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Zápisnica 
z XXIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,  

zo dňa 1. júla 2021 
 
Prítomní: podľa prezenčných listín  
 

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

- - - 
 
Úvod rokovania 
 
p. Polaček, primátor mesta: Prosím zaujmite svoje miesta na rokovanie, aby sme mohli začať 

čo najskôr. Ďakujem pekne. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, milí hostia, 
kolegovia, prosím, prezentujete sa. Prezentovaných je len 15 poslancov mestského 
zastupiteľstva, aby sme mohli začať je nutné, aby ste sa prezentovali. Vážené pani 
poslankyne, páni poslanci, prosím, ak ste sa neprezentovali, urobte tak, aby sme mohli 
začať. V tejto chvíli nie sme uznášaniaschopní, prosím. Ďakujem.  
Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, kolegovia, otváram XXIV. 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, na ktorom vás všetkých vítam. 
V úvode mi dovoľte ospravedlniť zo zasadnutia mestského zastupiteľstva pánov 
poslancov Tibora Bacsóa, Zdenka Liptáka, Jaroslava Dvorského, Mareka Kandráča 
a Michala Djordjeviča. Prosím, prezentujte sa. Konštatujem, že bolo prezentovaných 27, 
28 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a sme teda 
uznášaniaschopní. 
Vážené poslankyne, vážení poslanci, prejdime k programu zasadnutia, ktorý ste dostali 
v pozvánke. V pozvánke zároveň sme po dohode s poslancami aj vyznačili čas 
rokovania, ktorý sme si na dnešný deň vyznačili do šestnástej hodiny.  

- - - 
 
Návrhová komisia 
 
p. Polaček, primátor mesta: Prosím predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich 

zástupcov do návrhovej komisie. Nech sa páči, môžete tak urobiť teraz. Pán poslanec 
Filipko, nech sa páči. 

 
p. Filipko, poslanec MZ: Dobré ráno prajem všetkým, vážený pán primátor, kolegyne, 

kolegovia, za poslanecký klub Pre Košičanov navrhujem pána poslanca Knapa. Pán 
Knap je na ceste. Určite dorazí a zaujme pozíciu. Volal mi, že teda berie túto pozíciu.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Rusnák.  
 
p. Rusnák, poslanec MZ: Ďakujem. Prajem príjemný dobrý deň. Pána poslanca Berbericha 

navrhujem do komisie. Ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Berberich, zvládnete to sám, dokiaľ príde pán 

poslanec Knap? Má niekto ešte ďalšie pripomienky alebo iný návrh? Ak nie, ďakujem. 
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Predsedovia poslaneckých klubov teda navrhli do návrhovej komisie pánov poslancov 
Knapa a pána poslanca Berbericha. Prosím, hlasujme o tomto návrhu, aby viedli 
návrhovú komisiu. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 
Hlasovanie č. 1 -  za: 30, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Oznamujem vám teda, že na XXIV. zasadnutí MZ bude návrhová 

komisia pracovať v zložení: pán poslanec Knap a pán poslanec Berberich. Zároveň 
oboch pánov žiadam, aby zaujali svoje miesta vo vyhradenom druhom rade. Ostatným 
poslancom oznamujem, aby svoje návrhy k jednotlivým bodom programu rokovania 
predkladali písomne tejto návrhovej komisii po ústnej informácii prítomných poslancov.  

- - - 
 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Marcel Vrchota a Mgr. Ľubomír Grega, MBA 
- - - 

 
K programu zasadnutia 
 
p. Polaček, primátor mesta: V súlade s novelou zákona 369 o obecnom zriadení budeme 

najprv hlasovať o programe, ako bol uvedený v pozvánke a následne bude možné tento 
program meniť. Teraz otváram rozpravu k návrhu programu, ktorý bol uvedený 
v pozvánke. Prosím vaše návrhy, ktoré sa týkajú vypustenia, resp. zmeny poradia 
bodov. Nech sa páči. Pán poslanec Rusnák. 

 
p. Rusnák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán primátor. Vážené kolegyne, kolegovia, 

dávam návrh na vypustenie bodu 38, čo je prevod, prenájom pozemkov v k. ú. Terasa, 
to je tréningová hala a z dôvodov jeho neaktuálnosti. Pretože, ak ideme niečo predávať, 
tak musíme mať aj kupujúceho. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, pred necelými šiestimi týždňami ste vy osobne 

navrhovali práve zmenu uznesenia a teda mi nie je jasné, či sa hráme na politikárčenie, 
torpédujeme tieto veci alebo o čo nám tu ide. Bola tu obrovská diskusia a pri spoločnom 
stole sme našli nejaký kompromis a ja si myslím, že je potrebné tento návrh posunúť 
ďalej, minimálne do rozpravy. Minimálne do rozpravy. A ponúknuť druhej strane. Pán 
poslanec Horenský, nech sa páči. Faktické nie sú umožnené v tomto bode.  

 
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja navrhujem vypustiť, aj na základe diskusie 

z online stretnutia pondelkového, bod číslo 29 – Zásady informovanosti obyvateľov 
a komunikácie s verejnosťou prostredníctvom médií mesta Košice. Je to z dôvodu, aby 
sa celý tento materiál dopracoval, vyprecizoval a vychytali sa nejaké muchy, na ktoré 
sme upozorňovali. Ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Špak, nech sa páči. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Dobrý deň, kolegovia, kolegyne, pán primátor, ja by 

som chcel v rámci skonštruktívnenia a zrýchlenia dnešného jednania vypustiť bod 8, 
kde po naštudovaní myslím si, že každý si to pozrel. Takto uznesenie, ako také nemá 
nejakú váhu, ani nie je potrebné. Myslím si, že každý starosta, či starostka komunikuje 
veľmi dobre s mestom. To znamená, navrhujem vypustiť bod číslo 8, nakoľko všetky 
tieto veci zvládne primátor aj e-mailom s kolegami a verím tomu, že na 30. 9. budeme 
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mať všetko pripravené tak, ako treba. Ďakujem pekne. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Rusnák, nech sa páči. 
 
p. Rusnák, poslanec MZ: Jaj, ja iba na margo pán primátor. Práveže tých šesť týždňov, to je 

ten, to je ten fakt. Ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Áno, ale idete vypustiť bod, o ktorom sa tuná niekoľko hodín 

diskutovalo, tak si myslím, že by trebalo diskusiu potom dokončiť a nevypúšťať. Pani 
poslankyňa Kovačevičová, nech sa páči. 

 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Vážený pán primátor, vážení kolegovia, kolegyne, 

vzhľadom na to, že ten počet poslancov je hraničný a máme tu aj majetkové body a 
môže to stať, že neodhlasujeme tieto body, tak navrhujem zmenu poradia bodov a to 
body od 30 po 44, aby sa prerokovali hneď za  bodom číslo 1. Čiže vyriešime si 
majetkové veci a potom môže byť aj dvojdňová diskusia k ostatným bodom programu, 
čiže od bodu 30 až po 44, aby sa zaradili za bod číslo 1. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Bod číslo 30 včítane bodu 44. Áno. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Vrátane, všetky tie body, od 30 po 44, kde vlastne tam 

potrebujeme v podstatnej časti tri pätiny poslancov, teraz sme hranica 28.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Sú ešte nejaké doplňujúce návrhy v rámci 

vypustenia alebo presunu bodov? Ak nie, čiže z programu zasadnutia teda navrhuje pán 
poslanec Rusnák vypustiť bod číslo 38 – Prevod a prenájom pozemkov pod tréningovou 
halou na Medickej ulici pre Košický samosprávny kraj z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. Hlasujeme o vypustení teda tréningovej haly, akadémia. Nech sa páči. 

 
Hlasovanie č. 2 - za: 22, proti: 2, zdržali sa: 7 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh je vypustený. Nech sa páči, pokračujeme. Pán 

poslanec Horenský navrhol vypustiť bod číslo 29 – Zásady informovanosti obyvateľov 
a komunikácia s verejnosťou. Nech sa páči, hlasujte o vypustení tohto bodu. 

 
Hlasovanie č. 3 - za: 23, proti: 1, zdržali sa: 8 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bude vypustený z rokovania. Ďakujem pekne. Tretím 

návrhom bol návrh pani poslankyne Kovačevičovej. Verím, že som nikoho nevynechal. 
A to je, aby sme presunuli za bod číslo jedna, teda hneď na úvod, ešte pred bod... Potom 
sa vrátim k pánovi poslancovi Špakovi, nech to dokončím už, pardon. Dovolíte, prosím? 
Čiže presun bodov 30 až 44 pred bod číslo dva. Nech sa páči, hlasujeme o návrhu pani 
poslankyne Kovačevičovej.  

 
Hlasovanie č. 4 - za: 27, proti: 1, zdržali sa: 4 
 
p. Polaček, primátor mesta: Teda tieto body presunieme na začiatok. A ešte tu mám avízo, pán 

poslanec Špak mal, už to tu mám. Mal návrh na vypustenie bodu číslo 8 – Zákaz 
prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Košice – pokračovanie 
rokovania o prerušenom bode. Nech sa páči, prosím, hlasujeme o tomto návrhu. 
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Hlasovanie č. 5 - za: 19, proti: 2, zdržali sa: 11 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento bod nebol vypustený, pretože je potrebných 21 hlasov 

nakoľko sa hlasuje nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov. Tak je kolegyne? Áno. 
Takže tento bod ostáva v programe rokovania. Teraz pristúpime k hlasovaniu o bodoch 
zverejneného programu zasadnutia, ktoré neboli vypustené, respektíve tak, ako sme ich 
presunuli. Nech sa páči, hlasujeme o celkovom programe, nech sa páči.  

 
Hlasovanie č. 6 - za: 31, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh programu bol schválený. Vážené poslankyne, vážení 

poslanci, teraz vás poprosím o doplňujúce návrhy k samotnému programu rokovania. 
Nech sa páči, otváram rozpravu. Pán poslanec Hlinka, nasleduje pán poslanec 
Berberich. 

 
p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem. Navrhujem za bod dva vsunúť bod 2/1 a to by mala byť 

informácia o činnosti komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Čiže ako bod 2/1. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Berberich.  
 
p. Berberich, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som chcel doplniť bod personálne 

otázky, zmeny v komisiách, lebo mám avizované, že ich bude viacej, tak ja som sa 
podujal, že to predložím a bolo by to za bod 2/1, bol by to bod 2/2. 2/2 personálne 
zmeny v komisiách. 

 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Personálne zmeny v komisiách. Ďakujem. Pán poslanec 

Horenský, nech sa páči.  
 
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Tak ako som aj emailom avizoval doplnenie 

dvoch bodov. Bod 46.1 s názvom Starostlivosť o mládež a možnosť zriadenia 
mládežníckeho parlamentu mestskými časťami a potom bod 46.2 s názvom 
Participatívny rozpočet – zámer. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Skúsim to zopakovať. 46 .2 zámer - participatívny rozpočet.  
 
p. Horenský, poslanec MZ: Áno. 
 
p. Polaček, primátor mesta: A 46.1. Skúste mi ten názov trošku skrátiť.  
 
p. Horenský, poslanec MZ: Starostlivosť o mládež a možnosť zriadenia mládežníckeho 

parlamentu mestskými časťami. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Starostlivosť o mládež a možnosť? 
 
p. Horenský, poslanec MZ: Áno. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Dobre.  
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p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Vrchota. Nech sa páči.  
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Pekný dobrý deň, pán primátor, pekný deň kolegovia aj páni, ja by 

som chcel doplniť bod 16.1, to je vlastne pokračovanie bodu, keď sme ešte vlani na 
jeseň schvaľovali tu, vznik komisie pre deľbu pôsobnosti medzi mesto a mestské časti. 
Teraz je to personálne obsadenie, čiže bod by mal znieť - Voľba predsedu komisie pre 
deľbu pôsobnosti medzi mesto a mestské časti a jej členov. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, máme tu bod 2/2, ktorý sa volá personálne zmeny 

v komisiách. Nemôžeme to tam niekde? 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Môžeme to, môžeme to dať aj tam.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Strojný. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Dobrý deň prajem. Namiesto tej vyhodenej 29-

tky Zásady informovanosti by sme si mohli dať 28.1 - Témy periodika Košice v skratke. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Skúsim podľa bodov, teda ak by som niekoho 

vynechal, prosím, ozvite sa. Pod bodom 2/1 pán poslanec Hlinka navrhuje bod 
informácie o činnosti komisie na ochranu verejných záujmov. Nech sa páči, hlasujeme o 
vložení tohto bodu. 

 
Hlasovanie č. 7 - za: 31, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Pán poslanec Berberich navrhuje vložiť 

bod personálne zmeny v komisiách, včítane komisie, ktorú navrhoval pán poslanec 
Vrchota. Čiže bod 2/2, nech sa páči, prosím, hlasujte.  

 
Hlasovanie č. 8 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem. Pán poslanec Strojný navrhuje 

pod bodom 28.1, navrhuje bod Témy pre periodikum Košice v skratke. Nech sa páči, 
hlasujeme o tomto bode.  

 
Hlasovanie č. 9 - za: 25, proti:2, zdržali sa: 5 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Pod bodom 46/1 pán poslanec Horenský 

navrhuje bod Starostlivosť o mládež a možnosť zriadiť mládežnícky parlament v 
mestských častiach. Nech sa páči, hlasujeme o bode 46.1. 

 
Hlasovanie č. 10 -  za: 28, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Pod bodom 46/2 pán poslanec Horenský 

navrhuje bod Zámer participatívneho rozpočtu. Nech sa páči, prosím, hlasujeme o tomto 
bode.  
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Hlasovanie č. 11 -  za: 26, proti: 0, zdržali sa: 4 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Pre úplnosť by som sa chcel spýtať, či 

som náhodou nevynechal nejaký návrh. Ďakujem. Plénum mlčí, čiže asi som všetko 
zahrnul. Poprosím oddelenie organizácie, aby aktualizovalo pozvánku. Zverejňujú ju na 
webe, aby mi ju potom krátkou cestou doručili, aby sme podľa nej mohli postupovať.  

- - - 
 
Bod č. 1 
Slovo pre verejnosť 
 
p. Polaček, primátor mesta: Prvým bodom je bod číslo 1 Slovo pre verejnosť. K tomu sa 

dostaneme, tak ako máme podľa Rokovacieho poriadku o čase 12:00. 
- - - 

 
Bod č. 1/1 (pôvodný bod č. 30) 
Zámena pozemkov v k. ú. Letná vo vlastníctve spoločnosti DUMAD s.r.o. a MADO s.r.o. 
za pozemky v k. ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice s finančným vyrovnaním 
v prospech mesta Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nakoľko sme presunuli body od čísla 30 až po bod 44, začíname 

bodom 30. Ja ich budem, ak dovolíte, takto prednášať, podľa týchto čísel, aby sme sa 
vedeli orientovať v materiáloch. Takže bod číslo prvý z majetkových je bod číslo 30 
Zámena pozemkov v katastrálnom území Letná vo vlastníctve spoločnosti DUMAD 
s.r.o. a MADO s.r.o. za pozemky v katastrálnom území Severné mesto vo vlastníctve 
mesta Košice s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa do rozpravy 
nik nehlási, poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie, ktorý bol 
originálne pod bodom 30. 

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

v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138 Zbierky o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov schvaľuje zámenu pozemkov v katastrálnom území Letná podľa 
predloženého návrhu.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 12 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 1/2 (pôvodný bod č. 31) 
Prenájom pozemku v k. ú. Nové Ťahanovce za účelom realizácie stavby „Revitalizácia 
vnútrobloku Pekinská“ pre MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 31 predkladám bod Prenájom pozemkov 

v katastrálnom území Nové Ťahanovce za účelom realizácie stavby „Revitalizácia 
vnútrobloku Pekinská“ pre Mestskú časť Košice - Sídlisko Ťahanovce z dôvodu 
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hodných osobitného zreteľa. Nech sa páči, otváram rozpravu. V prípade, ak sa nik 
nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o predloženie 
návrhu pod číslom 31. 

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

príslušných právnych predpisov o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje 
prenájom pozemku podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím hlasujeme o predloženom 

návrhu. 
 
Hlasovanie č. 13 -  za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem veľmi pekne.  
 
 
Bod č. 1/3 (pôvodný bod č. 32) 
Prenájom časti pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom 
realizácie stavby „Verejné osvetlenie chodníkov Ždiarska – Trhovisko – Rovníková“ 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 32 predkladám bod Prenájom časti pozemku 

v katastrálnom území Jazero pre Mestskú časť Košice - Nad jazerom za účelom 
realizácie stavby „Verejné osvetlenie chodníkov Ždiarska - Trhovisko – Rovníková“ 
z dôvodu hodných osobitného zreteľa. Nech sa páči, otváram rozpravu. Nakoľko sa nik 
nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o predloženie 
návrhu pod bodom číslo 32. 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prenájom časti pozemkov v 
katastrálnom území Jazero pre Mestskú časť Košice - Nad jazerom podľa predloženého 
návrhu z dôvodov hodných osobitného zreteľa.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujeme na základe 

dôvodov zreteľa. 
 
Hlasovanie č. 14 -  za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Tiež ďakujem veľmi pekne. 

- - - 
 
Bod č. 1/4 (pôvodný bod č. 33) 
Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Letná formou zámeny so spoločnosťou EKL-
IN, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 33 predkladám materiál Určenie spôsobu 

prevodu pozemkov v katastrálnom území Letná formou zámeny so spoločnosťou EKL-
IN, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu 
a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie pod bodom číslo 33. 

 



8 

 

p. Knap, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve mesta Košice formou zámeny na základe predloženého návrhu. 
Je to dôvod osobitného zreteľa.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, hlasujeme. 
 
Hlasovanie č. 15 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem. 

- - - 
 
Bod č. 1/5 (pôvodný bod č. 34) 
Určenie spôsobu prevodu pozemkov formou zámeny v k. ú. Južné mesto so 
spoločnosťou MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 34 predkladám materiál Určenie spôsobu 

prevodu pozemkov formou zámeny v katastrálnom území Južné mesto so spoločnosťou 
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o predloženie 
návrhu pod bodom číslo 34. 

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

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

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujeme. 
 
Hlasovanie č. 16 -  za: 31, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

- - - 
 
Bod č. 1/6 (pôvodný bod č. 35) 
Určenie spôsobu prevodu časti pozemkov v k. ú. Terasa vo vlastníctve mesta Košice 
formou zámeny za pozemky v k. ú. Južné Mesto vo vlastníctve Františka Kolibára 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 35 predkladám materiál Určenie spôsobu 

prevodu časti pozemkov v katastrálnom území Terasa vo vlastníctve mesta Košice 
formu zámeny za pozemky v katastrálnom území Južné Mesto vo vlastníctve Františka 
Kolibára z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu 
a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.  

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva 
nehnuteľného majetku mesta Košice dôvodom hodným osobitného zreteľa je výstavba 
tréningových ihrísk pri Košickej futbalovej aréne podľa predloženého návrhu.“ 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne za návrh a poprosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 17 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 1/7 (pôvodný bod č. 36) 
Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. č. 1640/29 v k. ú. Severné mesto z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 36 predkladám materiál Určenie spôsobu 

prevodu pozemkov na parcelnom čísle 1640/29 v katastrálnom území Severné mesto z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa. Nech sa páči otváram rozpravu. Uzatváram 
rozpravu a poprosím návrhovú komisiu, aby predložila návrh na uznesenie pod bodom 
číslo 36. 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva 
nehnuteľného majetku mesta Košice - pozemku registra C KN parc. č. 1640/29 podľa 
predloženého návrhu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 18 -  za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 1/8 (pôvodný bod č. 37) 
Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Severné mesto formou zámeny so spol. Kings 
Trade, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 37 predkladám materiál Určenie spôsobu 

prevodu pozemkov v katastrálnom území Severné mesto formou zámeny so 
spoločnosťou Kings Trade, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram 
rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.  

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva 
nehnuteľného majetku mesta Košice - dôvodom hodným osobitného zreteľa je výstavba 
plánovanej „Okružnej križovatky Kostolianska cesta - Národná trieda - Vodárenská – 
Podhradová“ a vysporiadanie pozemku pod časťou Tenisovej dvojhaly Anička vo 
vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 19 -  za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0 
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p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Ďakujem veľmi pekne. 
- - - 

 
Bod č. 38 
Prevod a prenájom pozemkov v k. ú. Terasa na výstavbu „Tréningovej hokejovej haly“ 
na Medickej ulici pre Košický samosprávny kraj z dôvodu osobitného zreteľa 
 
V úvode rokovania vypustený z programu. 

- - - 
 
Bod č. 1/9 (pôvodný bod č. 39) 
Prevod, resp. prenájom pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. Júliusa Mižíka a Ing. 
Michaelu Mižíkovu, Ing. Michala Mižíka a Petra Hrma z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa  
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 39 predkladám materiál Prevod respektíve 

prenájom pozemkov v katastrálnom území Severné mesto pre Ing. Júliusa Mižíka a Ing. 
Michaelu Mižíkovu, Ing. Michala Mižíka a Petra Hrma z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. Nech sa páči, otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú 
komisiu o návrh na uznesenie.  

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje po a) prevod pozemku registra C 
KN parc. č. 1046/4 podľa predloženého návrhu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
po b) prenájom pozemku registra C KN parc. č. 1046/4 podľa predloženého návrhu 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 20 -  za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  

- - - 
 
Bod č. 1/10 (pôvodný bod č. 40) 
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. Radoslava Tichého z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 40 predkladám materiál Prevod pozemku 

v katastrálnom území Severné mesto pre Ing. Radoslava Tichého z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. Nech sa páči, otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím 
návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.  

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prevod pozemku registra C KN 
parc. č. 1046/3 - dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný 
pozemok je dlhodobo užívaný ako súčasť záhrady a nie je k nemu priamy prístup 
z miestnej komunikácie - podľa predloženého návrhu.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte.  
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Hlasovanie č. 21 -  za: 31, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

- - - 
 
Bod č. 1/11 (pôvodný bod č. 41) 
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre spoločnosť INZUKO, s.r.o. z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 41 predkladám materiál Prevod pozemku 

v katastrálnom území Severné mesto pre spoločnosť INZUKO, s.r.o. z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. Nech sa páči, otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím 
o návrh na uznesenie.  

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prevod nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve mesta Košice - pozemku registra C KN časť parc. č. 5519/1 z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 22 - za: 30, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem veľmi pekne. 

- - - 
 
Bod č. 1/12 (pôvodný bod č. 42) 
Priamy predaj pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves pre spoločnosť NES-PAN & 
MARADA Development s.r.o.    
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 42 predkladám materiál Priamy predaj 

pozemkov v katastrálnom území Košická Nová Ves pre spoločnosť NES-PAN & 
MARADA Development, s.r.o.. Nech sa páči, otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu a 
poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.  

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje priamy predaj pozemku vo 
vlastníctve mesta Košice registra C KN časť parc. č. 1163/103, 1163/156, 1164/170 
podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 23 -  za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

- - - 
 
 



12 

 

Bod č. 1/13 (pôvodný bod č. 43) 
Prevod nebytového priestoru č. 1 v dome na ul. Tomášikova č. 15 pre Mgr. Juraja 
Czupráka a Ing. Renátu Czuprákovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 43 predkladám materiál Prevod nebytového 

priestoru číslo 1 v dome na ulici Tomášikova číslo 15 pre Juraja Czupráka a Ing. Renátu 
Czuprákovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Nech sa páči, otváram rozpravu. 
Uzatváram rozpravu a poprosím o návrh na uznesenie. 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prevod nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve mesta Košice - nebytového priestoru číslo NP 1 s výmerou 21,33 m² 
nachádzajúceho sa v suteréne bytového domu na ulici Tomášikova číslo 15 z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 24 -  za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  

- - - 
 
Bod č. 1/14 (pôvodný bod č. 44) 
Prevod nehnuteľností v k. ú. Jazero pre spoločnosť SZITI, s.r.o. z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Vážené kolegyne, vážení poslanci, chcel by som vás poprosiť, ale 

aj kolegovia, tí, ktorí nemáte rúška, máte ich pod krkom, aby ste si ich založili.  
Pod bodom číslo 44 predkladám materiál Prevod nehnuteľností v katastrálnom území 
Jazero pre spoločnosť SZITI, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Nech sa páči, 
otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím o návrh na uznesenie. 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prevod nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve mesta Košice - budovy na Družicovej ulici číslo 5, súpisné číslo 1746, 
zastavaná plocha a nádvorie; pozemku, na ktorom je postavená budova na Družicovej č. 
5, parcely registra C KN 3091 vo výmere 409 m², zastavaná plocha nádvorie; pozemku 
parcely registra C KN 3093/3 vo výmere 104 m², ostatná plocha; a pozemku parcely 
registra C KN 3098/3 vo výmere 1104 m², ostatná plocha - nehnuteľnosti zapísané na 
LV číslo 1204 v katastrálnom území Jazero pre spoločnosť SZITI so sídlom na ulici 
Československej armády 6, Košice za kúpnu cenu 194.000 Eur. Uvedený prevod sa 
realizuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta. Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 25 -  za: 28, proti: 0, zdržali sa: 4 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem veľmi pekne.  

- - - 
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Bod č. 2 
Návrh na zmenu organizačného poriadku Mestskej polície mesta Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Vraciame sa na začiatok. Pod bodom číslo 2 predkladám materiál 

Návrh na zmenu organizačného poriadku Mestskej polície mesta Košice (MsP). 
Otváram rozpravu. Ak sa do rozpravy nik nehlási, uzatváram a poprosím návrhovú 
komisiu o návrh na uznesenie.  

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

podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice v znení 
neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice s poukázaním na § 4 
zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov schvaľuje zmenu 
a doplnenie Organizačného poriadku Mestskej polície mesta Košice podľa predloženého 
návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 26 -  za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  

- - - 
 

p. Polaček, primátor mesta: Predtým ako prídeme k bodu 2/1, vážené pani poslankyne, páni 
poslanci, chcem len vás upozorniť, aby nedošlo k nedorozumeniu. I napriek tomu, že 
sme schválili body od čísla tuším 33 po 44 v rámci hodného osobitného zreteľa, 
mnohých majetkových bodov tam takýchto bolo, takéto hlasovania ešte v zmysle 
osobitných zreteľov budeme mať aj v ďalšej časti, aby nevznikla fáma, že nás, že môžu 
niektorí odísť domov alebo utekať za nejakými povinnosťami. Prosím, bude takýchto 
budov ešte niekoľko. 

- - - 
 
Bod č. 2/1  
Informácia o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu  
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 2/1 predkladám materiál, ktorý predložil pán poslanec 

Hlinka ako predkladateľ a to je informácia o činnosti komisií pre verejný záujem, na 
ochranu verejného záujmu. Nech sa páči, pán poslanec, uveďte materiál. 

 
p. Hlinka, poslanec MZ: Áno, ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážené poslankyne, 

vážení poslanci, informácia sa skladá zo štyroch častí. Dostali ste to včera poobede aj 
elektronicky s možnosťou si to celé preskúmať. Takže ja sa obmedzím iba na uvedenie 
niektorých skutočnosti, ktoré považujem na doplnenie alebo na vyjadrenie niektorých 
formulácií uvedených v písomnom podkladovom materiáli. Tak chcem povedať, že 13. 
mája táto komisia zastupiteľstva sa stretla a otvárala všetky obálky, ktoré došli s 
oznámeniami poslancov za uplynulý rok 2020. Konštatovala, že všetci poslanci tieto 
svoje písomné oznámenia doručili komisii včas, to znamená do dokonca apríla tohoto 
roku. Drobné formálne nedostatky boli zaznamenané a príslušní poslanci boli vyzvaní, 
aby ich odstránili. Okrem toho sme sa zaoberali na tomto zasadnutí aj dvoma podnetmi, 
ktoré sme obdržali a jeden je proti Ladislavovi Strojnému poslancovi a druhý je proti 
poslancovi Igorovi Petrovčikovi. O čo ide, je to uvedené v tejto časti jedna. Nebudem to 
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čítať teraz. Ďalej. 25.4. komisii bol doručený aj podnet poslanca Djordjeviča týkajúci sa 
aktuálnosti zloženia komisie v súvislosti so zmenami politickej príslušnosti niektorých 
poslancov v priebehu súčasného volebného obdobia. Uvedenými podnetmi sa komisia 
zaoberala potom aj na ďalšom zasadnutí 24. júna. Obaja poslanci, voči ktorým smerujú 
zmienené podnety boli komisiou vyzvaní, aby podali písomné vyjadrenie k uvedeným 
podnetom a tak aj urobili. Čo sa týka podnetu týkajúceho sa oznámenia poslanca 
Strojného, pán poslanec podal k podnetu vyjadrenie, v ktorom uvádza, že k neuvedeniu 
nehnuteľnosti došlo omylom, respektíve predmetná nehnuteľnosť v skutočnosti bola v 
oznámení uvedená, avšak bola uvedená na strane, kde malo byť uvedené vlastníctvo 
nehnuteľnosti jeho manželky. Nejedná sa teda o zatajovanie vlastníctva nehnuteľnosti, 
ako takého, ide o chybu, ktorá sa stala pri vypĺňaní elektronického formulára. Komisia 
považovala podané vysvetlenie aj za osobnej účasti poslanca Strojného na rokovaní 
komisii za dostatočné, a preto nepodáva v zmysle ústavného zákona mestskému 
zastupiteľstvu podnet na začatie konania v tejto veci. Ďalší podnet týkajúci sa 
oznámenia na poslanca Igora Petrovčika. Vo svojom vyjadrení k podnetu Ing. Petrovčik 
uviedol, že hoci mal živnostenské oprávnenie do 14. novembra 2019, podnikateľskú 
činnosť v skutočnosti nemohol vykonávať, pretože na jeho majetok ako úpadcu - 
fyzickú osobu, podnikateľa, bol vyhlásený konkurz. Konanie bolo vedené na Okresnom 
súde Košice 1 pod príslušnou spisovou značkou, ktorá sa tu uvádza v podkladoch a 
zákon č. 7 z roku 2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii mu neumožňoval od 
vyhlásenia konkurzu vykonávať podnikateľskú činnosť. K tomuto prípadu chcem 
spomenúť, že chyba nastala v tom, keďže teda chýba v tom jeho oznámení to, čo sa mu 
vytýka, že neuviedol v kolónke, že vykonával podnikateľskú činnosť, pretože ústavný 
zákon vyžaduje vykonávanie podnikateľskej činnosti, ak bolo, je povinný to uviesť 
každý verejný činiteľ. Keďže chýba nielen aktívne využitie oprávnenia podnikať, teda 
výkon sústavnej činnosti za účelom dosiahnutia zisku, ale v jeho prípade chýba aj 
samotné oprávnenie podnikať, lebo úpadca podľa príslušného právneho predpisu nie je 
oprávnený nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu a prípadnú podnikateľskú 
činnosť môže vykonávať iba správca konkurznej podstaty. Komisia preto prijala názor, 
že poslanec Petrovčik od vyhlásenia konkurzu nevykonával podnikateľskú činnosť a 
teda tento údaj ani nebol povinný uviesť vo svojom oznámení. Komisia preto v zmysle 
čl. 7 ods. 7 ústavného zákona 357 v roku 2004 považovala podané vysvetlenie za 
dostatočné a teda nepodáva Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach podnet na začatie 
konania v tejto veci. Štvrtá časť hovorí o zložení komisie a o personálnej zmene v 
zložení komisie. Komisia je kreovaná podľa toho, aké bolo zloženie poslaneckého zboru 
bezprostredne po voľbách. Za zástupcu politickej strany v zmysle požiadaviek na 
zloženie komisie sa považoval pritom aj poslanec, ktorý nebol priamo príslušníkom 
danej politickej strany, ale len kandidoval za danú stranu. Ústavný zákon 357 v roku 
2004 neukladá explicitne povinnosť reagovať na zmeny politickej príslušnosti 
poslancov v priebehu volebného obdobia, napokon bolo by to aj obtiažne, respektíve 
nemožné skúmať do akej miery skutočne konkrétny poslanec reálne zastupuje politickú 
stranu, za ktorú kandidoval, najmä, ak nebol nikdy jej členom. Preto je logický záver, 
podľa ktorého by malo zloženie komisie reflektovať zloženie zastupiteľstva v čase, keď 
sú obidva orgány kreované. Osobitne sa komisia zaoberala aj skutočnosťou, že od jej 
počiatku boli jej členmi dvaja zástupcovia nezávislých poslancov. Správne by mal byť 
iba jeden zástupca za nezávislých poslancov tak, ako aj jeden zástupca za každú 
politickú stranu alebo koalíciu. V súvislosti s týmto sa Martin Seman poslanec vzdal 
svojho členstva v tejto komisii. Komisia to vzala na vedomie a komisia vlastne na 
základe tejto analýzy prijala záver, že súčasné zloženie komisie rešpektuje výsledok 
volieb a v záujme nezasahovania do plurality jednotlivých subjektov komisia ostane 
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v zložení, v akom bola zvolená. Toľko na úvod z mojej strany.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ďakujem pekne. Otváram rozpravu. Pani 

poslankyňa Iľaščíková, nech sa páči. 
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Ja by som chcela dať pozmeňujúci návrh 

uznesenia k tomuto bodu, ale poviem aj dôvod. Včera večer asi aj viacerých poslancov 
oslovil nás pán Djordjevič s jeho dôvodmi a s tým, že sa nemohol zúčastniť dnešného 
zastupiteľstva. Mal pripravený nejaký návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva, 
ktorý v podstate začína to konanie voči pánovi poslancovi s tým, že je tam nejaká 180 
dňová lehota, kedy komisia sa môže vyjadriť. Ja som sa stotožnila s týmto jeho 
návrhom, ale poviem dôvody. Prvým dôvodom je to, že voči nášmu kolegovi pánovi 
Petrovčikovi, ku ktorému sú výhrady a bol podaný podnet, pán Petrovčik je aj členom 
tejto komisie, čo ja považujem troška za stred záujmov a z môjho pohľadu vlastne 
takýto člen komisie, ak sa o jedna o jeho podnete, tak by sa mal buď vzdať aspoň tohto 
konania alebo tejto účasti komisie, kedy sa prejednáva jeho podnet. A po ďalšie: táto 
záležitosť ohľadne pána Petrovčika možno je troška zložitá. To, čo pán Petrovčik 
predložil, ako jeho vyjadrenie, dáva tiež nejakú logiku, ale v podstate ja neviem sa 
rozhodnúť úplne na základe toho a preto by som aj chcela požiadať pána Hlinku s tým, 
že si osobne myslím, že táto komisia mohla byť ovplyvnená jej členom, aby a preto 
dávam toto uznesenie. aby komisia porozmýšľala o tom, aby oslovili nejakého možno 
ústavného právnika, ktorý sa zaoberá týmto ústavným zákonom a aby možno sme si 
vyžiadali nejaké stanovisko k tomuto podnetu, ktorý prišiel od pána Djordjeviča. A 
preto ja sa osobne stotožňujem s návrhom uznesenia, ktorý nám poslal pán Djordjevič 
a prečítam ho. Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach: Mestské 
zastupiteľstvo v Košiciach a) berie na vedomie 1. podnet poslanca Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach pána Michala Djordjeviča vo veci ochrany verejného záujmu 
a zamedzenia rozporu záujmov, obsahuje všetky náležitosti určené v ustanovení čl. 9 
ods. 2 písmeno, písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a 
konštatuje, že podnet je riadne odôvodnený, z podnetu je zrejmé, kto ho podáva, 
ktorého verejného funkcionára sa týka a čo sa namieta, b) konštatuje, že v zmysle 
ustanovenia čl. 9 ods. 3 ústavného zákona č. 357 v roku 2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov dňom 
začatia konania voči verejnému funkcionárovi pánovi Ing. Igorovi Petrovčikovi vo veci 
ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov z dôvodu podozrenia z 
porušenia povinnosti podať písomné oznámenie do 30. apríla každého kalendárneho 
roka podľa ustanovenia čl. 7 ods. 1 písm. b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom 
pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú 
podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie verejného funkcionára, je deň 
doručenia podnetu mestskému zastupiteľstvu, to jest deň 1. 7. 2021, c) začína dňom 
1. 7. 2021 podľa ustanovenia čl. 9 ods. 1 písm. b) a čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného 
zákona č. 357 v roku 2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov konanie vo veci ochrany 
verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov z dôvodu podozrenia z porušenia 
povinnosti podať písomné oznámenie podľa ustanovenia čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného 
zákona č. 357 v roku 2004 Z. z. zákona voči verejnému funkcionárovi Ing. Igorovi 
Petrovčikovi, d) poveruje predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva v Košiciach JUDr. Jaroslava 
Hlinku na zastúpenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach v predmetnom konaní. Ešte 
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by som dodala, komisia verím, že môže požiadať o stanovisko nejakého nezávislého 
právnika na ústavné právo a po ďalšie ešte som zabudla povedať hneď v úvode, že tento 
návrh uznesenia nie je návrhom nášho klubu, čiže ja ako Lucia Iľaščíková som sa 
stotožnila vlastne s týmto návrhom, a preto som ho podala. Čiže nie je to návrh nášho 
klubu, je to môj návrh. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pani poslankyňa. S faktickými sa do rozpravy 

prihlásil pán námestník aj pán poslanec Špak. Nech sa páči, pán námestník. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Poprosím pani predkladateľku 

návrhu. Môžem poprosiť pani predkladateľku návrhu, pani poslankyňu Iľaščíkovú? 
Spomenula ste, že tento návrh bol zaslaný poslancom. Ja takýto návrh neevidujem. To 
znamená, ak ho môžete prosím preposlať v elektronickej podobe na e-maily poslancom, 
keď vás môžem poprosiť, pretože ja som takýto návrh od pána poslanca Djordjeviča 
nedostal. Dostal som 2 e-maily, ktoré sa voči niečomu ohradzovali, ale nebol tam žiaden 
návrh na konanie. To znamená, že mám za to, že sa nestotožňujete s nejakým návrhom 
pána poslanca Djordjeviča, ale predkladáte svoj vlastný, lebo ja nemám žiaden návrh 
pána poslanca Djordjeviča. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja len chcem možno doplniť 

pani kolegyňu poslankyňu, že mali sme školenie všetci. Mali sme tu možnosť byť na 
jednom penzióne, kde prišiel pán podľa mňa erudovaný docent Tekely a ten práve 
hovoril o tom, že si neuvedomujeme akú obrovskú silu majú naše komisie a 
predovšetkým táto, o ktorej je tu teraz reč. Takže fakt to skúsme využiť, lebo ak aj táto 
komisia ukáže, že vlastne je tu len do počtu, tak si nemyslím, že to bude správne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Petrovčik. 
 
p. Petrovčik, poslanec MZ: Vážený pán primátor, vážené poslankyne, poslanci, ďakujem 

svojim predrečníkom za celkom zaujímavé informácie podané. Chcem len upozorniť a 
zároveň informovať členov mestského zastupiteľstva, keďže to tu nebolo spomenuté. 
Na úrovni krajského zastupiteľstva jednohlasne 50 poslancov vyjadrilo názor, aký 
vyjadrilo. To znamená ten, ktorý prezentuje pán predseda komisie Hlinka. Keď sa 
niekto z vás potrebuje uchyľovať k týmto politickým žabomyším vojnám tohto jedného 
pána poslanca, zatiaľ, tak keď to máme tak povedať, tak je to ozaj smutné, že sa necháte 
týmto jedným človekom niektorí vážne takto zmanipulovať. Vážne, buďme vecní. 
Myslím si, že aj dnešné rokovanie ukáže, že dokážeme rokovať vecne aj vďaka 
neprítomnosti tohto človeka tu v tejto sále a verím tomu, že všetci sa spoločne dnes v 
normálnom čase vydáme na prázdniny a dovolenky, takže aj pani Iľaščíkovej, aj pán 
Špak. Prajem všetko dobré, príjemné leto. Zároveň oznamujem, že som v konflikte 
záujmov pri hlasovaní v tomto bode. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. Faktickými na vaše vystúpenie pani 

poslankyňa Iľaščíková, Grega a pán poslanec Špak. 
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ďakujem za slovo. Určite sa, budem reagovať. Určite som sa 

nenechala ovplyvniť pánom Djordjevičom. Stotožnila som sa s tým, že je potrebné túto 
vec preveriť a boli tam nezrovnalosti aj s tým, že ste aj vy členom tejto komisie, čiže v 
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podstate aj vo vašom záujme by malo byť, aby tu bolo nejaké stanovisko možno nejak 
nezávislého právnika, možno aj pána doktora, ktorý nám urobil prednášku ohľadne 
tohto zákona, pretože, ak to takto necháme, tak sa to bude s nami ťahať do volieb 
a myslím si, že v tomto má pravdu pán Djordjevič, že nahrávame alebo respektíve sme 
ovplyvňovaní niekým. Tak buďme nestranní, povedali sme si to aj minulý rok, keď sme 
začali konanie voči ostatným kolegom, ktorí nedopatrením poslali neskôr svoje 
priznania, potom sme vyjadrili hlasovaním, že sa nestotožňujeme s pokutou. Čiže ja si 
myslím, keď sa začne konanie, nič zlé neurobíme. Ja som len chcela požiadať pána 
Hlinku, aby nám pripravil nejaké nestranné nezávislé stanovisko k tomuto. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Grega, nech sa páči. Faktická na pána Petrovčika.  
 
p. Grega, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno. Možno budem patriť podľa toho príhovoru 

v tých krásnych Staromestských listov asi tiež ku krikľúňom a nie ku dobroprajným 
poslancom. Taký krásny výraz, tak som sa dobre zasmial na tom, ten kto to napísal, tak 
to je sila. A tí krikľúni podaktorí, keď si ich pamätám tu boli v minulom období, 
dokonca tu stáli na tých, máme fotku, je to nafilmované, na tých laviciach. Nebrali 
ohľad na to, že sa to zašpiní. Mne je to jedno či to je, neviem ten Petrovčik, starosta 
starého mesta. To sa nejedná o meno, to sa jedná, prosím vás, o princíp. Bolo treba 
niečo zrušiť alebo odovzdať, tak my prví by sme to mali proste strážiť. Od toho sme 
poslanci. Podľa toho nás budú ľudia teda posudzovať. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Špak.  
 
p. Špak, poslanec MZ: Pán kolega exstarosta predrečník to perfektne povedal, že naozaj tu ide 

o princíp. Nemyslím si, že tu ide o mená a však my sme aj bývalí kolegovia zo strany, 
pán kolega Petrovčik, takže nemyslím si, že máme nejakú nevraživosť. Vôbec mi nejde, 
kto tam je napísaný, ale fakt si myslím, že toto prejsť treba a treba to detailne prejednať, 
lebo to, čo sa tu deje aktuálne posledné roky, tak nepamätám si takéto kauzy, ako sa tu 
spájajú. Takže treba to prešetriť, lebo nemyslím si, že ľudia majú dôveru v ľudí, ktorí 
dokážu prehrať na automatoch 200 tis. Eur alebo prísť do politiky s miliónovým dlhom. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Hlinka, nech sa páči. V diskusii.  
 
p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem. Tak dovoľte, aby som aj ja reagoval na niektoré témy, 

ktoré tu boli nanesené. Čo sa týka pána poslanca Petrovčika, áno, je členom tejto 
komisie za stranu, za ktorú kandidoval vo voľbách, nevzdal sa tohto svojho členstva, 
takže nemôžeme ho z toho automaticky z nejakých dôvodov vylúčiť. Čo sa týka 
stretnutí komisie, tie boli v máji a v júni k tým veciam, ktoré som tu vo svojej správe 
spomenul, okrem iného aj k téme Petrovčik. Pán poslanec vyhlásil do zápisnice, že má 
konflikt záujmov, pretože jedná sa o jeho osobou a samozrejme na rokovaní tejto 
komisie nehlasoval. Takže tak. A poslať ho za dvere ako člena komisie, aby nepočúval, 
nemohli sme, pretože je člen komisie. Keď ho chce niekto nechať si odvolať, tak nech 
dajú taký návrh, môžeme aj o tomto návrhu pripadne hlasovať, čo sa týka členstva. Čo 
sa týka právneho posúdenia veci, komisia sa veľmi pedantne a opakovane zaoberala aj 
celým hodnotením jeho prípadu nielen tak, že sme si pozreli to jeho vyjadrenie a sme sa 
s tým akože kvázi podľa podávateľa Djordjeviča uspokojili. V žiadnom prípade. Ale 
sme si napr. preštudovali aj nálezy Ústavného súdu, ktoré hovorili v tejto kauze, nejakej 
podobnej kauze istý svoj právny názor, čiže napr. v tom zmysle, že či samotné 
oprávnenie podnikať tak, ako je to v jeho prípade, postačuje na formovanie záveru, že 
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verejný funkcionár vykonáva podnikateľskú činnosť. Takže vidíme, že sú tam 3 nálezy 
Ústavného súdu. Jeden hovorí, že mala by sa komisia zaoberať vyšetrovaním toho, či 
vykonával ozaj podnikateľskú činnosť verejný funkcionár a prvý a tretí senát povedal, 
že nemožno to skúmať, pretože táto komisia, vážení, nie je vyšetrovací orgán v zmysle, 
že by to bol orgán činný v trestnom konaní alebo napr. daňová inšpekcia alebo daňová 
kontrola. My môžeme požiadať o súčinnosť, ak je daný oprávnený dôvod o poskytnutie 
spolupráce trebárs s nejakými orgánmi aj mimo sféry samosprávy k istej konkrétnej 
téme. Takže  to právne posúdenie sa rodilo veľmi zodpovedne a tu je výsledok toho 
posudzovania v komisii. Komisia, chcem povedať, že podľa paragrafu, podľa čl. 7 
ods. 7 ústavného zákona môže komisia vyžiadať o oznámenie, z oznámenia vyplývajúce 
podnety si môže dať vysvetliť od toho voči komu ten podnet smeruje. Ak táto komisia 
nepovažuje podané vysvetlenia za dostatočné je oprávnená dať podnet na začatie 
konania obecnému zastupiteľstvu alebo mestskému zastupiteľstvu alebo zastupiteľstvu 
vyššieho územného celku. V tomto prípade som povedal, že komisia nakoniec rozhodla, 
že považuje toto vysvetlenie pána Petrovčika za dostatočné a preto odporúčala to 
uznesenie, aby sa táto záležitosť uzavrela v tejto fáze. Ak si myslíte, že treba začať 
znovu konanie voči nemu, to konanie malo by viesť k tomu, že sa majú skúmať nejaké 
ďalšie ešte dôkazy relevantné k danej téme. My sme sa s dôkazmi už zaoberali tak, ako 
sme dokázali, podotýkam, že nie sme vyšetrovací orgán. Čiže, ak by sa začalo konanie, 
bolo by to iba duplicitné a podľa názoru komisie by to neviedlo k zmene názoru, ktorý 
som teraz povedal. Preto si myslím, že by sme to mali takto uzavrieť ako je to v návrhu 
na uznesenie. A to je všetko, čo som chcel povedať, pretože, myslím si, že mohli by 
sme o tom hovoriť, ale ja sa musím držať ako predseda komisie a ako právnik právneho 
rámca tohto prípadu a nemôžem ísť k nejakým emotívnym postupom. Pretože treba si 
uvedomiť, že ak by komisia na základe hlasovania zastupiteľstva rozhodla o tom, že 
poslanec porušil nejakú svoju ústavnú povinnosť, je potrebné vydať k tomu písomné 
rozhodnutie komisie a to rozhodnutie podlieha opravnému konaniu, čiže odvolaniu, 
pokiaľ by niekto, čiže ten voči komu to smerovalo, podal odvolanie a preskúmava to 
Ústavný súd potom. Takže je to istá procedúra a nie preto, že to je procedúra vás 
oboznamujem, že aké sú možnosti a čo z toho vyplýva. Takže ja sa stotožňujem s tým, 
čo za komisiu akúkoľvek som pripravil a predniesol. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. S faktickými sa prihlásili 

pán námestník Gibóda a pán poslanec Strojný. Nech sa páči. Pán námestník, máte slovo, 
faktická na pána poslanca Hlinku. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ja by som chcel poprosiť pána 

predsedu komisie OVZ, pána poslanca Hlinku, ktorý nevykonáva túto funkciu prvý rok, 
ani prvé volebné obdobie, aby ozrejmil kolegom poslancom, či môžeme, ak komisia 
neodporučila začatie takéhoto konania, či môže zastupiteľstvo odhlasovať začatie 
takéhoto konania. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, odpoviete teraz alebo? Ešte nech zareaguje pán 

poslanec Strojný, asi na vás a urobíme to takto. Nech sa páči, pán poslanec.  
 
p. Strojný, poslanec MZ: Ja len na doplnenie pána starostu, keďže informácia o činnosti 

komisie sa týka aj mňa, mal by som asi ohlásiť konflikt záujmov pred hlasovaním. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Hlinka v prípade, keď máte vedomosť na základe 

pána námestníka. 
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p. Hlinka, poslanec MZ: No, ja budem citovať zákon 9 ústavného zákona, odsek 6. Citujem, 

ak sa v konaní preukázalo, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil nejaké 
obmedzenie ustanovené týmto ústavným zákonom alebo nejakým zákonom a v 
oznámení uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje, tak potom môže zastupiteľstvo 
samozrejme konať. Ja som vám povedal, že v tej fáze úvodnej sme sa tým zaoberali na 
úrovni komisie a komisia dospela k tomu záveru, čo som povedal. Samozrejme ten 
rozhodovací orgán je vždy zastupiteľstvo. Komisia má kvázi poradnú funkciu, 
samozrejme aj iniciatívnu. Takže je na vás, ak sa chcete prikloniť k nejakému inému 
názoru a stanovisku v uznesení, ja nebudem vás môcť, vám v tom brániť. Takže my 
potom budeme konať tak, ako zastupiteľstvo prijme uznesenie. Takže je možné aj tak, 
hej.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Diskutujúcich v rozprave sme vyčerpali. 

Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhov, ktoré boli 
doručené písomnou podobou, nakoľko návrhy pozmeňujúce neboli doručené asi 
všetkým poslancom, prosím, prečítajte ich celé.   

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže návrhová komisia obdržala jeden 

návrh okrem pôvodných, lebo tam ich je viacej, ktoré predložil predseda komisie 
v rámci bodu. Takže návrh na uznesenie, ktorý predložila pani poslankyňa Iľaščíková, 
ktorá sa stotožnila s návrhom pána poslanca Djordjeviča: „Mestské zastupiteľstvo 
v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov po a) berie na vedomie podnet 
poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach pána Michala Djordjeviča vo veci 
ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov obsahuje všetky náležitosti 
určené ustanovení čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona č. 357 z roku 2004 Z. z. o 
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 
neskorších predpisov a konštatuje, že podnet je riadne odôvodnený, z podnetu je zrejmé, 
kto ho podáva, ktorého verejného funkcionára sa týka a čo sa namieta, b) konštatuje, že 
v zmysle ustanovenia čl. 9 ods. 3 ústavného zákona 357 v roku 2004 o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 
predpisov dňom začatia konania voči verejnému funkcionárovi pánovi Ing. Igorovi 
Petrovčikovi vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov z 
dôvodu podozrenia z porušenia povinnosti podať písomné oznámenie do 30. apríla 
každého kalendárneho roka podľa ustanovenia čl. 7 ods. 1 písm. b) aké zamestnanie 
vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo 
štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone 
funkcie verejného funkcionára je deň doručenia podnetu mestského zastupiteľstvu, to 
jest deň 1. 7. 2021, c) začína dňom 1. 7. 2021 podľa ustanovenia čl. 9 ods. 1 písm. b) a 
čl. 9 ods. 2 písm. v) ústavného zákona 357 z roku 2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 
konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov z dôvodu 
podozrenia z porušenia povinnosti podať písomné oznámenie podľa ustanovenia čl. 7 
ods. 1 písm. b) ústavného zákona číslo 357 v roku 2004 Z. z. voči verejnému 
funkcionárovi Ing. Igorovi Petrovčikovi, d) poveruje predsedu komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva 
v Košiciach JUDr. Jaroslava Hlinku na zastupovanie Mestského zastupiteľstva v 
Košiciach v predmetnom konaní.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Prosím, hlasujte.  
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Hlasovanie č. 27 -  za: 4, proti: 2, zdržali sa: 23 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol. Návrhová komisia, prosím, pokračujte.  
 
p. Knap, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem. Pán poslanec Hlinka nám 

predložil päť návrhov. Prvý: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných 
právnych predpisov berie na vedomie Informáciu o činnosti komisie Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov zo dňa 24. 6. 2021 podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 28 -  za: 27, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  
 
p. Knap, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 

príslušných právnych predpisov berie na vedomie záver komisie o dostatočnosti 
vysvetlenia poslanca Mgr. Strojného podľa predloženého.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 29 -  za: 30, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Nech sa páči, návrhová komisia 

pokračujte.  
 
p. Knap, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 

príslušných právnych predpisov berie na vedomie závery komisie o dostatočnosti 
vysvetlenia poslanca Ing. Petrovčika.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 30 -  za: 25, proti: 1, zdržali sa: 4 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Nech sa páči, pokračujte.  
 
p. Knap, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 

príslušných právnych predpisov berie na vedomie zánik členstva Mgr. Martina Semana 
v komisii Mestského zastupiteľstva v Košiciach na ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 31 -  za: 29, proti: 1, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. A posledným návrhom na uznesenie, 

nech sa páči. 
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p. Knap, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 
príslušných právnych predpisov berie na vedomie aktuálne zloženie komisie, ktorá 
rešpektuje výsledok volieb v čase kreovania komisie, podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 32 -  za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. Bod sme vyčerpali. 

- - - 
 
Bod č. 2/2  
Personálne zmeny v komisiách MZ (Komisia cirkví, Komisia ŽP, VP a ochrany zdravia, 
Komisie MZ pre deľbu pôsobností medzi mesto a MČ) 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 2.2 pán poslanec Berberich predložil návrh na bod a 

to sú personálne zmeny v komisiách MZ. Nech sa páči, pripravte si všetci svoje návrhy. 
Nech sa páči, otváram rozpravu. Pán poslanec Berberich. 

 
p. Berberich, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Tak v mojej komisii cirkevnej došlo k jednej 

zmene, tak by som to chcel takto aj administratívne vyriešiť, predložím svoj návrh. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov berie na 
vedomie zánik členstva v komisii cirkví neposlanca ThLic. Petra Kentoša z dôvodu 
vzdania sa k 1. 7. 2021. Takže poprosím potom ešte aj kolegov ďalších, ktorí mali 
návrhy, aby ich predniesli a doručili návrhovej komisii. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Blanár.  
 
p. Blanár, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán primátor. Takže môj návrh sa týka komisie 

životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia pri Mestskom zastupiteľstve 
v Košiciach, nakoľko pán predseda komisie dnes na zastupiteľstve nie je, tak 
predkladám tento návrh ja, keď som členom tiež tejto komisie. Takže prečítam návrh. 
Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach: Mestské zastupiteľstvo v 
Košiciach podľa § 6 zákona č. 401 z roku 90 Z. z. o meste Košice v znení neskorších 
predpisov § 10 a § 15 zákona č. 369 z roku 90 o obecnom zriadení v neskorších 
predpisov berie na vedomie zánik členstva komisie životného prostredia, verejného 
poriadku a ochrany zdravia pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach neposlanca Dariny 
Barabasovej z dôvodu vzdania sa k 30. 6. 2021 a zánik členstva v komisii životného 
prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia pri mestskom zastupiteľstve v 
Košiciach neposlanca Edity Virčíkovej z dôvodu vzdania sa k 30. 6. 2021. Predkladám 
to ja. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Vrchota. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som rád predniesol návrh na zloženie 

novovzniknutej komisie, ktorá vznikla na ostatnom zastupiteľstve. Vychádzam z toho, 
keďže to bol prerušený bod, ako mi nahlasovali záujem poslanci v tom čase. Takže 
dovolil by som si predniesť. Dúfam, že na nikoho nezabudnem. Dovolil by som si 
predniesť návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 zákona 
číslo 401/1990 zbierky o meste Košice v znení neskorších predpisov § 10, paragrafu 15 
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zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov volí a) za 
predsedu komisie MZ komisia pre deľbu pôsobnosti medzi mesto a mestské časti Mgr. 
Marcela Vrchotu, b) členov - poslancov komisie, komisia pre deľbu pôsobnosti medzi 
mesto a mestskej časti 1. Mgr. Marcel Vrchota, 2. Mgr. Zuzana Slivenská, 3. Ing. Igor 
Petrovčik, 4. Mgr. Dominik Karaffa, 5. Ing. Vladimír Saxa, 6. Ing. Mgr. Miloš Ihnát, 7. 
Miroslav Špak, 8. PhDr. Michal Kaliňák, PhD., 9. Doc. MUDr. Mgr. Michal Jesenko, 
PhD., 10. Bc. Adam Beregszászi, 11. Ing. Ján Nigut a 12. Mgr. Martin Seman. Ďakujem 
pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Sú ešte nejaké návrhy ku komisiám? Pán poslanec 

Karaffa, nech sa páči. Je tu faktický návrh, možno trošku neskôr zareagoval pán 
poslanec Rovinský. Pán poslanec dovolíte, aby pán poslanec Rovinský ešte zareagoval 
asi na pána poslanca Vrchotu. 

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Áno, áno, áno... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Rovinský. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Takto, pán poslanec Vrchota, zrejme zabudol na to, že som sa do 

komisie hlásil aj ja. Takže by som prosil, aby doplnil ten návrh.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Iľaščíková, nech sa páči. Sú 

faktické smerom k pánovi poslancovi Vrchotovi. Pán poslanec, vy máte diskusný 
príspevok. Pani poslankyňa Iľaščíková, technici to zatiaľ zariadia.  

 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Chcem sa opýtať pána Vrchotu, že kedy 

sa mali hlásiť poslanci, či to bolo na minulom zasadnutí. A po ďalšie, ak to má byť 
nejaká komisia na rozdelenie kompetencií mestských častí, tak ma udivuje, že napríklad 
z Ťahanoviec sú tam skoro všetci poslanci, okrem pána Strojného. Hej, keď už, tak keď 
už máme rozdeliť nejak tých poslancov do tejto komisie, tak prosím nejaký takýto 
pomer, aby buď z každých mestských častí alebo aby bol pomer veľké a malé mestské 
časti zastúpený v tejto komisii. Pretože s takýmto zložením ja nesúhlasím určite 
a budem proti. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Poprosím pána poslanca Karaffu dať na začiatok, 

lebo on nasleduje v rámci diskusných príspevkov a má zároveň aj slovo. Takže pán 
poslanec Karaffa. Máte slovo.  

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Aj tu z diskusie v zadných radoch, 

konkrétne pani s poslankyňou a starostkou jazera pani Kovačevičovou sme sa rozprávali 
a vidieť to vlastne aj z toho, akí sú tam ďalší prihlásení aj aj za starostov, tak ja by som 
chcel navrhnúť, aby do komisie bola dopísaná aj pani poslankyňa a starostka pani 
Kovačevičová, ktorá sa dlhodobo tejto téme venuje, ale kolegyne, kolegovia, aj 
vzhľadom na to, ako je ten materiál, respektíve aj vzhľadom na to, ako je, ako je to celé 
predložené, ja mám vážnu pochybnosť aj o tom, že či si volíme aj správneho predsedu. 
Takže neviem, neviem, či by nebolo v tejto chvíli dobré, prosím... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ak dovolíte, prosím vás, vážené poslankyne, vážení poslanci, 

prosím, venujme sa diskusii a diskutérom, ktorí sú prihlásení do rozpravy.  
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p. Karaffa, poslanec MZ: Prosím o pozornosť. Ja neviem, či by v tejto chvíli nebolo dobré 
prerušiť toto rokovanie, dohodnúť sa na nejakej slušnej štandardnej úrovni tak ako, tak 
ako by to malo byť, pretože ide o veľmi vážne rozhodnutie. Ide o komisiu, ktorá bude 
riešiť veľmi vážnu otázku a ja si myslím, že k takejto vážnej otázke, je treba pristupovať 
na určitej úrovni komunikačnej. Myslím, že sú tam nejaké procedurálne návrhy 
a možnože niekto aj z tých kolegov to aj navrhne. Tak, ak to nenavrhne, navrhnem to ja 
sám.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Najprv sa budeme venovať procedurálnym 

návrhom. Pani poslankyňa Slivenská, nech sa páči, máte slovo.  
 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Pán Karaffa ma predbehol, pán poslanec 

Karaffa. Ja som bola prihlásená už predtým. Takže áno, navrhujem prerušiť tento bod, 
nakoľko s niektorými bolo odkomunikované táto téma a nominácie, s niektorými nie. 
Tak bolo by dobré, aby si pán starosta Vrchota to prešiel s každým a potom sa to 
vykreuje a môžeme ušetriť čas tuná na zastupiteľstve. Ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujeme o procedurálnom návrhu pani 

poslankyne Slivenskej. Nech sa páči, hlasujme.  
 
Hlasovanie č. 33 -  za: 24, proti: 4, zdržali sa: 4 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Bod 2.2 je v tejto chvíli prerušený. 

Unblock. Takto, takto to bolo povedané. Ďakujem pekne. 
- - - 

 
Bod č. 3 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o podmienkach predaja 
na trhovisku pred Verejným cintorínom mesta Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Dámy a páni, vážené pani poslankyne, páni poslanci, porosím, ak 

chcete prestávku na diskusiu, môžem ju urobiť. Ak chceme pokračovať v rokovaní, 
prosím, venujme sa bodom, ktoré sú pred nami. Prosím, prezentujte sa. Ďakujem pekne. 
Pod bodom číslo 3 predkladám materiál Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Košice o podmienkach predaja na trhovisku pred Verejným cintorínom mesta Košice. 
Nakoľko ide o schválenie všeobecne záväzného nariadenia je potrebná trojpätinová 
väčšina prítomných poslancov. Nech sa páči, otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu 
a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 

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

príslušných právnych predpisov schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice 
o podmienkach predaja na trhovisku pred Verejným cintorínom mesta Košice podľa 
predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 34 -  za: 30, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

- - - 
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Bod č. 4 
Zmena zriaďovacej listiny Správy mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 
Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 4 predkladám materiál Zmena zriaďovacej 

listiny Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice. Otváram 
rozpravu. Uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.  

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

podľa príslušných právnych predpisov 1. ruší zriaďovaciu listinu príspevkovej 
organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach podľa predloženého návrhu, 2. 
schvaľuje novú zriaďovaciu listinu príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v 
Košiciach podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 35 -  za: 30, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

- - - 
 
Bod č. 5 
Výpožička časti pozemku a telesa parkoviska pre Správu mestskej zelene v Košiciach – 
prevádzkovanie Trhoviska pri Verejnom cintoríne v Košiciach 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 5 predkladám materiál Výpožička časti pozemku 

a telesa parkoviska pre Správu mestskej zelene v Košiciach - prevádzkovanie trhoviska 
pri Verejnom cintoríne v Košiciach. Nech sa páči, otváram rozpravu. Uzatváram 
rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.  

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje výpožičku časti pozemku C KN 
parc. 433/3 o výmere 60 m² zastavanej plochy nádvoria katastrálne územie Južné mesto 
a totožnej časti telesa parkoviska z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Správu 
mestskej zelene v Košiciach za účelom prevádzkovania trhoviska pri Verejnom 
cintoríne v Košiciach podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 36 -  za: 29, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  

- - - 
 
Bod č. 6 
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu 
Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 3 – Verejná osobná doprava, názov projektu 
„Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach – 2. časť“ 
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p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 6 predkladám materiál Predloženie žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Integrovaná 
infraštruktúra, Prioritná os 3 - Verejná osobná doprava, názov projektu „Obnova 
vozidlového parku električiek v Košiciach – 2. časť“. Otváram k materiálu rozpravu. 
Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.  

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

podľa § 10 zákona č. 401 z roku 1990 Zbierky o meste Košice v znení neskorších 
predpisov po a) schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za 
účelom realizácie projektu s názvom „Obnova vozidlového parku električiek 
v Košiciach – 2. časť“ podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 37 -  za: 29, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

- - - 
 
Bod č. 7 
Zmena zriaďovacej listiny K13 - Košické kultúrne centrá, Kukučínova 2, 040 01 Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 7 predkladám materiál Zmena zriaďovacej 

listiny K13 - Košické kultúrne centrá, Kukučínova 2, Košice. Nech sa páči, otváram 
rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh. 

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

príslušných právnych predpisov po 1.) zrušuje zriaďovaciu listinu príspevkovej 
organizácie K13 - Košické kultúrne centrá, Kukučínova 2, Košice zo dňa 20. 9. 2013 
v znení Dodatku číslo 1 zo dňa 3. 7. 2015, v bode 2) schvaľuje novú zriaďovaciu listinu 
príspevkovej organizácie K13 - Košické kultúrne centrá, Košice podľa prílohy k 
uzneseniu podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 38 -  za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

- - - 
 
Bod č. 8 
Zákaz prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Košice – zámer – 
pokračovanie rokovania o prerušenom bode 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 8 predkladám materiál Zákaz prevádzkovania 

niektorých hazardných hier na území mesta Košice - zámer - pokračovanie rokovania 
o prerušenom bode. Nech sa páči, otváram rozpravu. Pán poslanec Špak, nech sa páči. 
Pán poslanec Špak má procedurálny návrh, nech sa páči. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Ten istý procedurálny návrh podám, ako som dal na začiatku, návrh na 
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vylúčenie z programu a prípravu na september, ktorá sa aj nachádza. Prerušenie, pán 
kolega, prerušenie bodu rokovania a prípravu materiálu na september, čo je aj v tom 
materiáli napísané. Takže dávam návrh na prerušenie bodu rokovania.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Viete, len aký materiál pripraviť? Nech rozumieme zadaniu.  
 
p. Špak, poslanec MZ: Pán primátor, ja si myslím, že sme ho čítali všetci a to, čo v tom 

uznesení tam je, tak je to, čo starostovia urobia aj bez toho, aby sme ich uznášali a ja 
neviem čo žiadali. Však každý starosta to krásne splnil. To znamená, pripravte to na 
september tak, ako to píšete v materiáloch a tam to celé prejednáme. To znamená, ten 
návrh uznesenia, každá jedna vec je vec, ktorú môžete vyriešiť emailom a teraz si tu 
robiť nejakú politickú debatu a ešte na zastupiteľstve, ktoré chceme rýchlo, 
no zbytočne. Ako dosť kampane. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Návrh je jasný, prerušiť bod rokovania o tomto bode. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujte o procedurálnom návrhu pána poslanca 

Špaka.  
 
Hlasovanie č. 39 -  za: 19, proti: 2, zdržali sa: 8 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prerušený bol. Ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 9 
Návrh VZN mesta Košice o zmene hranice medzi MČ Košice – Krásna a MČ Košice – 
Naj jazerom v lokalite na Čechovovej ulici 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 9 predkladám materiál Návrh všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Košice o zmene hranice medzi Mestskou časťou Košice - 
Krásna a Mestskou časťou Košice - Nad jazerom v lokalite na Čechovej ulici. Nech sa 
páči, otváram rozpravu. Rozpravu uzatváram a poprosím návrhovú komisiu. 

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

podľa príslušných právnych predpisov schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Košice o zmene hranice medzi Mestskou časťou Košice - Krásna a Mestskou časťou 
Košice - Nad jazerom v lokalite na Čechovovej ulici podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 40 -  za: 30, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 10 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o výkone správy pri osobitnom 
užívaní miestnych účelových ciest 
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p. Polaček, primátor mesta: Bodom číslo 10 predkladám materiál Návrh všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Košice o výkone správy pri osobitnom užívaní niektorých miestnych a 
účelových ciest. Nech sa páči, otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu, potom, ako bude 
rozprávať pán poslanec Balčík. Nech sa páči.  

 
p. Balčík, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja prednesiem jeden pozmeňujúci návrh k tomuto 

VZN-ku. Paragraf 8 znie: na osobitné užívanie verejných účelových ciest sa primerane 
použijú ustanovenia druhej časti tohto nariadenia. To je odôvodnenie tejto zmeny je 
vlastne legislatívna špecifikácia, respektíve správne vyprecizovanie znenia paragrafu 8. 
Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Zmena je iniciovaná legislatívnou komisiou pri mestskom 

zastupiteľstve.  
 
p. Balčík, poslanec MZ: Áno. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Rozpravu uzatváram. Pán poslanec 

Lörinc, ešte. Prosím, hláste sa naozaj, keď tá rozprava je otvorená. Ďakujem. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ospravedlňujem sa. Ja len pán primátor, lebo mali sme viacero 

pripomienok na precizovanie, keďže sídlisko KVP má trošku iné kompetencie ako majú 
ostatné veľké mestské časti a sme správcom komunikácií. Čiže prechádzali sme do 
diskusie o tom, že v akom pomere sa toto VZN-ko bude vzťahovať na sídlisko KVP, 
ako to bude fungovať. Chcel by som len takto upriamiť pozornosť, aj kolegov, aj vás 
pán primátor na to, že potrebujeme vyriešiť historicky niečo, čo funguje a ono to 
v podstate nefunguje a to je fakt, že mesto Košice udeľuje reserve značky na sídlisku 
KVP aj za poplatok a tak to bolo v minulosti. Vyberá za to peniaze, ale sídlisko KVP 
robí správu tých parkovísk, stavia nové parkoviská, robí zimnú údržbu, letnú údržbu. 
Čiže príde mi tak ako historicky nie dobre rozdelené to, že niekto, teda magistrát určuje 
reserve značky, vyberá za to peniaze a KVP-čko sa stará. Čiže toto potrebujeme vyriešiť 
a som otvorený diskusii. Ďakujem veľmi pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú 

komisiu o návrh na uznesenie.  
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Obdržali sme jeden 

pozmeňujúci návrh pána poslanca Balčíka, takže ho prečítam: „Mestské zastupiteľstvo 
v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov mení § 8, ktorý bude znieť: na 
osobitné užívanie verejných účelových ciest sa primerane použijú ustanovenia druhej 
časti tohto nariadenia.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 41 -  za: 29, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý a poprosím návrhovú komisiu. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže pôvodný návrh: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 zákona č. 369 o obecnom zriadení v znení 
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neskorších predpisov a § 10 ods. 3 písm. b) zákona 401 o meste Košice v znení 
neskorších predpisov schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o výkone 
správy pri osobitnom užívaní miestnych a účelových ciest podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 42 -  za: 21, proti: 1, zdržali sa: 8 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prešiel. Ďakujem pekne.  

- - - 
 
Bod č. 11 
Pokračovanie rokovania MZ o bode „ÚPN-Z Lorinčík, Zmeny a doplnky 2018“ 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 11 predkladám materiál Pokračovanie rokovania 

v mestskom zastupiteľstve o bode ÚPN zóny Lorinčík, zmeny a doplnky 2018. Nech sa 
páči, otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na 
uznesenie.  

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

príslušných právnych predpisov berie na vedomie Správu o postupe obstarávania a o 
prerokovaní návrhu ÚPN-Z Lorinčík, schvaľuje Územný plán zóny Košice - Lorinčík a 
žiada primátora mesta Košice zabezpečiť v spolupráci s odborne spôsobilou osobou pre 
obstarávanie predmetnej územnoplánovacej dokumentácie v bodoch 1 až 5 podľa 
predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 43 -  za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  

- - - 
 
Bod č. 12 
Prenájom pozemkov v k. ú. Južné mesto na dobu určitú 30 rokov pre Košickú 
Futbalovú Arénu (KFA), a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 12 je predložený materiál Prenájom pozemkov v 

katastrálnom území Južné mesto na dobu určitú 30 rokov pre Košickú futbalovú arénu, 
a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Otváram rozpravu. Pán poslanec Karaffa, 
nech sa páči. 

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Nemám príspevok priamo k tomuto bodu, len 

prosím o vysvetlenie toho hlasovania pri návrhu všeobecne záväzného nariadenia o tých 
komunikáciách, či prešiel alebo neprešiel, lebo v tejto časti zastupiteľstva je taká 
diskusia a nie sme si celkom istí, či skutočne bol schválený ten návrh. Lebo nebola tam 
trojpätinová väčšina, ale len tá jednoduchá. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Prosím, nešpekulujme o tom, či prešlo. Trojpätinová väčšina 

prítomných poslancov minimálne 60 %, hlasovalo 70 % účastných, takže prosím, 
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pokračujme ďalej, pán námestník má slovo a zároveň je aj predkladateľom tohto 
materiálu.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za slovo, pán primátor, kolegovia poslanci, 

máte pred sebou bod, respektíve dva body, ktoré sa týkajú Košickej futbalovej arény 
(KFA). Pôvodne schválené uznesenia alebo séria uznesení, ktoré sa týkajú tohto 
projektu, sa dnes pretransformujú do týchto dvoch uznesení v bodoch 12 a 13. Súvisí to 
s našou snahou o dokončenie nie len tak štadióna, ale samotnej akadémie a po 
rokovaniach aj s investorom aj za účasti právnikov KFA aj mesta Košice sme dospeli k 
tomu, že sa oddelí pozemkovo časť, čo sa týka akadémie. K tomu ste už schválili aj 
zámeny v majetkových bodoch, za čo vám pekne ďakujem a zároveň máme zmenu 
spôsobu prenájmu z doby neurčitej na dobu určitú, 30 rokov pre obidva subjekty. 
Vzhľadom aj na diskusiu, ktorá vyplynula na majetkovej komisii, ja viem, že to možno 
nebude úplne to, čo si aj niektorí poslanci by prípadne želali, ale rozhodli sme sa aj po 
diskusii aj s investorom, aj z u nás na vedení KFA predložiť, som sa rozhodol predložiť 
takýto pozmeňujúci návrh k návrhu na uznesenie. Predložený návrh na uznesenie sa 
dopĺňa bodom 3, ktorý znie: po tretie  nasledovné podmienky nájomnej zmluvy. 
Nájomca bude po uplynutí doby nájmu povinný odpredať prenajímateľovi stavbu 
vrátane súvisiacej infraštruktúry za jedno euro v lehote do 90 dní od skončenia nájmu. 
Tým nie je dotknuté právo mesta odmietnuť odkúpenie stavby. Nájomca bude po 
uplynutí doby nájmu oprávnený požiadať mesto o nájom stavby v súlade s právnymi 
predpismi platnými v danom čase, pričom mesto sa zaväzuje predložiť túto žiadosť na 
schválenie príslušnému orgánu, pravdepodobne zastupiteľstvu. Nesúhlas príslušného 
orgánu s nájmom nemožno považovať za porušenie zmluvnej povinnosti mesta. Súvisí 
to s tým, nakoľko aj v prípade KFA, do ktorej mesto vkladalo značné prostriedky, aj v 
prípade akadémie, do ktorej mesto vkladá de facto finančné prostriedky 
prostredníctvom nájmu za euro. Týmto riešime, prípadne v budúcnosti by sme sa vyhli 
nejakým problémom pri vysporiadaní investícií. Je to už aj prerokované s investorom do 
Košickej futbalovej arény a tak, ako v prípade KFA, aj v prípade bodu 13, bude to 
zapracované do tých, vlastne toto bude tvoriť ten základ tej nájomnej zmluvy a jej 
podmienok. Toľko možno na úvod. Nech sa páči, pán poslanec Lörinc. 

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja využijem príležitosť, lebo mám dve 

otázky, ktoré sa opakujú a boli aj na komisii športu. Pán viceprimátor, prvá otázka je, či 
teda máme nejakú víziu alebo prísľub, čo sa týka financovania zvyšných - tretej a štvrtej 
časti tribúny. Lebo viem, že prebiehali aj nejaké rokovania s vládou a tak ďalej. Čiže, 
keby ste nám vedeli dať posledný status. A druhá otázka je: v médiách boli 
prezentované informácie, že klub FC Košice by rád už na jeseň začal v podstate hrať na 
tomto štadióne s tým, že vieme, že momentálne je siedmy mesiac a trávnik nie je 
položený. Či je toto ako keby relevantná informácia a že či mesto Košice teda stíha 
položiť trávnik tak, aby sa aj stihol zakoreniť, aby sa na jeseň mohlo hrať. Ďakujem 
veľmi pekne.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za otázky. Začnem dostavbou. Práve minulý 

víkend v piatok zasadal v Košiciach Fond na podporu športu, ktorý je zriadený pri 
ministerstve školstva. My sme aj s pánom primátorom prezentovali nielen materiál 
reštartu športovej infraštruktúry, ale prvá zastávka, ktorú sme mali aj s týmto fondom a 
jeho predstaviteľmi bola práve na Košickej futbalovej aréne. Prešli sme si túto arénu, 
pretože to, o čom sa baví aj pán primátor, keď je na rokovaniach na tej najvyššej úrovni 
na vláde alebo na ministerstve školstva, sa bavíme o tom, že cez ktorú inštanciu pritečie, 
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pritečú tieto peniaze na dostavbu. Či to bude Ministerstvo školstva alebo fond. Fond 
alebo jeho predstavitelia, hlavne jeho predseda, uznali, že tu sa jedná o ich športovú 
infraštruktúru de facto národného významu. To znamená, že fond sa bude zaoberať tým, 
aby pripravil výzvu, ak na túto infraštruktúru národného významu. Verím tomu, že tak 
ako prebiehajú rokovania, ako ma informuje pán primátor, by malo byť do konca leta, 
sme mali mať vyriešenú túto otázku dofinancovania zo strany vlády a štátu. Čo sa týka 
samotného fungovania klubu, ja som sa snažil túto tému nekomunikovať a mal som takú 
džentlmenskú dohodu s klubom, že túto tému nekomunikujeme vzhľadom na 
prebiehajúce rokovania, aj keď ste si asi všetci prečítali rozhovor s pánom predsedom 
klubu. Včera sme mali dosť intenzívne niekoľko asi štvorhodinové rokovanie za účasti 
aj právnikov. Zdá sa to, že sme dospeli ku finálnej dohode. Je naplánované na budúci 
týždeň ohlásenie výsledkov tohto rokovania. Máme odkonzultované aj s firmou, ktorá 
má nielen posadiť tento trávnik, ale sa o neho aj prvé mesiace starať, že je to reálne 
stihnuteľné tak, aby ešte túto sezónu odohral klub na štadióne, avšak nezačne na konci 
augusta, ako sme predpokladali, vzhľadom na to, že sa naťahovali tieto rokovania, tak 
zatiaľ je predpokladaný termín na konci septembra. Je to, bolo to aj už tým hlavným 
akože míľnikom, že ak sa nedohodneme teraz, alebo poviem to, že začiatkom budúceho 
týždňa, tak už sa reálne bavíme potom skôr o tej jarnej časti ako o tejto ešte jesennej. 
Ale je robené všetko preto a verím, že tak ako tí odborníci, ktorí sú aj na túto výsadbu 
trávnika, garantovali, že je to možné stihnúť tak, že to bude takto stihnuteľné. Nech sa 
páči, pán poslanec Filipko. 

 
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážený pán námestník, kolegyne, kolegovia, 

vážení hostia, ja som svoju pripomienku už adresoval majetkovej komisii. Mám 
vnútorne problém s formuláciou bodu číslo dva uznesenia pod bodom a). Ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak, v tom prípade prenajímateľ odkúpi dielo za obvyklú 
cenu, ktorá sa stanoví znaleckým posudkom. Ak dôjde k ukončeniu nájmu skôr ako 
uplynie 5 rokov trvania nájmu atď. a nebude to cena menšia ako 90 % obstarávacích 
nákladov. My sme ako mesto Košice do toho štadióna dali vlastné úverové peniaze vo 
výške 13 mil. Eur. Neviem to vysvetliť občanovi, keď sa ma raz opýta, že ak by táto 
situácia nastala, podotýkam, že nemusí nastať, ale môže, že mesto opäť odkúpi tento 
štadión a opäť tam vloží minimálne 90 % z tých 13 mil.. Pýtal som aj pána primátora, aj 
pána námestníka, aby sme sa skúsili s tým vysporiadať. Ja neviem za toto uznesenie 
zahlasovať, ale vnímam, že niečo s tým treba urobiť, tú nájomnú zmluvu treba podpísať. 
Ostáva nám len veriť, že takáto situácia nenastane. S ostatnými podmienkami nemám 
výhrady, ani k tomu doplňujúcemu návrhu, čo predložil pán námestník. Ja verím, že 
toto nenastane, ale pripadá mi to také zvláštne, ak som raz sa zaúveroval a budem 
splácať ešte tých 13 mil. a zrazu nastane situácia opäť zaplatiť tých 90 %. Neviem, 
neviem na to riešenie. Neviem, zrejme pán námestník mi hovoril začiatkom rokovania, 
že teda ani právnici sa s tým nevedeli vysporiadať. Je to taká maličká nášľapná mína do 
budúcnosti. Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Nech sa páči, pán poslanec Knap. 
 
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Keď sme boli na poslednej obhliadke so zástupcami 

mesta zhotoviteľa poslanci, tak vtedy tam padol taký návrh alebo taká vízia, že ten prvý 
zápas by sa mohol odohrať v marci tohto roku, hej. Možno sa mýlim, možno nie. Tak 
neudialo sa to. Je tam viacero asi okolností, ktoré to zapríčinili. Verím, že Košičania sa 
ma pýtajú a očakávajú občania, že kedy sa stanoví nejaký pevný termín aspoň, v ktorom 
mesiaci by to bolo možné, ale je tu aj otázka práve toho trávnika, ku ktorému ste sa aj 
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pán viceprimátor vyjadrili, aj kolegovia poslanci. Viem, že skúsenosti niektorých 
štadiónov, ak to robili v letnom období, tak po roku mohli ten trávnik znovu meniť 
vzhľadom k počasiu, aby sa to nestalo aj u nás. Áno, v niektorých mestách sa to 
konkrétne na Slovensku stalo. Takže tam, aby sa zbytočne nevyhodili peniaze. A ďalšia 
otázka je práve tej dostavby, lebo pamätám si presne tú informáciu, kedy zhotoviteľ 
hovoril, že nie dôležité len určiť termín, kedy sa dve tribúny budú stavať, ale aj to, ako 
dlho sa zhotovujú komponenty, a hovoril, je to minimálne 11 mesiacov od objednávky, 
kedy to vedia dodať. To znamená, my musíme rátať časový horizont, že keď sa aj do 
budúcna schvália tieto finančné prostriedky pomoci cestou či vlády alebo fondu, tak 
musíme rátať s tým, že 11 mesiacov budeme čakať na komponenty a potom ďalšie 
obdobie bude trvať dokončenie štadióna, aby sme aj tieto údaje brali do úvahy. 
Ďakujem pekne. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Začnem od konca samozrejme. 

Samozrejme, pán poslanec, my nečakáme iba na to, že kedy budú schválené tieto zdroje 
a vtedy začneme rokovania, ako už ste aj boli informovaní v tom prehľade naposledy, 
čo sa týka financovania. Je tam, bola tam uvedená nejaká odhadovaná suma zo strany 
dodávateľa. Už o tejto cene a o tých prácach, ktoré tam sú, aj o tom navýšení, ktoré tam 
bolo avizované, už jednáme. To navýšenie sa napríklad už podarilo zjednať na nižšiu 
sumu. A jednáme aj z toho dôvodu, aby dodávateľ bol pripravený zo strany svojich 
subdodávateľov alebo dodávateľov tými kapacitami začať tieto práce a diskusiu, ktorú 
vedieme je, aby v priebehu roka, respektíve leta 2022 a na začiatku jesene bol schopný 
dokončiť tento štadión. Čo sa týka samotnej trávy, opäť raz môžem iba povedať a verte 
mi, nechcem vyhodiť tieto peniaze von oknom. Dôvod prečo to nebolo v marci, my sme 
aj komunikovali s klubom. Je to otázka aj vzájomnej, poviem to, že výhodnosti. Ja 
nezačnem trávnik - a prijali sme tento úzus - my nezaložíme trávniky, kým nie je 
podpísaná zmluva. To znamená, že klub môže povedať, že má byť mesto odvážne alebo 
KFA má byť odvážne. No kým nemám podpísanú zmluvu, že tam reálne prídu od 
určitého dátumu hrať, nebudem zakladať ten trávnik. Preto verím tomu, že budúci 
týždeň tak, ako sme si to nastavili s klubom, budeme mať aktuálne informácie aj ku 
tomu prvému zápasu, aj ku týmto veciam a budeme môcť vás aj verejnosť informovať o 
tom, že toto je reálne podpísané, takto je to nastavené a toto sú tie pravidlá a vtedy 
začneme fungovať na Košickej futbalovej aréne. Pán poslanec Strojný s faktickou.  

 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem za slovo. Pán námestník, 

neviem, či si zodpovedal na tú otázku pána poslanca Filipka. Týka sa bodu 2 a), tak ja 
na to ešte nadviažem potom, ale asi nechám, nechám slovo a potom na to nadviažem, 
lebo tiež mám presne k tomu bodu jednu z otázok.  

 
p. Gibóda, námestník primátor mesta: Áno, ku bodu 2 a). Prosím, kolegovia poslanci, 

vnímajte jednu vec. Tak isto aj v bode 13 - investor, aj my sme ako KFA investor, ktorý 
napríklad dostal štátnu dotáciu, v rámci tej dotácie sa zaviazal 25 rokov prevádzkovať 
štadión. Aj napríklad náš podnájomca sa mermomocne snažil napríklad vtiahnuť do 
tohto absurdne podnájomného vzťahu na štadión, sa snažil vtiahnuť mesto, že nech 
mesto dá garanciu na pozemky. Čiže jediný dôvod je, áno pán poslanec to nazval mína, 
ale mína je to iba z toho pohľadu, ak by niekto z mesta chcel odsabotovať tento vzťah, 
ktorý tu má byť za účelom prevádzky tohto štadióna. Ak sa bude prevádzkovať štadión 
a bude prevádzkovať akadémia, nie je dôvod na to, aby mesto rušilo tento nájomný 
dlhodobý vzťah, ktorý má byť garanciou za tú poskytnutú investíciu, ktorá do toho 
priestoru prišla. Čiže je to také, že vzájomné vyváženie toho, že je tam nejaká investícia 
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a tá investícia sa nezruší, ten vzťah, len tak, hej. Aj nájomca a to bola veľká téma aj 
včerajšieho rokovania, má strach, že napríklad mesto vypovie KFA zmluvu a zablokuje 
sa im štadión a sú to, sú to veľmi ťažké otázky, ktoré aj po právnej stránke sa snažíme 
klubu vysvetliť, že ja neviem, napríklad trávnik nie je zapísaný v katastri, ale stále je to 
stavba, ktorá patrí KFA a neprídeme o ňu, keby sa niečo stalo vo vzťahu. Čiže je to 
také, že odradzujúca podmienka k tomu, aby sa minimálne počas tých prvých piatich 
rokov niečo z toho dialo. A tam potom ďalej je už nastavené a myslím si, že to nie je 
niečo neobvyklé, že ak by k tomu došlo neskôr, tak sa stanoví znaleckým posudkom. 
Treba opäť raz uvážiť, že ak dostaneme aj dodatočnú dotáciu, aj táto bude, žiadané budú 
garancie zo strany štátu, tak ako v prvej dotácii, aby sme prevádzkovali tú facility a to 
isté má aj ten náš investor do futbalovej akadémie. Nech sa páči, pán poslanec Strojný. 

 
p. Strojný, poslanec MZ: Neviem, ak je pán Filipko spokojný a je prihlásený, takže možno sa 

vyjadrí. Ja k tomu ešte, myslím, že som to pochopil, ako si to dobre vysvetlil, pán 
námestník. Aj tak mi trošku vadí tých obstarávacích nákladov. Lepšie by bolo, keby tam 
bola znalecká cena, ale OK. Akurát sa obávam, že ak je tam v obstarávacích nákladov 
bude sa započítavať aj výmena trávnikov?  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Chcem len upozorniť, že obstarávacie náklady môžu 

byť niekedy nižšie ako samotná znalecká cena, ak tým vzrastie. Je to hlavne napríklad 
v prípade akadémie, ak s tým vzrastie hodnota daného územia. Pán poslanec Filipko. 

 
p. Filipko, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Mne šlo skôr o to, ako nájsť 

formuláciu, aby sa z toho odkúpenia vyňalo tých 13 miliónov, ale chápem, že to je 
veľmi právne zložité. Ani nechcem vás odrádzať od hlasovania podpory tohto návrhu. 
Chcel som v podstate len upozorniť, že vnútorne s týmto mám nejaký problém. Inak 
chápem, že je to dôležité a verím, že to nenastane. Zrejme dnes, už teraz v tomto 
momente nenájdeme inú formuláciu. Ideálne by bolo, ak by sa uviedlo, že odkúpi 
znalecká cena minimálne 90 % obstarávacích nákladov na všetky vklady investície, 
ktoré nastanú povedzme teraz po podpise tejto zmluvy, lebo to, čo sa už vložilo, 
povedzme tých 13 mil., aby sa netýkalo, ale verím, že teda moje obavy sú zbytočné. 
Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ja vám rozumiem, len opäť vklad do akciovej 

spoločnosti,  vzťah mesta s akciovou spoločnosťou a obdobný vzťah máme v bode 13 a 
nechceli sme byť, poviem to, že chceli sme ukázať ten rovný prístup voči takejto 
infraštruktúre, aj čo sa týka akciovky mesta aj, čo sa týka iného investora. Pán poslanec 
Strojný. 

 
p. Strojný, poslanec MZ: A ďakujem za slovo. Asi, asi počkám na ten bod 13. Skôr sa to hodí 

do 13-stky.  
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Dobre. Ak sa už nikto ďalší nehlási, poprosím 

návrhovú komisiu, dostala aj pozmeňujúci návrh. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Takže k bodu 12 sme 

obdržali jeden pozmeňujúci návrh od pána poslanca Gibódu, ktorý znie: „Mestské 
zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje 
doplnenie pôvodného uznesenia o bod 3, ktorý znie: nasledovné podmienky nájomnej 
zmluvy - nájomca bude po uplynutí doby nájmu povinný odpredať prenajímateľovi 
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stavbu vrátane súvisiacej infraštruktúry za jedno euro v lehote do 90 dní od skončenia 
nájmu. Tým nie je dotknuté právo mesta odmietnuť odkúpenie stavby; nájomca bude po 
uplynutí doby nájmu oprávnený požiadať mesto o nájom stavby v súlade s právnymi 
predpismi platnými v danom čase, pričom mesto sa zaväzuje predložiť túto žiadosť o 
schválenie príslušnému orgánu, nesúhlas príslušného orgánu s nájmom nemožno 
považovať za porušenie zmluvnej povinnosti mesta.“ Koniec návrhu.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Hlasujeme o tomto pozmeňujúcom návrhu.  
 
Hlasovanie č. 44 -  za: 28, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pozmeňujúci návrh bol schválený. Poprosím teda 

o hlavnom návrhu spolu s pozmeňujúcim.  
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh: „Mestské zastupiteľstvo 

v Košiciach v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138 v roku 1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov v súlade s § 84 Štatútu mesta Košice schvaľuje prenájom 
pozemkov pre obchodnú spoločnosť Košická Futbalová Aréna, a.s. v bode jedna podľa 
predloženého návrhu z dôvodov hodných osobitného zreteľa; po 2.) vzájomné 
usporiadanie vzťahov tak, že v prípade ukončenia nájomného vzťahu z dôvodu 
odstúpenia od zmluvy alebo dohodou bude vysporiadanie rozostavanej, respektíve 
zrealizovanej stavby riešené samostatnou dohodou rešpektujúc účel zmluvy a to 
nasledovne, ak sa zmluvné strany, respektíve ďalšie dotknuté subjekty nedohodnú inak: 
podľa predloženého návrhu.“ Koniec návrhu.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ešte v znení pozmeňujúceho. Poprosím, hlasujme 

o tomto návrhu na uznesenie. 
 
Hlasovanie č. 45 -  za: 30, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo schválené. Ďakujem, kolegovia.  

- - - 
 
Bod č. 13 
Prenájom pozemkov v k. ú. Južné mesto pre SLOVAK SPORT DEVELOPMENT s.r.o. 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa na dobu 30 rokov za účelom vybudovania 
a prevádzkovania tréningových plôch a budovy zázemia pre futbalovú akadémiu 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 13 Prenájom pozemkov v 

katastrálnom území Južné mesto pre Slovak Sport Development z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa na dobu 30 rokov za účelom vybudovania a prevádzkovania 
tréningových plôch a budovy zázemia pre futbalovú akadémiu. Kolegovia tak, ako som 
už uviedol v predchádzajúcom bode, jedná sa vlastne o v zmysle aj memoranda 
predchádzajúcich uznesení, ktorým sme dávali túto právomoc KFA, iba sa nadväzuje 
priamy nájomný vzťah medzi investorom a mestom Košice ako vlastníkom pozemkov. 
Zároveň KFA bude odpredávať projekt, povolenia aj súvisiace stavby za adekvátnu 
protihodnotu tomuto investorovi, aby dokázal fungovať v tomto území a tak, ako som 
hovoril v predchádzajúcich bodoch majetkových sme už schválili zámeny pre 
pokračujúce tretie ihrisko, ku ktorému by sme sa mali dopracovať postupom času a 
štvrtému ihrisku, čo je vlastne to, to finálne riešenie v rámci daného územia. Otváram 
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teda diskusiu a nech sa páči, kolegovia. Pán poslanec Strojný. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán námestník. Tak budem mať na teba niekoľko 

otázok, možno neviem, či si aj budeš vedieť písať. Účel vybudovania a prevádzkovania 
tréningových plôch a budovy územia pre futbalovú akadémiu. To sú dve ihriská, tri? 
Dobre, OK. Pri tej dvojke - 2 a), prenajímateľ odkúpi dielo za obvyklú cenu. Tak som 
sa chcel opýtať, či bude započítavaná aj výmena trávnikov? To je tiež taký detailík. A 
potom pôjdeme aj na ďalšie otázky. V dôvodovej správe sa píše, že nad rámec toho by 
bolo možné do zmluvy ešte zakomponovať primerané lehoty na zjednanie nápravy. 
Páčia sa mi tie primerané lehoty akurát, že je to takto formulované, že nad rámec by 
bolo možné do zmluvy. Je tá zmluva? Máte ju už? Sú tie podmienky dohodnuté? A 
teraz ma zaujíma také, že OK, ideme niekomu dať niečo za euro. Ja sa ešte k tomu 
vrátim, že sa mi to až tak teraz veľmi nepáči, nemal by som s tým možno problém 
nebyť tej Medickej, ale tam sa viackrát pán primátor vyjadril, že už dnes nedávame 
nikomu nič za euro, dokonca ani obce medzi obcami si nedávajú za euro, ani štát nám 
nedá nič za euro, ani my štátu a ideme teraz dávať za euro súkromnému subjektu, ale 
dobre, nevadí, skôr je dôležité to, aby sme dostali úmernú investíciu. Hej, ak vlastne ten 
pozemok a nájom za ten pozemok bude rovnaký ako investícia, ktorú Slovak Sport 
Development urobí, tak je to v poriadku. Preto sa chcem opýtať, že aká bude celková 
investícia žiadateľa, teda celková investícia firmy Slovak Sport Development a či 
náhodou máte prepočítané aspoň cca, aký by bol komerčný nájom za rok a koľko by to 
vyšlo spolu za 30 rokov? A či vlastne tieto dve sumy sú nejak v pomere. Neviem, či to 
máte. Ak to máte, tak hej. To je asi zatiaľ všetko. Ďakujem.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Ak sa nehlási nikto iný zatiaľ, tak 

zodpoviem tieto otázky. Aktuálny účel tejto nájomnej zmluvy a tie pozemky, ktoré sú 
uvedené, sú prostredné pozemky už vybraté v rámci nového katastrálneho rozkreslenia 
územia. Jedná sa o pozemky, ktoré sú dedikované na výstavbu dvoch tréningových 
ihrísk a tréningovej budovy, v rámci ďalšieho sa budeme baviť potom neskôr, niekedy 
možno v septembri, v decembri o dodatočných tých, o tom treťom, štvrtom ihrisku. Na 
tieto dve tréningové plochy a tréningovú budovu bola nami vysúťažená v roku 2017 
cena na 1,250 mil. Eur. Čiže toto je odhadovaný náklad s tým, že investor si chce tú 
budovu prispôsobiť o jedno poschodie vyššie, čiže pravdepodobne tento náklad narastie, 
ale samotné ihriská tvoria gro investície cca viac ako 900 tis. Eur. Čo sa týka tých 
dodatočných renovácii plôch a podobne, vzhľadom na to, že sa to nejedná vždycky o 
také vysoké sumy a presne tu sa dostaneme k tomu, že akú protihodnotu my dávame 
investorovi. Ak by sme išli do nejakého komerčného nájmu, nie že na športovú aktivitu, 
ale na komerčný nájom tohto pozemku, tak za 30 rokov sa bavíme v zmysle našich 
pravidiel, ktoré na meste sú nastavené o 4 mil. Eur. Práve preto aj na jednaniach 
investorovi bolo poukázané na to, že preto mesto Košice chce po tridsiatich rokoch za 
jedno euro odkúpiť, respektíve mať tú možnosť odkúpiť túto investíciu v danom území, 
pretože tá protihodnota, ktorú za tých 30 rokov táto akadémia dostane, je v takejto 
výške a ak sa nechceme zakopať práve do tých proste naťahovačiek o tom, že ja som 
tam dosypal ten granulát do umelého ihriska trikrát a tu som dosypal trávu, tak sme to 
stanovili na takýto účel s tým, že samozrejme oni prevádzkujú tú akadémiu de facto na 
svoje náklady. Klub samozrejme bude dostávať tak, ako všetky mládežnícke kluby 
dostávajú na mládež nejaký príspevok, ale nebudú dostávať špeciálne náklady na to, na 
tieto budovy alebo na tieto ihriská od mesta. Preto ten prínos a tie investície za tie roky 
sa môžu nazbierať, ale náš vklad je, je väčší, aj to bol argument, ktorým sme presvedčili 
kolegov z tejto protistrany Slovak Sport Development, že na konci toho vzťahu je 
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férové, aby mesto malo možnosť za jedno euro odkúpiť túto infraštruktúru. Toľko z 
mojej strany, ešte možnože doplním, aj Slovak Sport Development získava tieto zdroje 
alebo väčšinu z týchto zdrojov na tú výstavbu tejto akadémie z jedného fondu. 
Povedzme si úprimne Maďarskej republiky a tieto pravidlá, ktoré my schválime, on s 
nimi pôjde na tento fond a musí ich tam obhájiť, pretože dotačné zmluvy majú ešte 
prísnejšie podmienky. Chcú, fond chce, aby bol pozemok na 50 rokov, nie na 30 rokov, 
chce mať možnosť vrátenia 100 % investície a podobne. Preto tie podmienky my 
definujeme, aby oni ich obhájili na tomto fonde. Nech sa páči, pán Strojný, poslanec. 

 
p. Strojný, poslanec MZ: Už len stačí mi odpoveď hlavou, keď kývnete. Na dostavbe KFA sa 

nebudú nejak podieľať?  
  
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Aktuálne nie. Pán poslanec Lesňák, nech sa páči. 
 
p. Lesňák, poslanec MZ: Príjemný dobrý deň, ja osobne vítam túto investíciu, ale musím 

pripomenúť obdobnú investíciu sme odmietli ako mesto v roku 2019, keď súkromná 
spoločnosť, košická súkromná spoločnosť žiadala od mesta iba pozemok na výstavbu 
dvojšportovej haly, ale vtedy sa to nedalo, ale pánboh zaplať za to, že ste zmenili názor 
a konečne získavate aj externé finančné zdroje nielen skrz úvery, ale aj skrz 
súkromného kapitálu. Toľko za mňa, ďakujem. 

  
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem a pán poslanec len pripomeniem, že viem, že 

aj pán poslanec, aj pán primátor, aj pán riaditeľ, aj ja sme vám už niekoľkokrát 
vysvetľovali dôvody, prečo sme tento zámer na tom pozemku v tej konkrétnej lokalite 
odmietli. Takže mrzí ma, že tie argumenty ste doteraz si neosvojili. Ak žiaden z kolegov 
sa ďalej nehlási do diskusie, poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala pozmeňujúci 
návrh a aj návrh. 

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

pozmeňujúci návrh od pána poslanca Gibódu k bodu číslo 13: „Predložený návrh 
uznesenia sa dopĺňa bodom 3, ktorý znie: nasledovné podmienky nájomnej zmluvy 
nájomca bude po uplynutí doby nájmu povinný odpredať prenajímateľovi stavbu 
vrátane súvislej infraštruktúry za jedno euro v lehote do 90 dní od skončenia nájmu, tým 
nie je dotknuté právo mesta odmietnuť odkúpenie stavby. Nájomca bude po uplynutí 
doby nájmu oprávnený požiadať mesto o nájom stavby v súlade s právnymi predpismi 
platnými v danom čase, pričom mesto sa zaväzuje predložiť túto žiadosť na schválenie 
príslušnému orgánu. Nesúhlas príslušného orgánu s nájmom nemožno považovať za 
porušenie zmluvnej povinnosti mesta podľa predloženého návrhu.“  

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

pozmeňujúcom návrhu. 
 
Hlasovanie č. 46 -  za: 31, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pozmeňujúci návrh bol schválený. Poprosím teda 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prenájom pozemkov pre Slovak 
Sport Development so sídlom Tajovského 1, Košice a to pozemkov C KN 
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parc. č. 501/632 o výmere 4546 m² a číslo 501/627 o výmere 2634 m² z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa. V bode dva vzájomné usporiadanie vzťahov tak, že v 
prípade ukončenia nájomného vzťahu z dôvodu odstúpenia od zmluvy alebo dohodou 
bude vysporiadanie rozostavanej, respektíve zrealizovanej stavby riešené samostatnou 
dohodou rešpektujúc účel zmluvy a to nasledovne v bodoch a) a b) a pozmeňujúceho 
návrhu v zmysle predloženého návrhu.“ 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Kolegovia teda hlasujme o predloženom 

návrhu doplnenom o pozmeňujúci návrh.  
 
Hlasovanie č. 47 -  za: 30, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie a návrh bol schválený. Ja vám veľmi pekne 

ďakujem kolegovia za podporu. 
- - - 

 
Bod č. 14 
Predloženie žiadosti o príspevok na projekt „DOMOV – dobrý štart do života“ 
z programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“ v rámci 
Nórskych grantov 2014 - 2021  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pod bodom číslo 14 predkladám materiál 

Predloženie žiadosti o príspevok na projekt „Domov - dobrý štart do života“ z programu 
„Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“ v rámci Nórskych grantov 
2014 - 2021. Nech sa páči, otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím o návrh 
na uznesenie. Nech sa páči, môžete pokračovať. 

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

podľa § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice po a) schvaľuje predloženie žiadosti o grant za 
účelom realizácie projektu s názvom „Domov - dobrý štart do života“ podľa 
predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 48 -  za: 30, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne.  

- - - 
 
Bod č. 15 
Návrh VZN mesta Košice o zriadení Centra voľného času, Fábryho 44, Košice ako 
súčasť Základnej školy, Fábryho 44, Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči otváram rozpravu k bodu č. 15. Uzatváram rozpravu. 

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

príslušných právnych predpisov schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice 
o zriadení Centra voľného času, Fábryho 44, Košice ako súčasť Základnej školy, 
Fábryho 44, Košice podľa predloženého návrhu.“ 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 49 -  za: 30, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

- - - 
 
Bod č. 16 
Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa v rade školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči otváram rozpravu k bodu č. 16. Uzatváram rozpravu. 

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

podľa § 10 ods. 3 zákona 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 
predpisov a § 25 zákona NR SR číslo 596 z roku 2003 o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov po A) berie na vedomie zánik členstva pána Ing. Milana Lesňáka, ďalej podľa 
predloženého návrhu, po 2.) zánik členstva pána Mgr. Marcela Šaňa, ďalej podľa 
predloženého návrhu a po B) deleguje do Rady školy pri Rade školy MŠ Poľná 1 v 
Košiciach pána Ing. Milana Lesňáka a pani PhDr. Máriu Balkovú, po 2.) do Rady školy 
pri ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1 v Košiciach pána Mgr. Marcela Šaňu, Ondreja Ferčáka, 
Ladislava Šaňu a Tibora Žigu.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 50 -  za: 29, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem. 

- - - 
 
Bod č. 17 
Návrh na prenájom telocvične v objekte ZŠ Trebišovská 10, Košice z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa pre nájomcu IBFF Fit Kids Slovakia 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči otváram rozpravu k bodu č. 17. Uzatváram rozpravu 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prenájom malej telocvične o 
výmere 105 m², súpisné číslo 369 na parc. 1253 podľa predloženého návrhu, nájomcovi 
IBFF Fit Kids Slovakia, Nešporova 26, Košice po a) priamym nájmom, po b) za ročné 
nájomné 200 Eur a prevádzkové náklady, v rozsahu 10 hodín týždenne, podľa časového 
rozvrhu schváleného správcom majetku a po c) na dobu neurčitú za účelom organizácie 
tréningového procesu ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa predloženého 
návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
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Hlasovanie č. 51 -  za: 29, proti: 1, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem. 

- - - 
 
Bod č. 18 
Oprava uznesenia MZ v Košiciach č. 638 z 11.05.2021 vo veci rozdelenia dotácií na šport 
v roku 2021 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram rozpravu k bodu č. 18. Pán poslanec Lörinc, nech sa 

páči. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ako predseda komisie športu a aktívneho 

oddychu som obdržal návrh od referátu športu, jedná sa o pozmeňujúci návrh, ktorý je v 
tomto znení: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 118 ods. 2 Štatútu mesta 
Košice mení uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 638 zo dňa 
11.05.2021 tak, že po 1.) do predloženého návrhu uznesenia sa dopĺňajú nasledovné 
odrážky. Suma poskytnutej dotácie v sume 13.753 Eur pre hokejový klub Liba 
Academy 11 sa nahrádza sumou 2.222 Eur, projekt City triatlon Košice 2021 sa 
nahrádza projektom Košice City duatlon. Po 2.) návrh uznesenia v časti mení sa 
označuje ako písmeno a) a návrh uznesenia sa dopĺňa písmeno b), ktoré znie: po b) 
schvaľuje zmenu projektov City run 2021, Košice City duatlon tak, že namiesto 
prezenčnej formy sa uskutočnia vo virtuálnej forme. V skratke pre kolegov o čo sa 
jedná. Podujatia City triatlon Košice sa mení na City duatlon a bude z časti aj keďže 
bude o jednu disciplínu menej, bude absolvované fyzicky a podujatie City run sa 
uskutoční vo virtuálnej podobe z dôvodu pandémie COVID-19, čiže je nutné zmeniť 
textovú časť a čo sa týka dotácie pre hokejový klub Liba Akademik 11, boli zistené 
nezrovnalosti vo vyplnených papieroch a tým pádom došlo ku kráteniu dotácie, lebo po 
kontrole so Slovenským zväzom ľadového hokeja došlo k potvrdeniu tohto podania. 
Čiže tento návrh predkladám návrhovej komisii. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči pán námestník. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán predseda nerozumiem, čiže to je návrh na 

doplnenie uznesenia toho, ktoré je predložené? Lebo v materiáloch sú iné veci... 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem. Jedná sa o zmenu, ktorá bola doručená na referát športu čo 

sa týka podujatí kvôli pandémie a tú zmenu dotácii sme riešili na minulej komisii 
športu. Materiál mi bol doručený dnes ráno pracovníkmi magistrátu, čiže tak isto, pán 
námestník, neviem, jednoducho som si to osvojil a predkladám, lebo to treba urobiť, ale 
je to pozmeňujúci návrh tohto uznesenia, ktoré je. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nakoľko je zmena v uznesení a nie je dosť informácií, ja 

poprosím pána Šveca, nech vysvetlí o aké zmeny ide. Poprosím zároveň, aby na 
predsednícky stôl bol doručený návrh na zmenu tohto uznesenia. 

 
p. Švec, vedúci referátu športu: Dobrý deň prajem. Len pre vysvetlenie. Na Komisii športu a 

aktívneho oddychu sme sa zaoberali zmenami dvoch podujatí, došlo k zmene názvu 
týchto podujatí. Predvčerom nám teda ešte bolo doručené, že boli schválené aj v rámci 
uznesenia na pridelenie dotácií z Fondu aktivít ešte boli, nastali dve zmeny v názvoch 
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podujatia aj v nejakej reálnej forme ich prevedenia, ktoré jedno sa už uskutočnilo, 
Košice City run. Uskutočnilo sa riadne, teda fyzicky, ale vyhodnocované bolo virtuálne 
a tak isto, tak ako to čítal pán predseda komisie pán Lörinc, aj City triatlon zmenilo 
formu, keďže z dôvodu pandémie sa jedna z disciplín nemôže uskutočniť, tak sa 
zmenilo na City duatlon a to sa bude uskutočňovať v priebehu mesiaca júl riadne, teda 
fyzicky a vyhodnocovať sa bude sa bude online. Čiže aby tam nedošlo k nejakému 
konfliktu, že uznesenie teda na rozdelenie dotácii bolo na nejaké podujatie a to zmenilo 
nejaký názov, vykonáva ho to isté občianske združenie, čiže ten istý žiadateľ po tými 
istým IČO-m. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Čiže finančne to nemá dopad na celý ten balík? 
 
p. Švec, vedúci referátu športu: Nemá. Nie. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Dobre. Ďakujem pekne. Keď to nemá dopad, je to fajn. Pán 

poslanec Berberich sa hlási ešte do diskusie alebo je už to návrh? Nech sa páči, 
diskusia. 

 
p. Berberich, poslanec MZ: Ja som chcel vedieť, že či je to doplnenie alebo budeme hlasovať, 

ak teda sa prijme jeden, druhý už nemá význam, hej, lebo ja som to takto pochopil. Ale 
asi by to malo byť správne, že aj jeden aj druhý, čiže... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ja si tiež myslím, že to by mal byť jeden samostatný a druhý 

samostatný. Pán poslanec Lörinc, takto to je, všakže? Nie je to pozmeňujúci, prosím, 
uveďte to na správnu mieru, že to nie je pozmeňujúci, ale je to... nech sa páči pán 
poslanec Lörinc. 

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Myslím si aj ja, žeby sa malo hlasovať aj o jednom aj o druhom. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pardon. V texte je napísané pozmeňujúci, prosím, treba si to 

ujasniť, treba to prepísať, treba to urobiť tak, aby nám to sedelo potom v zmysle 
rokovacieho poriadku. Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú 
komisiu o predloženie obidvoch návrhov na uznesenie. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže v zmysle vysvetlenia, obdržali 

sme jeden doplňujúci návrh k pôvodnému uzneseniu od pána poslanca Lörinca, takže 
tento pôjde ako prvý. „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 118 odstavec 2 
Štatútu mesta Košice mení uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 638 zo 
dňa 11.05.2021 nasledovne: po 1.) do predloženého návrhu uznesenia sa dopĺňajú 
nasledovné odrážky: suma poskytnutej dotácie v sume 13.753 Eur pre hokejový klub 
LIBA AKADEMY 11 sa nahrádza sumou 2.222 Eur, projekt CITY TRIATHLON 
KOŠICE 2021 sa nahrádza projektom KOŠICE CITY DUATHLON. Po 2.) v návrhu 
uznesenia v časti mení sa označuje ako písmeno A) a návrh uznesenia sa dopĺňa 
písmenom B) ktoré znie: po B) schvaľuje zmeny projektov „CITY RUN 2021“ a 
„KOŠICE CITY DUATHLON“ tak, že namiesto prezenčnej formy sa uskutočnia vo 
virtuálnej forme.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 52 -  za: 29, proti:0, zdržali sa: 1 
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p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem. Druhý návrh. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Áno, ešte máme ten pôvodný návrh, 

teda tú ďalšiu zmenu uznesenia: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 118 
odstavec 2 Štatútu mesta Košice mení uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
číslo 638 zo dňa 11.05. tak, že za 1.) názov projektu „Európsky pohár profesionálny 
dvojíc STRONGMANOV 2020“ sa nahrádza názvom projektu „Európsky pohár 
profesionálnych STRONGMANOV 2021 a Kinder Silák“, po 2.) názov projektu „Deň 
vodných športov 2021“ sa nahrádza projektom „Vodné športy v Košiciach 2021, Water 
sports open day 2021“.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 53 -  za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 19 
Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 819 zo dňa 16.12.2013 v časti týkajúcej sa ZŠ 
Janigova 2, Košice – aktualizácia nehnuteľného majetku zvereného do správy základnej 
školy 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči otváram rozpravu k bodu č. 19. Uzatváram rozpravu 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje zverenie nehnuteľného majetku 
vo vlastníctve mesta Košice do správy ZŠ Janigova 2, Košice na dobu neurčitú a to 
v nehnuteľnosti katastrálneho územia Grunt, evidované na liste vlastníctva číslo 4: po 
1.) stavba so súpisným číslom 3154, druh stavby - budova pre školstvo na vzdelávanie 
a výskum, evidovaná na pozemku parcely 3013/8; po 2.) pozemky: parc. číslo 3013/1 o 
výmere 2507 m², v bode b) parcela číslo 3013/8 o výmere 1057 m² a v bode c) 
parcela číslo 3013/4 o výmere 2642 m². Dôvod zverenia: rozčlenenie pôvodne zverenej 
parcely číslo 3013 o výmere 21383 m². Deň zverenia: deň účinnosti dodatku k zmluve 
o zverení nehnuteľného majetku do správy podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. nech sa páč, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 54 -  za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 20 
Zverenie nehnuteľnosti majetku mesta do správy MČ Košice – Sídlisko KVP 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči otváram rozpravu k bodu č. 20. Uzatváram rozpravu 

a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 
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p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje po a) rozhodnutie o zmene 
účelového určenia školského majetku: parcela číslo 3013/6 o výmere 2608 m² podľa 
predloženého návrhu, po b) zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice 
parcela číslo 3013/6 o výmere 2608 m² do správy Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP 
podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 55 -  za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

- - - 
 
Bod č. 21 
Zverenie pozemku pod detským ihriskom (Ludmanská ulica) do správy MČ Košice – 
Juh 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči otváram rozpravu k bodu č. 21. Uzatváram rozpravu 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje zverenie nehnuteľnosti - pozemku 
registra C - KN parcely číslo 1617/105, katastrálneho územia Skladná, ostatná plocha, 
o výmere 313 m², zapísaná na liste vlastníctva číslo 10527 do správy Mestskej časti 
Košice - Juh podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte. Ďakujem pekne. 
 
Hlasovanie č. 56 -  za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 22 
Žiadosť BPMK, s.r.o. vo veci odpustenia úrokov z omeškania splátok nájomného 
za prenájom nehnuteľného majetku mesta Košice za 4. kvartál 2020 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram rozpravu k bodu č. 22. Pán poslanec Karabin. Nech sa 

páči, v diskusii vystúpite. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo pán primátor. Chcem sa opýtať, či bytový 

podnik je v tak zlej finančnej kondícii, že nedokáže splatiť úrok vo výške 1.200 Eur. 
Toto patrí na zastupiteľstvo mestské? Suma 1.200 Eur pri podniku, ktorý má vyšší 
rozpočet ako naša mestská časť. Lebo ak toto nedokáže, načo potom robí dopravné 
značenie, fušuje do remesla kadekomu, chce robiť všetko a nič poriadne a nevie zaplatiť 
1.200 Eur. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Sa prihlasuje do rozpravy niekto ešte? Toto 

nájomné vzniklo za účelom toho, že mesto Košice prijalo závery na porade, kde 
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jednoducho tento nájom by platiť nemali. Ak to zaplatí, zasa im to platí mesto naspäť, 
ten nárok by bol opodstatnený, jednoducho dávame niektoré veci do poriadku tak, ako 
nám predpisy hovoria. Toto je ten správny postup. Ak sa do rozpravy nik nehlási, 
uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje odpustenie úrokov z omeškania 
splátok nájomného pre bytový podnik podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 57 -  za: 29, proti: 1, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem. 

- - - 
 
Bod č. 23 
Prenájom 10 bytov pre Bytový podnik mesta Košice z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram rozpravu k bodu č. 23. Pán poslanec 

Lesňák máte slovo. 
 
p. Lesňák, poslanec MZ: Dobrý deň prajem. Ja by som sa len chcel opýtať, ako to je s tou 

stratégiou, pretože keď sme schvaľovali stratégiu bytového podniku v tých 
dokumentoch, keď sa dobre pamätám, sa hovorilo ročne o nejakých dvadsiatich bytoch, 
ktoré by sa mali zrekonštruovať v réžii bytového podniku. Teraz im tu dávame 10, 
minulého roku sme im dávali 10, ale to iniciovalo občianske združenie Dedo, takže či 
vôbec sa niekedy v tomto volebnom období dopracujeme k tej prezentovanej dvadsiatke 
nájomných bytov a potom, v akom stave je tá investícia na Jesenského ulici. Ďakujem 
pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Filipko nech sa páči. 
 
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem slovo. Pozerám, hľadám predsedu majetkovej komisie. 

Využívam túto možnosť, aby som informoval. Majetková komisia rokovala o tomto 
bode a ja som tam mal taký návrh, keď si prečítate dôvodovú správu, ako nemám 
výhradu k tomuto materiálu, akurát píše sa, že na neviem ktorej, na štvrtej strane z 
dôvodovej správy alebo z toho materiálu, bytový podnik sa vyjadril: v prípade, ak 
nastanú objektívne skutočnosti, v dôsledku ktorých banka neschváli bytovému podniku 
revolveringový úver v potrebnej výške, v dôsledku čoho sa nebude dať realizovať 
rekonštrukcia predmetných bytov, takže v podstate oznámi to mestu atď. a tým pádom 
vlastne všetky aktivity sa od počiatku zrušujú. A ja hovorím, že bola by škoda, ak už sa 
do toho vloží energia, niečo navrhne, napočíta, aj keď to nie je súčasťou uznesenia, ale 
majetková komisia odporučila, aby v prípade, ak byťák nedostane úver, aby mu 
pomohlo v tejto veci mesto, nakoľko vidím tam garanciu návratu týchto peňazí. Je to 
zadefinované návrat financií z prostriedkov nájomného, čiže táto aktivita je v podstate v 
budúcnosti samo financovateľná. Čiže, aj keď hovorím, nie je to súčasťou uznesenia, 
ale odporučili sme, aby mesto v prípade potreby pomohlo bytovému podniku. Neviem 
ako na to zareagujete, ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, no a vaša otázka súvisí aj s tým, čo sa opýtal pán 

poslanec Lesňák. Ja odpoviem vám, predpokladám, že pán poslanec Karaffa vám to 
vysvetlí tak isto a v prípade ja vám potom doplním. Nech sa páči pán poslanec. 

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Asi nevysvetlím. Návrh na odporúčanie 

majetkovej komisie znel zabezpečiť financovanie rekonštrukcie bytov z úrovne mesta 
Košice v prípade, ak Bytový podnik mesta Košice s.r.o. si nezabezpečí externé zdroje 
formou revolvingového úveru. Chcem poďakovať pozornému kolegovi Filipkovi za to, 
že túto informáciu teda zastupiteľstvu predniesol a ja si myslím, že nejakým spôsobom 
by bolo dobré, aby také niečo zabezpečené bolo. Finančných prostriedkov na to mesto 
bude mať dosť a predpokladám, ak sa mi podarí spracovať, tak aj v rámci ďalšieho bodu 
predložím návrh na úpravu rozpočtu. Máme tam nejaké peniaze za záhradkársku 
lokalitu, takže toľko. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ešte pán poslanec Karabin a potom vám to celé 

vysvetlím, prečo to je takto, aké to má výhody a čo sa udeje. Nech sa páči. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Mňa by skôr zaujímalo, kto tie byty 

tak zdevastoval, aké právne kroky urobilo mesto Košice, aby získalo aspoň čiastočne 
financie od nájomcov za poškodenie bytov a ďalšia vec, my chceme dať alebo chceme 
mať na týchto desiatich bytov, podľa toho všetkého, rovnako vysoké nájomné podobne 
ako trhové nájomné, neregulované trhové, za aké sa dnes prenajímajú nehnuteľnosti 
v Košiciach. Chcem sa opýtať, či si chceme založiť aj realitnú kanceláriu, bytový 
podnik už inštaluje dopravné značenie, fušuje do remesla kade komu, mestská zeleň 
prevádzkuje krematórium. Ja len čakám, že v bližšom zastupiteľstve príde nejaký 
bohovský nápad, že si založíme nejakú súkromnú pekáreň alebo vlastnú banku. Lebo 
mesto to vie robiť najlepšie, hej. Chcem sa opýtať, či nebude lepšie tieto dnes 
vybývané, zdevastované byty predať formou dražby, ceny sú dnes na historickom 
maxime. Viete, lebo vraziť dnes 250 tis. Eur do zdevastovaných bytov mi pripadá 
nehospodárne a nevýhodné pre mesto. Je to podobné ako keď dnes môžem predať staré 
auto za výhodnú cenu a ho nepredám. Namiesto toho doň vrazím kopec peňazí a budem 
ho ďalej ponúkať na prenájom. Nikdy sa mi to nevráti späť, nikdy. Toto je podľa vás 
nejaká hospodárnosť, efektívnosť. A ďalšie. Pre koľkých zamestnancov by tie byty mali 
byť určené? Ktorý zamestnanec tu pracujúci nemá byt, nemá vlastné bývanie. Naozaj, 
my nemáme suplovať realitné kancelárie. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán námestník faktická pána poslanca Karabina. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec, mnohé z týchto 

bytov sú v takomto stave a nevyužívanom už za predchádzajúcich vedení alebo vedenia, 
ale čo som vám hlavne chcel povedať. Vedieme tu diskusiu o ukončovaní 
bezdomovectva, o tom ako pomôcť obyvateľom, celoslovensky sa vedie diskusia o 
nájomnom bývaní, o tom akú rolu by mali zohrávať mestá v tejto veci. Vy namiesto 
toho, aby sme posilňovali tú pozíciu a čo je tlak zo všetkých sfér, aby mesto malo k 
dispozícii takéto byty, tak vy prídete s tou tézou, že by sme to mali všetko predať. 
Nemôžem s vami súhlasiť a myslím si, že ja viem, že na Pereši asi nemáte nájomné 
byty, ale možno by sa nejaké hodili aj tam. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Sľúbil som, že vám skúsim to vysvetliť. 
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Všetkých, ktorých to zaujíma a ak niekoho nezaujíma zastupiteľstvo, prosím, choďte 
diskutovať mimo rokovaciu miestnosť kolegovia, lebo naozaj je tu hluk, šum. Najprv 
k tomu, čo povedal pán poslanec Karabin, že má pocit, že všetko ako keby spravovať. 
Už je dávno doba za nami, keď samosprávy si veci nevedeli spravovať. Áno, 
ponovembrové obdobie bolo také, že jednoducho samosprávy na to neboli pripravené 
a prispôsobené. Ešte aj nemecké mestá ako napr. naše partnerské mesto Wuppertál, si 
spravuje plyn, vodu, kanál dokonca taxislužbu mestskú a všetky, všetky služby, ktoré s 
tým úplne súvisia, odpad a tak by som mohol pokračovať, cintorínske služby. Úplne 
všetko. Všetko, čo súvisí a je spojené s obyvateľmi a riadením obyvateľov a dodávaním 
služieb si proste riadi toto mesto. Takto to funguje v Nemecku, v mnohých, mnohých 
mestách, pretože prišli na to, že jednoducho vedia veci spravovať tak, aby zbytočne 
nevytvárali zisky, aby len vytvárali finančné zdroje na to, aby mohli ďalej investovať a 
tým pádom dokážu obyvateľom poskytovať služby v inej miere. To je smerom 
k tomuto. Čo sa týka zdevastovaných bytov, my sme ich narátali pred rokom a pol asi 
70 a niečo. Sú to byty, ktoré 20 rokov nemal nikto odvahu zrekonštruovať a áno čakali 
na predaj, čakali na svojich už vyvolených majiteľov a čakalo sa, kedy budú tak 
zdevastované, aby sa za euro, za náklady na ich opravu mohli predať. To nie je ale 
cesta. A teraz k samotnej problematike tohto materiálu. Byty opravujeme na dvoch 
úrovniach. Sú to dve veci a dve roviny. Jedna rovina je, že si mestské byty opravujeme 
prostredníctvom bytového podniku tak, že mesto Košice a je to aj v rozpočte vyčlenené, 
si objednáva služby od bytového podniku a postupne tieto byty dávame do poriadku. To 
je jedna rovina a táto rovina beží a je funkčná. Potom je tu druhá rovina, kedy bytový 
podnik prišiel s návrhom, že ak by sme mu časť bytového fondu dali do nájmu, tak on si 
na tieto byty skúsi požičať ešte ďalšie finančné zdroje, bude ich opravovať už vo 
vlastnej réžii, nie z pohľadu mestského rozpočtu a mesta, ale na druhej strane nastaví 
fungovanie v rámci bánk, ktoré mu na túto požičajú tak, aby tieto byty mohol 
prenajímať a mohol z nájmu týchto bytov získať dostatok zdrojov, keď ich opraví a 
získať z nájomného dostatok zdrojov na to, aby mohol financovať požičané peniaze z 
komerčných bánk. Teda máme tu dve roviny, dve veci ako chceme násobiť opravu 
zdevastovaných, zničených bytov. Časť peňazí sme vyčlenili i my v rozpočte a bytový 
podnik prišiel s návrhom aj z dôvodu udržateľňa zamestnanosti a ďalších, ďalších javov 
a faktov, kedy si povedal, že by bol schopný ešte opraviť viac ale tak, aby nezaťažil 
rozpočet mesta. To je celé. Verím, že som vám to vysvetlil dostatočne. Pán poslanec 
Karabin nech sa páči. 

 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Viete, ja som nevravel, že tie byty 

máme predať pod cenu alebo za jedno euro. Ja som vravel na dražbe. Cez dražbu 
predajme tie byty. A ďalšou vecou je, ako ste spomínal. Mesto si objedná opravu u 
bytového podniku. Ten bytový podnik, ktorý pred 10 minútami nevedel zaplatiť sumu 
1.200 Eur? Nie je to trocha zvrátené, trocha padnuté na hlavu? To je ako keby som si 
niečo objednal u dlžníka, ktorý nemá na existenciu. A ja si u neho objednám službu. 
Takto to bežne nefunguje, ani vo Wuppertale, ani nikde v Nemecku. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ténai nech sa páči. 
 
p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, ja by som len 

chcel poprosiť, keď sa pripravuje materiál a príloha číslo 1 tam je, Bocatiova ulica 
neviem, žeby bola v MČ Sever, takže poprosím potom, aby tie materiály boli dobre 
pripravené, dobre? Pokiaľ viem, Bocatiova ulica je v Starom meste. Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ak sa do rozpravy nik nehlási, uzatváram 
rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Nech sa páči. 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prenájom desiatich bytov pre 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa prílohy 
číslo 1, dobu nájmu: doba určitá na 15 rokov + 1 rok s opciou na predĺženie do 
31.12.2037, cena za prenájom: 1,00 Eur na rok a byt a účel nájmu: zhodnotenie majetku 
mesta Košice. Vzhľadom k tomu, že Bytový podnik mesta Košice zhodnotí majetok 
mesta Košice bez nároku na rozpočet mesta Košice a úver bude splatený nájmom od 
podnájomcov je navrhnuté nájomné pre Bytový podnik mesta Košice 1,00 Eur na rok 
a byt podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 58 -  za: 30, proti:1, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 24 
Nájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom umiestnenia 
fotovoltaických nabíjacích staníc spoločnosti ANTIK na území mesta Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči otváram rozpravu k bodu č. 24. Pán poslanec 

Strojný. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Keď sme obdržali materiály, tak tento bod som si 

vytlačil a fyzicky som si prešiel na sídlisku Ťahanovce všetky tie stanovištia a zistil som 
dve nezrovnalosti a preto predkladám taký pozmeňujúci návrh, ktorý je čisto len 
kozmetickou úpravou. Je odkomunikovaný aj so spracovateľom, aj s referátom 
nakladania s majetkom, takže prečítam. V tabuľkovej časti riadok 20 a v obrázkovej v 
časti zastávka číslo 20 sa mení uvedený názov zastávky Helsinská na Berlínska a v 
tabuľkovej časti riadok 9, v obrázkovej časti zastávka 9 sa v mení uvedený názov 
zastávky Berlínska na Bruselská. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Ténai. Prosím doručme návrhy aj 

na predsednícky stôl, ďakujem. 
 
p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem. Sme mali tento návrh predložený aj na Rade starostov 

a rokovalo sa aj o tom materiály, ale ja budem možno stručnejší smerom k danej 
spoločnosti. Ja vnímam dva veľké záväzky tejto spoločnosti, áno, vnímam pozitívne 
túto myšlienku, vnímam pozitívne, že naučili ľudí chodiť na bicykloch, 
elektrokolobežkách, ale za 2 roky alebo3 roky na kedy to upozorňujeme na tie, ja to 
nazvem, pohádzané bicykle v meste, hlavne v starom meste a poprípade aj na severe, sa 
veľmi zásadne v tejto rovine nič neposunulo, tzn. to je problém stále s tými bicyklami, 
ktoré si požičiame a sa nám váľajú po tráve, po chodníkoch, po cestách kade-tade, 
opierajú sa o múry budov. Čiže toto vnímam ako jeden problém a v súvislosti s 
Majstrovstvami sveta v hokeji v roku 2019 a verejným osvetlením vnímam množstvo 
káblov, ktoré máme na verejnom osvetlení, káblov, ktoré sú nie v súlade so zákonom 
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umiestnené, tzn. bola nejaká príprava na nejaké rozvody na kamery a ja si dovolím 
tvrdiť, že stále verejné osvetlenie je v nejakom stave a ale tie káble tam naďalej, to 
nazvem, hyzdia priestor a mne to pripadá u nás na severe niekedy akože máme 
poprepájané verejné osvetlenie a stĺpy ako niekde v Bangladéši nejakými káblami. Čiže 
toto je druhý záväzok tejto spoločnosti, ktorý ja nevidím, žeby bol nejak splnený alebo 
urobené tak, aby to nejak vyzeralo. Čiže ja návrh podporím, ale voči spoločnosti mám 
dve takéto veľké vážne výhrady. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Hlinka. 
 
p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem. Zástupcovia Antiku ma navštívili včera na úrade Juhu, 

takže sme si niektoré témy prešli. Podporujem túto myšlienku. Voči návrhu lokalít nie 
sú zásadné výhrady z našej strany, teda z MČ Juh, aj keď musím poznamenať, že to 
nebolo konzultované s mestskými časťami, ako som zistil, takže bolo by treba možnože 
sa aj opýtať tých, ktorí poznajú ten priestor v mestskej časti najlepšie, kde by to bolo 
treba umiestniť, ale nevadí, dohodli sme sa, či už je známe, že sa tie stanovišťa neberú 
ako dogma, že sa budú prehodnocovať, ak sa nám niekde napríklad neosvedčia. Chcem 
ale povedať, že po skúsenostiach s tzv. čistotou a s našimi občanmi niektorými, že je 
potrebné, aby sa do zmluvy, ktorá by mala byť uzavretá, čiže nájomnej zmluvy, 
premietla aj povinnosť zabezpečovania pravidelnej čistoty v okolí týchto dobíjacích 
staníc, pretože máme skúsenosti napr. pri zastávkach MHD, ale aj inde na verejných 
priestranstvách, že proste ľudia odhadzujú rôzne odpadky atď., atď. a keď to bude na 
nejakej ploche, ktorá bude zaberať zhruba 6 m², keď sa to tam bude nachádzať, tak to 
bude veľmi vyzerať zle. Čiže nielen aby sa starali o technickú údržbu 
a prevádzkyschopnosť tých staníc, ale mali v zmluve uvedenú aj povinnosť starať sa o 
čistotu v okolí týchto staníc. Takže prosím doplniť. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Jakubov nech sa páči v diskusii. 
 
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne vážený pán primátor, pani poslankyne, páni 

poslanci, dámy a páni, myslím si, že bike-sharing, ktorý v minulosti bol veľmi 
diskutovaný už za bývalých vedení v meste aj vďaka Antiku uzrelo svetlo sveta. 
Samozrejme má to určité svoje detské chyby, viď ostávajú niekde kolobežky, bicykle 
atď., ale práve tieto stanovištia by mali čiastočne, nehovorím, že úplne, riešiť tento 
problém, aby sme naučili používateľov týchto ekologických dopravných prostriedkov 
teda, že je možné ich niekde odparkovať a nebudú ponechávané voľne na chodníkoch 
a uliciach. Určite tá komunikácia možno nebola ideálna a ako môj predrečník pán 
kolega Hlinka hovoril, ale pokiaľ som dobre informovaný, tak demontáž týchto 
zariadení je otázka niekoľkých hodín podobne ako aj montáž, pracuje to predsa na 
solárnych energia, čiže aj do budúcna pravdepodobne sa bude komunikovať so 
zriaďovateľom týchto zariadení a nevylučujeme samozrejme, že tak z úrovne mesta, ako 
aj z úrovne možno nepriamo starostov, ale Rady starostov by bolo potrebné 
odkomunikovať jednotlivé tieto punkty alebo body alebo pointy, kde budú osadené. Ja 
osobne vítam túto myšlienku a myslím si, že všetci poslanci, že nikto proti tomu nebude 
a čo sa týka kolegu Ténaia, áno, máme predsa verejné osvetlenie v správe dopravného 
podniku, čiže pravdepodobne by bola vhodná komunikácia medzi dopravným podnikom 
a Antikom a možno aj s prevádzkovateľmi iných zariadení, ktorí majú svoje vedenia po 
stĺpoch verejného osvetlenia alebo áno, vyzerá to nie ideálne, ale to všetko podľa mňa 
sa dá riešiť. Ďakujem pekne. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Vrchota. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Začína sa rozmáhať taký nešvár, lebo 

hovoríme hlavne o bicykloch a kolobežkách. Spoločnosť, ktorá žiada zriadenie týchto 
fotovoltaických nabíjacích staníc má v prevádzke aj skútre. Ja by som bol rád, keby sa a 
taká drobná výtka, aby sa tieto skútre neparkovali na riadnych parkovacích miestach, 
pretože to spôsobuje potom problémy, ľudia nemajú kde zaparkovať a potom sú 
nespokojní. Čiže vítam toto umiestňovanie tých fotovoltaických nabíjacích staníc aj ten 
koncept, ktorý aj mne predstavili zástupcovia spoločnosti ako koncept Poslednej míle, 
že ľudia budú teda motivovaní k tomu, aby odparkovávali, aby to zvýšilo ten poriadok v 
rámci ulíc. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Petrovčik. 
 
p. Petrovčik, poslanec MZ: Ďakujem. Ja rovnako chcem podporiť tento projekt, takže 

samozrejme budem hlasovať za, ale nedá mi nepripomenúť jeden kvázi nedostatok, 
ktorý v našej mestskej časti v súvislosti s kolobežkami a s bicyklami evidujeme. Chcel 
by som takto aj verejne upozorniť a vyzvať aj riaditeľa magistrátu, keby nám dal nejaký 
nám ako mestskej časti  občanom Starého mesta nejaký prísľub, lebo ja už vlastne druhý 
rok z pozície starostu aj nášho úradu v mestskej časti riešime, dotazujeme, dopytujeme, 
žiadosti posielame a pýtame sa, kedy, kedy, kedy budú naťahané biele čiary. Ja mám na 
mysli teraz vymedzenie cyklistických vlastne úsekov v rámci existujúcich chodníkov. 
Hovorím o Kuzmányho sídlisku, o Kuzmányho ulici ako takej od samotnej starej 
športovej haly až smerom ku budove súdu Krajského súdu a na opačnú stranu zase hore 
po Československej armáde až hore po Amfiteáter. Nie je predsa v poriadku, že teraz 
tam samozrejme osadíme tieto nabíjacie stanice, ale nemáme dodnes a ozaj po 
niekoľkonásobných urgenciách dodnes nemám presný termín z oddelenia dopravy, kedy 
vlastne budú tieto čiary vymaľované a naťahané v rámci týchto chodníkov. Ja si 
nechcem predstaviť, čo tam bude teraz, keď tam zavedieme ešte aj túto formu zdieľania, 
ďalších vlastne kolobežiek, čomu hovorím ja fandím, ale ja sa bojím, že až budeme mať 
prvotný nejaký vážnejší úraz niekde na Kuzmányho ulici a vtedy niekto pôjde a tie čiary 
tam konečne namaľuje zo strany mesta? Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú 

komisiu návrh na uznesenie. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže k bodu číslo 24 sme dostali jeden 

návrh okrem pôvodného, ktorý predložil pán poslanec Strojný: „Mestské zastupiteľstvo 
v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov dopĺňa bod 24, ktorý znie 
nasledovne: v tabuľkovej časti riadok 20 a v obrázkovej v časti zastávka číslo 20 sa 
mení uvedený názov zastávky Helsinská na Berlínska, po b) v tabuľkovej časti riadok 9 
a v obrázkovej v časti zastávka číslo 9 sa mení uvedený názov zastávky Berlínska na 
Bruselská.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 59 -  za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. 
 



48 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pokračujte návrhová komisia. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže pôvodný návrh: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje 
prenájom pozemkov uvedených v prílohe tohto uznesenia na území mesta Košice pri 
zastávkach mestskej hromadnej dopravy z dôvodu hodných osobitného zreteľa pre 
spoločnosť Antik za účelom umiestnenia fotovoltaických nabíjacích staníc na dobu 
neurčitú za nájomné vo výške 1,00 Eur v zmysle predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 60 -  za: 31, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem veľmi pekne. 

- - - 
 
Bod č. 25 
Zámer rekonštrukcie dlažby v parku za Štátnym divadlom Košice, vrátane územia 
medzi parkom a divadlom 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram rozpravu k bodu č. 25. Uzatváram rozpravu a poprosím 

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

v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje zámer mesta Košice na vlastné 
náklady realizovať vybúranie chodníkov a dlažby v parku za Štátnym divadlom Košice, 
vrátane územia medzi parkom a divadlom, na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve 
Slovenskej republiky, v správe Štátneho divadla Košice a následne realizovať novú 
stavbu, najmä chodníky a dlažbu na uvedených pozemkoch za podmienky 
predchádzajúceho majetkového usporiadania takým spôsobom, ktorý umožní mestu 
Košice dlhodobé užívanie dotknutého pozemku podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 61-  za: 29, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 26 
Programový rozpočet mesta Košice – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 
31.03.2021 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram rozpravu k bodu č. 26. Pán poslanec 

Karabin. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Pán primátor, chcem sa opýtať, Program číslo 9 

Interné služby, poistenie majetku - nadobudlo mesto Košice nejaký nový majetok? Bolo 
tam 110 tis. Eur vyčlenených, je tam suma 141.500. Teraz 31,5 tis. Eur naviac. Poistné 
možno išlo troška hore, lebo vláda to premietla na poisťovne a poisťovne na klienta, ale 
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to bolo nejakých 8 až 9 %, ale nie 30 %. Mňa by zaujímal nárast tých 35 tis. Eur. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tak len teraz tak spomínam, krytá plaváreň, obrovský majetok a 

myslím, že by sa určite ešte niečo našlo, hej, zároveň prebehlo aj verejné obstarávanie 
na tieto služby. Toľko asi. Ďakujem pekne za otázku, uzatváram rozpravu a poprosím 
návrhovú komisiu na návrh na uznesenie. 

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

v zmysle § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice berie na vedomie Programový rozpočet mesta 
Košice - Informáciu o hospodárení a zmenách rozpočtu k 31.03.2021.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 62 -  za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 27 
Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií Slovenskej 
republiky a návrh na úpravu podmienok poskytnutej návratnej finančnej výpomoci 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram rozpravu k bodu č. 27. Pán poslanec 

Lesňák. 
 
p. Lesňák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja som si všimol, že to uznesenie vlády prakticky 

dáva finančnú pomoc hlavne mestám, ktoré prevádzkujú verejnú hromadnú dopravu 
a potom sa k tomu vrátim aj k nasledujúcemu bodu, kde vlastne prerozdelenie týchto 
peňazí, ale na čo ja chcem upozorniť je to, že je fajn, že si ideme požičať peniaze 
prakticky zadarmo, len mám pocit, že súčasné vedenie mesta aj napriek tomu, že tá 
zadlženosť mesta je nízka, však neplní alebo momentálne každé splátky odkladá na 
neskôr a tie splátky sa začínajú niekedy v roku 2024 dosť rapídne zvyšovať na úkor 
vlastne už možnože staronového alebo nového vedenia mesta, to teraz je ťažko povedať, 
ale chcem poukázať na to, že tie budúce splátky podstatne sa navýšia a pripomeniem aj 
vám pánom, ktorí sedíte hore a ste boli uplynulé volebné obdobie poslancami, že ste 
dosť práve nesúhlasili s takýmto postupom v minulosti. Teraz ho sami aplikujete 
a taktiež budem rád a to už som raz povedal, to sa vrátim v tom nasledujúcom bode, 
keby sme z tých peňazí, tých 12 miliónov viac poukázali na dopravný podnik a to 
vzhľadom na to, že v minulosti sme nevyužili možnosť čerpať nenávratnú finančnú 
pôžičku respektíve financovanie eurofondami na nákup nových autobusov v roku 2019. 
Medzitým sa zmenila legislatíva alebo smernica Európskej únie, nemôžeme už čerpať 
európske peniaze na nákup tých autobusov a na toto si budeme buď my alebo dopravný 
podnik brať komerčný úver. Takže toto sú veci, na ktoré chcem poukázať, to asi v tom 
nasledujúcom bode k tomu, ako tie peniaze chcete prerozdeliť a využiť. Takže za mňa 
len toľko. Bol by som rád, keby sa znížilo to tempo odkladania splátok do budúcna a 
aby sme si plnili záväzky aj priebežne. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Len pre úplnosť pán poslanec, eurofondy na 

dieselové autobusy, zabudnite, také neexistuje, nie je možné, hej? Pán poslanec Gibóda 
má faktickú. 
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Na to, aby ste mohli niečo 

splácať, musíte mať aj bežné peniaze na to, aby ste to splácali. Ak nehodláme my tu 
poslanci mesta šetriť na niektorých významne šetriť, významne šetriť, na niektorých 
organizáciách alebo výdavkoch, tak musíme riešiť to takým spôsobom. A pán poslanec 
máte pravdu, kritizovali sme predchádzajúce vedenie, ale ste zabudol povedať za čo 
sme kritizovali predchádzajúce vedenie a to sú tie slová, ktoré máte v bode a), pod 
písmenom a) s rovnomernými ročnými splátkami. Predchádzajúce vedenie malo 
dohodnuté gradujúce splátky a my sa snažíme vyrovnať to. To znamená, že tí, čo prídu, 
ak niekto príde po nás, budú mu pribúdať ročné splátky a ich výška, ale budú 
rovnomerné a myslím si, že to je spravodlivé a nie je to niečo, čo je neštandardné v 
samospráve alebo aj podnikoch. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán námestník chcel asi použiť výraz balónové 

splátky, ktoré sme tu zdedili, ktoré sa na konci zvyšujú. Pán poslanec Horenský, nech sa 
páči. 

 
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja mám len jednu takú krátku otázku. Prečo to 

prerokovávala iba komisia národnostných menšín. Nebolo to potrebné prerokovať aj na 
finančnej komisie napríklad? Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Neviem vám na toto odpovedať, možnože sa vyjadrí pán poslanec 

Huba v závere svojho príspevku. Pán poslanec Lörinc. Pardon, pán poslanec Hlinka, sa 
ospravedlňujem. 

 
p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem. Takže ja si myslím, že v návrhu na uznesenie, ktoré je 

predložené, by v časti a) schvaľuje malé písmeno a) prijatie tejto návratnej finančnej 
výpomoci uvedenej v texte, by sa mal byť ešte doplnený ako zmysel alebo účel, na čo je 
táto návratná finančná výpomoc poskytovaná. To znamená v dôvodovej správe to síce 
uvádzate, že účelom použitia je, budem citovať: “ výkon samosprávnych pôsobností v 
oblasti cestnej infraštruktúry a investície do majetku vo vlastníctve mesta a mestskej 
hromadnej dopravy“ Čiže treba tu doplniť určite do tohto uznesenia, pretože bez toho 
mi ten účel nie je jednoznačne daný a môže to v budúcnosti spôsobiť aplikačné aj 
praktické problémy. Čiže prosím, aby ste to takto chápali a neviem, či mi to viete 
vysvetliť, prečo tam nie je, ten účel. Pri každej takejto finančnej transakcii sa hovorí na, 
aký účel to beriem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec, účel nám ustanovil v prvom rade 

samotné uznesenie vlády a je tu ešte dôležitá vec. Zmluvu, ktorú nám ministerstvo 
financií pripravuje, ešte to uznesenie oklieští, preto musíme sa nastaviť na zmluvu, 
ktorá mestu ešte vlastne nebola úplne v poslednej verzii predstavená, hej, mala by byť 
veľmi podobná ako to bolo v minulosti, ale jednoducho definitívnu verziu ešte nemáme. 
Pracujú na tom úradníci ministerstva financií. Preto sa snažíme neoklieštiť zbytočne 
nejakým slovom navyše, čo by mohlo spôsobiť v rámci štandardných zmlúv a my do 
týchto zmlúv ministerstva financií už nemôžme vstupovať, lebo proste je predložená, 
verte, nie je možno ich meniť, sú štandardizované a mohlo by sa stať, že nejakým 
slovíčkom by sme mohli nejakým spôsobom to skomplikovať. To je celý dôvod. Ale ak 
sa rozhodneme, že to tam dáme, ja s tým nejaký vážny problém nemám, ale dôvod ten 
právny je tento. Pani poslankyňa Ilľaščíková nech sa páči. 
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p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja súhlasím s kolegom 
pánom Hlinkom, že podľa mňa, ak je uvedené, ak sú tie dôvody uvedené v dôvodovej 
správe, tak ja nevidím problém, prečo by to nemohlo byť aj v uznesení a chcela som sa 
pýtať pána Hlinku, či len konštatoval tieto veci alebo či bude predkladať nejaký 
pozmeňovací návrh v rámci uznesenia. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne a ešte jedna vec. Prijatie úveru neznamená, že 

mesto s ním môže nakladať. Ten účel definujete v rozpočte ako takom prijatím 
uznesenia v rámci rozpočtu. Tie úverové peniaze nie je možné len tak ich zobrať a 
zapracovať do rozpočtu bez toho, aby to neprešlo uznesením. Čiže istým spôsobom ten 
účel, ak možno narážame na to, má jednoznačne a definitívne mestské zastupiteľstvo. 
Takže a to je ďalší dôvod, hej, že tam to vlastne úplne v rozpočte pri schvaľovaní 
možno nie 4. zmeny abo aj inokedy, lebo my nechceme všetky finančné prostriedky 
použiť v tomto roku, proste potrebujeme ich držať aj bokom, aby sme mohli budúci rok 
ďalšie veci riešiť, definitívne určujú poslanci. To je ten ďalší dôvod, prečo nemá z 
pohľadu týchto vecí tu zapracovať práve do tohto uznesenia. My musíme nastaviť 
uznesenie také, aby nám ministerstvo financií ju prevzalo a nejakým spôsobom nám 
nežiadalo po nás rôzne úpravy samotného uznesenia. Pán poslanec Lörinc nech sa páči. 

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja začnem len otázkou, lebo je tu, že výkon 

samosprávnych pôsobnosti v oblasti cestnej infraštruktúry. Pre nejaký zastupiteľstvom 
zastupiteľstvo schválilo úver 15 miliónov na opravu cestnej infraštruktúry. Čiže mám to 
chápať tak, že teraz sa to ako keby spojí a bude sa to prelínať alebo 15 miliónov plus 
tieto peniaze? Druhá vec, ktorú som chcel poznamenať je, že v tomto volebnom období 
sme už ako poslanci schvaľovali 10 miliónov na športovú infraštruktúru, 10 miliónov na 
školstvo, sociálne veci a dopravu, potom sme schváli 15 miliónov na opravu ciest, to je 
tretí úver a plus ešte vieme, že pravdepodobne všetci budeme chcieť jednak 
spolufinancovať externé projekty, hlavne nenávratné finančné prostriedky, ale aj keď 
príde spomínaný nákup autobusov alebo električiek, ktoré spomínal pán Lesňák, bude 
potrebné brať úvery. Čo sa bojím ja je, že v 2024, aby mesto malo dostatok bežných 
príjmov, aby dokázalo z týchto bežných peňazí platiť tieto úvery. Čiže na to by som 
chcel upozorniť a dúfam, že už neprídu žiadne ďalšie úvery a pôžičky. A nakoniec by 
som chcel poznamenať, nieže by som sa nejak sťažoval, ale prijal som to ako fakt, ale 
chcem len poznamenať možno pre tých, ktorí sledujú a nepracujú v samospráve, že veľa 
ľudí sa ponosovalo, že pomoc od štátu neprichádza v dobe pandémie, ale boli schémy 
pomoci ako prvá pomoc, prvá pomoc plus, odpúšťali sme nájomné, či už podnikatelia 
alebo aj samospráva, ale som trošku sklamaný z toho, ako sa štát postavil voči 
samosprávam. Jednak v 2018 a predtým boli zmeny zákonov, ktoré mali vplyv na 
príjmy samospráv v oblasti podielových daní, potom prišla pandémia a nikto nevedel, 
čo má robiť, ale boli to práve samosprávy, ktoré zabrali. A to potvrdí každý jeden 
štatutár, starosta alebo zamestnanec samosprávy, že išli sme aj do testovania, išli sme do 
skríningu, išli sme aj do očkovania, keď počítam teraz župy a poste podržali sme tento 
štát, ale niekedy som mal pocit, že chvalabohu, že neprišla vojna, lebo by nás obsadili 
za jeden deň s touto organizáciou, ktorú som zažíval zo strany štátu a keď trebalo 
pomôcť samosprávam, tak od štátu prišlo, že zoberte si na vykrytie výdavkov COVID 
pôžičku. A teraz opäť, keď potrebujeme pomoc našim dopravným podnikom, ktoré štát 
hovoril, že zatvorte, nemôžu ľudia chodiť a dopravný podnik ešte bude stále trpieť tým, 
že ľudia sa boja teraz nastupovať do autobusu a uprednostňujú individuálnu 
automobilovú dopravu, tak opäť berieme len pôžičku, lebo štát dá len pôžičku. Čiže 
nesťažujem sa, beriem to ako fakt, ale chcem povedať, že som čakal od štátu a od vlády 
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viac. Nielenže zadlžíte samosprávy a samosprávy sú tie, ktoré potiahli a pomohli aj 
štátu aj obyvateľstvu. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Súhlasím s vami pán poslanec. Na tých 

rokovaniach s vládou som niekoľko bol, či už s ministrom bývalým alebo aj 
dnes premiérom, rokovali sme Košice, Bratislava, Žilina, Prešov, vysvetľovali sme im. 
Ich názor je taký, že nemajú údajne z čoho venovať, môžu len požičiavať. Na druhej 
strane požičať si od štátu vždy znamená, že je priestor na rokovanie, posúvanie splátok 
až o odpúšťanie splátok, to je fakt. Treba si povedať, že tento názor sme vyjadrili nielen 
ja osobne, krajskí primátori, ale aj Združenie miest a obcí alebo Únia miest opakovane 
na rôznych stretnutiach, opakovane, ale dostávame odpovede také, aké dostávame, že si 
máme jednoducho pomôcť sami. Čo sa týka napr. tej pomoci pre dopravné podniky 
treba si povedať, že dopravné podniky požiadali príslušné komisie európskeho 
parlamentu o to, aby definovali, že dopravné podniky boli poškodené a na základe 
európskeho práva sa vlastne pripravujú kroky k tomu, aby Slovenská republika bola 
zaviazaná odškodniť dopravné podniky. Čiže robíme aj iné kroky v rámci samosprávy, 
ktoré tieto veci by mali v budúcnosti nahradiť, ale sú to veci na dlhé trate a dnes je ten 
stav taký, ako je a aj v tejto chvíli je potrebné byť vďačnými aj za takéto drobné 
pomoci. Nech sa páči, máte faktickú pán poslanec. 

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja súhlasím pán primátor, len chcem možno tiež 

ozrejmiť možno aj ostatným, že vy ste viedli tie rokovania s ministerstvom dopravy ako 
Únia miest a v podstate došlo k odškodňovaniu súkromných prepravcov, ale dopravné 
podniky štát proste neodškodňuje, čo je pre mňa trošku nepochopiteľné. Áno, ani štát 
nemá peniaze, ale však predsa je tu plán obnovy, sú tu presne peniaze z programu 
React, IROP na to, aby sme vykryli tie straty. Len ako tak som sa chcel posťažoval 
trošku. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Však vlastne aj ja som sa chcel posťažovať. Pán poslanec Huba 

nech sa páči. 
 
p. Huba, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor, vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

finančná komisia neprijala uznesenie k tomuto bodu, keďže asi aj z času dovoleniek 
nebolo uznášania schopná, preto iba ja si dovolím vyjadriť svoj názor k tomuto bodu. 
Iba chcem povedať, že ide vlastne alebo pôjde už tretiu poskytnutú návratnú finančnú 
pomoc. Prvá táto návratná finančná výpomoc bola mestu poskytnutá ešte v roku 2014, 
druhá v roku 2020 ako kompenzácia výpadku príjmov podielu mesta na dani z príjmov 
fyzických osôb, no a táto by mala byť tretia, čím vlastne celková suma ponuky týchto 
prijatých a nesplatených návratných finančných výpomoci bude vo výške 30.474.000 
Eur. Síce suma dlhu bude predstavovať, ak schválime túto návratnú finančnú výpomoc 
25,79 stotín percenta skutočných bežných príjmov mesta v roku 2019, ale takisto, ako 
moji niektorí kolegovia, vyjadrujem obavy zo splácaním splátok z bežných príjmov 
mesta. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin nech sa páči. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Kolegovia, len pre takú ilustráciu, ročná splátka 

1.200.000 Eur je celoročný rozpočet piatich mestských častí Lorinčík, Poľov, Pereš, 
Myslava, Šebastovce, to je ročný. Desať rokov to máme splácať. Ja chcem povedať, že 
celý problém spôsobila táto vláda, ako aj kolega Lörinc sa vyjadril, čiže s tým súhlasím, 
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opatrenia COVID zasiahli najmä dopravné podniky, nielen Košice, dopravné podniky. 
Neviem, prečo by teraz ktorékoľvek mesto sa malo zadlžovať a požičiavať si od 
niekoho, kto je za tento stav zodpovedný. Zodpovedná je vláda, kolegovia. Mám za to, 
že Ministerstvo financií Slovenskej republiky by malo poskytnúť nenávratnú finančnú 
výpomoc pre Košice a všetky ďalšie mestá, ktoré prevádzkujú verejnú hromadnú 
dopravu. A viete, aj dnes mi tu chýba opäť poslanec Liba zo strany OĽaNO, čakal som, 
že práve on predloží poslanecký návrh národnej rade vo vláde, ktorej je súčasťou a 
ktorá to spôsobila a že tento návrh podporí. Ale ako vidím, zase aj dnes tu nie je, kto vie 
aký záujem preferuje dnes, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lesňák nech sa páči. 
 
p. Lesňák, poslanec MZ: Takže ja sa len vrátim k tomu, že ako to bolo prezentované pánom 

námestníkom, že žiadne balónovej splátky nás nečakajú. No pán námestník, taká pravda 
to až nie. Mám pred sebou len tak námatkovo tu s kolegom pánom Saxom sme si 
pozreli zmluvy a napríklad zmluva o úvere číslo 768/CC/19 podpísaná v januári 2020, 
to je na myslím športovú infraštruktúru, to je to bolestné za EYOFF, tak tu sú od 
31.07.2020 do 31.12.2022 nastavené mesačné splátky vo výške 25 tis. Eur a od 31.01. 
roku 2023 už to je 33 tis. Eur mesačne. Potom nám to tak zázračne skočí, že od roku od 
31.01.2026 tá splátka mesačná už bude 135 tis. Eur, takže o tých balónových splátkach 
by som tak spľasol ako balónik a nerozprával o nich veľmi vašom mieste a podobne je 
na tom aj zmluva o úvere 846/CC/20, kde začíname mesačnými splátkami vo výške 
25 tis. Eur a končíme s mesačnou splátkou sa 175 tis. Eur mesačne. Ale nejde o to. Ide o 
to, že ani tieto splátkové kalendáre a ani predchádzajúce výpočty nezohľadňujú 
skutočnosť, že keď si zoberieme reálne týchto 12 mil. Eur od vlády, musíme, to bolo 
spomenuté aj materiály v dôvodovej správe, musíme rátať s tým, že predchádzajúca 
nevyčerpaná pomoc vo výške 13,2 milióna Eur v roku 2014 bude pozastavená jej 
splatnosť o 2 roky, tzn., že na 2 roky nebudeme platiť a to sa celé posunie dozadu. Na to 
som chcel poukázať a mám tu potom ešte dva takéto body. Mohli by ste nás informovať 
poslancov, ako je na tom splatná daň spoločnosti US Steel za rok 2020, tam vznikol 
nedoplatok myslím okolo 10 mil. Eur, či ste v jednaní alebo v akom štádiu a potom ešte 
nám alebo mne tu objasniť, že tá žiadosť nenávratného finančného príspevku z vlády 
bude predložená do 30.09.2021 a mala by byť poskytnutá do 30.11.2021. Ako chcete 
vykryť ten časový nesúlad, kým požiadame a kým vôbec prídu peniaze do Košíc. 
Ďakujem, za mňa všetko. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Čo týka požiadania, tam je uznesenie vlády, že to treba urobiť do 

30.09., čiže my to urobíme v priebehu pár dní, ak poslanci rozhodnú tak, čiže to je len 
podmienka vlády, že ak dovtedy sa nepožiada, tak je problém, tak už to nebude 
akceptovať. Čiže preto ten do 30.09., druhá časť otázky bola..., čiže tým pádom nesúlad 
nastane, je to len potom od toho, aby sme čo najskôr dali do poriadku samotnú zmluvu 
so štátom alebo s ministerstvo financií. A druhá časť otázky bola? Aha, pardon – U.S. 
Steel. US Steel treba vnímať v dvoch rovinách. Prvá je daň za minulý rok nehnuteľnosti 
a daň z nehnuteľnosti sa tento rok. Mám informáciu, že daň z nehnuteľnosti tohto roku 
je platená v splatnosti, tzn. tento rok nie je problémový. Máme problémový minulý rok, 
je to daňový nedoplatok v sume 6,9 milióna Eur alebo 6,7, nie som si celkom istý, kde 
aj včera prebehlo rokovanie napr. s ministerstvo spravodlivosti na úrovni štátnych 
tajomníkov, kde jednoducho zápasíme s problémom, kedy mesto Košice sa nevie 
vyjadriť a nie je účastníkom daňových konaní medzi ministerstvom financií, finančnou 
správou, daňovým riaditeľstvom a samotnými US Steelom, čiže my sme len 
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pozorovatelia, pričom sa rozprávame o našich daniach, je tam proste diera v zákone. 
Čiže riešime spôsob ako získať mandát, dostať sa do konania v rámci tejto 
problematiky, kde je niekoľko okolností veľmi zložitých právnych, majetkových, 
katastrálny, aby mesto mohlo argumentovať a sa biť v rokovaniach. Čiže tam to, žiaľ, 
prebieha na úrovni aj dokonca prokuratúry, ktorá to rieši a tým pádom tá splatnosť v 
minulom roku je stále zatiaľ pozastavená. Pán poslanec Strojný nech sa páči. 

 
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. K tomuto bodu asi toľko, že ja som 

poslanec len krátko, som len dva a pol roka poslanec a jedna vec mi vadí na 
samosprávach a na celej tej komunálnej sfére, že ako vnímajú financie a mám taký 
pocit, že prevláda taký názor, že keď dávajú ber. Proste je to nenávratné, dávajú, ber. Je 
to návratné, pardon, použil som zlý termín. Je to bezúročné. Je to bezúročné, berme. Aj 
keď chápem, že potrebujeme, tie dlhy na komunikáciách sú veľké, ale ja napríklad ako 
podnikateľ veľmi dobre a neraz dvakrát, ale možno aj desaťkrát zvažujem, či nejaký 
úver potrebujem a hlavne koľko ho potrebujem. A tu sa mi zdá, že zase ideme vyčerpať 
celú sumu, ktorú by sme možno nemuseli, možno by sme vedeli z tých takmer 12 
zobrať 5 a nebolo by to potom do budúcna také zaťaženie. A prečo hovorím o zaťažení, 
aj keď to nie s úrokmi. Tak raz to bude treba splatiť a proste guľa na nohe to bude. Asi 
toľko, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Filipko. 
 
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, 

chápem, že mnohí z nás máme rozpaky s podporou tohto materiálu. Určite tie 3 body, 
ktoré teraz sú 26, 27, 28 nejako vzájomne súvisia, lebo vidíme to rozloženie úverov, v 
bode 26 je tam tabuľka, kde je fakt v tomto roku, najbližšom roku splatíme veľmi málo 
z tých úverov, všetko sa to prehupuje do nejakých ďalších rokov. Určite sa aj pre 
vedenie mesta vďaka tomu odkladu splátok vyrokovanému vytvára možno nejaký 
priestor, nie pre vedenie mesta, ale pre nás všetkých, využiť disponibilné bežné zdroje 
na riešenie akútnych, najdôležitejších záležitosti v meste, lebo nemusíme ich splácať za 
úvery. Samozrejme je to hrozba pre budúce roky, že tie financie budeme musieť 
prednostne venovať na splátku úverov a menej ostane tých bežných zdrojov. Ale keďže 
celkovo tú pomoc, tú pôžičku od štátu vnímam ako za veľmi zlé riešenie, ale nič lepšie 
sa nezrodilo a keď vnímam aj to, že v bode 28 je zmena rozpočtu, kde dopravný podnik 
má dostať nemalé, i keď nie je to je ideálna situácia, dopravný podnik by sa potešil celej 
tej dvanástke, ale myslím si, že tie necelé 4 milióny sú určite dobrým signálom a preto 
aj keď hlavný kontrolór upozorňoval vo svojom stanovisku na obozretnosť, tak to je asi 
všetko asi v tom, o čom som rozprával. Zrejme je nevyhnutné podporiť tento materiál, 
aby sme mohli naplniť mnohé zámery a ciele, ktoré nás tlačia. To je môj názor, 
ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. K tej obozretnosti, ja by som vás chcel 

upozorniť, že nečerpáme, teda nejdeme čerpať 12 miliónov. Do rozpočtu zapájame 
osem celá niečo milióna, čiže necelých 12. To znamená, nechávame reálne rezervu na 
budúce obdobia. Ale je lepšie si nechať peniaze na budúce obdobia, ktoré máme 
bezúročné, tzn. máme ich, vieme s nimi pracovať, do konca vieme z nich splácať aj 
ďalšie zadĺženia, ktoré reálne máme, čiže tie peniaze vieme použiť v budúcich 
obdobiach. Čiže nezapájame plných 12 miliónov. Možnože to niekomu ušlo, tak len sa 
snažím to zdôrazniť, ďakujem. Pán poslanec Lörinc má procedurálny návrh? Nech sa 
páči. 
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p. Lörinc, poslanec MZ: Ja si dovolím predniesť návrh pre kolegov aj pre predsednícky stôl z 

dôvodu toho, že sa blížime jednak aj k obedu a nás čakajú ešte body týkajúce sa 
rozpočtu, kde predpokladám dlhšiu diskusiu. Čiže návrh by znel, že dokončíme tento 
bod, dokončíme bod Slovo pre verejnosť, ak sú prihlásení nejakí občania, ktorí 
vystúpia, za tým nasledoval obed, hodinová prestávka a stretli by sme sa. Čiže tipujem 
Slovo pre verejnosť 12:30, tým pádom 12:30 – 13:30 prestávka na obed a rokovanie by 
pokračovalo o 13:30. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ešte mi ušiel ten úvod. Aj zároveň rozprava sa uzatvára alebo to 

je len ako to bude prebiehať? 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Tento bod ukončíme, to mi je jedno. Len aby sme sa vedeli zariadiť. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ale keď skončíme pred dvanástou? 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Tak o 12:00 nasleduje Slovo pre verejnosť, to by som ešte asi 

dodržal. 
 
p. Polaček, primátor mesta: No dobre. Hlasujeme o procedurálnom návrhu. 
 
Hlasovanie č. 63 -  za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pokračujeme. Pán poslanec Grega má procedurálny návrh alebo 

ok? Je to mylné? Dobre. Faktickú má poslanec Strojný. Asi na mňa na to upresnenie. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za upresnenie pán primátor, ale nie, 

neušlo že nejdeme čerpať celých 12, ale dávame vám na to mandát, hej? Už proste až 
teraz toto schválime a vy môžete pokračovať. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Preto mandát, aby sme mohli s ministerstvom podpísať zmluvu. 

Na toto dostávam mandát, na nič iné v tejto chvíli. Pán námestník nech sa páči. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: To, koľko reálne budeme z toho čerpať pán poslanec, 

schvaľujeme v nasledujúcich bodoch. Keď si to otvoríš, tak tam je koľko reálne ideme 
zapojiť z tej pôžičky do rozpočtu, tzn., že keď budeme chcieť zapojiť ďalšie zdroje, 
budeme to musieť schváliť v rozpočte. To, že to už budeme mať predschválené a 
dohodnuté s ministerstvom, to je iba výhoda toho, že nebudeme musieť nejakým 
siahodlhým práve na ministerstve prechádza procesom. Čiže berme to ako možno 
nejaké uľahčenie do budúcnosti v prípade, ak by nastala tá potreba. A pán poslanec 
Lesňák, to, čo ste hovoril a neviem či 33 či 25 tisíc je balónová splátka, ja sa 
ospravedlňujem, ale nemám tu nejakú zmluvu, aby som s ňou zašermoval a kľudne si to 
môžeme alebo vám odporúčam si to prejdite s pánom riaditeľom, lebo myslím si, že nie 
veľmi ste úplne pochopili, za čo sú tie splátky, ktoré tam sú. Ja viem, že ste doma v 
číslach, ale myslím si, že v tomto v tomto ste mimo a možno odporučil by som, toto nie 
je téma na toto zastupiteľstvo a na tento bod, toto je téma možno na rokovania na 
finančnej komisii. Takto by som vám odporučil ako členovi finančnej komisie sa tým 
zaoberať, ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ešte pán riaditeľ vysvetlí a potom pán Lesňák 

kľudne zareagujte, aby sme to uzavreli s tými historickými úvermi. Budete reagovať, 
len pán riaditeľ to doplní, aby sme to mali ucelené. Pán riaditeľ prosím. 

 
p. Čop, riaditeľ magistrátu mesta: Ohľadne tých splátok, ktoré sú. Áno, oni postupne 

narastajú, ale závisia od toho, ako čerpáme dané úvery, čiže vlastne od toho sa odvíja 
výška splátok a čo sa týka balónových splátok, tak vlastne tu príkladom je vlastne 
balónová splátka, ktorú má napr. dopravný podnik, kde sa bavíme vlastne o splátke 1,5 
milióna, ktorá nás čaká v roku 23 pritom väčšina vozidiel vtedy v tom danom čase už 
nebude pojazdná. Niečo podobné mal nastavený bytový podnik vo svojej zasa portfóliu 
tiež na takúto nejakú sumu 1,5 milióna, no pri skončení úveru. Čiže tuná sa nebavíme 
o balónových, tuná sú vyslovene tie splátky nastavené v závislosti od čerpania, áno a tak 
ako ich máme vlastne v rámci toho finančného plánu. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Tie sumy, ktoré ste spomínali sú úroky. Pán 

poslanec Lesňák, nech sa páči, reagujte. 
 
p. Lesňák, poslanec MZ: Ja by som ešte rád pripomenul pánovi námestníkovi jednu podstatnú 

vec, že keď ste nastupovali vy ako vedenie mesta a mali ste v rezervnom fonde cez 
17 mil. Eur, taktiež vám prišla návratná DPH-čka z tej MET-ky 14,5 milióna Eur a 
taktiež šetrite z každého verejného obstarávania 50 %, čím sa radi hrdíte, ale tých peňazí 
je stále málo. Ale na porovnanie toho, aby ľudia vedeli ako to tu v Košiciach nám 
funguje, tak samozrejme Bratislava má iné podielové dane, ale len ten výsledok stojí za 
to, že zatiaľ, čo Bratislava hospodárila s prebytkom 43 mil. Eur pri rozpočte 332 mil. 
Eur, tak Košice pri rozpočte cez 200 miliónov hospodárili s prebytkom 3 mil. Eur. Ale 
to už je presne o tom, že vy tu nastavujete nejaké procesy, neustále sa prijímajú PR 
marketingoví pracovníci na tie pozície, aby tu obhajovali to, čo sa aj teraz priznal pán 
riaditeľ, de facto my ideme čerpať úvery, ale reálne nečerpáme, máme nastavené... 
(pozn.: zaznel zvukový signál) ...nebudeme, takže aby sme už začali konečne pracovať 
v prospech ľudí, aby videli tie zakontrahované peniaze. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán námestník na záver ešte asi. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, ste členom finančnej komisie, bol ste 

kandidátom na primátora a tak ma udivuje, že tu len tak mávnete rukou nad faktom, že 
Bratislava má iné príjmy podielové na obyvateľa. Mňa udivuje, lebo súhlasím s tým, čo 
do veľkej miery povedal pán poslanec Lörinc s tými výhradami, že čakali sme od tej 
vlády viac, všetky samosprávy a tlačili sme na vládu, aby sme získali viac. A mňa 
udivuje, že vy stále poviete, že ale tak Bratislava, no tak majú viacej na obyvateľa, no 
ale my sme zlí. Ste člen finančnej komisie, tak už dokelu ukážte, kde sú tie zdroje proti 
tej Bratislave, kde sú tie skryté zdroje. To by som leb chcel vidieť, lebo zatiaľ som to od 
vás nevidel. Ďakujem. Od vás osobne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Jakubov má faktickú, nech sa páči. 
 
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Prosím pán námestník zastavme už tento 

bilaterálny rozhovor pána poslanca - pána námestníka, už sa prosím vás nevyjadrujte, 
nechajte to na pána riaditeľa, keď tiež nemáte pred sebou zmluvy a zrejme nie ste v 
ekonomike doma, je tu riaditeľ magistrátu, ktorý to zodpovedne vysvetlí, ale páni, ak 
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chcete takto pokračovať, môžeme sa viacerí zapájať a zbytočne to vyvolá vášne. 
Vykomunikujte si to mimo a prosím pán námestník, vy neurčujte poslancom kde, ako sa 
majú ozvať. Poslanci schvaľujú program a majú právo sa ozvať, hocikedy k tomu, čo je 
v programe. A keď sa vám zdá, že sú niekde mimo, tu je predsedajúci, to je pán 
primátora, aby príslušného poslanca upozornil. Prosím komunikujme rozvážne a pružne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu v tomto bode. Ďakujem 

všetkým diskutujúcim a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 
 
p. Knap, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 

príslušných právnych po A) schvaľuje prijatie návratnej finančnej výpomoci od 
Ministerstva financií Slovenskej republiky a to vo výške 11.929.650 Eur so splatnosťou 
na 10 rokov a odkladom splátok na 2 roky, s rovnomernými ročnými splátkami vo 
výške 1.192.965 Eur, pričom prvá splátka bude v roku 2024 a posledná v roku 2033. Po 
b) úpravu podmienok poskytnutej návratnej finančnej výpomoci vyplývajúcej zo 
Zmluvy s Ministerstvom uzatvorenej v roku 2014 a odklad splátok zostatku istiny o 24 
mesiacov a predĺženie lehoty splatnosti na 12 rokov s poslednou splátkou v roku 2027. 
Po B) zrušuje uznesenie MZ č. 469 zo dňa 30.07.2020 týkajúce sa nesúhlasu s 
odkladom splátky zostatku istiny návratnej finančnej výpomoci a po C) žiada primátora 
mesta Košice podpísať zmluvu o návratnej finančnej výpomoci v zmysle časti A. písm. 
a) tohto uznesenia a dodatok k zmluve o návratnej finančnej výpomoci v zmysle časti 
A. písm. b) tohto uznesenia podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 64 -  za: 26, proti: 0, zdržali sa: 6 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, tento návrh prijatý bol. 

- - - 
 
Bod č. 1 
Slovo pre verejnosť 
 
p. Polaček, primátor mesta: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, bol prijatý procedurálny 

návrh, aby sme pokračovali v tejto chvíli bodom číslo 1, čo je Slovo pre občana, preto 
sa chcem spýtať, pán inžinier Plavčan, pán inžinier Krempaský a pán Kinek, či sú 
v miestnosti? Áno, zdá sa, že ste tu všetci, takže ak súhlasíte, začnú o pár minút skôr. 
Ak ste tu otváram bod číslo 1 Slovo pre verejnosť. 
Do bodu sa prihlásili traja diskutujúci. Prvým diskutujúcim je pán Ing. Ján Plavčan, 
Význam a účinnosť dozorných rád, predstavenstva a komisií mestského zastupiteľstva, 
nech sa páči. Máte slovo, nech sa páči. 

 
p. Plavčan, občan mesta: Celkom na začiatok mimo môjho časového limitu chcem vám 

vážený pán primátor Polaček úprimne poďakovať za rúška, ktoré ste rozposlal medzi 
ľudí a zaopatrenia a povzbudivé slová ku korona vírusu. Vážený pán primátor, dámy 
a páni, ctené mestské zastupiteľstvo, tu prítomné občianskej auditórium a nezávislé 
médiá. Z vecne príslušného právneho predpisu možno vysloviť, že cieľom kontroly je 
zabezpečiť hospodárny, efektívny a účinný výkon pri hospodárení s prostriedkami a 
nakladanie a hospodárenie s majetkom. A preto pre dozorné rady, rege artus, teda podľa 
predpisu a ex lege zo zákona explicitne vyplýva, že overujú v zásade s následnou 
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kontrolou vybranú operáciu alebo jej časť. V tejto súvislosti je potrebné a nevyhnutné s 
regoróznym akcentom vysloviť, aby si dozorné rady, ale aj predstavenstva a komisie 
mestského zastupiteľstva v plnom rozsahu a so všetkou zodpovednosťou uvedomili a 
pochopili dôležitosť znalostnej ekonomiky a ekonomických zákonitostí, ale najmä 
cirkulárnu ekonómiu a praktickú behaviorálnu ekonomiku, ktorá je veľmi významným 
ekonomickým nástrojom a psychologickým atribútom pri každom správnom, 
kvalitnom, odbornom a zodpovednom rozhodovacom procese. Taktiež je potrebné 
a nevyhnutné, aby si dozorné rady, predstavenstvá, komisie mestského zastupiteľstva v 
plnom rozsahu so všetkou zodpovednosťou uvedomili, že hospodárnosť, efektívnosť a 
účinnosť spolu generujú a preukazujú výkonnosť ekonomiky ako najdôležitejší 
indikátor praktickej, vzdelanej, znalostnej ekonomiky. Z uvedených dôvodov dozorné 
rady, predstavenstva, komisie mestského zastupiteľstva v plnom rozsahu a so všetkou 
zodpovednosťou musia pracovať s takými ekonomickými atribútmi, prvkami a pojmami 
ako je ekonomicko finalista analýza, finančná operácia, hospodárnosť, efektívnosť, 
účinnosť, účelnosť, produktivita, rentabilita a riziko. V tejto súvislosti pár slov k 
mestským lesom a preto z uvedených dôvodov v mestských lesoch jedinečnú, 
špecifickú, veľmi zložitú a odborne veľmi náročnú, extrémne dlhodobú ekonomiku 
lesného hospodárstva by mali riadiť, zabezpečovať a kontrolovať najlepší odborníci, 
teda odborná špička, s najvyššou komplexne odbornou, atestovanou, ale najmä vecne 
príslušnou, podčiarkujem a zdôrazňujem, vecne príslušnou kvalifikáciou, pretože ide o 
existenciu nášho vzácneho a nenahraditeľného spoločného majetku, ktorý patrí nám 
všetkým obyvateľom nášho krásneho mesta. Vážený pán primátor, dámy a páni, ctené 
mestské zastupiteľstvo, milí občania a nezávislé médiá, ponúkam mestu a vám všetkým 
úprimnú, ale hlavne odbornú a vecnú diskusiu. Ponúkam moje dlhoročné, odborné a 
praktické poznatky a empirické skúsenosti, ponúkam konkrétne návrhy, plány a spôsoby 
ako zlepšiť a zefektívniť účinnosť organizácie riadeným mestom, ale najmä v našich 
lesoch s výsledným úžitkom pre naše krásne mesto a pre našich milých obyvateľov, 
teda v prospech verejnosti. Apropo a ešte čosi, v tejto súvislosti je potrebné a 
nevyhnutné v plnom rozsahu a so všetkou zodpovednosťou neodkladne, teda ihneď 
rekonštruovať a doplniť okrem iného aj dozornú radu v mestských lesoch jedného o 
jedného člena v súlade a s naplnením dikcie vecne príslušného právneho predpisu, ktorý 
obligatórne, podčiarkujem, teda zdôrazňujem, obligatórne stanovuje, že dvetretiny 
členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a... (pozn.: zaznel zvukový 
signál) 

 
p. Polaček, primátor mesta: Dokončite vetu prosím, kľudne. 
 
p. Plavčan, občan mesta: Prosím vás pekne, nemali sme rok, buďte tak dobrý, pridajte nám 

aspoň 2 minúty. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Kľudne dokončte pán Plavčan, len musím rešpektovať rokovací 

poriadok, čiže skúste to naozaj veľmi skrátiť. 
 
p. Plavčan, občan mesta: Vy sa tu handrkujete o všelijakých veciach a človek chce tu 

predniesť fakt veci... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Kľudne dokončte, len musíte to skrátiť trošku. Ďakujem pekne. 

Nasleduje pán Krempaský s témou Riešenie dopravnej situácií na Holubyho ulici. 
 
p. Krempaský, občan mesta: Ďakujem za udelenia slova a možnosť vystúpenia na tomto 
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zasadnutí mestského zastupiteľstva. Vážený pán primátor, námestníci primátora, 
vedenie mesta, vážené poslankyne, vážení poslanci, dámy a páni, dovoľte mi, aby som 
vás oboznámil s riešením dlhodobého problému dopravy na Holubyho ulici. Moje meno 
je inžinier Peter Krempaský, zostupujem tu obyvateľov žijúcich v rodinných domoch na 
tejto ulici. Prešiel takmer rok, čo som vystúpil na šestnástom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva Slovo pre verejnosť dňa 30.07.2020, kde som informoval o príčinách 
neúnosnej dopravnej situácie našej ulici, ktorá nie je riešená, skôr riešená neriešená 
bežnými pracovníkmi Magistrátu mesta Košice ako aj MČ Košice - Juh. Pán primátor 
vyžiadal ste si na zasadnutie zaslanie podkladov k tejto dopravnej situácie, ako aj 
prednesený príspevok, nakoľko tento problém monitorujete a viete o ňom. Podklady 
zaslané 03.08. bol potvrdený aj príjem sekretariátom. Po troch týždňoch sme sa snažili 
dostať spätnú väzbu, či sa niečo robí s podnetom predneseným na šestsnástom zasadnutí 
a či sa rieši odpoveď na list zaslaný 11. februára 2020 riaditeľovi magistrátu a či sa 
niečo pripravuje odpovedí, nakoľko už uplynulo 6 mesiacov a odpoveď by mala byť do 
30 dní. Aspoň to tak bolo za minulého vedenia mesta Košice. No dodnes sme túto 
odpoveď nedostali a prešlo 16 mesiacov. Pre začatie riešenia problému nelegálneho 
vjazdu vietnamskej reštaurácie, hluku z dopravy sme žiadali o stretnutie s magistrom 
Gibódom, čo nám aj prisľúbil na 30.09., do dodnes ani po deviatich mesiacoch sa 
neuskutočnilo aj napriek urgentnej požiadavky riešenie problému doktorkou Dietzovou, 
regionálnym hygienikom. Po zasadnutí mestského zastupiteľstva som sa dozvedel a 
obdržal informáciu, že tento problém sa musí prvotne prerokovať a riešiť na komisii 
dopravy a výstavby a následne na mestskom zastupiteľstve. Po niekoľkých neúspešných 
pokusoch na komisiách dopravy a výstavby o prezentáciu sa táto problematika dostala 
na program zasadnutia 02.09.2020, no bohužiaľ po odchode pána primátora a 
niekoľkých členov sa stala komisie neuznášania schopná a problém hluku na Holubyho 
ulici nebol riešený. Riešil sa až na nasledujúcej komisii 07.10. po dodatočnej úprave 
programu zasadnutia a možnosti môjho vystúpenia pred komisiou. Vedúcim komisie mi 
bolo udelených 3 minúty hovoreného slova na objasnenie problému, čo trvá od roku 
2012. Myslím, že som problém dostatočne objasnil, nakoľko pri hlasovaní za prijatie 
návrhu uznesenia bolo 9 prítomných členov komisie, proti 1 a 1 sa zdržal hlasovania. 
Žiaľ, to bol len čiastočný úspech, nakoľko pán doktor Rovinský toto uznesenie odmietol 
predložiť mestskému zastupiteľstvu, nakoľko to musí odsúhlasiť pán primátor 
respektíve zástupca pána primátora. Náš hlboký nesúhlas s uvedeným konaním sme 
07.12. poslali vedúcemu komisie, v kópii sekretariátu primátora a zástupcovi pána 
primátora, pánu magistrovi Gibódovi. No žiaľ dodnes nemáme odpoveď, kedy bude 
predložené uznesenie komisie dopravy predložené poslancom na mestskom 
zastupiteľstve. Výhovorky, že to má riešiť buď zmena územného plánu, áno, aj tu sme 
predložili 09.10. a veľa ďalších a dodnes nemáme žiadnu odpoveď od pána primátora, 
je zavádzajúca, ako aj dôvod existujúcich majetkových vzťahov. Zelený pás medzi 
cestou a chodníkom parcely 4508 a 4509 sú vo vlastníctve mesta Košice, jeho šírka je 
viac ako 6 m. Na príjazdový a výjazdový pruh by bolo postačovalo 3 a 4,5 m, viď. 
Skutočný príjazdový výjazdový pruh na Holubyho ulicu. Čo sa týka už existujúceho 
vjazdu do eurocentra centra bolo by ho potrebné ho rozšíriť len o niekoľko metrov, to 
len nám povedia už ale odborníci. Záverom obyvatelia Holubyho ulice sa pýtajú 
kompetentných. Po prvé, kedy bude riešená zmena v územnom pláne na základe petície 
občanov z roku 2013 a v zmysle požiadavky zaslanej primátorovi mesta Košice dňa 
09.10.2020. Po druhé, kedy bude predložené uznesenie komisie dopravy zo 07.10. 
mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie. Vážené poslankyne a poslanci, ďakujem 
vám za pozornosť a za ochotu riešiť náš problém. Ešte raz ďakujem za pozornosť. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Vážený pán Krempaský aj kolegovia, chcem vás 
len upozorniť, že podľa rokovacieho poriadku § 36 bod 7 až po tridsiatich minútach 
v rámci bodu Slovo pre verejnosť alebo po ukočnení Slova pre verejnosť predsedajúci 
otvorí rozpravu k predneseným príspevkom. Čiže vy už sa niektorí hlásite, pán 
Krempaský počkajte, pôjde tretí za vami a potom otvoríme k všetkým bodom diskusiu, 
aby sme naplnili rokovací poriadok. A plus som si pozrel ešte jednu vec, neviem, či tu 
je pán poslanec Plavčan, ste tu ešte? Občan, pardon, občan Plavčan. Ak náhodou je na 
chodbe, ho kľudne zavolajte, je tu možnosť ak predsedajúci dá hlasovať, môže svoj 
príspevok dokončiť. Nech sa páči pán Kiner. Nech sa páči. Vašou témou je Parkovanie, 
parkovacie miesto pre ŤZP v rámci MČ Juh. Máte slovo, nech sa páči. Následne 
otvorím spoločnú rozpravu. 

 
p. Kiner, občan mesta: Dobrý deň prajem. Vážený pán predseda, vážené zastupiteľstvo, moje 

meno je Ján Kiner, bývam na Košice – Juh a som zdravotne postihnutý. Keď som tam 
prišiel bývať, tam nebola žiadna značka ZŤP, začal som to vybavovať a bola situácia, 
keď menili, EEI prichádzalo, toto, toto, tak s EEI som si potom vybavil značku pre ZŤP, 
aby som mohol si zaparkovať, lebo stále, keď som vrátil z nemocnice z rehabilitácii 
alebo z vyšetrenia, nemal som si kde zaparkovať vozidlo blízko vchodu. Keď vybrali tú 
značku ZŤP, tak potom prišli ľudia z Michaloviec, z Vranova prišli do Košic a 
zaparkovali na tom mieste, kde bývam. Čiže som musel znovu ďalej inde kde parkovať, 
čiže tá značka bola bezvýznamná pre mňa. Znovu som išiel a to plakať pre EEI a som 
ich požiadal, žeby mi dali značku na ŠPZ-ku. Oni mi ju dali, ale mi povedali 500 Eur. 
Tak som sa pýtal, 500 Eur to je mesačne? Nie, to je jednorázové. Jednorazové 500 euro 
ťažko pre mňa vytiahnuť, ale dal som im 500 euro a oni mi dali potvrdenie, taký 
červený papieriček, no tak ja som ho držal. Prešlo 27 hodín, prišla ŠPZ-tka , bola tam, 
tak som papierik vzal a odhodil. Mi ho netrebalo, lebo ŠPZ značka bola s puncom, 
všetko, tak som myslím, bude tam. Fungovalo to fungovalo, no teraz potom boji znovu 
jak EEI odišlo z večera na ráno mi zobrali ŠPZ-ku a teraz každý tam parkuje. Išiel som 
sa pýtať, som hľadal na polícii, išiel som sa pýtať, že kde je moja ŠPZ, tak mi povedali, 
že bytový podnik to odobral a vy keď chcete, vy si nemôžete privlastnil majetok alebo 
pôdu mesta, to vám nepatrí a ja si myslím, no keď vy máte tu kanceláriu a teraz ešte tu 
na zasadnutia sa vrátite späť do kancelárie a tam by bola nejaká zdravotná služba, by 
vyzvala vašu kanceláriu, čo by ste povedali? No, to je to to isté, lebo vy využívate 
priestor i vy by ste tie kancelárie, ak by boli využívané ako toto voľné parkovisko. A 
počítajte s tým, že je to nás starých a bude nás pribúdať a to parkovanie bude viať 
zložitejšie. Keby ste sa zamerali vybudovať nejaký parkovací dom blízko, zberné 
parkovisko, nejakú mestskú dopravu, sa dopraví do mesta, ale nie, posťahujete ono, jak 
sa hovorí. Aj teraz, keď sa vrátim, prídem domov, niekedy musím krúžiť kolo bloku ako 
družica okolo zeme, že kým si nájdem nejaké voľné parkovacie miesto. Čiže toľko, 
pomôžte nám. Nie dosť, že tam bývame a keď je nejaký hluk z Kulturparku, tak okná 
musíme zatvárať. Ale chvalabohu, že bola tá korona, že sa nebolo, nemuselo sa nič... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán Kiner, ďakujem vám pekne. 
 
p. Kiner, občan mesta: Dovidenia. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Keď budete odchádzať, postavte sa úplne na koniec, príde za 

vami kolega, ja som s ním už teraz rozprával, pozrie sa na váš konkrétny prípad. Ak ste 
ŤZP, riešenie sa určite nejaké nájde. Čiže keď sa postavíte tam hore úplne na koniec, 
tak do dvoch minút už kolega ide hore, si vás tam odchytí. 
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p. Kiner, občan mesta: Ďakujem veľmi pekne. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, nemáte za čo. Verím, že nájdete riešenie spoločne. 

Ďakujem pekne. Vyčerpali sme všetkých, ktorí sa prihlásili do rozpravy, ešte sa spýtam 
radšej, či tu náhodou nie pán Plavčan, aby neostala nejaká krivda. Ak nie, ďakujem. Je 
otvorená rozprava, mám pocit, že sa týkala najmä pána Krempaského v rámci Holubyho 
ulici, takže nech sa páči, pán poslanec Špak. Neviem čo skôr, či faktická alebo hlavná 
diskusia, či vieme to uzavrieť jedným diskusným, nech sa páči. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Jednu otázku na predrečníka pána občana Krempaského. Máme ho tu? 

Či už odišiel? Pán Krempaský asi budete musieť ísť ku mikrofónu. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, položte otázku už. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Otázka je, zatiaľ prvá a to je tá, či medzi tými materiálmi, ktoré on a to 

sledujem, zbiera už nejakých 7 - 8 rokov, či tam medzi tými materiálmi má to 
uznesenie, ktoré na našej komisii dopravy predniesol a o ktorom sa hlasovalo. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, nerobme z toho politiku. Urobme z toho vecné 

stretnutie. Ja môžem medzitým pánovi Krempaskému povedať, že osobne som sa stretol 
aj s pani riaditeľkou RÚVZ pani Dietzovou, ktoré si tiež boli niekoľkokrát, spoločne 
sme tento problém rozobrali z pohľadu vašej požiadavky. Čiže ja o ňom viem, tak isto 
viem sa sami stretol aj pán námestník u neho v kancelárii ste sa stretli.  

 
p. Krepmpaský, občan mesta: Kedy? 
 
(pozn.: v pozadí počuť hlas p. námestníka Gibódu: U mňa v kancelárii minulý rok.) 
 
p. Krempaský, občan mesta: Nie, my sme spolu rozprávali, prepáčte, pri všetkej úcte sme 

spolu rozprávali spolu po zasadnutí dopravnej komisie a potom na chodbe. To je všetko. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ok, každopádne toto nie je problematika, ktorá sa dá vyriešiť 

nejakým technickým riešením lusknutím prstom, toto sú zložité väzby 
majetkovoprávne, ktoré jednoducho mesto mesto nevie vyriešiť, aj keď mnohokrát sa to 
z pohľadu občana, ktorý má problém a takých problémov, ktorých občania sužuje 
samozrejme mnoho a cítia rôzne krivdy, ktorým my aj rozumieme a sa zdá, že sú veľmi 
ľahko uchopiteľné a riešiteľné, jednoducho pri rozobratí problému narážame na rôzne 
znenia zákonov, vyhlášok, komplikácií majetkovoprávnych a pod. a zas za tie riešenie, 
ktoré naozaj zvonku vyzerajú veľmi jednoduché dokážu úplne rozsypať. To je len na to, 
že ja o tomto probléme viem, s pani riaditeľkou som sa niekoľkokrát stretol aj v inej 
veci, ale vždy sme tento problém otvorili a diskutujeme, hľadáme nejaké 
najjednoduchšie riešenia, ale v tejto chvíli... 

 
p. Krempaský, občan mesta: Pán primátor, pri všetkej úcte, riešenie je v uznesení. Tým, že sa 

presmeruje 100 až160 kamiónov, ktoré nám chodia popred rodinné domy, bude 
vchádzať do podnikateľského areálu z Južnej triedy. To je riešenie. 

 
p. Polaček, primátor mesta: No len musíte vnímať cesty, ich zaťaženosť, ako boli postavené, 

pre aký účel boli postavené, kto je vlastníkom areálu, kto je vlastníkom ciest. Riešenie 
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sa vidí veľmi jednoducho a ja vám rozumiem, ja by som takisto tvrdil to isté, čo vy, ale 
potom, keď príde na to, že po tretie prehodiť značky, po tretie prerobiť dopravu, tak 
narazíte na ďalšie veci a zistíte, že niektoré veci nie sú vaše a mesto môže spravovať len 
cesty, ku ktorým má nejakým spôsobom vzťah a je na nich správcom. 

 
p. Krempaský, občan mesta: Však Južná trieda je majetkom mesta Košice, vedľa zelený pás 6 

metrový je tiež majetkom mesta Košice, takže ja nevidím problém a existuje tam vjazd, 
ktorý sa používa a ten treba len rozšíriť. To je všetko. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak nech sa páči, ste položili otázku smerom k 

uzneseniu alebo k tej komisii dopravnej, na ktorej ste boli. Nech sa páči. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ja som sa pýtal pána občana Krempaského, či má so sebou toto 

uznesenie. 
 
p. Krempaský, občan mesta: Áno mám. 
 
p. Špak, poslanec MZ: A viete ho prečítať? 
 
p. Krempaský, občan mesta: Áno viem. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Poprosím. Ďakujem. 
 
p. Krempaský, občan mesta: Uznesenie: Komisie dopravy a výstavby pri Mestskom 

zastupiteľstve v Košiciach po prvé, doporučuje mestskému zastupiteľstvu vyčleniť z 
rozpočtu mesta na rok 2020 finančné prostriedky na spracovanie projektovej 
dokumentácie zriadenie príjazdového a výjazdového pruhu do eurocentra Holubyho 12 
z Južnej triedy. Po druhé, doporučuje Mestskému zastupiteľstvo v Košiciach zapracovať 
do plánu investícií na rok 2021 finančné prostriedky na výstavbu príjazdového a 
výjazdového pruhu do eurocentra na Holubyho 12 z Južnej triedy. Po tretie, žiada 
Magistrát mesta Košice, aby prostredníctvom cestného správneho orgánu vydal 
okamžitý zákaz používania vstupnej brány na vjazd a výjazd na parcelu 2472/9 
nehnuteľnosti firmy Eurotech s.r.o. Topoľčany, tu je Bratislava, tu je malá chyba, 
nakoľko neexistuje povolenie zriadenia vjazdu žiadnym cestným správnym orgánom. 
Po štvrté, doporučuje Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach iniciovať zmenu v 
územnom pláne Košíc pre Holubyho ulicu tak, ako bolo požadované petíciou občanov v 
roku 2013. Za 9, proti 1, zdržal sa 1. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Špak má ešte faktickú. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ak je toto politika, tak sa ospravedlňujem, ale 

nemyslím si, že je toto politika, ak 9 z 11 členov zahlasuje za toto v rámci komisie a tu 
o 2 roky sa stretneme, kde občan sa musí zase vrátiť, lebo viete ako hlasoval predseda 
komisie? Bol proti, ale 9 bolo za a tento predseda komisie to tým pádom hodil do koša. 
Toto nejde o politiku, tu ide o normálny systém fungovania tohto mesta. Nie je možné, 
aby predseda komisie takto nastavil prostredník občanovi, lebo on má iný názor. 9 z 11 
bolo za, predseda bol proti, zastavil to, hodil to do koša. Ty teraz hovoríš Jaro, že vieš o 
tom probléme. Pamätáš si, čo teraz čítal pán Krempaský? Tam sú úplne jasné návrhy 
komisie dopravy a výstavby. Ja neeviduje nikde v návrhu rozpočtu, v príprave atď., 
však to už je rok odvtedy, keď nie viac, rok a pol, aby také niečo sa tam uvažovalo 
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urobiť. Tu to nejde o politiku, tu ide o normálny systém fungovania a tá komisia tým 
pádom nemá význam, ak máme takého predsedu. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Takže ide o ide politiku, pretože pán poslanec si zaútočil na pána 

predsedu dopravnej komisie, to po prvé. Po druhé, poznám toto uznesenie a po tretie, je 
veľmi jednoduché prijať riešenie, povedať urobte to takto a potom prídu tie právne veci, 
tie pracovné veci, ktoré jednoducho vám zrazu na niektoré veci, ktoré vyzerajú a to bol 
ten môj úvod, vyzerajú z pohľadu občana alebo z pohľadu riešenia veľmi jednoducho, 
však urobme to takto, potiahnime čiaru z bodu A do bodu B a bude po probléme, ale 
potom nastanú ďalšie vzťahové veci, ktoré jednoducho súvisia so zákonmi, s predpismi, 
právom a podobne a narazíte na niektoré technikálie, ktoré jednoducho neviete zo dňa 
na deň odstrániť. My netvrdíme, že ich neodstránime, ale potrebuje a vyžaduje si to svoj 
čas. Pán poslanec Špak nech sa páči. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Toto všetko absolútne rešpektujem, ale ani jednu 

z týchto veci si nikomu z nás neukázal a dokonca ani obyvateľom, že to nejde. My sme 
dali požiadavku, my sme odporúčací orgán, ale ani len zastupiteľstvo sa to nedozvedelo, 
pretože to skončilo v koši pána predsedu. A tu je jedno, kto je predsedom, nemôže takto 
fungovať predseda komisie, keď mu 9 ľudí dvihne ruku. Mal ti to odovzdať, prípadne to 
mal odovzdať nám, lebo my sme ten orgán, ktorému on radí, my sme to možno mali 
posunúť na teba v rámci uznesenia a ty si nám potom mal vrátiť, teraz jak sa tu snažíš, 
že to nejde, že táto vec nejde, rozpočet nejde, spojenie nejde a zastavenie dopravy nejde. 
Ale nič z toho sa neudialo. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Opakujem, že nepovedali sme, že sa to nedá, ale že riešenie tohto 

problému naozaj nie je na pár hodín, je to zložitý proces. Pán poslanec Knap nech sa 
páči. 

 
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Áno, je to dlhoročný problém. Ideálne 

je pozrieť sa priamo na miesto, ktoré vlastne robí problémy dlhé roky občanom tejto 
lokality a tejto ulice. Kde je vôľa, tam je cesta, tzn. už hľadajme príčiny spätne dozadu, 
ale poďme nájsť spoločné riešenie ako pomôcť týmto obyvateľom povedzme od tejto 
chvíle, aby sme tento problém vyriešili, pretože je tam niekoľko porušení zákona, ktoré 
spomínal aj pán Ing. Krempaský. Už len pri výjazde 160 kamiónov denne? 

 
p. Krepmaský, občan mesta: Denne. 
 
p. Knap, poslanec MZ: Ktorí vychádzajú z tohto areálu do úzkej uličky, hej, kto tam dával 

súhlas, na základe akého súhlasu, to už je prvá vec, ktorej sa môžeme chytiť a ďalšia 
vec ako nájsť nejaké prijateľné riešenie, aby sa zmenil tento výjazd, spôsob parkovania 
a všetky problémy, ktoré sa týkajú tejto lokality. Naším cieľom je nájsť to spoločné 
riešenie, ale znovu aby sa neodložilo na ďalší rok alebo na ďalšie volebné obdobie, 
pretože sú tu už dlhé roky sužovaní títo obyvatelia problémami touto statickou dopravou 
a to ešte sme nehovorili o tom, ako prebiehala nákladka tejto firmy v nočných hodinách, 
čo aspoň to sa čiastočne podarilo nejako vyriešiť, ale asi nie vždy. Takže ak spoločne 
bude mať záujem to vyriešiť, to je to, čo očakávajú občania a my všetci. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Myslím, že som sa vyjadril jasne, ale nemôžte 

považovať za nezákonné, keď sa zo súkromného dvora vyvalí 160 kamiónov. 
Jednoducho na  toto zákon nie je, zákon neráta kamióny, tam ťaháme za kratší povraz. 
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Je to súkromný dvor, súkromný priestor s napojením na mestské cesty, kde síce 
môžeme niektoré veci riešiť, ale tiež nemôžme úplne vyhodiť zákazové značky, lebo 
zákon jasne cestný pozná a hovorí, čo všetko musíme splniť a komu každému musíme 
na týchto cestách umožniť prístup. Preto naozaj opakujeme, že toto riešenie je naozaj 
tak ,ako je navrhnuté, nie je úplne ideálne. V tejto veci som sa ja osobne stretol s pani 
riaditeľku RÚVZ, čiže prosím berme to, že naozaj tento problém vnímame. Mrzí ma, že 
musíte to takto riešiť, ale nie je to riešenie, keď si povieme, že od roku 2013 sa snažíte 
ho vyriešiť, jednoducho to nie je riešenie z večera do rána. Jednoducho novú cestu, 
nové budovy, nové majetkoprávne riešenia, postupy, kedy nás KDI blokuje na každom 
jednom kroku, pretože nechce, aby boli iné vstupy, nechce, aby do tých medzi 
blokových alebo medzi domových priestoroch mali kamióny inak, jednoducho má na to 
svoje stanovisko, s ktorými sa boríme, snažíme sa KDI presvedčiť nielen v tomto, ale v 
ďalších päťdesiatich prípadoch, aby zmenilo prístup uvažovania a prístup k žiadosti, 
ktoré mesto Košice dáva smerom k dopravnému inšpektorátu, je proste dlhodobo. 
Riešime, ale naozaj vám nedokážem dať odpoveď a zajtra to žiaľ nebude, ale viem o 
tomto probléme, vieme o ňom viacerí. Pán poslanec Rovinský nech sa páči. 

 
p. Rovinský, poslanec MZ: No, keďže tu som bol obvinený, že vlastne ja som ten, ktorý za 

tento stav je zodpovedný, tak chcem zopár slov ku vysvetleniu. Prvá vec, uznesenia 
komisie tak, ako to predpisy kážu, boli postúpené na vedenie mesta. Čiže nikto tieto 
uznesenia nedržal a nedal do koša, ako ma obvinil pán poslanec Špak. S pánom Ing. 
Krempaským som strávil niekoľko dlhých minút v rozhovore o riešení jeho situácie. Na 
komisii predkladal iniciatívne a podobnými populistickými, áno, pán poslanec Knap. Ja 
som upozornil, keď všetko rokovanie skončilo teda ku tomuto bodu, som upozornil na 
to, že nedávajme jedno uznesenie ku všetkým bodom. Nehlasujme naraz, pretože 
s niektorými bodmi nemôžem súhlasiť. Napriek tomu sa rozhodli členovia komisie, že 
oni chcú všetko spolu, tak hlasovali za všetko spolu a áno, ja som hlasoval proti, pretože 
niektoré riešenia, ktoré tam boli navrhované nedajú sa riešiť jednoducho. Napríklad 
okolo pozemku, v ktorom sa nachádzajú tie sklady a teraz aj nejaká reštaurácia alebo čo 
tam je, tak ten pozemok dookola je zablokovaný v podstate iným súkromným 
pozemkom. Čiže finta fň, ktorú často používajú vlastníci pozemkov na to, aby nebolo 
možné to riešiť tak, akoby niekto chcel. To som pánovi inžinierovi Krempaskému 
vysvetľoval. Čiže kľudne mohol pokojne predložiť tento návrh tak, ako ho predkladal 
komisii pán poslanec Knap mohol predložiť na hociktorom zastupiteľstve a oprieť sa o 
uznesenie komisie, s ktorý ja som teda nesúhlasil, ale 9 súhlasili. Čiže mal by takýto 
návrh podporu. Ja takto návrh som predkladať nemohol, lebo ja som nesúhlasil s celou 
jeho šírkou záveru, takže tým končím. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, 

nakoľko mestskí poslanci musia rokovať v zbore, musím konštatovať, že vás tu nie je 
ani zavretím jedného oka toľko, koľko má byť. Prosím, prezentujte sa. Ale možno to 
dáme. Je mi ľúto, vyhlasujem prestávku. Vidíme sa o 13:30, ďakujem pekne. 

- - - prestávka - - - 
 

p. Polaček, primátor mesta: Poprosím réžiu, aby nám ukázala, kto všetko je prihlásený. S 
faktickými tam bol ešte pán poslanec Špak a pán poslanec Knap, nech sa páči, ak máte 
záujem,  môžete pokračovať vo svojich príspevkoch. Takže to sú procedúry alebo to je 
pokazené hlasovanie? Pán poslanec Rovinský, pán poslanec Blanár, pán poslanec 
Lesňák. Takže nasleduje pán poslanec Špak. Nevidím ho v rokovacej miestnosti. Stráca 
právo na faktickú, ak ho nevidím. Pán poslanec Knap nech sa páči. 



65 

 

 
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Ja sa z úcty k pánovi Rovinskému 

nevyjadrím. Ďakujem pekne. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Blanár sa chcel ešte vyjadriť 

v bode Slovo pre občana. 
 
p. Blanár, poslanec MZ: Asi to, ďakujem za slovo, ale to už  nemá momentálne význam. 

Treba povedať, že reálny občan tu rieši problematiku roky, do komisie sme to dostávali 
trikrát, na tretí pokus sa podarilo komisii prijať uznesenie, pretože dvakrát predtým 
nebola v čase, keď sa o tomto bode rokovalo komisia uznášania schopná, takže je to 
problém, ktorý tlačíme pred sebou niekoľko rokov a ako na mestskej časti, tak na meste 
boli by sme radi vyslovene, aby sa občanovi nieže len vyšlo v ústrety, ale aby sa začalo 
to riešiť. Je jasné, že keď sa niečo nedá vyriešiť, tak sa nedá vyriešiť, ale musíme ako 
mesto ukázať, že za toho občana sa postavíme. Asi toľko, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Gibóda nech sa páči. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ja sa chcem v prvom rade ospravedlniť pánovi 

Krempaského, naozaj som došlo k omylu, mali sme iba to jedno stretnutie, ale zároveň 
sme sa dohodli na ďalšom stretnutí, kde si prejdeme tie veci, ktoré už aj mne boli 
referované z ÚHA a podobne, aby sme tú vec, verím toum, nejakým smerom posunuli, 
ale opäť raz musím uviesť, je to naozaj problematický taký problém, do ktorého 
vstupujú aj privátne vzťahy majiteľov okolitých areálov, že riešenia, ktoré sú 
navrhované, vstupy do toho areálu, tak je to problém. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Špak reagujúc na? Nech sa páči. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Tak ja len takú poslednú vec upresním, aby bolo 

jasné, že komisia je poradným orgánom zastupiteľstva. Komisia nemá odovzdávať veci 
ani mestu, ani Polačekovi, ani primátorovi, pardon pánovi primátorovi Polačekovi. 
Komisia je tu na to, aby poradila nám poslancom a aby tým poslancom to aj predniesla. 
Tí následne rozhodnú a posunú to ďalej na vedenie. Takže pre pána predsedu, ktorý 
takto začal svoj príhovor, nie, nestačí odovzdať zápisnicu na mesto, absolútne nie. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu v bode číslo 1 Slovo pre 

občana. Poprosím návrhovú komisiu, ale predpokladám, že tu návrh nie je žiaden. Tým 
pádom tento bod číslo 1 ukončujem.  

- - - 
 
Bod č. 28  
Návrh na 4. zmenu Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2021 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh na 4. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 

2021. Nech sa páči, otváram rozpravu k bodu č. 28 a zároveň vás informujem, že 
mestská rada tento materiál prerokovala na svojom 25. zasadnutí dňa 17. 6. a odporučila 
ho mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Ak sa do rozpravy nik nehlási, 
uzatváram rozpravu. A čo teraz? Vlastne som ju otvoril, som ešte minútu rozprával. Pán 
poslanec Rovinský má procedurálne návrh. Nech sa páči. 
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p. Rovinský, poslanec MZ: Nie procedurálny, som omylom stisol, lebo chcel som do diskusie. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Čiže nie je, žiaden procedurálny návrh, pán poslanec Lörinc, nech 

sa páči. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne, ja by som chcel ctené zastupiteľstvo 

informovať o veci, ktorá mi bola doručená včera večer z anonymného podania a jedná 
sa o to, že dostal som informáciu, že v spoločnosti, ktorá patrí mestu Košice a máme 
tam svojich volených zástupcov, to znamená Tepelné hospodárstvo Košice, sa ide 
súťažiť zákazka, ktorá má názov ,,Informačná kampaň k rekonštrukcii mestskej krytej 
plavárne v Košiciach“. Súčasťou tejto zákazky je napr. vizuálna identita rekonštrukcie 
za 3 tis. Eur, komunikačná stratégia za 2.500 Eur, navrhnutie nosičov tejto identity v 
exteriéri 2 tis.  Eur, dizajn a vývoj webu 4 - 5 tis. Eur, hosting a fixovanie stránky za 
4 tis. Eur, dizajn na sociálne siete a comvasetup 1.000 Eur, správa sociálnych sietí k 
informácii o rekonštrukciu mestskej plavárne podotýkam 500 Eur na mesiac. Čiže spolu 
design a digitál cca 23 tis. Eur. Nechcem byť osobný, ale ja poviem tak, že za mňa 
určite nesúhlasím, aby sme minuli 25 tis. Eur za to, že budeme ľudí informovať, že 
rekonštruujeme plaváreň. Najlepšou reklamou nám bude, ak tam bude niečo konečne 
hotové, prosím, prestaneme míňať finančné prostriedky mesta na lacné PR a sústreďme 
sa. Teraz ideme schvaľovať rozpočet. Mne je niekedy trápne, že mi padajú lampy 
ľuďom na hlavy pomaly, obrazne povedané, že keď TEHO opravuje chodníky, tak 
musím prosiť, aby opravili ešte meter chodníka, lebo to nevyzerá dobre a tu míňame 
25 tis. Eur verejných finančných prostriedkov na to, aby sme informovali a viedli 
facebookovú stránku, že robíme rekonštrukciu plavárne. Prosím skúsme pracovať 
v tichosti, doručme výsledky a potom pán primátor, spravte veľký bašavel, strihajte 
pásku, všetci sa budeme tešiť, ale naozaj 25 tis. Eur na informačnú kampaň o 
rekonštrukcii za mňa nie. Preto, ešte si dovolím navrhnúť aj uznesenie. Mestské 
zastupiteľstvo v Košiciach žiada konateľa spoločnosti TEHO s.r.o. Ing. Jaroslava 
Takáča, aby neschválil vynaloženie finančných prostriedkov na informačnú kampaň 
Rekonštrukcie mestskej krytej plavárne v Košiciach alebo obdobné finančné 
prostriedky, na obdobnú kampaň, ak by si niekto vymyslel, že chce to pomenovať inak. 
Čiže žiadam vás pán riaditeľ takto verejne a žiadam aj zástupcov, mojich kolegov 
poslancov, ktorí sú nominovaní v dozornej rade TEHO, aby konali a nedovolili 
plytvanie verejnými zdrojmi, ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ja som sa pýtal teraz pána riaditeľa, ani pán 

riaditeľ ani ja nemáme vedomosť o tejto veci, ale pravdou je, že bola vedená diskusia s 
tým, že ak bude mestská plaváreň zatvorená, že potrebujeme to nejakým spôsobom 
odkomunikovať, takým spôsobom. aby sa ľudia nenahnevali, aby sme našli riešenia, ale 
o takejto zákazke ja vedomosť nemám a teraz ma aj pán riaditeľ uistil, že ani on o nej 
nevie. Takže preveríme, čo to môže byť zač. Nech sa páči pán poslanec Filipko. 

 
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, 

milí hostia. Ja mám pripravený 1 návrh, doplnenie k návrhu zmien rozpočtu, ktorý v 
podstate súvisí so zabezpečením významných štátnych, spoločenských, kultúrnych a  
športových udalostí, ktoré sa udejú alebo môžu udiať v tomto meste. Mám tu dlhšiu 
dôvodovú správu, ale nebudem vás zaťažovať. Podstata je tá, že tak, ako aj v minulosti, 
v súčasnosti, aj v budúcnosti, mesto Košice navštevujú, navštívia významné osobnosti, 
ktoré prinášajú tisíce turistov, ktorí navštevujú naše mesto a keďže aj mnohé podujatia 
sa presúvajú, plánujú, pripravujú, sú neisté a mesto Košice možno nemalo pripravený, 
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baget na riešenie akútnych požiadaviek súvisiacich s týmito požiadavkami, udalosťami, 
preto pri určitej diskusii s mestom, keď sme sa bavili na túto tému, tak prichádzam s 
týmto návrhom, aby sa pripravili nejaký baget, možnú položku na čerpanie takýchto 
zdrojov, ktoré vyplynú z akútnych, aktuálnych potrieb. Možno v najbližších týždňoch sa 
má uskutočniť viacero štátnych návštev, spoločenských, kultúrnych či športových 
udalostí, ktoré prilákajú do mesta tisíce návštevníkov a na ich komplexné zabezpečenie 
bude potrebné vyčleniť z rozpočtu finančné prostriedky vo výške 300 tis. Eur. Ich 
následné použitie sa bude riadiť prijatými právnymi predpismi a bude konzultované s 
útvarom hlavného kontrolóra mesta Košice, čo je garancia, aby tieto prostriedky boli 
využité účelne a rozumne. Môj návrh je nasledovný. V časti schvaľuje, uznesenia, bod 1 
navrhujem doplniť, bežné výdavky program 2 - mesto kultúry a športu, podprogram 3 - 
kultúrno-spoločenské podujatia, aktivita 5 - významné štátne spoločenské, kultúrne a 
športové udalosti: +300.000 Eur. Finančné operácie príjmové, návratná finančná 
výpomoc Ministerstvo financií SR +300.000 Eur s tým, že dôjde k zámene finančných 
zdrojov, čím bude účel použitia návratných finančných, návratnej finančnej výpomoci 
dodržaný v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky číslo 296 zo dňa 26. 5. 2021. 
Koniec návrhu. Poznámka, tento návrh som konzultoval s ekonomickým oddelením, 
ktoré takýto zdroj financovania odporučilo, čiže mám potvrdené, že tento návrh je 
správny. Ďakujem a prosím vás o podporu, ak som nestihol s niektorými poslancami o 
tom hovoriť, tak prosím, podporte tento návrh, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, tento návrh bol konzultovaný aj s mestom, 

vytvárali sme ho spoločne a má teda podporu spoločenskú aj z pohľadu vedenia mesta, 
pán poslanec ďakujem, že ste ho predložili. Pán poslanec Špak, nech sa páči faktická. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Ja by som na predrečníka. Začnem tak, že ja ten návrh podporím. Ale, 

pán kolega, máme tu komisiu finančnú, kde som tiež členom, máme tu dôvodové 
správy, ktoré majú jasné vyčíslenie minutia tých 300 tis. napr., táto to neobsahuje. 
Máme tu dokonca vašu požiadavku, aby to nielen prešlo komisiami, radami ale aby to 
ešte malo aj košieľočku, ale to nebudeme sa vracať do histórie, však pán poslanec 
Filipko, tzn. porušili ste všetko, čo ste mi pri ďaleko vážnejších a viac pripravených 
návrhoch vytkli. Naozaj je ťažko teraz toto vnímať ako dobre pripravenú vec, ale 
podporím to. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ďakujem veľmi pekne, ďakujem, opakujem, že je to 

spoločný návrh vedenia, pána poslanca a ďalších, ktorí sa stotožnili s týmto návrhom a 
chcem teda ešte raz sa poďakovať pánu poslancovi, že sa podujal tento návrh dať. Pán 
poslanec Ténai, nech sa páči. 

 
p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem. Ja mám len 2 pripomienky, kolega starosta z Košickej 

Novej Vsi ma upozornil na jednu vec, týkajúcu sa textovej časti a to v programe číslo 3, 
vo výdavkovej časti áno, program 3 dopravná infraštruktúra, aktivita 4 výstavba a 
rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie +200 tis.. Ide o realizáciu cestnej svetelnej 
signalizácie na Kostolianskej ceste. V rámci tejto stavby sa plánuje realizovať 
projektová dokumentácia, stavebné práce, svetelná signalizácia, radiče CSS, preferencia 
dopravy, bezpečné priechody ako súčasť križovatky, kamerový systém, potrebná je 
serverová kapacita pre dáta, bezpečnosť zber dát a ich následné vyhodnocovanie, sčítač 
dopravy,  bezpečné priechody v blízkom okolí ulice Vodárenská, Národná trieda. 
Pokiaľ sa pamätám pred chvíľkou alebo doobeda sme odsúhlasovali zámer zámeny 
pozemkov, zámer zámeny pozemku so spoločnosťou Kingstrade, kde sa bavíme o 
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kruhovej križovatke tzv. okružná križovatka Kostolianska, takže neviem, či týchto 
200 tis. bude efektívne minuté, viem, že sme v máji prijímali nejaké uznesenie, týkajúce 
sa nejakého dočasného riešenia na Kostolianskej križovatke, na križovatke 
Kostolianska, čiže mali by sme sa zamyslieť veľmi vážne nad efektivitou vynakladania 
finančných prostriedkov tuná, keď napr. vidíme, že máme bezpečný priechod v blízkom 
okolí, ja to nazvem ulica Hlinkova, ktorá je štátnou políciou vypínaná v čase najväčšej 
frekvencie prechodu detí. Bol som na dopravnej komisii minulý týždeň ráno, na 
dopravnom dispečingu a som na to upozornil, že kým beží školský rok bolo by vhodné, 
aby nie, semafor, ktorý fyzicky máme na prechode Hlinkovej ulice, ktorá je dosť široká 
na úrovni OMW bol zapnutý a nie o pol deviatej ráno, keď už školáci poprechádzajú, 
sme ho zapínali. Máme semafor, mestská polícia to tam musí chodiť riadiť. Proste my 
sme schopní vygenerovať niekedy veci, ktoré ja, ja nepochopím ako, fakt nechápem 
tomu. To je jedna vec, druhá vec, máme program číslo 6, tiež výdavková časť,  aktivita 
4, výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia. Ja som tu už narážal na verejné 
osvetlenie, na spoločnosť, ktorá v podstate, ktorej sme osobitným zreteľom poskytli 
priestory na zabezpečenie nejakých solárnych panelov a verejné osvetlenie, sú tu 
nejaké, v podstate nejaké smart riešenia, tak sa chcem spýtať, že pán výkonný riaditeľ 
spoločnosti, ktorá sídli v MČ Sever pán Oberuč, či je to ten istý člen predstavenstva 
DPMK a či tu nedochádza náhodou ku konfliktu záujmov aj v jednej rovine, aj v druhej 
rovine. Dobre? Takže toto je moje nejak moje nejaké stanovisko alebo nejaký návrh, na 
ktorý by som rád dostal odpoveď. Poprosím, keď sa dá spojiť dva príspevky, ide tu pol 
milióna Eur. Samozrejme my potrebujeme kapitálové výdavky do verejného osvetlenia, 
ale čítam tu, čítam tu také, že potrebné je zabezpečiť certifikovaný riadiaci systém 
verejného osvetlenia v nadväznosti na smart prvky v súlade s platným zákonom o 
kybernetickej bezpečnosti atď., atď.. Áno, súhlasím s tým, len proste bol by som rád, 
keby všetko prebiehalo v súlade s tým, ako má prebiehať, ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Spíšem si a skúsime na záver zhrnúť, keď 

bude viac otázok. Pán poslanec Saxa. 
 
p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia. 

Chcel by som vysloviť jedno poďakovanie, aj keď možnože v tom predchádzajúcom 
bode, keď sme schvaľovali tú finančnú výpomoc by bolo vhodnejšie, ale teraz v 
podstate budeme zapracovávať do rozpočtu veľkú časť tej finančnej výpomoci, takže 
chcel by som poďakovať všetkým odborovým združeniam dopravných podnikov a 
všetkým tým odborárom, ktorí aj svojím štrajkom, aj svojimi aktivitami pomohli 
dosiahnuť to, že tá finančná výpomoc od vlády prišla, takže veľké ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Schwarcz  nech sa páči. 
 
p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ideme schvaľovať 4. zmenu 

rozpočtu a ja to opäť idem využiť, s tým, že nebudem vás opäť zdržiavať pätnástimi 
minútami argumentov, prečo je potrebné dať finančné prostriedky do škôl a prečo práve 
z tej položky ako som riešil aj minule, vtedy som vyčíslil, že potrebujeme okolo 
150 mil. na školy, takže tá studnica je nekonečná, dá sa povedať a keďže vedenie mesta 
alebo predkladateľ tu našiel podprograme 1, Správa Obecného úradu bežné výdavky 
662 tis. Eur na mzdy a odvody, tak dávam nasledujúci pozmeňovací návrh, nie 
srandujem. Nedávam pozmeňovací návrh, ale dovolím si pár pripomienok. Som rád, že 
ste tam tie peniaze našli, počítal som s tým a veril som, že to tak aj bude, som to aj 
niekoľkokrát deklaroval, keďže som cítil pohľady zamestnancov magistrátu, keď som sa 
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prechádzal po chodbách magistrátu. Zároveň ale chcem zopár pripomienok. Pevne 
verím, že keď som si pozrel tento návrh rozpočtu, že zase nepredpokladáte, že ten môj 
marcový pozmeňovák, ktorým sme navýšili kapitálové výdavky na školstvo, že tým je 
vybavené celé školstvo na celý rok. Som trošku sklamaný a prekvapený, že pri 
rozdelení toľkých miliónov sa tam na školstvo nedostalo nič. Chcem vás veľmi pekne 
poprosiť pán riaditeľ magistrátu, stretnime sa, možno za účasti pani viceprimátorky, 
pani vedúcej oddelenia školstva a porozprávajme sa o tom. Lebo ak sa bavíme o 
rovnocenných prioritách, či je to doprava, či je to sociálna oblasť, či sú to cesty, 
dopravný podnik, tak si myslím, že to školstvo na túto úroveň patrí. A keď idú ďalšie 
takéto milióny do týchto oblastí, tak si myslím, že je potrebné sa baviť o tom, že čo ešte 
pôjde do toho školstva. To je jedna vec, druhá vec, tak isto by som bol rád keby takáto 
relatívne rozsiahla zmena rozpočtu prešla aj komisiami, aby sme to dostali do komisií. 
A posledná vec, keď sa vďaka tým, tomu vráteniu samozrejme nie celej sumy peňazí na 
mzdy a odvody dosiahne to, že budeme mať na magistráte trináste, štrnáste platy, tak to 
som v podstate prosil už pred pandémiou. Skúsme sa zamyslieť, či na rovnaké 
podmienky nevieme dať aj ostatných zamestnancov mesta, mestské organizácie, 
nehovorím o obchodných spoločnostiach, hovorím o dajme tomu knižnici, zoo 
a ďalších, s tým, že  momentálne nehovorím o školách, keďže tie sú financované 
normatívne, hovorím len o jednotnom prístupe ku, aj k ostatným zamestnancom mesta, 
ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Rovinský. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia. Na komisii 

dopravy a výstavby sme sa zaoberali návrhom 4. zmeny programového rozpočtu a  
predkladáme tieto návrhy uznesenia, ktoré predložím aj návrhovej komisii. Po prvé, 
Návrh 4. zmeny programového rozpočtu mesta Košice na rok 2021 doplniť v programe 
5, podprogram 2, o bod Svetelná signalizácia železničného priecestia pri detskej 
železnici v Čermeli, predpokladaná čiastka 60 tis. Eur. Po druhé, Návrh 4. zmeny 
programového rozpočtu mesta Košice na rok 2021 doplniť v programe 5, podprogram 1 
o bod Riešenie debarierizácie peších priechodov, predpokladaná čiastka 10 tis. Eur, ku 
tomu vysvetlenie. Nové chodníky sa robia tak, že sú debarierizované, ovšem mnohé 
chodníky, ktoré nedôjdu k tomu, aby sa robila celková rekonštrukcia, debarierizované 
nie sú, je ich zopár, aj tu vedľa magistrátu. No a tretí návrh 4. zmeny programového 
rozpočtu na rok 2021 doplniť v programe 5, podprogram 2 o bod Prepojenie cyklotrasy 
Americká trieda, Želiarska ulica, križovanie železničného priecestia smer Anička, 
predpokladaná čiastka 10 tis. Eur. Takto to predkladám návrhovej komisii. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Slivenská, nech sa páči, faktická. 
 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, ja len doplním pána 

Rovinského, že na komisiách tieto návrhy boli riadne prerokované a schválené väčšinou 
členov komisie, takže poprosím kolegov o ich podporu. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Filipko. 
 
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán primátor, chcel by som sa vrátiť ešte k dvom 

mojim postrehom z rokovania mestskej rady, kde som v programe číslo 1 Sociálne 
mesto, zaregistroval položku 60 tis. na kamerový systém v nájomných sociálnych 
bytoch. Ja by som prosil, aby skutočne obozretne sa pristupovalo k míňaniu tých 60 tis. 
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Eur, lebo máme priamu skúsenosť z Luníka IX, pán starosta Šaňa vám poradí ako na to, 
ale za zlomok týchto peňazí sme vyriešili kamerový systém v našom bytovom dome, 
kde je, kde máme obdobne 48 bytov, funguje to veľmi krásne, máme prenos, máme 
záznam, proste 60 tis. Eur je položka, ktorá sa mi zdá rádovo vyššia ako sa to dá urobiť, 
takže odporúčam konzultujte to prípadne s pánom Šaňom, aby sa použili nejaké 
obdobné overené riešenia. Ako nenavrhujem zníženie položky a mám ešte 1 postreh a 
počkám na pána primátora. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Počúvam, nech sa páči. 
 
p. Filipko, poslanec MZ: Pán primátor, hovoril som o programe číslo 5, dopravné značenie 

značkovací stroj. Žiaľ, nevedel som sa zapojiť do diskusie, tej on line a ako 
videokonferencie v pondelok, lebo sme mali zastupiteľstvo na severe a bolo sľúbené, že 
dostaneme kvázi lepší popis tejto aktivity, resp. nejaký podnikateľský zámer. Ja osobne 
nemám problém so zabezpečením tohto zariadenia a chcel by som využiť aj túto 
možnosť, aby sme takýto stroj využili aj hlavne na dopravné značenie vodorovné v 
mestských častiach, kde dlhodobo nemáme parkovacie miesta, preznačené, vyznačené a 
strašne to pomôže, ak sa to tam nakreslí, čiže to je len poznámka na to využitie, prosím 
dbajme na to, aby sme možno si radšej si nechali časť aj komerčne dodať a urobiť to, čo 
sme dlhodobo zanedbali, ale to je súčasťou asi toho podnikateľského zámeru, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Lesňák nech sa páči. 
 
p. Lesňák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, tak ako tu už bolo nie jeden krát spomenuté, ten 

nenávratný finančný príspevok od vlády Slovenskej republiky bol hlavne vďaka tlaku 
odborárov dopravných podnikov, ja som sám očakával, že to bude viac peňazí pre 
dopravný podnik a hlavne aj v súvislosti s tým, čo bolo prezentované v stratégií, ale 
potom som sa aj rozprával aj s pánom riaditeľom, že údajne máte dohodnuté ešte v 
septembri stretnutie, kde by ste niečo mali dofinancovať. 

 
p. Polaček, primátor mesta: V auguste. 
 
p. Lesňák, poslanec MZ: V auguste, dobre a pevne verím, že tento tajný sľub už teraz je 

verejný, keď som to povedal, takže bude to dodržané a nejaké peniaze pre dopravný 
podnik ešte prídu. Potom som sa tu dosť pozastavil nad tým podprogramom 6, v rámci 
programu 8 plánovaný manažment a kontrola +188 tis. Eur, kde zase máme navýšiť 
rozpočet na ten lokálny, na to lokálne médium v skratke o 38 tis. za účelom jeho 
distribúcie, pre mňa dosť prekvapujúce a sám verejne teraz ako neviem, či to prehlásiť, 
ale pevne dúfam, že tých 150 tis. Eur na zaobstaranie projektových dokumentácií, 
respektíve pre účely ÚHA, aby vedelo robiť verejné obstarávanie pre zmenu územných 
plánov, že konečne budú tieto peniaze preinvestované, lebo posledné 3 roky boli takto 
rozpočtované v tejto výške, ale ani raz sa nestalo, aby tieto peniaze skutočne boli minuté 
a aby ÚHA niečo urobilo, dnes sme prvýkrát asi po 18 mesiacoch schválili, alebo 
budeme schvaľovať, schválili sme zmeny a doplnky mestskej časti Košice Lorinčík a ak 
by sme takto pokračovali aj v iných mestských častiach, tak snáď do Košíc, nie snáď, 
ale pevne verím, že do Košíc by prišlo oveľa viac externého kapitálu, čo by nám 
pomohlo aj ako samospráve, jednak je to poplatok za rozvoj, ale jednak by to bolo aj 
rozprúdenie stavebnej činnosti v Košiciach, ktorá je dosť hlboko utlmená a to hlavne 
vďaka nefunkčnosti ÚHA, vy zase hovoríte s vedúcim útvaru hlavného architekta, že je 
poddimenzovaný. Tak ja vám vyjdem v ústrety a podporím rozpočet, kde sa hovorí o 
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tom, že pre podpornú činnosť programu číslo 10, by malo ísť 662.000 Eur, ale musím 
vám vytknúť jednu vec, mne tam chýbajú merateľné ukazovatele, koľko zamestnancov 
chcete prijať, na ktoré oddelenia. Viem, že to niekedy bolo spomenuté v organizačnej 
štruktúre, ale možno by bolo dobré, keby to bola aj súčasť tohto materiálu, lebo zase 
dohľadávať si veci spiatočnícky, je zas také nešťastné, ale, poviem to nahlas pán 
primátor, dám vám šancu, aj keď som nebol presvedčený pri tom prijatí nenávratnej 
finančnej pôžičky, ale teraz podporím navrhovanú zmenu, len verejne vás upozorňujem, 
že budem kontrolovať dodržiavanie týchto vypísaných cieľov. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ja budem, odpoviem všetkým, ale vám špeciálne 

teraz pán poslanec, čo sa týka ÚHA, dal som vám osobný prísľub a poviem to aj tu 
verejne, že jednoducho keď nájdeme dostatok zdrojov, aby sme posilnili ÚHA a je to 
súčasť materiálu, ktorý je k tomuto rokovaniu, tzn. je to presne povedané, z koľko 
zamestnancov, na koľko. To je ten modrý, volá sa plán rozvoja výkonnosti 
zamestnancov ako nástroj na zvýšenie efektívnosti MMK. Je tam presne povedané z 
koľko, na koľko, to je jedna vec a druhá vec, na to, aby sme mohli od odborných, 
odborné remeslá zaobstarať kvôli veciam, ktoré jednoducho musíme obstarať vo 
verejnom priestranstve, sú v tomto rozpočte nastavené, teda mojím verejným prísľubom 
a ja som to osobne povedal je, že jednoducho  ideme rozbehnúť tie územné plány, tie 
všetky nedorobky historicky od roku 2014, 15. Ja viem, že aj vo vašej mestskej časti je 
ich strašne veľa, na Lorinčíku je ich ešte viac. Je toho  proste spústa, ale všetci sme sa 
zhodli na tom, že jednoducho ruky to musia urobiť a hlavy vymyslieť a na to treba ľudí, 
čiže áno, ďakujem, že ste sa takto vyjadrili. A ja vám tuná hovorím verejne, že aj MČ 
Košická Nová Ves tým pádom automaticky, sa nájde ten priestor v tom, aby sme to 
všetko pohli a rozbehli, lebo ja viem, že nielen starostovia,  poslanci, ale aj developeri a 
mnohí občania jednoducho sú blokovaní tým, že magistrát nemal kapacity na to. My už 
máme vyhliadnutých ľudí od 1. septembra verím, že sa nám tí, čo nám sľúbili zapoja do 
tohto procesu, rozbehneme to, dovtedy by som chcel mať  uzatvoreného aj hlavného 
architekta a poďme robiť. Ďakujem. Pán poslanec Lesňák. 

 
p. Lesňák, poslanec MZ: No nedá mi nezareagovať, že toto tu sme dostali zase v priebehu 

rokovania, neviem pán primátor a pán viceprimátor, keby vám takýto elaborát predložili 
predchodcovia, akoby ste tu plieskali ako ryby na suchu, ale akceptujem a tolerujem, len 
nedalo mi nepovedať toto, že ako ste sa v minulosti správali. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Máte to v maily a tak isto bola prezentácia v pondelok k tejto 

téme. Mimochodom v pondelok sme sa stretli. Pani poslankyňa Adamčíková nech sa 
páči. 

 
p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Ďakujem za slovo ja by som sa chcela spýtať k tomu, čo 

predkladal pán Rovinský, pán poslanec Rovinský, tých 60 tis. na tú svetelnú 
signalizáciu pri detskej železničke, to sa jedná o tú signalizáciu na Alpinke 
predpokladám, predtým tam bola stopka, teraz tam nie je nič, je pravda, že je to dosť 
nebezpečné, lebo tam často chodím, ale chcem sa spýtať, či toto je jediná alternatíva, 
keďže suma je 60 tis. a či nie je, predtým bola tá stopka a tá myslím si, že bola 
bezproblémová, neviem, v čom je problém, či je len toto jediné riešenie, ďakujem 
pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, k tomuto uzneseniu len toľko. My s pánom 

Lehotským, ktorý zastupuje detskú železnicu dlhodobo tento problém riešime, opäť, ja 
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som to už pred chvíľkou rozprával, narazili sme na krajský dopravný inšpektorát, 
s ktorým si proste nevieme rady, je zaťatý, nechce vrátiť túto značku, hľadali sme 
milión alternatív. My dnes máme rozpracovaný nejaký návrh, aby sme ten, to priecestie 
vyriešili. Tento návrh, ktorý tu je pred nami, nerieši problém. Pretože vyčleniť peniaze 
znamená, že budú vyčlenené, ale nebudú minuté, pretože urobiť projekty, skresliť a 
všetko, čo s tým súvisí, preto sa to volá programový rozpočet, lebo to treba 
naprogramovať na nasledujúce obdobie.  Netreba sa tomu brániť, my vieme, že to 
chceme urobiť, je niekoľko alternatív, niekoľko možností a si myslím, že keď sa hovorí 
o detskej železničke, nikto nikdy nepochybuje, že to treba riešiť, či už rozvojovo, 
strategicky alebo aj takouto pomocou, čiže ja by som, keď môžem vás poprosiť, pán 
poslanec Rovinský, bol by som rád, keby ste tento návrh stiahli z dvoch dôvodov. Po 
prvé, nemáte tu finančné krytie, čiže zbytočne sa môže stať, že štvrtá zmena s takýmto 
návrhom, môže byť komplikovane následne právnikmi vyhodnocovaná a ja vám 
garantujem, že aj pán Lehocký pracuje na projektoch, hľadáme alternatívne riešenia, tá 
realizácia tento rok aj tak nebude, bude až v budúcom roku, po tom, ako na ňu 
vyčleníme finančné prostriedky. Hej? Riešenie debarierizácie peších, peších prechodov, 
je tiež, treba ich vytypovať, treba ich naprogramovať, je to opäť KDI, to nie je len 
rozhodnutie, že poďme to urobiť. Sú to projektové veci, vstupujeme do cestnej siete, 
kde musí sa vyjadriť  dopravný inšpektorát. My dodnes nemáme po dvoch rokoch 
schválené bus pruhy KDI, nie to bezbarierizáciu niektorých prechodov, pretože tam sú 
veci blokované. Ja som už niekoľkokrát sa vyjadril, riešime to už priamo cez 
riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave, pretože nie je možné, že v Bratislave sa veci 
prejdú, také isté ako my navrhujeme v Košiciach a v Košiciach má žiaľ KDI mnohokrát 
iný názor, ako je to v štandardných krajinách, metropolách a pod. Takže bol by som rád, 
keby to bolo buď stiahnuté alebo dopracované, pretože tento nie je úplne ideálny. 
Nechcem o tom viac polemizovať, pardon. Pani poslankyňa Slivenská, má procedurálny 
návrh. 

 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Navrhujem, aby sa o týchto troch návrhoch, 

ktoré vzišli z komisie dopravy a výstavby hlasovalo samostatne, ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, ak by si to pán poslanec Rovinský zobral, dáva to 

riešenie ako zámer pripraviť, urobiť, vyčleniť, to by šlo, a bolo by to super, Ďakujem 
pekne. Pán poslanec Rovinský, nech sa páči. 

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Ku tomu taká poznámka, že ľudia chcú vidieť už riešenia, lebo 

keď vezmem napr. tie, tú debarierizáciu, hovoríme o tom 100 rokov a keď sa pozrieme 
do programu, čo sme urobili pre debarierizáciu svieti tam 0. Máme tuná na Terase 
priechody napr. pri Lídli, kde je priechod urobený tak, že keď v obidvoch smeroch sa 
pustí mamička, sa pustia mamičky s kočíkom, tak sa musia v prostriedku cesty zraziť. 
Lebo chodník nie debarierizovaný v celej šírke. Tak isto ten priechod pri pohotovosti je 
presne tak isto riešený a je ich spústu po celom meste, však tých 10 tis., to je iba 
symbolická čiastka, že urob 1 priechod a môžeš ukázať, že áno debarierizoval som 
niečo. A keď vezmeme všetky tie veci sa odkladajú, prekladajú, ja myslím, že je tam 
priestor na to, na vašu úvahu, lebo je tam napísané predpokladaná čiastka, toľko a toľko. 
Poraďte si s tým, ale súhlasím s tým návrhom, že hlasujme o každom bode zvlášť. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, bude to tak lepšie a čo sa týka debarierizácie len 

vám dávam na vedomie, že dnes neprejde mestom projekt novej cesty, rekonštrukcie, 
súvislej opravy ciest, kde sa idú automaticky chodníky, prechody, aby neboli 
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debarierizované, čiže to je úplná súčasť, prirodzenosť týchto projektov, čiže to sa proste 
deje a boli debarierizované desiatky prechodov pre chodcov v poslednom období. S 
faktickou pán poslanec Ténai a následne pani poslankyňa Adamčíková. 

 
p. Ténai, poslanec MZ: Ja by som k tomu prechodu cez detskú železničku, týka sa to lokality 

pri Alpinke, áno, dlhé roky tam bola stopka, teraz toto leto tam stopka nie. My máme v 
schválenom rozpočte na rok 2021, v programe 5 doprava, k dopravnej infraštruktúre, 
údržba cestnej svetelnej signalizácie, bod 4, výstavba a rekonštrukcie cestnej svetelnej 
signalizácie bolo schválených 50 tis., teraz je ďalších 200 tis., to je to, čo som pred 
chvíľkou čítal, to bola tá svetelná signalizácia na Kostolianskej. Ja si viem predstaviť, 
že do textovej časti tých 200 tis., doplniť aj cestnú svetelnú signalizáciu na Čermeľskej, 
v podstate na konci údolia Čermeľského, pred Alpinkou vlastne, pre detskú železnicu. 
Osobne si myslím, že cestná svetelná signalizácia na Kostolianskej 200 tis. stáť nebude, 
tzn. ako príklad uviesť, že cca 140 tis. možno bude stáť jedno a 60 tis. druhé. Ale máme 
v zmene rozpočtu 200 tis., čiže len do textovej časti si to viem predstaviť. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. My si myslíme to bude stáť polovicu, ale 

rozpočet, PHZ-ka je nastavená takto, alebo teda investične, čiže my už dnes rátame, že z 
tejto položky proste sa urobia či už ďalšie svetelné alebo nejaký osvetlený priechod a 
pod. Bol som upozornený kolegami pani poslankyňa Slivenská, vy ste dala 
procedurálny návrh, ktorý ale hovoril o návrhu pána poslanca Rovinského, čiže ja som 
nedal hlasovať o vašom, keď sa teda vieme takto dohodnúť, lebo on je ten predkladateľ 
a on sa s tým musí stotožniť. Stotožnil sa s tým, prosím, aby doručil podklady návrhovej 
komisii. Je to v poriadku takto pani poslankyňa? Ďakujem. Pani poslankyňa 
Adamčíková, nech sa páči. 

 
p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Ďakujem, pán primátor ja len chcem doplniť, že ja som 

určite za to, aby sa táto situácia riešila, lebo momentálne je to tam dosť nebezpečné, ale 
moja otázka bola, či je toto jediná alternatíva, hej, že či je aj iná možnosť alebo len toto. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Je tých alternatív prirodzene viac. 
 
p. Adamčíková, poslankyňa MZ: To znamená? 
 
p. Polaček, primátor mesta: To už sú odborné veci, kde naozaj je to na odborníkoch, ale ako, 

hovorí sa o niekoľkých riešeniach, ale vždycky od toho súvisí ešte aj sčítanie dopravy a 
pod. a to sa teraz v tejto chvíli bude diať, ale až v septembri, niektoré úkony, aby sme 
mali plnú dopravu. Pán poslanec Vrchota nech sa páči. 

 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne, v tomto návrhu je veľmi veľa dobrých vecí, 

takže v zásade ho podporím. Trošku ma mrzí to, že som tam nenašiel v tom návrhu 
rozpočtu také priority napr. ja budem hovoriť za volebný obvod Terasa alebo MČ 
Západ, že sa tam nedostali niektoré súvislé opravy, o ktorých sme sa bavili napr. 
parterov alebo prechodov cez električkové trate, my na tom pracujeme, dúfam, že v 
budúcnosti sa na to financie nájdu. Zároveň ma mrzí trošku, že našli sa tam finančné 
prostriedky na nehovorím, že to nie je potrebné, je to myslím si, že veľmi urgentné, čo 
sa týka tých vrtov na sídlisku Dargovských hrdinov, nenašli sa tam ale finančné 
prostriedky a naši obyvatelia to veľmi citlivo vnímajú, čo sa týka opráv detských ihrísk, 
prípadne fontán, takže ja verím, že do budúcna sa tam financie nájdu. Ďakujem pekne. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne, uzatváram rozpravu, ďakujem za diskusiu. 
Ešte jedna informácia pre vás, najbližšie zastupiteľstvo bude v závere septembra, my sa 
pripravíme aj po dohode s vedením, aj pánom riaditeľom, pripravíme bod, ktorý bude 
hovoriť o tom - akási príprava programového rozpočtu na rok 2022, nejaká 
informatívna správa, kde zhrnieme všetky tie povinné jazdy, povinné investície, 
povinné výdavky, ktoré proste budeme vidieť, aby sme v septembri spolu nejakým 
spôsobom si v rámci tohto bodu, prípadne ešte ukotvili, čo všetko v roku 22 by sa 
nemalo zabudnúť, aby sme tomu rozpočtu trochu pomohli a možnože zmiernili potom 
diskusiu v závere roka, ktorá bude o rozpočte. Čiže takýto záväzok je, pripravíme takýto 
bod, ktorý bude len informatívny, nebude o tom, aby sme o ňom hlasovali ako celku, ale 
aby sme si povedali, čo všetko ešte by sa na tom rozpočte malo pripraviť, vložiť, aby 
v decembri, aby sme tú diskusiu proste už v septembri rozprúdili naplno. Ďakujem 
pekne,  poprosím návrhovú komisiu, myslím, že má 3 návrhy, nech sa páči, návrh na 
uznesenie. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo, takže obdržali sme 3 

návrhy, z toho 1 má 3, bude sa hlasovať samostatne, tak ako bolo deklarované, takže 
v poradí v akom prišli ich budeme predkladať. Prvý návrh je od pána poslanca Lörinca: 
„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov po a) 
žiada konateľa spoločnosti TEHO, Jaroslava Tkáča, aby neschválil vynaloženie 
finančných prostriedkov na informačnú kampaň k rekonštrukcii Mestskej krytej 
plavárne v Košiciach vo finančnom objeme 25.000 Eur alebo v akomkoľvek inom 
finančnom objeme na rovnaký účel bez predchádzajúceho schválenia mestského 
zastupiteľstva.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 65 -  za: 26, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Druhý návrh, nech sa páči. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Druhý návrh je od pána poslanca 

Filipka: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov 
schvaľuje v časti bod 1.) doplniť bežné výdavky, program 2 Mesto kultúry a športu, 
podprogram 3 Kultúrno-spoločenské podujatia, aktivita 5 Významné štátne 
spoločenské, kultúrne a športové udalosti +300.000. Finančné operácie príjmové, 
návratná finančná výpomoc Ministerstvo financií SR +300.000 s tým, že dôjde k 
zámene finančných zdrojov, čím bude účel použitia dodržaný v súlade s uznesením 
vlády Slovenskej republiky číslo 296 zo dňa 26. 5. 2021.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 66 -  za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý a tretí návrh, nech sa páči.  
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Tretí návrh od pána poslanca 

Rovinského má 3 časti a čítať sa budú samostatne. Prvý: „Mestské zastupiteľstvo v 
Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje Návrh 4. zmeny 
Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2021 takto: v programe 5, podprogram 2, 
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o bod „Svetelná signalizácia železničného priecestia pri detskej železnici v Čermeli“, 
predpokladaná čiastka 60.000 Eur.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Chcem sa návrhovej komisie spýtať, čítate to nie ako 

pozmeňovací, ale ako samostatný návrh? 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Áno. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 67 -  za: 25, proti: 0, zdržali sa: 6 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, teraz druhý samostatný návrh pána poslanca 

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

v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje Návrh 4. zmeny Programového 
rozpočtu mesta Košice na rok 2021 takto: doplniť v programe 5, podprogram 1 o bod 
„Riešenie debarierizácie peších prechodov“, predpokladaná čiastka 10.000 Eur.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 68 -  za: 24, proti: 0, zdržali sa: 8 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Poprosím o tretí samostatný návrh pána 

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

v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje Návrh 4. zmeny Programového 
rozpočtu mesta Košice na rok 2021 takto: doplniť v programe 5, podprogram 2 o bod 
„Prepojenie cyklotrasy Americká trieda - Želiarska ulica - križovanie železničného 
priecestia - smer Anička“, predpokladaná čiastka 10 000 Eur.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 69 -  za: 29, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem pekne, nech sa páči. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže pôvodný návrh: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice schvaľuje za 1.) 
štvrtú zmenu Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2021 podľa predloženého 
návrhu; po 2.) použitie Rezervného fondu vo výške 7.925.000 Eur v súlade s § 15 
zákona č. 583/2004 Z.z. a § 36 zákona 67/2020 Z. z.; po 3.) Dotáciu v zmysle VZN 
mesta Košice číslo 190 pre Slovenský cyklistický zväz na zabezpečenie organizácie a 
prípravy významného a tradičného športového podujatia, Medzinárodné cyklistické 
preteky okolo Slovenska, vo výške 50.000 Eur.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte. 
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Hlasovanie č. 70 -  za: 30, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, tento návrh prijatý bol, ďakujem za schválenie 4. 

zmeny programového rozpočtu. 
- - - 

 
Bod č. 28/1  
Témy pre periodikum KOŠICE V SKRATKE 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod 28/1 Témy pre periodikum KOŠICE 

V SKRATKE, požiadal o tento bod pán poslanec Strojný, nech sa páči, máte slovo. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

nebudem vás dlho zdržovať, rovno idem na uznesenie, tak ako sme si schválili, mestské 
zastupiteľstvo môže navrhovať alebo resp. poslanci MZ môžu navrhovať témy do tohto 
periodika, ak si to samozrejme schválime, takže Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
žiada primátora mesta Košice zabezpečiť vyhradenie dvojstrany v mesačníku KOŠICE 
V SKRATKE, na tému recyklácia, triedený zber odpadu. Tu by som ešte chcel len 
poznamenať, že komunikačné oddelenie s tým nebude mať žiadnu robotu, celý text je 
pripravený, ak si to schválime, pošlem im to, stačí to učesať, môže to byť, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, to je pekná téma. Rozprava je otvorená. 

Uzatvorená už je odteraz. Nech sa páči, poprosím návrhovú komisiu k tejto téme, návrh 
na uznesenie, nech sa páči. 

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

príslušných právnych predpisov žiada primátora mesta Košice zabezpečiť vyhradenie 
dvojstrany v mesačníku KOŠICE V SKRATKE na tému: recyklácia - triedený zber 
odpadu. Termín do 30. septembra 2021. Predkladateľom pán poslanec Strojný, podľa 
predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 71 -  za: 25, proti: 0, zdržali sa: 5 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

- - - 
 
Bod č. 29 
Zásady informovanosti obyvateľov a komunikácie s verejnosťou prostredníctvom médií 
mesta Košice  
 
V úvode rokovania vypustený z programu. 

- - - 
 
Body č. 30 až 44 (okrem bodu č. 38) 
 
Boli prečíslované a prerokované hneď v úvode, ako body č. 1/1 až 1/14 

- - - 
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Bod č. 38 
Prevod a prenájom pozemkov v k. ú. Terasa na výstavbu „Tréningovej hokejovej haly“ 
na Medickej ulici pre Košický samosprávny kraj z dôvodu osobitného zreteľa 
 
V úvode rokovania vypustený z programu. 

- - - 
 
Bod č. 45  
Zelená grantová výzva na rok 2021 – schválenie dotácií úspešným žiadateľom grantovej 
výzvy 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 45 otváram bod Zelená grantová výzva na rok 

2021,  schválenie dotácií úspešným žiadateľom grantovej výzvy. Nech sa páči otváram 
rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 

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

podľa § 10 ods. 3 písm. d) zákona 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 
predpisov schvaľuje rozdelenie finančných prostriedkov vo výške 50.000 Eur na Zelenú 
grantovú výzvu pre žiadateľov uvedených v pripojenej tabuľke v zmysle predloženého 
návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 72 -  za: 28, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý, ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 46 
Harmonogram prípravy novej koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2022 – 2027 
(Starostlivosť o mládež a možnosť zriadenia mládežníckeho a detského parlamentu 
mestskými časťami, s prepojením na mestský žiacky parlament) 
 

p. Polaček, primátor mesta: Došlo k zmene názvu materiálu č. 46 na „Harmonogram prípravy 
novej koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2022 – 2027“. Otváram k tomu 
rozpravu, prípadne poprosím pani námestníčku, aby vám vysvetlila tieto dôvody. Nech 
sa páči. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne za slovo. Kolegyne, kolegovia, 

ak dovolíte, my sme už mailom avizovali, že teda bude zmenený názov tohto bodu na 
Harmonogram prípravy novej koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2022 - 2027. 
Pokiaľ sú nejaké otázky k tomuto materiálu, sú tu aj naši kolegovia zo školstva, ktorí to 
radi vysvetlia. Ja len chcem povedať, že k príprave tohto materiálu nás inšpiroval pán 
poslanec Horenský, ktorý predložil návrh starostlivosti o mládež, v rámci ktorej by mali 
mať možnosť mestské časti si zriaďovať mládežnícky parlament. My sme s týmto 
samozrejme stotožňujeme a ja sa chcem aj pánovi poslancovi poďakovať za túto 
iniciatívu a za túto aktivitu, len sme potom vytvorili takú pracovnú skupinu sme sa 
stretli, aby sme to možno vylepšili, dotvorili a dali tomu priestor sa vyvíjať, nakoľko by 
sme radi do budúcnosti do celého systému a do celej koncepcie zakomponovali širšiu 
možnosť aj pre deti, aj pre našich žiakov zo škôl do týchto parlamentov. Takže tento 
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záver vzišiel z pracovného stretnutia, na ktorom bol prítomný aj pán poslanec Horenský, 
aj pán predseda komisie vzdelávania pán Schwarcz, boli tam naši kolegovia zo školstva, 
boli tam právnici. Takže ja by som vás chcela veľmi pekne poprosiť, aby ste tento 
materiál podporili. On počíta s tým, že neskôr vzíde teda a uzrie svetlo sveta koncepcia, 
ktorá bude zahŕňať aj možnosť zriaďovať mládežnícke parlamenty v mestských 
častiach. Tento bod je potom rozšírený o bod 46.1, ktorý potom uvedie pán poslanec 
Horenský, takže potom by som vás poprosila, aby ste podporili aj to uznesenie, ktoré 
predloží pán poslanec Horenský, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Otváram rozpravu. Pán poslanec Rovinský. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: V prvom rade podporujem všetky aktivity, ktoré rozvíjajú 

občiansku spoločnosť, ľudí, občanov rôzneho veku, či o deti až po seniorov. Nie som si 
istý, že toto je potrebné riešiť takým spôsobom. Veľmi často u nás dochádza k tomu, že 
sa používajú pojmy, ktoré iba mätú. Lebo parlament je zastupiteľstvo a koho, akým 
spôsobom je kreované zastupiteľstvo, ktoré vytvára aj právne normy pre určité odvetvia. 
Nie som si istý, že toto má byť predmetom štatútu, lebo rôzne občianske združenia na 
rôznej báze môžu vznikať aj teraz. Na to nepotrebujú posvätenie mestského 
zastupiteľstva a zastupiteľstvo aj miestne zastupiteľstvá môžu s týmito združeniami 
spolupracovať na základe rôznych memoránd, zmlúv, dohôd a podobne. Neviem, mne 
sa to zdá mätúce pokiaľ okrem riadneho, no proste podľa môjho názoru toto nie je 
dobré. Čo budeme robiť potom? Parlament seniorov, parlament stredného veku 
parlament žien na materskej dovolenke a rôzne iné parlamenty? Aký toto má význam. 
Nerozumiem tomu, nepresvedčilo ma to. Iba jedna vec je zaujímavá, že ak vždy niekto 
chce nejaké také orgány konštituovať a chce zastrešiť niečo, tak rozmýšľam, kto v tej 
manzardke, pod ktorej strechou chce bývať. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickými sa do rozpravy prihlásili pán 

poslanec Schwarcz, Lörinc, Knap, Karabin a pani poslankyňa Kovačevičová. Nech sa 
páči, máte slovo pán poslanec Schwarcz. 

 
p. Schwarcz, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega skúsim 

vysvetliť, keďže sa v tej mládežníckej oblasti pohybujem 30 rokov. Máš pravdu v tom, 
že pod pojmom mládežnícky parlament môže vnímať kto chce, čo chce. Pre niektoré 
mestské časti mládežnícky parlament to, že sa raz za rok stretnú so zástupcami detí zo 
základných a stredných škôl, porozprávajú sa s nimi a tým to končí. Pre niekoho je to 
reálna práca nejakej skupiny mladých ľudí, ktorým dajú priestor na vyjadrenie, na 
participáciu a podobne, ale alfa a omega mojej odpovede je v tom, že existuje zákon o 
podpore práce s mládežou, v ktorom je jasne definovaný mládežnícky parlament. Čiže 
celé to, čo navrhol kolega Horenský vyplýva z tohto zákona aj po obsahovej, aj po 
pojmológovej, aj po procesnej stránke. A keď bude prijatý zákon o podpore práce so 
seniormi, zákon o podpore práce s mamičkami na materskej, tak vtedy môžeme aj de 
jure riešiť v podstate čo vyplýva z týchto zákonov. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Lörinc. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Nechcel som sa už vyjadrovať, ale tie príklady, 

ktoré použil kolega Rovinský mi prišli mne dehonestujúco voči ľuďom, ktorí sa o niečo 
snažia. My ako poslanci a volení predstavitelia ľudu by sme mali podporiť každú 
zmysluplnú aktivitu, ktorá smeruje k participácii, k občianskej spoločnosti. Ak tu je 
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mládežnícky parlament, tak by sme mali podporiť aj toto. Ja sa len čudujem, že pred 
chvíľou sme odhlasovali 12 miliónový úver, zmeny rozpočtu za niekoľko miliónov 
prakticky bez žiadnej diskusie a teraz sa tu ideme rozplývať opäť nad nesmrteľnosťou 
chrústa a hlavne mám pocit, že niektorí kolegovia jednak sa nevyznajú v téme, ale si 
nedávajú ani tú námahu a nenaštudovali si ju. Základná otázka je, že môžu mestské časti 
zakladať mládežnícke parlamenty? Prečo sa tým zaoberáme? Veď majú postavenie 
samostatnej obce. Však to umožníme, 5 minút, dovidenia, vybavené. Venujeme sa 
podstatným problémom tohto mesta. Zbytočne tu diskutujeme. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Knap nech sa páči faktická poznámka na pána 

poslanca Rovinského. 
 
p. Knap, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne. Ja môžem povedať, že v 

MČ Juh máme parlament seniorov, hej, prijíma členov a veľmi rád doporučím tým, 
ktorí nemajú o tom informácie, dozvedia sa o tom, že čo ľudí trápi aj seniorov, ďakujem 
pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin nech sa páči. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán kolega Rovinský plne s vami súhlasím, 

keď tu počúvam tie parlamenty, čo ste navrhli. Ja by som doplnil parlament parkovacích 
aktivistov, parlament riaditeľov škôl, parlament facebookových starostov a máme to 
všetko v kope. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Kovačevičová nech sa páči. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja si osobne myslím, že táto aktivita 

nemôže nikomu poškodiť, takže ja ju úprimne naozaj vítam, podporujem a verím, že 
čoskoro aj v MČ Nad jazerom zriadime takýto mládežnícky parlament. Už v minulosti 
bola tam iniciatíva pána poslanca Schwarcza, ktorý sa tejto problematike dlhodobo 
venuje, takže vítam a rada to podporím. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. V diskusii vystúpi pán poslanec Horenský, nech 

sa páči. 
 
p. Horenský, poslanec MZ: Ja len v krátkosti v tomto bode. Čo sa týka aj pána Rovinského. 

Na jednej strane podporuje zmysluplné aktivity, ale na druhej strane potom nechápem, 
prečo sa aj na úrovni kraja zdržal pri hlasovaní v rámci Koncepcie rozvoja práce s 
mládežou a prečo bol potom proti Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania. Takže 
tomu nechápem a ešte by som chcel doplniť pána poslanca Schwarcza. Áno, 15 rokov 
sa jednotlivé organizácie, ktoré sa venujú mládeži, snažili zakomponovať strešnú 
organizáciu aj v rámci legislatívnej činnosti. Im sa to podarilo minulý rok a aj práve toto 
je reakcia na to, aby nejakým spôsobom sa mohli formalizovať mládežnícke organizácie 
na úrovni územnej samosprávy. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán Rovinský faktickú na pána poslanca 

Horenského. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. No, takže, keď ste si všimli, začal som tým, 

že podporujem všetky aktivity mládeže. Dokonca podporujem aj to, keď samospráva 
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tieto aktivity podporuje, dokonca podporujem aj to, pokiaľ sú uzatvárané rôzne dohody 
medzi organizáciami takými a hentakými. To, na čo som upozornil je prvá vec. Niekto 
to aj predo mnou hovoril. Mestské časti nepotrebujú žiadne zmocnenie od mesta na to, 
aby také niečo robiť mohli. Sú to samostatné subjekty. Keď chcú, nech to robia, hej, to 
je prvá vec a druhá vec, nerozumiem prečo to musíme mať silou mocou nejako ako v 
zmene štatútu mesta. A ďalšia vec je to, ja som na to upozorňoval, keď sa štatút prijímal 
ešte za Rašiho, že je trápne, keď hlavný zákon mesta, ústava mesta, štatút je prijímaný 
nie ako VZN-ko, ale jednoducho proste môj hlas chýbať nebude, či tam bude alebo 
nebude. Takže buďte kľudní, ja som si iba vyslovil svoj názor, hlasujte v pokoji, 
s rozvahou ako myslíte. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú 

komisiu, aby prečítala jednotlivé pozmeňujúce návrhy alebo hlavný návrh, ak bol nám 
zaslaný. Nech sa páči, čítajte. 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi berie na vedomie Harmonogram prípravy 
novej Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2022 - 2027.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 73 -  za: 28, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem. 

- - - 
 
Bod č. 46/1  
Starostlivosť o mládež a možnosť zriadiť mládežnícky parlament v mestských častiach  
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 46/1 Starostlivosť o mládež a možnosť zriadiť 

mládežnícky parlament v mestských častiach, pán Horenský máte slovo, nech sa páči. 
 
p. Horenský, poslanec MZ: Dobre, ďakujem, v krátkosti sa budem snažiť zhrnúť celé ako to 

vzniklo. Tuším vo februári tohto roka som pripravil materiál na úrovni MČ Košice - 
Sídlisko KVP, kde sme chceli schvaľovať mládežnícky parlament, ale v tom momente 
som bol aj našim právnym oddelením upozornený, že asi to nebude kóšer riešenie, že 
potrebujeme to riešiť cez štatút mesta Košice, pretože mestské časti v tomto 
nevystupujú, resp. nemajú kompetenciu zriaďovať mládežnícke parlamenty. Zhodli sa 
na tom právnici mestskej časti, ale aj právnik magistrátu. Preto som postupoval 
v intenciách, resp. v odporúčaniach, vznikla pracovná skupina, kde sme si nejakým 
spôsobom vyjasňovali jednotlivé zákony, či už zákon o obecnom zriadení alebo zákon o 
podpore práce s mládežou. Ja rozumiem, že čo sa týka rôznych právnických názorov, aj 
z toho dôvodu sme potom upustili od toho, aby sa zmenil štatút. Vznikol tu určitý 
konsenzus, s ktorým súhlasili aj určití právnici, vznikla tam všeobecná zhoda a nastavil 
sa proces uznesenia, ktorý hovorí o tom, že MZ uznesením schváli možnosť založenia 
mládežníckeho parlamentu na území KVP-čka a samozrejme potom v rámci ďalších 
príprav aj či už v rámci koncepcie rozvoja práce s mládežou alebo na ďalších 
diskusiách, môžu jednotlivé mestské časti dostať takéto schválenie. Čiže nechcel by 
som teraz otvárať ešte ďalšiu možnosť v rámci iných mestských častí, ktoré môžu mať 
túto možnosť napr. v septembri, takže návrh na uznesenie znie: Mestské zastupiteľstvo 



81 

 

v Košiciach v súlade s § 6 a) ods. 1 zákona č. 282/ 2008 Z.z. o podpore práce s 
mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 3 zákona číslo 
401/1990 Zb. o meste Košice schvaľuje zriadenie mládežníckeho parlamentu pre 
Mestskú časť Košice - Sídlisko KVP, pričom zloženie, spôsob, ustanovenia a úlohy 
mládežníckeho parlamentu si určí Mestská časť Košice - Sídlisko KVP, ďakujem, 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, diskusia otvorená, nech sa páči. Pán poslanec 

Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne, mne osobne sa táto myšlienka páči, tak jak 

hovorí pani Gurbáľová, môže to mať lavínový efekt a ten lavínový efekt sa dostavil 
práve teraz, čiže ja osobne som za to, keď už takéto uznesenie pre KVP, tak nech je pre 
všetky mestské časti ako priamo a je to by som povedal, to je trošku, mám hlasovať za 
KVP, však ja som starosta Ťahanoviec - sídliska a to isté chceme, tak potom ako to 
upraviť, to uznesenie pán kolega tak, že pre všetky mestské časti a tým pádom 
zahlasujem, nemám problém ako s tým, aj za KVP zahlasujem, ale jednoducho dajme 
tam všetky mestské časti, aby to už bolo potom v rozbehu, to je ten lavínový efekt, 
ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: S faktickými sa do rozpravy prihlásili pán poslanec Schwarcz, 

pani poslankyňa Kovačevičová, Gurbáľová, pán poslanec Špak, nech sa páči, pán 
poslanec Schwarcz máte slovo, reagujeme na pána poslanca. 

 
p. Schwarcz, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne, keďže som bol 

členom tej pracovnej skupiny pre všetkých.. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ak dovolíte kolegovia, rád by som vás poprosil, aby sme sa 

navzájom počúvali, ide nám to do tejto chvíle veľmi dobre, nepokazme si to, ďakujem 
krásne. Pán poslanec Schwarcz pokračujte. 

 
p. Schwarcz, poslanec MZ: Aj informácia, pre pána starostu Ihnáta, aj pre ostatných starostov. 

Ten postup sme zvolili takýto, keďže MČ KVP má pripravené podklady na to, aby ten 
parlament vznikol hneď. Neviem či ostatní poznáte zákon o podpore práce s mládežou 
ako je definovaný ten mládežnícky parlament, ten postup sme navrhli taký, že teraz 
schválime pre KVP uznesenie, následne budú vyzvané všetky mestské časti, ktoré by 
mali záujem o zriadenie parlamentu mládežníckeho, zosumarizuje sa to a na 
septembrovom zastupiteľstve by sa prijalo uznesenie k tým mestským častiam, ktoré 
prejavia záujem o tento mládežnícky parlament, ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pani poslankyňa Kovačevičová. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Ja si osobne myslím, že to uznesenie nepýta jesť, takže či 

tam budú doplnené ďalšie mestské časti nie je absolútne na vadu, takže žiadam a vlastne 
predkladám návrh, aby tam bola doplnená MČ Košice - Nad jazerom. A vlastne 
starostovia hovoria, nemôžem za ostatných, tak sa prihláste. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa, ste vo faktickej prosím, ak chcete navrhnúť 

nejakú zmenu alebo uznesenie urobte to v rámci diskusie. Pani námestníčka Gurbáľová, 
nech sa páči faktická na pána poslanca Ihnáta. 
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p. Gurbáľová, námestníčka primátora: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, ja chcem 

povedať, že koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2022 - 2027, ktorú sme si v 
predchádzajúcom bode schválili počíta s tým, že sa budú zapájať ostatné mestské časti, 
ale nemáme informácie o tom, že by  mestské časti mali pripravený konkrétny projekt, s 
konkrétnymi ľuďmi, s konkrétnou štruktúrou, tak ako to má napr. KVP-čko. Takže 
preto to chceme uviesť ako pilotný projekt a keď bude záujem, rozšírime to na ďalšie 
mestské časti v rámci koncepcie rozvoja mládeže v najbližších mesiacoch. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Kovačevičová v diskusii, nech sa páči. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Pred chvíľočkou v podstate predkladateľ návrhu uviedol, 

že ho rozšíria a doplní, takže mu odovzdávam slovo. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Horenský, nech sa páči. 
 
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pre pokoj v rodine, aby sme sa trošku pohli aj 

ďalej, upravujem znenie návrhu: Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie 
mládežníckych parlamentov pre mestské časti v Košiciach, pričom zloženie, spôsob 
ustanovenia a úlohy mládežníckych parlamentov si určia mestské časti v Košiciach, 
ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Sú ešte nejaké návrhy do diskusie alebo návrhy 

na uznesenia? Ak nie, ukončujem rozpravu a poprosím návrhovú komisiu, aby 
predložila návrh. 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje zriadenie mládežníckych 
parlamentov pre mestské časti v Košiciach, pričom zloženie, spôsob ustanovenia a 
úlohy mládežníckeho parlamentu si určí každá mestská časť.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 74 -  za: 26, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

- - - 
 
Bod č. 46/2  
Zámer participatívneho rozpočtu  
 
p. Polaček, primátor mesta: Uznesenie bolo schválené a pokračujeme ďalším bodom, tým 

bodom je bod 46/2 Zámer participatívneho rozpočtu, nech sa páči otváram rozpravu. 
Predkladateľom bol pán poslanec Horenský, nech sa páči, máte slovo. 

 
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Opäť len v krátkosti. Dôvodová správa 

hovorí o tom, že prichádzam s inou témou participatívneho rozpočtu, ktorý už je známy, 
ktorého  pravidlá už fungujú a fungujú aj na úrovni mestských častí v Košiciach. Podľa 
mojich  informácii zatiaľ to sú 3 mestské časti, KVP, Terasa a Jazero. Ktoré ich už majú 
na svojej pôde schválené a funguje to. Ja prichádzam s návrhom, zatiaľ v teoretickej 
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rovine, vo forme berieme na vedomie zámer schválenia takéhoto projektu. Snažil som 
sa popísať hlavne po tej akademickej sfére, alebo stránke, čo vlastne tento participatívny 
rozpočet je a ja pevne verím, že v ďalších mesiacoch, na ďalších zasadnutiach už bude 
pripravený, resp. sa snažíme pripraviť štatút participatívneho rozpočtu, kde bude určite 
stanovené tie pravidlá ako by to mohlo fungovať, samozrejme aj po komunikácii s 
vedením mesta alebo s ostatnými poslancami, ktorí budú mať zámer nejakým spôsobom 
priložiť ruku dielu. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Diskusia je otvorená a v tejto chvíli už aj uzavretá a poprosím 

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

na vedomie zámer schválenia participatívneho rozpočtu podľa predloženého návrhu.“ 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 75 -  za: 27, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 47  
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: K bodu číslo 47 Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra 

mesta Košice otváram rozpravu. Pán poslanec Horenský, nech sa páči.  
 
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne, ja mám v podstate len 1 návrh na uznesenie. 

Prečítam ho: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach žiada preveriť možnosti zavedenia 
participatívneho rozpočtu v podmienkach mesta Košice a vypracovať stanovisko. 
Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Dobrý deň, takže ja mám tiež 1 pozmeňujúci návrh na uznesenie, 

odovzdám ho komisii, ale poviem, že je vlastne ten istý, ktorý tam máme, tzn. berie na 
vedomie po prvé správu o činnosti, potom schvaľuje plán kontrolnej činnosti, doplnil 
som jednu vec, žiada o vykonanie samostatnej kontroly na poisťovacie služby, kontrolu 
plnenia opatrení a tematickú kontrolu v organizácií K13. To je len 1 veta najviac, 
odovzdávam to aj vám pán primátor, aj návrhovej komisii. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, rozpravu uzatváram a poprosím pána poslanca 

Berbericha ako návrhovú komisiu, aby predložil postupne návrhy ako boli predložené. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ešte taká 1 otázočka, kým predložíme 

návrhy, v rámci návrhu pána poslanca Horenského, by bolo asi vhodné doplniť koho 
žiada, čiže ak je to na pána kontrolóra, bolo by asi vhodné to tam uviesť. Môžeme? 

 
p. Polaček, primátor mesta: Doplňte to, prosím. 
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p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže súhlasí navrhovateľ, dobre, takže 
došli 2 návrhy, takže postupne. Prvý návrh predložil pán poslanec Horenský: „Mestské 
zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov žiada hlavného 
kontrolóra mesta Košice preveriť možnosti zavedenia participatívneho rozpočtu 
v podmienkach mesta Košice a vypracovať stanovisko. Termín: do najbližšieho 
zasadnutia MZ.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 76 -  za: 27, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, návrh bol prijatý. Pokračujte návrhová komisia. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže áno, pokračujeme v ďalších 

návrhoch. Ďalší návrh je pozmeňujúci návrh pána poslanca Špaka: „Mestské 
zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 9 ods. 7 Rokovacieho poriadku Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach berie na vedomie po 1.) Správu o činnosti a výsledkoch 
kontrol XXIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktorá obsahuje 
výsledky kontrol: Tepelné hospodárstvo s. r. o., Mesto Košice, Magistrát mesta Košice, 
Základná škola Krosnianska 2, Základná škola Družicová 4. Po 2.) Informáciu hlavného 
kontrolóra mesta Košice k dodržiavaniu podmienok pre prijatie bezúročnej návratnej 
finančnej výpomoci od Ministerstva financií Slovenskej republiky vo výške 
11.929.650 Eur so splatnosťou na obdobie 10 rokov. Schvaľuje plán kontrolnej činnosti 
Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na II. polrok 2021 a žiada o vykonanie 
samostatnej kontroly na poisťovacie služby, kontrolu plnenia opatrení a tematickú 
kontrolu v organizácii K13.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 77 -  za: 26, proti: 0, zdržali sa: 5 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý, ďakujem pekne.  

- - - 
 
Bod č. 48  
Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené 
v rámci XXIII. zasadnutia MZ v Košiciach dňa 03.05.2021 a jeho pokračovania dňa 
04.05.2021 a 11.05.2021 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 48 predkladám Správu o odpovediach na 

interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené v rámci 
XXIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 3. mája 2021 a jeho 
pokračovanie dňa 4. mája 2021 a 11. mája 2021. K tomuto bodu otváram rozpravu nech 
sa páči. Pán poslanec Strojný. 

 
p. Strojný poslanec MZ: Ďakujem za slovo, no prvýkrát nie som veľmi spokojný 

s odpoveďou,  pýtal som sa či na jednom konkrétnom pozemku mesta sú inžinierske 
siete alebo nie. Vy na to tu máte ľudí, aby ste to zistili, ale odpoveď je ,,Referát 
evidencie majetku neeviduje cudzí majetok, inžinierske siete nie sú vlastníctvom mesta, 
jednotliví správcovia sietí siete zakresľujú, vedú o nich databázu a poskytujú o nich 
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údaje za poplatok“, teda de facto, zisti si to sám a zaplať si to, ok, keď je toto 
spolupráca, dobre. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Gibóda, námestník, nech sa páči. 
 
p. Gibóda, námestník primátora: Faktická poznámka. Odpoveď išla v rámci tých, ak 

evidujeme nejaké vecné bremená alebo informácie o tých sieťach, ak sú tam nejaké 
siete, o ktorých nemáme informácie potrebné to vyžiadať a zaplatiť poplatok, zaplatiť 
poplatok, kľudne, nech mi to vysvetlí pán starosta, keď sa nemusí platiť poplatok, radi 
sa poučíme, radi získame informácie zadarmo. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán námestník, skúsim vysvetliť. V zmysle 

zákona samospráva ako obec nemusí platiť poplatky spoločnostiam, čiže máte to 
zadarmo. Tipujem, že na majetkovom oddelení na 100 % to vedia, lebo to dlhé roky tak 
robia. A existuje najprv orientačné zakreslenie a potom vytýčenie, kde reálne ide geodet 
a potom robí. A na to, aby ste možno vyhoveli pánovi Strojnému stačilo, aby len sa 
pripravilo poviem tak, že 18 listov na 18 organizácií, ktoré potenciálne môže mať siete 
v tej zemi. Počkám o 30 dní, dostali by ste odpovede, že približne tam máme siete alebo 
nemáme. Čiže veľmi easy job a nemuselo to byť a myslím si, že majetkové oddelenie to 
veľmi dobre vie. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ja sa potom v interpeláciách vyjadrením o tom, 

aké chyby robíte a mali by sme si toto naozaj dohodnúť. Pán poslanec Horenský, nech 
sa páči. 

 
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne, ja mám jednu poznámku a jednu otázku. Nedá 

mi to, čo sa týka brožúrky Reštart športovej infraštruktúry. Ja si stále myslím, že ak 
vznikol takýto dokument, mal by byť minimálne schvaľovaný, keď sa už nim riadime. 
A tá otázka znie. Či  vážne sme potrebovali externé služby na to, aby sa spracovali 
texty, graficky spracovali obrázky, urobila sa korektúra v rámci Reštartu športovej 
infraštruktúry, či mesto nemá na to kapacity, aby si to urobilo vo vlastnej réžii? 
Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec, všetky informácie, ktoré sú v 

tomto reštarte spomenuté, istým spôsobom prešli rôznymi uzneseniami, dielčou prácu, 
uznesením MZ a samotným schválením rozpočtu, tzn. všetky tie čísla, ktoré tam sú, sú 
proste dané do nejakej publikácie. Prečo sme to urobili takto a bol to dobrý nápad 
a malo to naozaj zmysel, je, že sme dokázali týmto grafickým spôsobom komunikovať 
s ministerstvami, štátnym fondom na podporu školstva, so splnomocnencom vlády na 
podporu školstva a ďalšími organizáciami, ale aj federáciami a všetkými, ktorí dnes 
hovoria o tom, že mesto Košice je najďalej v rámci toho, akým spôsobom chce pomôcť, 
v našom prípade sme to nazvali reštartovať športovou infraštruktúrou. Z vyjadrenia 
všetkých týchto dotknutých ľudí, ktorí o tom rozhodujú, čítajú to a potrebovali sme to 
dať do takej podoby, aby to bolo zrozumiteľné, rýchlo naštudovateľné, keď prídete na 
komisiu fondu proste máte naozaj 15 minút na to, aby ste presvedčili a si povedali ok, 
poďme sa o tom baviť. Je to hodnotené vysoko, názory týchto všetkých, ktorí sa k tomu 
môžu vyjadrovať je, že Košice sú úplne najďalej v rámci samospráv ako takých, za 
nami je dlho nič, nasleduje Trnava a potom už dlho, dlho zasa nič. Citujem naozaj ľudí, 
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ktorí sa pohybujú vo vysokých kruhoch a rozhodujú o peniazoch. Naším cieľom je, 
a preto sme to dali do takejto grafickej podoby, aby sa nám ľahšie komunikovalo a 
dokázali sme získať finančné prostriedky, ktoré súvisia s podporou tohto reštartu, aby 
sme čo najmenej peňazí na tento, túto časť reštartu dávali z vlastných peňazí a hľadáme 
zdroje. Čiže to je dôvod, áno, 100 ľudí, 100 názorov, ale myslím si, že tento dokument 
spôsobil to, že dnes Košická samospráva je naďalej v rámci informovanosti tých, ktorí 
budú rokovať o budúcich peniazoch pre mesto. Pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán primátor, poznáte môj názor. Ja si 

nemyslím, že tento dokument vznikal participatívne, myslím si, že mohol byť 
kvalitatívne lepší, ak by vznikal participatívne, ak tvrdíte, že cieľom bolo teda 
informovať kľúčových stewardov, aby sme získali peniaze, nechápem prečo boli 
vytlačené tisíce kusov tejto brožúrky, myslím si, že na  ministerstvá nám stačilo aj 20, 
30, 50, 100 kusov. Napr. na mestskú časť nám boli doručené z magistrátu, že tu máte 50 
a rozdávajte to ľuďom. Čiže neviem, či od ľudí z KVP-čka čakáme, že nám dajú 
peniaze na naše arény a čo nechápem, že prečo tento dokument bol zaplatený a robil ho 
Progress promotion, pán Koniar, ktorý od mesta dostáva iné dotácie, keď on neni 
reklamná spoločnosť, však je tu plno iných tlačiarní, ktoré majú reálne tlačiarenské 
zariadenia. 3 krát sa robila korektúra textu a otvoril som tú brožúrku a behom minúty 
som našiel hneď v nadpise chyby, čiže za čo sme potom platili a prečo práve tejto firme, 
na základe čoho ste vybrali práve pána Koniara? 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Horenský, nech sa páči faktická. 
 
p. Horenský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len budem pokračovať v intenciách pána 

poslanca Lörinca, že nedostal som odpoveď, prečo sme potrebovali osloviť externú 
spoločnosť a neurobili sme to vo vlastnej réžii, ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Lebo aj šport je disciplína v rámci komunikácie, na ktorú treba 

mať osobitné zručnosti a Progress promotion tieto osobitné zručnosti na promovanie 
takýchto aktivít jednoducho má. Pán poslanec Krabin, nech sa páči. 

 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor, odpovede mi prišli na moje 

interpelácie a som trocha sklamaný alebo udivený, že na magistráte za vášho 
primátorovania vzniklo 14 nových organizačných zložiek, teda nie všetkých je 14, tak 
neviem či dokopy všetkých je 150 na magistráte, ale 14 si myslím je šialené číslo, to 14 
referátov, 14 nových referátov. Niektoré naozaj, keď pozriem, to je tak ani 
v úvodzovkách, nechcem nikoho uraziť, ,,ani boh nevie“, čím sa zaoberajú. Ale dobre, 
napísané, koľko ľudí ste prijali, 32 ľudí naviac pracuje, keď porovnám bývalé vedenie. 
Neviem či z vašej strany, z vašich úst nebolo, že koľko ľudí je tu zamestnaných, 
prezamestnaných, 32 je tu naviac a stále vravíte, že nie sú ľudia. No nie sú ľudia na 
správnych miestach, hej na ÚHA-čku absentujú, ale kadejaké referáty, neviem 
kolegovia, ste si možno aj prečítali tú správu, ale ja sa s tým veľmi nestotožňujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán námestník. 
 
p. Gibóda, námestník primátora: Verím, že pán kolega poslanec Karabin si aj pozornejšie 

prečítal tie názvy, tých referátov a to, že sa stavebný úrad pracovisko Staré Mesto už 
dnes volá, že Referát stavebného úradu pracovisko Staré Mesto neznamená, že sme 
vytvorili nanovo referát a obsadili ho novým osadenstvom zamestnancov a tak isto je to 
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aj v prípade ostatných referátov, tzn., ak sa nejaký referát premenoval alebo sa zmenil v 
organizačnej štruktúre, to sa považovalo za vznik nového referátu, nie, že vytvárame 
referát, na ktorom sme prijímali extra nových ľudí na to, že toto je trošku možno rozdiel 
a možno tá chyba v tom, ako bola kladená otázka, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ja by som skôr vyzdvihol, že sa nám podarilo 

napr. na oddelení sociálnych vecí, čo bol referát, 1 referát a pracovalo tam, nechcem si 
teraz vymyslieť číslo, ale X ľudí, rozdeliť a usporiadať na 3 referáty, aby sme uchopili 
prácu sociálnu úplne iným spôsobom. To znamená, vznikol referát posudkových 
činností, referát krízovej intervencie, referát sociálneho bývania, tzn. sme urobili nové 
opisy ľuďom, aby sme dokázali lepšie témy uchopiť a každý zrazu už všetko, ale sa 
stáva odborníkom na konkrétne veci. To isté pri oddelení ÚHA, kde to bolo všetko v 
jednom ÚHA, ÚHA bolo jedno a dnes má ÚHA referát urbanizmu, referát architektúry, 
referát infraštruktúry. To sú tie nové veci, snažíme sa uchytiť trendy a odpovedať na 
moderné otázky a moderné riadenie, čiže to je o tom, toto nie celkom ľuďoch, to o tom, 
aby sme lepšie dokázali riadiť oddelenie, aby zodpovednosť prechádzala nie z jedného 
človeka na všetkých, ale aby to riadenie bolo štrukturálne a jednoduchšie. Pán poslanec 
Rovinský, pardon, má diskusný príspevok. 

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Mňa len prekvapila dosť informácia o tom, že mesto za vytýčenie 

sietí nemusí platiť organizáciám komerčným. Máme dlhodobo problém s náhradnou 
výsadbou, ja sa tomu venujem roky, tejto oblasti a viem, že toto je najväčší problém,  
vytýčenie sietí a určenie území, na ktorých je možné sadiť a to, že tam za to je potrebné 
platiť. Teraz som sa pred chvíľou rozprával s riaditeľkou Správy mestskej zelene v 
Košiciach a mi potvrdila, že platíme, tak potom dakde je chyba. Hej, lebo toto, to je 
problém, že sieťari pokiaľ majú dať informáciu, tak pýtajú za to peniaze a neviem o 
tom, že by to bol správny poplatok, tzn., že v duchu toho, že by mesto nemuselo platiť, 
nerozumiem. Takže potom mi možno Laco vysvetlí Lörinc, jak to je a že na KVP-čku  
nemajú problém so sieťarmi, som veľmi rád a budeme to potom chcieť uplatniť všade. 
A  všetci starostovia dávam do pozornosti, že áno, vy môžete od plynárov, elektrikárov 
a všetkých iných sieťarov pýtať a oni dostanú figu drevenú a nie peniaze z rozpočtu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, na pána Rovinského chcú s faktickými reagovať 

pán poslanec Vrchota, Lörinc a pán poslanec Strojný, nech sa páči. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo, no my na mestskej časti platíme 

vždy pri každom jednom, či už vytyčovaní sietí alebo pri vyjadrení o existencii sietí, 
častokrát sú to aj 200 eurové poplatky, čo do značnej miery aj veľmi drobnú nejakú 
rekonštrukciu,  výstavbu predražuje a tvorí podstatnú časť takejto investície. Ja už 
dlhodobo navrhujem to, aby sme prijali nové všeobecne záväzné nariadenie, ktoré by sa 
týkalo práve týchto sietí, aby sme ich mali zmapované a aby tento proces bol omnoho 
jednoduchší, nielen čo sa týka platieb, aby to nestálo toľko, aby sme ušetrili tieto 
finančné prostriedky a využili ich inak a taktiež, aby sme mali prehľad v ktorých 
lokalitách sa tieto inžinierske siete nachádzajú aspoň orientačne, aby sme vedeli áno, tu 
môžeme nad niečím uvažovať, tu nie, pretože na dlhú dobu sa to potom zastaví a 
čakáme dva-tri mesiace na to, kým máme vytýčené siete. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc, na pána poslanca Rovinského. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: My sme v minulosti platili tak isto ako MČ, až sme začali skúmať, že 
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ako to je možné a prečo tak funguje a hľadali sme dôvod ako sa dá a nie a ako sa nedá. 
Až sa našiel jeden môj šikovný zamestnanec, ktorý našiel konkrétny paragraf, ktorý 
hovorí o tom, že samospráva, ktorá je majiteľom alebo správcom tých pozemkov pokiaľ 
požiada o orientačné zakreslenie, tak je jej to sprístupnené zdarma. Ten paragraf viem 
poslať, pán Rovinský pozývam vás na KVP-čko, momentálne už asi rok a pol alebo 
druhým rokom neplatíme nič, za orientačné zakreslenie sietí na našom území. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Strojný. 
 
p. Strojný poslanec MZ: Faktická poznámka. Myslím, že ešte doplním kolegu, podstatný 

rozdiel je asi aj v tom, že pokiaľ ten pozemok má mesto Košice buď v správe alebo je 
priamo ich a toto bol pozemok mesta Košice, to je všetko. A len, nechcel som to ďalej 
rozoberať, ale možno poviem, že je to presne o tej komunikácii a o tom či ten človek 
chce alebo nechce, keď som dneska dával pozmeňovák už neviem pri 24, našiel som 
chybu v materiáli, ozval som sa danému referátu, pani mi rovno zavolala, povedala, že 
áno, je to taká chyba, či to vieme takto a takto opraviť,  v priebehu 24 hodín sme sa 
veľmi elegantne dohodli na riešení a myslím, že aj v tomto prípade, keby mi niekto 
zavolal. Ja nepotrebujem presne vedieť kam idú tie siete alebo jak, či sú alebo nie sú. A 
možno takú informáciu už aj majú na tom referáte, že možno to už niekedy zisťovali. 
To je všetko, čo chcem, komunikáciu, spoluprácu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Grega, diskusný príspevok. 
 
p. Grega, poslanec MZ: Ja by som chcel poďakovať v mene rodičov, ktorí nosia deti do 

škôlky oproti Kunshalle a všetkých ľudí, ktorí chodia tou cestou, že sa konečne opravila 
dlažba,  na čo som poukazoval v roku 2019, bolo mi povedané že sa to urobí. Tak som 
čakal, čakal, aj predovšetkým ľudia čakali, je to samozrejme vďaka Art filmu. Je aj 
múdre, že sa tam dal asfalt, ale chcem povedať, že tieto veci netreba robiť kvôli tomu, 
aby sme dobre vyzerali pred hosťami alebo zahraničnými, ale predovšetkým pre 
Košičanov a Staromešťanov, ktorí tam denne chodili. Takže vďaka a dúfam, že 
nabudúce sa to bude riešiť všetko promptne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán námestník, nech sa páči, diskusia. 
 
p. Gibóda, námestník primátora: Ďakujem, ja nemôžem nesúhlasiť s kolegom predrečníkom, 

ale ako bolo povedané, pán primátor povedal, že to spomenie, je dôležité si ujasniť, čo 
interpelácia. Verím, že ak kolegovia mali informácie o sieťach, ktoré tam sú zakreslené 
alebo sú na tom pozemku, tak ich poskytli a tak isto si zdieľajme dobré príklady praxe, 
keď pán starosta Lörinc už 2 roky neplatí, tak alebo aj iní starostovia vedia o nejakých 
výnimkách, ktoré vedia samosprávy využiť, tak si zdieľame medzi sebou medzi 
mestskými časťami a mestom Košice, veď to šetrí naše zdroje. Keď sa bavíme ale 
o zakresľovaní týchto sietí, pán poslanec Lörinc to je aj ku vám, keď sa bavíme o 
zdieľaní dát o týchto sieťach, my už sme viedli túto diskusiu aj s predstaviteľmi DMAP 
a dodávateľmi na GISplan, ako aj s pánom Mirossayom Slovensko IT a kde sme sa 
rozprávali o tom, že jeho aj zaujal tento nápad, aby štát cez svoju agentúru NASES 
vydal formát, v ktorom musia títo provideri alebo títo sietiari poskytovať dáta o svojom 
približnom uložení týchto sietí na území a potom by mestá ako Košice vedeli v rámci 
nejakého výseku územia si tieto dáta stiahnuť a použiť ich ako vrstvu do GISplanu, 
nevravím, že by to mala byť hneď informácia dostupná pre verejnosť, aby nebola 
nejakým spôsobom zneužiteľné, ale práve pre práce ÚHA alebo miest alebo mestských 
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častí, by to moholo byť sprístupnené a vedeli by sme oveľa flexibilnejšie a jednoduchšie 
pracovať s týmto územím. Pán Mirossay za Slovensko IT si to zobral ako veľmi 
zaujímavý podnet z nášho stretnutia a povedal že, toto je 1 vec, ktorá sa dá z jeho 
pohľadu veľmi rýchlo nastaviť, aby títo sietiari, tie dáta, ktoré už majú, dokázali v 
týchto formátoch poskytovať cez NASES, čiže dúfajme, že sa postupne aj v tomto 
smere zlepšia veci tak, aby sme nemuseli tieto veci si zakaždým žiadať od sedemnástich 
poskytovateľov sietí. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, pán poslanec Vrchota. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Tých poskytovateľov sietí niekedy je aj vyše 

23 a toto by bol vynikajúci nápad, viem, že to takto aj prevádzkovatelia T-mapy 
konkrétne, myslím, že pôsobia aj v Českej republike a takto to spravili a majú tam 
omnoho jednoduchšiu prácu,  takže ja poprosím, že čím skôr sa do toho pustíme a 
spravíme to, tým lepšie, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Dnes už majú všetci, ktorí s mestom niečo robia, chcú kopať a 

robiť prekopávky povinnosť nám odovzdať minimálne tú dielčiu informáciu, aby sme si 
ju mohli my do našich GIS plánov dávať. Niektorí to pozabudnú a naháňame ich. Pán 
poslanec Rovinský. 

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Takto, u sieťarov sú najdôležitejší tí starí 

ľudia, ktorí vedia, kde je to v skutočnosti v zemi je. Keď vidíte nejaké auto havarijnej 
služby, ktoré stojí nad územím z  ktorého sa valí voda a ľudia nič nerobia, vyzerá to tak, 
že oni si tam išli zafajčiť, ale nie je to tak. Oni stoja preto, lebo musia čakať na všetkých 
sieťarov, aby im povedali, či tam pod zemou dačo je alebo nie je. Hej, čiže ja som 
navrhoval svojho času, aby sme to dali do  obráteného garde, aby my sme určovali, kde 
je možné uložiť sieť, nie aby oni sieťari si povedali, že sieť pôjde tade a my iba 
kývneme. Je to obrovský problém, dobre, prihlásim sa potom. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Uzatváram rozpravu v tomto bode a poprosím návrhovú komisiu 

o návrh na uznesenie. 
 
p. Knap, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 

príslušných právnych predpisov § 37 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach berie na vedomie Správu o odpovediach na interpelácie 
a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 78 -  za: 31, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 49  
Interpelácie poslancov MZ 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 49 otváram bod Interpelácie poslancov 

mestského zastupiteľstva. Tlačivá si máte možnosť vyzdvihnúť u zamestnancov referátu 
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samosprávnych orgánov, ak zasielate interpeláciu mailom, prosím zasielajte ju na 
adresu referátu samosprávnych orgánov, organizacne@kosice.sk respektíve priamo na 
pani Nagyovú, silvia.nagyova@kosice.sk. Odpovede na vaše interpelácie podľa § 38 
ods. 2 Rokovacieho poriadku MZ vám budú zaslané a ich vybavenie bude realizované v 
lehote do 30 kalendárnych dní. Poslanci MZ môžu interpelovať primátora, námestníkov 
primátora, členov mestskej rady podľa § 38 ods. 1 Rokovacieho poriadku MZ. Podanie 
interpelácie alebo dopytu v rámci týchto bodov programu poslanec oznámi mestskému 
zastupiteľstvu a písomné vyhotovenie doručí návrhovej komisii podľa § 37 ods. 1 
Rokovacie poriadku MZ. Dovoľte mi, aby som vás informoval ešte o jednej veci. 
Interpelácia je kvalifikovaná otázka, interpelácia nie žiadosť. Naozaj kolegovia s tým 
majú vážny problém a nechceme sa nikoho dotknúť, že by sme nejakým spôsobom 
opomínali odpoveď na interpeláciu. Prosím, rozlišujeme to, žiadosti poslancov, ktoré sú 
zaslané, či už mne dané ráno v pondelky alebo poslané pánu riaditeľovi samozrejme sa 
snažíme vybaviť, ale nespájajme prosím interpelácie so žiadosťami. Ak tak urobíte, 
prosím nehnevajte sa na nás, ak vám to do interpelácie nedáme. Ale na druhej strane 
vždy sme postupovali tak, že sme to odčlenili a žiadosť sme potom zaslali príslušnému 
referátu, aby sa k tomu postavil ako ku žiadosti, nie ako ku interpelácii, teda nie 
kvalifikovanej otázke. Čiže ak ste dostali od nás odpoveď, že na interpeláciu vám 
nebudeme odpovedať, lebo nebola ako interpeláciou a mali ste potom v poznámke, že ju 
posielame ďalej na referáty ako žiadosť, je to robené preto, lebo takto by to malo 
správne byť, verím, že to pochopíte. Nech sa páči, otváram rozpravu. Pán poslanec 
Hlinka. 

 
p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem, obrátili sa na mňa občania z južnej časti Košíc a to s takou 

požiadavkou, aby bolo umožnené tým, ktorí o to požiadajú alebo prejavia záujem, aby 
im bolo umožnené uskutočňovať platby dane z nehnuteľnosti aj cez službu Slovenskej 
pošty, tzv. SIPO, tak ako je to možné aj pri poplatku za odpad, pretože bolo povedané 
týmto záujemcom, ktorí mali interest to takto zaplatiť z oddelenia daňového, že bolo by 
to možné, ak by samozrejme ľudia viacerí o to požiadali mesto, aby sa takýto systém 
potom do budúceho roka nastavil aj týmto spôsobom ako fakultatívne, čiže podľa toho 
ako to chcú. Niekomu to vyhovuje lepšie ako by mal chodiť napr. tuná na magistrát 
osobne platiť tieto platby alebo chodiť niekde na poštu. Čiže som za to, aby ste to 
premysleli a nejakým vhodným spôsobom dali pre budúci rok ľuďom vedieť, ak chcú, 
nech vyznačia, že majú o to záujem a zaviesť takú možnosť, to je iba možnosť. Ďalej, 
boli sme v kontakte s majiteľmi bytov na ulici Rastislavovej 2-14. Petícia tu došla v 
súvislosti s doriešením majetkoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov aj ku 
garážam. Tá petícia nebola vybavená, ja som aj poukázal, že prečo, vrátil som vám to tu 
na mesto, s poukazom na to, že § 5 Občianskeho zákonníka momentálne neprichádza do 
úvahy, aby bol aplikovaný. Oni potrebujú nejaký prísľub, nejaké riešenie ich 
problémov, takže vás poprosím, hľadajme v tomto nejaký prienik a keby bolo možné, 
bolo by vhodné sa s nimi skontaktovať a osobne túto situáciu prejsť, pretože u mňa už 
boli 2×. Ďalej chcem sa vrátiť ku prevzatiu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, môžem vás poprosiť, interpelácie, aby ste ich 

prečítali. 
 
p. Hlinka, poslanec MZ: Však som prečítal, že prosím prijmite obyvateľov z Rastislavovej 2 - 

16,  som tu vysvetlil, že z akého dôvodu, to je žiadosť. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Áno a teda to nie interpeláciou, prosím rešpektujme aj zákon, 



91 

 

ktorý kvalifikuje, čo je interpelácia. 
 
p. Hlinka, poslanec MZ: No je to kvalifikovaná otázka, respektíve podnet pre vás, tak ja sa 

uchádzam ako poslanec o to, aby sa táto téma neuzavrela a nedala pod koberec tak, ako 
ste to doposiaľ urobili vy v písomnom vyhotovení, ktoré dostali ľudia a s tým nie sú 
spokojní. No a napokon, chcel som sa opýtať, v akom štádiu je príprava zabezpečenia 
údržby medzi garážových priestranstiev, napr. naposledy medializované priestranstvo 
Zborovská -  Štúrova. Toto zatiaľ nie je zrealizované, boli sme sa na to osobne pozrieť s 
pánom primátorom a ostatnými ľuďmi, bolo sľúbené, že sa s tým urobia potrebné 
kroky, aby sa to vylepšilo, takže sa pýtam, kedy to bude. Toľko z mojej strany do 
interpelácií. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec boli sme na tej Zborovskej spolu, povedali sme 

presne, ktoré úseky sa vyrežú a do nich sa naleje asfalt, nie celé parkovisko, ale niektoré 
úseky. Riešili sme to asi pred tromi, štyrmi týždňami, možno tromi, tzn. budeme to 
riešiť a hlavne keď už všetci viete, že sme konečne uzavreli alebo dotiahli tú veľkú 
zmluvu na cesty, ale stále to neboli interpelácie zmysle zákona. Pán poslanec Rovinský 
nech sa páči. 

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Vážený pán primátor, dostal som viacero upozornení, bol som sa 

aj pozrieť, mám fotografickú dokumentáciu, o čo ide. V areáli K13 hynú stromy vďaka 
tomu, že boli neodborne ošetrené. Otázka, kto realizoval orez, mal na takú činnosť 
oprávnenie, kvalifikáciu? Druhá, tiež sa bude týkať zelene. Sleduje niekto na magistráte 
mesta Košice realizáciu náhradnej výsadby? Koľko stromov bolo skutočne vysadených 
a koľko stromov prežilo, resp. neprežilo 3 roky, o ktoré je povinný sa starať ten, kto bol 
zaviazaný strom vysadiť? 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, bod interpelácie uzatváram. 

- - - 
 
Bod č. 50  
Dopyty poslancov MZ 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram bod č. 50 a dávam priestor na vaše dopyty, nech sa páči, 

otváram rozpravu. Pán poslanec Ténai. 
 
p. Ténai, poslanec MZ: Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, aké kroky sa podnikli alebo či sa 

vôbec niečo podniká v oblasti polikliniky Sever a zámeny pozemkov medzi mestom 
Košice a Košickým samosprávnym krajom, či sa urobili nejaké kroky alebo či je niečo 
nové v tejto oblasti. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, dopyty sú oprávnení požadovať, poslanci sú 

oprávnení požadovať vysvetlenie od hlavného kontrolóra, štatutárnych zástupcov 
právnických osôb založených alebo zriadených mestom. Teda na koho smeruje tento 
dopyt? Ale môžem odpovedať. Projektová dokumentácia na parkovisko sa spracováva, 
 nevieme dnes odhadnúť úplne kedy bude realizácia, zároveň sa komunikuje s KSK na 
úrovni dopravných inžinierov mesta a kraja, akým spôsobom, nakoľko máme tam 
spoločné pozemky, akým spôsobom tam následne po rekonštrukcii urobenia parkoviska 
bude fungovať doprava, lebo prístupová cesta už dopredu ku poliklinike z toho bočného 
je na úrovni KSK, chceme sa s nimi dohodnúť, aby pred budovou bolo vyhradené 
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parkovanie pre ZŤP, chceme ich žiadať, aby parkovanie zamestnancov bolo viac možné 
vo dvorovej časti, prípadne na tom parkovisku, ktoré bude, aby sme usporiadali dopravu 
vlastne pred parkom a samotnou poliklinikou. Ďakujem pekne, pán poslanec Lörinc. 

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne, ja mám 4 otázky. Prvá otázka je, pán 

primátor, v akom stave príprava súťaže alebo obstarávania na nového dodávateľa 
odpadových služieb pre mesto Košice. Ako vieme firme Kosit skončí zmluva. Bolo 
avizované ešte niekedy v lete minulého roku, že na konci roka, začiatkom roka 2021 
bude vypísaná súťaž a momentálne chýbajú informácie, čiže poprosil by som 
o informáciu a možno by som aj uvítal, aby sme sa o tom bavili v predstihu, aby sme sa 
nedostali náhodou v časovej tiesne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ten dopyt ide na koho? 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Na vás. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Poslanci MZ sú oprávnení požadovať vysvetlenia od hlavného 

kontrolóra, štatutárnych zástupcov právnických osôb založených alebo zriadených 
mestom. Ten dopyt, interpelácia je na mňa. 

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Tak na riaditeľa. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Každopádne vám odpoviem. V priebehu asi zajtrajška by som mal 

dostať základné podklady k tomu, aby sme mohli vyhlásiť súťaž a je otázka dní, kedy 
tak aj urobíme. Ešte prebehne, ale nejaká diskusia, taká širšia, aby sme neopomenuli 
niektoré veci, ktoré by sme chceli mať tam obsiahnuté. Pán poslanec Ihnát, nech sa páči.  

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem pekne, na Generálny riaditeľa Dopravného podniku mesta 

Košice. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pardon, mne vypadlo meno, ja som myslel, že je ukončené, ešte 

vráťme naspäť pána poslanca Lörinca, ešte diskutoval, nejakým spôsobom mi tabuľa 
ukázala inak.  

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Prepáčte, ja som úvodom hneď povedal, že budem mať 4 dopyty, 

mal som 1. Druhý dopyt je, v rozpočte na rok 2021 boli vyčlenené finančné prostriedky 
na opätovné realizácie inteligentných prechodov. V rámci toho mala byť realizácia v 
plánovanom rozpočte aj na sídlisko KVP a teda sme v júli a pýtam sa, že či je 
naplánovaný aj nejaký harmonogram a že či toto bude realizované alebo nie. Tretí 
dopyt, v rámci schváleného rozpočtu na rok 2021 boli schválené aj lokálne vysprávky, 
poviem tak, že neucelených úsekov. V rámci toho, práve som si pozeral, od roku 2019 
žiadam magistrát o opravu odbočky Wuppertálska z Moskovskej, pán Paučo, pán 
Cichanský sú veľmi dobre informovaní, minimálne 7 e-mailov išlo na magistrát, bolo 
mi to sľubované už asi 5×, jedná sa o 20× 20 m, ktorý je potrebné urobiť. Chcem sa 
spýtať, je júl, kedy teda máme očakávať že či to bude realizované a či to bude 
realizované. To je tretí dopyt a štvrtý dopyt. Som sa chcel spýtať, aký stav je 
momentálne a to otázka možno aj na riaditeľa bytového podniku je ohľadom projektu 
rekonštrukcie polikliniky KVP, s tým súvisí aj poliklinika Ťahanovce. Bolo oznámené 
vami pán primátor, že teda máme projektové dokumentácie, potom bol problém s 
projektovou dokumentáciou, bude teda reálne, aby začali nejaké rekonštrukcie v tomto 
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volebnom období alebo nebude realizované nič, ďakujem veľmi pekne. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, sme v bode dopyty, pán poslanec Ihnát, nech sa 

páči. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne, ja dopyt na pána generálneho riaditeľa 

Dopravného podniku mesta Košice a. s., aby sme nezabudli sa naozaj venovať tej 
Berlínskej ulici a tomu osvetleniu, ktoré máme v zemi ako jednoducho naozaj, ja 
studený pot ma olieva každý deň ako, keď sa máme o milimeter nejak pohnúť, veľmi 
pekne prosím, aby sme nezabudli na to, aby sme komunikovali a posúvali sa každým 
dňom milimeter a milimeter dopredu, ďakujem pekne, to je to osvetlenie na Berlínskej 
ulici. To je tá 1 vec a potom pána riaditeľa Bytového podniku mesta Košice, aby 
nezabudol tak isto ako, aby sme sa posúvali vpred v havarijnom stave predsadenej časti 
od polikliniky Ťahanovce po polyfunkčný objekt vlastne, kde je miestny úrad, aby sme 
to konečne dali do poriadku a tak isto aby sme dali do poriadku tých ďalších 25 m, ktoré 
tam visia vo vzduchu zatiaľ a nejak  to doriešili. Lebo naozaj nás to ťaží a jednoducho 
v strašnom, hroznom stave vyzerá tá  pasáž a no ako hanbím sa už niekedy sa ukázať 
ľuďom naozaj, takže vlastne budem veľmi rád, keď to dáme aj s mestom dokopy a sa 
posunie tá vec dopredu, vďaka pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec a ako znie váš dopyt pre pána riaditeľa bytového 

podniku? 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Môj dopyt? Aby ma informoval často a častejšie, aby ma informoval 

vlastne o posunoch a postupoch na stavebnom úrade, kde vec je položená a jednoducho, 
aby som, aby bol informovaný ako štatutár vlastne, že čo môžem očakávať, lebo naozaj 
ľudia sa neustále pýtajú a jednoducho som závislý na Dopravnom podniku mesta 
Košice na nikom viac, ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Karaffa, dopyt, sme v bode dopyty,  

prosím dopyty smerujte na riaditeľov podniku alebo pána hlavného kontrolóra a 
kvalifikovanou otázku. 

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Môžem aj na riaditeľa magistrátu? 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nie, je to bod interpelácie, ktorý už je za nami. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Dobre, chcem poprosiť, teda kvalifikovaná otázka, chcem poprosiť 

pána hlavného kontrolóra o informáciu, akým spôsobom, aké trestné oznámenia a akým 
spôsobom boli ukončené trestné oznámenia podané na predpokladám na neznámych 
páchateľov, ale týkajúce sa porušovania povinnosti v súvislosti s výkonom funkcie 
štatutárov v základných a materských školách. Pýtal som sa na to, ale tie informácie sa 
nedostal. Rovnako to môže smerovať aj na pána riaditeľa, pretože aj útvar, teda referát 
kontrolingu a auditu nejaké trestné oznámenia podával, rád by som videl aj obsah tých 
trestných oznámení aj z ÚHK ,aj z referátu kontroly a auditu. A potom ešte je tu 1 
otázka, ktorú som chcel dať pánovi riaditeľovi, ale dobre, asi to, asi si to necháme na 
inokedy. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský, nech sa páči, sme v bode dopyty, 

kvalifikované otázky. 
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p. Rovinský, poslanec MZ: Pán primátor, máš poruke, si nás zopár krát upozornil na to, čo 

môžeme, čo nie, takže ja by som si to potreboval ujasniť. Interpeláciu môžem podať aj 
mailom, áno? 

 
p. Polaček, primátor mesta: Áno, kľudne to môžete urobiť. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: A to isté aj s dopytom platí? 
 
p. Polaček, primátor mesta: Áno, nech sa páči. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Čiže stačí, keď oznámim, že mám zopár dopytov na generálneho 

riaditeľa Dopravného podniku a jemu to pošlem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ste to oznámili, bude tak. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Dobre, ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Pán primátor, ja som položil 3 jednoduché dopyty, otázky, na ktoré 

by sa dalo odpovedať a chcel by som poprosiť o odpoveď, lebo bol som odignorovaný. 
Zdôrazňujem, že ako volený predstaviteľ ma tu zvolilo 3 a pol tisíc Košičanov a ako 
starosta sídliska, v mene ktorého sa pýtam, sa pýtam za 24 tis. obyvateľov nášho 
sídliska. Čiže dúfam, že predsednícky stôl nechce odignorovať týchto obyvateľov mesta 
Košice a budú počuť odpovede na jednoduché otázky, ktoré som položil, tzn., v akom 
stave je projekt polikliniky, kedy po rokoch bude opravená odbočka z Moskovskej na 
Cottbuskú a ďalšie. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Čo sa týka polikliniky mesto Košice podpísalo príkaznú zmluvu a 

dopyt bude smerovaný na riaditeľa bytového podniku, ktorý to má celé zariadiť a rieši 
to už druhý rok. Čo sa týka samotnej cesty, pripravuje sa veľká rekonštrukcia, čiže 
verím, že po jej príprave, ja som tam bol osobne, stanovujeme opis všetkých prác, ktoré 
sa majú na týchto uliciach urobiť a tretia otázka bola? Inteligentné priechody sa robia 
priebežne, na rade starostov pán riaditeľ dával vraj komplexnú informáciu. Pán poslanec 
Vrchota, nech sa páči. 

 
p. Vrchota, poslanec MZ: Tiež si to nejako nepamätám. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Zodpovie na záver potom pán riaditeľ. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Dobre, ďakujem, ja mám dopyt na pani riaditeľku Správy mestskej 

zelene. Vznikli nám v MČ Západ 3 požiare trávnatých plôch, ja by som sa chcel teda 
opýtať, že či majú správu o výsledku teda, čo bolo príčinou týchto požiarov a aké 
opatrenie sa vykonali na to, aby sa predchádzalo týmto požiarom a vzniku ďalších. 
Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, uzatváram bod dopyty. 

- - - 
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Bod č. 51  
Rôzne 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán riaditeľ má slovo, aby odpovedal na žiadosti poslancov, ktoré 

sa prípadne môžu tuná aj uviesť, prosím o odpoveď smerom ku tým inteligentným 
prechodom. Sme v bode rôzne, nech sa páči.  

 
p. Čop, riaditeľ magistrátu: Dobre, takže zodpoviem pánovi starostovi ešte raz. V časti 

verejné osvetlenie je aktuálne plánovaná výstavba a doplnenie svetelných bodov dvoch 
lokalitách mestskej časti KVP Cottbuská a Starozagorská. Zabezpečuje DPMK v 
súčinnosti s plánom opráv VSD pripravujeme, aha to už sú potom ďalšie mestské časti, 
čiže takto ako som vravel naposledy. A čo sa vlastne týka tej odbočky, tak tam sme 
opakovane vraveli, že tá odbočka je nevyhnutné riešiť v súvislosti so zmluvou ktorá, 
ktorá sa, respektíve súťažou, ktorá sa opakovane vyhodnocovala, verím, že dneska sa, 
alebo v najbližších dňoch sa dopracujeme k jej uzavretiu a po uzavretí tejto zmluvy 
budeme vedieť robiť aj takéto malé opravy, už nevieme to zahrnúť do opravy výtlkov 
áno, ale zase nedá sa na to robiť samostatná súťaž, takže chcem veriť, že v priebehu 
leta, začiatkom septembra najneskôr to bude spravené. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc, faktická. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja prepáčte, možno neberie mi to niekedy, ja sa 

pýtam na konkrétny dátum alebo deadline, ak rozmýšľame manažérsky, čo verím, že na 
magistráte pán riaditeľ robíte, tak k tým prechodom potrebujem od vás, bude to hotové 
do augusta, bude to hotové do konca roka nebojte sa, bude to hotové do jedenásteho 
mesiac. Ja viem, že to je v rozpočte, prečítali ste mi to, fajn, ale pochopte, že ľudia sa 
ma pýtajú, že hovorili ste o tom, je to v rozpočte, kedy to bude, kedy to bude, a ja ako 
starosta neviem odpovedať. Čiže prosím, dajte mi nejaký management commitment, 
dokedy vy máte plán to uskutočniť. 

 
p. Čop, riaditeľ magistrátu: V rámci plánu rozpočtu roku 2021 do 31. 12. 2021, ale v priebehu 

najbližších dní vám odpoviem aj s presnejším priblížením, v ktorom období by to malo 
byť realizované, ktorý kvartál to bude, presne vám to neodpoviem, pretože to je o tom, 
že nie je to závislé len od mesta, ale aj od ďalších súhlasov, ktoré potrebujeme. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota, faktická. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne, mňa by to rovnako 

zaujímalo, ale nechcem sa hlásiť so samostatným bodom, čo sa týka MČ Západ, 
ďakujem pekne. Len prečítajte prosím pán riaditeľ ten zoznam. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, že skôr ako dám za slovo pani námestníčke 

dovoľte, aby som vás informoval o zmene organizačného poriadku Magistrátu mesta 
Košice s účinnosťou od 1. 6. 2021 bola realizovaná nasledovná zmena organizačného 
poriadku Magistrátu mesta po a) mení sa názov referátu Referát špeciálneho stavebného 
úradu pre miestne a účelové komunikácie, na Referát špeciálneho stavebného úradu pre 
miestne účelovej cesty. Po b) mení sa názov referátu Referát parkovania, údržby 
komunikácií a verejného osvetlenia, na Referát parkovania, údržby ciest a verejného 
osvetlenia. Dôvodom realizovania uvedenej zmeny je skutočnosť, že s účinnosťou od 
1. 6. 2021 vstúpil do platnosti zákon č. 149/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
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č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách tzv. cestný zákon. V zmysle platnosti 
vyššie citovaného zákona sa menia slová, miestne komunikácie na miestne cesty a 
účelové komunikácie na účelové cesty. Zmena organizačného poriadku je zverejnená na 
webovej stránke mesta Košice. Ďakujem pekne za pozornosť, pani námestníčka máte 
slovo. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia, ja by som chcela 

upriamiť vašu pozornosť na výstavu, ktorú máme vo vestibule tu pred zasadačkou. 
Mesto Košice prostredníctvom ÚHA dlhodobo spolupracuje s Fakultou umení 
Technickej univerzity a na tejto, touto výstavou chceme odprezentovať 2 príklady 
takejto spolupráce, ktoré boli riešené ako školské diplomové projekty. Diplomatka 
Kristína Cabanová pod vedením školiteľa pána Arch. Štefana Zahatňanského navrhla 
revitalizáciu územia bývalého areálu VSS a diplomat Martin Horváth pod vedením 
školiteľa pána arch. Martina Drahovského rozvíja myšlienku rozvoja druhej strany 
železničnej stanice s nástupom od východu z priestoru okolia Bosákovej ulice. Mesto 
má dlhodobú víziu umožnenie nástupu na vlaky aj z tejto strany za podmienky 
vybudovania kapacitného parkoviska. Výhodou je viac priestoru pre vybudovanie 
moderného prestupného uzla medzi rôznymi druhmi dopravy, vlakovej, autobusovej, 
MHD, cyklistickej aj individuálnej osobnej dopravy. Tieto myšlienky súvisia aj s 
desiatky rokov trvajúcou snahou mesta o vymiestnenie alebo podstatnú redukciu 
nákladnej stanice a preloženie hlavnej železničnej trate tak, aby územie okolo Jarmočnej 
ulice nebolo izolované za rampami. Takže vás pozývam, aby ste si to možno pri 
odchode pozreli. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Horenský, nech sa páči. 
 
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne, ja len krátka otázka, ja som si prečítal uznesenia 

z rady starostov a tam sa hovorí o tom, že vzala na vedomie prezentáciu komerčnej 
ponuky v oblasti športu firmou Progespol. Môžete nám to trošku bližšie ozrejmiť. 
Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nerozumel som vašej otázke. 
 
p. Horenský, poslanec MZ: Uznesenie z rady starostov, ktorá hovorí o tom, že rada starostov  

v Košiciach, berie na vedomie prezentáciu komerčnej ponuky v oblasti športu firmou 
Progespol. Viete nám povedať bližšie k tomu niečo, aká to bola ponuka? 

 
p. Polaček, primátor mesta: Oslovte predsedu rady starostov, ja naozaj, ja som pri tejto  

prezentácií nebol, neviem o čo ide. Pán poslanec Ihnát, nech sa páči. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, pán primátor, ja sa len chcem opýtať, 

spomínal ste tú veľkú zmluvu, čiže tá veľká zmluva vlastne je teraz v riešení už ako a sa 
pohneme kúsok ďalej? Ako starosta sa chcem opýtať, čiže keby ste odpovedal, vlastne 
jak s tou zmluvou vlastne sme dnes. To ste naznačil vy, nie ja, ale vy ste to naznačil, 
tak, aj taká radosť do mňa prišla, že konečne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Včera o tom písal aj denník Korzár, čiže áno, verejné 

obstarávanie je ukončené, všetko je poschvaľované a teraz len príde ešte na rad 
podpisovanie zmlúv a niektorých drobností, ktoré samozrejme vychádzajú z verejného 
obstarávania a ak sa nemýlim výhercom tejto súťaže sú cesty, nie sú to, ešte nie je to, 
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tak potom vraj mám byť ticho, tak ešte nie, je to tak, ešte musia prebehnúť nejaké úkony 
na to, aby tie cesty mohli byť nejakým spôsobom dobre opravované. Pán poslanec 
Vrchota, nech sa páči. 

 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem pekne, ďalšia radosť vo mne, no chcel som sa teda opýtať 

na tú otázku, ktorú som predtým položil, čo sa týka tých smart prechodov pre chodcov v 
MČ Západ, to bola 1 vec a ďalšia vec, ktorú som sa ešte chcel v rámci rôzneho  opýtať 
bola na medzi garážové priestory, či s tým mesto niečo plánuje robiť. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: To sú tak zložité otázky, že tu nie je priestor tuná hľadať 

odpovede na takéto ťažké veci. V pláne sú rôzne priestory medzi blokové medzi 
garážové, súvisí to od finančných prostriedkov a samotnej realizácie, niektoré sme si 
dali naprojektovať a boli to šialené čísla, čiže je to veľmi, veľmi komplexnú odpoveď 
na toto treba, nedá sa to urobiť tuná, pár vetami. Pán poslanec Ihnát. 

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne, predtým ma trošku vypli. Len sa chcem opýtať, 

ako teraz dám takú ľahšiu otázku, nenáročnú. Na Americkej triede vlastne robíme tých 
400 m teraz ako v dĺžke, chcem sa len opýtať vlastne, aby sme nezabudli potom 
pokračovať ďalej v tej Americkej triede, lebo aj ľudia sa pýtajú, že len tá časť vlastne 
tých najväčších výtlkov, alebo tých polepení vlastne bude urobená, ale aby sa 
pokračovalo potom ďalej, aby sa na to nezabudlo naozaj a budem sa na to často pýtať a 
o 7:15 potom v pondelok pán primátor stále, ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pondelkové nie som si istý či bude, ale to ešte 

poprosím kolegyňu, nech vám určite všetkým napíše. Pán poslanec Hlinka, nech sa páči. 
 
p. Hlinka, poslanec MZ: Chcel by som sa ešte nejako informovať v akom štádiu je prvá etapa 

realizácie polopodzemných kontajnerovísk v Košiciach, ako, akým tempom to 
napreduje resp. čo bráni tomu, aby sa to začalo realizovať, pokiaľ sa nezačalo, lebo sa 
na to pýtajú, tak ako aj na iné veci Košičania aj mňa. A potom chcel by som len dať do 
pozornosti pánovi riaditeľovi magistrátu, že, keďže sme si schválili teraz úpravu 
programového rozpočtu v predošlých bodoch na tomto zastupiteľstve, tak je ozaj 
potrebné veľmi urgentne niektoré veci dotiahnuť a to je v rámci údržby komunikácií 
maľovanie zábradlí. My máme v Košiciach na mnohých miestach veľmi zhrdzavené, 
nepekné zábradlia. Teraz je leto, takže je to možné natierať a keď hovorím o niektorých 
prípadoch, tak je to ulica napr. Milosrdenstva, Rastislavova ulica, časť Gemerskej ulice 
atď., atď.. Ja keď som sa na to pýtal cez príslušný odborný referát, tak bolo povedané, 
že uvidíme, budeme sa s tým zaoberať. Neboli možnože najprv potvrdené financie, 
teraz sme tam navŕšili aj na túto činnosť istý budget, tak vás chcem poprosiť, alebo 
požiadať, aby sme v tom začali konať asi pružnejšie. Len taký postreh, poznámka. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán riaditeľ. 
 
p. Čop, riaditeľ magistrátu: Čo sa týka vlastne tých polopodzemných, tie vzhľadom na 

doporučenia právneho oddelenia  a právnej analýzy, musia byť riešené súčasťou 
zmluvy,  nemôžu byť vlastne takýmto samostatným procesom, čiže tam to podlieha 
procesu obstarávania, čiže to vlastne, táto analýza nám potvrdila, tak ako sme to už 
minule prezentovali a čo sa týka vlastne toho natierania tých zábradlí, netýka sa to len 
zábradlí, týka sa to aj stĺpov. To je vlastne proces, ktorý je presne nastavený, kde sme 
vlastne rozbehli tieto náležitosti, aby jednak sme ich mali finančne kryté a jednak, aby 
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sa opäť zahrnuli do tej údržby majetku mesta, pretože boli dlhodobo zanedbané a práve 
tieto zábradlia budú pravdepodobne jedným z programov, ktorým pomôžeme aj 
bytovému podniku v rámci ozdravenia ich hospodárenia. Takže, ak tieto veci sa nám 
podarí dotiahnuť v najbližších dňoch, tak chcem veriť, že naozaj začneme aj s údržbou 
tohto dlhodobo zanedbaného majetku mesta. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, posledná faktická, ešte pán poslanec Lörinc 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len tak možno pre verejnosť, myslím, že 

starostovia mi dajú za pravdu. Od volieb 2018 sa pýtame na polopodzemnné kontajnery, 
2,5 roka nám je tvrdené, že počkajte, bude, dohadujeme zmluvu, dali sme Kositu, oni 
nám, naspäť, dohodneme sa,  pilotný projekt a teraz v júli 2021 ako ste počuli pred 
malou chvíľou pána riaditeľa, už to nebude, lebo to musí byť súčasťou novej zmluvy, 
ktorá bude 2022. Tým pádom 2 a pol roka sme stratili tým, že sme to naťahovali, 
nikoho ako neobviňujem, chápem aká je  situácia, len 2 a pol roka sme stratili, výsledok 
je nula. Čiže základná otázka teraz znie,  môžeme sa mestské časti zariadiť sami? Idem, 
beriem úver a spravím to, nebudem čakať na magistrát, lebo sa nedočkám nikdy. Máme 
toto svolenie, môžeme postupovať sami? 

 
p. Polaček, primátor mesta: Spoločnosť Kosit je nastavená tak, ale aj súťaž bude nastavená 

tak, aby to bolo súčasťou ceny za služby, ktoré súkromné spoločnosti a to je jedno, 
ktorá vyhrá, aby to bolo súčasťou ceny za odpadové hospodárstvo, ktoré mesto Košice 
platí, čiže asi by to nebolo pán starosta efektívne ani hospodárne, aby ste sa vybrali 
smerom úverov a zadlžili mestskú časť v niečom, čo chceme urobiť, aby to nikoho nič 
nestálo, alebo nestálo navyše finančné prostriedky. Pán námestník, nech sa páči. 

 
p. Gibóda, námestník primátora: Pán poslanec a pán starosta dal som ťa prizvať, keď sme 

mali call s mestom Ľubľana, aby si si vypočul, neviem či si mal možnosť pozrieť si 
videozáznam z tohto a neviem či rovnako tak ako aj pani starostka, ktorá tam bola, pani 
Kovačevičová a pán poslanec Rovinský a či si dospel k rovnakému záveru ako sme 
dospeli my, že či vlastne vôbec tie polopodzemné kontajnery prispejú k znižovaniu 
množstva odpadu, ktorý produkujeme. Či tí obyvatelia budú mať vôbec tú motiváciu 
triediť a či to je tá najlepšia investícia. Viacerí z vás tu tlačíte na to, aby sme spravili tie 
polopodzemné kontajnery, ale čím ďalej, tým viacej si ja osobne myslím, že to je cesta, 
ktorá nepovedie ku výsledkom, ktoré by sme chceli, alebo ktoré od nás budú očakávať 
aj Európska únia, alebo aj naše národné nie legislatívy, ale ciele. A mňa to mrzí a ja nie 
som zástanca toho riešenia. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Treba si povedať, ide to v 2 rovinách, jedna vec je množstvo 

odpadu a druhá vec je celá organizácia odpadového hospodárstva a to sú zase dve veci, 
ktoré treba rozobrať na drobné, určite nie tu. Pán poslanec Lörinc. 

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len, aby som tlmočil a na záznam to, čo tu aj 

moji kolegovia starostovia povedali, v prvom rade ľudia tlačia. To nie je kontajner ku 
mne domov. To je  kontajner na ulicu. A my sme si robili niekoľkokrát analýzy, top 
najväčšie problémy sídliska KVP odpad a vyberanie odpadu, kontajnery, 2 parkovanie a 
3 čistota. Jediné čo  mám ako starosta KVP v rukách je čistota a obidve veci či 
parkovanie to poviem, že na polovicu možno, aj keď chýba nejaká celomestská 
koncepcia, výsledok nula a odpad  výsledok nula lebo čakáme. A pán námestník 
absolútne rešpektujem, ak máš iný názor a si za inú technológiu. Len kým my 
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rozmýšľame a diskutujeme a vraciame sa stále späť, že čím lepšie ako, tak výsledok je 
nula. Čiže radšej pôjdem, radšej urobím klietky alebo  polopodzemné a radšej o 5 rokov 
budem rozmýšľať ako to ešte vylepšiť, ako teraz filozofovať o tom, že jak by to malo 
byť a nespravím nič. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Takto, priznám sa Laco Lörinc, ja som na 

začiatku bol tiež za veľkokapacitné kontajnery, čím viac som sa zahĺbil do problematiky 
zberu a triedenia odpadu a cirkulárnej ekonomiky a všetkých tých vecí, tým viacej 
prichádzam k tomu, že či je to dobré riešenie. Všetko nasvedčuje tomu, že triediť treba, 
čím bližšie ku zdroju a že všetko toto musí prebiehať adresne a pri týchto 
veľkokapacitných práve sa deje to, že malá kopa, veľkú pýta, že nie je tam tá väzba na 
to, aby odpad bol dôsledne triedený a aby s odpadom bolo narábané takým spôsobom. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ja by som nerád bod rôzne zasvätil odpadovej 

politike, bolo urobených niekoľko online, môžeme urobiť ďalší, kde môžeme ako 
poslanci aj s vedením mesta diskutovať a zároveň, ale určite by som chcel, keď, tak 
urobiť teraz, v priebehu prvých týždňov letných, aby sme niektoré veci uzatvorili a tú 
súťaž definitívne vyslali vonku. Pán poslanec Vrchota, nech sa páči. 

 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem pekne, my stále na MČ Západ máme, resp. naši miestni 

poslanci prejavili záujem o takýto online, čiže ja to vítam, čo sa týka najväčších 
problémov s odpadom, vyberanie kontajnerov, ja hovorím, že polo podzemné a s 
bubnovými vpustami tak, aby sa do nich nedalo mechanicky dostať. A ja stále verím, že 
dnes skončíme do štvrtej, keďže máme také vhodné zloženie dnes toho zastupiteľstva, 
že by sme tak mohli zvládnuť do tej štvrtej. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán námestník, nech sa páči. 
 
p. Gibóda, námestník primátora: Pán poslanec Lörinc povedal slovné spojenie ,,odpad 

domov“, to je tá alfa, omega. Pán poslanec Ténai tu na mňa zvolal, že ľudia to chcú. Ja 
sa bojím, že toto zastupiteľstvo mesta Košice a to nie je výtka voči nejakému 
konkrétnemu ale celkovo, že nenájdeme dostatočnú silu na to, aby sme ľuďom nastavili 
prísnejší systém, ktorý od nich bude vyžadovať to, že si ten odpad po vzore napr. v 
Bratislavy alebo Ľubľany budú spravovať oni, že sa nebude hromadiť vo 
veľkokapacitných kontajneroch pol podzemného typu, kde bude anonymne 
vyhadzovaný a vždycky bude môcť za to niekto iný, prečo je ho tak veľa. A ja sa bojím, 
aj keď moji kolegovia možno so mnou nesúhlasia, aj za týmto stolom, že takto sa 
nepohneme v tejto téme dopredu, a preto aj takto verejne musím povedať výhradu 
nielen voči polo podzemných kontajnerom ale celkovo takémuto smerovaniu, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ténai. 
 
p. Ténai, poslanec MZ:  Ďakujem, ja len krátkou faktickou zareagujem, v roku 2018, 19 v MČ 

Sever bol zabezpečovaný odvoz odpadu, triedeného odpadu z rodinných domov každý 
mesiac, tento rok nám vypadli 3 mesiace v priebehu roka. Čiže to znamená otázka je, 
prečo, prečo k tomu došlo, že sa znížila frekvencia odvozu separovaného odpadu. Čiže 
ak my doma nebudeme už otvárať si vlastné smetné koše podľa toho a budeme 
separovať v byte alebo v dome, potom už keď to nahádžeme alebo odnesieme celé von, 
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tak už to hodíme do jedného veľkého nazvem to spoločného kontajnera. My môžeme 
chcieť, keď nemáme aj vytvorené podmienky, tzn. najprv vytvoria podmienky a potom 
ľudí učme ako majú, pretože do tých našich kontajnerov, ktoré máme a sú prístupné, 
tam ide všetko možné od stavebného odpadu počnúc až po odpad z obcí okolo. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nechcel som reagovať, ale triedený zber má mesto Košice 

minimálne v rukách. Štát zriadil organizáciu zodpovednosti výrobcov, v našom prípade 
je to Nature pack, ktorá jednoducho sa riadi vyhláškou. Vyhláška hovorí a žiaľ tlak na 
vyhlášku bol taký, že pravidlá, ktoré tam boli nastavené, ktoré hovorili sa bude 
frekvencia z roka na rok zvyšovať, tam to bolo veľmi pekne nastavené v roku 2015, sa 
udiala tak, že sa namiesto toho, aby sa sprísňovali pravidlá, aby ten tlak na objem 
vyvezeného triedeného zberu na jednu osobu sa zvyšoval, on sa vlastne znižuje, pretože 
OZV-čky ho finančne nevedia zvládnuť, pretože trh nielen na Slovensku, ale v Európe 
je taký, že je problém odkúpiť druhotné suroviny a tým pádom ten efekt, ten zmysel, 
ktorý tu bol nastavený zákonom, vyhláškami nedosahujeme a ten systém je zrazu taký 
krívajúci a súhlasím s tým, že tých frekvencií menej. Ale aj toto chceme vyriešiť v 
rámci obstarávania a myslím si, že za to, za služby si treba radšej priplatiť, aby to 
fungovalo. Pán poslanec Hlinka. 

 
p. Hlinka, poslanec MZ: Chcel by som sa vrátiť k odpadovému hospodárstvu. Ja tu som počul 

niekoľko mesiacov, resp. možnože ten rok a pol, že mesto Košice pripravuje koncepciu 
nakladania s odpadmi, čiže koncepciu odpadového hospodárstva a mala by byť 
predložená možnože v prvom polroku tohto roka. Zúčastnil som sa na jednej online 
prezentácii v tomto polroku v prvom, teda v uplynulom, kde niečo bolo hovorené ako 
mesto Košice s týmito vecami chce riešiť a zaoberať sa. Ale doteraz na MZ nebola 
predložená žiadna Koncepcia odpadového hospodárstva a prosím je začiatok druhého 
polroka, tretieho roka nášho volebného obdobia, čiže ak sme mali na to rok a pol zhruba 
vo vedení, aj vôbec tuná na magistráte, tak sa čudujem, že dokedy budeme vlastne 
čakať, lebo čo povieme ľuďom, ako to chceme ináč robiť, so všetkými dôsledkami 
ekonomickými, materiálno technickými atď., čiže očakával by som tú víziu, aby tu bola 
predložená, aby sme vedeli, o  čo sa máme oprieť, pro futúro. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec, veľmi dobre položená otázka. Pán 

riaditeľ vám vysvetlí vlastne rozdiel medzi koncepciou a stratégiou, ktorú budete 
prijímať a aj vlastne väzbou na to, prečo súťaž v tejto chvíli sa až teraz dokončuje, lebo 
všetko má spolu nejakým spôsobom súvis. Pán riaditeľ prosím, skúsme to pár slovami 
vysvetliť a prosím uzatvorme odpadovú politiku v rámci bodu Rôzne. 

 
p. Čop, riaditeľ magistrátu: Takže Koncepcia odpadového hospodárstva vám bola svojho času 

vlastne prezentovaná v rámci toho verejného vystúpenia s pani doktorkou Bodíkovou, 
ak sa nemýlim, kde vlastne prešlo tou diskusiou, zároveň vlastne tam bolo 
prezentované, že z tej koncepcie vyplývali ďalšie úlohy, ktoré bolo treba spracovať, 
zároveň opakovane bola prezentovaná vlastne skutočnosť legislatívnej neistoty, ktorá 
bohužiaľ v tejto oblasti dlhodobo funguje a táto legislatíva sa opakovane mení. V týchto 
dňoch nám bola dodaná alebo doručená na mesto na pripomienkovanie Koncepcia 
rozvoja odpadového hospodárstva mesta Košice do roku 2035, ktorá vlastne je ďalším 
podkladovým materiálom tak, aby sme vlastne daný problém mohli uchopiť a v 
nadväznosti aj na povinnosti, ktoré mestu Košice vyplývajú z legislatívnych zmien, 
ktoré sa budú chystať najbližších rokoch, ale nielen zo slovenskej legislatívy, ale hlavne 
z európskej legislatívy, ktorá sa pripravuje. Čiže vlastne tieto materiály máme, 
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pripomienkujú sa a vlastne mali by byť finalizované tak, aby sme potom následne mohli 
opätovne spraviť vlastne takúto verejnú prezentáciu a odprezentovať závery, ktoré 
vlastne nastavujú vlastné smerovanie alebo víziu mesta Košice do roku 2035. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, uzatváram rozpravu v bode Rôzne.  

- - - 
 

p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, chcem sa vám v prvom rade  
poďakovať za to, v úvode použil niekto slovo dobroprajní poslanci, chcem sa vám 
poďakovať, že toto bolo výnimočné rokovanie, kde verím sme sa všetci cítili všetci 
dobre, neboli absolútne žiadne osobné útoky, bolo to konštruktívne, ďakujem vám za to, 
verím, že si uchováme takúto funkcionalitu a fungovanie mestského zastupiteľstva, aby 
sme šli naozaj všetci spolu príkladom, aj občanom, aby boli na nás hrdí a sa z nás tešili. 
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Záver rokovania 
 

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček poďakoval poslancom MZ za to, že toto 
rokovanie bolo výnimočné, lebo sa im podarilo naplniť slovo, ktoré v úvode rokovania niekto 
spomenul, aby boli „dobroprajnými poslancami“ a teda sa všetci cítili dobre, neboli absolútne 
žiadne osobné útoky, boli konštruktívni, za čo im ešte raz poďakoval a verí, že si uchovajú 
takúto funkcionalitu a fungovanie mestského zastupiteľstva, aby šli naozaj všetci spolu 
príkladom, aj občanom, aby boli na nich hrdí a sa z nich tešili. Zároveň poprial všetkým 
prítomným príjemné leto, pekné spoločné chvíle s rodinami a najbližšie sa uvidia najneskôr 
23. septembra 2021.  

Uviedol, že program zasadnutia mestského zastupiteľstva sa vyčerpal a vyhlásil XXIV. 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach za ukončené.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Marcel Čop       Ing. Jaroslav Polaček 
riaditeľ Magistrátu mesta Košice     primátor mesta Košice  
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37 Návrh na prenájom telocvične v objekte ZŠ Trebišovská 10, Košice z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa pre nájomcu IBFF Fit Kids Slovakia 

38 Oprava uznesenia MZ v Košiciach č. 638 z 11.05.2021 vo veci rozdelenia dotácií na 
šport v roku 2021 

40 Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 819 zo dňa 16.12.2013 v časti týkajúcej sa ZŠ 
Janigova 2, Košice – aktualizácia nehnuteľného majetku zvereného do správy základnej 
školy 

40 Zverenie nehnuteľnosti majetku mesta do správy MČ Košice – Sídlisko KVP 
41 Zverenie pozemku pod detským ihriskom (Ludmanská ulica) do správy MČ Košice – 

Juh 
41 Žiadosť BPMK, s.r.o. vo veci odpustenia úrokov z omeškania splátok nájomného 

za prenájom nehnuteľného majetku mesta Košice za 4. kvartál 2020 
42 Prenájom 10 bytov pre Bytový podnik mesta Košice z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa 
45 Nájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom umiestnenia 

fotovoltaických nabíjacích staníc spoločnosti ANTIK na území mesta Košice 
48 Zámer rekonštrukcie dlažby v parku za Štátnym divadlom Košice, vrátane územia 

medzi parkom a divadlom 
48 Programový rozpočet mesta Košice – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 

31.03.2021 
49 Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií Slovenskej 

republiky a návrh na úpravu podmienok poskytnutej návratnej finančnej výpomoci 
57 Slovo pre verejnosť 
65 Návrh na 4. zmenu Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2021 
76 Témy pre periodikum KOŠICE V SKRATKE 
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76 Zásady informovanosti obyvateľov a komunikácie s verejnosťou prostredníctvom médií 
mesta Košice 

77 Prevod a prenájom pozemkov v k. ú. Terasa na výstavbu „Tréningovej hokejovej haly“ 
na Medickej ulici pre Košický samosprávny kraj z dôvodu osobitného zreteľa 

77 Zelená grantová výzva na rok 2021 – schválenie dotácií úspešným žiadateľom grantovej 
výzvy 

77 Harmonogram prípravy novej koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2022 – 2027 
(Starostlivosť o mládež a možnosť zriadenia mládežníckeho a detského parlamentu 
mestskými časťami, s prepojením na mestský žiacky parlament) 

80 Starostlivosť o mládež a možnosť zriadiť mládežnícky parlament v mestských častiach 
82 Zámer participatívneho rozpočtu 
83 Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice 
84 Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené 

v rámci XXIII. zasadnutia MZ v Košiciach dňa 03.05.2021 a jeho pokračovania dňa 
04.05.2021 a 11.05.2021 

89 Interpelácie poslancov MZ 
91 Dopyty poslancov MZ 
95 Rôzne 
102 Záver rokovania 
 
 


