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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach


Zápisnica
z XXVII. Mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach
zo dňa 30.7.2009

Prítomní: podľa prezenčných listín


	Rokovanie mimoriadneho mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Košice Ing. František Knapík.
	Mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva bolo zvolané v súlade s § 20 ods. 2 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva. Na základe prezentácie konštatoval, že v rokovacej sále bolo prítomných 37 poslancov, čo je väčšina a mestské zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.
	Program mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva bol predložený v pozvánke. Požiadal prítomných poslancov, aby o ňom hlasovali.

Hlasovanie č. 1: zmätočné

p. Hlinka, poslanec MZ – Prvé tri body sú v poriadku, no zaujímalo ho, v čom je 
neodkladnosť rokovania, lebo podľa rokovacieho poriadku mimoriadne zastupiteľstvo sa nezvoláva k hoci čomu, pokiaľ ide o body 5, 6, 7 a 8. Požiadal primátora mesta o vysvetlenie. Nepočul to tu a bolo by potrebné, aby poslanci o tom niečo vedeli.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Vysvetlenie je veľmi jednoduché. Kvôli bodom 1 
až 3 bolo zvolané mimoriadne zastupiteľstvo. Tie ďalšie body, ktoré sú zaradené, boli prerokované v mestskej rade. Tri majú charakter projektov, pri ktorých by bolo dobré, keby sa prerokovali a schválili, preto zvážil, že pokiaľ zastupiteľstvo bude rokovať, stretne sa, že tieto veci by sa mohli prerokovať. Nie je to síce urgentné, ale ak sa prerokujú, príprava projektov môže bežať. Posledný bod sa týka prevodu, ktorý tiež urgentný nie je a keby nebolo mimoriadne zastupiteľstvo, tak by počkal do 25. augusta.

p. Hlinka, poslanec MZ – Faktická poznámka. Poďakoval za vysvetlenie, no bol by 
rád, keby si všetci uvedomili, že rokovania mestského zastupiteľstva podľa rokovacieho poriadku a aj zo zákona sú riadne a mimoriadne  a tu sa sústavne opakuje, že mimoriadne zastupiteľstvo popri programe, ktorý je neodkladný, tak ako tu bolo uvedené, sú dopĺňané o body, ktoré znesú odklad až do termínu riadneho. Potom nemá význam zvolávať riadne a mimoriadne zastupiteľstvá, ale mal by sa zaviesť systém mesačných zastupiteľstiev, ktoré budú mať vždy štandardný program, ktorý vyplýva z postupu prác, doplnený o operatívny  program. Toto je terminologicky vyjasnené, čo je riadne a čo je mimoriadne zastupiteľstvo a nemá pocit, že robia správne, ak rokovací poriadok, ktorý si na ostatnom riadnom rokovaní zastupiteľstva znovelizovali, tak ho úmyselne a zámerne nerešpektujú. Z toho dôvodu považoval za dôležité na toto upozorniť a požiadať, aby sa z toho nerobil trhací kalendár.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Poďakoval za upozornenie, no nestotožnil sa 
celkom s týmto názorom. Myslí si, že prvé tri body, vrátane štvrtého bodu, o ktorých sa tu hovorilo, sú také, že majú svoju naliehavosť a pokiaľ sa zastupiteľstvo zíde v takej podobe, že je možné prijímať uznesenia, tak nevidí dôvod prerokovať aj ďalšie body, kvôli ktorým by sa mimoriadne zastupiteľstvo samozrejme nezvolávalo. 
Zo zákona je povinnosť sa stretnúť, lebo okolnosti túto povinnosť vyvolali, preto si myslí, že 10 – 15 minút, či polhodina o ktorú tu budú dlhšie, nespôsobí taký problém a nemožno to interpretovať ako trhací kalendár z programu rokovania mestského zastupiteľstva. S týmto názorom sa nestotožňuje. 
Bolo navrhnuté hlasovanie o programe mestského zastupiteľstva, preto požiadal prítomných poslancov, aby tak učinili.

Hlasovanie č. 2: za 38, proti -, zdržal sa 1, nehlasoval -.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že program mimoriadneho rokovania 
	mestského zastupiteľstva bol schválený.

––-     ––-     ––-

Overovatelia zápisnice:
Ing. Peter Bajus
Ing. Eduard Buraš

––-     ––-     ––-

Návrhová komisia:         
				KDH				Peter Cengel
				SDKU, DS, SMK		Peter Hrabovský
				SMER. SS, ĽS-HZD	Anna Jenčová
				NEKA				-

Hlasovanie č. 3 o zložení návrhovej komisie: za 28, proti 1, zdržal sa -, nehlasoval -.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že návrhová komisia bola zvolená 
a bude pracovať v zložení pp. Cengel, Hrabovský, Jenčová.
Zároveň vyzval členov návrhovej  komisie, aby zaujali svoje miesta vo vyhradenom 12. rade. Poslancov požiadal, aby návrhy k prerokovaným bodom predkladali návrhovej komisii písomne, po ústnej informácii poslancov prítomných v rokovacej sále.
––-     ––-     ––-
p. Knapík, primátor mesta Košice – Pre potreby tohto rokovania je potrebné zvoliť aj 
mandátovú komisiu, ktorá overí platnosť voľby náhradníka Ing. Jána Jakubčiaka, kandidáta na funkciu poslanca mestského zastupiteľstva za obvod, v ktorom boli vykonané komunálne voľby 2. decembra 2006. Vyzval predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich zástupcov do mandátovej komisie.

Mandátová komisia:
				KDH				Peter Bajus
				SDKÚ, DS, SMK		Viktor Jeník
				SMER.DS, ĽS-HZDS	Jozef Andrejčák
				NEKA			Jaroslav Hlinka

Hlasovanie č. 4: za 36, proti 1, zdržal sa -, nehlasoval -.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že návrh bol schválený a mandátová 
	komisia bude pracovať v zložení pp. Bajus, Jeník, Andrejčák, Hlinka.
Vyzval členov mandátovej komisie, aby si vyžiadali podkladové materiály od referátu samosprávnych orgánov a aby overili platnosť mandátu náhradníka Ing. Jána Jakubčiaka a pre túto chvíľu vyhlásil 5 minútovú prestávku.

––-     ––-     ––-

1. Správa mandátovej komisie

p. Knapík, primátor mesta Košice – Vyzval predsedu mandátovej komisie, aby 
predniesol správu  o overení mandátu náhradníka Ing. Jána Jakubčiaka na uvoľnený mandát poslanca.

p. Hlinka, poslanec MZ – Mandátová komisia mestského zastupiteľstva v Košiciach 
v zložení Mgr. Jozef Andrejčák, Ing. Peter Bajus, Ing. Viktor Jeník a JUDr. Jaroslav Hlinka konštatuje, že mandát poslanca mestského zastupiteľstva v Košiciach Ing. Jozefa Drábika vo volebnom obvode č. 11 zanikol podľa § 25 ods. 2 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Mandátová komisia MZ na základe tejto skutočnosti preskúmala zápisnicu mestskej volebnej komisie o výsledku volieb do Mestského zastupiteľstva v Košiciach konaných dňa 2.12.2006 a overila podľa § 51 ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nastúpenie náhradníka pána Ing. Jána Jakubčiaka na uvoľnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach, pretože vo voľbách do mestského zastupiteľstva získal najväčší počet hlasov, ale nebol zvolený za poslanca mestského zastupiteľstva. Na základe získaných skutočností mandátová komisia mestského zastupiteľstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach, aby zobralo na vedomie zánik mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach Ing. Jozefa Drábika v zmysle § 25 ods. 2 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov. Ďalej, aby zobralo na vedomie overenie mandátu náhradníka Ing. Jána Jakubčiaka na uvoľnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach v zmysle  § 51 ods. 1 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Poďakoval predsedovi návrhovej komisie za 
prednesenú správu a dal slovo návrhovej komisii, aby na základe správy mandátovej komisie predniesla návrh na uznesenie. 

p. Cengel, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 25 ods. 2 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 51 ods. 1 zákona 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 1 Štatútu mesta Košice berie na vedomie správu mandátovej komisie MZ:
	o zániku mandátu poslanca MZ,
	o overení mandátu náhradníka Ing. Jána Jakubčiaka na uvoľnený mandát poslanca vo volebnom obvode č. 11 v MČ Košice – Nad jazerom.


Hlasovanie č. 5: za 36 + p. Čižmáriková, proti 1, zdržal sa -, nehlasoval -.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

––-     ––-     ––-

2. Zloženie sľubu poslanca

p. Knapík, primátor mesta Košice – Nasledoval akt zloženia sľubu poslanca. Požiadal 
Ing. Jána Jakubčiaka, aby prišiel zložiť zákonom predpísaný sľub  poslanca mestského zastupiteľstva. Požiadal tiež p. Balúna, aby ako poslanec MZ prečítal zákonom predpísaný sľub, ktorý p. Jakubčiak potvrdí slovami „To sľubujem“.  Zároveň požiadal všetkých prítomných v rokovacej sále, aby počas sľubu stáli. 

p. Balún, poslanec MZ -  Prečítal sľub  poslanca: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, 
že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

p. Jakubčiak, poslanec MZ – potvrdil sľub slovami „To sľubujem“  a následne ho 
podpísal.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Aj v mene prítomných poslancov zablahoželal 
pánovi Jakubčiakovi, poslancovi mestského zastupiteľstva, k zloženiu zákonom predpísaného sľubu poslanca mestského zastupiteľstva a zaželal mu veľa úspechov v náročnej poslaneckej práci. 
Vyzval návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie k tomuto bodu. 

p. Cengel, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 51 ods. 1 zákona 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov berie na vedomie zloženie zákonom predpísaného sľubu poslanca mestského zastupiteľstva Ing. Jánom Jakubčiakom Vyhlasuje nastúpenie Ing. Jána Jakubčiaka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach na uprázdnený mandát vo volebnom obvode č. 11 v MČ Košice – Nad jazerom po poslancovi Ing. Jozefovi Drábikovi.

Hlasovanie č. 6: za 36 + p. Čižmáriková, proti 1, zdržal sa -, nehlasoval -.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

––-     ––-     ––-

3. Voľba člena Mestskej rady v Košiciach

p. Knapík, primátor mesta Košice – Dôvodová správa komentuje dôvod voľby člena 
mestskej rady. Zánik mandátu poslanca súvisí so zánikom mandátu člena mestskej rady, keďže bol členom mestskej rade a keďže poslanec bol členom klubu SMER, preto predseda tohto klubu, poslanec p. Mutafov, predniesol návrh, ktorý je v súlade s Rokovacím poriadkom MZ podľa § 12 ods. 2 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, že je potrebné doplniť predpísaný počet členov mestskej rady.

V rozprave vystúpili:

p. Boritáš,  poslanec MZ  - V súlade s rokovacím poriadkom predniesol procedurálny 
návrh, aby o tomto ďalšom členovi mestskej rady hlasovali verejne. Požiadal predsedajúceho, aby dal o jeho návrhu hlasovať.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Odznel procedurálny návrh, aby o personálnych 
	otázkach, v tomto prípade  o voľbe člena mestskej rady sa hlasovalo verejne.

Hlasovanie č. 7: za 38.  proti 1, zdržal sa -, nehlasoval -.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že o návrhu sa bude hlasovať 
	verejne.

p. Halenár, poslanec MZ – Mal iný návrh na uznesenie a jeho text znie. Mestské 
zastupiteľstvo v Košiciach na základe § 12 ods. 2 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov volí Ing. Máriu Gamcovú, poslankyňu Mestského zastupiteľstva v Košiciach za člena mestskej rady v Košiciach. 
Chcel by  tento návrh odôvodniť dvomi argumentmi. Prvým argumentom je, že v pôvodnom návrhu sa má voliť za člena mestskej rady poslanca Mutafova, člena politickej strany SMER a ak mal niekto v decembri 2006, keď sa volila pôvodná mestská rada, nejaké pochybnosti, čo je  politická strana SMER so svojimi satelitmi SNS a HZDS, myslí si, že dnes by už nemal mať. A preto si myslí, že člen politickej strany, ktorá ničí túto krajinu po finančnej stránke a ničí krehké korienky demokratického myslenia občanov tejto zeme, by nemal sedieť v mestskej rade  v Košiciach. Vyzval preto všetkých poslancov, ktorí si myslia o politickej strane SMER to isté, aby hlasovali proti takémuto návrhu. 
Na podporu pani poslankyne Gamcovej povedal to, že keď bol návrh na uznesenie o predaji mestského majetku poslancovi mesta Košice Hrabovskému, bola jedným z troch poslancov, ktorí hlasovali proti. Tým jasne ukázala svoj vzťah a postoj, čo odznelo aj v sľube poslanca, že napĺňa svojim hlasovaním sľub poslanca. Povedal tiež, že jej kritický názor, ktorý prejavuje na mestských zastupiteľstvách, je potrebný a mal by začať znieť aj na mestskej rade. Myslí si, že jej postoje k tomu, čo sa deje v samospráve tu v Košiciach aj jej postoje pri narábaní s verejnými peniazmi v tomto meste, dávajú predpoklad, že v mestskej rade sa bude vyjadrovať v duchu,  ktorý tam takmer tri roky chýba.  Myslí si, že Košičania potrebujú v mestskej rade človeka, ako je poslankyňa Gamcová.

p. Knapík, primátor mesta Košice -  Uzavrel rozpravu a dal slovo návrhovej komisii. 

p. Jenčová, poslankyňa MZ – Prečítala pozmeňujúci návrh poslanca p. Halenára.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na základe § 12 ods. 2 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov volí Ing. Máriu Gamcovú, poslankyňu Mestského zastupiteľstva v Košiciach za člena mestskej rady v Košiciach. 

Hlasovanie č. 8: za 7, proti 2, zdržali sa 27, nehlasovali 2.

p. Knapík, primátor mesta Košice -  Konštatoval, že uznesenie nebolo prijaté. Vyzval 
	návrhovú komisiu, aby prečítala pôvodný návrh.

p. Jenčová, poslankyňa MZ – Prečítala pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach  podľa § 12 ods. 2 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov  volí PhDr. Pavla Mutafova, poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach, za člena Mestskej rady v Košiciach. 

Hlasovanie č. 9: za 30, proti 1, zdržali sa 5, nehlasovali 3.

p. Knapík, primátor mesta Košice -  Konštatoval, že uznesenie bolo schválené.

––-     ––-     ––-


4. Zmeny a doplnenie Organizačného poriadku Magistrátu mesta Košice

p. Knapík, primátor mesta Košice -  Návrh je zdôvodnený v dôvodovej správe. 
Vychádza z praktických skúseností, ktoré za 10 mesiacov od prijatia a od januára aj praktickej realizácie sa ukázali ako dôležité a prospešné. Odporučil, sa aby sa tento návrh, tak ako je predložený, prijal, aby sa táto navrhnutá organizačná zmena mohla čo najskôr realizovať. Otvoril k tomuto bodu rozpravu.

V rozprave vystúpili:

p. Halenár, poslanec MZ -  Myslí si, že teraz je dobrá príležitosť, aby si tu všetci 
poslanci, ako tu sedia, vypočuli aké sú  na magistráte skúsenosti s novým organizačným poriadkom.  Je to skvelá príležitosť na to, aby si na záznam vypočuli niečo, čo by im mohlo dať vernejší obrázok o tom, čo sa deje na magistráte. On sa často po magistráte nepohybuje, ale registruje isté zmeny hlavne na niektorých vedúcich pozíciách na magistráte, o ktorý si nemyslí, že boli dobre urobené. Nie je však manažérom tohto mesta, nenesie zodpovednosť za rozhodnutia tohto typu, ale naozaj by rád počul vystúpenie riaditeľa Magistrátu mesta, alebo niektorého z námestníkov, či primátora mesta so svojim pohľadom, ako sa mu vidí fungovanie magistrátu s novou organizačnou štruktúrou počas celého obdobia 10 mesiacov.

p. Petrvalský, poslanec MZ – Poďakoval tvorcom tejto koncepcie za to, že referát 
športu a mládeže sa vrátil naspäť na oddelenie školstva, lebo v tom pôvodnom návrhu, pokiaľ sa pamätá, bol pod oddelením služieb obyvateľstvu. To, o čo žiadal na minulom zastupiteľstve, je odrazené v tomto dokumente. Poďakoval sa za to, že je to tak, ako si predstavoval. 

p. Mutafov, poslanec MZ – Nechcel vstupovať priamo do  organizátorskej právomoci 
vedúcich pracovníkov, no pri organizačnej štruktúre mu chýba počet ľudí na jednotlivých referátoch, z ktorého by sa dal vydedukovať celkový počet ľudí. Tiež je potrebné urobiť tzv. chlieviky s pracovnými náplňami, z čoho by bolo jasné, koľkí ľudia na jednotlivých oddeleniach, resp. referátoch pracujú. Potom tá samotná zmena oddelenia stavebného úradu je v konečnom dôsledku prechodom právomoci zo štátu na obec, keď niekedy v roku 2002 prešli tieto stavebné úrady  na obce, na 4 mestské časti a následne bol vytvorený 5. stavebný úrad v Šaci. Zmenou zákona o meste Košice k 1. decembru prešli tieto právomoci na Magistrát mesta. Spýtal sa, či táto organizačná schéma bude doplnená o to, čo požadoval, t.j. o počty pracovníkov a náplne ich práce. 
Spýtal sa ďalej, či zmeny na stavebnom úrade znamenajú aj zmeny v počte ľudí.

p. Derján, poslanec MZ -  Navrhol, aby sa špecializovaný stavebný úrad pre miestne 
účelové komunikácie presunul pod oddelenie stavebného úradu, nakoľko k väčšine stavebných povolení sa vyjadruje aj referát špecializovaného stavebného úradu, čo sa týka chodníkov, ciest a ďalších vecí, čo sa takýmto postupom zdupľuje. Keby to bolo pod stavebným úradom, tak si myslí, žeby to bolo pružnejšie, bolo by to výhodnejšie aj pre mesto, ako aj pre mestské časti, lebo pracovníčka, ktorá vydáva povolenie, by mohla posúdiť aj cestné telesá, resp. chodníky.
Pri tomto sa aj v minulom volebnom období stretol s problémom v mestských častiach a myslí si, že každý starosta vie, že na špecializovaných stavebných úradoch je málo zamestnancov. Spýtal sa, koľko tam bude zamestnancov a koľko ľudí bude vykonávať tú činnosť, aj keby to ostalo pod oddelením komunikácií.

p. Hlinka, poslanec MZ – V predloženej dôvodovej  správe je v úvode základná 
myšlienka, že navrhovaná zmena organizačného poriadku rieši len formálne úpravy. Podľa neho zmeny, ktoré sa týkajú organizačnej štruktúry v zmysle utvárania nových schém a nových referátov určite nie sú iba formálnymi zmenami. Toto k obsahu a pochopeniu podstaty tohto materiálu, ktorý svedčí o tom, že ten, kto to tvoril, asi nedocenil to, čo napísal vo forme dôvodovej správy.
Z referátu stavebného úradu sa teda navrhuje vytvoriť nové výkonné oddelenie s piatimi referátmi. Je to dosť závažná zmena. Na vytvorenie samostatného oddelenia sa malo myslieť pri tvorbe nového organizačného usporiadania Magistrátu mesta. Potom by bolo dobre tu zodpovedať, ako to so stavebným úradom fungovalo doposiaľ. Vytvorenie oddelenia má opodstatnenie, no upozornil, že vznikne potreba piatich nových vedúcich referátov. Podobne je to aj u referátu špeciálneho stavebného úradu, ktorý bol doteraz zlúčený s referátom dopravy na oddelení Správy komunikácií. Aj tu opäť vznikne jedno nové miesto, miesto vedúceho referátu. Celkove vznikne 6 nových miest vedúcich referátov. 
Upozornil na to, aby si všetci uvedomili, že ten rozsah a dosah na oblasť financovania bude znovu navyšovať. Bolo by dobré, keby k tomu niekto zaujal konštruktívne stanovisko, nestačí iba to, čo je uvedené v dôvodovej správe.

p. Buraš, poslanec MZ -  Spýtal sa spracovateľa materiálu na skutočnosť súvisiacu 
s personálnym obsadením práve referátu marketingu a cestovného ruchu. Ešte ako predseda komisie pre regionálny rozvoj a cestovný ruch pri mestskom zastupiteľstve pri tomto organizačnom poriadku upozorňoval na to, že marketing a cestovný ruch by mal byť samostatný a nemal by byť pod oddelením  služieb obyvateľstvu pri referáte kultúry. Dnes sa to potvrdzuje, že je potrebné osamostatniť to. Mal iba jednu stručnú otázku a to, aký je aktuálny stav počtu zamestnancov pracujúcich na referáte marketingu a cestovného ruchu vrátane Mestského informačného centra.

p. Jenčová, poslankyňa MZ – Dostala odpoveď na interpeláciu, že špecializovaný 
stavebný úrad pre komunikácie bude navýšený o dvoch ľudí. Preto ju tak isto zaujíma celkový stav, pretože stavebné povolenia tu stoja 3-4 mesiace aj pol roka, takže ten počet pracovníkov na špecializovanom stavebnom úrade pre komunikácie ju zaujíma.

p. Kočiš, poslanec MZ – Faktická poznámka. K zmene stavebného úradu 
a k vytvoreniu nových referátov len toľko, že to poukazuje na kvalitu prípravy organizačného poriadku právnou službou, za ktorú mesto zaplatilo nemalé peniaze. Tu je obraz toho, ako to bolo kvalitné. 
No nie k tomu chcel vystúpiť. Bolo to kvôli tomu, že nevie, na čo si doniesol notebook, keď tu sieť nefunguje. Hodinu tu bojuje so sieťou a nevie sa tam dostať, pritom nikto nepovedal ani mäkké f, prečo to nejde. Keď sa spýtal ľudí, ktorí to majú na starosti, tak len krčili ramenami. A už je to druhý krát. Pýta sa, či má nosiť notebook? 

p. Knapík, primátor mesta Košice -  Nakoľko sa už nikto nehlásil, uzavrel rozpravu 
	a požiadal riaditeľa MMK, aby krátko reagoval na pripomienky a otázky.

p. Kolárčik, riaditeľ MMK – Toto doladenie organizačnej schémy sa deje zhruba po 
pol roku, kedy efektívne nastúpila do reálnej podoby. Oproti tej zásadnej zmene je toto 5 %-né doladenie a prax stále ukáže, že nie je to tak, ako si to človek naplánuje, resp. ako to vidí v abstraktom modeli. 
Čo sa týka stavebných úradov, jedná sa o to, že je tam viac ako 40 zamestnancov a cez súčasný model sa zistilo, že nie je to možné riadiť jednoúrovňovo, t.j. že jeden vedúci nedokáže riadiť 45 portfólií tých jednotlivých zamestnancov. Táto požiadavka sa ukázala ako nevyhnutná. 
Referát marketingu a cestovného ruchu bol príliš ponorený vo vzťahu k jeho významu, preto sa posúva o jednu úroveň vyššie, bližšie k vedeniu. 
Čo sa týka špeciálneho stavebného úradu, vnímajú tam preťaženie, resp. vysokú nadprácu. Budú sa snažiť riešiť túto situáciu, no celé to treba vnímať aj v kontexte krízy, v kontexte úsporných opatrení a v kontexte celého tlaku, ktorý vytvára reálna ekonomická situácia mesta. Bude sa to riešiť v najbližších dňoch. 
Na ďalšie otázky by odpovedal písomnou formou.

p. Knapík, primátor mesta Košice -  Je celý rad faktických poznámok, no najprv 
zareagoval na výzvu, ktorá tu odznela. Na augustové zastupiteľstvo sa pripravuje analýza fungovania tohto modelu aj plnenie uznesenia, ktoré  v súvislosti s tým bolo prijaté. Myslí si, že v októbri, kedy o tejto téme hovorili, tak naozaj nepovažovali tento stav za konečný. Nejednalo sa o nejaké úpravy a presuny, ale jednalo sa o nový model, novú koncepciu a štruktúru, ktorá by mala byť výkonnejšia. V súvislosti s tým prirodzene dochádza k zmenám a vyhodnoteniu efektívnosti toho, ako to bolo navrhnuté, čo prax ukázala, či to bolo dobré, alebo to nebolo dobré. V zásade si myslí, že ten model má svoje výhody, má aj svoje nevýhody, no bude sa o tom hovoriť a materiál bude pripravený.

p. Buraš, poslanec MZ – Faktická poznámka. Jeho otázka nebola zodpovedaná. 
Zopakoval ju. Aký je aktuálny stav zamestnancov pracujúcich na referáte marketingu a cestovného ruchu vrátane Mestského informačného centra?

p. Kolárčik, riaditeľ MMK – Nenosí v hlave tieto čísla, ale je to zhruba 5-6 	zamestnancov.

p. Dudová, vedúca oddelenia  služieb obyvateľstvu – K dnešnému dňu je jedna vedúca 
referátu marketingu, jedna pracovníčka pre marketing, jeden pracovník, ktorý má agendu cestovného ruchu a štyria pracovníci sú v Informačnom centre mesta. Z toho je jedna pracovníčka na materskej dovolenke a pracuje na  čiastočný úväzok. 

p. Halenár, poslanec MZ – Faktická poznámka. Je na zamyslenie, že jeden vedúci 
pracovník nedokáže riadiť 45 ľudí. Má dve otázky. Ako sa prejavovalo, že to vedúci nevie riadiť? Koľkí budú stavebný úrad riadiť teraz?

p. Knapík, primátor mesta Košice -  Koľko ľudí bude riadiť vytvorené pracoviská – 
tých 5 pracovísk má svojich vedúcich. Každé pracovisko bude riadiť vedúci tak, ako doteraz. Bude zodpovedať za to pracovisko s tým, že zmena organizačnej štruktúry hovorí aj o tom, že na pozícii zodpovednej za fungovanie všetkých tých piatich pracovísk bude jeden človek, ktorý bude zodpovedať priamo zástupcovi riaditeľa  a riaditeľovi. Doteraz to bolo delené. Tu to treba vnímať tak, ako to kritizoval poslanec p. Hlinka, že sa jedná o trochu formálnu úpravu. Nie je to principiálny problém, ale ide o to, aby sa nedelila riadiaca kompetencia a zodpovednosť medzi vedúcim oddelenia, pod ktoré referáty stavebného úradu patrili. Všetko ostatné ostane zachované. Nebudú sa vytvárať nové vedúce miesta, vedúce pozície a nebudú sa ani principiálne meniť počty. Jeden vedúci bude na úrovni vedúcich ostatných oddelení. Jedná sa o jedného vedúceho, ktorý nebude vedúci referátu, ale vedúci oddelenia. Toľko na ujasnenie. Podrobnejšie  to môže byť potom zodpovedané.

p. Jenčová, poslankyňa MZ – Faktická poznámka. Reagovala na riaditeľa MMK . Celý 
svet ide cestou decentralizácie a tu sa znovu skúša metóda, ktorá tu už bola a to je centralizácia. Ona prichádza do styku so stavebným úradom na Juhu a jej skúsenosti sú také, že je tam jeden zodpovedný pracovník, ktorý celý ten stavebný úrad má pod kontrolou. Podľa tohto návrhu bude niekto sedieť na magistráte a bude obiehať 5 stavebných úradov, ktoré vlastne spolu nič nemajú, lebo každý stavebnú úrad má svoj región, ktorý obhospodaruje. 
Tiež nedostala odpoveď na otázku ohľadom špecializovaného stavebného úradu. Pán riaditeľ sa vyjadril, že sa to bude riešiť. Ona o špecializovanom stavebnom úrade ohľadom komunikácii tu rozpráva už minimálne dva roky, lebo stoja im stavebné povolenia, nemôžu robiť nič, lebo nemá kto vydať stavebné rozhodnutie. A riaditeľ po roku a pol jej pripomienkovania povie, že to bude riešiť. Toto mal už dávno vyriešiť, nie tu prehadzovať miesta a umelo vytvárať oddelenia: jedno s tým, potom tamto s hentým, keď človek prestane vyhovovať, aby sa mohol rýchle vymeniť. Zrazu počúvajú a čítajú o tom, že ako ide prepúšťať ľudí. Osobne je presvedčená o tom, že sú to práve tí ľudia, ktorí tu doteraz niečo robili a idú sa prijímať noví. Takže všetko zakrývať pod organizačný poriadok a úspornými opatreniami, to nie je riešenie, ktoré si táto doba žiada. 
To je jej reakcia na pána riaditeľa Magistrátu mesta, ktorý vlastne predkladá organizačný poriadok.  Mal tu mať jednu tabuľku a mal poslancom odpovedať na otázky: kto, čo, koľko, prečo, načo, začo. Ale toto nie je materiál. 

p. Kolárčik, riaditeľ MMK – Krátko zareagoval na predrečníčku. Ak sa vyčleňujú 
stavebné úrady spod oddelenia výstavby a životného prostredia a vytvára sa nové oddelenie, je to skôr akt decentralizácie a nie centralizácie. Nevie, ako sa to môže dať  vnímať opačne.

p. Knapík, primátor mesta Košice -  A čo sa týka posilnenia špecializovaného 
stavebného úrad, tam je proces rozbehnutý a tam riaditeľ odpovedal, že počet sa zvyšuje o dvoch ľudí a je to uvedené aj v odpovedi na interpeláciu. Poprosil pani poslankyňu, aby sa to akceptovalo.

p. Matoušek, poslanec MZ – Tiež sa pripojil k tejto diskusii, nakoľko mu nie je veľa 
vecí jasných. Keď sa hovorí o prenesenom výkone štátnej správy, kde spadá aj stavebný úrad, kontrolná a riadiaca činnosť patrí naďalej štátu. Nerozumie tomu, prečo treba deliť do toľkých podskupín a skupín, keď to bolo priamo pridelené mestu a mesto zastupuje zastupiteľstvo a primátor. V tomto prípade má tieto pracoviská riadiť len personálne a administratívne. Oni majú svoju právomoc v zmysle zákona. To je prvý vstup.
Druhý vstup – chce vedieť od pána riaditeľa, ktorý sa ozval, že to bola posledná úprava organizačného poriadku, o čom nie je presvedčený, lebo sa budú uvoľňovať zamestnanci, tak v tomto prípade, podľa jeho názoru, sa musí znovu urobiť organizačná zmena a presne vyhradiť, ktoré funkcie a miesta ako sa budú ručiť, aby potom pri prípadných sporoch mesto nemuselo platiť všetky náklady. Treba si to veľmi dobre zvážiť, lebo potom organizačnú štruktúru ani v budúcnosti nebude možné meniť. To by sa malo vedieť a preto aby mesto v prípade výplaty odstupného, podľa kolektívnej zmluvy odchodného, aby to nebol neoprávnený prospech.
Skutočne treba veľmi zvážiť všetky tieto kroky, ktoré sa plánujú urobiť, či sú dobre pripravené, či sú pripravené tak, aby mesto z finančných zdrojov, ktoré chce teraz ušetriť, preto na to upozorňuje, aby sa nedostalo do slučky a nemuselo niekoľko rokov platiť všetky súdne spory.

p. Knapík, primátor mesta Košice -  Poďakoval za upozornenie a k tej prvej časti 
vstupu, tak s tým súhlasí, že stavebné úrady vykonávajú  prenesený výkon štátnej správy a postupujú v zmysle platnej legislatívy, kde treba ich činnosť iba koordinovať. Nič viac, nič menej. 

p. Mutafov, poslanec MZ – Faktická poznámka. Reagoval na vystúpenie riaditeľa 
MMK. Teraz sú dopyty poslancov k príslušnému bodu a myslí si, že nie  je celkom kóšer, ak riaditeľ Magistrátu mesta povie, že teraz nebude odpovedať. To nie sú interpelácie, toto je diskusia pred hlasovaním o predmetnom bode, čo znamená, že vedúci pracovník, akým je aj riaditeľ MMK, by mal odpovedať poslancovi na všetky vznesené otázky. Aj keď on nemal konkrétnu otázku, odzneli niektoré, na ktoré nebolo odpovedané, ale pred hlasovaním by sa malo odpovedať.
	Upozornil týmto svojim vystúpením na takýto drobný prehrešok. 

p. Knapík, primátor mesta Košice -  Poďakoval za upozornenie a nakoľko už neboli 
žiadne otázky, uzavrel aj možnosť faktických poznámok a dal slovo návrhovej komisii. 

p. Jenčová, poslankyňa MZ – Návrhová komisia dostala jeden pozmeňujúci návrh od 
poslanca p. Derjána.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zaradenie špeciálneho staveného úradu pod referát Stavebného úradu.  
Požiadala o čas, aby sa návrhová komisia poradila.
Po upresnení prečítala ešte raz pozmeňujúci návrh p. Derjána. 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zaradenie špecializovaného staveného úradu pre komunikácie pod oddelenie Stavebného úradu ako samostatný referát.

Hlasovanie č. 10: za 8, proti 5, zdržali sa 24, nehlasovali 3.

p. Knapík, primátor mesta Košice -  Konštatoval, že uznesenie nebolo prijaté. Požiadal 
	o prečítanie pôvodného návrhu. 

p. Jenčová, poslankyňa MZ – Prečítala pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje zmenu a doplnenie Organizačného poriadku mesta Košice v znení: 
Referát marketingu a cestovného ruchu pričleniť k Oddeleniu strategického rozvoja, doplniť organizačnú štruktúru v rámci výkonných oddelení nasledovne: vytvoriť Oddelenie stavebného úradu s referátmi: referát pracovisko Košice – Staré mesto, referát pracovisko Košice – Západ, referát pracovisko Košice – Dargovských hrdinov, referát pracovisko Košice – Juh, referát pracovisko Košice – Šaca; vytvoriť Referát špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie na Oddelení správy komunikácií.

Hlasovanie č. 11: za 27, proti -, zdržali sa 12, nehlasoval 1.

p. Knapík, primátor mesta Košice -  Konštatoval, že uznesenie bolo schválené.

––-     ––-     ––-




5. Príprava projektu „Trvalo udržateľné riešenie environmentálnych záťaží
    na oboch stranách hranice“  v rámci  Spoločného operačného programu ENPI     
    Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007-2013

p. Knapík, primátor mesta Košice -  Vyzval predkladateľa materiálu, aby ho uviedol.

p. Čečko, námestník primátora mesta Košice – Všetky náležitosti sú uvedené
	 v dôvodovej správe, ktorá je pripojená k materiálu.

V rozprave vystúpili:

p. Buraš, poslanec MZ – Spýtal sa predkladateľa materiálu, či sa jedná v tomto prípade 
o termín uzávierky 22. september. V rámci ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina cezhraničná spolupráca je veľmi rád, že táto oblasť životného prostredia prináša aj to, čo je pre mesto Košice veľmi dôležité a čo mu odoberá veľmi veľa finančných zdrojov a to je sanácia a čistenie nepovolených skládok. Je to plánované odstránenie nelegálnych skládok, s ktorými sú v meste vážne problémy, či už je to Demeter alebo Luník IX, nehovoriac o ďalších. Na odľahčenie citoval správu, ktorá prešla v médiách v máji t.r., keď zamestnanci magistrátu brigádovali na skládke na Demetri a kedy sa obyvatelia tejto lokality pýtali, či budú chodiť častejšie, na čo zamestnanec magistrátu odpovedal, že častejšie, ako sa zdá. No podľa neho zamestnanci magistrátu by mali plniť iné aktivity a povinnosti než odpratávať smeti zo skládok nelegálneho odpadu, preto sa teší a podporuje tento materiál a dúfa, že mesto Košice bude v tomto prípade úspešné. 

p. Halenár, poslanec MZ – Z toho, čo tu vidí ako dôvody, že  prečo by mesto malo 
zaplatiť 25 tis. eur, je na rozpakoch hlavne preto, že toľko balastu slov, ktoré nič konkrétne neukazujú, už dávno nečítal. Je možné, že to je normálny vzťah k európskym peniazom, lebo často má pocit, že akoby európske peniaze neboli peniazmi daňových poplatníkov. Že to je len nejaká truhlica v Bruseli, odkiaľ len treba brať a brať, pokiaľ je, lebo mesto zaplatí len 5 %, štát dá 10 % a zvyšok dá Európska únia. V tomto meste mali možnosť už veľakrát sa presvedčiť, ako sa míňajú peniaze a myslí, že každý triezvo uvažujúci človek cíti, že čím viac do toho mesta priteká peňazí, vzniká tým väčšie nebezpečenstvo, akým spôsobom sú používané a väčšie podozrenia. Preto vyzval predkladateľa, aby povedal, ktoré konkrétne cezhraničné aktivity, alebo problémy súvisiace so životným prostredím sa budú konkrétne riešiť týmito peniazmi z Európskej únie.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Nakoľko sa do rozpravy už nikto nehlásil, uzavrel 
ju a požiadal spracovateľa materiálu, zástupcu oddelenia pre strategické financovanie a rozvojové projekty o vysvetlenie.

p. Vysocká, vedúca odd. pre strategické financovanie a rozvojové projekty MMK – 
Tento projekt v rámci cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko – Ukrajina – Rumunsko je novým cezhraničným programom, kde je základná podmienka, že partner musí byť z Ukrajiny. Myslí si, že je to jeden z najreálnejších a najpotrebnejších projektov, ktoré mesto Košice bude realizovať. Partnerom je aj Košický samosprávny kraj, ktorý si tak isto uvedomuje, že tých nelegálnych skládok a odpadu uloženého v rozpore so zákonom je dosť. Toto je reálne a tento odpad sa bude sanovať. Mesto Košice vynakladá veľa finančných prostriedkov na sanáciu nelegálnych skládok a tu je možnosť dať len 5 % na to a 95 % dá Európska únia, aby sa odstránili nelegálne skládky.

p. Halenár, poslanec MZ – Faktická poznámka. Sú tu prítomní všelijakí ľudia 
z Magistrátu mesta a bolo by dobré, keby vystúpil aj niekto iný a povedal im, aká je súčasná efektivita v objasňovaní pôvodcov a zakladateľov čiernych skládok. Veľmi rád by si vypočul, akým spôsobom sa mestu darí riešiť nie to, že sa majú používať peniaze daňových poplatníkov na to, čo nevedia ustriehnuť, čo sa nevie ustrážiť a všetkých poslancov by malo zaujímať predovšetkým to, prečo takéto veci vznikajú a ak sa podarí zistiť pôvodcu takejto skládky, tak akým dôsledkom čelí takýto zakladateľ, nakoľko je to známe všetkým ďalším ľuďom, alebo organizáciám, ktoré sa chystajú robiť podobné kroky. Toto tu potrebujú počuť a nie to, že mesto má dať 25 tis. eur. Veď 25 tis. eur je obrovský peniaz, ktorý sa dá použiť aj úplne ináč. Obrátil sa na primátora mesta, aby sa skúsil na to pozerať ináč, že verejné peniaze nie sú na to, aby sa vyhadzovali von oknom na nejaké projekty zbierania a asanovania skládok. To sú tak isto peniaze daňových poplatníkov aj z Bruselu, aj slovenských poplatníkov.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Čas na faktickú poznámku sa vyčerpal. Berie 
pripomienky, netreba sa rozčuľovať, ak si pán Halenár myslí, že to je neefektívne, tak to môže vyjadriť svojim hlasovaním, tak ako každý ďalší poslanec. Je možnosť takýto projekt zrealizovať. Nie je to len riešenie environmentálnych záťaží na území mesta Košice, alebo katastra mesta, ale aj mimo. Zatiaľ je to len snaha spracovať takýto projekt a uchádzať sa o tieto prostriedky. 

p. Vysocká, vedúca odd. pre strategické financovanie a rozvojové projekty MMK – 
Dodala, že takýto projekt je  v partnerstve s mestom Užhorod, s Košickým samosprávnym krajom a mestom Košice a všetci traja partneri budú vykonávať tie isté aktivity. Sanovať bude aj Košický samosprávny kraj, aj mesto Košice a mesto Užhorod. Zhodli sa na tom, že to každý potrebuje. Celkový rozpočet projektu je 1.500 tis. eur, čo predstavuje 500 tis. eur pre každého partnera.

p. Halenár, poslanec MZ – Nehovoril na mikrofón.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Upozornil p. Halenára, že jeho otázky sú mimo 
tému, mimo výzvu projektu. Môže sa takáto informácia pripraviť na najbližšie rokovanie a zaradiť to ako bod programu.

p. Bereš, poslanec MZ –  Faktická poznámka. Reagoval na predrečníka. Poslanec, 
ktorý je v rokovacej sále a podľa rokovacieho poriadku nedostal slovo, tak by sa nemal vyjadrovať. Nevie, ako by to tu vyzeralo, keby všetci začali vykrikovať a prekrikovať sa. Počul, že p. Halenár sa vyslovil o nejakých podozreniach vo finančných tokoch na Magistráte mesta. Predpokladá, že ak má nejaké podozrenia, že podal aj podnet na príslušné orgány, ktoré to majú riešiť a ak nie, tak potom je to opäť iba prázdny balast a predvolebná kampaň.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Uzavrel priestor na odpovede a faktické poznámky 
	a dal slovo návrhovej komisii. 

p. Jenčová, poslankyňa MZ – Návrhová komisia nedostala žiaden pozmeňujúci návrh, 
	prečítala preto pôvodný.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. ac) Štatútu mesta Košice schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Spoločného operačného programu ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007-2013, Priorita 2: Zlepšenie kvality životného prostredia, Opatrenie: 2.1: Ochrana životného prostredia, trvalo udržateľný rozvoj a riadenie prírodných zdrojov „Trvalo udržateľné riešenie environmentálnych záťaží na oboch stranách hranice“, ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja, 
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení projektového návrhu,
c) spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 25 000,-  €.

Hlasovanie č. 12: za 39, proti 1, zdržal sa -, nehlasoval -.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo schválené.

––-     ––-     ––-

6. Príprava projektu „Aplikácia etiky v prostredí modernej spoločnosti 
    a posilnenie územnej súdržnosti“ v rámci  Spoločného operačného programu 
    ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007-2013

p. Knapík, primátor mesta Košice – Vysvetlenie je uvedené v dôvodovej správe.

V rozprave vystúpili:

p. Buraš, poslanec MZ – Mal pred sebou celý materiál, ktorý bol vydaný ako príručka
a zároveň aj informačný materiál v súvislosti s touto výzvou cez generálny sekretariát, ktorý je v Budapešti a pozná celkom podrobne priority, ktoré sú v tomto programe. Nie žeby mal niečo proti tomu, čo je tu napísané, pretože každé peniaze, ktoré prídu do tohto mesta sú potrebné, ale prioritou č. 1 sú aktivity cestovného ruchu, turistické cesty, cyklistické chodníky, cezhraničný cestovný ruch, zahraničné destinácie, služby IT-technológie a ďalšie. Má zato a dáva to do pozornosti, že je to viac potrebné ako to, čím sa zaoberajú a ak sú tu zamestnanci poverení vypracovaním projektov, aby venovali väčšiu pozornosť tomu, čo môže tomuto mestu pomôcť. Zopakoval, že sa jedná o modernizáciu a budovanie infraštruktúry cestovného ruchu v rámci cezhraničnej spolupráce a je na to vyčlenených 6 863 828,- €. Tak isto je tam potrebná Ukrajina s partnerským mestom Užhorod i partnerské mesto Miškovec. Myslí si, že toto by bolo viac cenené aj zo strany obyvateľstva, aj zo strany poslancov mestského zastupiteľstva.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Myslí si, že v tomto smere nebolo povedané 
posledné slovo. Určite aj v tejto oblasti sa budú pripravovať programy a projekty.

p. Blaškovičová, poslankyňa MZ -  Nepozná síce ten námet tak podrobne ako kolega 
p. Buraš, ale z viac ako 10-ročnej skúsenosti pri podávaní a realizovaní rôznych projektov jednoznačne môže povedať, že všetky projekty, kde gro tvorí analýza, výmena now-how, workschopy, semináre, konferencie, informačné kampane, na 80 % sú to zbytočne vynaložené finančné prostriedky, pretože konferencia sa urobí, na seminári sa ľudia stretnú, pekne sa porozprávajú a nakoniec efekt z týchto stretnutí býva príliš, príliš otázny a to, čo naozaj z neho vzíde, tá skutočná realizácia, to sú tie mŕtve a živé projekty. Tak, ako je to napísané, je to mŕtvy projekt. Tak isto by bola za to, aby sa z toho stal živý projekt a ak to ešte nie je celé komplexne na papieri, ak je tá projektová téma taká široká, aby z toho boli naozaj nejaké konkrétne výstupy, nielen výstupy vo forme zborníkov a múdrych rečí, ktoré odznejú na konferencii. Je za to, aby sa mesto zúčastňovalo projektov a myslí si, že je to dôležité, ale naozaj nech to nie sú len stretnutia ľudí, ale nech sú to konkrétne veci, ktoré po nich aj ostanú.

p. Knapík, primátor mesta Košice –Berie sa na vedomie aj takéto odporúčanie. 
Nakoľko sa nikto ďalší nehlásil, uzavrel rozpravu a dal slovo návrhovej komisii. 

p. Jenčová, poslankyňa MZ – Prečítala pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach  podľa § 6 ods. 2 písm. ac) Štatútu mesta Košice schvaľuje
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Spoločného operačného programu ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007-2013, Priorita 4: Podpora spolupráce Ľudia ľuďom, Opatrenie: 4.1: Inštitucionálna spolupráca „Aplikácia etiky v prostredí modernej spoločnosti a posilnenie územnej súdržnosti“, ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja  mesta Košice,
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení projektového návrhu,
c) spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 10 000,-  €.

Hlasovanie č. 13: za 36, proti 1, zdržali sa 3, nehlasoval -.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo schválené.

––-     ––-     ––-

7. Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 797 z 30.04.2009 a povinná príloha žiadosti 
    o  NFP na Rekonštrukciu a modernizáciu Strediska sociálnej pomoci na ulici 
    Garbiarska 4, Košice

p. Knapík, primátor mesta Košice – Materiál bol v písomnej podobe s dôvodovou 
	správou. Nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii. 

p. Hrabovský, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. ac) Štatútu mesta Košice ruší uznesenie č. 797 z XXIV. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach, zo dňa 30. apríla 2009. 
	Schvaľuje 
		a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-2.1a-2009/01 ROP za 	účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej 	pomoci na ulici Garbiarska 4, Košice“,  ktorého ciele sú v súlade s platným     	územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho rozvoja 	a sociálneho rozvoja obce;
		b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;
		c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na 	projekt, t.j. vo výške 166 000,-  €.

Hlasovanie č. 14: za 40, proti -, zdržal sa -. 

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

––-     ––-     ––-

8. Bezodplatný prevod dokončených investícií – parkoviska a prístupovej     
    komunikácie od Zuzany Tobákošovej do vlastníctva mesta Košice

p. Knapík, primátor mesta Košice –Materiál bol v písomnej podobe s dôvodovou 
	správou, otvoril k nemu rozpravu.

V rozprave vystúpili:

p. Halenár, poslanec MZ – Dosť dobre nerozumie dôvodom, ktoré sú uvedené v tom 
bode 8. Keď čítal dôvod, tak je tam, že nájomnou zmluvou bol mestom Košice prenajatý pozemok  a končí to vetou, že menovaná požiadala mesto Košice o bezodplatný prevod vyššie uvedených dokončených investícií, ktoré na tom  pozemku, prenajatom od mesta, urobili. Vôbec tomu nerozumie. Môže mu to niekto objasniť, že čo to je? Ako je možné, že na prenajatom pozemku sa niečo urobí a potom niekto žiada mesto, aby to zobral do svojej správy?

p. Šebeňová, vedúca referátu predaja majetku MMK – V obytnom dome na 
Tomášikovej ulici p. Tobakoš vybudoval byty v podkroví a v takomto prípade, keď sa vytvárajú nové bytové jednotky, je potrebné vytvoriť aj parkovacie miesta. Za tým účelom na dvore tohto obytného domu bol prenajatý pozemok mesta, na ktorom on vybudoval prístupovú komunikáciu, vybudoval nové parkovacie miesta a v rámci tejto nájomnej zmluvy, keď sa mu prenajal pozemok mesta, bolo ustanovenie, že nakoľko to bude slúžiť verejnosti, vybudované komunikácie, to znamená tie investície, ktoré vložil do toho, bolo to tam spevnené, zatrávnené, odovzdá mestu Košice. Nakoľko do majetku mesta je možné preberať majetok od cudzích subjektov len na základe schválenia tohto prevodu v mestskom zastupiteľstve, predkladá sa táto správa. Nájomná zmluva na pozemok, na ktorom on spevnil plochy, vybudoval parkoviská, prístupovú komunikáciu, bude ukončená. Pozemok zostáva naďalej vo vlastníctve mesta a získavajú sa spevnené plochy, ktoré sa na tomto pozemku vybudovali v prospech občanov mesta.

p. Halenár, poslanec MZ – Faktická poznámka. To sú obecné byty, boli tam postavené 	obecné byty?

p. Šebeňová, vedúca referátu predaja majetku MMK – Nie, to sú domy, kde byty boli 
odpredané v súlade so zákonom o prevode bytov 182/1993 Zb. a spravidla v týchto domoch, ktoré majú sedlové strechy je možné urobiť výstavbu bytov. On ako podnikateľ vybudoval v streche nové byty. Tie sú súkromné.

p. Čečko, námestník primátora mesta Košice – Nakoľko sa už nikto ďalší do diskusie 
	neprihlásil, uzavrel ju a odovzdal slovo návrhovej komisii. 

p. Hrabovský, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 1 a § 29 ods. 1 písm. d) Štatútu mesta Košice schvaľuje bezodplatný prevod dokončených investícií – parkoviska a prístupovej komunikácie realizovaných na pozemku časti parc. č. 2917/1 v  k.ú. Severné mesto v  hodnote 82 985,-  € vo vlastníctve Zuzany Tobákošovej do vlastníctva mesta Košice.

Hlasovanie č. 15: za 39, proti 1, zdržal sa -, nehlasoval -.

p. Knapík, primátor mesta Košice –Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.

––-     ––-     ––-

	Program mimoriadneho mestského zastupiteľstva sa vyčerpal. Na ďalšom riadnom XXVIII. Rokovaní sa stretnú 25. augusta2009. Rokovanie mestskej rady je plánované na 6.8.2009.
	Primátor mesta Košice Ing. František Knapík poďakoval prítomným za účasť a vyhlásil XXVII. mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach za ukončené. 
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