledky z kontrol magistrátu mesta Košice, 
Správy mestskej zelene, Mestské lesy, Bytový podnik mesta, Základná škola 
Tomášiková, Základná škola Angelinum a Creativ Industry Košice.“ Ďakujem.  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 7 - za: 26, proti: 0, zdržali sa: 6 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.      

- - - 
 
Bod č. 4 
Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 45 trhový poriadok trhových miest na území 
mesta Košice 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu, je to Návrh na zmenu VZN mesta Košice 

trhový poriadok trhových miest na území mesta Košice. Otváram k tomuto bodu 
rozpravu. Pán poslanec Polaček, nech sa páči, máte slovo. 

 
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Pán primátor, ja len využívam možnosť, že vlastne 

riešime trhový poriadok. Mne tu chýba jedna vec, neviem, že či tú informáciu máte, 
teda využívam možnosť, nakoľko nepôsobím v žiadnej komisii, ako isto viete. Neviem 
či máte informáciu, že mestská časť Sever má problém s trhoviskami, je tam večný spor 
koho sú, či mestská časť môže tieto trhoviská spravovať, nemôže, nemá vysporiadané 
majetkovo-právne vzťahy. Súvisí to zároveň aj s parkoviskom pri obchodnom centre 
Merkur, kde jednoducho tí trhovníci stoja v parkovisku. Naozaj tento systém na tomto 
trhovisku nie je v poriadku. A teda ja by som len chcel využiť túto možnosť a vás 
poprosiť, aby sa naozaj niekto začal týmito trhoviskami na Severe zaoberať, hlavne 
trhoviskom pri Merkúri. Pretože podľa informácií, ktoré mám, tak mestská časť síce 
toto trhovisko spravuje, vyberá aj poplatky, ale nemá tento majetok v žiadnej správe, 
nemá k nemu žiaden majetkovo-právny vzťah. A teda mali by sme to buď vyriešiť 
niekde v budúcnosti v tomto VZN-ku, ako by to mestské časti mali riešiť alebo potom 
riešiť samostatne mestskú časť a nájsť ten majetkovo-právny vzťah. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Keďže to nebolo k VZN-ku, tak uzatváram 
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rozpravu. Určite dáte návrh nejaký riešenia v budúcnosti. Prosím návrhovú komisiu. 
 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 45 trhový 
poriadok trhových miest na území mesta Košice podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 8 - za: 28, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. 

- - - 
 
Bod č. 5 
Návrh VZN mesta Košice o zmene hranice mestskej časti Košice - Barca a mestskej časti 
Košice - Juh 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu č. 5 Návrh VZN mesta Košice o zmene hranice 

mestskej časti Košice - Barca a mestskej časti Košice - Juh. Predpokladám, že tento 
dlhodobý problém sa vyrieši na základe dohody oboch mestských častí, takže otváram k 
bodu rozpravu. Pán poslanec Ihnát. 

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne. Tento materiál som si naštudoval a chcem 

vás poprosiť, pán primátor, keby dotknutí starostovia mohli povedať pár viet vlastne, že 
či je to v poriadku, je to dobré atď., atď. Čiže aby som sa vedel rozhodnúť aj ja. 
Ďakujem pekne.  

 
p. Raši, primátor mesta: Páni starostovia Hlinka a Krištof, poprosím. Čiže najprv pán starosta 

Hlinka. 
 
p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Takže chcem sa k tomu vyjadriť v tom zmysle, že  

áno, tieto otázky boli prerokovávané u nás v zastupiteľstve, resp. vo volených orgánoch 
mestskej časti Juh so súhlasným stanoviskom, pretože historicky a aj architektonicky a 
urbanisticky niektoré tie selektívne časti, ktoré boli súčasťou Juhu, vyrástli do iných 
sídlisk a z toho dôvodu je logickejšie, aby tvorili kompaktnú časť a súčasť mestskej 
časti Barca. Čiže voči tomu nie sú zásadné vôbec námietky. Je to dohodnuté. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Poprosil by som pána starostu Krištofa, nech 

sa páči. 
 
p. Krištof, starosta MČ Košice - Barca: Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo. 

Táto vec je v podstate dlhodobo, vyše 15 rokov, to beží, občania, ktorí tam bývajú majú 
problém v podstate s realizáciou potrieb svojich ako údržba komunikácii, osvetlenia a 
tak ďalej, nakoľko bolo pôvodne v mestskej časti Juh, ktorá tieto veci nemá v správe. A 
pôvodný územný plán prakticky išiel aj po rodinných domoch, takže vlastne táto 
alternatíva, ktorú miestne zastupiteľstvo Barca opakovane žiadalo sa dohodnúť s Juhom, 
aj keď boli viaceré alternatívy, táto prešla, nakoľko nedochádza ku nejakým zásadným 
zmenám a potreba vypracovať geometrické plány a občania, ktorí tam bývajú budú mať 
ako spokojnosť s tým, že vlastne sa môžeme venovať a neporušovať zákon o 
rozpočtových pravidlách z hľadiska údržby. Takže je to v poriadku a som rád, že 
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konečne sa táto zmena hraníc, na základe aj opakovaných petičných prosieb občanov, 
konečne zrealizuje. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne páni starostovia. Uzatváram rozpravu k 

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

schvaľuje VZN mesta Košice o zmene hranice mestskej časti Košice - Barca a mestskej 
časti Košice - Juh podľa predloženého návrhu.“  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 9 - za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 6 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulíc „Ulica 
Strážovská“ a „Ulica Súľovská“ 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania, je to všeobecne záväzné 

nariadenie určenie názvu ulíc Strážovská a Ulica Súľovská. Otváram k tomuto bodu 
rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

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

schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o určení názvu ulíc „Ulica 
Strážovská“ a „Ulica Súľovská“ podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 10 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem. 

- - - 
 
Bod č. 7 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulíc „Ulica nad 
cintorínom“ 
 
V úvode rokovania stiahnutý z programu. 

- - - 
 
Bod č. 8 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulíc „Ulica pri 
studničke“, „Ulica na Polianku“, „Ulica na prednom Záhumní“ a „Ulica na zadnom 
Záhumní“ 
 
p. Raši, primátor mesta: A prejdeme k bodu č. 8 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Košice o určení názvu ulíc: Ulica pri studničke, Ulica na Polianku, Ulica na 
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prednom Záhumní a Ulica na zadnom Záhumní. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak 
sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu. 

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

schvaľuje VZN mesta Košice o určení názvu ulíc „Ulica pri studničke“, „Ulica na 
Polianku“, „Ulica na prednom Záhumní“ a „Ulica na zadnom Záhumní“, podľa 
predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 11 - za: 33, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 9 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulíc „Ulica Zelená 
stráň a „Ulica ku Gederu“ 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 9 Návrh VZN o určení názvu ulíc:  Ulica 

Zelená stráň a Ulica ku Gederu. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, 
uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu. 

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

schvaľuje VZN mesta Košice o určení názvu ulíc „Ulica Zelená stráň“ a „Ulica ku 
Gederu“, podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 12 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. 

- - - 
 
Bod č. 9/1 
Dotácia na mládežnícky futbal 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k doplnenému bodu 9/1, ktorý predložil predseda komisie 

pán poslanec Sidor, Dotácie na mládežnícky futbal. Poprosím ho, aby predložil daný 
materiál. 

 
p. Sidor, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán primátor. Takže ešte raz k zmienenej situácii. 

Začiatkom mesiaca došiel list od trénerov, hlavne trénerov mládežníkov v kategóriách 
od 8 do 19 rokov s opisom situácie, ktorá momentálne je v klube. Hovorili o určitých 
problémoch od začiatku súťaže. Hovorili o zabezpečovaní tréningového procesu, písali 
o nedostatočnom materiálno-technickom zabezpečení a hlavne o určitých mzdách, ktoré 
im meškajú, niečo z minulého roku a hlavne za rok 2017. Došlo k stretnutiu s týmito 
trénermi, následne sme si rozanalyzovali celú túto situáciu a došlo sa k záveru, že 
vzhľadom k tomu, že FC VSS a.s., ktorá v súčasnosti nespĺňa podmienky na to, aby jej 
bola pridelená dotácia, tzn. viacej tých technických prekážok, sú tam nejaké exekúcie a 
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plus z titulu zákona o športe tiež nedotiahli niektoré náležitosti. Ale keďže mesto má 
záujem, aby mládežnícky futbal v kategóriách, tých jedenástich kategóriách po 19, tzn. 
od 8-ročných do 19-ročných fungoval, tak sa hľadalo dlhým komplikovaným spôsobom 
riešenie. Jediné riešenie, dočasné do 30. marca sa našlo to, čo by bolo v súlade so 
zákonom o športe, v súlade so zákonom o VZN, že občianske združenie MFK, ktoré 
funguje paralelne pri klube FC VSS a.s. by mohlo na tri mesiace dostávať dotáciu, ktorá 
bola predtým schválená na VSS a.s., ale len za predpokladu, že tieto peniaze budú 
prísne strážené na platy trénerov a na všetko to, čo bolo vytknuté v tom liste. A že budú 
špeciálnym spôsobom odsúhlasované, tzn. kde bude aj zástupca mesta v nejakej podobe 
a tak isto aj zástupca mesta bude mať dosah na iný účet, ktorý nie je účet FC VSS. 
Takže s týmto,  po stretnutí s trénermi sme sa rozišli. Oni boli spokojní, lebo tým pádom 
vedia, že do toho 1. apríla môžu normálne koexistovať. No a aká bude situácia po 1. 
apríli asi zrejme ukáže život a budúce zastupiteľstvo. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán 

poslanec Špak potom pán poslanec Gibóda. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Vážený pán primátor, vážené kolegyne, poslankyne poslanci. No 

začnem trošku z inej strany, Pravý poslanecký klub neexistuje. Takže to zmeníme, 
myslím si, že už dnes, ale idem k téme. Je to veľmi citlivá téma. A keď vidím, že ide o 
platy trénerov, tak samozrejme je to potrebné vyriešiť. Keďže som za posledných pár 
mesiacov aj sa stretol s funkciou riaditeľovania určitých pretekov a videl som zopár 
vecí, ktoré ma prekvapili, ako šikovne sa dá robiť kampaň Šport do Košíc, tak by som 
navrhol jednu vec. Vyhoďme tam slovíčko „s nimi spojené náklady, sústredenia, súťaže, 
tréningový proces, prenájmy“. Necháme, tak tie platy trénerov a zbytočne nedávajme 
nejakú velikánsku moc ako narábať s tými 75.000. Takže určite treba túto situáciu 
riešiť. Ja som rád, že sa našlo riešenie cez to občianske združenie, ale mám obavy, že 
ten dozor zo strany mesta, ktorý vlastne ani nie je vymyslený, že kto a ako, tak, aby toto 
dohliadol, že kam pôjde tých 75.000. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja len jednu poznámku. Nejde iba o platy trénerov.  

Tréneri, s ktorými som sa stretol, všetkým im ide o to, aby bol zachovaný tréningový aj 
súťažný proces. A to chcú aj tréneri. A samozrejme, pre rodičov detí je dôležitá, aby 
mohli ísť na súťažné zápasy, aby proces prebiehal, aby sa niekto postaral o trávnik, aby 
im niekto vypral dresy. Takže preto sú tam aj iné položky napísané. Lebo teraz nejde o 
trénerov a tréneri nechceli riešiť len svoje platy ale fungovanie mládežníckeho futbalu. 
Dohodlo sa, aby sa nestávalo, že peniaze, ktoré mesto pošle nepôjdu tam, kde majú. Že 
každá faktúra, ktorá na mesto dôjde, bude po dohovore s pánom poslancom Sidorom 
kontrolovaná aj zástupcom trénerov, aby naozaj finančné prostriedky išli len na veci 
nevyhnutne a nespochybniteľne súvisiace s mládežníckym futbalom. Tak je to. Hej? 
Takže, nemôžeme vynechať, nemôžeme riešiť iba trénerov, pretože nevyriešime 
mládežnícky futbal. A tréneri platy budú mať, ale keď deti na zápas nepôjdu bude im to 
úplne zbytočné. Pán poslanec Gibóda, potom pán poslanec Sidor. 

 
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Mne v tomto materiáli, pán 

poslanec Sidor, ako predkladateľovi, musím povedať, že mi chýba niekoľko vecí. Za 
prvé. Veľmi by ma zaujímalo, čo je vlastne to občianske združenie MFK Košice? Kto 
za ním stojí? A kto je vlastne ten žiadateľ? Čiže nejaká, správna rada, dozorná rada, kto 
je kontaktná osoba sa toto občianske združenie? Zároveň mi nie je úplne jasné, keď 
poskytneme túto dotáciu 75.000 tomuto občianskemu združeniu, či toto občianske 
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združenie bude priamo vyplácať týchto trénerov a tieto jednotlivé aktivity, alebo bude 
túto finančnú čiastku následne posúvať ďalej FC VSS a.s.? Zároveň by som sa opýtal, 
aký bude vklad zo strany občianskeho združenia do tejto celej veci ? Pretože pokiaľ 
viem, tak FC VSS sám musí určitým spôsobom prispievať na rozvoj mládeže. A nie je 
to iba plne na pleciach mesta Košice. Čiže tejto 300 tisícovej dotácie. Preto by ma 
zaujímali odpovede na tieto otázky, pretože, predpokladám, keď to takto pôjde ďalej s 
klubom FC VSS a.s. tak možno zostaneme v dlhšej spolupráci s OZ MFK Košice. A tak 
by som rád vedel, s kým sa mesto dáva do spolku a kto je vlastne za OZ MFK Košice? 
Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Sidor, potom poprosím pán poslanec, lebo zrejme ďalší 

budú mať nejaké otázky, poznačiť si otázky poslancov, aby si podľa toho vedel 
zodpovedať ako predkladateľ na všetko. Nech sa páči pán poslanec Sidor. 

 
p. Sidor, poslanec MZ: Bude možnože lepšie počkať, kým všetci sa vypýtajú a potom na 

záver by som v jednej novej informácii všetko podal. 
 
p. Raši, primátor mesta: Dobre. Pán poslanec Špak, nech sa páči. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem. Tak verím, že to nebude na záver a že budeme mať možnosť 

aj my ešte potom vstúpiť do debaty. Ale ja, keď tomu rozumiem dobre, tak potom 
vlastne tie deti, ktoré tam chodievajú, tak oni vôbec neplatia nič mesačne? Tým pádom 
naozaj im všetko hradíme? Ak to je tak, tak si myslím, že to môžeme zvládnuť. Neviem, 
či niektorý klub na Slovensku vôbec dokáže fungovať bez toho, aby deti nosili peniaze 
na tréningy a všetky réžie s tým súvisiace. Ja dávam návrh na uznesenie mestského 
zastupiteľstva, kde Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6, vlastne je toto isté, 
aby som nezdržiaval, ale dodatok bude „čiastka bude použitá výhradne na platy trénerov 
a prenájmy športových zariadení“. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Jakubov. 
 
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne. No poslanci, ktorí tu sedia druhé volebné obdobie 

si pamätajú, keď sme v minulom období riešili vystúpenie mesta Košice z Mestského 
futbalového klubu. Som rád, že napriek tomu, že sme zožali pomerne silnú kritiku zo 
strany verejnosti, ukázalo sa, že ak sme chceli zachrániť aspoň časť majetku mesta, toto 
rozhodnutie bolo správne. A dodatočne sa chcem poďakovať všetkým poslancom, ktorí 
zhruba pred tromi rokmi alebo štyrmi rokmi za to hlasovali. Čo sa týka činnosti 
mládežníckeho futbalu, občianske združenie, je ako každé iné občianske združenie. 
Predsa mesto Košice, tak ako jednotlivé mestské časti, majú vypracovanú svoju dotačnú 
politiku a vedia, ako sa musia zúčtovať finančné prostriedky, ktoré tam budú dané. 
Takže ak to nie je niektorým poslancom jasné, nie je problém, aby sme si pozreli 
vnútorné predpisy mesta, kde jednoznačne je povedané, každý subjekt, každé občianske 
združenie ako má vyúčtovať dotáciu, ktorú dostane, pretože to je bežná dotácia, ktorú 
každomesačne dáme miesto MFK priamo občianskemu združeniu a ktoré ju musí v 
danom čase presne a podrobne zúčtovať. Nakoniec máme tu hlavného kontrolóra a jeho 
orgán, ktorý toto všetko samozrejme preverí, a vie nám podať informáciu. Naviac si 
myslím, je to môj osobný názor, že počas rokovania budúceho zastupiteľstva určite 
budeme chcieť dostať nejakú informáciu a určite budeme vedieť, kde sa v podstate 
MFK nachádza, pokiaľ ešte bude existovať. Čo sa týka pridelenia tejto dotácie, ja si 
myslím, že je to správny počin, pretože mládežnícky šport na Slovensku celkovo je vo 
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veľmi zlej situácii. A v porovnaní s Čechmi vidíme dobre, aké výsledky dosahujú naši 
bývali súkmeňovci zo spoločnej republiky, a pokiaľ mestá a štát nepomôžu formovaniu 
mládežníckych športov, tak samozrejme nemôžeme potom očakávať výsledky v 
žiadnych vekových kategóriách. Takže ja osobne budem za. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Pán primátor, pozorne som si vypočul vás 

práve, čo ste hovorili o tej réžii a ďalších veciach pri športe. A práve sa prikláňam  
k tomu, čo ste vy povedal, že jednoducho, že ten mládežnícky futbal nie je iba o platoch 
trénerov, lebo naozaj to by neriešilo absolútne nič. Ale je to o réžii toho štadiónu, 
úpravy trávnikov tých dresov toho všetkého komplet, čo je okolo toho. Takže ja to 
podporujem jednoznačne ten mládežnícky futbal, treba podporiť alebo šport celkove 
nielen futbal, ale celkove mládežníčky šport v Košiciach treba podporiť. Takže to, čo 
ste povedal práve vy, tak toto podporím. A čo bude v uznesení, že len na trénerov, tak 
toto nepodporím. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne pán poslanec. Poprosím pána poslanca Igora 

Sidora, aby zodpovedal na otázky, ktoré boli položené. 
 
p. Sidor, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Takže ešte raz v krátkosti zhrnutie. Stopercentne 

súhlasím s tým, čo povedal pán Ihnát, lebo dneska mládežnícky futbal tu nie je len 
o tom, že budú zaplatení tréneri. Tí tréneri v prvom rade, vzhľadom k tomu, že FC VSS 
nemá svoj vlastný stánok futbalový, ligové zápasy sa hrá na Lokomotíve alebo hrávali 
sa predtým rôzne – od Ličartoviec počnúc po Moldavu končiac. Toalety nás až tak tejto 
chvíli nezaujímajú, ale je to 11 mládežníckych kategórii kde je zhruba od 300 do 400 
detí vo veku od 8 do 18 rokov. Takže 11 kategórií v priebehu týždňa, aby odtrénovali si 
to, čo majú, nie je jednoduché. V súčasnosti využívajú v zimnom období plochy ako sa 
dá, podľa toho, aká je technická situácia na tých ihriskách. Sú to ihriská, ktoré sú hlavne 
trávnaté. A tam je problém. Lebo ich nepúšťajú tí trávnikári. V súčasnosti sú len na 
jednom umelom ihrisku. Takže dneska to nie je len o platení trénerov. To je niečo, 
samozrejme, čo je prvoradé, všetci žijú z peňazí, aby dostali tréneri tie platy, ktoré majú 
dostať za predchádzajúce obdobie, ale vytvoriť aj technické zázemie na ihriskách, 
technické zázemie, cez dresy, cez autobusy, čo najväčšia položka, ktorá v súčasnosti je. 
Z titulu reguly útvarov talentovanej mládeže, tieto mládežnícke kategórie majú 
povinnosť v určitom období odohrať štandardné turnaje, ktoré sú cez Slovenský 
futbalový zväz na to, aby kategórie UTM sme mali a ďalšie zápasy, ktoré sú 
predpríprava ako na sezónu. Takže moja odpoveď smerom k tomu, nie je to len 
o tréneroch, ale aj o tom, čo hovoril pán Ihnát. Na otázku ďalšiu, ktorá bola,  kto je 
občianske združenie MFK. Samozrejme, ako každý futbalový klub, tiež má popri svojej 
činnosti občianske združenie z titulu toho, že by mohol prijímať dary,  aj dve percentá 
a pod. V tomto občianskom združení v súčasnosti sú dvaja konatelia. Je to pán Blažej 
Podolák a Marcel Podolák. Keďže zákon o športe hovorí, že dvaja štatutári z titulu 
previazanosti na materský klub tam nemôžu byť, tak jedna z vecí, ktorú ideme už teraz 
urobiť je, že jeden z týchto štatutárov bude musieť odtiaľ odísť a bude tam musieť prísť 
štatutár, ktorý tam bude za mesto. Tzn., že v tej chvíli otvára sa ďalšia odpoveď na 
otázku, ktorá tu bola povedaná, ako sa budú kontrolovať financie. Tým pádom, keď tam 
bude druhý štatutár, ktorý bude za mesto a nebudem to ja, tak následne budeme mať 
presný prehľad o tom, ako odchádzali peniaze zo špeciálneho účtu, ktorý je už v 
súčasnosti vytvorený a ktorý nie je účet súčasného FC VSS. To je k tomu. Na sedení, 
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ktoré inicioval pán primátor so sedemnástimi trénermi, tréneri si zvolili zo svojich radov 
pána Lukáča, trénera, ktorý bude odkomunikovávať všetky náležitosti, ktoré sa v klube 
dejú. Tzn. cez pána trénera Lukáča pôjdu všetky informácie smerom ku nám a on bude 
jeden s tých, ktorý pôjde so šéfom mládeže pánom Laukovičom a budú podpisovať a 
parafovať všetky náležitosti, ktoré budú chcieť, aby boli preplatené. Tzn. od miezd 
počnúc a cez dopravu končiac. Účet v banke,  som ešte spomenul. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Gibóda. 
 
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dve veci. Po prvé, pán Sidor zabudol 

odpovedať na otázku, teda či toto občianske združenie bude vyplácať týchto trénerov a 
všetky tieto plnenia priamo, alebo to bude vyplácať cez FC VSS? A druhá vec, chcem 
sa spýtať teda, prečo táto informácie o tom, kto je v dozornej rade, resp. kto je 
konateľom tohto združenia nie je neuvedená v materiáloch? Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Občianske združenie dostane financie a bude vyplácať priamo 

trénerov. Áno. To je otázka. Prečo to nie je uvedené v materiáli tak pán poslanec 
neviem prečo si to neuviedol v materiáli. Pán poslanec Špak tretí krát sa nedá prihlásiť. 
Podľa rokovacieho poriadku uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Pardon, s faktickou na 
pána poslanca Sidora. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Je to na pána Sidora, možno to 

objasní aj pánovi poslancovi Ihnátovi. Ja vôbec nechcem brať tie peniaze, ja ich chcem, 
aby išli na tú správnu vec. Ale, slovíčko „s nimi spojené náklady“ alebo to slovné 
spojenie to jednoducho, ako člen občianskeho združenia, môžem povedať, že tam je tak 
široké spektrum možností kam človek môže umiestniť, či už reklamu svojho klubu atď., 
či už nákupy, ktoré možno budú naozaj s obalmi daného klubu. Ja v tom jednoducho 
vidím v obrovskú možnosť kampane. Takže, chcem určite tie peniaze na správne 
miesta, aby neboli zbytočné naťahovačky. Ja neviem, o pol roka, o rok, kde reálne 
peniaze išli a prečo tam sú. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Rozprava bola ukončená, čiže poprosím návrhovú 

komisiu. Rozprava bola ukončená. Pánovi poslancovi Špakovi som dal slovo, lebo sa 
stihol prihlásiť. Poprosím návrhovú komisiu. 

 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia obdržala jeden 

pozmeňujúci návrh na uznesenie od pána poslanca Špaka v znení: „Mestské 
zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje v zmysle ustanovenia mestského zastupiteľstva 
číslo 577, MZ zo dňa 12. 12. 2016 schváleného programového rozpočtu mesta na rok 
2017, v programe 2. Mesto kultúry a športu, podprogram 9, aktivita 4, podprogram 
mládežníckeho futbalu VZN číslo 76 dotáciu vo výške 75.000 eur pre občianske 
združenie MFK Košice a to tak, že táto čiastka bude použitá výhradne na platy trénerov 
a prenájmy športových zariadení.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Doplňujúci návrh pána poslanca Špaka. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 13 - za: 7, proti: 1, zdržali sa: 24 
 
p. Raši, primátor mesta: Budeme hlasovať teraz o pôvodom návrhu uznesenia. Nech sa páči. 
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p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Áno, pôvodný návrh na uznesenie: 
„Mestské zastupiteľstvo Košice schvaľuje v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva 
číslo 577 zo dňa 12. 12. 2016 schváleného programového rozpočtu mesta na rok 2017  
v programe 2 Mesto kultúry a športu, podprogram 9, aktivita 4 - Podpora 
mládežníckeho futbalu (VZN číslo 76) dotáciu vo výške 75.000 eur pre občianske 
združenie MFK Košice.“ Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím hlasujeme o pôvodnom návrhu uznesenia. 
 
Hlasovanie č. 14 - za: 27, proti: 2, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatuje, že uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.  

- - - 
Bod č. 10 
Územný plán zóny Košice - Slivník 
 
V úvode rokovania stiahnutý z programu. 

- - - 
 
Bod č. 11 
Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP 
Košice od 01.07.2016 do 31.12.2016 
 
p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 10 bol stiahnutý. Prejdeme k bodu číslo 11 Správa 

povereného zástupcu náčelníka mestskej polície o činnosti mestskej polície za II. polrok 
v roku 2016. Poprosím, pán náčelník, stručne uviesť správu.  

 
p. Palčík, poverený náčelník MP: Ďakujem pekne. Vážení prítomní, dovoľte, aby som zhrnul 

niektoré ukazovatele z činnosti mestskej polície za rok 2016. Teda k 30.12.2016 bol 
personálny stav mestskej polície 236 policajtov, na desiatich policajných staniciach 
slúžilo spolu 220 policajtov, zvyšných 10 to je operačný príslušník a šiesti, to je vedenie 
mestskej polície. Počty príslušníkov na mestskej polícii na jednotlivých staniciach: 
Stanica Stred - je tam 66 príslušníkov, Západ - 24, Východ - 16, Jazero - 16, Šaca - 15, 
KVP - 15, Juh - 27. Tam je to spolu aj s odťahovou službou, Ťahanovce - 16, Luník IX - 
8 a Stanica Sever - 17. Priemerne zistíme za jeden deň 115 priestupkov, z toho v 
blokovom konaní vyriešime 47 priestupkov na sumu 784 eur,  napomenutím 65 
priestupkov a ostatné sú objasňované, teda zaslané na okresný úrad alebo iným vecne 
príslušným orgánom. V tejto súvislosti uvádzam, že viac ako polovica priestupkov, ktorí 
nerešpektujú zákazy a príkazy, bola riešená napomenutím. Vyriešené priestupky za rok 
2016 celkové spolu sme vyriešili 42.329 priestupkov, z toho v doprave je 25.130 – čo je 
59 %. Porušenie VZN - bolo 12.166 priestupkov, to je 29 % a ostatné priestupky je 
5.033 priestupkov, čo je 12 %. Počet blokových pokút bolo 17.336 na sumu 282.601 
eur. Počet sťažností na mestských policajtov bolo 34, z toho bolo 9 oprávnených 
sťažností. Na úseku realizácie poriadkových opatrení za účelom ochrany verejného 
poriadku, majetku obyvateľov a návštevníkom mesta, prevencie kriminality a inej 
protispoločenskej činnosti bol najnáročnejším podujatím projekt Európske mesto športu 
2016, ktorý pozostával zo stoviek podujatí, z rôznych sprievodných akcií situovaných 
prevažne v mestských scenériách. Predmetné opatrenia boli realizované v spolupráci s 
policajným zborom. V oblasti kamerového systému, mestská polícia na území Košíc má 
celkom 96 bezpečnostných kamier. V roku 2017 nám pribudne minimálne 8 kamier z 
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rozpočtu mestskej polície. Rozdelenie mestských kamier podľa počtu: čiže - 
Dargovských hrdinov - 3, Juh - 10, Košická Nová Ves - 6, Jazero - 14, Staré Mesto - 30, 
Šaca -  5, Západ - 11, KVP - 2 kamery, Pereš - 4, Ťahanovce - 3, Sever - 6, Luník IX - 2 
kamery a prírastok kamier v roku 2017, ktoré máme v pláne, tak jedna pôjde na 
Važeckú, to je na Jazero, dve na Hlavnú 28, na arcibiskupský úrad a na Urbanovu vežu. 
Na Západe to bude jedna kamera na obchodnom centre Trieda SNP 88, 2 na Ťahanovce 
- na Čínsku 1 aj Európsku 11 a Kavečany, tam pôjde na parkovisko zoologickej 
záhrady. Spolu bude 104 kamier. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k správe. Nech sa páči pán 

poslanec Ihnát, potom pán poslanec Gibóda. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ja sa chcem poďakovať 

pánovi poverenému náčelníkovi mestskej polície pánovi Jánovi Palčíkovi a to za 
spoluprácu súčinnosť pri odťahu autovrakov a áut, či už na sídlisku Ťahanovce, alebo v 
celých Košiciach, kde sa tiež realizujem aj inou činnosťou. Vlastne máme  odtiahnutých 
41 áut, čo je jedno veľké parkovisko, povedzme si. Ale, čo mne vadí, vadí mi to, že 
jednoducho tá mestská polícia nemá v súčasnosti už nejaké záchytné miesta, aby tieto  
autá odtiahla. A vlastne títo majitelia áut vlastne si ich postupne preberali, ak majú 
záujem. To je tá  jedna vec. Toto treba riešiť, aby mesto riešilo tie záchytné miesta, lebo  
to záchytné parkovisko niekde, v súčinnosti s mestskou políciou. A čo mi ďalej, vadí 
tak mi vadí ešte jedna vec, že okresné úrady strašne dlho prebiehajú celý proces 
vybavovania na odbore dopravy, atď., až po o rozhodnutie vo veci samej. Vás pán 
primátor, práve  ako poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a neprítomného Ota 
Žarnaya, možno to sleduje v priamom prenose, vás chcem požiadať, aby ste urobili 
určité legislatívne kroky, alebo činnosti k tomu, aby sa zmenila legislatíva, aby sa tieto 
činnosti odťahu autovrakov zo sídlisk, tie stále pribúdajú a pribúdajú.  Tí vodiči sú aj 
drzí, naozaj! Z Prešova príde, odstaví na Sídlisku Ťahanovce a ide preč. Takže, aby sa 
to dalo jednoduchšie riešiť aj v súčinnosti s mestskou políciou. Tí poslanci robiť chcú, 
ale jednoducho tá legislatíva tak zväzuje ruky, že niekedy sa nedá. To je všetko, 
ďakujem pekne. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gibóda a po ňom pán poslanec Karabin. 
 
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja mám na pána, 7 rokov povereného riaditeľa 

mestskej polície, asi najdlhšieho v histórií, niekoľko otázok. Po prvé, by ma zaujímalo, 
odkiaľ mal tie počty príslušníkov mestskej polície. Pretože v správe som ich nenašiel. 
Po druhé, by ma zaujímalo jeho nejaké vyhodnotenie, lebo chýba mi tu vyhodnotenie na 
jednotlivé stanice mestskej polície, s poukazom hlavne na stanicu Stred, ktorá má 
nejaké vysunuté detašované pracovisko na Kuzmányho ulici, kde je príslušník mestskej 
polície, tam proste sedí a má prijímať nejaké podnety od babiek alebo podobne. Mňa by 
zaujímalo, aké je veľké využitie tohto príslušníka v rámci tohto vysunutého pracoviska? 
A či by nebolo z pohľadu náčelníka mestskej polície zmysluplnejšie, keby tento 
príslušník plnil napr. pochôdzkovú činnosť po mestskej časti Stred, namiesto toho, aby 
tam sedel na tom jednom mieste a vlastne málokto aj vie, že tam niekto sedí. A kedy 
tam sedí. A potom mám ešte otázku na nadriadeného pána, na 7 rokov povereného 
náčelníka mestskej polície a to je pán primátor Richard Raši. Chcem sa opýtať na dve 
veci. Po prvé, ako sa vysporiadal s tým, že pán náčelník mestskej polície využíval 
služobné vozidlo mestskej polície na súkromné aktivity, podnikateľské aktivity svojej 
rodiny. A za druhé, sa ho chcem opýtať, či má niečo dočinenia jeho rodinný vzťah s 
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rodinou pána náčelníka, s tým, že už 7 rokov je iba poverený náčelník a prečo doteraz 
nebolo vyhlásené riadne výberové konanie? Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Predpokladám, že viete, že otázky na mňa môžete položiť v 

interpelácia a dopytoch. Verím, že to využijete. Faktická pán poslanec Karabin. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán 

primátor, vážení kolegovia, k pánovi Gibódovi, keď sa pýtal ohľadom mestskej polície, 
správy. Pokiaľ viem, minimálne 2-krát za rok sú správy z jednotlivých odvodov 
posielané starostom mestských častí. Keď sa pýtal na stanicu Stred, keď som to dobre 
postrehol, takže minimálne starostovia majú takéto informácie. Tak si myslím, že 
pokiaľ to majú starostovia, vedia to predložiť aj svojim poslancom do miestnych 
zastupiteľstiev. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Určite, každý kto chce, sa k správe dostane. Ale 

potom by tu nemohol rozprávať zbytočne. Pán poslanec Sitkár, po ňom pán poslanec 
Betuš. 

 
p. Sitkár, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Mňa zaujal graf, ktorý je v tejto správe. Vyzerá to 

tak, že Luník IX je najbezpečnejšia mestská časť. Máme tam ôsmich policajtov. Či 
potom z týchto aspoň polovicu nevieme presunúť na iné sídlisko? Pretože vieme, že 
všade je podstav. Minimálne na Terase, a to nielen mestských, ale aj štátnych. Takže 
možno by sa hodilo premiestniť nejakých policajtov na iné oddelenia. Tak, ako pán 
Ihnát povedal, to isté som chcel poďakovať za prácu aj pri vrakoch, hlavne pri 
trojmesačnej činnosti, každý vie o hliadkach, v podstate aj my sme chodili, ale aj títo 
mestskí chodili naozaj poctivo pešo. A toto je základ, čo ľudia naozaj kvitujú a boli 
radi, že v tej ulici pešo hliadku vidia, stretávajú. Myslím, že týmto smerom by sme mali 
ísť, či sa dá nabrať viac ľudí to ja neviem. Ale hlavne myslím si, že treba ich dať do 
ulíc. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Potom poprosím pána náčelníka, aby si písal otázky, lebo 

potom na záver bude na všetky odpovedať. Pán poslanec Betuš a pán starosta Hlinka. 
 
p. Betuš, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, vážený pán primátor. Dámy a páni, k správe pána 

povereného náčelníka mestskej polície chcem dodať štyri veci. Prvá sa dotýka 
poďakovania za pomoc pri veľmi zložitých a komplikovaných rekonštrukciách, ktoré 
prebehli minulý rok v našej mestskej časti, a to vo vzťahu k rekonštrukcii Ázijskej 
triedy 1,4 km a rekonštrukcia Americkej triedy a Čínskej ulice. Vo vzťahu k 
rekonštrukcii vodohospodárov, ktorí nám zabezpečili teda rekonštrukciu 
vodohospodárskych radov, ktoré zabezpečujú pitnú vodu pre našich obyvateľov. Bola 
už veľmi v dezolátnom stave a pri týchto činnostiach som vysoko ocenil nielen ja, ale 
obyvatelia aj poslanci nášho miestneho zastupiteľstva teda pomoc príslušníkov mestskej 
polície,  nakoniec aj štátnej polície. Teda zhostili sa tejto úlohy perfektne pri organizácii 
života, dopravy, pri týchto zložitých rekonštrukciách. Ďalšou záležitosťou je 
poďakovanie za dokončenie kamerového bezpečnostného systému, ktorý ukončíme 
tohto roka a budeme mať zokruhovaný bezpečnostný systém v celej našej mestskej 
časti. A potom sa budeme zaoberať ďalšími možnosťami. Ďakujeme aj za túto pomoc s 
tým, že tretia vec, ktorú už ani nebudem spomínať, pretože ju hovoril pred chvíľkou 
môj kolega pán poslanec Ihnát, vo vzťahu ku odťahu vozidiel, tak to už komentovať 
nebudem, ale ozaj je to veľmi zložitý a zdĺhavý proces dostať jedno auto zo sídliska. 
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Tak, ako hovorí platné všeobecne záväzné nariadenie a samozrejme aj zákon. V závere 
môjho vystúpenia chcem poďakovať Dopravnému podniku mesta Košice, 
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, Dopravného inšpektorátu Policajného 
zboru, Obvodnému oddeleniu Policajného zboru, mestu Košice a Inžinierskym stavbám 
Košice neskutočne veľkú pomoc v našej mestskej časti v 2. polovici roka 2016. 
Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán starosta. Ďakujeme aj my za kooperáciu, lebo  

napriek tomu, aký to bol komplikovaný proces rekonštrukcie, tak sa to zvládlo nakoniec 
veľmi fajn. Ďakujem pekne. Pán starosta Hlinka, po ňom pán poslanec Polaček. 

 
p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážení poslanci mestského 

zastupiteľstva, chcem sa zastaviť v bode 5 tejto správy. A to je oblasť spolupráce 
a prevencie. My sme sa, ako starostovia mestských častí, zúčastnili na pozvanie 
Okresného riaditeľa Policajného zboru v Košiciach, tradičného každoročného stretnutia, 
kde sa prejednávajú otázky komunikácie, spolupráce medzi obvodnými oddeleniami 
PZ, mestskou políciou, mestskými časťami a mestom Košice, a kde sa teda analyzujú 
výsledky ohľadne kriminality, narušovania, problémov vo verejnom živote z pohľadu 
polície. Keď som sa zúčastnil na tomto stretnutí, tak vychádza mi tak, že v Košiciach 
miera kriminality medziročne klesá, čo je veľmi dobrá skutočnosť. Tak isto stúpa aj 
miera objasnenosti kriminality. To znamená, že aktivita a profesionalita policajtov, ale 
vďaka aj mestskej polície je stále lepšia. V oblasti prevencie tu táto správa hovorí o 
takých akciách, ako je napr. ochrana seniorov pred kriminálnym násilím, pred rôznymi 
podvodníkmi, ktorí ponúkajú rôzne druhy tovarov za podstatne premrštené ceny. Takže 
chcem k tomu povedať toľko, že s mestskou políciou sme mali takéto spoločné 
výchovné preventívne stretnutia na pôde seniorov, z malometrážnych bytov, resp. zo 
širšej spádovej oblasti Juhu. A tieto prednášky s praktickými ukážkami napr. ako 
odolávať psychickému násiliu, boli veľmi pozitívne prijímané. Takže ja chcem 
poďakovať z tejto strany mestskej polícii, že sa venuje aj tejto oblasti prevencie, čo je 
veľmi dôležitá činnosť. A tak isto, pokiaľ ide o odťah motorových vozidiel, to, čo moji 
kolegovia hovorili, som za to, aby sa našli priestory pre dočasné umiestnenie 
odtiahnutých motorových vozidiel. Lebo  v tejto oblasti, ak to takto nie je zatiaľ, tá 
praktická stránka pôjde veľmi pomaly. Čo sa týka stanice Juh mestskej polície môžem 
konštatovať jednak za seba, ale myslím si, že aj za zastupiteľstvo na Juhu, že tá 
spolupráca dlhodobo je na štandardnej dobrej úrovni. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne pán starosta,  aj za informáciu. Pán poslanec 

Polaček, nech sa páči. 
 
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ono sa zdá, že niektoré funkcie v tomto meste sú 

doživotné, pán poverený náčelník je toho dôkazom. Mám niekoľko otázok. Prosím, aby 
si ich pán náčelník zapísal a na nich odpovedal. Jedna otázka súvisí s tým, čo tu 
rozprával aj pán Gibóda, teda ma zaujíma, koľko podnetov príjme pracovník na 
Kuzmányho ulici v porovnaní s inými stanicami. Teda ma zaujíma naozaj vyťaženosť 
tohto oddelenia. Čiže čísla, štatistika. Toto je to, čo nás by malo globálne zaujímať. 
Druhá otázka smeruje k parkovaniu. Spomenuli ste pán náčelník, že denne máme okolo 
105 priemerne 115 priestupkov. Mňa by zaujímalo, koľko z týchto 115 priestupkov 
súvisí s parkovaním  v zmysle VZN, teda v zónach, ktoré sme prednedávnom schválili? 
Tretia otázka ma zaujíma, informácia v súvislosti so sídlom Mestskej polície Sever, na 
poslednom zastupiteľstve ste, pán náčelník, neviem, či ste sa preriekli alebo či to bola 
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len nehoda, že priestor, v ktorom sídli Mestská polícia Sever sa pripravuje možno 
hovorím hypoteticky na predaj. A teda máme existenčný problém so sídlom tejto 
polície. Vieme o tom, máme informácie, že ľudia z tejto stanice hľadajú priestor. Teda 
ma zaujíma, či máme vytipovaný nový priestor? A keď, v akom horizonte sa Mestská 
polícia Sever bude sťahovať? Štvrtá otázka súvisí so snehovou kalamitou. Niekedy 
okolo 14. - 15. januára som podal podnet na mestskú políciu, kde som sa dožadoval 
toho, aby mestská polícia zmapovala, zdokumentovala to, ako sneh nie je odprataný. 
I napriek tomu, že som dostal odpoveď, že sa s tým bude zaoberať mesto Košice, že 
tento podnet ste postúpili, ma zaujíma, či to bolo zdokumentované. A zaujíma ma aj 
záver, na čo mestská polícia prišla? Tak isto ma mrzí a chcel by som poznať 
vysvetlenie, prečo ak obyvatelia sa dotazovali na mestskej polície a chceli nahlasovať 
problémy s parkovacími miestami, ktoré neboli odhrnuté, tak mestská polícia ich 
odkazovala, že podnet už bol podaný, že už nemusia podávať. A takýmto spôsobom 
sme vlastne znižovali počet podaní. A keď by som sa spýtal, koľko tých podaní bolo, to 
určite mi nebudete vedieť povedať. Alebo mi poviete, že bolo možno jedno, dva. 
Pretože ste ľudí odrádzali, čo sa nepáči, že ľudí odrádzame od toho, aby podnety 
nepodávali. Ak niekto chce podať podnet, má to urobiť. A môže to urobiť. A máme byť 
k nemu ústretoví a nie hľadať spôsob, že to nemusí robiť. Toľko zatiaľ. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán náčelník, môžete odpovedať na otázky, na ktoré viete odpovedať 

z hlavy a zvyšok potom pripravte písomne poslancom. Nech sa páči. 
 
p. Palčík, poverený náčelník MP: Pán poslanec Ihnát, záchytné miesta, staré vozidla. Musím 

povedať, že máme na bytovom podniku jednu halu prenajatú, v podstate, kde dávame 
tie vozidlá, a je tam kapacita zhruba 30 vozidiel. Čiže nás to limituje. Nám nie je 
problém dať našu legislatívu dokopy, aby sme mohli stiahnuť vozidla, ale nemáme ich, 
kde dať. Okresný úrad potom koná tam to je trošku pomalšie, ten proces likvidácie a 
daného súhlasu na likvidácie vozidiel. Čiže k tomu asi toľko.  
Čo sa týka pána poslanca Gibódu, počty príslušníkov neuvedených v správe. Môžeme to 
uvádzať, nie je problém. Môžem vám ich dať aj písomne. Môže sa to doplniť do správy 
potom, pre budúcnosť. Čo sa týka vyhodnotení mestskej polície po jednotlivých 
mestských častiach, tak ako to tu už bolo spomenuté pánom poslancom Karabínom, 
starostovia jednotlivých mestských častí dostávajú za jednotlivé mestské stanice 
vyhodnotenie práce, chodia tam pravidelne velitelia staníc a informujú o tom. My v 
správe máme zahrnuté len niektoré ukazovatele mestskej polície, tzn. tam je grafické 
znázornenie, keď sa pozriete do správy. Ale aj to nie je problém doplniť to. Nevidím v 
tom žiadny problém, aby aj toto tam bolo. Len tá správa bude mať neviem, teraz má 10 
- 12 strán, bude mať raz toľko. Ale nie je problém.  
Čo sa týka, pán poslanec Sitkár, na Luníku IX. Áno, je tam osem mestských policajtov, 
ale musím povedať, že tých osem mestských policajtov využívame na plánovanie 
služieb aj do iných mestských častí, keď ako bolo konštatované, že na Luníku IX je 
„najbezpečnejšie“. Samozrejme, že na Luníku IX dochádza k najmenšiemu počtu 
krádeží a takýchto vecí, pretože občania alebo tí neprispôsobiví občania túto činnosť 
páchajú na celom území mesta a nie na Luníku IX. Takže to je asi tak.  
Pán poslanec Polaček, koľko podnetov bolo na Kuzmányho sídlisku? Takto, na 
Kuzmányho sídlisku tam je vysunuté pracovisko mestskej polície, kde neslúži žiadny 
mestský policajt. Je tam občiansky pracovník, ktorý má štvorhodinovú pracovnú dobu a 
ten tam prijíma tie oznamy občanov, tých prestárlych občanov, v podstate, kvôli tomu to 
bolo tam zriadené, ktorý potom to vlastne posúva ďalej, mestskej polícii. Môžem potom 
podať písomne počty, pretože z hlavy vám to teraz určite nepoviem. Parkovanie ste 
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spomenuli, že tam nejakých 117 priestupkov je denne. Presne to neviem povedať, ale 
určite takých 90 % tých priestupkov, ktoré sú zistené v doprave, tak to súvisí so zónami. 
Dá sa povedať, že denne kontrolujeme zóny. Určite kontrolujeme tieto zóny, čo sa týka 
parkovania a denne  je prekontrolovaných okolo 500 vozidiel. Denne. Je to tak . Toto 
máme, to môžem povedať zo systému. Čo sa týka Mestskej polícii Sever, áno je tam 
žiadosť majiteľa budovy obchodného centra Mier o odkúpenie priestoru mestskej 
polície, pretože z 90 % je vlastníkom jeden majiteľ a mesto tam má nejakých 10 % , to 
je pre našu časť, ktorú my máme tam mestskú políciu. Neviem, ak sa mesto rozhodne 
odpredať, ak dôjde k odpredaju týchto priestorov pre žiadateľa, tak my momentálne 
máme vytipované miesto. Je to priamo na Festivalovom námestí, tam to jedno 
poschodie, kde ešte svojho času, pán Polaček, s vami som to prechádzal, tieto priestory 
by sme zrekonštruovali, lebo iné sme zatiaľ nenašli. Keď má niekto lepší typ, prosím. 
Čo sa týka snehovej kalamity, áno dostali sme desiatky podnetov. Ale samozrejme, 
nemohli sme to robiť tak, ako vy si to predstavujete, že parkovisko, na ktorom je celé 
alebo z časti zasypané snehom a teraz je tam 30 parkovacích miest, 30 podnetov, hej? 
Tak my sme to už mali zmapované, tak, že bolo to sfotené, zdokumentované a 
odstupovali sme tieto podnety na odstránenie tohto stavu. Čiže my sme určite viac, ako 
30 podnetov, ale akoby som viac-menej povedal, boli to ako hromadne podnety. Takže 
asi toľko. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pokiaľ ešte budú otázky tak zodpoviete potom. Pán poslanec Gibóda, 

po ňom pán poslanec Halenár. 
 
p. Gibóda, poslanec MZ: Ja by som sa, kolegovia, podľa vzoru niektorých mojich kolegov 

tiež rád poďakoval mestskej polícii, a nie mestskej polícii ako organizácii, ale 
jednotlivým mestským policajtom, pretože za posledný polrok boli to práve oni, ktorí 
vďaka nášmu schválenému VZN boli na tej frontovej línii medzi hlúpym VZN a našimi 
občanmi. Museli bojovať s nefungujúcimi zónami, ktoré fungujú aj nefungujú a museli 
našim občanom vysvetľovať ako to je. Preto sa chcem všetkým týmto príslušníkom 
mestskej polície poďakovať za trpezlivosť a za ich aktívny prístup k riešeniu tejto 
problematiky, čoho som bol osobne viackrát svedkom. Zároveň chcem zareagovať na 
pána povereného náčelníka mestskej polície a zároveň aj na poslanca,  starostu pána 
Karabína a pána primátora, pretože pán primátor nemá potrebu odpovedať na kritické 
otázky. A čo sa týka toho porovnania, lebo ide tu o porovnanie nie o správu za 
jednotlivú mestskú časť. Podotýkam, my sme z mestskej časti Sever, nespadáme pod 
stanicu Stred. Tzn. ako poslanec mestskej časti nedostávam túto správu k dispozícii, pán 
poslanec. A čo sa týka toho porovnania tak, ako pán Sitkár poukázal na to, že Mestská 
časť Luník IX je asi najbezpečnejšia a treba tých pracovníkov presunúť ako pešie 
hliadky možno niekde inde,  tak isto ja sa snažím dlhodobo poukázať na to, že pracovný 
fond, ktorý investujeme do tejto stanice  a to je jedno, či tieto prostriedky investujeme 
do mestského policajta alebo do občianskeho pracovníka, tieto prostriedky sú, podľa 
mňa, na danej stanici využívané  neúčelne a už dlhodobo sa snažím získať nejakú 
štatistiku, ktorá by ma potvrdila, že sa mýlim, očividne podľa niektorých poslancov. 
A preto dúfam, že ma pán poverený náčelník vyvedie z omylu, alebo naopak utvrdí v 
tom, že toto pracovisko nie je adekvátne využité na to, aby sme ako mesto doňho 
investovali finančné prostriedky. A tieto by sme mohli v rámci mestskej polície použiť 
na niečo zmysluplnejšie. A pán primátor, dúfam, že budete odpovedať na otázky, nielen 
na interpelácie. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Halenár, nech sa páči. 
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p. Halenár, poslanec MZ: Som toto nejako nepochopil, keď pán Palčík hovoril, že 90 % z 

celkových priestupkov, čo sa týka, teraz neviem, či dopravných alebo, čo sa týka 
parkovania, zistili v zónach 1 – 10, kde je zavedený systém rezidentského parkovania. Z 
toho vyzerá, že vlastne ako keby boli aj najnedisciplinovanejší automobilisti v týchto 
zónach. A vlastne zvyšok mesta, ktorý tvorí, neviem koľko percentuálne, ale zrejme 
80 % odhadom, teda 20 % je v zónach 1 – 10, teda myslím plošne a tam je 90 % 
zistených. Toto by som potreboval nejaké detaily, že ako si to máme vysvetliť? Lebo 
predpoklad vlastne bol, že pri zavedení systému rezidenčného parkovania sa tá 
disciplinovanosť vodičov v týchto zónach vlastne zvýši. A tiež by ma v budúcich 
správach potešilo, mňa osobne určite, ak by okrem toho, koľko prípadov bolo zistených 
a začatých napr. v oblasti čistoty, koľko bolo úspešne a akým spôsobom dotiahnuté do 
konca? Ide totiž o to, že v značnom počte mestských častí, možno v celom meste sa 
rozmáha dlhoročná veľmi nedobrá činnosť a skúsenosť s tým, že občania ukladajú 
domový, často aj stavebný odpad, pri kontajneroch s komunálnym odpadom. Táto 
činnosť je jednoznačne v rozpore s VZN, so zákonmi. Napriek tomu mám pocit, že 
nedochádza k útlmu, ale dochádza vlastne k ešte väčším neporiadkom pri kontajneroch 
s komunálnym odpadom. Vzhľadom na to, že mesto platí v päť týždňovej perióde 
dodávateľa, aby takéto nazhromaždené predmety, a naozaj rôzne, pri kontajneroch s 
komunálnym odpadom odvážal, vlastne máme často niekoľkotýždňovú nepríjemnú 
vizuálnu skúsenosť s tým, že predmety, ktoré občania buď vymieňajú v bytoch, alebo 
ich už jednoducho nepotrebujú, nechávajú na verejných priestranstvách. Čiže v tejto 
správe by malo byť naozaj možnože aj teraz, keď bude vedieť pán Palčík povedať, ale 
do budúcna určite, akým spôsobom boli dotiahnuté do konca? 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. S faktickou pán poslanec 

Gibóda na pána poslanca Halenára. 
 
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som chcel iba zareagovať na poslanca 

Halenára a zároveň sa k nemu pripojiť. Pretože fakt z tejto správy vyzerá, že mestská 
polícia, čo sa týka cestnej premávky a napr. parkovania venuje 90 % svojej činnosti 
centrálnej mestskej zóne a desiatim zónam 0 % činnosti, zvyšným povedzme 80 % 
plochy mesta a mestským častiam. Takže, či to je správne? Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Preto pán poslanec, pán starosta z Ťahanoviec 

ďakoval za spoluprácu na mestskej časti. Nech sa páči pán Palčík. 
 
p. Palčík, poverený náčelník MP: Čo sa týka toho, to je len taký odhad tých 90 %, len treba si 

uvedomiť, že na sídliskách a priľahlých sídliskách, čo sa týka parkovania, tam dochádza 
k porušovaniu predpisov hlavne vo večerných hodinách, keď občania sa domov vracajú 
a odstavujú autá tak, ako sa dá. Lebo sami vieme, že nedostatok parkovacích miest a 
tam my veľmi prihliadame na to, že aká je situácia s miestami, čo sa týka parkovania. 
Lebo v podstate áno, keď už odchádzajú do školy, do práce, do zamestnania tak sa celé 
sídlisko uvoľní a tých priestupkov tam, čo sa týka v doprave je veľmi málo. Čiže pri 
tom počte čo sa zistí v meste, v centrálnej zóne. Čiže asi tak. Čo sa týka kontajnerovísk,  
naša povinnosť, tam my, keď zistíme nejaké nedostatky, my to len ohlasujeme. 
Samozrejme, bolo už aj také, že sme v spolupráci s Kositom išli za nimi, viac-menej, 
keď bránili vysypávaniu tých kontajnerov do tých pressov, pretože vozidlá boli tak 
zaparkované, že ani nemohli to odtiahnuť veľakrát. Čiže tam sme im vypomáhali v tom 
slova zmysle sme urobili asi dve akcie, minulý rok, čo ja si pamätám, lebo nás vtedy 
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požiadali o to. Ale tam by bolo potrebnejšie viac, lepšie to označiť, aj nejakými 
prípadne stĺpikmi, nakresliť žlté čiary, aby my sme mohli ľahšie potom tých priestupcov 
riešiť. Čo sa týka, ako dopadajú, keď zistíme priestupky na úseku znečistenia týchto 
odpadov, tak viac-menej my máme štatistiku presne, ja to viem vytiahnuť. Teraz nie 
z hlavy, samozrejme, ale viem vytiahnuť, že koľko sme dali pokút. Ale, keď my 
pošleme alebo pohovorom, čo my riešime pohovorom strašne veľa riešime tých 
neprispôsobivých občanov, pretože tam pokutu dať, to je kontraproduktívne, to nemá 
význam, pretože nás to viac stojí ten exekútor, ako od neho nemáme ani šancu vymôcť. 
No, my už čo spracovávame spisy a odstupujeme na Okresný úrad na životné 
prostredie, tak nám sa už nevracia, lebo zo zákona nemajú nás povinnosť informovať, 
ako dopadol ten priestupok, ako ho vyriešili. Zo zákona im toto nevyplýva. 

 
p. Raši, primátor mesta: Prosím, pán Halenár, nech sa páči. 
 
p. Halenár, poslanec MZ: No, áno aj ja si to uvedomujem. Iba že to, že Okresný úrad 

životného prostredia len prijíma podnety a potom po svojej línii teda svoje postupy volí 
ďalej. Ale celkom iste by bolo vhodné, ak by aj vedenie mesta aj vedenie Okresného 
úradu životného prostredia nadviazalo užšiu spoluprácu v tejto oblasti. A to práve z toho 
dôvodu, že ak sa nám podarí dotiahnuť niektoré prípady odpadu uloženého pri 
kontajneroch s komunálnym odpadom v rozpore so zákonnom do úplného konca, tzn. 
zistenie pôvodcu a poprípade aj vyvodenie zodpovednosti pre takého pôvodcu, je to 
veľmi dobrý základ pre to, aby sme v tomto meste spustili naozaj mohutnú kampaň za 
čistotu. V tomto meste totižto je buď veľmi veľa neznalých občanov, alebo 
ľahostajných občanov, ktorí vynášajú ku kontajnerom s komunálnym odpadom naozaj, 
čo ich napadne, pretože si myslia, že tak je to v poriadku. A často mám pocit, že v 
týchto vysvetľovacích kampaniach mesto zaostáva. Nebudem už spomínať „rozliate 
mlieko“ a teda nebudem ho spomínať. A tieto kampane by bolo dobré, ak by mesto 
začalo spúšťať jednotlivých oblastiach tak, aby začalo hovoriť občanom, čo je v súlade 
so zákonom a čo nie je v súlade so zákonom, resp. s VZN. A dotiahnuť  tie prípady 
dokonca. A teda lepšia spolupráca s Okresným úradom životného prostredia a poprípade 
jednotlivými zložkami mesta by určite bola vynikajúcim základom pre takúto kampaň. 

 
p. Raši, primátor mesta: S faktickou poznámkou pán poslanec Betuš. 
 
p. Betuš, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Napadla ma v súvislosti s tým, 

jedna myšlienka, čo hovoril teraz môj kolega, pán Halenár. Pri rozhovoroch s 
predstaviteľmi firmy Kosit sme požiadali o takú službu pre obyvateľov nášho mesta, 
ktorá by spočívala vo vyčlenení jedného nákladného motorového vozidla pre obyvateľa, 
ktorý chce vyhodiť napr. gaučovú súpravu alebo chladničku, alebo proste niečo, čo 
doma mu vadí. Aby za nejaký poplatok takéto auto bolo takémuto občanovi 
k dispozícii. Pretože niektorí občania majú jednoducho problém zniesť nábytok z 
nejakého poschodia, a najlepšie je to vyhodiť ku kontajnerom. A potom, samozrejme, 
niekde zohnať nejaký odvoz, čo je dosť zložité a komplikované. Teda, ak je tu prítomný 
niekto z firmy Kosit, nech o tomto našom návrhu uvažuje. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Poprosíme, keby bol niekto prítomný, tak napíšme firme Kosit ako 

protest z rokovania mestského zastupiteľstva. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu a 
poprosím návrhovú komisiu. 

 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo berie na 
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vedomie Správu povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti 
Mestskej polície Košice od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 15 - za: 29, proti: 1, zdržali sa: 4 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.  

- - - 
 
Bod č. 12 
Návrh na udelenie Ceny mesta Košice pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv 
Dňa mesta Košice v roku 2017 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 12, je to Návrh na udelenie Ceny mesta Košice 

pre jednotlivcov a kolektívy, pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2017. Tento 
materiál ste dostali elektronicky. Je to tak, ako každý rok, komisia navrhla z doručených 
návrhov jednotlivcov a kolektívy na ocenenie, ktoré sa uskutoční 7. mája v roku 2017. 
Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec Špak. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Vidím medzi navrhnutými, chcem poprosiť, 

aby sme to nebrali nejak osobne, lebo tu skôr ide možno o nejakú filozofiu ako nejaký 
osobný útok, ale možno by som poprosil kolegu, pána starostu Betuša, aby mi možno k 
tomu môjmu hlasovaniu, kde chcem byť „ZA“, ale zatiaľ nemôžem byť „ZA“, povedal 
či je naozaj číslom 11 na Charte 2015. Takže toto by som chcel ako otázku a odpoveď. 
Ďakujem pekne. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ak sa niekto ďalší do rozpravy nehlási, uzatváram rozpravu. Prosím 

návrhovú komisiu. 
 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach udeľuje Cenu mesta Košice v roku 2017 po a) jednotlivcom: 
Ing. arch. Alexander Bél, doktor Cyril Betuš, doktor honoris causa Ján Buda, Radoslav 
Dráb, Ing. Tibor Egry, Mgr. Kamila Gašajová, Mgr. Peter Gombita, František Krištof, 
prof. Igor Palúš, doc. František Sabol, doc. Ján Slávik, doktorka Eva Teššerová, prof. 
Július Vajó. A po b) kolektívom: Katedra organickej chémie Ústavu chemických vied 
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Oddiel kanoistiky pri TJ Lokomotíva 
Košice a Štúdio RTVS Košice.“ Ďakujem pekne. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 16 - za: 28, proti: 1, zdržali sa: 2 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.  

- - - 
 
Bod č. 13 
Návrh na zmenu Štatútu mesta Košice 
 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prejdeme k ďalšiemu bodu, je to Návrh na zmenu Štatútu 
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mesta Košice. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ide o zabezpečovanie sociálnej služby 
v útulku a v nocľahárni na Luníku IX a tak isto o kompetenciu pre mestskú časť Košice 
- Západ. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán Polaček. 

 
p. Polaček, poslanec MZ: Pán primátor, chcem sa vám v tom bode ospravedlniť. Áno, máte 

pravdu, to hlasovanie o štatúte, o úplnom znení, ušlo o jeden hlas. Ale preto, pretože 
pred hlasovaním ste povedali, citujem: „Takže na najbližšom zastupiteľstve,“ teda dnes, 
„pokiaľ sa nič mimoriadne nevyskytne, by sme mali mať kompletný nový štatút.“ Takže 
hlasovať o tomto mojom návrhu, samozrejme, nebudeme.  Toto ste povedali, a preto 
vlastne trvám na tom, že keď sa niečo povie, bolo by dobré, keby to tu bolo. Lebo 
naozaj, sa vyznať vo všetkých tých zmenách a naštudovať si tie zmeny a vyjadrovať sa 
k takýmto veciam, jednoducho, naozaj je časovo veľmi náročné. A preto ja naozaj 
trvám na tom, aby sme to úplné znenie mali k dispozícii. A keď ste to sľúbili, tak mi to 
príde ako sväté. 

 
p. Raši, primátor mesta: Áno. Návrh nového štatútu dostali ešte na pripomienkovanie mestské 

časti, takže preto ho zatiaľ nemôžete mať. Pán poslanec Jutka, nech sa páči. 
 
p. Jutka, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som si prečítal, že je to rozšírenie, 

v podstate, možností poskytovania nejakých pomôcok, hlavne poskytovania 
zdravotníckych pomôcok pre zariadenie sociálnych služieb, respektíve denný stacionár. 
Tuná len chcem poukázať, nemám proti tomu materiálu principiálne nič, ale pomôcky, 
tak isto ako vieme všetci veľmi dobre, že sa predpisujú na žiadanky a tie pomôcky musí 
niekto vydávať. A pritom v dennom stacionári môže byť problém. Lebo denný stacionár 
nemá zabezpečenú odbornú starostlivosť. Tuná chcem podotknúť, aby na to štatutári 
mysleli, respektíve pán starosta alebo zástupca starostu mestskej časti Košice - Západ, 
že je to iné zariadenie opatrovateľskej starostlivosti a iné denný stacionár. Iba toľko. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujeme pekne. Nechceme ani suplovať výdajňu zdravotníckych 

pomôcok, ani nevstupujeme do systému poskytovania zdravotníckej starostlivosti v 
zmysle vydávania pomôcok. Je to len kvôli tomu, aby zariadenie, pokiaľ bude mať 
barlu, nejaké „chodítko“ a bude prechodne, kým sa to nevyrieši, tak ako sa to má, cez 
lekára, aby sme vedeli v stacionári pomôcť danému človeku. Čiže nebude nič suplovať, 
len aby mali možnosť niečo, čo budú mať, možno, vyradené, alebo zapožičané, znova 
požičať. Ďakujem, uzatváram rozpravu k tomuto bodu, poprosím návrhovú komisiu.  

 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje zmenu Štatútu mesta Košice podľa predloženého 
návrhu.“ Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 17 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem. 

- - - 
 
Bod č. 14 
Návrh na rozšírenie predmetu podnikania (činnosti) obchodnej spoločnosti Bytový 
podnik mesta Košice, s.r.o. 
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p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu, je to bod č. 14 Návrh na rozšírenie 

predmetu podnikania obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., kde sa 
dopĺňa bod „inžinierska činnosť“. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec 
Ihnát, nech sa páči.  

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne za slovo pán primátor. Videl som tu aj pána 

konateľa z Bytového podniku mesta Košice, z mestského podniku. Preto mám na neho 
niekoľko otázok, aby som sa vedel rozhodnúť pri hlasovaní. Ako bude využitá táto 
plánovaná podniková aktivita? Bude potrebné prijať ďalších zamestnancov? Potom 
ďalšia otázka. Aký je predpokladaný zisk z tejto podnikateľskej aktivity? Potom ďalšia 
otázka. Z čoho vyplynula táto potreba a prečo až teraz? Však ten bytový podnik existuje 
a vo funkcii konateľa je pán konateľ od roku 2013. Ďalej. Ktoré z činností, ktoré sú 
zapísané v obchodnom registri ako predmet činnosti nie sú využívané a prečo nie sú 
využívané? To ma bude zaujímať. A ešte jedna otázka ma bude zaujímať, ktorá je 
čerstvá. Ako mohlo dôjsť k tomu, že došlo k umiestneniu 6 nelegálnych reklamných 
zariadení a aké konzekvencie z toho budú vyvodené? Na tieto otázky keby mi mohol 
pán konateľ odpovedať ešte pred hlasovaním. Ďakujem pekne. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán Ing. Ujpál. 
 
p. Ujpál, konateľ BPMK: Vážený pán primátor, vážení poslanci. Na túto otázku, čo sa týka 

predmetu činnosti, bytový podnik, a predmetu činnosti rôznych iných obchodných 
spoločností je dosť ťažko odpovedať, lebo kedysi, keď sa neplatilo za žiadosti, že v čom 
chcú podnikať jednotlivé spoločnosti, dávali sa, uvádzali sa, podľa možnosti čo najširší 
okruh. Čiže odpovedať na to, že prečo a aké činnosti má bytový podnik a prečo ich 
nevyužíva, jednoducho na to nie sú poplatky, za to nie sú poplatky. A tieto činnosti či 
bude v budúcnosti využívať, alebo nie, ja si myslím, že nie je podstatné. Čo sa týka tejto 
požiadavky, bytový podnik, nakoľko realizuje rôzne činnosti, ako aj prípravu 
investičných záležitostí, ja som sa rozhodol rozšíriť túto činnosť a ponúkať túto činnosť 
aj iným subjektom, t.j. aj vlastníckym bytom, ktoré nevylučujú, že by na tejto úrovni  
s bytovým podnikom pracovali. Vyčíslenie, čo sa týka zisku z tejto činnosti, je to 
otázka. Nech si pán poslanec na to odpovie sám. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.  
 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje rozšírenie Zakladateľskej listiny obchodnej 
spoločnosti Bytový podnik mesta Košice takto: v čl. IV. Predmet podnikania (činnosti) 
sa dopĺňa bod v nasledovnom znení: 56. „inžinierska činnosť“ a ukladá konateľovi 
obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice zabezpečiť rozšírenie predmetu 
podnikania (činnosti) v Živnostenskom registri, zabezpečiť zápis zmien v Obchodnom 
registri a vypracovať úplné znenie Zakladateľskej listiny.“ Ďakujem.  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 18 - za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.  

- - - 
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Bod č. 15 
Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 
(IROP), Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 
1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy za 
účelom realizácie projektu: Modernizácia centrálneho dispečingu v DPMK, a.s. 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to bod 15 Predloženie žiadosti o 

nenávratný finančný príspevok v rámci integrovaného regionálneho operačného 
programu, prioritná os 1, bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 
zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej dopravy. A ide o modernizáciu 
centrálneho dispečingu Dopravného podniku mesta Košice. Otváram k tomuto bodu 
rozpravu. Keby boli otázky, je tu zástupca podniku, pán Danko z dopravného podniku. 
Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.  

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

schvaľuje po a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok DPMK Košice, v 
rámci Integrovaného regionálneho operačného programu podľa predloženého návrhu 
s názvom Modernizácia centrálneho dispečingu v DPMK, v sume 410.000 eur bez DPH 
vo výške celkových oprávnených výdavkov podľa predloženého návrhu. Po b) 
Zabezpečenie realizácie projektu podľa predloženého návrhu. Po c) Zabezpečenie 
finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 5 % podľa 
predloženého návrhu. Po d) Zabezpečenie financovania prevádzky a udržateľnosti 
projektu minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu DPMK Košice.“ Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 19 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.  

- - - 
 
Bod č. 15/1 
Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie 
atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy na celkovom počte 
prepravených osôb 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu doplnenému bodu programu, ktorý predložil 

pán poslanec Berberich a je to Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok v tej istej osi a ide teda o podporu prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, 
predovšetkým cyklistickej dopravy, na celkovom počte prepravených osôb. Pán 
poslanec máte slovo. Môžete predložiť materiál.  

 
p. Berberich, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Takže, ako už pán primátor spomenul, jedná sa 

o tú istú výzvu, ktorú sme použili, respektíve schvaľovali v bode 15. V tomto bode však 
by išlo o nosiče bicyklov na autobusy MHD. Je to taká možno novinka. U nás na 
Slovensku asi vo veľa mestách nefunguje, ale napr. v Čechách, ako uvádzam aj v 
dôvodovej správe, to funguje. Tam to majú zavedené, takže tam by sa to dalo aj 
odkonzultovať. Majú tam riešené všetko, aj tie nakladania, atď. Všetky podrobnosti by 
sa dali tam pozrieť, takže by som teda poprosil o podporu. Keďže aj ja sám som 
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cyklista, tento podnet som dostal od občanov, tak som si ho osvojil a teda chcem 
poprosiť o podporu. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Čiže, išlo by  

o nosiče, ktoré sú pripevnené na zadnej časti autobusu zvonka, tak ako mávajú skibusy. 
Pokiaľ by sme tento projekt predložili, potom bude treba doriešiť už technicko-
logistické veci, napr. kto bude tým, ktorý bude bicykle zapínať a odpájať. Keď to bude 
vodič, aby nevznikli časové prestupy, keď to bude samotný človek, aby sa nestalo, že 
dôjde na zastávke počas pristupovania ostatných k ukradnutiu bicykla. Aké sa určia 
trasy, skadiaľ sa bude vychádzať a skadiaľ odchádzať. A zároveň pripomínam, že máme 
možnosť, ako novinku dopravný podnik ktorý urobil, v tomto roku, že na vyhradených 
trasách môžete prevážať bicykle aj vo vnútri. Toto by bolo posilnenie tejto prepravnej 
kapacity. Nech sa páči. Pán poslanec Stanislav Kočiš, nech sa páči. 

 
p. Kočiš, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Nedá mi, aby som sa neozval k tejto veci. Ja by 

som tiež odporúčal podporiť tento návrh. Ale pre upresnenie, prečo som sa prihlásil.  
S touto myšlienkou sme sa zaoberali tiež aj v dopravnom podniku s vedením 
dopravného podniku. Mám za to, že vedenie dopravného podniku podporuje túto 
myšlienku. A chcem zároveň poďakovať pánovi Berberichovi, že prišiel s takýmto 
návrhom na doplnenie nášho programu. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu a poprosím 

návrhovú komisiu. 
 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach žiada primátora mesta Košice preveriť možnosť podania 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následne podať žiadosť na zavedenie 
nosičov bicyklov pre autobusy MHD, na podporu a rozvoj cyklistickej dopravy v meste 
Košice v súlade so Stratégiou rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice 
podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 20 - za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že tento materiál sme schválili.  

- - - 
 
Bod č. 16 
Predloženie 11 žiadostí o NFP v rámci Integrovaného regionálneho operačného 
programu pre obnovu resp. zriadenie odborných učební a školských knižníc pre ZŠ 
v rámci špecifického cieľa 2.2.2. Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných 
škôl 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu č. 16, je to Žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu pre obnovu, 
respektíve zriadenie odborných učební a školských knižníc pre základné školy. Je to 
špecifický cieľ 2.2.2. Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. 
Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec Ihnát. 
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p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo pán primátor. Ako člen rád škôl, môžem 
konštatovať, že základné školy čakajú na tieto dotácie ako soľ. Takže vlastne ako je to 
veľmi dobré a podporíme samozrejme. Vďaka. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 
 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: V tomto bode máme 11 návrhov na 

uznesenie, ktoré sú identické. Takže zo strany návrhovej komisie bude prečítaná len 
škola a následne podľa predloženého návrhu body 1 až 3. Takže prvý návrh na 
uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach A) schvaľuje 1.) predloženie žiadosti o 
NFP na Základnej škole Staničná 13 podľa predloženého návrhu body 1 až 3.“ 
Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 21 - za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Nech sa páči, ďalej. 
 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Druhý návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o NFP v rámci Základnej školy 
Krosnianska 2 podľa predloženého návrhu body 1 až 3.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 22 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Prosím, ďalej. 
 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

predloženie žiadosti o NFP v rámci ZŠ Jozefa Urbana Jenisejská 22 podľa predloženého 
návrhu body 1 až 3.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Prosím hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 23 - za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Prosím, ďalej. 
 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o NFP v rámci ZŠ Družicová podľa 
predloženého návrhu body 1 až 3.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Prosím hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 24 - za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Prosím, ďalej. 
 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
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predloženie žiadosti o NFP v rámci ZŠ Bruselská podľa predloženého návrhu body 1 až 
3.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 25 - za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Prosím, ďalej. 
 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

predloženie žiadosti o NFP v rámci ZŠ Polianska podľa predloženého návrhu body 1 až 
3.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 26 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Prosím, ďalej. 
 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

predloženie žiadosti o NFP v rámci ZŠ Námestie Laca Novomeského podľa 
predloženého návrhu.“ Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 27 - za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Prosím, ďalej. 
 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

predloženie žiadosti o NFP v rámci ZŠ Požiarnická 3 podľa predloženého návrhu.“ 
 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 28 - za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Prosím, ďalej. 
 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

predloženie žiadosti o NFP v rámci ZŠ Považská 12 podľa predloženého návrhu.“ 
 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 29 - za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Prosím, ďalej. 
 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

predloženie žiadosti o NFP v rámci ZŠ Belehradská 21 podľa predloženého návrhu.“ 
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p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 30 - za: 34 + ručne p. Grega, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Prosím, ďalej. 
 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Posledný návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o NFP v rámci ZŠ Park Angelinum podľa 
predloženého návrhu 1 až 3.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 30 - za: 33 + ručne p. Grega, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.  

Dobre, čiže pán starosta Grega chce byť „ZA“ a nešlo mu to. Prosím skontrolovať. 
Ďakujem. A tým pádom sme ukončili hlasovanie pri tomto bode. Ďakujem. 

- - - 
 
Bod č. 17 
Návrh na zmenu Pravidiel poskytovania finančných prostriedkov na záujmové 
vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Košice iným obciam 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 17 Návrh na zmenu Pravidiel poskytovania 

finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území 
mesta Košice a iným obciam. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, 
uzatváram rozpravu k tomuto bodu a poprosím návrhovú komisiu.  

 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje zmenu Pravidiel poskytovania finančných 
prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Košice 
iným obciam podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 32 - za: 33, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Ďakujem.  

- - - 
 
Bod č. 18 
Košice EYOF 2021 - Európsky olympijský festival mládeže, Organizačný výbor – 
zloženie za mesto 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu č. 18, je to materiál Košice EYOF 2021 – Európsky 

olympijský festival mládeže, Organizačný výbor – zloženie za mesto. Ctené dámy, 
vážení páni, aj keď rok 2021 je relatívne ďaleko, ako kandidát a budúci organizátor 
tohto najväčšieho mládežníckeho letného podujatia sme povinní kreovať určité orgány a 
postupovať tak v zmysle, ako každý organizátor letného olympijského festivalu. Preto 
dávame návrh na to, aby sme vytvorili organizačný výbor, ktorý bude pozostávať z 
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jedného člena predstavenstva Európskych olympijských výborov, z prezidenta alebo 
generálneho riaditeľa Slovenského olympijského výboru a členov hostiteľského mesta. 
A tu my navrhujeme, aby za členov hostiteľského mesta, máme tam vymenované 
funkcie, nie konkrétne obsadenia, pretože ide o obdobie, ktoré bude po voľbách v roku 
2018, čiže navrhujeme, aby v organizačnom výbore za mesto bol primátor mesta 
Košice, viceprimátor mesta Košice zodpovedný za šport, riaditeľ organizácie Visit 
Košice a vedúci referátu športu a mládeže. Budeme musieť vytvoriť logo, robiť 
koordinačnú komisiu, predložiť koordinačnej komisii hlavný plán, pripraviť rozpočet, 
výročnú správu a menovať športového riaditeľa, čo bude robiť teda organizačný výbor, 
ktorý bude pracovať na organizácii Európskej letnej olympiády, Letného olympijského 
festivalu mládeže. Takže preto predkladáme tento návrh, aby sme mohli v zmysle 
pokynov od Slovenského olympijského výboru a Európskych olympijských výborov 
pokračovať. Otváram k tomuto bodu rozpravu, nech sa páči. Pán poslanec Gibóda, nech 
sa páči, máte slovo. 

 
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán primátor. Ja sa chcem opýtať na dve veci. Nie 

je mi jasné, kto je, respektíve, kto nominuje tú koordinačnú komisiu, či to bude 
nominovaná z nadriadených orgánov, alebo je tu ďalšia nejaká komisia v rámci našich 
prípravných orgánov, to je bod C). A zároveň sa chcem opýtať, v bode D) Najneskôr 6 
mesiacov, teda 21. október pripraviť a už predtým máme vytvoriť logo, atď. Či to nie sú 
príliš také veľmi prísne termíny na vedenie mesta Košice, pretože máme skúsenosti, že 
niektoré prípravy, napr. predloženie majetkového vysporiadania pre EEI trvalo dlhšie 
ako sa predpokladalo, takže či to stihnete, či máte ten predpoklad, že či to zvládnete. A 
verím, že mi odpoviete vy, keďže máte byť členom tej organizácie vy, takže určite to 
máte naštudované. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Verím, že vy raz dospejete a začnete byť konečne normálny a táto 

vaša nezrelosť politická raz odíde, lebo máte zbytočné poznámky, ktoré by nemali byť 
hodné člena mestského zastupiteľstva. Ďakujem pekne. Čiže všetky body, ktoré sú 
predložené, vyplývajú z pokynov zodpovedného organizátora za celý projekt 
Európskeho olympijského festivalu mládeže, čiže je to Európsky olympijský výbor, 
ktorý zároveň nominuje aj členov, ktorí chodia na kontroly. A tak isto, ako nás vybrali, 
tak isto sú zodpovední za to, aby celá formálna stránka, ktorá je nevyhnutná pri tomto 
festivale,  dozdržiavala tak, ako to majú nastavené pre všetky mestá. Potom, keď budete 
mať ďalšie konkrétne otázky, človek, ktorý to má na starosti za mesto, zatiaľ ako vedúci 
referátu športu, vám odpovie. Ale postupujeme tak, ako každý kandidát a každé vybraté 
mesto na Európsky olympijský festival mládeže, čiže podľa pokynov Európskeho 
olympijského výboru. Pán poslanec Polaček. 

 
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja som sa už naposledy, keď sme schvaľovali tento 

bod pred rokom vyjadril, že ja mám obavy, že toto mesto na to nemá. Tak isto ani toto 
huncútstvo, ktoré dnes ideme schvaľovať, zasa neviem, čo to bude stáť. A podľa mňa 
všetko má svoje zrkadlo v rozpočte a vo financovaní. Teda nechcem veľa hovoriť, len 
chcem pripomenúť svoj názor, že ja sa osobne domnievam, že toto mesto, Košice, nemá 
na to, aby sme takéto podujatie organizovali, pretože to bude na úkor iného rozvoja 
mesta, infraštruktúry. Ja nechcem hovoriť o tom, že ten šport tu nepatrí. Patrí, ale v 
rozumnej miere a žiaľ, ja začínam mať pocit, že nás to finančne dostane do úplne iného 
uhla a budú trpieť úplne iné zložky riadenia mesta, ktoré potrebujeme financovať a 
máme podfinancované. Máločo sa hovorí o tom, že boli sme v minulom roku Európske 
mesto športu a málokto si uvedomuje, čo to vlastne stálo. Že nikto nám nič nedal. 
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Všetko sme si hradili sami. O tom sa málo rozpráva, málo píše. Ľudia si myslia, že tak 
ako sme boli Európske hlavné mesto kultúry dostali sme kopec miliónov, že tak isto 
sme dostali peniaze aj na Európske mesto športu. Nedostali sme. Sme si to financovali 
sami. A tak isto aj tu je otázka. A ja budem stále donekonečna túto tému otvárať a 
myslím si, že na to nemáme. To, že fandím tomu podujatiu je druhá vec. Ale 
jednoducho máme sa prikryť takou perinou, na akú máme. 

 
p. Raši, primátor mesta: S faktickými pán poslanec Gibóda a pán starosta Hlinka. 
 
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja mám faktickú na predkladateľa, keďže na 

mňa reagoval. Pán primátor, očividne ste nepochopili to, na čo som narážal. Mesto 
Košice má dlhodobý problém spĺňať termíny. A aj tie termíny, ktoré si vy sám, osobne, 
tuná pred celým mestským zastupiteľstvom dáte. Či už je to štatút, informačná kampaň, 
spustenie VZN, EEI, parkovanie, atď. A druhá vec, stále som nedostal tú odpoveď na tú 
otázku o koordinačnej komisii. Tak zoširoka ste odpovedal, ale tak politicky ste vlastne 
nič nepovedal. Takže poprosím, odpoveď na to. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán starosta Hlinka. 
 
p. Hlinka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja si na rozdiel od predrečníkov 

myslím, že byť organizátorom takéhoto európskeho významného podujatia je veľkou 
cťou pre každé mesto, ktoré takúto nomináciu obdrží a tieto nominácie sa neudeľujú, 
podľa mojich informácií, pretože mám takéto priame informácie, iba na základe 
nejakého požiadania, na základe doterajších nejakých praktických výsledkov, ktoré ten 
ktorý subjekt dosiahol v oblasti športových aktivít aj v oblasti kultúrnych aktivít. Keďže 
naše mesto v minulosti bolo mnohokrát organizátorom rôznych, dokonca svetových 
podujatí, môžem spomenúť majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, si na to veľmi dobre 
spomíname, môžem spomenúť majstrovstvá Európy a sveta juniorov vo vzpieračstve, 
minuloročné majstrovstvá sveta v motocykloch, takže mám za to, že my vieme to 
zorganizovať a je len cťou, ak sa k tomu dostatočne samozrejme vopred pripravíme. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, pán poslanec Špak.  
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Možno pripomeniem príspevok predrečníka, pána 

poslanca Polačeka, že v jednej veci s ním súhlasím, áno, kúpili sme si titul Európskeho 
mesto športu a stálo to dosť veľa peňazí, ale možno menej demagogicky sa opýtam, 
lebo my možno naozaj máme na to, aby sme to usporiadali. Máte nejakú predstavu, že 
koľko to bude stáť naše mesto peňazí takéto hosťovanie? Je tu nejaká suma, ktorá lieta? 
Lebo ako len tak ísť do toho a investovať pol roka roboty, vás, si myslím, že aspoň 
nejakú predstavu máte. Poprosím to číslo. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Čo sa týka presného odhadu, finančného vyčíslenia, 

lebo sme ešte len v roku 2016, spresnenie odhadu, vyčíslenia, a to je jednou z 
podmienok, ktorú aj dnes predkladáme, keď si pamätáte, už sme mali materiál na 
rokovanie mestského zastupiteľstva, kde boli orientačné náklady vyčíslené aj so 
spôsobom ich financovania. Organizácia Európskeho olympijského festivalu mládeže je 
podujatie, ktoré nepadá na samotné mesto. Je to projekt, ktorý rieši Slovenský 
olympijský výbor, Európsky olympijský výbor a podpora tohto projektu je aj v 
Programovom vyhlásení vlády na roky 2016 - 2020. Čiže to financovanie by malo byť 
multizdrojové, tak ako to bolo u iných miest, keď časť finančných prostriedkov a 
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prispela aj Európska komisia, čas finančných prostriedkov bol Slovenský olympijský 
výbor, potom to bola vláda a samozrejme to organizačné zabezpečenie, ktoré stojí 
finančné prostriedky, aj v ľudí aj v logistike, na to prispieva aj samotné mesto. 
Konkrétne vyčíslenie, teda ten návrh vyčíslenia dostanete, keď pripravíme, po schválení 
tohto bodu, do 21. októbra 2017, tak ako máme podrobnejší rozpočet, tak ako tomu bolo 
v predchádzajúcej správe, ktorú sme schválili asi pred polrokom. A čo sa týka 
koordinačnej komisii, ktorá je zložená z predsedu, zdravotníckeho delegáta, manažéra 
EYOUF-u, tak túto koordinačnú komisiu určuje Európsky olympijský výbor. Janko 
Jakubov, nech sa páči. Janko môžeš hovoriť.  

 
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Dámy a páni, beriem všetky tieto pripomienky, len 

chcem vám pripomenúť, že mestské zastupiteľstvo podľa dôvodovej správy na svojom 
XI. zasadnutí 13. júna 2016 schválilo kandidatúru mesta Košice. Čiže my sme už 
bavíme ex post, či na to máme, nemáme. Je schválená, je všade, je v médiách, je na 
verejnosti, je na príslušných miestach. Dnes riešime len zloženie komisie, ktorá je tu 
predložené a  je predložená do budúceho volebného obdobia ako pán primátor povedal, 
čiže sú tam funkcie a nie mená. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Polaček s faktickou.  
 
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Pán poslanec Jakubov, 

nejedná sa o pripomienky ex post. Tak ako ste spomínali, keď sme schvaľovali projekt, 
vtedy som to isté spomínal a ja to len dnes prízvukujem, opakujem, že ten názor je 
nemenný a stále ten názor môj sa nezmenil. Nepresvedčilo ma toto mesto v tých 
veciach, o ktorých som rozprával. Čiže to je len o tom, že to pripomínam a budem to 
donekonečna pripomínať. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Nechcem zľahčovať, ale mi to pripomína diskusiu s mojou manželkou, 

keď som ju presviedčal, že chcem športové auto povedal som jej, že ono to vlastne 
ušetríme a že mi prispeje aj otec aj mama, že bude rada, ale že neviem síce koľko to 
vyjde, ale poďme do toho. Vy naozaj nemáte ani štipku, predstavu, o akom čísle sa 
bavíme? O akej, ja neviem, sume, ktorú tu naše mesto vyjde, ak nám toto vyjde. Ja 
vidím ten bod samozrejme, F, že náklady dáme do 6 mesiacov na stôl a že budeme o 
nich hlasovať. Ale ako, tá predstavu predsa musí byť, koľko naše mesto zaplatí za 
takúto šou. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec... 
 
p. Špak, poslanec MZ: Cca?  
 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec, v minulom materiáli boli predpokladané náklady, ktoré 

budú financované multizdrojovo na úrovni 8 - 9 miliónov eur, ak si dobre pamätám. A 
boli tam aj formy financovania. Pre nás bude ideálne, keď to mesto nebude stáť nič, že 
finančné prostriedky budeme získavať od vlády, olympijský výbor, Európska únia, 
sponzori. Takže vytiahnite si minulý materiál, kde patria ten náčrt rozpočtu, veľmi 
hrubý, bol urobený. A jeho spresnenie, aj s nejakými detailmi sa pokúsime v tomto 
období, ktoré na to máme určené. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Janko, nemôžeš 
reagovať sám na seba, a poprosím návrhovú komisiu. 
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p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje menovanie štyroch členov za mesto Košice do 
organizačného výboru EYOF 2021, do organizačného výboru Európskeho olympijského 
festivalu mládeže Košice 2021 vo funkciách: primátor mesta, viceprimátor mesta 
zodpovedný za šport, riaditeľ organizácie Visit Košice a vedúci referátu športu a 
mládeže.“ Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 33 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 4 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.  

- - - 
 
Bod č. 19 
Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku MZ 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu, je to bod číslo 19 Návrh na zmenu 

rokovacieho poriadku. Všetci ste dostali tento materiál, takže otváram k nemu rozpravu. 
Pán poslanec Ihnát. 

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ja som túto situáciu 

okolo tohto rokovacieho poriadku sa snažil tiež v určitých bodoch rozobrať aj na 
komisiách dopravy a výstavby a tak isto na sociálnej a bytovej komisii. Niektoré 
skutočnosti mi nejakým spôsobom zarezonovali až po týchto komisiách. Snažil som sa 
aj o to vlastne, aby bola určitá  súčinnosť s referátmi. Chcem sa obrátiť na pána riaditeľa 
Lazúra, aby tá súčinnosť naozaj bola. Pán primátor, vy ste neraz vyzval poslancov 
mestského zastupiteľstva, aby si prediskutovali veci na jednotlivých referátoch, aby 
nebol potom problém na mestskom zastupiteľstve. Čiže chcem požiadať, pán riaditeľ, 
aby to fungovalo. Nebudem to tu ďalej rozoberať. No a čo mne vadí, teraz poďme 
k tomuto rokovaciemu poriadku. Jednoducho, pri bode, kde by mohol alebo mal 
vystúpiť člen petičného výboru, tam mi to vadí, jednoducho, forma nie je určená. Tam, 
aby sa to predsedajúci dozvedel. No, to jednoducho chcem, aby tento rokovací poriadok 
bol právne perfektný, sa tomu hovorí. A vidím tam chyby a nedostatky. Ďalej ten 
poslanec, ktorý má tých 10 návrhov má mailovo oboznámiť všetkých poslancov 
mestského zastupiteľstva. No, ako to bude preukazovať? A čo v prípade, ak bude ako 
preukázaný opak toho, že ten mail nedošiel? Atď. Nie je to právne nejak tu doriešené. 
Ďalej mi tu vadí jedna vec, že deň vopred, čiže aj do 23:59, kde už všetci spia napr. v 
nedeľu to zoberme, to dôjde 23:59, no nie je to doriešené. A o ôsmej hodine ráno tu 
začína mestské zastupiteľstvo. Čiže nie je to právne perfektné. A ja navrhujem, aby sa 
týmto naozaj sa zaoberali opätovne tieto orgány mesta. Ale mám tu určité návrhy, čiže 
návrh § 23 mám pozmeňujúci návrh, ktorý aj dopĺňam: „§ 23 ods. 2 sa dopĺňa: v bodu v 
ktorom sa prerokúvava petícia, predsedajúci schôdze pred otvorením rozpravy vyzve 
člena petičného výboru, či má záujem vystúpiť“. Ide mi o to pán primátor, že nemôže tu 
prekrikovať niekto, alebo nejakým spôsob nie je určená forma. A to mne vadí. A toto 
práve by riešilo tú formu, že vy, ako predsedajúci, by ste vyzval toho člena petičného 
výboru a automaticky, či má záujem vystúpiť. To je ten doplnok. A ďalej návrh § 39 
ods. 3 mám zmenu, čo mne vadí, čo sa týka bodu Rôzneho. V súčasnosti bod Rôzne 
hovorí, že môže byť venovaný len informatívnym oznamom o určitej akcii alebo 
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udalosti spoločenského významu a podobne. My, poslanci mestského zastupiteľstva, 
vlastne si treba uvedomiť, nemáme absolútne možnosť ani poukázať, ani kritizovať, ani 
pochváliť, ani rozobrať situáciu v meste nikde, v žiadnom bode. Takže dávam tento 
návrh. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Kaifer nech sa páči. 
 
p. Kaifer, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Na základe výsledkov a rokovania Legislatívno- 

právnej  komisie, z dôvodu precizovania textu, v § 30 ods. 2 by som doplnil, týka sa to 
bodu 4 predloženého návrhu na zmenu rokovacieho poriadku, namiesto slov „predložiť 
elektronicky“, ktoré sa nahradia slovami „doručiť najmä elektronicky na elektronickú 
adresu zverejnenú pri dotknutých subjektoch na webovom sídle www.košice.sk“.  
Následne text bude pokračovať ďalej. Ďakujem pekne. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát nech sa páči. Pokračujte. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Druhýkrát vstupujem. Ešte raz to zopakujem. Ten bod Rôzne je v 

súčasnosti, že môže byť venovaný len informatívnym oznamom o určitej akcii alebo 
udalosti spoločenského významu a pod. Nie je možnosť vlastne poukázať, nie je 
možnosť kritizovať, nie je možnosť pochváliť a rozobrať situáciu v meste, kde poslanec 
vidí určité nedostatky alebo aj tie pozitíva. Preto navrhujem, dávam návrh zmeny § 39 
ods. 3 sa mení: „V bode Rôzne sa môže poslanec vyjadriť k všetkým záležitostiam 
týkajúcich sa mesta Košice. Nie je však možné v tomto bode navrhovať uznesenia, 
ktoré by mali za následok zásah do rozpočtu mesta“. Poukazujem aj na to, že som sa 
riadil aj rokovacím poriadkom hlavného mesta Bratislavy, kde bod Rôzne jednoznačne 
bodom Rôzne. A tí poslanci sa môžu vyjadrovať a dokonca môžu schvaľovať aj 
uznesenia. Takže tu o uzneseniach sa nebavím. Dávam len návrh, aby bola sloboda 
vyjadrenia sa toho poslanca. Jednoducho ten mandát, aby som nemal brzdený. To je 
všetko. Ďakujem pekne. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. S faktickou pán poslanec Polaček. 
 
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ja len k tomu, čo pán poslanec Ihnát 

hovoril, tzn. k tomu bodu Rôzne. On to avizoval predtým. Chcel som sa tomu venovať, 
ale myslím si, že uznesenie pomenoval. Tzn., áno musíme vyriešiť aj to, aby tá diskusia 
v tom pléne naozaj mohla byť aj o témach, ktoré sa jednoducho v danú chvíľu nedajú 
predvídať. Aby sa dalo o tom komunikovať. To znamená, ten bod Rôzne má svoj 
zmysel a má svoje opodstatnenie. Aby bol omnoho voľnejší, nebol tak striktne 
nastavený ako je teraz na kultúrne aktivity. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát, videli sme aj teraz, keď predkladal pán poslanec 

Berberich materiál, že išlo o materiál veľmi jednoduchý a veľmi jasný. Preto sme 
zakceptovali jeho podanie deň pred konaním zastupiteľstva, pretože nebolo treba 
vyjadrenie zatiaľ žiadnych odborných útvarov. Myslím si, že prijatie uznesenia 
mestského zastupiteľstva k materiálu, pokiaľ ho dáva poslanec, má isť štandardným 
legislatívnym procesom. Čiže otvorenie bodu s prijatím uznesenia  bodom Rôzne by 
mal byť tak isto, alebo riešenie problémov, ku ktorému prijímame uznesenie, ako to 
chcete v bode Rôzne, by mal ísť tak isto štandardným procesom. Lebo keď budeme 
prijímať uznesenie, tak bude to k uzneseniu k nejakej téme, zrejme. Čiže keď je 
akýkoľvek problém, ktorý je, tak treba ho spracovať do formy normálneho bodu. 
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Pretože prijaté uznesenie mestského zastupiteľstva by malo byť potom záväzné. Čiže 
nevidím dôvod, že prečo ten bod, ktorý chceme riešiť, alebo problém, ktorý chceme 
riešiť v bode Rôzne by sme nemohli mať predložený v deň rokovania mestského 
zastupiteľstva ráno, kde predkladateľ ozrejmí, čo chce otvoriť a akú tému riešiť. Rozdá 
ho všetkým poslancom mestského zastupiteľstva a potom ho normálne, v rámci 
schváleného programu prerokujeme, teda o čom sa máme uznášať? A prečo na to 
potrebujeme priestor v bode Rôzne? A prečo to nemôžeme vyriešiť štandardným 
postupom, tak, ako o tom rokovací poriadok hovorí? To by som chcel poprosiť pána 
Ihnáta, aby mi vysvetlil. Čiže s faktickými pán poslanec Polaček, pán poslanec Ihnát, 
nech sa páči. 

 
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán primátor, ja si myslím, že legislatívny 

rámec nám určuje zákon o obecnom zriadení. A tam sa hovorí, že poslanec môže 
navrhovať, to je k jednej časti. A k druhej, ja nerozumiem, prečo sa tak strašne už 
v minulosti, tento problém nie je problém dneška. O tomto sme rozprávali minimálne v 
septembri 2015, s pánom Gibódom, že jednoducho ten bod Rôzne nemôže byť taký 
zafixovaný. Ja nerozumiem, prečo sa bránite? Prečo nechcete umožniť voľnej diskusii? 
Prečo sa jednoducho ideme skrývať pred témami? Prečo sa  potrebujeme zahrabať do 
piesku a nevidieť, nepočuť ďalšie informácie? Je to len o tom. Je to o ústretovosti ku 
kolegom, o počúvaní. O tom je toto plénum, kde si máme niektoré veci v diskusii 
vycibriť, vyjasniť. O tom to je. Kde inde? 

 
p. Raši, primátor mesta: Ja sa pýtam, prečo nie ste schopný to pripraviť vo forme materiálu? 

Kde inde, ako na tomto mestskom zastupiteľstve by sme o tom mali hovoriť? To je 
moja faktická poznámka. Hej? Čiže sa prihláste do rozpravy, potom. Čiže, keď je 
problém, o ktorom treba diskutovať, si myslím, že je neférové voči ostatným poslancom 
im to nedať dopredu. Či nie ste schopný ten materiál pripraviť? Tak zas nevymýšľajte si 
vymyslené argumenty, lebo predloženie materiálu na rokovanie mestského 
zastupiteľstva je štandardný a legitímny prvok, ktorý každý môže urobiť. A najmä keď 
ide o problémy, o ktorých treba diskutovať a najmä keď ide o problémy, ku ktorým 
treba prijímať uznesenie. Čiže nevidím dôvod, prečo by ste to nemali pripraviť deň 
dopredu a rozdať poslancom mestského zastupiteľstva. A dať hlasovať o tom, či ten bod 
bude zaradený. Pán poslanec Ihnát, nech sa páči. 

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Áno, ďakujem pekne za slovo, 

pán primátor. My sa asi nerozumieme. Moja zmena vôbec, absolútne nič nehovorí 
o uzneseniach. Tam je to jasne napísané, keď to prečítané bude potom návrhovou 
komisiou, o uznesení alebo materiáli, predkladaní a schvaľovaní v bode Rôzne nie je ani 
slovo! Ja som len povedal príklad na hlavné mesto Bratislava, ktoré tam nie je teraz 
zakomponované . A hovorí o tom vlastne, že v Bratislave aj uznesenia prijímajú. Ja som 
to úplne vyňal preč. A len som vyňal tak isto uznesenia, ktoré sa týkajú rozpočtu. Takže 
sme sa nerozumeli. A mne ide o to, že by som mal možnosť, aby som mal slobodnú 
možnosť poukázať, kritizovať, keď je to možné. Čiže ja jednoducho túto možnosť, ako 
poslanec mestského zastupiteľstva nemám, v súčasnosti. A to je práve to vysvetlenie, 
ktoré som vám chcel povedať. Čiže sme sa len nerozumeli. To je všetko. Ďakujem 
pekne. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nezabúdajme na to, že v interpeláciách a dopytoch 

pri ich prednese môže poslanec čokoľvek, aj kritizovať, aj povedať svoj názor, aj 
položiť otázky. Robí to verejne a môže sa vyjadriť kompletne ku každému bodu, 
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problému, aký má. A má na to priestor aj v interpeláciách aj v dopytoch. Čiže preto vám 
vravím, aby ste povedali, nie vy, pán poslanec, ale iní páni poslanci ten skutočný zámer 
bodu Rôzne, na čo to chcú použiť. Teraz nemyslím na vás. Pán poslanec Polaček, pán 
poslanec Kaifer. 

 
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno ja mám faktickú vlastne na predkladateľa, 

teda na vás pán primátor k tomu, čo ste povedali. Nemáte pravdu s tými ucelenými 
materiálmi. S pánom Gibódom sme 4-krát predložili ucelený materiál v rokoch 2014/ 
2015 týkajúci sa rokovacieho poriadku. 4-krát! To išlo dokonca pred termínom 
zasadania mestskej rady. Čiže nie na zastupiteľstvo niekoľko týždňov dopredu, ale vždy 
sa hráme na to, že naše maily a to isté aj v tomto prípade, kde budeme posielať maily 
našich pripomienok, končia vždycky niekde. Naposledy ste sa vyjadrili, že vo vašom 
spamovom koši. Takže o čom to je? 

 
p. Raši, primátor mesta: Asi predkladáte materiály, ktoré sú buď nekvalitné, alebo sú 

materiály s ktorými poslanci nesúhlasia. Však demokracia je o tom, že váš názor môže 
byť iný, ako je názor väčšiny. A toto je úplne normálne. To aj v parlamente máme 
množstvo návrhov opozičných poslancov, ktorí dávajú s plným vedomím svedomím a 
presvedčením a jednoducho nezískajú takmer žiadnu podporu. Nepodporí ich ani 
opozícia. Čiže keď vy niečo vymyslíte, to naozaj neznamená, že vaše presvedčenie 
zdieľajú všetci ostatní poslanci. Čiže to, keď ste ich predložili, kompletné, tak asi mali 
nejaký problém tie materiály. Odborný alebo problém medzi poslancami, alebo medzi 
odbornými útvarmi. Pán poslanec, teraz s procedurálnym pán poslanec Ihnát. 

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Nie, ja som dal ako diskusiu, pardon ešte, ako druhýkrát vstupujem. 
 
p. Raši, primátor mesta: Tak poprosím, prehoďte pána poslanca Ihnáta na normálny diskusný 

príspevok, vás poprosím, keď sa dá. Ďakujem. S faktickou pán poslanec Kaifer a potom 
pán poslanec Polaček. 

 
p. Kaifer, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, chcem reagovať na poslanca 

Ihnáta. Aby som len ozrejmil ten návrh ostatným bližšie, ktorý tu bol povedaný z jeho 
úst. Nie je však možné v tomto bode navrhovať uznesenia, ktoré by mali za následok 
zásah do rozpočtu mesta. Čiže, všetky ostatné uznesenia je možné navrhovať potom v 
bode Rôzne. Dostali by sme sa do situácie tej, že keď nejaký doplňujúci návrh 
programu neprejde na začiatku, poviem ho v Rôznom a aj tak bude predložené dané 
uznesenie. Čiže, pokiaľ by sa netýkala rozpočtu mesta. Nemyslím si, že to je správne. 
Vzhľadom na to, že keď už na začiatku sa niekto vyjadrí, že daný bod alebo toto 
zastupiteľstvo, že daný bod nebudeme prerokovávať, tak, aby v bode Rôzne bol 
vytvorený priestor na to, aby sa mohli tieto uznesenia schvaľovať je pre mňa 
nepochopiteľný a v rozpore s tým, čo by... a akým spôsobom by som mal akceptovať 
ten schválený program. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Polaček a Rusnák s faktickými. Teraz to by 

mali byť ešte na mňa faktické pokiaľ... ďakujem. 
 
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán primátor, ja sa len vrátim k našej debate. 

Viete, mne na tom vadí, čo sa tu teraz medzi nami dvoma odohráva to, že prečo sa 
snažíme vytvoriť dojem, že jednoducho, aj keď teraz pán poslanec Ihnát predložil 
návrh, hľadáme spôsoby, aby sa o ňom ani nehlasovalo. Aby sme ho... proste ho 
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predložil - OK, diskutujme o kvalite toho návrhu, to je v poriadku. O tom je tá diskusia. 
Toto chceme! Ale nie o tom, či má, či môže, či robí správne alebo nerobí správne? 
Prečo to večer nepredložil? Proste, je to jeho právo predložiť. On to teraz, to právo 
využil, napísal a predložil. A chce o ňom diskutovať. Ak je vôľa diskutovať sa bude, ak 
vôľa nebude nediskutujme, neschváľme. To je v poriadku. Ale nepresviedčajme, pán 
primátor poslancov, aby nepredkladali, aby robili to, že nebudú predkladať on-line svoje 
návrhy. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Predpokladám, že ešte stále tu, tak ako vy hovoríte, 

svoj názor môžem povedať aj ja. O návrhu, ktorý dal pán poslanec Ihnát, pokiaľ ho 
predloží vo forme písomnej, ako to teraz robí, budeme normálne hlasovať. Štandardne. 
Žiaden problém v tom nie je. Ale to neznamená, že každý návrh, ktorý predloží každý 
poslanec je návrhom, ktorý musia ostatní poslanci schváliť. Čiže o návrhu pána 
poslanca hlasovať budeme ako o pozmeňujúcom návrhu. A buď ho schválime alebo 
neschválime. Ale tu ste počuli aj návrhy nášho právneho, teda šéfa legislatívnej 
komisie, že každý má na to nejaký iný názor. Čiže hlasovať o ňom samozrejme, pán 
poslanec Polaček, budeme. Tak, ako o každom pozmeňujúcom návrhu, ktorý je 
predložený v súlade s platným rokovacím poriadkom. Pán poslanec Rusnák. 

 
p. Rusnák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, samozrejme, pokiaľ niekto, nejaký 

poslanec pripraví kompletný návrh, nebude zaradený do programu alebo bude o ňom 
hlasované a neprejde, samozrejme, to je logické, že potom už v Rôznom, by sa o ňom 
ani hlasovať nemalo. Ale môže sa napr. stať, že v priebehu rokovania vzíde nejaký 
problém a o tomto probléme môže byť napr. v Rôznom hlasované. A môže dať poslanec 
návrh na vyriešenie tohto problému, ktorý vznikne úplne mimo tohto návrhu, spontánne, 
atď. Čiže aj toto je vec, ktorá sa môže potom v Rôznom objaviť vo forme návrhu 
uznesenia. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja by som poprosil, aby ste povedali potom, možno 

v ďalšom vystúpení, aký problém? Lebo problém buď je vážny, predpokladám, že o 
vážnom probléme myslíte. Lebo keď problém nie je vážny, tak asi to hlasovanie môže 
byť aj na budúcom zastupiteľstve. A keď je vážny, tak asi by sa mal riešiť. Mal by sa 
riešiť, teda keď je vážny. A keď je ten problém vážny, tak ja nepovažujem za vhodné o 
ňom rozprávať v Rôznom, bez prípravy materiálov pre ostatných poslancov. Na to 
máme inštitút mimoriadneho zastupiteľstva. Hej? Čiže, keď je ten problém životne 
vážny pre mesto, môžeme urobiť na druhý deň mimoriadne zastupiteľstvo alebo na tretí 
deň a pripraviť materiál. Čiže ja len preto hovorím, keďže moje vnímanie zaradenia 
tejto zmeny do rokovacieho poriadku a prečo to robíte, je úplne iné , akože to robíte, 
pretože chcete pomáhať mestu. Dobre? Hej? A myslím, si že si to myslia aj viacerí, že 
bod Rôzne s prijímaním uznesenia, to je moje vnímanie, určite vy to myslíte inak a pán 
poslanec Polaček to myslí inak a pán poslanec Gibóda inak a pán poslanec Ihnát to 
myslel úprimne, lebo takto presvedčil ma. Nech sa páči, pán poslanec Halenár. 

 
p. Halenár, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja si na rozdiel od pánov poslancov Kaifera a 

Rusnáka nemyslím, že je logické, aby materiál, ktorý nebol schválený na začiatku a 
zaradený ako bod rokovania programu, by nemohol byť prerokovávaný v bode Rôzne. 
A poviem to aj prečo, lebo aspoň tu v meste sa vždy sformuje akási väčšina, ktorá 
hlasuje aj na základe niečoho iného, než na základe svojho vlastného presvedčenia. A to 
môže byť dôvod, prečo aj dobré návrhy poslancov nemusia byť zaradené do programu 
rokovania. To je argument, prečo by takýto poslanec mal mať právo a možnosť vystúpiť 
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v Rôznom s tým, čo mu neprešlo do bodov rokovania. 
 
p. Raši, primátor mesta: Určite áno, pán starosta, aj u vás s miestnom zastupiteľstve sa 

sformovala väčšina do jedného šíku. Predpokladám, že to nebolo kvôli politickému 
rozhodnutiu, ale kvôli tomu, čo si myslia o vašej práci. Ja nevravím, že si myslia 
správne, ale taký je život. Proste, tá väčšina sa dohodne. A to potom musí platiť. Pán 
poslanec Gibóda, nech sa páči. 

 
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán primátor. Ja normálne nerozumiem tomu 

vášmu strachu, ktorý máte z bodu Rôzne. Ako, čo očakávate od nás? Že vám teraz 
povieme, že vás tam navrhneme odvolať? Ako, mohli by sme to spraviť, ale aký by to 
malo zmysel? Aj tak nepočúvate. A v bode Rôzne, už aj tak nikto iný nepočúva, ale 
práve preto si myslím, že poslanci, ktorí dnes nemajú právo sa vyjadriť nikde inde 
k bodom, alebo k materiálom a k veciam, ktoré sa neprerokovávajú, ktoré nie sú 
programom toho, ale sú aktuálne a sú vážne a netýkajú sa toho, že pozývame vás do 
mestskej časti Juh alebo ja neviem Nad jazero, lebo tam bude super maškarný bál. 
Proste mali by sa mať právo vyjadriť v tomto bode Rôzne. A ja len chcem k tomuto 
návrhu, ktorý predložil pán primátor, a ktorý očividne moji kolegovia poslanci tuná v 
tomto zastupiteľstve poslušne, ako napr. pán Magyar, bez slova schvália, chcem len 
poukázať na jednu vec. Ja dúfam, že tento návrh schválite. A poviem prečo! Pretože 
tento návrh je rukolapným dôkazom toho, ako nezákonne a proti rokovaciemu poriadku 
ste sa zachovali na poslednej schôdzi. Je to rukolapný dôkaz toho, ako pošliapavate 
demokratické princípy, ktoré v tomto mestskom zastupiteľstve platia, ako si ich chcete 
prispôsobiť a spraviť z tohto rokovacieho poriadku náhubkový zákon, náhubkový 
rokovací poriadok, aby vám kritickí poslanci nemohli tak často, tak veľa a tak kriticky 
voči vám hovoriť. A to je hlavne ten bod 2, kde zaradzujete medzi procedurálne návrhy, 
sa vkladajú slová: „spojené hlasovania o viacerých pozmeňujúcich návrhoch jedného 
poslanca“. To je to, čo ste spravili na poslednej schôdzi, nielen pánovi Polačekovi, pri 
ktorom ste si to odhlasovali, ale aj v prípade mojej osoby, kde ste to neodhlasovali. Išli 
ste úplne tvrdo cez všetky princípy demokracie, kolegovia. A vám to nie je hanba! A 
vám to nie je hanba! A mne sa toto najviac na tom páči, ako dokážete úžasne ohýbať 
zákony a pravidlá tak, aby vyhovovali vám. Pretože, keď pán primátor povie, že 
môžeme niečo predložiť štandardným spôsobom, no my ten štandardný postup poznáme 
a vieme ako ste si ho nastavili. A vieme, že vám opozičný poslanec neprejde 
štandardným spôsobom do programu rokovania. Vaša štandardná strana Smer to je 
jediné, čo vás zaujíma. A peniaze. 

 
p. Raši, primátor mesta: No, a konečne ste sa prejavili o čo vám ide. Pán poslanec Gáll s 

faktickou. 
 
p. Gáll, poslanec MZ: Faktická poznámka. Takže, keď môžem reagovať na kolegu. Pán 

Gibóda, keď môžem aj ja, pán Gibóda ste vraveli, že nemáte priestor, kde sa kriticky 
vyjadrovať, ja si myslím, že k vedeniu mesta dosť sa kriticky. Tak zase... no. Pán 
poslanec, keď môžem, lebo ste povedali, že nemáte kde, nemáte možnosť sa kriticky 
venovať, možnože vedeniu mesta, hoci by ste chceli, ja si myslím, že dosť často sa 
venujete. Čo ja vás alebo, nechcem obhajovať vedenie mesta, pokiaľ je to 
konštruktívne, tak kľudne. A hovorím, čo sa týka na margo materiálov, keď budete 
niekedy predkladať, my nemáme niekedy problém ozaj prísť a  pokiaľ to je rozumné, 
vám schváliť takýto bod. Ale naposledy ste prišli na poslednú chvíľu ste mali „X“ 
pozmeňovacích. O tom sme sa už bavili. Čo ozaj, keby ste ich dali dopredu a viem, že 
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by sme sa s niektorým určite stotožnili. 
  
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec. Pán poslanec Gaj, nech sa páči. 
 
p. Gaj, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán poslanec Gibóda, viem že si 

unavený z cesty svojho smerovania do tohto mesta, zo svojej pracovnej cesty, vraj? 
Čiže tá únava sa prejaví vždy. A poprosím ťa, ak sa chceš vyrozprávať, ako jehovista 
pred dverami, máš za sebou Jara, tak sa kľudne vyrozprávaj, kde chceš. Ale naozaj, 
nedovoľme, aby z tohto zastupiteľstva bola klietka alebo tribúna, kde každý si bude 
riešiť svoje mindráky. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Neviem, načo sa tu naťahujeme, kolegovia. Ja si 

myslím, že pán primátor, citujem alebo tak, jednoducho nám priznal, že ak je návrh 
nekvalitný tak neprejde, pán poslanec Polaček. Tak vám to povedal. Tak si spomeňte, 
čo sa mu stalo v parlamente. Takže ja by som mal jednu vec, ktorú sa chcem opýtať 
pána poslanca z legislatívno-právnej komisie, lebo nebolo mi jasné, ako chceme 
precizovať text. Ja mám taký návrh, si dovolím vám ho predniesť, aby sme tie návrhy, 
ktoré chceme deň vopred poslať, prípadne hocijaký dátum vopred poslať, aby sme si 
dali jednu spoločnú mailovú adresu a nemáme problém hľadať na stránke košice.sk, 
ktoré mailové adresy musíme použiť, aby sa o tom prípadnom návrhu aj rokovalo na 
komisiách, atď. Keby sme si dali jednu spoločnú mailovú adresu, tak isto večer nemám 
problém nájsť 41 kolegov, plus ďalších 10 ľudí zodpovedných, ale dáme si 
„navrhyuzneseni@kosice.sk“. A tam to môžeme poslať. A vlastne tá adresa sa musí 
postarať, myslím, že v dnešnej dobe, keď sme nasypali do tej informatizácie mesta už 
naozaj milióny, by sme to mohli zvládnuť. Takže najprv vás poprosím o odpoveď, že na 
aké adresy to bude musieť ísť, tú precizáciu textu, keď to mám tak povedať a potom by 
som dal asi návrh uznesenia. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát, nech sa páči. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno. Ďakujem pekne za slovo. Takže druhý vstup mám. Ja som chcel 

len vysvetliť jednu vec, čo sa týka toho bodu Rôzne. To není o keckaní alebo niečo, tu 
ide o poukázanie, o fakt, v krátkej forme na niektoré veci, ktoré mi vadia. Príkladom 
som zabudol v interpeláciách už minule som, fakt, tiež poukázal na to, aby odpovede na 
interpelácie aby neboli skryté niekde v programe rokovania, ale boli na viditeľnej 
stránke, na viditeľnom mieste. Nestalo sa tak, pán primátor. Čiže keď otvorím stránku 
www.kosice.sk, tak tam v tej časti aj interpelácie musia byť alebo v tom mestskom 
zastupiteľstve musia byť viditeľné odpovede na interpeláciu. Sú, ale sú skryté v 
samotnom programe rokovania v bode Interpelácie. To je tá jedna vec. Napr. ku Kositu 
sa chcem vyjadriť, ako ku zimnej údržbe a ďalším veciam, ktoré sú. A jednoducho 
nemám túto možnosť. Hovoríte v interpeláciách. To nie je tak. Ako, je to, by som 
povedal, potom , ako, len písomne. A jednoducho, ja sa chcem vyjadriť verejne! To je tá 
ďalšia vec. No a aby sa nepovedalo, tak som pozmenil, čiže konštruktívne som konal a 
som pozmenil, aby nebol problém, čiže návrh: „§ 39 ods. 3 sa mení v bode Rôzne sa 
môže poslanec vyjadriť k všetkým záležitostiam týkajúcich sa mesta Košice. Nie je 
však možné v tomto bode navrhovať uznesenia“. Myslím si, že je to prijateľné pre 
každého a toto dávam návrhovej komisii. Odovzdávam teraz hneď. Ďakujem pekne. 
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p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Polaček nech sa páči. 
 
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem. Pán primátor, myslím si, že pravidlá by sa nemali meniť 

účelovo. To, čo nám tu, to čo ste pred nás predložili, je jednoduchá účelovka. 
Jednoducho potrebujete sa naozaj zbaviť kritikov, potrebujete si vyšperkovať rokovací 
poriadok tak, aby sme, alebo, aby niektorí poslanci sa domov dostali skôr, aby tu 
nemuseli počúvať iný názor a aby jednoducho všetko išlo tak hravo, ako si možno v 
nedeľu večer pred rokovaním na vašom klube dohodnete. Mrzí ma to, pretože je to o 
tom, že tu práveže diskutovať máme! A hľadať spôsoby či 10, alebo 11, alebo 12, alebo 
8 návrhov, to nie je o tom. Viete, mnohokrát my s pánom Gibódom, si pripravíme rôzne 
pozmeňovacie návrhy, ale ich nepredkladáme, pretože čakám, ako sa vyvinie diskusia a 
v momente sa rozhodujem či ho dávam, alebo nedávam. Ja nedokážem deň predtým sa 
definitívne rozhodnúť, že či ten návrh predložím alebo nepredložím. Ja si potrebujem 
vypočuť diskusiu, potrebujem ešte nejaké veci si vyprecizovať a následne sa 
rozhodujem. Mnohokrát, mnoho uznesení, a ste svedkom toho, že ich píšeme tuná 
niekedy používame tlačiareň, proste ja nemám problém tie uznesenia vygenerovať 
niekedy naozaj tu, z diskusie, ktorá sa práve vyvinula. A teda, aby som vám posielal, 
aby sa teraz, lebo toto je o mne a o pánovi Gibódovi, to si povedzme rovno, teda, aby 
som vám v nedeľu o polnoci a to poviete, že to bolo o polnoci, to bohvie či to bolo 24 
hodín alebo, neviem, ako to myslíte, že deň vopred, neviem, čo je deň vopred, asi to je 
polnoc podľa mňa 23:59. Pretože ja naozaj niekedy na zastupiteľstve robím ráno do 3., 
do 4., do 5., aby som si pripravil niektoré veci. Pretože ako si mnohí uvedomujete, tí, 
ktorí sa pripravujete, viete o tom, že vlastne na materiály máme asi dva víkendy, jeden a 
pol víkenda, podľa toho, kedy nám prídu materiály. My chodíme do práce, po práci 
prídeme domov, venujeme sa príprave zastupiteľstva a mám dva víkendy. To znamená, 
mnohokrát a to nie je výhovorka, mnohokrát to je proste tak, že ten posledný večer sa 
ešte makne a proste idem spať o 2. o 3., lebo si pripravím materiály. Ale mnohé 
pripravujem priamo tu. Tzn., vašim cieľom je nás oberať alebo vám máme posielať 
návrhy, ktoré možno ani by sme nepredložili? No nie je to nezmysel? Nie je to správne. 
Tým, že je niečo účelovo, je to priškripnuté, je to proste zatiahnuté tak, aby jednoducho 
sme ich len umlčali. To je celé proste o toto jediné ide! O nič iné. Ten materiál je 
vlastne nekompletný, neúplný, nedomyslený, účelový. Mrzí ma, že proste takto 
potrebujeme riešiť niektoré momenty. Lebo vždy, keď návrhy dávame, tak vám sa 
snažíme vysvetliť aj prečo ich dávame. Ale žiaľ, zasa za 3 minúty sa mnohé veci 
niekedy nedajú úplne jednoducho a jednoznačne naformulovať tak, aby sme všetko 
stihli povedať. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pán poslanec Halenár. 
 
p. Halenár, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec Polaček, nesúhlasím s vami. Vy 

ste na minulom zastupiteľstve, idea, prečo ste predložili toľko veľa, aj s pánom 
poslancom Gibódom pozmeňujúcich návrhov je, aby ste ukázali, že sa dá ušetriť, keď 
som vás dobre pochopil, suma, ktorá chýba mestu na to, aby kapitálovo navýšila svoju 
účastinu v Kosite. Ja si nemyslím, že to bol dobrý spôsob. Nemyslím si, že to bol 
spôsob, ktorý by sme mali aj naďalej podporovať. To, že prišla odozva z vedenia, 
celkom tomu rozumiem, pretože predsedajúci alebo vedenie schôdze, by sa malo snažiť 
vedenie schôdze rokovania viesť ku vyriešeniu toho bodu rokovania. A ten spôsob, 
ktorý ste zvolili, jednoducho ten úplne rozmelňoval celú prípravu rozpočtu. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Polaček nemôže 
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reagovať s faktickou na faktickú. Pán poslanec Kaifer, nech sa páči. 
 
p. Kaifer, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Pánovi poslancovi Špakovi chcem odpovedať. 

Precizuje sa ten text z toho hľadiska, že bolo tam uvedené „predložiť elektronicky“. 
Poviem to z môjho pohľadu, to bolo aj to, že môže sa predložiť na USB kľúči. 
Precizovali sme to v tom, že sa doručuje najmä elektronicky, na elektronickú adresu 
zverejnenú pri dodatku, pri dotknutých subjektoch, t. j. poslancoch alebo iných, 
hlavnom kontrolórovi, riaditeľovi magistrátu a pod., čo sú uvedené v tomto návrhu, na 
elektronické adresy uvedené na webovom sídle stránky www mesta Košice. Tam máte 
pri poslancoch jednotlivé elektronické adresy, respektíve e-maily na ktoré to viete 
zaslať. Ak by to bolo jedno, no ja si to neviem predstaviť. Teraz ja vojdem do tej e-
mailovej schránky a vymažem to, čo ste poslali napríklad vy. Tak, ako to by asi celkom 
takto košér nebolo. Aspoň z môjho pohľadu. Nemusím mať vždy pravdu, ale skúste mi 
to nejakým spôsobom vyvrátiť. A čo sa týka, k pánovi Gibódovi, ešte sa chcem 
vyjadriť. Náhubkový zákon, nedemokratický alebo to ustanovenie, no jasné určite to nie 
je kóšer, všetko, že super toto ideme presne robiť. Ale toto, čo ste tu vy predviedli 
minule, za 26 rokov v žiadnom obecnom alebo mestskom zastupiteľstve sa to nestalo. 
Nikto z vás tu ešte nepovedal, my v návrhovej komisii sme to videli, resp. ja som si to 
všimol. Jeden návrh vyvracal ten druhý váš, ktorý ste podali. A potom takto sa to 
opakovalo až 180-krát alebo 150, koľko ich bolo. Vy ste predložili 180 protichodných 
návrhov, ktoré si, ak by boli všetky schválené, by nemohli byť ani podpísané, pretože si 
odporovali. Ani nad tým ste sa nezamysleli, pán Gibóda. Tak si ich ešte raz skontrolujte. 
Nie je to možné. Ja si to prirovnám k niečomu a keď je nejaká demonštrácia a sa tu 
búrajú nejaké, v tomto prípade, morálne bariéry, ktoré 26 rokov tu nikto neporušil a 
zákon ich nepotreboval, teda riešiť, že tu niekto bude 180 nezmyselných návrhov 
predkladať, tak isto na tej demonštrácii, kde sa nejakým spôsobom búrajú demokratické 
hodnoty, alebo rabuje majetok, tak sa použije slzný plyn. No není to kóšer. Nikto 
nehovorí, že to je fajn, že to by bolo fajn urobiť v demokratickej spoločnosti. Ale aj na 
zachovanie toho, čo vy ste tu urobili, aj aby toto zastupiteľstvo mohlo ďalej normálne 
fungovať, tak sa musí niečo urobiť. Nehovorím, že je to super, že to robíme. Ale není 
super čo vy ste urobili predtým. Nikto s tým ani nepočítal! 26 rokov sa to nestalo. Tak 
asi problém bude vo vás a nie v nás. Ďakujem pekne. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec za veľmi racionálne vystúpenie. Pán 

poslanec Gibóda. 
 
p. Gibóda, poslanec MZ: Ja zareagujem hneď na začiatok na môjho predrečníka. Pán 

poslanec, mali by ste sa zamyslieť nad svojou činnosťou v návrhovej komisii, lebo keď 
ste zistili tieto nedostatky v našich návrhoch, mal ste ich povinnosť, ako člen návrhovej 
komisii, predkladateľovi oznámiť. Áno, proste mal ste na to poukázať, že sú tieto 
nedostatky. Na tieto nedostatky, ale nikto z vás, z členov návrhovej komisie, 
nepoukázal. Jednoducho ste to zmietli zo stola. Za druhé, pán kolega, povedať, že toto 
je morálny problém, nanajvýš je to tak obštrukcia, nie morálny problém. Morálny 
problém je, keď niektorí poslanci mestského zastupiteľstva nie sú pripustení do 
pracovných komisií. Morálny problém je, keď obštrukciami primátora ich materiály, tak 
ako on hovorí „štandardnou cestou“ sa nemajú šancu dostať do mestského 
zastupiteľstva. A to je jedno, že či k nim sú nejaké pripomienky alebo nie. Nemajú 
šancu. A za morálny problém považujem vás, kolegov, aj to, že si nikto z vás totižto 
neuvedomuje jednu vec. Vy jedného dňa, a to sa môže stať o 2 roky, môžete sedieť 
v opozícii. A v tom momente možno budete pociťovať, že tieto zmeny, ktoré ste si teraz 
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schválili, nie sú také super pre váš výkon demokratického mandátu. A ja vtedy, 
kolegovia, budem obhajovať váš demokratický mandát. A to, aby ste ho mohli 
vykonávať. Na rozdiel od vás a toho čo predvádzate teraz. Takže sa, prosím vás, 
zamyslite nad tým, čo je tu ten morálny problém. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Presne tak. Všetci ste zlí, jeden je dobrý. Pán poslanec Kaifer s 

faktickou, po ňom pán poslanec Jakubov. 
 
p. Kaifer, poslanec MZ: Faktická poznámka. Iba v krátkosti. Ešte raz si treba uvedomiť účel a 

zmysel návrhovej komisie. Pán Gibóda, ak si myslíte, že ja vás mám opravovať? Nie, 
nemôžem vás opravovať. Ja môžem čítať len to, čo predložíte. Ja vám môžem niekedy 
poradiť, jak osoba, že niečo urobíte, možno viete urobiť lepšie. Ale nie z pozície člena 
návrhovej komisie. Vy ste predložili vedome, podľa mňa, aj tieto návrhy, lebo vy ste 
vedeli, že tieto návrhy nikdy nemôžu ani prejsť. A čo sa týka toho, čo sa tu stalo, že 
v opozícii, no všade existuje aj niekde opozícia. Aj v iných obecných zastupiteľstvách. 
A toto sa nedialo, čo sa tu deje z vašich úst. Takže sa zamyslíte nad sebou. A to, že nie 
ste v komisiách? No asi žiaden predseda nechce s vami aj po tom, čo tu predvádzate, 
pracovať. Treba mať nejaký spôsob, akým spôsobom prejavím ten svoj názor, čo chcem 
riešiť a každý má uši a bude vedieť počúvať vaše názory, ak sú normálne. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Jakubov s faktickou. 
 
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, to čo tu zaviedol pán poslanec Gibóda, to 

ja som ešte v tomto mestskom zastupiteľstve nezažil. Ale nebudem sa vyjadrovať 
k tomu. Ak pán poslanec Gibóda a Polaček chcú pracovať v komisiách, nech sa obrátia 
na predsedov komisií. Pretože, ak sa nemýlim, je právo predsedov komisie navrhovať 
členov komisie. Neviem prečo to vytýkajú vedeniu mesta a nie predsedom komisií? A 
viac sa k tomu vyjadrovať nebudem. Ja roky som sedel ako opozičný poslanec v 
miestnom zastupiteľstve. Bolo obdobie, keď som bol jediný opozičný poslanec. A 
nemal som problém komunikovať s väčšinou. Nemal som problém. Je to otázka nájsť si 
formu, ako chceme komunikovať. Ďakujem pekne. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pán poslanec Jutka. 
 
p. Jutka, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán primátor. Myslím si, že táto diskusia skĺzla 

niekde úplne inde, ako je merito celého problému. Ja znova si myslím, že v každej 
demokratickej spoločnosti, a už to tu odznelo, existuje väčšina a existuje menšina. V 
každom zastupiteľstve. A vždy tá menšina sa snaží nejakým spôsobom presvedčiť tu 
väčšinu, aby zahlasovala za jej návrhy. Nadviažem na to, čo povedal pán poslanec 
Jakubov. Aj ja som v minulosti niektoré návrhy predkladal. Neprešli mi, tak som sa 
vybral po zastupiteľstve domov, vyplakal som sa doma na vankúši a potom som si 
povedal, že som v menšine, žiaľ, musím to prijať. Teraz, čo sa týka samotných kritikov 
zastupiteľstva. Myslím si, že kritici boli, sú a budú. Myslím si, že asi každý jeden, či 
sedí za predsedníckym stolom, alebo sedí v poslaneckej lavici, vie o tom, že existuje 
nejaká opozícia. A tí kritici tu sú a nejakým spôsobom sa s týmto treba vysporiadať. 
Znova poviem, kritici sa nedajú umlčať, kritici majú právo rozprávať a ja si myslím, 
znova aj pánovi poslancovi Polačekovi aj Gibódovi, majú tu taký priestor na diskusiu, 
že keby sme merali barometrom, že kto najviac vystupuje a kto najviac predkladá z 
rôznych návrhov, tak určite sú to oni dvaja. Takže, ja nemám pocit, že by tuná niekto 
nejakým spôsobom sa snažil kritikov umlčať, práve naopak. Znova, z mojej strany, pán 
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primátor, dovoľte, aby som vyjadril svoj názor, že podporujem návrh pána poslanca 
Ihnáta, ktorý vlastne pozmenil ten svoj pozmeňujúci návrh s tým, že vlastne je poslanec 
oprávnený v bode Rôzne vyjadrovať sa k rôznym bodom, ktoré odzneli na rokovaní 
zastupiteľstva, ale nie je možné schvaľovať uznesenia. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Polaček, po ňom pán poslanec Špak. 
 
p. Polaček, poslanec MZ: Ak dovolíte, jednou vetou sa ešte vrátim k minulému 

zastupiteľstvu. Viete, to bolo zastupiteľstvo, kde sme rokovali o veľmi dôležitých 
témach: parkovanie, rozpočet, VZN-ká tam boli, Kosit a podobne. Bolo to náročné a 
naozaj nebol čas a priestor tieto návrhy spracovať týždeň predtým a vám ich zaslať. 
Berte to ako moje vysvetlenie, ale kľudne si z toho zoberte, čo chcete. No myslím si, že 
nemá zmysel rozoberať rokovací poriadok, ktorý je tu pred nás predložený, lebo 
jednoducho ste sa viac-menej všetci uzniesli, že treba to zaškrtiť, uškrtiť a udupať každý 
jeden hlas, ktorý sa tuná v pléne nejakým spôsobom ozve. Nebudem vám v tom brániť. 
Je to vaša vizitka. Myslím to, čo som povedal v predchádzajúcom príspevku platí. A je 
to o tom, je to účelové, je to úmyselné. Dovoľte, vážení kolegovia, aby som však 
predložil jeden pozmeňovací návrh, ktorý hovorí o tom, to čo je bežné v iných mestách, 
to nie je o mne, to nie je o mne ani o pánovi Gibódovi, aby sme mohli my rozprávať. Je 
to o obyvateľoch, aby na tomto mestskom zastupiteľstve tak ako v Prešove, tak ako v 
Banskej Bystrici a v iných ďalších mestách mohli sa prihlásiť do diskusie v bode, ktoré 
sa nazýva Slovo pre verejnosť. Nie je to pozmeňovací návrh, ktorý som si vymyslel. Je 
v plnom znení prekopírovaný a vkladaný do nášho rokovacieho poriadku. Tzn., keď to 
je legislatívne správne v iných mestách neverím, že by sme hľadali legislatívny spôsob, 
ako by tento návrh nemal byť vyhovujúci. Celý tento návrh sa vkladá k § 16. Paragraf 
16 hovorí o verejnosti na zasadnutí. V súčasnom rokovacom poriadku máme bod 1 a 2, 
my dopĺňané body 3 až 8. Sú to jednoduché body. Nie je tam nič také, čo by naozaj 
potrebovalo nejakú zvláštnu analýzu. Čiže k § 16 sa dopĺňajú ods. 3: Jedným z 
obligatórnych bodov programu riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva je bod 
Slovo pre verejnosť. Mestské zastupiteľstvo môže v rámci schvaľovania programu na 
úvod svojho zasadnutia tento bod hlasovaním vylúčiť. Ods. 4: V rámci časového limitu 
určeného pre uvedený bod môžu občania mesta, fyzické a právnické osoby pôsobiace na 
území mesta, ďalej len občan, vystúpiť so svojimi príspevkami dotýkajúcich sa ich 
potrieb, požiadaviek, návrhov, aktivít a podobných záležitostí smerujúcich k orgánu 
samosprávy mesta a organizácie v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta. 
Bod 5: Slovo pre verejnosť je zaradený do programu v čase od 12:00 v trvaní 30 minút. 
Čiže nastal bod, ktorý vždy bude trvať 30 minút a nebude preťahovať rokovanie. Bod 6: 
Predsedajúci vedie zasadnutie tak, aby začiatok bodu Slovo pre verejnosť bol dodržaný. 
Uvedený bod otvorí predsedajúci až po prerokovaní prebiehajúceho bodu, vrátane 
schválenia uznesení. V prípade časového predstihu, pokračuje mestské zastupiteľstvo v 
rokovaní ďalších bodov až do 12. hodiny, kde keď schváli všetko následne, tento bod 
otvorí. To bol dôvetok, tá posledná veta. Bod 7: Záujemca o vystúpenie v uvedenom 
bode sa po príchode do rokovacej miestnosti prihlási u určeného zamestnanca mesta, 
ktorému uvedie svoje meno a priezvisko, respektíve názov organizácie, ktorú zastupuje 
a tiež uvedie na akú tému bude hovoriť. Predsedajúci záujemcov vyzýva na vystúpenie 
v trvaní 5 minút, v poradí, v akom boli prihlásení po príchode do rokovacej sály. O 
možnom predĺžení limitu rozhodujú poslanci hlasovaním na návrh predsedajúceho. Bod 
8: V prípade, že občan nehovorí k uvedenej téme, nedodrží rámec slušného 
vystupovania a časový limit, predsedajúci mu slovo odoberie. Ďakujem. Je to návrh aj 
poslanca Gibódu. 
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p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Špak, nech sa páči. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. 
 
p. Raši, primátor mesta: Pardon, vypnite pána poslanca Špaka. Pán poslanec Gaj s faktickou, 

potom pán poslanec Špak. Ďakujem pekne. 
  
p. Gaj, poslanec MZ: Ďakujem pekne. 
 
p. Raši, primátor mesta: A potom pôjde pán poslanec Špak. 
 
p. Gaj, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec, Jaro Polaček, tu je presne ukážka 

toho, čo si mal urobiť ty včera, ako pán poslanec Berberich nám preposlal svoj návrh. 
Neverím, že tento návrh si skomponoval od ôsmej hodiny dnes ráno. Že si to nepripravil 
už dávno. Pýtam sa, prečo si ho neposlal dopredu, vopred, aby sme si ho mohli 
prečítať? Ja verím, že niektoré veci  sú tam dobré.  Morálne, naozaj, by som tento návrh 
ja osobne podporil, ale z princípu tvojej celej agendy, celého tvojho fungovania, ako 
vieš, o tvojich návrhoch vôbec nehlasujem. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Dajte späť pána poslanca Špaka. Nech sa páči. Pán 

poslanec Gibóda na pána poslanca Polačeka s faktickou. 
 
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Kolegovia, ja 

tak isto, ako vyjadril pán Polaček, je to náš spoločný návrh. Chcel by som zareagovať, 
toto nie je nový návrh. Tento návrh ste mali k dispozícii od roku 2015. September 2015. 
Čiže tak isto, ako pán primátor poukazuje, napr. v prípade pána Špaka, že už to bolo 
predložené tieto informácie, tak, pán starosta Gaj, tieto informácie boli predložené. A je 
mi ľúto, že iba z princípu, že Polaček a Gibóda to predložili, o tom nehlasujeme, aj keď 
je to morálne správne, ako ste to vy nazval. Otázka znie, či vy ste morálne správny 
potom? Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Špak tretí pokus. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Vážený pán primátor, mám tu pozmeňujúci návrh na pána alebo 

vlastne na základe toho, čo pán poslanec Kaifer mi vysvetlil, tak ja by som to možno 
precizoval jasnejšie. V § 30 sa vkladá ods. 2 v znení: „ak navrhovateľ predkladá k 
jednému materiálu, ktorý bol zaradený do programu zasadnutia zverejneného podľa 
§ 13 ods. 2 viac ako 10 pozmeňujúcich návrhov, tieto je povinný predložiť elektronicky 
na adresu“ uvedieme do toho návrhu tú adresu. Ja si nedovolím teraz povedať, to naši 
IT-čkári rozhodnú a pokračuje to takto: „alebo písomne riaditeľovi magistrátu aspoň 
deň pred zasadnutím mestského zastupiteľstva“. To je všetko. Tento pozmeňujúci návrh 
ja odovzdám pánovi poslancovi Kaiferovi, návrhovej komisii. Pardon a ešte možno takú 
malú drobnosť. Keďže pán poslanec Kaifer je profesionál právnik, tak ak rozpráva 
niekomu o návrhoch a o jeho pocitoch, tak by nemal možno používať slovíčko 
nezmyselné návrhy, ak ich vlastne ani neprečítal. To určite nerobí dobrotu medzi nami. 
Ďakujem pekne. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Dečo. 
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p. Dečo, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážení kolegovia, kolegyne. 
Mám ten pocit, že za predošlých „X“ volebných období, ktoré v Košiciach si pamätáme, 
nikoho ani len nenapadlo takýto nejaký pozmeňovací návrh a takáto úprava rokovacieho 
poriadku, pretože k situáciám, ktoré tu zažívame asi v takom rozsahu a v takej intenzite 
nedošlo. Napriek tomu, že tu vždy bola opozícia - koalícia, že vždy boli súhlasné - 
nesúhlasné, aj konfliktné postoje, ale neviem, či máme robiť túto vec kvôli dvom 
poslancom. Lebo svojím spôsobom aj posledné slová kolegu Gibódu, samozrejme, no 
vyvoláva to vnútorne taký postoj, že dokonca by ste chceli aj iné veci odhlasovať, 
nielen toto čo, čo sa tu naznačuje a svojím spôsobom právom. Pretože urážka na urážku 
asi nerieši vec. 39 poslancov by malo byť svojím spôsobom tiež takto obmedzovaných? 
Medzitým tu padli návrhy, ktoré si viem predstaviť ako prijateľné, či už to bolo zo 
strany pána poslanca Ihnáta, ten kompromisný návrh, či to bol aj ten návrh, ktorý 
predniesol pán poslanec Polaček, ale tiež takto v siedmich bodoch ad hoc, hej, a v 
neposlednom rade aj to, čo pred chvíľou povedal pán poslanec Špak. Ak to ozaj nemá 
niekto nazvať, že je to inteligentný náhubkový zákon, lebo dosť sa to potom podobá, tak 
ja by som navrhol, aby sme to stiahli alebo prerušili rokovanie. Z mojej strany 
navrhujem stiahnuť tento bod, hej, lebo niektoré veci sa dajú dopracovať. A môže byť z 
toho fakt pre všetkých prijateľný návrh zmeny rokovacieho poriadku. Tak, pardon, 
navrhujem prerušiť v tomto bode rokovanie. 

 
p. Raši, primátor mesta: Čiže, vy dávate procedurálny návrh? 
 
p. Dečo, poslanec MZ: Dávam to ako procedurálny návrh. 
 
p. Raši, primátor mesta: Dobre. Čiže procedurálny návrh, tam máte také tlačítko procedurálne. 

Dobre, čiže máme tu procedurálny návrh pána poslanca Deča o prerušení rokovania o 
tomto bode. Čiže o prerušení rokovania o tomto bode. Nemôžeme ho stiahnuť nijako. 
To sa dá pred rokovaním. Prosím hlasujme. 

 
Hlasovanie č. 34 - za: 24, proti: 0, zdržali sa: 10 
 
p. Raši, primátor mesta: Prerušujeme rokovanie o tomto bode. 

- - - 
 
Bod č. 20 
Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy škôl a školských 
zariadení a oprava uznesenia MZ v Košiciach č. 1122 zo dňa 27.04.2010 a uznesenia  
č. 259 zo dňa 30.10.2003 
 
p. Raši, primátor mesta: Ideme k ďalšiemu bodu tak. Bod 20 je Zverenie nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy škôl a školských zariadení a oprava 
uznesenie Mestského zastupiteľstva číslo 1122 z dňa 27. 4. 2010 a uznesenia mestského 
zastupiteľstva zo dňa 30. 10. 2003. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram 
rozpravu, nakoľko sa nikto nehlási a poprosím návrhovú komisiu. 

 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje po 1.) po a) zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
mesta Košice do správy ZŠ Starozagorská 8 podľa predloženého návrhu, vrátane písm. 
b). Po 2.) zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta do správy ZŠ Považská 
12 podľa predloženého návrhu. Po 3.) zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
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mesta do správy ZŠ Drábová 3 podľa predloženého návrhu. Po 4.) zverenie 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta do správy ZŠ Jantárová 6 podľa 
predloženého návrhu. Po 5.) zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta do 
správy ZŠ Masarykova 19 podľa predloženého návrhu, vrátane písm. b). Po 6.) zverenie 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy MŠ s vyučovacími 
jazykom maďarským – Óvoda, Žižkova 4 podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 35 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. 

- - - 
 
Bod č. 21 
Rozšírenie prenajatých nebytových priestorov v objekte zrušenej ZŠ Charkovská 1, 
Košice pre nájomcu - Gymnázium sv. Edity Steinovej z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania. Je to materiál Rozšírenie 

prenajatých  priestorov v nebytových priestoroch ... teda v prenajatých nebytových 
priestorov v objekte zrušenej Základnej školy Charkovská 1 v Košiciach pre nájomcu 
Gymnázium sv. Edity Steinovej z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k 
tomuto bodu rozpravu. Ak sa  nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú 
komisiu. 

 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

rozšírenie prenajatých nebytových priestorov o nebytové priestory vo výmere 60,5 m2  
v objekte zrušenej ZŠ Charkovská 1 pre nájomcu Gymnázium sv. Edity Steinovej, 
Charkovská 1 po a) priamym nájmom, po b) za nájomné 3 eur/m2 na rok podľa 
predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte. Treba tri pätiny všetkých poslancov na 

schválenie. 
 
Hlasovanie č. 36 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.  

- - - 
 
Bod č. 22 
Prenájom telocvične priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v objekte ZŠ Belehradská 21 v Košiciach pre nájomcu Gréckokatolícka cirkev, 
farnosť Košice – Ťahanovce, Budapeštianska 48, Košice 
 
p. Raši, primátor mesta: Ideme ďalej. Je to bod číslo 22 Prenájom telocvične priamym 

nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte Základnej školy 
Belehradská 21 pre nájomcu Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice - Ťahanovce. 
Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím 
návrhovú komisiu. Tak isto budeme potrebovať tri pätiny všetkých hlasov poslancov. 
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Nech sa páči. 
 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje prenájom veľkej telocvične vo výmere 612 m2 v objekte ZŠ 
Belehradská 21 podľa predloženého návrhu priamym nájmom nájomcovi 
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice – Ťahanovce, podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 37 - za: 37, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem. 

- - - 
 
Bod č. 23 
Zníženie úhrady za podnájom nebytového priestoru v nehnuteľnosti na Hlavnej ulici  
č. 68 v Košiciach na 1,- € pre o. z. USMEJ SA NA MŇA z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 23, je to Zníženie úhrady za podnájom nebytového 

priestoru na Hlavnej 68 pre občianske združenie Usmej sa na mňa z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec Gibóda, nech sa 
páči. 

 
p. Gibóda, poslanec MZ: Ja sa ospravedlňujem, pán primátor, chcem využiť tento bod, 

nakoľko sa jedná o občianske združenie a dávame mu to za jedno euro, chcel by som 
vás poprosiť, aby sme bod, ktorý bohužiaľ 2-krát neprešiel zastupiteľstvom, jedná sa o 
prenájom hodný osobitného zreteľu pre Senior dom na Starom meste, určite si 
spomeniete, je to organizácia, ktorá organizuje veci pre seniorov, aby sme tento bod 
zaradili podľa možnosti do najbližšieho zastupiteľstva, aby sme to mohli schváliť. 
Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Áno. Bod zaradíme opätovne do zastupiteľstva, keďže nebol 

schválený a bude ale potrebovať myslím, že trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov na 
schválenie. Čiže ten bod bude zaradený, dostali sme žiadosť, opätovnú, od pani 
Rodziňákovej. Takže vrátime sa späť, budeme hlasovať o tomto bode. Prosím návrhovú 
komisiu. 

 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje podnájom nebytového priestoru, miestnosť číslo 3.04 
nachádzajúceho sa v budove na Hlavnej 68 v Košiciach vo výmere 26,60 m² 
s prislúchajúcim podielom spoločných priestorov vo výmere 9,58 m² podľa 
predloženého návrhu pre občianske združenie USMEJ SA NA MŇA s výškou úhrady 
nájomného 1 euro bez DPH ročne za predmet podnájmu podľa predloženého návrhu. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím hlasujte. Treba tri pätiny všetkých 

poslancov. 
 
Hlasovanie č. 38 - za: 37, proti: 0, zdržali sa: 0 
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p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. 
- - - 

 
Bod č. 24 
Zníženie úhrady za podnájom nebytového priestoru v nehnuteľnosti na Hlavnej ulici  
č. 68 v Košiciach pre spoločnosť AULA promotion o viac ako 50 % z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 
 
p. Raši, primátor mesta: Bod č. 24 je Zníženie úhrady za podnájom nebytového priestoru v 

nehnuteľnosti na Hlavnej ulici č. 68 v Košiciach pre spoločnosť AULA promotion  
o viac ako 50 % z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu 
rozpravu. Pán poslanec Gibóda, nech sa páči.  

 
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel spýtať predkladateľa, pána 

Petruška, nakoľko k tomuto materiálu bohužiaľ nie je žiadna obrazová, respektíve 
vizuálna príloha, neviem zhodnotiť, či tieto, napríklad, priestory sú možné prenajať ich 
aj nejakej inej osobe, alebo inej spoločnosti ako tejto AULA promotion s.r.o. A teda tak 
isto mi tu chýba, okrem toho, že to nevieme prenajať od roku 2013, decembra,  či by to 
bolo možné prenajať niekomu inému. Alebo je pán pranájomca v AULA promotion 
s.r.o. v takej výhodnej pozícii, že nikomu inému to prenajať nemôžeme a tak otázka 
ceny teda, nakoľko chce využívať tieto priestory, v náš prospech. Takže poprosím o 
odpoveď. 

 
p. Raši, primátor mesta: Poprosil by som asi žiadateľa o zaradenie tohto materiálu, Bytový 

podnik mesta Košice, aby povedali pánovi poslancovi, kvôli čomu sa takýto materiál 
dáva a kvôli čomu sa to takto navrhuje. 

 
p. Ujpál, konateľ BPMK: Ďakujem za slovo pán primátor. Vážení poslanci, tento priestor, tak 

ako je uvedené v materiáli, od roku 2013 nebol, nie je prenajatý. Po zlúčení správy 
majetku s bytovým podnikom tento priestor sa využíval predtým ako výdajňa stravy, 
respektíve vývarovňa. Akonáhle správa majetku odišla z Hlavnej 68, vlastne ľudia, ktorí 
sa tam stravovali odišli a nájomca tým pádom skončil. Z hygieny máme odpoveď, že 
daný priestor nie je možné využívať na reštauračné, respektíve kaviarenské využitie a 
niekoľkokrát bol tento priestor ponúkaný v OVS. Niekoľko, poviem tak že, viac ako 
desaťkrát, žiaľbohu záujemcovia neboli. Prejavil záujem, vlastne, prejavila záujem táto 
spoločnosť AULA, ktorá má vedľajšie priestory a na základe toho je tento návrh 
predložený. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Ešte poprosím pána konateľa, aby počkal, pretože ešte sú 2 

faktické, možno budú otázky. Pán poslanec Polaček, po ňom pán poslanec Gibóda. 
 
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pán primátor. Pán Ujpál, ja mám 2 

otázky k tejto veci. Spomínali ste, že možno desaťkrát to bolo vyhlasované, ak som to 
správne pochopil, ma doplňte, asi ako obchodná verejná súťaž, lebo tuná takto píšete. 
Mňa zaujíma, kde sa to zverejňuje, či to bolo v nejakých denníkoch, alebo to je možno 
len na nejakej podstránke vášho webu, alebo kde? Čiže ma zaujíma, akou formou tieto 
verejné súťaže na predaj takýchto, alebo konkrétne tohto jedného priestoru ste 
realizovali. A druhý môj podnet je k tomu, že možno máte pravdu v tom, že to nie je 
lukratívny priestor pre všetkých ostatných. Ale ja sa domnievam, že je to lukratívny 
priestor, práve pre toho suseda, ktorý má záujem o tento priestor. Je to 300 m² 
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kolegovia, za 300 eur. To je obrovský priestor a ja si myslím, že je lukratívny pre 
spoločnosť, ktorá o to záujem má. Čiže ja by som navrhoval, aby sa s nimi ďalej 
jednalo. Okej, nemusí to byť možno 100 % ceny, ale ja si myslím, že treba jednať, lebo 
je to lukratívny priestor pre toho, kto je práve susedom týchto priestorov! 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ešte pán poslanec Gibóda a potom aj povedzte, 

koľkokrát ste jednali, aby mali poslanci informáciu. Nech sa páči, pán poslanec Gibóda. 
 
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pán primátor. Takže ja sa ešte raz 

opýtam, lebo som nedostal tú odpoveď. V dôvodovej správe sa píše, že tieto priestory 
síce nie sú vyhovujúce na zariadenie spoločného stravovania, ale neuvádza sa tu, že 
navždy. Uvádza sa tu toho času. Zároveň sa tu uvádza, že je potreba vytvorenia 
samostatného vstupu do čistej, ako aj nečistej prevádzky. To znamená, vo mne to teda 
evokuje, že iba spoločnosť AULA promotion s.r.o. má fakticky taký prístup k týmto 
priestorom, že iba pre ňu sú zaujímavé. A nakoľko sú iba pre ňu zaujímavé, a sú to 
priestory na Hlavnej ulici, a všetci vieme, čo AULA promotion robí, tak pre ňu tieto 
priestory sú do budúcnosti veľmi zaujímavé. A keď im to dáme za 50 percentnú zľavu, 
otázka znie či v budúcnosti, keď tieto priestory zrazu sa rozhodnú využívať na niečo 
iné, či nájde sa tu vedenie mesta Košice, ktoré si to všimne a nezapotroší sa to niekde a 
zrazu to bude stále bežať za 50 %, ako súkromná prevádzka. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, len aby nevznikli nejaké... Ako, my neprotežujeme AULU. 

Neschválite, neschválite. Schválite, schválime. Ako naozaj. Keby ste nechceli podporiť 
občianske združenie Usmej sa na mňa alebo niečo pre cirkevné školy, to by mi naozaj 
ľudsky vadilo. Ale toto je vec získania nájomcu na prázdny priestor, keďže nájomný 
priestor sa nachádza vedľa súčasného nájomcu v suteréne bez možnosti vstupu z 
Hlavnej ulice, tak oňho prejavil záujem iba tento nájomca. Tento nájomca ale, keďže 
vie, že ten priestor nie je pre nikoho atraktívny a pre neho je použiteľný, nesúhlasil s 
navrhovanou cenou. Ale určite tento nájomca vydrží aj bez toho priestor. A to zvládne 
tak, ako to zvládol doteraz. Bytový podnik to chcel prenajať preto, lebo má tam prázdny 
priestor, z ktorého videl získať aspoň nejaké prostriedky. Neschválime, nič sa nedeje. 
Pán riaditeľ, nech sa páči, odpovedajte. 

 
p. Ujpál, konateľ BPMK: Ďakujem za slovo. Tak ako tu odznelo, niekoľkokrát, opakovane, 

bola robená obchodná verejná súťaž, obchodná verejná súťaž sa robí v súlade  
s pravidlami mesta. Je to zverejňované na stránke bytového podniku, štandardne, tak 
ako všetky prenájmy nebytových priestorov. A čo sa týka prenajatia, neprenajatia tohto 
priestoru, je to na vás páni poslanci, či to schválite alebo nie. Tie podmienky, ktoré boli 
povedané, respektíve, keď pán poslanec má záujemcov, ja sa veľmi poteším. Sa veľmi 
poteším, nakoľko 3 roky bytový podnik platí za energie tohto priestoru a je neprenajatý. 
Doteraz neprejavil nikto záujem. So spoločnosťou AULA promotion, bolo niekoľko 
jednaní. Oni jednoznačne povedali: „sú ochotní zaplatiť túto cenu“. Samozrejme, že 
energie budú platiť. Ja nijako ináč, ale biznisom sa na to pozerám. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Gibóda.  
 
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Kolegovia, mne sa jedná iba o to, aby som dostal 

odpovede na otázky, ktoré vyvstali z tejto dôvodovej správy, nakoľko, ako som už 
poukázal, nie je tu žiadne grafické zobrazenie o aký priestor sa jedná. A druhá vec je 
300 m² ako skladové priestory. To je teda dosť veľký sklad na dosť lukratívnom mieste. 



52 
 

Mne iba záleží na tom, aby mesto Košice a bytový podnik dosledoval to, ak by náhodou 
tento majiteľ, respektíve prenajímateľ tohto priestoru sa rozhodol ho využívať aj na iné 
účely a tým pádom zvýšiť svoj zisk z tohto priestoru na úkor nášho nejakého finančného 
vyrovnania. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Čiže opäť budeme hlasovať, 

materiál potrebuje tri pätiny. Ďakujem, nech sa páči. 
 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhu na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje zníženie úhrady o viac ako 50 % z minimálneho 
nájomného určeného podľa § 8 Pravidiel prenajímania majetku mesta Košice za 
podnájom nebytových priestorov žiadateľom podľa predloženého návrhu aj výmery, za 
účelom využitia ako sklad na výšku nájomného 333 eur 34 centov bez DPH, t. j. 400 eur 
s DPH mesačne z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 39 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 5 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.  

- - - 
 
Bod č. 25 
Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 61 zo dňa 09.02.2015 
 
p. Raši, primátor mesta: Pod bodom č. 25 je materiál Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 61 

zo dňa 09.02.2015. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram 
rozpravu, poprosím návrhovú komisiu. 

 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 61 zo dňa 
09. 02. 2015 Nájom majetku za symbolické nájomné z dôvodov hodných osobitného 
zreteľa, podľa ktorého sa má na rokovanie mestského zastupiteľstva predložiť zoznam 
všetkých nájomných zmlúv, ktoré boli uzatvorené za symbolické nájomné po 01. 07. 
2009, novela zákona podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem pekne. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 40 - za: 35, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.  

- - - 
 
Bod č. 26 
Zámena pozemkov v k. ú. Južné mesto medzi mestom Košice a ASBIS SK spol. s r. o.  
s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
 
p. Raši, primátor mesta: Bod č. 26 je zámena pozemkov v k. ú. Južné mesto medzi mestom 

Košice a ASBIS SK spol. s r. o. s finančným vyrovnaním v prospech mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu. 
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Nech sa páči.  
 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

zámenu pozemkov vo vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu, za 
pozemky vo vlastníctve spoločnosti ASBIS SK podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Prosím hlasujte. Opäť je potrebné tri pätiny všetkých poslancov.  
 
Hlasovanie č. 41 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené, ďakujem.  

- - - 
 
Bod č. 27 
Zámena nehnuteľností - pozemkov a stavby v k. ú. Terasa vo vlastníctve Slovenskej 
republiky za pozemky a stavby v k. ú. Grunt a k. ú. Furča vo vlastníctve mesta Košice  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania, je to bod 27: Zámena 

nehnuteľností v k. ú. Terasa vo vlastníctve Slovenskej republiky za pozemky a stavby 
v druhom k. ú., Furča vo vlastníctve Košíc z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Poprosím..., teda otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím 
návrhovú komisiu.  

 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

zámenu nehnuteľností vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky podľa predloženého návrhu za nehnuteľností vo vlastníctve mesta 
Košice, pozemky, časti pozemku, podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte. Opäť potrebujeme tri pätiny všetkých 

poslancov. 
 
Hlasovanie č. 42 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 4 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili, ďakujem.   

- - - 
 
Bod č. 28 
Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice a Veronikou 
Nagyovou 
 
p. Raši, primátor mesta: Bod 28 je Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves medzi 

mestom Košice a Veronikou Nagyovou. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto 
nehlási, uzatváram rozpravu. Prosím návrhovú komisiu.  

 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

zámenu spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti podľa predloženého návrhu, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 70 m², k. ú. Košická Nová Ves, ktoré sú vo vlastníctve pani 
Veroniky Nagyovej podľa predloženého návrhu za pozemok podľa predloženého 
návrhu.“ 
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p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 43 - za: 33, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.  

- - - 
 
Bod č. 29 
Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves a k. ú. Terasa medzi mestom Košice  
a Gabrielou Eperješiovou a Rudolfom Nagyom 
 
p. Raši, primátor mesta: Bod 29 je Zámena pozemkov v Košickej Novej Vsi a k. ú. Terasa, 

medzi mestom Košice a pani Eperješiovou a Nagyom. Otváram k tomuto bodu 
rozpravu. Pokiaľ sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Prosím návrhovú komisiu.  

 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

zámenu pozemku podľa predloženého návrhu vo výmere 64 m2 vo vlastníctve pani 
Eperješiovej a pána Nagya za pozemok podľa predloženého návrhu vo vlastníctve mesta 
Košice.“ Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 44 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, uznesenie sme schválili, ďakujem. 

- - - 
 
Bod č. 30 
Prenájom pozemkov v k. ú. Južné mesto na dobu určitú pre CASSOSPORT s.r.o.  
z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu č. 30, je to Prenájom pozemkov v katastrálnom 

území Južné mesto na dobu určitú pre Cassosport s r.o. z dôvodov hodných osobitného 
zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Asi do rozpravy pán poslanec sa hlásite. S 
faktickou, alebo s procedurálnym? Dobre, to sa nedá, lebo ešte nie je otvorená rozprava, 
čiže asi vám dám slovo do rozpravy. Dobre, pán poslanec Gibóda. 

 
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Je to jednoduchá faktická. Ja sa 

chcem opýtať, je to taký problém dodávať kvalitné obrazové prílohy k materiálom? 
Pretože z týchto vytlačených, naskenovaných a neviem či opätovne naskenovaných a 
vytlačených materiálov niekedy je strašne ťažké rozoznať v tom rozostrenom obrázku, 
kde je čo a kde sa čo plánuje. Chcel by som napr. poukázať na situáciu v pdf-ku, je 
výkres, ktorý musí mať mesto, podľa mňa, aj v digitálnej podobe, takže nemal by byť 
problém to poskytnúť v digitálnej podobe. A rovnako aj grafika a situácia je to niečo čo 
nerozumiem prečo, keď je to vyexportované z počítača, prečo to dostávame vytlačené v 
čiernobielej verzii. Nie je možné identifikovať pozemky. Nie je vôbec jasné, kde sa 
ktorý pozemok nachádza a na základe takýchto materiálov máme sa potom rozhodovať 
a pracovať. Je to dehonestujúce a poprosím, aby sa to zlepšilo do budúcnosti. Ďakujem. 
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p. Raši, primátor mesta: Dobre, čiže je to všeobecný problém asi všetkých materiálov pán 
poslanec. Hej? Tak to chápem. Tak? Dobre, čiže mimo bodu, poprosím asi našich IT-
čkarov“, keď sa dá, keď máme materiál pripravený v takej forme, aby sa dal poslať, 
pokiaľ je v digitálnej forme je vhodnejšie ho poslať digitálne, lebo pdf-ko nie vždy je 
dobre čitateľné. Teda dávajme to v najlepšej možnej forme akú dokážeme 
vyprodukovať na základe podkladov, ktorý máme urobený. Pán poslanec Polaček, nech 
sa páči. 

 
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem. V dôvodovej správe sa hovorí o informácii, že vzhľadom 

k skutočnosti, že pozemok pod halou nie je majetkovo-právne vysporiadaný, je užívaný 
bez právneho titulu, finančná náhrada bezdôvodné obohatenie spätne za 2 roky vo výške 
42 tisíc eur. Mne tu chýba informácia, teda ja by som bol rád, keby nám niekto z 
referátu, príslušného, ozrejmil, teda o akú celkovú sumu sa jedná, keď budeme 
rozprávať o bezdôvodnom obohatení za „X“ rokov, ja neviem koľko to je, teda by ma tá 
suma zaujímala. A po druhé, kto rozhodol, že budeme riešiť len 2 roky? Alebo teda 
prečo 2 roky, tak, skôr také informácie. Že prečo tu píšeme o dvoch rokoch, na základe 
čoho sme sa dostali k tejto, k tomuto časovému úseku. 

 
p. Raši, primátor mesta: Predpokladám, že 2 roky hovorí zákon, si myslím osobne, čiže určite 

je to podľa zákona. Ale poprosím pani Ing. Verešovú, aby odpovedala na ostatné 
otázky.  

 
p. Verešová, vedúca referátu nakladania s majetkom MMK: Dobrý deň. Tak ako hovoríte pán 

primátor, je to vlastne v súlade so zákonom, kde si mesto vlastne vie uplatniť 
bezdôvodné obohatenie vo výške nájomného len 2 roky dozadu. To znamená, že 
akonáhle by došlo k nejakému súdnemu sporu, tak druhá strana by namietla 
premlčateľnosť a tým pádom sa dostávame len do dvoch rokov. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Ešte postojte chvíľu a pán poslanec Polaček má faktickú. 
 
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Je to skôr aj všeobecná otázka, viete, keď 

ideme nikomu prenajať objekt alebo priestor, nehnuteľnosť, na 30 rokov a okej, bude to 
nejaká spoločná dohoda, nedostávam odpoveď prečo 2 roky? To nie je o tom, čo nám 
zákon umožňuje, ale o tom, ako sa dohodneme! Ideme niekomu dať niečo na 30 rokov a 
rozhodli sme sa, že chceme od neho 42 tisíc eur za bezdôvodné obohatenie. Ak tu jedná 
sa o dohodu, teda ešte raz, idem niekomu dať niečo na 30 rokov, prečo 2 roky? Lebo 
potom je súčasťou dohody, zmluvy, to bude písomne niekde vysporiadané, jedna, druhá 
záležitosť. Ja si myslím, že 2 roky je málo. A teda nedostal som odpoveď. Na koľko 
rokov, hej, a to je tá druhá časť tej mojej otázky, koľko rokov vlastne trvá tento stav, 
aby sme si vedeli násobiť tú sumu. Aby som poznal vlastne, o aký objem peňazí sa 
vlastne jedná. 

 
p. Raši, primátor mesta: Okej. Poprosím pána námestníka, aby hlavne vysvetlil, prečo ten 

materiál tu je a kvôli čomu je potrebné ho schváliť. Ďakujem pekne.  
 
p. Petruško, námestník primátora mesta: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, ctené 

dámy poslankyne, milí páni poslanci. Všetci dobre viete, aj keď súhlasím s kolegom, že 
z tej grafiky to asi nie je dobre vidieť, verím tomu, že do budúcnosti sa to zlepší. Ide o 
územie, kde má prebehnúť výstavba futbalového štadiónu. Pán Pavlík je v susednom 
alebo je majiteľom susednej nehnuteľnosti, ktorá veľmi úzko súvisí s týmto územím a 
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má tam dlhodobý záujem vybudovať centrum loptových hier, ktoré korešponduje s 
filozofiou, ktorú v podstate v danom území chceme využiť. Ten stav, ktorý tam je, ten 
majetkovo-právny, ten trvá istý čas, zákon nám ale naozaj limituje, ako bolo povedané, 
ako vieme spätne vyžiadať ten dlh, ktorý tam v podstate vznikol. Zárukou alebo v 
podstate riešením toho osobitného zreteľa je predovšetkým vybudovanie investície, 
ktorá je tam spomínaná. S tým, že naozaj k tomu aby majiteľ mohol nejakým spôsobom 
získať povedzme aj externé zdroje potrebujeme mať vysporiadaný právny vzťah k 
pozemku pod halou. Naozaj je to územie, ktoré ja si dovolím tvrdiť je veľmi lukratívne 
do budúcna. Momentálne chátra a vieme tam vybudovať naozaj komplexné centrum, 
ktoré bude v podstate slúžiť jednak futbalu, a verím tomu, že aj inému využitiu pre 
loptové hry, ktoré tu v Košiciach veľmi chýbajú. Schvaľovali sme dnes EYOF, to 
znamená, že chýba nám tam priestor na hádzanú, na volejbal, takže verím tomu, že keď 
sa to podarí, tak tam naozaj budeme mať jedno kvalitné územie pre túto činnosť. 
Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne pán námestník. Pani Ing. Verešová už má nejakú 

informáciu? Pardon, pán poslanec Polaček a Gibóda na pána námestníka.  
 
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Pán námestník, povedali ste stav trvá 

istý čas. Stále moja otázka znie, koľko rokov tento stav trvá? Aby som poznal reálnu 
sumu, ktorá hovorí o bezdôvodnom obohatení. Ja rozumiem zákonnému rámcu, ale tu 
sa ide schyľovať k dohode a dohoda má vyriešiť oba problémy, neplatenie a zároveň 
riešenie toho stavu. A na druhej strane si povedzme, v roku 2013 poskytli títo poslanci, 
alebo ako poslanci odhlasovali, že chceme v tejto lokalite riešiť futbal. Mňa len zaráža, 
že sme si veci neodkonzultovali, nevyriešili a dnes sme vlastne rukojemníkom niekoho 
a musíme sa dohodnúť. Sme tlačení do dohôd. To je to, čo mne na tomto materiály vadí, 
že sme tlačení do dohody a zahmlievame niektoré informácie. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gibóda.  
 
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Vzhľadom na kvalitu grafickej prílohy veľa 

toho nevyčítam z toho, z tej situácie, ale jedna vec mi tuná bije do očí. Vzhľadom na to, 
čo sme tu schvaľovali niekoľko rokov v tomto meste a to je to, ako chceme riešiť 
parkovaciu politiku, mi udrelo do očí to, že prenajímame priestor pre túto halu a pod 
touto halou, ale nikde nevidím informáciu o tom, kde návštevníci, ktorí bývajú niekedy 
aj v niekoľkých tisícoch, tejto haly budú parkovať. A ako majiteľ tejto haly mieni riešiť 
toto parkovanie. Moja otázka znie, či to bude riešiť nejakým spôsobom dohodou s 
mestom Košice, čo sa týka štadióna a okolitých priestorov, alebo ako je to riešené? 
Pretože táto informácia tu chýba. A keď my budeme ako mesto poskytovať tomuto 
majiteľovi haly naše pozemky na parkovanie pre jeho návštevníkov a on nám za to 
nebude poskytovať nič a nebude mať proste nie potrebu, ale povinnosť to riešiť, tak 
mňa zaujímajú tieto otázky a odpovede na ne. 

 
p. Raši, primátor mesta: No, pani Ing. Verešová, ešte tam bola nejaká otázka na vás? Pán 

poslanec Hlinka, nech sa páči.  
 
p. Hlinka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja iba chcem upriamiť našu pozornosť na to, že 

v tom návrhu na uznesenie je v bode 2 uvedené, že sa schvaľuje uzatvorenie dohody o 
splátkovom kalendári. Čiže tu nie je predmetom dohody výška istiny, ale o tom, ako 
tento subjekt bude splácať, v akých ročných splátkach a v akej výške budú, aby to 



57 
 

splatil. To znamená, že tých 42 200 je, bolo vysvetlené v súlade s platným zákonom. A 
my pravdepodobne nejakú dohodu nevieme uzatvoriť nad rámec zákona. Čiže my sa tu 
nebavíme teraz o tom, že či áno, alebo nie dohoda. Dohoda bude. Ide o to, že ako dlho 
sa tá istina bude splácať v rámci tejto dohody. 

 
p. Raši, primátor mesta: Presne tak pán starosta. Ďakujem pekne. Pani inžinierka, nech sa 

páči.  
 
p. Verešová, vedúca referátu nakladania s majetkom MMK: Otázka bola na parkovacie 

plochy. Celkovo hala Cassosport sa má zvýhodnene užívať aj pre potreby mesta. To 
znamená, že budú poskytované aj určité bezodplatné hodiny, kedy sa bude táto hala 
využívať predovšetkým nejakými školami, školskými zariadeniami. Toto využívanie 
bude bezodplatne, čiže toto všetko smeruje k tomu, aby vlastne boli uzatvorené tieto 
dohody na prenájom so spoločnosťou Cassosport. Čo sa týka využívania parkovacích 
miest, tieto parkovacie miesta budú určite čiastočne riešené v rámci projektu ako 
takého, pretože pri stavebnom konaní každý stavebník musí preukázať, kde bude musieť 
zrealizovať parkovacie miesta. Pokiaľ tieto parkovacie miesta budú sa realizovať na 
území vo vlastníctve mesta, respektíve budú poskytované tie susedné parkovacie 
plochy, ktoré budú vybudované v rámci futbalovej arény, ktorá sa tam má stavať, tak 
určite bude musieť dôjsť k nejakej vzájomnej dohode, ale to je, myslím si že, v tomto 
štádiu trošku predčasná otázka. 

 
p. Raši, primátor mesta: Poslanec Gibóda má faktickú na vás. A potom do rozpravy pán 

poslanec Gáll. 
 
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja si dovolím oponovať pani Verešová. 

Nemyslím si, že to je predčasná otázka. Vzhľadom na to, že tam ideme postaviť štadión 
s určitým množstvom parkovacích miest, ktorý bude prislúchať ku kapacite tohto 
štadiónu a dúfajme, že bude postačovať. Čo v prípade, ak sa bude konať rovnako veľká 
akcia aj v danej hale a tento usporiadateľ nemá vlastné priestory, kde týchto svojich 
návštevníkov aj im umožní, aby parkovali? A dôjdeme k tej situácii, že nemáme 
vyriešenú túto statickú dopravu v okolí štadióna a tejto športovej haly. A sú tu dve 
veľké, možnože tri veľké stavby, ktoré tam budú, ktoré budú lákať obyvateľov a budú 
tam prinášať zhustenú dopravu a my sa teraz tvárime, že teraz je predčasné sa tomu 
venovať. No nemyslím si, pretože Cassosport príde o parkovisko, ktoré tam doteraz 
prirodzene mal a nebude mať vyhradené žiadne parkovisko, kde by títo ľudia mohli 
zaparkovať. Teda ja sa pýtam, kde a ako mesto Košice zabezpečí, aby tento 
podnikateľský subjekt si plnil svoje povinnosti? 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán námestník, nech sa páči, prosím o reakciu. 
 
p. Petruško, námestník primátora mesta: Ďakujem pekne za slovo. Áno, ako hovoríte vy, sa 

stále budeme musieť dohodnúť, dôležité je, že sa chceme dohodnúť. Parkovacie miesta, 
ktoré budú slúžiť futbalovému štadiónu, budú po dohode slúžiť aj Cassosportu. 
Predpokladám, že k situácii, že budú naraz dve veľké podujatia asi veľmi nehrozí, že by 
došlo. Mesto Košice má bežné parkovanie aj na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve 
mesta Košice, ktoré sú momentálne spevnenou plochu a ráta s týmito plochami, že 
budeme vidieť aj tieto plochy do budúcna využiť na parkovacie miesta. Čiže naozaj, ja 
to neskrývam my sme v rovnakom území, máme v podstate rovnaký zámer, to znamená, 
že aj do budúcnosti chceme vychádzať v ústrety, čo sa týka aj poskytnutia parkovacích 
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miest a pozemky, ktoré sú v okolí, nám na to možnosť dávajú. Ďakujem pekne. 
 
p. Raši, primátor mesta: Poslanec Ihnát s faktickou na pána námestníka. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem. Nemám inú možnosť pán 

primátor, len chcem požiadať po tomto bode, aby bola vyhlásená krátka prestávka, taká 
hygienická prestávka krátka, ďakujem pekne.  

 
p. Raši, primátor mesta: Po tomto bode, jasné. Pán poslanec Gáll, nech sa páči, do rozpravy.  
 
p. Gáll, poslanec MZ: Ja len, v podstate, keď mám dobrú informáciu, aj tu padlo, že prečo 30 

rokov, tak máme tam v podstate aj našu skupinu, ktorá chodí občas k nám na naše 
podujatia, ktorí hľadajú aktuálne iné priestory z toho dôvodu, že sa tam nič 
nerekonštruovalo a keď rozprávali vlastne s majiteľom tejto budovy a tlačili ho nejakým 
spôsobom do investícií, keďže chcú využívať tento priestor, pretože im vyhovuje, tak 
bolo povedané, že nemá vzťah k pozemkom, tak tam nebude investovať. Čiže aj z toho 
dôvodu asi 30 rokov, keďže mala by prejsť aj nejakou väčšou rekonštrukciou. No a tým 
pádom, keby sa to zrekonštruovalo, tak určite to bude veľmi zaujímavé centrum 
športové, keďže tí ľudia tam chodia radi, len bohužiaľ vzťah k pozemku nebol. 

 
p. Raši, primátor mesta: Prosím pán poslanec. Pán poslanec Polaček. 
 
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem. Áno, presne to. Zaujímavé športové centrum. Preto sa 

pýtam, prečo na 30 rokov a nie na 20 rokov? Prečo za euro a nie za 200 eur mesačne? 
Od AULA promotion nám je dobrých 300 eur mesačne za 300 štvorcov a tu jednoducho 
za euro. To je to isté, ako keď sme Aničku na 20 rokov prenajali za jedno euro. Teda 
Alpinku, pardon. Jednoducho ja si myslím, že to nie je systémové, nie je to správne. My 
tu nie sme takí, aby sme za euro prenajímali tieto veci. Teda sa pýtam, prečo 30 a nie 
20? To tu nie je povedané. Prečo euro a nie iná suma? A stále som nedostal odpoveď, o 
koľko peňazí, o koľko peňazí sa jedná v rámci toho obohatenia? Čiže tie informácie tu 
nie sú komplexné. Tu nie je o to, hľadať spôsob ako to neschváliť. Ale jednoducho ja si 
myslím, že nárok na tieto informácie máme. A naozaj jedno euro platiť na 30 rokov, 
prečo? Všetci chceme za euro. To nie je v poriadku. Ja si myslím, že to nie je správne 
organizovanie, systémové organizovanie niektorých procesov. A keď rozprávame o 
tom, že sa potrebujeme dohodnúť, lebo to uznesenie hovorí, v jednom bode 
schvaľujeme za euro tie pozemky na 30 rokov a v druhom bode schvaľujeme vlastne, že 
sa jedná o 42 tisíc eur za 2 roky a bude vlastne sa splácať táto suma. Prečo 42 tisíc? To 
je jeden ucelený materiál. Ak sa jedná o dvadsaťrokový nárok, tak to je 400 tisíc, okej, 
povedzme si poďme rokovať s druhou stranou, 200 tisíc. Prečo 42 tisíc? To som stále 
nedostal odpoveď. Ja rozumiem zákonnému rámcu. Ale my ideme niekomu dať 
pozemky za jedno euro na 30 rokov, ale na druhej strane sa uzmierime, je tu zákonný 
rámec, ktorý hovorí, že 2 roky môžeme, tak nepýtajme viac. Niekto tie priestory 
využíval „XY“ rokov. Ja len chcem kvalifikovanú odpoveď prečo je to tak. Prečo? 
prečo 2 roky? Nechcem počuť zákonný rámec. Jednoducho to vyjednávanie nejaké 
muselo byť. Verím, že ste sa niekoľkokrát stretli a sa hľadala nejaká suma. Ale tie sumy 
predsa nemôžu byť, že potľapkané po pleci, 2 roky, super, to je zákon, ste spokojní? 
Výborne, sme dojednaní. Nie! Ja si neželám, aby to takto fungovalo. Nie je to správne. 
Čiže žiadam na to odpovede, to je po prvé, a nakoľko si myslím, že nedostanem ich 
dnes, tak zároveň dám procedurálny návrh, aby sme tento bod prerušili a na najbližšom 
rokovaní ho doplnili a na najbližšie rokovanie ho posunuli a následne... 
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p. Raši, primátor mesta: Stlačte si gombík, zatiaľ má slovo pán poslanec Gaj. Nech sa páči, 

Marián. 
 
p. Gaj, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Pán poslanec Polaček, som veľmi 

rád a naozaj ti fandím, že ti tak záleží na verejných prostriedkoch samosprávy, alebo 
mesta. Veľmi si to vážim. Len potom neviem prečo o tebe, o tvojom mene, kontrolór 
mesta Prešov píše 6 strán vo svojej správe, ako nehospodárne nakladá mesto pri 
vyplácaní svojej odmeny z verejných prostriedkov. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne pán starosta. Čiže hlasujeme o procedurálnom 

návrhu, prerušení rokovania. Poprosím vás, aby ste ho nepodporili. Nech sa páči, 
hlasujeme.  

 
Hlasovanie č. 45 - za: 8, proti: 7, zdržali sa: 19 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že návrh sme nepodporili. Ďakujem pekne. 

No, uzatváram rozpravu k tomuto bodu a dovoľte mi, aby som na záver vám 
zodpovedal na niektoré otázky. A nechcem, aby sa tu už zase rozvíjala debata proti 
športu. Čiže, viete, že hala Cassosport je v chátrajúcom stave roky rokúce. Zároveň roky 
prebiehali rokovania s vlastníkmi haly Cassosport, aby sa našla situácia, aby hala 
Cassosport slúžila pre šport, a vzniklo tam centrum loptových hier a zároveň, aby mohla 
nerušene prebiehať výstavba futbalového štadióna, lebo majiteľ haly Cassosport je 
zároveň susedom pri futbalovom štadióne a je aj účastník konania. Roky to trvalo a 
výsledkom rokovaní bolo, že sa našiel konsenzus, že sa podporí prenájom pozemku pre 
to, aby mohol investovať do tejto haly a urobiť z toho šport. A na druhej strane, v rámci 
férovosti, nebudú sa robiť zbytočné prieťahy, ktoré by sa teoreticky robiť mohli pri 
výstavbe futbalového štadióna, hej, to si povedzme rovno. Myslím si, že jedno euro je 
absolútne opodstatnené a bolo aj pri Alpinke. Pretože, a vôbec to nemá žiaden súvis s 
tým, čo sme robili pri AULA-e promotion. AULA promotion je komerčný objekt, kde 
subjekt chcel prenajať nevyužité priestory a vedel, že ich nikto iný neprenajme, len on. 
A akceptoval nejakú sumu, keby sme mu to neschválili, tak je ten priestor naďalej 
prázdny a je na ťarchu bytového podniku, ktorý sa oň musí starať. Ale Alpinka bola o 
tom, že podporujeme rekreačné stredisko v našom meste a viete, že nemáme 
rekreačných lokalít veľa. A Cassosport je o tom, že keď mu to prenajmeme z týchto 
osobitných dôvodov, môže tam vzniknúť ďalšie športovisko a mesto, teda naše deti zo 
základných škôl, tam budú mať možnosť ho využívať po dohode v stanovených časoch 
bezplatne. To, čo tu robí pán poslanec Polaček a Gibóda, z môjho pohľadu, nemá nič s 
podstatou danej veci. Lebo čokoľvek navrhneme, sú proti. A vždy si nájdu na to nejaký 
dôvod, že vlastne nie sú proti, len hľadajú ešte viac informácií, a stále ešte niečoho viac. 
Len my nemôžeme všetky materiály odkladať, lebo my potrebujeme, aby sa v tomto 
meste robilo. Aby keď sa bude budovať štadión, aby si dal do poriadku aj prenájomca 
haly, teda majiteľ haly Cassosport túto halu. A neustálym prerušovaním a odďaľovaním 
len všetky tieto procesy si brzdíme. A som presvedčený, že ten návrh na prerušenie 
rozpravy nebol kvôli tomuto. Bolo to kvôli tomu, aby sa zablokoval štadión a všetko v 
tomto meste. Čiže láskavo poprosím návrhovú komisiu, aby dala hlasovať o tomto 
materiáli a vás prosím, aby sme ho podporili, lebo niekto tu chce investovať do 
vytvorenia športovej infraštruktúry, ktorá zase bude slúžiť len obyvateľom nášho mesta. 
Takže nech sa páči, návrhová komisia. 
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p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 
zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje po 1.) po a) prenájom pozemkov podľa 
predloženého návrhu. Po b) prenájom pozemku, druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria podľa predloženého návrhu, doba nájmu určitá 30 rokov. Cena za prenájom 
jedno euro za celý predmet nájmu rok, pre obchodnú spoločnosť CASSOSPORT  
z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu. 2.) uzatvorenie 
dohody o splátkovom kalendári s obchodnou spoločnosťou CASSOSPORT na istinu 
42.200 eur s príslušenstvom za užívanie pozemku pod halou bez právneho titulu za roky 
2015 a 2016, s dobou splácania 10 rokov v pravidelných ročných splátkach najmenej 
5.000 eur.“ Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 46 - za: 29, proti: 0, zdržali sa: 6 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem veľmi pekne ešte 

raz.  
- - - 

Prestávka 
- - - 

 
Bod č. 31 
Prenájom pozemkov v k. ú. Furča pre spoločnosť TimeHouse Slovakia, s.r.o. za účelom 
realizácie spoločensko-kultúrneho a športového centra z dôvodov hodných osobitného 
zreteľa 
 
p. Raši, primátor mesta: Ctené dámy, vážení páni, ďakujem pekne, budeme pokračovať 

v ďalšom bode číslo 31 Prenájom pozemkov v katastrálnom území Furča pre 
spoločnosť TimeHouse Slovakia za účelom realizácie spoločensko-kultúrneho  
a športového centra z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu 
rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto do rozpravy nehlási, uzatváram rozpravu  
a poprosím návrhovú komisiu. Opäť budeme potrebovať tri pätiny všetkých poslancov  
k schváleniu bodu. Nech sa páči. 

 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje prenájom pozemkov pre spoločnosť TimeHouse 
Slovakia za účelom realizácie spoločensko-kultúrneho a športového centra podľa 
predloženého návrhu, z dôvodov hodných osobitného zreteľa.“ Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte… 
 
Hlasovanie č. 47 - za: 29, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 
 
Bod č. 32 
Odplatný prevod stavby - parkovacích a spevnených plôch, ako aj chodníka na ulici 
Výstavby v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice - Západ do vlastníctva mesta Košice 
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p. Raši, primátor mesta: Pod bodom 32 je materiál Odplatný prevod stavby - parkovacích a 
spevnených plôch, ako aj chodníka na ulici Výstavby v Košiciach vo vlastníctve MČ 
Košice - Západ do vlastníctva mesta Košice. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa 
nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje odplatný prevod stavby parkovacích a spevnených 
plôch, ako aj chodníka, realizovaných na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice podľa 
predloženého návrhu do vlastníctva mesta Košice.“  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 48 - za: 32, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. 

- - - 
 
Bod č. 33 
Odplatný prevod stavieb - parkoviska na Brigádnickej a Ružínskej ulici v Košiciach vo 
vlastníctve MČ Košice - Západ do vlastníctva mesta Košice 
 
p. Raši, primátor mesta: Ďalej je bod č. 33. Je to Odplatný prevod stavieb - parkoviska na 

Brigádnickej a Ružínskej ulici v Košiciach vo vlastníctve mestskej časti Košice - Západ 
do vlastníctva mesta Košice. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, 
uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje po a) odplatný prevod stavebného objektu - 
parkoviska na Brigádnickej ulici vo vlastníctve mestskej časti Západ do vlastníctva 
mesta Košice. A po b) odplatný prevod stavebného objektu - parkoviska na Ružínskej 
ulici vo vlastníctve mestskej časti Západ do vlastníctva mesta Košice podľa 
predloženého návrhu.“  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 49 - za: 33, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. 

- - - 
 
Bod č. 34 
Odplatný prevod stavieb - parkoviska na Kisdyho a Vodárenskej ul. č. 15-19 a 21-25  
v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice - Sever do vlastníctva mesta Košice 
 
p. Raši, primátor mesta: Bod č. 34 je Odplatný prevod stavieb - parkoviska na Kisdyho a 

Vodárenskej ul. č. 15-19 a 21-25 v Košiciach vo vlastníctve mestskej časti Košice - 
Sever do vlastníctva mesta Košice. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec 
Gibóda. 

 
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať, neviem prečo sa do 



62 
 

materiálov dostalo ešte nepostavené parkovisko, ktoré tuná zjavne je na týchto 
fotografiách? Ale to už je taký asi iba detail obrazovej prílohy. Ja by som chcel poprosiť 
zodpovedných, po tom, čo sa parkovisko na Kisdyho ulici dostane do správy mesta 
Košice, aby vyvinuli aktivitu o premiestnenie, resp. odstránenie značky pre invalidov 
vyhradeného parkoviska. Lebo jej terajšie umiestnenie na Kisdyho ulici je nezmyselne 
umiestnené z dvoch dôvodov. Po prvé, žiaden invalid, ktorý by na tejto ulici býval a 
chcel toto parkovisko využiť, ho nenájde, pretože je umiestnené tak, že je najďalej od 
všetkých vchodov do bytových domov. A teda nemá tam zmysel. Toto parkovisko 
invalidmi nie je využívané, a invalidi na tejto ulici, ktorí by boli, tak by využili 
vyhradené parkovacie miesto. Takto to nie je. Čiže poprosím buď o premiestnenie tohto 
parkovacieho miesta, keď v tejto lokalite má byť jedno vyhradené, ale nenechajte ho v 
tej oblasti, kde bolo zvolené, kde je ďaleko, kde sa invalidi nevedia k nemu dostať. Je 
tam rozbitá cesta, o ktorú sa mesto Košice odmieta starať, pretože odôvodňuje to, že to 
nie je jeho cesta. Takže keď preberáte parkovisko, tak prosím umiestnite to parkovacie 
miesto pre invalidov na bezpečné miesto. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Prosím návrhová komisia. 
 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje po a) odplatný prevod stavebného objektu - parkoviska na 
Kisdyho ulici vo vlastníctve mestskej časti Košice - Sever do vlastníctva mesta Košice. 
A po b) odplatný prevod stavebného objektu - parkoviska na Vodárenskej ulici vo 
vlastníctve mestskej časti Košice - Sever do vlastníctva mesta Košice podľa 
predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 50 - za: 33, proti: 1, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gibóda, vy ste nás prosili, keď to mesto dostane do 

prevádzky, aby sme to urobili a vy zahlasujete proti? Uznesenie sme schválili. 
Nerozumiem. 

- - - 
 
Bod č. 35 
Odplatný prevod zrekonštruovaného detského ihriska na Adlerovej ulici č. 19 od MČ 
Košice - Dargovských hrdinov do vlastníctva mesta Košice   
 
p. Raši, primátor mesta: Pod bodom 35 je Odplatný prevod zrekonštruovaného detského 

ihriska na Adlerovej ulici č. 19 od mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov do 
vlastníctva mesta Košice. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu, 
nakoľko sa nikto nehlási a poprosím návrhovú komisiu. 

 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje po a) 

odplatný prevod investície - zrekonštruovaného detského ihriska na Adlerovej ulici od 
MČ Košice - Dargovských hrdinov do vlastníctva mesta Košice. Po b) zverenie 
zmodernizovaného detského ihriska na Adlerovej ulici v Košiciach do správy Správe 
mestskej zelene v Košiciach podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte. 
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Hlasovanie č. 51 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. 

- - - 
 
Bod č. 36 
Odplatný prevod stavebného objektu SO 620-01 Verejné osvetlenie vo vlastníctve MM 
Invest Košice s.r.o. do vlastníctva mesta Košice   
 
p. Raši, primátor mesta: Bod 36 je Odplatný prevod stavebného objektu SO 620-01 Verejné 

osvetlenie vo vlastníctve MM Invest Košice s.r.o. do vlastníctva mesta Košice. Otváram 
k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu, nakoľko sa nikto nehlási a poprosím 
návrhovú komisiu. 

 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

odplatný prevod stavebného objektu Verejného osvetlenia od spoločnosti MM Invest do 
vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1 euro, podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 52 - za: 33, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. 

- - - 
 
Bod č. 37 
Odplatný prevod zmodernizovaných detských ihrísk na ul. Gerlachovská 12-22  
a v lokalite Cesta pod Hradovou 34-36 od MČ Košice - Sever do vlastníctva mesta 
Košice 
 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prejdeme k bodu 37 Odplatný prevod zmodernizovaných 

detských ihrísk na Gerlachovskej 12-22 a v lokalite Cesta pod Hradovou 34-36 od 
mestskej časti Košice - Sever do vlastníctva mesta Košice. Otváram k tomuto bodu 
rozpravu. Pán poslanec Gibóda. 

 
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja len, aby ste sa nedivil, áno, tú 

žiadosť som predložil, lebo vedel som, že toto uznesenie prejde, v tom 
predchádzajúcom bode. Ale rovnako ako v tom bode, aj v tomto, aj v nasledujúcom 
bode č. 38, som kategoricky proti tomu, aby mestská časť Košice - Sever odovzdávala 
tento majetok mestu Košice. To je dôvod, prečo som hlasoval proti. To nie je to, že som 
proti tomu, aby ste uskutočnili tú zmenu, ktorú som navrhoval, ale som proti tomu, aby 
sa mestská časť zbavovala svojho majetku. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Uzatváram rozpravu. Čiže vy chcete, aby mesto urobili niečo s 

parkovacím miestom? Áno? Ja ako predkladateľ rozprávam, na čo môžem. A na druhej 
strane zahlasujete ako jediný proti. Naozaj, vaše druhé ja hovorí iné ako prvé ja. Nech 
sa páči, návrhová komisia, poprosím. 

 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 
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zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje po 1.) odplatný prevod investície zmodernizované 
detské ihrisko na Gerlachovskej ulici, zmodernizované detské ihrisko v lokalite Cesta 
pod Hradovou vo vlastníctve mestskej časti Sever do vlastníctva mesta Košice. Po 2.) 
zverenie zmodernizovaných ihrísk podľa predloženého návrhu do správy Správe 
mestskej zelene.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.. 
 
Hlasovanie č. 53 - za: 34, proti: 1, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.  

- - - 
 
Bod č. 38 
Odplatný prevod zmodernizovaných detských ihrísk - Park duklianskych obetí 1-5 a ul. 
Študentskej 12-13 od MČ Košice - Sever do vlastníctva mesta Košice 
 
p. Raši, primátor mesta: Bod č. 38 Odplatný prevod zmodernizovaných detských ihrísk - Park 

duklianskych obetí 1-5 a na ul. Študentskej 12-13 od mestskej časti Sever do vlastníctva 
mesta Košice. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán Gibóda vystupuje. 

 
p. Gibóda, poslanec MZ: Takže pán primátor, keď neviete, kto je predkladateľ tohto 

materiálu, tak to bol pán Petruško, aj v tom predchádzajúcom prípade. A keď chcete tu  
s niekým polemizovať alebo diskutovať alebo poslancom vysvetľovať, aké sú vaše 
vnútorné... 

 
p. Raši, primátor mesta: Hovorte k bodu. Môžete vypnúť pána poslanca. Uzatváram rozpravu 

a dávam návrhovej komisii slovo. Jožko, môžete. 
 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

schvaľuje po 1.) odplatný prevod investície - zmodernizované detské ihrisko v lokalite 
Park Duklianskych obetí, zmodernizované detské ihrisko na Študentskej ulici vo 
vlastníctve mestskej časti Sever do vlastníctva mesta Košice. Po 2.) zverenie 
zmodernizovaných detských ihrísk podľa predloženého návrhu do správy Správe 
mestskej zelene Košice.“ Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, poprosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 55 - za: 34, proti: 1, zdržali sa: 0 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. 

- - - 
 
Bod č. 39 
Bezodplatný prevod stavieb komunikácie, parkoviska a chodníka na Idanskej ulici  
v Košiciach od spoločnosti HOUSE development s.r.o. do vlastníctva mesta Košice 
 
p. Raši, primátor mesta: Pod bodom 39 je predložený materiál Bezodplatný prevod stavieb 

komunikácie, parkoviska a chodníka na Idanskej ulici od spoločnosti HOUSE 
development s.r.o. do vlastníctva mesta Košice. Otváram k tomuto bodu rozpravu. 
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Uzatváram rozpravu, nakoľko sa nikto nehlási a poprosím návrhovú komisiu. 
 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

bezodplatný prevod stavieb komunikácie, parkoviska a chodníka na Idanskej ulici od 
spoločnosti HOUSE do vlastníctva mesta Košice podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 56 - za: 34, proti: 1, zdržali sa: 2 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. 

- - - 
 
Bod č. 40 
Prevod pozemkov v k. ú. Južné mesto pre Jána Špegára a Gabrielu Špegárovú 
 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prejdeme k bodu č. 40, je to pre Prevod pozemkov 

v katastrálnom území Južné mesto pre Jána Špegára a Gabrielu Špegárovú. Otváram k 
tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú 
komisiu. 

 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

predaj pozemku vo výmere 24 m2 vo vlastníctve mesta Košice pre Jána Špegára podľa 
predloženého návrhu za kúpnu cenu 2.119 eur.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 57 - za: 34, proti: 1, zdržali sa: 2 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. 

- - - 
 
Bod č. 41 
Prevod pozemkov v k. ú. Jazero pre Annu Dlhú, Ing. Jozefa Dolinského a manželku 
Ingrid, Ingeborg Platkovú a Bohdana Turoka a manželku Oľgu 
 
p. Raši, primátor mesta: Bod 41 Prevod pozemkov pre pani Dlhú, pána Dolinského, pani 

Platkovú, pána Turoka. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu, 
nakoľko sa nikto nehlási a poprosím návrhovú komisiu. 

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

schvaľuje po a) predaj pozemku vo výmere 17 m2 pre Annu Dlhú za kúpnu cenu 
1.283,50 podľa predloženého návrhu. Po b) predaj pozemku o výmere 18 m2 pre pána 
inžiniera Jozefa Dolinského a pani Ingrid Dolinskú, za kúpnu cenu 1.359 eur podľa 
predloženého návrhu. Po c) predaj pozemku o výmere 19 m2 pre Ingeborg Platkovú za 
kúpnu cenu 1.434,50 eur podľa predloženého návrhu a po d) predaj pozemku vo výmere 
19 m2 pre Bohdana Turoka a manželku Oľgu do bezpodielového spoluvlastníctva za 
kúpnu cenu 1.434,50 eur.“ Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte. 
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Hlasovanie č. 57 - za: 34, proti: 1, zdržali sa: 2 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. 

- - - 
 
Bod č. 42 
Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre doc. JUDr. Jozefa Sotolářa, PhD., Dušana Šamka, 
Moniku Škopovú, Prisku Gumovú, Jána Laputku a manželku Annu 
 
p. Raši, primátor mesta: Pod bodom č. 42 je materiál Prevod pozemkov pre uvedených 

žiadateľov, tak ako ich máte v materiáli. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto 
nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje po a) 

predaj pozemku vo výmere 20 m2 pre docenta Jozefa Sotolářa v Košiciach za kúpnu 
cenu 1.725 eur podľa predloženého návrhu. Po b) predaj pozemkov vo výmere 20 m2 
pre Dušana Šamka za kúpnu cenu 1.725 eur podľa predloženého návrhu. Po c) predaj 
pozemku vo výmere 20 m2 pre pani Moniku Škopovú podľa predloženého návrhu za 
kúpnu cenu 1.725 eur. Po d) predaj pozemku vo výmere 19 m2 pre pani Prisku Gumovú 
podľa predloženého návrhu za kúpnu cenu 1.638,75 eur. Po e) predaj pozemku vo 
výmere 20 m2 pre pána Jána Laputku a manželku Annu podľa predloženého návrhu za 
nákupnú cenu 1.725 eur.“ Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.. 
 
Hlasovanie č. 58 - za: 34, proti: 1, zdržali sa: 2 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.  

- - - 
 
Bod č. 43 
Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Radoslava Fazekaša, Zuzanu Murzovú, 
JUDr. Vladimíra Vargu a manželku Martu, Ing. Dušana Ivana a manželku Renátu 
p. Raši, primátor mesta: Bod č. 43 Prevod pozemkov v Severnom meste pre menovaných  

a uvedených v materiáli. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, 
uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu. 

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

schvaľuje po a) predaj pozemku vo výmere 18 m2 pre pána Radoslava Fazekaša za 
kúpnu cenu 1.766,34 eur, po b) predaj pozemku vo výmere 19 m2 pre pani Zuzanu 
Murzovú za kúpnu cenu 1.864,47 eur, po c) predaj pozemku vo výmere 18 m2 pre pána 
doktora Vladimíra Vargu a manželku Martu za kúpnu cenu 1.766,34 eur, po d) predaj 
pozemku vo výmere 17 m2 pre pána inžiniera Dušana Ivana a manželku Renátu za 
kúpnu cenu 1.668,21 eur.“ Ďakujem.   

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 59 - za: 34, proti: 1, zdržali sa: 2 
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p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.   
- - - 

 
Bod č. 44  
Prevod pozemkov v k. ú. Huštáky pre Ing. Petra Salu, Pavla Bajusa, Ing. Petra Bajusa  
a Máriu Bajusovú 
 
p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 44 Prevodu pozemkov v katastrálnom území Huštáky pre 

menovaných a uvedených v materiáli. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec 
Gibóda. 

 
p. Gibóda, poslanec MZ: Kolegovia, ja som to tu už niekoľkokrát otvoril tú tému, a nedá mi 

to, pri všetkých týchto prevodoch, ktoré tu teraz odsúhlasujeme nespomenúť znovu. 
Práve na tomto príklade a aj na nasledujúcom bode 45, vidíme veľmi pekne, ako 
rozpredávame jednotlivé malé parcely pod garáže, na ktoré z určitého pohľadu títo 
majitelia týchto garáží majú právo. Zároveň, ale napr. v tomto prípade Kuzmányho 
dvora sa pripravujeme o možnosti do budúcnosti, ako riešiť túto narastajúcu 
problematiku s parkovaním a so statickou dopravou. Mestská časť Staré Mesto musela 
pristúpiť v tejto lokalite, neďaleko, keď sa nemýlim, ku podpisu zmluvy so súkromným 
investorom na realizáciu polo podzemných parkovísk na zatrávnených plochách. A my 
tuná máme plochy, ktoré sú osadené týmito socialistickými garážami, ktoré sú 
nevkusné, ktoré sú nepekné, ľudia sa na tom musia dívať z okien a nevidia nič, čo by 
bolo vhodné do ich životného prostredia. A namiesto toho, aby sme hľadali riešenia pre 
tieto plochy, tak my rozdrobujeme mestské pozemky, rozdrobujeme silu mesta v tejto 
oblasti a snažíme sa predať to, čo sa dá a tých pár peňazí minieme na čo? To sa už nikto 
nedozvie. Takže ja chcem na vás apelovať, že tento systém rozpredaja mestského 
majetku a straty koncepčného možného pôsobenia v týchto lokalitách vnútro-blokov, v 
rámci celistvosti pozemkov, je veľká strata do budúcnosti pre mesto a spôsobí to v 
budúcnosti veľké problémy. A je mi ľúto, že ani ÚHA, ani toto vedenie mesta Košice 
nevidí ten problém, ktorý to spôsobí do budúcnosti. Ďakujem.  

 
p. Raši, primátor mesta: Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Ako predsedajúci pred 

hlasovaním, len aby ste neboli zmätení. Máme v našom meste tisíce garáži, ktoré boli 
postavené, ktorých majiteľmi sú individuálni Košičania žijúci v našom meste, a ktorí si 
chcú vysporiadať pozemok pod ich garážami. Myslím si, že absolútne racionálne, 
pretože pozemok pod majetkom, ako sú garáže, a to nie sú plechové búdy, to sú garáže 
vystavané, aj v bode 44, keď si pozriete obrázok, ide o rady garáží, ktoré sú postavané, 
ktoré nikto nikdy nezbúra, lebo nemôžeme siahnuť na majetok niekoho iného. A my 
chceme vysporiadať požiadavku týchto majiteľov garáží, odkúpiť si pozemok pod nimi. 
Nezaberáme nič, žiadne vnútroblokové priestory, tieto garáže, keďže sú ich majitelia 
fyzické osoby alebo právnické osoby, vždy nimi aj ostanú. A čo by sme mohli iné 
urobiť je len, že by sme im zvýšili alebo znížili daň pod tým. Čiže my sme sa rozhodli 
výjsť im v ústrety a predať im pozemok. Takže vás láskavo poprosím, týmito 
absolútnymi bludmi sa nedajte zmiatnuť, lebo nejde o vnútroblokové priestory, ale ide o 
pozemky pod garážami. Keď vy máte garáž a požiadate o odkúpenie, tak isto vám 
mesto výjde v ústrety. Lebo nič iné s tým pozemkom v živote urobiť nemôže. Nech sa 
páči, návrhová komisia.  

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

schvaľuje po a) predaj pozemku vo výmere 18 m² pre pána Petra Salu za kúpnu cenu 
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2.669,04 eur. Po b) predaj pozemku vo výmere 18 m² vlastníctve mesta Košice pre 
záujemcov uvedených v návrhu na uznesenie, podľa predloženého návrhu za kúpnu 
cenu 2.669,04 eur.“ Ďakujem.  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.   
 
Hlasovanie č. 60 - za: 33, proti: 1, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. 

- - - 
 
Bod č. 45  
Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre MUDr. Viliama Holubyho, Daniela Zsigu, Ing. 
Gabriela Sada, Stanislava Astraba, Petra Moravca, JUDr. Attilu Tótha, Janu Šivecovú, 
Gabrielu Klimčíkovú, Magdalénu Maliníkovú, Mgr. Marcelu Bukovičovú, MUDr. Jána 
Leška a manželku Annu, Ing. Petra Haleckého a manželku Annu, Ing. Igora Lukáča a 
manželku Janu, Ing. Martina Lukáča a manželku Valériu, Dušana Dutku a manželku 
Máriu, Ing. Pavla Bertu a manželku Alenu a JUDr. Milana Pučana a manželku Milenu 
 
p. Raši, primátor mesta: Bod 45 je to takisto prevod pozemkov pod garážami individuálnych 

vlastníkov, tak ako ich máte uvedených v materiáli. Otváram k tomuto bodu rozpravu. 
Pán poslanec Gibóda.  

 
p. Gibóda, poslanec MZ: Takže k tým bludom, pán primátor. Tu ideme teraz predať asi 50 % 

pozemkov pod garáže. Ja by som vám veľmi rád povedal, že nemáte problém tu 
zavádzať z vášho pohľadu bludy, čo sa týka parkovacej politiky zo západnej Európy, ale 
máte problém dívať sa na mestský majetok tým bludným pohľadom, ako sa na to 
pozerajú v západnej Európe. V západnej Európe nie je vôbec problém prenajať 
majiteľovi pozemok pri rekreačnom zariadení, ako je napríklad jazero, alebo pod garáž 
na dlhšiu dobu. Nepredáme mu ten pozemok, pretože je mestský a mesto si váži svoj 
majetok. Lebo do budúcna nikdy nevie, na čo ho využije. A takýto príjem je dlhodobý, 
nie jednorazový. Ale z vášho pohľadu sú lepšie groše teraz v kapse, ktoré môžete 
minúť, ako niečo, čo bude tuná dlhodobo pre Košičanov. A o tom, že sa to nedá na nič 
využiť, no ešte raz musím poukázať na to, títo ľudia majú síce tieto svoje garáže, nikto 
im neuberá právo na ich súkromný majetok. Ale v záujme riešenia, v budúcnosti, napr. 
týchto lokalít, by malo mesto Košice lepšiu pozíciu pri urbanistickom riešení tejto 
oblasti. Vy sa vlastne tejto možnosti pre naše mesto vzdávate, a ja som veľmi rád, že 
vlastne nemáte záujem o to, aby naše mesto bolo silné. Ale to už asi predstavujete 
dlhodobo zmluvami, ktoré podpisujete s firmou EEI a podobne. Takže ja vidím, že toto 
je váš cieľ, aby naše mesto nemalo možnosti na ovplyvňovanie verejného priestoru. 
Ďakujem.  

 
p. Raši, primátor mesta: Všetci dvaja vám zatlieskali. Pán Halenár, nech sa páči.  
 
p. Halenár, poslanec MZ: Je možné aj tak sa pozerať, ako aj pán poslanec Gibóda na túto vec. 

Ale je možno pozerať aj tak, že majitelia garáží dostávajú väčšiu právnu istotu, 
momentálne do rúk. Možnože sa vytvorí časom aj nejaký trh s týmito nehnuteľnosťami, 
ktorý práve napomôže svojim tlakom k tomu, aby v celom meste bol vyriešený problém 
parkovania. Tzn., že ja to vidím pozitívne, hlasujem „ZA“ a si myslím, že to bude mať 
pozitívny účinok.  
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p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. S faktickou pán poslanec Polaček.  
 
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Možno naozaj súhlasiť s tým, že je to uhol 

pohľadu. Ale ja sa naozaj stotožňujem aj s pánom poslancom Gibódom, pretože 
dlhodobý prenájom nás jednoducho nezablokuje v budúcom rozvoji. Môžu prísť 
v budúcnosti investori, ktorí povedia: „OK, v tejto lokalite, kde je radová zástavba 
garáži vieme urobiť podzemné parkovisko“. Vieme sa s týmito majiteľmi možno 
dohodnúť, vieme byť nápomocní pri vyjednávaní, pretože naozaj je komplikované s 
mnohými to odkomunikovať a vieme do toho dať vlastný vklad. A to je ten pozemok. A 
tí ľudia s tým môžu súhlasiť, lebo v podzemí zas budú môcť parkovať, budú tam mať 
svoje, svoje záležitosti, ktoré pozná dnes, ale zároveň v tej lokalite možno zaparkuje v 
budúcnosti viac ľudí a koncepčne ten priestor bude určite príjemnejší, pozitívnejší. 
Čiže, určite sa to nedá vyriešiť zo dňa na deň, ale ak pán Gibóda nabáda k tomu, že 
poďme radšej do dlhodobých nájmov, dnes naozaj je to problém to vyriešiť. Ale 
predajom sa zablokujeme. O tom je tá debata.  

 
p. Raši, primátor mesta: Pán starosta Grega.  
 
p. Grega, poslanec MZ: Ja chcem povedať len jednu vec, že tie predaje, alebo prenájmy 

a hovoriť o tom, že čo bude, neviem, o 50 rokov, o 100 rokov, je síce pekné, možno pre 
niekoho, ale my, poslanci a predovšetkým voliči žijeme teraz, v tomto konkrétnom čase, 
a ľudí zaujíma, ako to využijú teraz. Čiže, podľa mňa je dôležité, aby sa tie finančné 
prostriedky, ktoré sa získajú z toho predaja, využili predovšetkým účelne pre toho 
občana. Ja poviem z vlastnej skúsenosti sme mali problém pri predaji alebo dlhodobom 
prenájme istých priestoroch v Starom Meste. Bola tak isto taká argumentácia, nakoniec 
sa to neuskutočnilo. A odvtedy prešlo asi päť rokov a nemáme z toho ani cent. Tak ja si 
sám dávam otázku, pre koho a komu to prospelo?  

 
p. Raši, primátor mesta: Na pána poslanca Gregu, pán poslanec Gibóda s faktickou.  
 
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Sú rozdiel, pán poslanec a pán starosta Grega, 

priestory a pozemky. Tieto pozemky budú vždycky cenné. Dlhodobý prenájom bude 
takisto zárukou pre majiteľov tejto garáže, že nič sa im s týmto priestorom nestane. 
Myslím si, že mesto je v tomto seriózny partner. A ak by chcelo niečo v budúcnosti 
meniť, sa seriózne s týmito majiteľmi vie dohodnúť. Čo sa týka využitia peňazí 
z predaja, ako vy hovoríte, aby mali z toho občania niečo teraz, no ja sa sám seba 
pýtam, čo je lepšie? Mať krátkodobý príjem, ktorý rýchlo zmizne v rozpočte mesta a v 
jeho výdavkoch, alebo mať dlhodobý príjem z prenájmu? Keď hovoríte, aby sa toto 
využívalo na zmysluplné výdavky, ja sa opýtam koľko pozemkov mesto Košice 
vykúpilo napr. pod „esíčko“ na Kavečany, pod obchvat Kavečian, pod Aničkou v parku, 
pod Ťahanovcami? Koľko? Predávame, ale nekupujeme, to, čo potrebujeme.  

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Jutka ešte s faktickou na pána starostu Gregu.  
 
p. Jutka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Ja začnem takto, 

paralelou. V podstate vždy sa budem točiť okolo toho istého. Je otázka, či poviem vetu, 
či mám do polovici pohár plný vody alebo do polovice pohár prázdny vody? Stále mám 
ten pohár vody do polovice plný a do polovice prázdny. Ja takisto poviem, nie sme 
majiteľmi nehnuteľnosti, sme majiteľmi len pozemkov. A, že sa dohodneme s 
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vlastníkmi týchto pozemkov a budeme budovať nejaké podzemné garáže, no ja by som 
chcel vidieť, ako sa dohodneme napríklad s vlastníkmi, 100 vlastníkmi pozemkov, aby 
sme vybudovali podzemné garáže. Ja poviem príklad, paralelu. Asanačné pásmo, 
dlhodobo ťažko riešiteľný problém s vlastníkmi drobných pozemkov. Každý si nárokuje 
na nehorázne peniaze a toto asanačné pásmo, jak sa hovorí, nám chátra a v podstate v 
lukratívnej časti mesta. Ďakujem pekne.  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Čiže budeme 

hlasovať o bode číslo 45, o ktorom hlasujeme preto, nakoľko nás títo menovaní 
Košičania požiadali o to, aby sme im predali pozemky -  keď sme medzitým zabudli 
o čom rozprávame. Ďakujem pekne.  

 
p. Andrejčák poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje predaje pozemkov uvedených pod písmenami a) 
až s) s patričnou výmerou za kúpnu cenu uvedenú v návrhu uznesenia, podľa 
predloženého návrhu.“ Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. 
  
Hlasovanie č. 61 - za: 33, proti: 1, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili.  

- - - 
 
Bod č. 46  
Prevod pozemkov v k. ú. Jazero pre Ondreja Baloga, Ing. Mariána Juricu, Viliama 
Polyáka, JUDr. Jána Čopka a manželku Elenu, Ladislava Redaya a manželku Katarínu, 
Mariána Tomka a manželku Vieru, Ing. Jána Staníka a manželku Angelu, Jaroslava 
Krešňáka a manželku Gabrielu a Martina Bekeča a manželku Janettu, Margitu 
Hunčárovú, Ing. Miroslava Hunčára a Ľuboslavu Kandovú 
 
p. Raši, primátor mesta: Pristupujeme k ďalšiemu bodu číslo 46. Je to takisto prevod 

pozemkov pod garážami, ten istý prípad ako tieto predchádzajúce body. Otváram k 
tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.  

 
p. Andrejčák poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemkov podľa predložených návrhov s určenou 
výmerou aj za kúpne ceny podľa predloženého návrhu pod písmenami a) až l).“ 
Ďakujem.  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 62 - za: 33, proti: 1, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili.  

- - - 
 
Bod č. 47 
Prevod pozemku v k. ú. Furča pre Vincenta Cábockého 
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p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 47 Prevod pozemku v katastrálnom území Furča pre pána 
Cábockého. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím 
návrhovú komisiu. 

 
p. Andrejčák poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

predaj pozemku vo výmere 18 m² pre pána Vincenta Cábockého za kúpnu cenu 
1.350 eur podľa predloženého návrhu.  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 63 - za: 33, proti: 1, zdržali sa: 2 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem. 

- - - 
 
Bod č. 48  
Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre MVDr. Janu Kuličovú 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania. Je to bod 48 Prevod pozemku 

v Južnom meste pre doktorku Kuličovú. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto 
nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.  

 
p. Andrejčák poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

predaj pozemku vo výmere 19 m² pre pani Janu Kuličovú podľa predloženého návrhu, 
za kúpnu cenu 1.542 eur.“ Ďakujem.  

 
p. Raši: Ďakujem, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 64 - za: 34, proti: 1, zdržali sa: 2 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.  

- - - 
 
Bod č. 49  
Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí 
pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ulica Festivalové námestie Košice“, na pozemkoch 
vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Huštáky, v prospech Východoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s. 
 
p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 49 je Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a 

rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu Vodovod a kanalizácia, ulica Festivalové 
námestie Košice, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice v prospech 
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Otváram k tomuto bodu rozpravu. 
Uzatváram rozpravu, nakoľko sa nikto nehlásil a poprosím návrhovú komisiu.  

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

schvaľuje zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie 
inžinierskych sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia - ulica Festivalové námestie 
Košice“ podľa predloženého návrhu v prospech VVS Košice.“ Ďakujem.  

 



72 
 

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 65 - za: 35, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.  

- - - 
 
Bod č. 50  
Odplatné nadobudnutie (kúpa) časti pozemku v k. ú. Južné mesto do vlastníctva mesta 
Košice 
 
p. Raši, primátor mesta: Bod 50 je Odplatné nadobudnutie časti pozemku v Južnom meste do 

vlastníctva mesta Košice. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, 
uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.  

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

schvaľuje odplatné nadobudnutie (kúpu) nehnuteľnosti - pozemku s celkovou výmerou 
1078 m² podľa predloženého návrhu v podielom spoluvlastníctve pána Mareka Kalanina 
a Pavla Kalanina do vlastníctva mesta Košice podľa predloženého návrhu za kúpnu 
cenu vo výške 36.634,15 eur podľa predloženého návrhu.“  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 66 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.  

- - - 
 
Bod č. 51  
Odplatné nadobudnutie (kúpa) pozemkov v k. ú. Južné mesto do vlastníctva mesta 
Košice 
 
p. Raši, primátor mesta: Bod 51 Odplatné nadobudnutie (kúpa) pozemkov v Južnom meste do 

vlastníctva mesta Košice. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu, 
nakoľko sa nikto nehlási a poprosím návrhovú komisiu.  

 
p. Andrejčák poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

odplatné nadobudnutie nehnuteľností - pozemkov s výmerou 120 m² a s výmerou 
193 m² podľa predloženého návrhu do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu vo výške 
19.271,41 eur.“ Ďakujem.  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 67 - za: 35, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili, Ďakujem.  

- - - 
 
Bod č. 52  
Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Skladná 
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p. Raši, primátor mesta: Bod 52 - Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v 

katastrálnom území Skladná. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu a 
poprosím návrhovú komisiu.  

 
p. Andrejčák poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice - priamy predaj 
pozemku s výmerou 212 m² v katastrálnom území Skladná podľa predloženého 
návrhu.“ Ďakujem.  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 68 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem. 

- - - 
 
Bod č. 53  
Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a Východoslovenskou distribučnou, a.s.  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, formou zámeny bez finančného vyrovnania 
 
p. Raši, primátor mesta: Bod 53 Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice  

a Východoslovenskou distribučnou z dôvodu hodného osobitného zreteľa, formou 
zámeny bez finančného vyrovnania. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec 
Špak, nech sa páči. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa opýtať najprv, že prečo je tu osobitý 

zreteľ? To mi zatiaľ stačí ako odpoveď.  
 
p. Raši, primátor mesta: Dobre, poprosím odpoveď, prečo je tam osobitý zreteľ? Pani 

inžinierka Verešová, nech sa páči.  
 
p. Verešová, vedúca referátu nakladania s majetkom MMK: V tomto materiáli sa rieši zámena 

pozemkov medzi dvoma subjektmi. Medzi mestom Košice a Východoslovenskou 
distribučnou, a každá zámena nehnuteľností sa musí riešiť ako dôvod hodný osobitného 
zreteľa. Je to vlastne forma predpísaná, akým spôsobom sa môže riešiť zámena. Čiže ku 
zámene nehnuteľností tým pádom musí byť trojpätinová väčšina všetkých poslancov.  

 
p. Raši, primátor mesta: A ide o operačný program doprava IKD, hej?  
 
p. Verešová, vedúca referátu nakladania s majetkom MMK: Áno, v tomto prípade je to 

materiál týkajúci sa dopravy, čo sa zrealizovali rekonštrukcie koľajníc na pozemkoch, 
ktoré sú vo vlastníctve Východoslovenskej distribučnej. A my v rámci toho sme sa už 
zaviazali zmluvou o budúcej zmluve, že dôjde ku tejto zámene.  

 
p. Raši, primátor mesta: Dobre, takže to bolo vyriešené kvôli IKD. Osobitný zreteľ je kvôli 

tomu, že zákon o tom hovorí. 
 
p. Verešová, vedúca referátu nakladania s majetkom MMK: Áno. 
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p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.  
 
p. Andrejčák poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

prevod nasledovného nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice - pozemky 
uvedené v predloženom návrhu, zámenou bez finančného vyrovnania za nehnuteľností 
vo vlastníctve Východoslovenskej distribučnej - pozemky podľa predloženého návrhu, 
novovytvorené pozemky uvedené v návrhu na uznesenie. Prevod sa realizuje z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, ktorým je verejný záujem mesta na majetkovoprávnom 
usporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemku dotknutého stavbou Integrovaný dopravný 
systém osobnej koľajovej dopravy podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem.  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujte. Tri pätiny všetkých poslancov 

treba.  
 
Hlasovanie č. 69 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 5 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem. 

- - - 
 
Bod č. 54  
Prevod časti pozemku registra C KN parc. č. 1279/87 v k. ú. Jazero na Ľubomíra 
Krukóa 
 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prejdeme k bodu 54. Je to Prevod časti pozemku v 

katastrálnom území nad Jazerom na pána Krukóa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak 
sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.  

 
p. Andrejčák poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Košice, časť pozemku s celkovou 
výmerou 2182 m², ostatné plochy s výmerou 33 m² na Ľubomíra Krukóa za kúpnu cenu 
vo výške 1.749 eur, novovytvorený pozemok podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem.  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 70 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. 

- - - 
 
Bod č. 55  
Prevod časti pozemkov v k. ú. Terasa pre GMT Plus, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa  
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to bod 55 Prevod časti pozemkov v 

katastrálnom území Terasa pre GMT Plus, s. r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím 
návrhovú komisiu.  

 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

prevod nehnuteľností vo vlastníctve mesta Košice - pozemkov podľa predloženého 
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návrhu, pre GMT Plus za kúpnu cenu 39.900 eur z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
ktorým je skutočnosť, že sa nachádzajú pod časťami stavieb podľa predloženého 
návrhu.“ Ďakujem.  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 71 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 4 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené, ďakujem.  

- - - 
 
Bod č. 56  
Prevod pozemku v k. ú. Jaklovce pre Košický samosprávny kraj z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme na bod 56 Prevod pozemku v Jaklovciach pre Košický 

samosprávny kraj z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu 
rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. Opäť bude treba tri pätiny 
všetkých poslancov. Nech sa páči.  

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

schvaľuje prevod časti pozemku, lesný pozemok s celkovou výmerou 38181 m² 
katastrálneho územia Jaklovce podľa predloženého návrhu vo vlastníctve mesta Košice 
pre Košický samosprávny kraj za kúpnu cenu 12 eur podľa predloženého návrhu.“  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 72 - za: 33, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.   

- - - 
 
Bod č. 57  
Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Ing. Jaroslava Križička z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 
 
p. Raši, primátor mesta: Pôjdeme k ďalšiemu bodu. Je to bod 57 Prevod pozemkov 

v Severnom meste pre pána Križička z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k 
tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.  

 
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

prevod pozemku s výmerou 80 m2 - záhrada, s výmerou 6 m2 - zastavané plochy 
a nádvoria, s výmerou 2 m2 - zastavané plochy a nádvoria podľa predloženého návrhu 
pre pána Jaroslava Križička za kúpnu cenu 5.368 eur z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, podľa predloženého návrhu.“  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 73 - za: 33, proti: 0, zdržali sa: 3 
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p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Ďakujem.   
- - - 

 
Bod č. 58  
Prevod časti pozemku v k. ú. Košické Hámre priamym predajom Ing. Petrovi Ďuricovi 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme bod 58 Prevod časti pozemku v Košických Hámroch 

priamym predajom Ing. Ďuricovi. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram 
rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

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

schvaľuje prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice - časti pozemku  
s výmerou 305 m² priamym predajom pánovi Petrovi Ďuricovi za kúpnu cenu vo výške 
3.660 eur podľa predloženého návrhu.“  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 74 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.  

- - - 
 
Bod č. 59  
Priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. Miloša Šveca a Ing. Annamáriu 
Švecovú 
 
p. Raši, primátor mesta: Prejeme k bodu 59 Priamy predaj pozemku v Košických Hámroch 

pre pána a pani Švecových. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu, 
nakoľko sa nikto nehlási a poprosím návrhovú komisiu.  

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

schvaľuje priamy predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Košice s výmerou 138 m2 
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Švecových za kúpnu cenu 1.699 eur 
podľa predloženého návrhu.“  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 75 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.  

- - - 
 
Bod č. 60  
Priamy predaj časti pozemku v k. ú. Terasa pre Geralda Tokára 
 
p. Raši, primátor mesta: Bod 60 Priamy predaj časti pozemku v katastrálnom území Terasa 

pre pána Tokára. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu, nikto sa 
neprihlásil a poprosím návrhovú komisiu.  

  
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
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schvaľuje priamy predaj pozemku vo vlastníctve mesta Košice s výmerou 377 m² pre 
pána Geralda Tokára za kúpnu cenu 23.000 eur podľa predloženého návrhu.“  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 76 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 4 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem. 

- - - 
 
Bod č. 61  
Prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku, v k. ú. Stredné mesto pre vlastníka NP 
Spoločnosť priateľov Jogy Košice, dobrovoľná organizácia (dvor Hlavná 55 - Kováčska 
16) 
 
p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 61 Prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku  

v Strednom meste pre vlastníka nebytového priestoru Spoločnosť priateľov Jogy 
Košice, dobrovoľná organizácia (dvor Hlavná 55 - Kováčska 16). Otváram k tomuto 
bodu rozpravu. Nikto sa nehlási, ukončujem rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.  

 
p. Andrejčák poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

prevod spoluvlastníckeho podielu na priľahlom pozemku s výmerou 116 m², s výmerou 
134 m² podľa predloženého návrhu pre vlastníka nebytových priestorov Spoločnosť 
priateľov Jogy Košice za kúpnu cenu 2.610 eur.“ 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 77 - za: 33, proti: 0, zdržali sa: 4 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.  

- - - 
 
Bod č. 62  
Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XIII. zasadnutia  
 
p. Raši, primátor mesta: Budeme pokračovať v rokovaní. Dovoľte mi, aby som predložil 

informáciu v období od 12.12. do 26.2. Informáciu ste, ctené dámy poslankyne, vážení 
páni poslanci, dostali písomne. Pojednáva o primátorskom punči, o predvianočných 
aktivitách, o pracovných stretnutiach, a o mnohých iných aktivitách. Takže otváram k 
tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Poslanec Gibóda, nech sa páči.  

 
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán primátor. Pán primátor, ja by som vás teda 

poprosil o informáciu, nakoľko tu panovali protichodné názory na to, ako to je a vy ste 
pravdepodobne ten, kto túto hádanku môže opätovne rozlúsknuť. Podľa vašich tvrdení, 
v meste Košice pred pár týždňami nenastala kalamitná situácia. Podľa tvrdení viacerých  
zástupcov mestských organizácií alebo organizácie Kosit nastala kalamitná situácia...  

 
p. Raši, primátor mesta: Je to správa o mojej činnosti. Čiže, skúste sa jej venovať, pokiaľ vás 

nepreruším.  
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p. Gibóda, poslanec MZ: Pán primátor, ja sa vyjadrujem k vašej činnosti. A vy ste ten, kto 
môže vyhlásiť kalamitnú situáciu. Preto je to o vašej činnosti.  

 
p. Raši, primátor mesta: To rieši krízový štáb. Nie ja. Takže, vráťte sa k téme, k správe 

o mojej činnosti. 
 
p. Gibóda, poslanec MZ: Ja sa vraciam k vašej činnosti, pretože vaša činnosť k tejto téme bola 

nulová. A ja sa teda pýtam, že prečo bola nulová? A prečo dovolíte, aby mestské 
organizácie alebo podniky zastupujúce a pracujúce pre mesto Košice, dovolili si 
označovať situáciu ako kalamitnú, vyhovárať sa na to, keď vy tvrdíte, že taká nebola. 
Kosit to robil pravidelne celý čas počas týchto kritických dní a týždňov. Ďakujem.  

 
p. Raši, primátor mesta: Uzatváram rozpravu. Ešte raz. Kalamitnú situáciu nevyhlasuje 

primátor mesta. Už ste tu dosť dlho, aby ste základné veci vedeli. Poprosím hlasovať.  
 
p. Andrejčák poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach berie na vedomie Informáciu primátora mesta o svoje 
činnosti od XIII. zasadnutia mestského zastupiteľstva.“ Ďakujem.  

 
p. Raši, primátor mesta: Prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 78 - za: 31, proti: 2, zdržali sa: 2 
 
p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.  

- - - 
 
Bod č. 63  
Interpelácie poslancov MZ 
 
p. Raši, primátor mesta: Bod 63, to sú interpelácie. Nech sa páči, poslanec Ihnát, po ňom pán 

poslanec Dečo. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne za slovo, pán primátor.  

Prvá interpelácia. S ohľadom na vážne problémy, ktoré vznikli v januári roku 2017 v 
súvislosti so zimnou údržbou, aké mesto má v úmysle prijať nápravné opatrenia? A 
plánuje mesto posilniť mestským častiam kompetencie aspoň v niektorých oblastiach? 
Ďalšia interpelácia. Koľko bolo spoločnosťou EEI mestu oznámené a koľko tržieb z 
parkovného za rok 2016 získala spoločnosť na území Košíc?  
Ďalšia interpelácia. V zmysle odpovede na interpeláciu zo dňa 5.1.2017 uvádzate, že 
referát dopravy začal správne konanie voči subjektom, ktoré neoprávnene zaujali 
verejné priestranstvá v mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce. Aký je súčasný stav 
veci?  
Ďalšia interpelácia. Koľko bolo spoločnosťou EEI vybudovaných nových parkovacích 
miest od roku 2012 doposiaľ? Špecifikovať prosím lokality.  
Ďalšia interpelácia. Pri vedľajšej vstupnej bráne z Rosnej ulice, pri Základnej škole 
Požiarnická 3, boli spoločnosťou EEI vyznačené 2 parkovacie miesta. Boli vybudované, 
vyznačené, legálne a v záujme školy a jej bezpečnosti? Čiže únikového východu? 
Ďalšie interpelácie. Aké je zásadné stanovisko vedenia mesta Košice k trolejbusovej 
doprave? Kedy je plánovaná oprava celej električkovej trate pozdĺž SNP Triedy a kedy 
kruhový objazd Moldavská?  
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Ďalšia interpelácia. Koľko osôb a na akých pracovných pozíciách zamestnávajú 
obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou mesta, ale aj priamo napojené na rozpočet 
mesta, nad 65 rokov veku?  
Ďalšia interpelácia. V nadväznosti na odpoveď na interpelácie zo dňa 5.1.2017, v poradí 
piata, mi nebola daná komplexná odpoveď a teda akým spôsobom dôjde k úprave 
spevnených zelených plôch toho času s odstránenými lavičkami na Moldavskej ceste 
pred OC a či bolo zistené, v koho majetku je stavba spevnené plochy na parcele 1392/1 
Terasa? A či mesto vyzvalo na úpravu katastrofálneho stavu vlastníka?  
Posledná interpelácia. V nadväznosti na odpoveď na interpeláciu zo dňa 5.1.2017 
ohľadom ihriska pri Základnej školy Slobody 1, žiadam o informáciu koľko uchádzačov 
prejavilo záujem o využitie ihriska, aké sú ďalšie kroky, najmä z dôvodu predídenia 
zbytočne vynakladaných prostriedkov na udržiavanie ihriska? A naposledy ako vieme, 
bolo to okolo 10.000 eur. Ďakujem.  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Dečo, po ňom pán poslanec Špak.  
 
p. Dečo, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Pán primátor, to je interpelácia smerom k Vám, ale 

predpokladám, že buď cez riaditeľa magistrátu alebo príslušné zastúpenia v orgánoch 
spoločnosti Kosit. Budeme sa zaujímať skôr než budeme hlasovať o zvyšných 
percentách predaja akcií o to, akým spôsobom chce predísť táto spoločnosť, aby v 
budúcnosti nenastali také situácie, ako nám spôsobili dva dni sneženia v Košiciach a 
urobili sme z toho kalamitu storočia. A chcem ako kontrast voči tomu správaniu sa 
Kositu poukázať na to, že malé mestské časti, ktoré si zazmluvnia zvyčajne jeden 
maličký traktorík v dedine, dokázali excelentne zvládnuť zimnú údržbu. Príkladom toho 
je aj kopcovitá obec Kavečany. Ale cesty, ktoré malo na starosti, mali na starosti 
kosiťáci, prípadne iné spoločnosti, ako napr. parkovanie EEI, tak proste boli v 
katastrofálnom stave. Čo sa týka samotného Kositu, tam musím podotknúť ešte druhú 
časť mojej interpelácie a to je to, že keď vám dva mesiace nezoberú trebars separovaný 
odpad, tak to už je vrchol, pretože ak sa tam nedostali raz, presne v tom čase, keď im 
nasnežilo, tak to všetci zažmúrime oči, ale keď vám niektoré druhy separovaného zberu 
nezoberú dva mesiace za sebou, tak to už je príliš veľa. Ja nepotrebujem svoje suterénne 
priestory meniť na nejaký separovaný, na nejaký sklad separovaného odpadu len kvôli 
tomu, že Kosit si neplní svoje povinnosti, ale občanov zinkasuje. Ďakujem pekne.  

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Špak, po ňom pán poslanec Jutka. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja len, že už tu asi nie sú ani novinári ani nič, 

tak už zbytočne budem čítať. Sledovanosť je tiež slabá. Pošlem to mailom, dobre? 
Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne, pán Igor Jutka, nech sa páči. 
 
p. Jutka, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja to prečítam aj keď tu nie sú novinári. Pán primátor, 

skôr je to ani nie tak interpelácia ako požiadavka, ale keďže som to nevedel kde to mám 
predložiť, tak som to dal ako v interpeláciách. Pán primátor, chcel by som Vás 
požiadať, aby sa pri najbližšej úprave rozpočtu vyčlenili finančné prostriedky ako 
účelový trasfer pre mestskú časť Košice - Západ za účelom dokončenia asfaltového 
povrchu pokračovaním ulíc Levická, Žarnovická. Minulého roku sa krásne podarilo 
vybudovať veľkú časť tohto povrchu a občania boli veľmi spokojní, ale nie je to 
dokončené. Čiže keby sa na to myslelo aj pri najbližšej úprave rozpočtu. Ďakujem 



80 
 

pekne. Dám to písomne. 
 
p. Raši, primátor mesta: Samozrejme. Pán poslanec Polaček, potom pán poslanec Karabin. 
 
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja interpelujem pána primátora vo veci uzavretej 

zmluvy medzi mestom Košice a spoločnosťou Kosit. Mňa zaujíma, či táto zmluva je v 
zmysle nového platného zákona o odpadoch a prechodných ustanovení. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Karabin, nech sa páči. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja v rámci tohto roku pri zmene rozpočtu, aby sa 

nezabudlo na dobudovanie chodníka v mestskej časti Košice - Pereš, ulica Bystrická. 
Naozaj sa tu jedná o bezpečnosť chodcov, celá lokalita Vyšný Lorinčík, vrchná časť 
Pereša. Do budúcna, o 5 mesiacov Lorinčík - Háje prechádza len cez Pereš, chýba tam 
ten chodník. Je to mestská komunikácia, takže v tomto roku, aby sa na to nezabudlo. 
Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne ešte raz a uzatváram bod Interpelácie.  

- - - 
 
Bod č. 64  
Dopyty poslancov MZ 
 
p. Raši, primátor mesta: Prechádzame k ďalšiemu bodu rokovania, ktorým sú Dopyty 

poslancov. Nech sa páči vážení poslanci, máte slovo. Pán poslanec Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne za slovo. Prvý dopyt na Správu mestskej zelene. 

V prípade, ak vlastníci obytných domov nemajú záujem o úpravu predzáhradok, koho 
povinnosťou je sa o tieto pozemky vo vlastníctve mesta starať? Ako a kedy upravíte 
spevnené plochy pred OC na Moldavskej ulici, zeleň plus tohto času odstránené 
lavičky? To už som aj spomínal v interpelácii.  
Druhý dopyt na Bytový podnik mesta Košice. Ako mohlo dôjsť k tomu, že došlo k 
umiestneniu 6 nelegálnych reklamných zariadení a aké konsekvencie budú vyvodené? 
Tretí dopyt. Kedy má Bytový podnik mesta Košice v pláne obsadiť od roku 2015 
uprázdnené miesto technického riaditeľa? Kedy dôjde k oprave haly č. 1 na Južnom 
nábreží 13, kde Regionálny úrad verejného zdravotníctva vyslovil čiastočnú 
opodstatnenosť podnetu? Ako vyriešite opodstatnený podnet nelegálne umiestnených 
reklamných zariadení.  
Ďalší podnet. Je v roku 2017 plánovaná ťažba drevín a v akých lokalitách? Vidíte 
nejaké nedostatky vo vami spravovanom tzv. Ťahanovskom lese? To je na Mestské lesy. 
Ďalej na Bytový podnik mesta Košice. Koľko je tohto času zamestnancov na právnom 
oddelení na pozícii právnik, právny referent a vedúci oddelení? Koľko zamestnancov 
má právnické vzdelanie? Aké sú ročné náklady na mzdy zamestnancov na právnom 
oddelení?  
Na Bytový podnik mesta Košice. Špecifikujte list vlastníctva, kde toho času je 
vlastníkom Bytový podnik mesta Košice. V akej hodnote boli odpredané byty, 
jednotlivo? A špecifikujte listy vlastníctva v roku 2015, pre ktoré spoločnosti a v akej 
konkrétnej výške bol výnos predaja použitý a konkretizujte účel? Koľko je toho času 
neprenajatých bytov vo vlastníctve Bytového podniku mesta Košice a koľko sú mesačné 
náklady na tieto byty?  
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Posledný dopyt na Bytový podnik mesta Košice. Koľko prostriedkov celkom, ktorému 
právnemu zástupcovi a konkrétne za aké právne úkony vynaložil Bytový podnik mesta 
Košice v roku 2014, 2015 a 2016 aj 2017 doposiaľ? Podľa odpovede na podnet 
hlavnému kontrolórovi je u nás evidovaných 627 konaní. Konkretizujte aké konania, v 
čom spočíva ich zložitosť. Ďakujem. Všetko. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, pán poslanec Betuš, nech sa páči. 
 
p. Betuš, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Moja otázka bude smerovať na vedenie firmy Kosit. 

Súčasná situácia, ktorá nastala po nasnežení v našej mestskej časti spôsobila určité 
problémy a moja otázka na predstaviteľov firmy Kosit znie, či neplánujú zabezpečiť 
také materiálne a technické vybavenie firmy, aby sa dostala do takej mestskej časti ako 
je sídlisko Ťahanovce, kde žije 400 ľudí na hektár a kde sú veľmi stiesnené podmienky, 
pretože tie technické a tá technická vybavenosť pre naše sídlisko je absolútne nevhodná. 
Takže by sme poprosili nejakú inú techniku vyriešiť, aby sa dostali do týchto 
stiesnených priestorov. Ďakujem.  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát, ešte dopyty, nech sa páči. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: V nadväznosti teraz na príhovor pána Betuša by som chcel uviesť, že 

zas týždeň som strávil s Kositom v teréne, od toho 14.1. a ten týždeň. Bol som tam s 
pánom námestníkom Hrabovským a musím povedať, že zase urobil fakt maximum, čo 
mohol urobiť. Je pravdou, že Kosit je technicky poddimenzovaný a ladogy, napríklad, 
ktoré sú na chodníky, jednoducho majú 6 alebo 7 kusov. To je na 22 mestských častí 
veľmi málo. Čiže v tomto smere je to kritika. Ale čo sa týka naozaj, že snažili sa niečo 
urobiť alebo to maximum, čo mohli, tak to zase urobili a videl som to na vlastné oči aj 
na dispečingu Kositu, kde v sídle Kositu som bol 3-krát za jeden týždeň. Ďakujem.  

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Gibóda s dopytmi, nech sa páči.  
 
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán primátor. Dopyty, tak ako interpelácie 

predložím písomne. Ďakujem.  
 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram dopyty. 

- - - 
 
Bod č. 65  
Rôzne 
 
p. Raši, primátor mesta: Otváram bod Rôzne. Nech sa páči, pán poslanec Betuš nás chcel 

pozvať na akciu. Pardon. Bod Rôzne ešte. V pohode. 
 
p. Betuš, poslanec MZ: Dobre, už fungujem. Vážený pán primátor, pani poslankyne, páni 

poslanci. Obdržali ste od Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkonne funkcií 
verejných funkcionárov list, v ktorom sme všetci povinní predložiť najneskôr do 31. 
marca 2017 oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za 
predchádzajúci kalendárny rok 2016. Požiadam vás, aby sme všetci termín do 31. marca 
2017 dodržali. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Gibóda, nech sa páči. 
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p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Kolegovia, iba by som zareagoval, že toto je 

presne ten príklad toho, čo nespadá pod kultúrne akcie, ale patrí to do bodu Rôzne. A ja 
by som iba chcel zareagovať na jednu kultúrnu akciu, udalosť, ktorá sa tu udiala v 
našom meste pred pár týždňami a to by som chcel poďakovať všetkým kolegom, ktorí 
vyjadrili podporu mne a kolegovi Polačekovi pri aktivitách, ktoré nám spôsobil pán 
poslanec Gaj. Takže verím, že jeho správanie sa zmení a verím, že aj ostatní kolegovia 
dajú najavo, že takéto správanie do mesta Košice a do mestského zastupiteľstva 
nepatria. Ďakujem. 

 
p. Raši, primátor mesta: Uzatváram bod Rôzne. Ďakujem pekne. A pred záverom si dovolím 

poznamenať, že ani to, čo tu predvádzate vy dvaja nepatrí na rokovanie slušného 
mestského zastupiteľstva mnohokrát.  

- - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 
 

Záver zasadnutia 
 

Primátor mesta Košice Richard Raši skonštatoval, že program rokovania mestského 
zastupiteľstva sa vyčerpal. Poďakoval sa poslancom za ich účasť na rokovaní mestského 
zastupiteľstva a XIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach ukončil.  
 
 
 
 
 
 
 
            Ing. Pavol Lazúr                 MUDr. Richard Raši, PhD., MPH 
riaditeľ Magistrátu mesta Košice                    primátor mesta Košice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápisnica vyhotovená dňa 24.03.2017 
Zapísal: A. S. Partner a Blanka Lukáčová, Referát samosprávnych orgánov MMK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Ján Jakubov ............................................................... Podpísal dňa: 28.03.2017 
 
 
JUDr. Cyril Betuš .............................................................. Podpísal dňa: 28.03.2017 
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61 Odplatný prevod stavieb - parkoviska na Kisdyho a Vodárenskej ul. č. 15-19 a 21-25  
v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice - Sever do vlastníctva mesta Košice 

62 Odplatný prevod zrekonštruovaného detského ihriska na Adlerovej ulici č. 19 od MČ 
Košice - Dargovských hrdinov do vlastníctva mesta Košice   

63 Odplatný prevod stavebného objektu SO 620-01 Verejné osvetlenie vo vlastníctve MM 
Invest Košice s.r.o. do vlastníctva mesta Košice   

63 Odplatný prevod zmodernizovaných detských ihrísk na ul. Gerlachovská 12-22  
a v lokalite Cesta pod Hradovou 34-36 od MČ Košice - Sever do vlastníctva mesta 
Košice 

64 Odplatný prevod zmodernizovaných detských ihrísk - Park duklianskych obetí 1-5 a ul. 
Študentskej 12-13 od MČ Košice - Sever do vlastníctva mesta Košice 

64 Bezodplatný prevod stavieb komunikácie, parkoviska a chodníka na Idanskej ulici  
v Košiciach od spoločnosti HOUSE development s.r.o. do vlastníctva mesta Košice 

65 Prevod pozemkov v k. ú. Južné mesto pre Jána Špegára a Gabrielu Špegárovú 
65 Prevod pozemkov v k. ú. Jazero pre Annu Dlhú, Ing. Jozefa Dolinského a manželku 

Ingrid, Ingeborg Platkovú a Bohdana Turoka a manželku Oľgu 
66 Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre doc. JUDr. Jozefa Sotolářa, PhD., Dušana Šamka, 

Moniku Škopovú, Prisku Gumovú, Jána Laputku a manželku Annu 
66 Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Radoslava Fazekaša, Zuzanu Murzovú, 
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JUDr. Vladimíra Vargu a manželku Martu, Ing. Dušana Ivana a manželku Renátu 
67 Prevod pozemkov v k. ú. Huštáky pre Ing. Petra Salu, Pavla Bajusa, Ing. Petra Bajusa  

a Máriu Bajusovú 
68 Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre MUDr. Viliama Holubyho, Daniela Zsigu, Ing. 

Gabriela Sada, Stanislava Astraba, Petra Moravca, JUDr. Attilu Tótha, Janu Šivecovú, 
Gabrielu Klimčíkovú, Magdalénu Maliníkovú, Mgr. Marcelu Bukovičovú, MUDr. Jána 
Leška a manželku Annu, Ing. Petra Haleckého a manželku Annu, Ing. Igora Lukáča a 
manželku Janu, Ing. Martina Lukáča a manželku Valériu, Dušana Dutku a manželku 
Máriu, Ing. Pavla Bertu a manželku Alenu a JUDr. Milana Pučana a manželku Milenu 

70 Prevod pozemkov v k. ú. Jazero pre Ondreja Baloga, Ing. Mariána Juricu, Viliama 
Polyáka, JUDr. Jána Čopka a manželku Elenu, Ladislava Redaya a manželku Katarínu, 
Mariána Tomka a manželku Vieru, Ing. Jána Staníka a manželku Angelu, Jaroslava 
Krešňáka a manželku Gabrielu a Martina Bekeča a manželku Janettu, Margitu 
Hunčárovú, Ing. Miroslava Hunčára a Ľuboslavu Kandovú 

70 Prevod pozemku v k. ú. Furča pre Vincenta Cábockého 
71 Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre MVDr. Janu Kuličovú 
71 Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí 

pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ulica Festivalové námestie Košice“, na pozemkoch 
vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Huštáky, v prospech Východoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s. 

72 Odplatné nadobudnutie (kúpa) časti pozemku v k. ú. Južné mesto do vlastníctva mesta 
Košice 

72 Odplatné nadobudnutie (kúpa) pozemkov v k. ú. Južné mesto do vlastníctva mesta 
Košice 

72 Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Skladná 
73 Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a Východoslovenskou distribučnou, a.s.  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, formou zámeny bez finančného vyrovnania 
74 Prevod časti pozemku registra C KN parc. č. 1279/87 v k. ú. Jazero na Ľubomíra 

Krukóa 
74 Prevod časti pozemkov v k. ú. Terasa pre GMT Plus, s.r.o. z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 
75 Prevod pozemku v k. ú. Jaklovce pre Košický samosprávny kraj z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 
75 Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Ing. Jaroslava Križička z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 
76 Prevod časti pozemku v k. ú. Košické Hámre priamym predajom Ing. Petrovi Ďuricovi 
76 Priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. Miloša Šveca a Ing. Annamáriu 

Švecovú 
76 Priamy predaj časti pozemku v k. ú. Terasa pre Geralda Tokára 
77 Prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku, v k. ú. Stredné mesto pre vlastníka NP 

Spoločnosť priateľov Jogy Košice, dobrovoľná organizácia (dvor Hlavná 55 - Kováčska 
16) 

77 Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XIII. zasadnutia 
78 Interpelácie poslancov MZ 
80 Dopyty poslancov MZ 
81 Rôzne 
83 Záver rokovania 
 
 


