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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

 

Zápisnica 

z VIII. (mimoriadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 

zo dňa 4. júla 2019 

 

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. 

 

Úvod rokovania 

 

p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, ctení hostia, otváram ôsme 

neplánované zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom vás všetkých vítam. 

V úvode mi dovoľte ospravedlniť zo zasadnutia mestského zastupiteľstva pani 

poslankyňu Kovačevičovú, pána poslanca Knapa, Blanára, Semana a pána poslanca 

Liptáka. Prezentovaných je 32 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých 

poslancov a sme teda uznášania schopní.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci, program dnešného mimoriadneho zasadnutia ste 

dostali v pozvánke podľa § 20 ods. 6 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach, program zasadnutia zvolaného podľa § 14 nemožno doplniť alebo meniť.  

- - - 

 

Návrhová komisia  

 

p. Polaček, primátor mesta: Teraz prosím predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich 

zástupcov do návrhovej komisie.  

 

p. Rusnák, poslanec MZ: Ja si dovolím navrhnúť do návrhovej komisie pánov poslancov 

Berbericha a Filipka. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán predseda klubu, pán poslanec Strojný. Nech 

sa páči. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Dobrý deň. Za klub Košickí aktivisti a nezávislí 

poprosím do návrhovej komisie pán poslanca Dominika Karaffu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Má niekto iný návrh alebo pripomienku? Ak nie, 

do návrhovej komisie boli nominovaní: pán poslanec Berberich, pán poslanec Filipko, 

pán poslanec Karaffa. Poprosím, hlasujte o tomto návrhu.  

 

Hlasovanie č. 1 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Oznamujem, že na VIII. zasadnutí mestského zastupiteľstva bude 

návrhová komisia pracovať v zložení: pán poslanec Berberich, pán poslanec Filipko 

a pán poslanec Karaffa. Nakoľko už sedia v druhej rade, môžeme pokračovať. Ostatným 

poslancom oznamujem, aby svoje návrhy k jednotlivým bodom rokovania predkladali 

písomne tejto návrhovej komisii po ústnej informácii prítomných poslancov.  

- - - 
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Overovatelia zápisnice: JUDr. Jaroslav Hlinka a Ing. František Ténai 

- - - 

 

K programu rokovania 

 

p. Polaček, primátor mesta: Teraz pristúpime k hlasovaniu o programe, ako bol uvedený 

v pozvánke. Nech sa páči, prosím, hlasujte. Ďakujem pekne. 

 

Hlasovanie č. 2 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Program rokovania bol schválený. 

- - - 

 

Bod č. 1 

Tarifa Dopravného podniku mesta Košice, a.s., pre mestskú hromadnú dopravu  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom č. 1 predkladám materiál Tarifa Dopravného podniku 

mesta Košice, a.s., pre mestskú hromadnú dopravu. Iste ste za posledné obdobie 

zaznamenali turbulentné fungovanie v Dopravnom podniku mesta Košice. Obdobie, 

kedy sa niekoľkokrát prijali zmeny rozpočtu, ale aj obdobie, kedy som bol nútený prijať 

rozpočtové opatrenie, aby som na konci minulého roka stabilizoval stav v dopravnom 

podniku. I napriek tomu, že som na poslednom mestskom zastupiteľstve hovoril o pláne 

investícií do dopravného podniku, dovoľte mi, pripomenúť to, že po období, kedy sa 

z mestského rozpočtu vkladalo do dopravného podniku v minulých rokoch okolo 16 

miliónov eur, v poslednom to bolo 18 miliónov eur, sme dnes potom, ako sme aj 

schválili rozpočtové zmeny do dopravného podniku naliali takmer 24 miliónov eur 

z mestského rozpočtu Košíc na úkor určite aj iných aktivít. Zároveň vám bol predložený 

aj plán, ako by sa mali budúce investície do dopravného podniku, alebo budúceho 

financovanie dopravného podniku z rozpočtu mesta správať. Ale zároveň treba aj 

povedať, že to je cesta, ako dokážeme dopravný podnik skvalitniť a oživiť. Dopravný 

podnik mesta k zmene tarify pristúpil z viacerých dôvodov. Tým hlavným je, aby sme 

dopravný podnik mesta postupne zmodernizovali a sprofesionalizovali. Všetky kroky 

a zmeny majú za cieľ dostať podnik do zdravého hospodárenia a nie na pokraj kolapsu, 

v akom sme ho prebrali po našich predchodcoch. Zmena taríf je len základným krokom 

k týmto cieľom. V budúcnosti v Košiciach pribudnú vyhradené pruhy pre autobusy 

s cieľom, aby bol tento druh dopravy pre ľudí rýchlejší, atraktívnejší a flexibilnejší. 

Verím, že do konca roka sa nám podarí sprevádzkovať plnohodnotnú preferenciu 

električiek na križovatkách, čím by sa čas cestovania skrátil na niektorých linkách od 

štyroch do osem minúť. Napríklad linka č. 2 z Havlíčkovej na stanicu by sa mala skrátiť 

zo 17 na 13 minút. Takéto riešenia nám prinesú skrátenie jazdnej doby takmer 

o štvrtinu, čo umožní na takýchto linkách výraznú úsporu nákladov. Ušetrenú kapacitu 

vozidiel a vodičov následne môžeme použi na skvalitnenie MHD napríklad zvyšovanie 

frekvencie, teda taktu dopravy na vybraných linkách. Zmenou tarify cestovného opäť 

dokazujeme, že sa nebojíme robiť politiku poriadne. Populistické riešenia z minulosti 

nám urobili problémy, ktorých uhasenie nás stojí desiatky miliónov eur. Kozmetické 

zmeny v roku 2012, kedy sa základný lístok navýšil o 5 centov z roku 2007 spôsobil 

obrovský prepad vo financovaní Dopravného podniku mesta Košice. Náklady tak, ako 

v každej domácností rastú a tak isto rastú v každom podniku, či firme v nadväznosti na 

mzdy, naftu, či elektrickú energiu. Zmeny v cestovnom sme sa ale snažili urobiť tak, 
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aby sa prakticky nedotkli tých, ktorí sú na tomto druhu dopravy závislí. Preto bolo 

našou prioritou, aby sa to nedotklo detí, študentov či seniorov, ale ani dospelých, ktorí 

MHD využijú denne a pravidelne. Aj preto po konzultáciách s Dopravným podnikom 

mesta Košice, Dozornou radou dopravného podniku ale aj poslaneckými klubmi 

fungujúce Košice a poslaneckým klubom košických aktivistov, mi dovoľte predstaviť 

návrh zmeny oproti pôvodnému návrhu. Pre deti, študentov a seniorov sa cestovné 

nezvýši ani o cent. Tak isto zmenu tarify nepocítia ani tí Košičania, ktorí využívajú 

MHD pravidelne. Spomedzi krajských miest sme mali v Košiciach doteraz najlacnejšie 

lístky. Čo sa zmení najviac, je základná tarifa jednorázoveho cestovného. Polhodinový 

lístok bude stáť namiesto 60 centov po novom 90, tak ako je uvedené v alternatíve dva. 

Zľavnený lístok bude stáť 45 centov. Tento druh lístkov využívajú najmä jednorázoví, 

občasní cestujúci a návštevníci mesta. Pri zakúpení polročného lístka budú mať dospelí 

jeden mesiac zdarma. Pri ročnom lístku je to viac ako dva mesiace cestovania zadarmo. 

Záleží nám na Košičanoch a preto sme hľadali spôsoby, aby cestovanie v MHD bolo 

viac atraktívne. Cena zľavnených časových lístkov sa nemení. Opakujem, podarilo sa 

nám s Dopravným podnikom mesta Košice stabilizovať tak, že najväčším benefitom 

bude to, že časové lístky pre deti, študentov a seniorov nad 62 rokov do 70 rokov, 

nakoľko nad 70 rokov už neplatia, sa zvyšovať nebudú. Nemení sa ani cestovné pre ľudí 

s preukazmi ŤZP a ŤZP-S. Do bezplatného cestovného sme zaradili aj držiteľov 

Jánskeho plakety, teda ľudí, ktorí krv darovali, u mužov 80 krát a u žien 60. Tak ako 

som to v minulosti sľúbil. V minulých dňoch sa zároveň objavili na verejnosti rôzne 

špekulácie, napríklad aj také, že podnik bude sprivatizovaný alebo, že na zvýšené platy 

pre vodičov sa poskladajú bežní Košičania. V tejto chvíli musí byť všetkým jasné, že to 

tak nie je. Práve Košičania, ktorí využívajú MHD, sú pre nás dôležití, čo sme týmito 

zmenami jasne dokázali. Pokiaľ ide o privatizáciu, o ktorej rozprávali bývalý primátor, 

tak môžem potvrdiť, že ide opäť len o klamlivé reči s cieľom vyvolať vášne. 

Nepôjdeme po vzore iných krajských miest, kde majú v rukách MHD súkromníci. 

V Košiciach to dokážeme robiť efektívne aj sami. Nemusíme dopravný podnik 

predávať. Košičania potrebujú modernú a kvalitnú dopravu ako alternatívu osobných 

automobilov. Už dnes sa zmenil a zlepšil systém čistenia sedadiel a interiéru 

dopravných prostriedkov a v dohľadnej dobe sa na problémových linkách vo vybraných 

časoch objavia aj mestskí policajti, pretože bezpečnosť, čistota a samozrejme aj 

spoľahlivosť a dochvíľnosť sú základné atribúty Dopravného podniku mesta Košice, na 

základe ktorých sa tento dopravný podnik stane omnoho profesionálnejším. Ďakujem 

ešte raz klubom, aj dopravnému podniku, ktoré našiel takú cestu, aby sme čo najviac 

nezaťažili študentov, deti a seniorov. Tie najväčšie zmeny, ktoré sa týkajú, v porovnaní 

s variantom dva a návrhom, ktorý predložia predsedovia klubov fungujúce Košice 

a košických aktivistov, tkvie v tom, že dospelý lístok, časový dospelý lístok na 30 dní sa 

z navrhovanej sumy 24 eur zvýši na 25 eur, to znemená z pôvodnej ceny 20 na 25, ale 

časové lístky 30-dňové, 180-dňové pre študentov, deti a seniorov sa meniť nebudú, teda 

ostanú na úrovni 10 eur tak, ako sme v minulosti boli zvyknutí. Varianta dva hovorila, 

aby sa mesačník, detský mesačný alebo zľavnený mesačník zvýšil z 10 eur na 12 eur. 

Návrh oproti variante dva je, aby táto navrhovaná sadzba ostala nezmenená. Teda 

opakujem, dospelý lístok sa zmení z 20 eur na 25 podľa tejto novej alternatívy, nazvime 

ju alternatíva 3, zľavnený lístok 30 dňový sa nemení, ostáva na 10-eurovej hodnote 

a tak isto aj následne aj tie zľavnené lístky, ktoré sú 90-dňové. Zároveň v dodatku, ktorý 

predsedovia klubov prečítajú, je aj drobná zmena, ktorá sa týka pravidiel v rámci darcov 

krvi a zároveň je tam oprava, čo sa týka preukazov ťažko zdravotne postihnutých ľudí, 

aby boli jasné pravidlá, akým spôsobom sa musia zaregistrovať na dopravnom podniku. 

Pre nich sa žiadne podmienky nemenia. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, otváram 
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rozpravu. Nech sa páči pán poslanec, máte slovo. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Pán primátor, ja som to spomenul aj na 

Rade starostov, boli tam starostovia kolegovia, tu sú aj kolegovia, ktorí sú mestskými 

poslancami. Nie, nie som proti zvýšeniu cien v mestskej hromadnej doprave, aby sa tie 

lístky upravili. Určite je to nepopulárny krok, ale treba ho urobiť. Ako som vám vravel, 

zvýšiť cestovné a neriešiť parkovné je cesta do pekla. Parkovné je väčšinou rovnaké, 

keď to porovnávam, v niektorých prípadoch je to nižšie v tomto roku, ako v roku 

minulom. Dokonca v sobotu si na platenom parkovisku ani nemusím zaplatiť. Mesto 

Košice má unikát, ako som hovoril, máme tu dve parkovacie spoločnosti, jednu 

prevádzkuje spoločnosť EEI, druhú mesto Košice a najviac je využívaná tretia 

parkovacia spoločnosť, takzvaná tieňová, to je tá, ktorá združuje najviac motoristov, tí, 

ktorí nezaplatia nikomu. Tak tomu hovorím čistý populizmu. Dvíhame ceny v MHD, 

lebo ich musíme dvíhať a zároveň neriešime to, aby ľudia nechodili vozidlami. My ich 

naozaj motivujeme. Oni nemusia nikomu platiť, kúpi si auto, pôjde vozidlom. Keď som 

pozrel nový návrh, nočný lístok euro a pol. Dvaja pasažieri pôjdu za 3 éčka, vlastne 

prečo pôjdu MHD-éčkou. Si zoberú trojeurový taxík. Je to normálne? Takou formou my 

tých ľudí nepritiahneme do MHD. Absolútne. Ja sa obávam, že ešte aj to málo, čo 

chodí, čo cestuje, pôjde trojeurovým taxíkom, kúpi si vlastné auto, aj keď nejakú 

jazdenku, alebo pôjde bicyklom. Toto mesto nerieši parkovanie a naozaj dopravný 

podnik situácia, to je tá daň za to, že to mesto nerieši, že tu máme 3 parkovacie 

spoločnosti. Takže pokiaľ nevyriešime parkovanie, nemôžeme očakávať, že tu niekto 

bude chodiť MHD. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja som ešte jednu vec pozabudol, také 

porovnanie. Varianta A alebo varianta 1 je nastavená tak, aby približne do rozpočtu 

dopravného podniku priniesla plus 2 490 000,-. Varianta druhá, ktorú poznáte, hovorí 

o tom, že príjem dopravného podniku z tarify by mal byť okolo 2,8 milióna eur. A táto 

varianta 3, ktorá vlastne upravuje tu variantu 2, hovorí o tom, že ten príjem je 

predpokladaný na úrovni 2 450 000,- eur. Čiže varianta 1 – 2 490 000,-, varianta 2 – 2,8 

a varianta 3 – 2,45. Len toľko na informáciu. Tie čísla asi vám neboli dané. Ďakujem 

pekne. Nech sa páči. Pán poslanec Filipko, máte slovo. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, 

kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informoval o stanovisku dozornej rady 

dopravného podniku, a.s., k tomuto navrhovanému materiálu. Dozorná rada na rokovaní 

v utorok tento týždeň prerokovala spoločne s členmi predstavenstva návrh novej Tarify 

DPMK. Venovali sme sa rôznym aspektom aj možným dopadom zavedených zmien. 

Dozorná rada sa osobitne venovala možnosti zavedenia krátkodobého lístka 

desaťminútového namiesto zrušeného štvor-zastávkoveho lístka. Musím konštatovať, že 

sme boli dostatočne informovaní o argumentoch a dôvodoch, prečo takýto lístok 

nezavádzať a na základe toho prerokovania suma sumárum, jednohlasné stanovisko 

všetkých štyroch prítomných členov dozornej rady bolo nasledovné: Dozorná rada 

odporučila schválenie alternatívy číslo 2. Dozorná rada neodporúča zavedenie 

desaťminútového lístka. Na podnet dozornej rady sa vytvoria podmienky na spoluprácu 

dopravného podniku a mestskej polície za účelom zvýšenia bezpečnosti a kvality 

cestovania, zároveň zlepšenia efektivity výberu cestovného. Ďalej dozorná rada 

odporučila vedeniu DPMK rokovať s najväčšími zamestnávateľmi v meste a okolí 

o možnosti poskytovania množstevných zliav pri zakúpení väčšieho množstva 

dlhodobých časových lístkov pre svojich zamestnancov. Toľko k stanovisku dozornej 
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rady. Ešte by som chcel požiadať, aby pred mestským zastupiteľstvom mohla vystúpiť 

pani Vindišová, ktorá je členkou dozornej rady za zamestnancov podniku, keďže máme 

v dozornej rade dvoch členov za zamestnancov dopravného podniku, ktorí takisto 

podporovali tento návrh. A zároveň ešte dovoľte mi, dúfam, že to rokovací poriadok 

pripúšťa. Chcel by som dať procedurálny návrh. Vzhľadom na to, že mestská rada 

odporučila alternatívu č. 2, aj dozorná rada odporučila alternatívu č. 2, samozrejme, 

vtedy sa ešte nevedelo... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, pre poriadok podržte zelený gombík a skúsme to 

tak urobiť.  

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Okej, dobre, prihlásim sa ešte raz. 

Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Lesňák, máte slovo. 

 

p. Lesňák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Takže ja by som chcel reagovať na ten váš 

príspevok, že všetko to, čo ste povedali znelo veľmi zaujímavo. Jednak to, že 

v Košiciach budeme mať jazdné pruhy pre MHD, že budeme preferovať tú verejnú 

dopravu. Ideme zvyšovať ceny cestovného, čo je, samozrejme, nepopulárne a vlastne 

nečakáte za to potlesk, ale ako ste povedali, je nutné to urobiť. Ale aj som si pozrel aj tú 

stratégiu rozvoja dopravného podniku ako celku, ktorú ste nám rozdali na ostatnom 

zastupiteľstve a teraz zhrniem všetky tie argumenty, čo sa týka celej tej stratégie aj tohto 

zvyšovania cestového, ktoré ste nám dnes predložili. Dúfam, že mi bude stačiť jeden 

vstup, tie 3 minúty, resp. dva a štvrť iba, ale snažím sa vypichnúť tie najzávažnejšie 

veci. Takže na plánovacie obdobie 2021 – 2027 čerpanie eurofondov rátate s tým, že 

budú vypísané programy na zníženie CO2 limitov. Ja vychádzam z toho, že tieto 

programy už boli v predchádzajúcom období a teda nie je to asi veľmi reálne očakávať, 

že zase príde identická výzva na takúto formu dopravy. Ďalej v materiáli nie sú uvedené 

konkrétne finančné zdroje na financovanie rozsiahlych investícií. V materiáli Stratégia 

rozvoja dopravného podniku na roky 2019 – 2022 sa plánuje s pravidelnou obnovou 

vozového parku v objeme cca 10 %, to znamená 22 autobusov ročne. Zatiaľ nie je 

známe z kadiaľ to chcete financovať a nie je to ani v tých materiáloch uvedené. Taktiež 

je v prezentácií na Rozvoj stratégie dopravného podniku uvedený zámer obnoviť 

vozový park električiek v celkovom objeme 81 miliónov eur. Opäť sa vyskytuje otázka 

z čoho to chcete realizovať. Potom tu máme ďalších 20 miliónov eur na obnovu 

trolejbusovej dopravy. Zase chýba zdroj financovania, lebo pravdepodobne 2,6 milióna 

nárast očakávaný ročne z výberu cestovného, ak vôbec ten výber porastie, tak nebude 

postačovať na to, aby sme tieto kapitálové investície zvládli. Ďalej materiál sa 

nezaoberá modernizáciou električkových tratí. Všetci vieme, aká je kritická situácia na 

električkovej trati kruhová križovatka Moldavská – Jazero. Plánujete v tomto volebnom 

období modernizáciu tejto trate, alebo tohto úseku? Aký je osud vášho projektu 

z projektu Fungujúce Košice električkou z Ťahanoviec na letisko, ktorý bol podľa vášho 

bulletinu zrealizovateľný do piatich rokov. Z čoho to chcete opäť financovať? 

V materiáli sú, podľa môjho názoru, uvedené dosť nereálne čísla v oblasti opráv, údržby 

a nákupu náhradných dielov. Všetci vieme, že postupným starnutím vozového parku 

rastú náklady na jeho údržbu a na jeho servis. Taktiež je tam zachytený nereálny nárast 

vzhľadom na elektrickú energiu a pohonné hmoty. Predpokladaný je iba 5 % 

medziročný nárast a je mimoriadne optimistický. Všetci vieme, že iba v tomto roku 

ceny elektrickej energie stúpla o 20 %. Môžem ešte požiadať o druhý vstup? 
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p. Polaček, primátor mesta: Áno, ale skúsme sa aj tej tarify pridržať. Prosím.  

 

p. Lesňák, poslanec MZ: Tak hovorím, ja už som spojil tú stratégiu aj tú tarifu. Ďalej ma 

zaujíma. Nové vedenie dopravného podniku zatiaľ úspešne nerealizovalo žiadnu 

investíciu financovanú zo štrukturálnych fondov. A pýtam sa tretíkrát, v akom štádiu je 

príprava modernizácie depa, kde pracovníci pracujú v zlých podmienkach a to depo je 

nevyhovujúce vzhľadom na aktuálny vozový park dopravného podniku. Záverom sa iba 

chcem opýtať, vo svojej kampani ste často opakovali dopravný podnik je na kolenách 

a rozkráda sa. Sú výsledkom auditu v tomto dopravnom podniku konkrétne prehmaty, 

prípadne sú odhalené nejaké predražené nákupy? Ak áno, vedeli by ste nám o tom 

podať informácie? Ďakujem veľmi pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Flipko má procedurálny návrh. 

Nech sa páči. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem. Môj procedurálny návrh 

k spôsobu hlasovania je nasledovný: Vzhľadom na to, že aj mestská rada aj dozorná 

rada odporučila hlasovať o alternatíve 2, navrhujem procedurálny návrh, aby 

zastupiteľstvo hlasovalo najprv o alternatíve č. 2.  

 

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

predniesol pán poslanec Filipko. Nech sa páči, prosím, hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 3 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, procedurálny návrh bol prijatý. 

S procedurálnym návrhom, nech sa páči, pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Dostali sme tu materiál na stôl, ktorý teraz listujeme. 

Ja vám poprosím, vážené kolegyne, kolegovia, aby sme v tomto bode programu pridali 

každému poslancovi 2 vstupy po 3 minúty. Procedurálny návrh. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujeme o procedurálnom návrhu pána 

poslanca Špaka.  

 

Hlasovanie č. 4 - za: 17, proti: 1, zdržali sa: 12 

 

p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh pána poslanca Špaka, bol prijatý. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, procedurálny návrh pána poslanca Karabina. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: (pozn.: omyl) 

 

p. Polaček, primátor mesta: V poriadku. Nech sa páči, nasleduje v diskusii pán poslanec 

Horenský a pán poslanec Stanko. Nech sa páči.  

 

p. Hvorenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Taktiež by som sa rád dotkol dokumentu, ktorý 

sme dostali na ostatnom zastupiteľstve do rúk. Mne tam chýba jedno finančné 

vyčíslenie týkajúce sa vybraných ozdravných opatrení v dopravnom podniku. Chcel by 
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som sa opýtať, či máme aj nejaké hmatateľné, reálne čísla v rámci tých opatrení, 

ozdravných opatrení. Či vieme povedať, koľko sa ušetrí na základe tých šiestich 

základných bodov, ktoré sa spomínajú v tom materiáli. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Stanko. 

 

p. Stanko, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, ja mám dotaz, či mesto 

z dlhodobého hľadiska koncepčne uvažuje o zavedení MHD zdarma po vzore ako sú 

mestá Talin – hlavné mesto Estónska alebo Fridek Místek v Česku, kde sú reálne 

príklady, že to funguje od roku 2011 úspešne, tak či po stabilizácii podniku DPMK, je 

možnosť pripraviť takúto nejakú alternatívu. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Takáto úloha bola zadaná dopravnému podniku, 

pripravili niektoré údaje, z ktorých bolo zrejmé, že v tomto čase, v tomto priestore to nie 

je reálne. Budúcnosť, samozrejme, môžu ukázať úplne inú cestu. Ďakujem. Nech sa 

páči, pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja sa chcem opýtať, lebo nestíham to všetko čítať, 

čo ste nám dali teraz na prečítanie a chcem sledovať aj kolegov. Je tam niekde v tom 

materiáli čerstvom už nápad, taký aby sme mali karty v mobiloch, Tie karty, ktoré 

dávame na cestovanie autobusmi, električkami? Karty, ktoré stoja 7 eur. Ja som dnes 

dal, také kvázi ráno vyhlásenie na Facebook-u proti zvýšeniu tarify, ale musím povedať 

pravdu, že táto čerstvá informácia, kde sa to nedotkne detí a tak ďalej, mi to narušila tú 

istotu, takže možno budem za. Ja sa chcem, ale opýtať, či je nutné, aby pri každej strate 

karty, keď vám príde 8 – 9 ročné dieťa domov, že tá karta mu vypadla, musím platiť 7 

eur a či nemôžeme zaviesť systém v roku 2019 hodný roku 2019, kedy si myslím, že tu 

nie je ani jeden poslanec, čo by v mobile nemal nahodené jednu, ale 20 – 30 kariet, 

ktoré vedia fungovať tak, aby sme ich nemuseli obnovovať a nakupovať plasty.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Všetky tieto, aj vaše otázky sú vlastne riešené 

v tarife. Je tam cenník. Pán riaditeľ, ma poprosil, že skúsi objasniť prečo to tak je. Nech 

sa páči, pán riaditeľ. 

 

p. Čop, riaditeľ MMK: Ja len zareagujem na tú vašu požiadavku, ktorá smeruje tým smerom 

vlastniť aplikáciu v mobile, ktorá by zjednodušila cestovanie a prihlasovanie sa v rámci 

mestskej hromadnej dopravy. Bohužiaľ, v tomto prípade narážame na odbavovací 

systém, ktorý vlastní mesto Košice alebo dopravný podnik, a tuná vlastne narážame, dá 

sa povedať na monopol dodávateľa Trans data, ktorá vlastní všetky dáta, ktoré sú tuná. 

Čiže, to je ale problém všetkých dopravných podnikov a dopravných spoločností na 

Slovensku. Čiže momentálne je tento proces v riešení, ako ošetriť si prístup k týmto 

dátam a potom môžeme riešiť tieto nové aplikácie.  

 

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

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja som na, asi máme tých viac zastupiteľstiev ako 

bolo za bývalej vlády, tak vám nepoviem presne číslo zastupiteľstva, ale myslím, že 

som dosť výrazne pripomenul, že nechápem, prečo toto riešime nejakým látaním 

plátaním a dvíhaním cien a prečo to konečne neprepojíme. Už tu kolega spomínal, že 

parkovanie, statická doprava, dynamická doprava. Sú tu veci, ktoré absolútne tvoria 

celok – parkovanie, MHD, dynamická doprava. Ja som si dovolil čerpať z vyhlásení 
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a plánov mnohých nás, ktorí tu sedíme. Viac menej, keďže mám asi času dosť, tak by 

som si dovolil prečítať to celé. Ja som napríklad do dôvodovej správy si dovolil pripojiť 

status zo sociálnej siete, s ktorým som sa stotožnil a som ochotný za ním stáť. To 

znamená, predpokladám, že aj kolegovia aktivisti budú za ním stáť. Mám tu 4 návrhy 

uznesení. Každý jeden prednesiem osobitne. Takže o každom jednom by som poprosil 

hlasovať osobitne a ja si dovolím prečítať vám dôvodovú správu k tomu. Takže, možno 

budete vedieť odkiaľ čítam. Potrebujeme strategické plánovanie a rozvoj. Navrhujeme 

riešenia pre Košice. Navrhujeme vznik samostatného silného inštitútu mesta Košice 

formou príspevkovej organizácie, ktorá bude mať v kompetencii strategické plánovanie, 

rozvoj a projektové riadenie. Takýto inštitút by bol napríklad po vzore pražského IPR. 

Hlavným koncepčným pracoviskom v meste v oblasti architektúry, urbanizmu, rozvoja, 

tvorby a správy mesta. Spracovával by strategické, urbanistické a územné rozvojové 

dokumenty, ktoré by mohli následne slúžiť, ako podklady pre budúce projekty, 

rozhodovanie poslancov či laickú a odbornú verejnosť. Bod 2 – Projekty musia riešiť aj 

chodcov a cyklistov, nielen autá. Súčasťou schvaľovania investičných projektov musí 

byť okrem statickej a dynamickej dopravy aj cyklodoprava, náplne liniek MHD 

a riešenie bezproblémového pohybu chodcov. Ak riešime iba automobily, nikdy 

nevybudujeme mesto vhodné pre pohodlný život jeho občanov. Viac parkovísk a viac 

ciest nám zákonite vytvorí viac áut. Rozumné mestá v zahraničí poznajú tento trend 

a preto čoraz viac tlačia na koncepcie pešieho pohybu a rozvoj cyklistickej dopravy. 

Mesto Košice by teda malo trvať na tom, že súčasťou každého nového projektu bude aj 

spracovanie a posúdenie alternatívnych foriem dopravy. To mi tu tiež chýba. Za každý 

strategický projekt musí byť niekto zodpovedný. V neposlednom rade by aktivisti riešili 

významné projekty tak, aby mal...  

 

p. Polaček, primátor mesta: Čas vám uplynul... 

 

p. Špak, poslanec MZ: Neuplynul. Ja mám ešte 3 vstupy.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ide o to, aby to tam narátali.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Môžete mi to tam nahodiť. Ďakujem. ...ktorý by bol priamo 

zodpovedný za plánovanie a riadenie tohto projektu. Mal by byť celkovo zodpovedný 

za celý priebeh od začiatku až do konca, informoval by zastupiteľstvo, médiá, občanov 

o jeho stave, realizácií a plnený projektového plánu a cieľov. Zaznamenával by jednak 

priebeh, ale aj chyby a problémy, ktoré sa vyskytli počas projektu. Takáto databáza 

a ponaučenie by následne magistrátu vedeli pomôcť vyvarovať sa ďalších chýb 

v budúcnosti pri obdobných projektoch. To by malo vyriešiť stav, že dochádza 

k chybám a omeškaniu, za ktoré nie je nakoniec nikto zodpovedný. Jediný kto na to 

dopláca sú Košičania samotní. Zároveň by bolo každému jasné a zrejmé, na koho sa má 

v prípade otázok a požiadaviek obrátiť. S týmto absolútne súhlasím. Je to myslím od 

kolegu, pán starostu Lörinca z Facebook-u a s týmto som si dovolil pripraviť návrh, kde 

používam ich návrh riešenia. Prvý návrh uznesenia – Mestské zastupiteľstvo Košice 

poveruje primátora mesta prípravou vzniku samostatného inštitútu mesta Košice pre 

strategické plánovanie, rozvoj a projektové riadenie. Termín 12/2019. Návrh č. 2 – 

Mestské zastupiteľstvo poveruje primátora mesta, aby zabezpečil pri každom 

dopravnom projekte účasť zástupcov cyklodopravy, MHD a zástupcov riešenia pohybu 

chodcov a ŤZP. Termín ihneď. Návrh 3 - Mestské zastupiteľstvo poveruje primátora 

mesta, aby určil na každý strategický projekt mesta Košice projektového manažéra. 

Termín ihneď. A návrh 4 - Poveruje primátora mesta na základe stratégie rozvoja 
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dopravy a dopravných stavieb mesta Košice podať správu o jej uplatňovaní v praxi. 

Predkladá Miroslav Špak, dnes. Ďakujem pekne.    

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, s faktickou, pán poslanec Lörinc. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi ma teší, pán 

kolega, Špak, že ste sa rozhodli presadzovať náš program. Len chcel by som upozorniť, 

že je to trošku od veci, lebo sme v bode Tarifa DPMK. Tu by sme sa mali baviť, že 

koľko bude stáť lístok a prečo to je potrebné. Inštitút plánovania, pokiaľ viem, na tom 

sa na meste pracuje a dúfam, že sa do tohto stavu dopracujeme. Prosím aj ostatných 

kolegov, sme v bode Tarifa DPMK. Bavme sa o tom, že koľko a prečo.   

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Dva plus dva je štyri, čiže môžete asi, tak si 

myslím. Pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, Lörinc, ak sa vám zdá, že tieto 

veci nesúvisia, že to nie je súvis, či mi naženieme ľudí do MHD-čka, alebo ich 

naženieme do vlastných áut. Ak sa vám zdá, že riešenie Dopravného podniku mesta 

Košice nemá súvis s parkovacou politickou v meste, tak potom rozumiem prečo doteraz 

za pol roka ani len referát parkovací nevznikol. Ja osobne som presvedčený o jednej 

veci, vôbec nemusíme zvyšovať cestovné, absolútne, pretože ste pred štyrmi rokmi 

Rasťo Trnka vytiahol číslo myslím 2 milióny eur, ktoré údajne vyberie v meste firma, 

ktorú sme odtiaľ vyhnali. To znamená, keď slávnostne pán primátor v januári vyhlásil, 

že sme jediným prevádzkovateľom parkovacieho systému v mesta. My budeme mať na 

konci roka dva milióny eur. Ak len milión z ich použijeme na motiváciu ľudí, aby išli 

radšej busom, tak naozaj pomôžeme dopravnému podniku. A myslím si, že o týchto 

veciach by som mohol rozprávať ešte ďalej, ale ďakujem, že ste mi nechali čas naviac. 

Zatiaľ mi stačí.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nie je zač. S faktickou pán poslanec Strojný a 

následne pán poslanec Ihnát.  

 

p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Áno, pán kolega Špak, tie 

veci spolu súvisia, všetky a neviem, čomu nerozumiete, keď Vám tuná kolega Lörinc 

vysvetlil, že momentálne sa bavíme o tarife. Alebo dáme tarifu bokom, začneme sa 

baviť o cyklodoprave, ktorá takisto súvisí s celou dopravou statickou, dynamickou. 

Alebo dajme tarifu preč, poďme sa baviť o parkovaní. Tak trošku pochopenia naozaj. 

Bavíme sa o tarife, o sumách za cestovné. Áno, máte pravdu, treba riešiť aj tie veci, 

mali sme ich v programe, pekne ste to prečítali. Super. Vieme sa o tom baviť. Ďakujem 

pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát, nech sa páči.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Ako 

som toho názoru, že každý poslanec môže dať akýkoľvek návrh, ktorý uzná za vhodné 

dať. Čiže zastupiteľstvo bude o ňom hlasovať. Len mne čo pri týchto návrhoch vadí 

a veľmi vadí, je tam ten termín ihneď. To mi pripadá, ako keď som bol v bytovom 

podniku a som mal termíny – ihneď. Čiže vlastne som mal od pána Martina – ihneď, 

teraz hneď. To znamená, to je nepredstaviteľné vôbec a by som poprosil pán poslanca, 

keby tie termíny aspoň zmenil, lebo ma iritujú. To je všetko. Ďakujem.  
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p. Polaček, primátor mesta: Je ešte niekto do diskusie? Napríklad s nejakým návrhom. 

Ďakujem. Pán poslanec Strojný, nech sa páči, máte slovo. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. No, ja som chcel nechať priestor kolegom, ja 

som očakával dlhšiu diskusiu a ešte aj pán Špak je prihlásený, ja by som kľudne nechal, 

aby rozprával, ale dobre. Ďakujem za slovo. Rád by som predniesol pozmeňujúci návrh, 

ktorý už vlastne predstavil pán primátor, ako bolo spomenuté, vznikol na spoločnom 

stretnutí oboch klubov a spolu s vedením mesta sme sa teda rozhodli, že by sme sa 

priklonili tej alternatíve č. 2, ale radi by sme ju pozmenili o pár bodov, aby to bolo 

prijateľnejšie, lepšie, použijem slovo, ktoré nemám veľmi rád, sociálnejšie, aby ten 

dopad na občana nebol taký veľký. Takže, pozmeňujúci návrh k Tarife DPMK 

v alternatíve 2: V časti c) v tabuľke Sadzby cestovných lístkov v rátane DPH – pri 

časovom cestovnom lístku na 7 dní sa suma základnej ceny papierového lístka a BČK 

v eurách 14,00 nahrádza sumou 12 a suma zľavnenej ceny papierového lístka, BČK 

v eurách 7 nahrádza sumou 6. Čiže zo 14 na 12, zo 7 na 6. Pri časovom cestovnom 

lístku na 30 dní sa suma základnej ceny BČK v eurách 24 nahrádza sumou 25, tu je to 

jediné malé zvýšenie, to je jedno euro, sme zvýšili na tých 30 dní pre BČK-čku a suma 

zľavnenej ceny BČK v eurách 12 nahrádza sumou 10. Tu je ten bod, kde vlastne 

seniorom a deťom ostáva suma 10 eur, tam sa to nezvyšuje. Pri časovom cestovnom 

lístku na 90 dní sa suma zľavnenej ceny BČK v eurách 34 nahrádza sumou 26,50. Tu je 

ďalšie zľavnenie. A pri cestovnom lístku za prepravovanú batožinu alebo bicykel platný 

60 minút sa suma v eurách 78 centov nahrádza 86 centov a suma 80 centov nahrádza 

suma 90 centov. Vlastne tá preprava batožiny a bicykla nie je tak častá, čiže tam to až 

tak neublíži. V časti d) bode 1.7 sa doba 180 dní nahrádza dobou 365 dní a k tarife sa 

pripája dodatok č. 1, ktorý takisto uvediem: Podmienky pre poskytnutie bezplatnej 

prepravy a zľavnenej prepravy držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP-S. To bola tiež jedna 

z požiadaviek občanov, na ktorú sme reflektovali vlastne tie podmienky pre poskytnutie 

bezplatnej prepravy a zľavnenej prepravy držiteľom preukazu ŤZP a ŤZP-S sa nemenia, 

ostávajú také isté ako boli. To je dodatok k tomuto pozmeňujúcemu návrhu k alternatíve 

číslo 2. Ďakujem pekne.    

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Nech sa páči s faktickou na pána poslanca Strojného, 

pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja pozmením svoj návrh v tých bodoch, ktoré 

spomínal pán kolega Ihnát. Aj keď si myslím, že ihneď znamená po vašom podpise 

a keďže mi tých strategických plánov nemáme 10 za deň, tak vlastne keby prišiel 

o mesiac o dva, tak je to ihneď po podpísaní. Takže je úplne normálne napísať do 

uznesenia ihneď, ale i napriek tomu vyhoviem a termíny pri návrhu dva navrhujem 

09/19, to znamená september 2019, pri návrhu 3 na september 2019 a pri návrhu 4 

termín – najbližšie mestské zastupiteľstvo. To je len podanie správy. A chcem aj 

poďakovať kolegovi Strojnému, keďže je predsedom klubu, že teraz oficiálne podporil 

môj návrh a moje návrhy. Takže teším sa na hlasovanie. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Strojný. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Pán Špak, nevkladajte mi do úst niečo, čo som nepovedal. Naozaj. 

Vaše návrhy by som rád podporil, inokedy, nie dnes. Dnes sa bavíme o tarife, nie 

o cyklodoprave, nie o parkovaní, nie o vrtuľníkoch. Nefabulujte, prosím vás.  
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Berberich a pán poslanec 

Špak s faktickou. 

 

p. Berperich, poslanec MZ: Je len som chcel poprosiť pán kolegu. Miro, keby si prišil opraviť 

tie návrhy, čo si pozmenil.   

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Mám to v ruke už urobené aj podpísané, takže 

vám to donesiem, pán poslanec. A ku kolegovi Strojnému - ak nemá MHD-čka súvis 

s vecami, ktoré som čítal z vášho programu, tak mne z toho vyplýva len jedno, že teraz 

ho nepodporíte preto, lebo ho predkladám ja. Čo chápem, ale veľmi mi to pripomína 

predošlé vedenie mesta, keď všetky dobré návrhy sa stornovali a prišli o druhý mesiac 

s iným podpisom. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pokiaľ sa veci ujasnia, vyhlasujem 5 minútovú 

prestávku. Pokiaľ pán poslanec si urobí poriadok.  

 

- - - prestávka - - - 

 

p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, prosím, zasadnime na svoje 

miesta, zasuňte karty, prezentujte sa, aby sme mohli pokračovať v rokovaní. 

Nachádzame sa v bode č. 1 Tarifa Dopravný podnik mesta Košice. Diskusia je stále 

otvorená. Prosím, potom ako sa upokojíme a zasunieme všetky karty do zariadení, 

môžeme pokračovať. (pozn.: 29 prezentovaných poslancov) Okej, tak pokračujeme. 

Ďakujem pekne. V diskusii je ďalej prihlásený pán poslanec Filipko. Nech sa páči, máte 

slovo. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. V podstate za návrhovú 

komisiu chcel by som požiadať pána primátora, aby bolo udelené ešte slovo pánovi 

poslancovi Strojnému, aby sme naplnili literu našich predpisov vnútorných rokovacieho 

poriadku, aby prečítal znenie dodatku č. 1 tarify Podmienky pre poskytnutie bezplatnej 

prepravy a zľavnenej prepravy pre držiteľov preukazu ŤZP, keďže je súčasťou jeho 

návrhu a neodznel ten text pri predkladaní návrhu. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec je prihlásený, ale najprv dáme ešte 

slovo v poradí pánovi poslancovi Lesňákovi. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo. 

 

p. Lesňák, poslanec MZ: Ešte raz dobrý deň, ďakujem za slovo. Moja otázka smeruje teraz 

konkrétne k tarife. Sú tam 3 alternatívy uvedené. Včera nám boli poslané dve 

alternatívy, dnes tretia. Pán poslanec Strojný, prepracuje druhú, takže to bude štvrtá už 

alternatíva, pokiaľ tomu dobre rozumiem všetkému, ale chcem sa opýtať, máme tu 

zvýšenie sadzieb cestovného, ktoré dopravný podnik očakáva zvýšenie výnosov 

v rozmedzí od 2,4 až do 2,8 milióna eur. Toto bolo vypočítané, ale rád by som sa 

dozvedel, aké budú dopady na mestskú políciu, keďže som sa v článku v denníku 

Korzár dozvedel, že za tieto navýšené cestovné by sa mala zlepšiť bezpečnosť a aj tá 

prácu ľudí, ktorí kontrolujú dopravné lístky a mali by k ním chodiť mestskí policajti. 

Aký bude dopad na rozpočet mestskej polície, či sa budú prijímať noví príslušníci 

mestskej polície, lebo už máme enviro políciu, mestskú políciu, teraz budeme mať niečo 

ako dopravnú políciu pri mestskej polícii. Otázka nie, budú zamestnaní - noví 

príslušníci mestskej polície a či je toto zahrnuté už do rozpočtu mestskej polície na rok 
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2019? Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pred vás boli predložené dve varianty. Varianta 

č. 1 – 2 490 000,- eur predpokladaný príjem pre DPMK. Varianta č. 2 – 2,8 milióna eur 

a varianta č. 3 je vlastne upravená varianta 2, o ktorej som vám v úvode dal vysvetlenie 

a zároveň návrh na uznesenie ešte raz prednesie pán poslanec Strojný.  

Čo sa týka vašej otázky smerom k mestskej polícii - na rok 2019 nemáme v rozpočte na 

to, aby sme prijímali novú mestskú políciu, každopádne mestská polícia si vykonáva 

svoju prácu v zmysle pravidiel, ktoré sú u nich ustanovené a jedno z tých pravidiel je, 

aby popri svojej činnosti, popri svojej operatíve zároveň vykonávali aj plánované 

kontroly v rámci mestskej hromadnej dopravy. Je to možno nad rámec ich výkonu, 

ktorý sa dopracuje, ale nie je to nad rámec finančných prostriedkov. Ďakujem pekne, 

nech sa páči, pokračuje pán poslanec Strojný. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Takže tak, ako ma kolegovia v návrhovej komisii 

poopravili, musím prečítať aj dodatok k tomuto pozmeňováku. Takže za poslanecké 

kluby... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Poprosím, celý, aj tak ako je pripravený, celý ten návrh. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Pán primátor, prvú časť toho návrhu som už odovzdal podpísanú. 

Pred chvíľou sme a dohodli, že prečítam dodatok. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lesňák, nerozumel a sme sa dohodli, že to ešte raz 

dáme do poriadku.  

 

p. Strojný, poslanec MZ: Okej. Dobre, tak sa ospravedlňujem, kolegovia. Budete ma musieť 

ešte chvíľku počúvať. Takže poslanecký návrh k Tarife DPMK k alternatíve č. 2: 

V časti c) tabuľke sadzby cestovných lístkov v rátane DPH – pri časovom cestovnom 

lístku na 7 dní sa suma základnej ceny papierového lístka a BČK v eurách 14 nahrádza 

sumou 12 a suma zľavnenej ceny papierového lístka, BČK v eurách 7 nahrádza sumou 

6. Pri časovom cestovnom lístku na 30 dní sa suma základnej ceny BČK v eurách 24 

nahrádza sumou 25 a suma zľavnenej ceny BČK v eurách 12 nahrádza sumou 10. Pri 

časovom cestovnom lístku na 90 dní sa suma zľavnenej ceny BČK v eurách 34 

nahrádza sumou 26,50. Pri cestovnom lístku za prepravovanú batožinu alebo bicykel 

platný 60 minút sa suma v eurách 78 centov nahrádza sumou 86 centov a suma 80 

centov nahrádza suma 90 centov. V časti d) bode 1.7 sa doba 180 dní nahrádza dobou 

365 dní. K tarife sa pripája dodatok č. 1, ktorý teraz prečítam. V dodatku č. 1 vlastne 

upravujeme podmienky pre poskytnutie bezplatnej prepravy a zľavnenej prepravy 

držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP-S, ktoré sa nemenia, čiže ich prečítam tak ako sú 

momentálne zaradené. 1. Nárok na bezplatnú prepravu majú držitelia preukazu ŤZP 

a držitelia preukazu ŤZP-S s trvalým pobytom v Slovenskej republike na základe 

osobitej bezkontaktnej čipovej karty, ďalej len BČK, na 365 dní s povinnosťou jej 

predlženia minimálne raz za rok. 2. Nárok na zľavnenú prepravu majú držitelia 

preukazu ŤZP a držitelia preukazu ŤZP-S s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ak 

nemajú osobitnú BČK. Nárok na zľavnené lístky preukazujú platným preukazom ŤZP 

a ŤZP-S. Po 3. Osobitná BČK sa držiteľom preukazu ŤZP a ŤZP-S vydáva na základe 

vyplnenej žiadanky, predloženia občianskeho preukazu a predloženia preukazu ŤZP. Na 

povinnosť obstarania osobitnej BČK pre držiteľov preukazu ŤZP a ŤZP-S sa zavádza 

prechodné obdobie od 31.12.2019, počas ktorého platia podmienky cestovania pre 
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držiteľov preukazu ŤZP a ŤZP-S aj podľa pôvodnej Tarify DPMK. To by bolo všetko. 

Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne za prečítanie návrhu a poprosím pána poslanca 

Ihnáta, aby vystúpil v diskusii. Nech sa páči. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Každý z nás, ktorí tu sedí, 

tak jednoducho si uvedomuje, že nechce ostať v pozícii populistu a jednoducho tú tarifu 

riešiť treba. Takto sa tiež k tomu staviam aj ja a po týchto analýzach vlastne sa 

prikláňam k tomu, čo teraz prečítal pán Strojný, ale treba povedať ďalšiu vec, že občan 

za to platenie, aj za zvýšenú tarifu platenia chce aj nejaké služby. Čiže treba sa naozaj 

vlastne pozrieť na to, aby v tých električkách, autobusoch tí ľudia neboli ako vo 

výparníkoch, aby jednoducho v zime ten šofér zakúril a nešetril len na nafte. Treba sa 

pozerať na to vlastne, aby sa nenakupovali nezmysly bez klimatizácie, ako to bolo 

v minulosti, ako v rámci električiek. A treba sa dívať naozaj na zvýšený rast služieb 

a hlavne čistoty v týchto autobusoch. Takisto by som poprosil vedenie Dopravného 

podniku mesta Košice, aby sa zamerali na revízorov, správanie sa revízorov a celkové 

riešenie situácií individuálne, nie len by som povedal, toto hovorí Prepravný poriadok 

a basta ale jednoducho individuálne, lebo niekedy tá situácia ako sa stalo aj 

s prestupnými lístkami, bola katastrofálna. Ten človek napríklad vynechal spoj 

a jednoducho musel kupovať ďalší lístok. Toto by malo odpadnúť, myslím teraz 

a jednoducho naozaj, aby sme išli tou ľudskou cestou, keď už služba, za ktorú sa platí, 

aby bola kvalitná a jednoducho, aby ten občan to pocítil. Aby sme tých ľudí do tej 

DPMK dostali. Zároveň nemôžem tiež oddeliť to parkovanie, ako povedal tu kolega 

Karabin. Však si len zoberme situáciu, že chceme riešiť integrovaný systém, chceme 

riešiť napríklad prepojenie sídlisk mestskej hromadnej dopravy s parkovaním 

v okrajových častiach. Zoberme si sídlisko Ťahanovce, kde z Prešove prichádzajú autá, 

ktoré by mohli stáť napríklad pri Sade mládeže na okrajovej časti a z tej časti by potom 

mohli autobusy MHD brať do mesta. No, len stojíme na pozemkoch a zase to je fakt 

prekliata krajina celá kompletne, kde stojíme na pozemkoch, stojíme v zákone 66/2009 

Zb. zákonov a sceľovaní potom pozemkov, o vyplácaní pozemkov a všetky. Čiže to 

vedenie mesta, či chce, či nie, tak má na lopate toľko problémov s jedným problémom, 

ktorý keď chceme zlepšiť túto službu, tak nemôžeme oddeliť. Súhlasím s pánom 

Karabinom, čo povedal, že je to prepojené s parkovaním. Súhlasím s tým. 

A jednoducho, tá služba, keď ju teraz ako že zvýšime tarifu za túto službu, tak potom 

nech tomu občanovi prinesie niečo, aby cítil, že v tej MHD sa starajú o neho, že nesedí 

tam v prachu, špine a jednoducho dýcha ten prach, ale že fakt tá služba priniesla mu tú 

prepravu a že si zvykol na tú MHD a nechá to auto radšej doma. To je všetko. Ďakujem 

pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec. Len vás doplním že, všetko čo ste 

povedali, je pravdou. Našim cieľom je, aby sme mohli povedať, že Dopravný podnik 

mesta Košice a cestovanie MHD je na vyššej úrovni a že služby sú profesionálne. Ale 

to, že sa nakúpili električky bez klimatizácií alebo bez takej jednoduchej záležitosti ako 

sú čítačky pasažierov, ktoré vo svete fungujú a tým pádom má dopravný podnik mesta 

dáta a vie presne povedať, v ktorom dopravnom prostriedku sa koľko ľudí vozí a dokáže 

omnoho efektívnejšie nastavovať proces dopravy. Jednoducho do nášho dopravného 

podniku nikdy nedorazil a to je smutné a to je aj dôvod, prečo k tej profesionalite máme 

stále ďaleko. Ale verím, že aj zmenou tarify, zmenou prístupu, zmenou dotácie mesta 

Košice k dopravnému podniku budeme môcť onedlho povedať, že to celé zmysel malo. 
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Nech sa páči, s faktickou, pán poslanec Strojný. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem kolegovi pánovi starostovi Ihnátovi, 

že podporí náš návrh, návrh z oboch klubov. Ja takisto musím sa vyjadriť podporne 

k tomu, čo povedal. Služby DPMK musia ísť hore, musia byť lepšie a občan musí cítiť, 

že to za čo platí, aj dostáva. A ja verím, že sa tak udeje, určite. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán Špak, už len faktické vám ostali. Ak sa už nikto nehlási do 

rozpravy, ukončujem rozpravu, všetkým ďakujem za plnohodnotnú rozpravu bez emócií 

a poprosím návrhovú komisiu, aby postupne prečítala návrhy a pozmeňujúce návrhy, 

tak ako treba. Ďakujem pekne.  

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem. Dovoľte, aby som Vás 

oboznámil o postupe a spôsobe hlasovania. Najprv budeme hlasovať o pozmeňovacom 

návrhu, ktorý predložil v mene poslaneckých klubov pán poslanec Strojný. Ten je 

pozmeňovacím návrhom k alternatíve č. 2. Potom budeme hlasovať o alternatíve č. 2 aj 

s prípadnými zmenami a potom bude nasledovať návrh, ktorý ešte predložil pán Špak, 

ktorý vlastne sa netýka tarify.  

Najprv pozmeňovací návrh k Tarife DPMK pre mestskú hromadnú dopravu 

v alternatíve 2: „Po prvé: v časti c) v tabuľke sadzby cestovných lístkov v rátane DPH – 

pri časovom cestovnom lístku na 7 dní sa suma základnej ceny papierového lístka 

a BČK v eurách 14 nahrádza sumou 12 a suma zľavnenej ceny papierového lístka a 

BČK v eurách 7 nahrádza sumou 6. Pri časovom lístku na 30 dní sa suma základnej 

ceny BČK v eurách 24 nahrádza sumou 25 a suma zľavnenej ceny BČK v eurách 12 

nahrádza sumou 10. Pri časovom cestovnom lístku na 90 dní sa suma zľavnenej ceny 

BČK v eurách 34 nahrádza sumou 26,50. Pri cestovnom lístku za prepravovanú 

batožinu alebo bicykel platný 60 minút sa suma v eurách 0,78 centov nahrádza sumou 

0,86 a suma 0,80 sa nahrádza suma 0,90 centov. Po druhé: v časti d) bode 1.7 sa doba 

180 dní nahrádza dobou 365 dní. Po tretie: K tarife sa pripája dodatok č. 1 Podmienky 

pre poskytnutie bezplatnej prepravy a zľavnenej prepravy držiteľov preukazov ŤZP 

a ŤZP-S, ktorý je prílohou tohto pozmeňujúceho návrhu a prečítam ho v znení: Dodatok 

č. 1 Podmienky pre poskytnutie bezplatnej prepravy a zľavnenej prepravy držiteľov 

preukazov ŤZP a ŤZP-S – 1. Nárok na bezplatnú prepravu majú držitelia preukazu ŤZP 

(občan s ťažkým zdravotným postihnutím) a držitelia preukazu ŤZP-S (občan s ťažkým 

zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, osobného asistenta alebo psa so 

špeciálnym výcvikom) s trvalým pobytom v SR na základe osobitej bezkontaktnej 

čipovej karty, (ďalej len BČK), na 365 dní s povinnosťou jej predlženia minimálne raz 

za rok. 2. Nárok na zľavnenú prepravu majú držitelia preukazu ŤZP (občan s ťažkým 

zdravotným postihnutím) a držitelia preukazu ŤZP-S (s potrebou sprievodcu, osobného 

asistenta alebo psa so špeciálnym výcvikom) s trvalým pobytom v SR, ak nemajú 

vybavenú osobitnú BČK. Nárok na zľavnené lístky preukazujú platným preukazom ŤZP 

a ŤZP-S. 3. Osobitná BČK sa držiteľom preukazu ŤZP a ŤZP-S vydáva na základe 

vyplnenej žiadanky, predloženia občianskeho preukazu a predloženia preukazu ŤZP 

a ŤZP-S. 4. Na povinnosť obstarania osobitnej BČK pred držiteľov preukazu ŤZP 

a ŤZP-S sa zavádza prechodné obdobie do 31.12.2019, počas ktorého platia podmienky 

cestovania pre držiteľov preukazu ŤZP a ŤZP-S aj podľa pôvodnej Tarify DPMK, a.s.. 

Dodatok č. 1 tvorí prílohu Tarify DPMK, a.s., pre mestskú hromadnú dopravu a je 

v súlade s cenovým výmerom príslušným číslom.“ Koniec návrhu aj dodatku.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, návrhovej komisii. Hlasujeme o návrhu vedenia 
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mesta a poslaneckých klubov KAN a FK. Nech sa páči. Prosím, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 5 - za: 29, proti: 0, zdržali sa: 3 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Nech sa páči, pán poslanec Berberich. 

 

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

č. 2 návrh uznesenia: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle § 10 ods. 3 zákona 

č. 401 z roku 1990 Zb. o mesta Košice v znení neskorších predpisov schvaľuje 

dokument „Tarifa DPMK pre mestskú hromadnú dopravu“ s účinnosťou od 1.9. v znení 

prílohy ALTERNATÍVA II so schváleným pozmeňujúcim návrhom. Ešte upresňujem 

dátum s účinnosťou od 1.9.2019.“ Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne návrhovej komisii. Hlasujeme o návrhu vedenia 

mesta a poslaneckých klubov KAN a FK. Nech sa páči.  

 

Hlasovanie č. 6 - za: 29, proti: 0, zdržali sa: 3 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem všetkým za hlasovanie. Poprosím návrhovú komisiu, 

aby pokračovala.  

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Teraz nasledujú návrhy pána poslanca 

Špaka. Budeme ich prednášať jednotlivo. Spolu sú to 4 návrhy. Návrh č. 1: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach poveruje primátora mesta prípravou vzniku samostatného 

inštitútu mesta Košice pre strategické plánovanie, rozvoj a projektové riadenie. Termín 

12/2019.“ Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujte o návrhu pána poslanca Špaka. Nech sa 

páči. 

 

Hlasovanie č. 7 - za: 12, proti: 1, zdržali sa: 17 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, ďalší návrh. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh č. 2 pána poslanca Špaka: „Mestské 

zastupiteľstvo Košice poveruje primátora mesta, aby zabezpečil pri každom dopravnom 

projekte účasť zástupcov cyklodopravy, MHD a zástupcov riešenia pohybu chodcov 

a ŤZP. Termín 09/19.“ Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne za návrh. Nech sa páči, prosím, hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 8 - za: 16, proti: 0, zdržali sa: 16 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh nebol prijatý. Nech sa páči, prosím, pokračujte.  

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh 3 pána poslanca Špaka: „Mestské 

zastupiteľstvo Košice poveruje primátora mesta, aby určil na každý strategický projekt 

mesta Košice projektového manažéra. Termín 09/19.“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujeme o návrhu pána poslanca Špaka. Nech 
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sa páči, prosím, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 9 - za: 12, proti: 0, zdržali sa: 19 

 

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

poslanca Špaka. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh č. 4 pána poslanca Špaka: „Mestské 

zastupiteľstvo Košice poveruje primátora mesta na základe stratégie rozvoja dopravy a 

dopravných stavieb mesta Košice podať správu o jej uplatňovaní v praxi. Termín: 

najbližšie MZ.“ Koniec návrhu.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím, hlasujte o návrhu pána poslanca Špaka. 

 

Hlasovanie č. 10 - za: 13, proti: 0, zdržali sa: 19 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Hlasovania v bode č. 1 boli ukončené. Ďakujem pekne. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, mám informáciu, že obed je hotový. Dávam návrh, 

hlasujme o tom, či pôjdeme sa najesť a sa vrátime alebo ako to urobiť, je to také pol na 

pol. Myslím si, že čaká nás bod, ktorý bude trvať nie chvíľku. Neviem. Naozaj, sa 

rozhodnúť neviem. Teda ak dovolíte, dávam hlasovať o tom, kto chce ísť na obed 

zelená, kto chce ostať rokovať červená. Rokovať červená, obed zelená. Prosím, 

skúšobné hlasovanie, nech v tom máme jasno. Zelená obed, červená rokujeme.   

 

Hlasovanie č. 11 - za: 9, proti: 22, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Hladných 9, hladných po rokovaní 22, pokračujeme v rokovaní.  

- - - 

 

Bod č. 2 

Prenájom pozemkov v katastrálnom území Južné mesto za účelom výstavby Charitného 

domu z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Arcidiecéznu charitu Košice 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pokračujeme v rokovaní pod bodom č. 2 predkladám materiál 

Prenájom pozemkov v katastrálnom území Južné mesto za účelom výstavby Charitného 

domu z dôvodov hodných osobitného zreteľa na dobu 40 rokov pre Arcidiecéznu 

charitu Košice. Poprosím pani námestníčku, aby daný dokument otvorila.  

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Vážení pán primátor, kolegyne poslankyne, 

kolegovia poslanci, dovoľte mi, aby som otvorila a predstavila tento materiál, ktorý si 

myslím, je nám už všetkým viac-menej známy a sme sa s ním oboznámili za ostatné 

dni. K celej záležitosti som sa vyjadrovala na viacerých fórach a zúčastnila som sa 

i mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Juh. Potom 

všetkom, po všetkých diskusiách a po tom, čo som absolvovala, si myslím, že môžem 

skonštatovať, že nejaké obavy obyvateľov z výstavby Charitného domova na Jarmočnej 

ulici sú neopodstatnené a úplne zbytočné. Sama som bola účastnou tej debaty počas 

rokovania miestneho zastupiteľstva v Mestskej časti Košice - Juh, kedy aj tam z úst 

obyvateľov odznelo, že v podstate, oni nemajú žiadny problém s výstavbou charitného 

domova. Skôr ak majú problém, tak je to problém úplne iný a to je problém 

s nelegálnou osadou v oblasti malej stanice. Ja som aj tam, aj všade, kde som sa ocitla 
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a diskutovala na túto tému, rovnako aj teraz, z tohto miesta, hovorím v mene vedenia 

mesta, že máme seriózny záujem a chceme v najbližších dňoch, týždňoch, mesiacoch 

prijímať komplexné riešenia pre odstránenie týchto problémov s nelegálnymi osadami 

v celkom mesta Košice. Z Mestskej časti Košice - Juh nám z tohto mimoriadneho 

zastupiteľstva prišiel záver, prišlo vyhlásenie, ktoré teda schválili poslanci uznesením 

a toto uznesenie obsahuje nesúhlas s výstavbou Charitného domova na Jarmočnej ulici 

a zároveň odporúčanie pre mesto, alebo teda pre vedenia mesta, aby sme hľadali inú 

lokalitu. Toto uznesenie neobsahuje dôvody, neobsahuje nejaké návrhy na iné riešenia 

a ja chcem povedať alebo si myslím, že sa zhodneme v tom, že žiadna sociálna služba 

nebude populárna pre nikoho v žiadnej mestskej časti, pretože to sú veci, ktoré 

neprinášajú biznis, to sú veci, že teda je nám príjemnejšie ľudí, ktorí potrebujú pomoc, 

možno nevidieť a vieme, že sa treba o nich postarať, ale najradšej teda, alebo najlepšie 

čím ďalej odo mňa, čím ďalej od môjho domu, čím ďalej od môjho bloku, kde bývam. 

A toto je situácia, kedy sme my – predstavitelia mesta, povinní prevziať zodpovednosť 

do vlastných rúk a nájsť riešenia a vytvoriť podmienky pre pomoc takýmto ľuďom, 

ktorí si sami pomôcť nemôžu alebo nevedia z rôznych dôvodov. Skvalitniť život 

jednému človeku bez domova, znamená pomoc jeho rodine, jeho blízkym, ale znamená 

pomoc i pre obyvateľov mesta, pre ktorých by potencionálne mohol byť nejakou 

hrozbou. Ak by sa bezprizorne túlal po uliciach, keď teda by sme ho nemali pod 

kontrolou. Pre mňa je toto taký silný dôvod, že som presvedčená, že návrh vedenia 

mesta predložiť nájomnú zmluvu pre Arcidiecéznu charitu je opodstatnený a treba ho 

podporiť. A chcela by som apelovať i na vás a hlavne na tých, ktorí možno ešte v tejto 

chvíli nie sú celkom rozhodnutí to urobiť, tak ako ja, aby ste skúsili vziať do úvahy ten 

šľachetný zámer celého projektu a poňali to ako pomoc blížnemu, pomoc ľudom, ktorí 

si sami pomôcť nevedia a ja verím, že dnešným hlasovaním mestské zastupiteľstvo 

urobí výrazný krok pre skvalitnenie sociálnych služieb v našom meste. Poprosila by 

som, aby ma doplnila ešte v rámci predstavenia tohto materiálu alebo tohto bodu pani 

predsedníčka sociálnej komisie, pani poslankyňa Adamčíková. Možno potom, ak môže, 

tak pani vedúca sociálneho oddelenia, pani Dudová a ešte by som chcela, možno jednou 

vetou spomenúť, že veľmi sa chcela nášho rokovania zúčastniť predsedníčka sociálneho 

výboru poslankyňa Národnej rady pani Alena Bašistová, ktorá tu chcela odprezentovať 

svoju podporu. Nemohla sa z pracovných dôvodov zúčastniť, tak nám takto vyjadrila 

listom, ktorý máte vo svojich mailoch. Ja ďakujem za pozornosť a prajem rozvahu pri 

hlasovaní.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja len verím, že bude súhlas. O slovo požiadal aj 

pán Korpesio, ktorý prevádzkuje charitný dom na Bosákovej ulici a ak teda pani 

Adamčíková súhlasí ako predsedníčka sociálnej komisie, tak by som Vám dal slovo. 

Nech sa páči, pani poslankyňa. 

 

p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Ďakujem veľmi pekne vážený pán primátor, vážení 

kolegovia, sociálna bytová komisia odporúča prerokovať a schváliť tento prenájom na 

výstavbu tohto charitného domu. Zároveň by som možno dodala k tomu ešte aj svoje 

poznatky a skúsenosti. Bezdomovetstvo nie je populárna téma, nikto nemá záujem sa 

tejto téme venovať, keďže to nie je o peniazoch, o biznise, o kšeftoch, ale o obetovaní 

sa pre týchto ľudí, ktorí našu pomoc potrebujú a potrebujú niečo aj u nás, aby sme dali 

bez toho, aby sme očakávali nejakú odozvu, či už finančnú alebo inú. Viem, že pre 

žiadnu mestskú časť táto vízia zriadiť charitný domov nie je populárna téma. Myslím si 

ale, že aj táto téma by mala patriť medzi naše priority postarať sa o týchto ľudí 

a nehádzať si tento horúci zemiak z jednej mestskej časti na druhú. Neviem, či niekto 
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z vás bol medzi týmito ľuďmi a pozná ich príbehy a osudy. Nie všetci z týchto ľudí sa 

do tejto situácie dostali vlastným pričinením. Veľa z nich postretlo nešťastie alebo iné 

okolnosti. Za sociálnu komisiu môžem povedať, že tento prenájom odporúčam a ešte by 

som povedala, že nie cirkev je povinná sa starať o týchto ľudí, ale celá naša spoločnosť. 

Nemalo by nám to byť ľahostajné. Mali by sme týmto ľuďom v núdzi podať pomocnú 

ruku a dať im šancu na lepší život. Navyše je tam myslím projekt dva a pol milióna eur, 

ktorý by týmto, ak by sme to neschválili, padol. Čiže o tieto peniažky by prišli. 

Nelegálna osada, o ktorej hovorila pani námestníčka, nie je veľmi dobrou vizitkou, ale 

zároveň to netreba spájať s vybudovaním tohto charitného domova pre bezdomovcov. 

Je to práve zariadenie, ktoré ma týchto ľudí podchytiť a zaradiť do života, pomôcť im 

zaradiť do života. Zároveň v roku 2016 24.10. bol návrh komunitného plánu poslaný 

mestským častiam, kde bola možnosť pripomienkovania tohto plánu a kde to už bolo 

zahrnuté vlastne vybudovanie tohto charitného domova, kde sa mohol aj pán starosta 

mestskej časti a zároveň poslanci vyjadriť a pripomienkovať tento materiál. Myslím si, 

že v tej dobe sa nikto, niekto nenamietal a nikto neposielam žiadne pripomienkovanie, 

čiže komunitný plán bol schválený 24.4.2017 uznesením 749, kde neboli žiadne 

námietky, takže ja by som toľko dodala a verím, že citlivosť a zdravý rozum zvíťazí, že 

treba myslieť aj na týchto ľudí. Ďakujem veľmi pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne, otváram rozpravu. Ak navrhujete, najprv 

dám slovo poslancom, potom, ak okrem pána Korpesia nikto ďalší nepožiadal o slovo, 

by sme pokračovali v takomto móde. Nech sa páči, pán poslanec a starosta, Hlinka, 

nech sa páči.  

 

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

dnes na stole tému, ktorá je aktuálnou a veľmi spoločensky dôležitou, o tom niet 

pochýb. Na druhej strane nám, ako voleným predstaviteľom samosprávy, nemôže byť 

ľahostajný názor obyvateľov, ktorý je vyjadrený jednak pri verejnom prerokovaní tohto 

návrhu u nás v mestskej časti Juh, jednak je vyjadrený uznesením miestneho 

zastupiteľstva, ktoré 1.7. nesúhlasilo s realizáciou tejto stavby, v tejto zamýšľanej 

lokalite a zároveň sú tu aj dve petície obyvateľov, ktorí nie sú spokojní, ktorí nesúhlasia 

s týmto riešením, ktoré je navrhované v dnešnom bode programu a zároveň žiadajú 

mesto Košice o riešenie vôbec situácie v oblasti bývania osôb, ktoré sú bez strechy nad 

hlavou v rámci celých Košíc, samozrejme. K tomu komunitnému plánu v roku 2017 by 

som len chcem podotknúť, že bola to ako kvázi koncepcia. V apríli na tomto 

zastupiteľstve ja som nehlasoval za túto záležitosť, takže situácia, aby sme sa dostali do 

reálu je taká aká je. Chcem ďalej povedať, že na verejnú mienku, na názor obyvateľov 

sa prihliadalo v minulosti krátkej, alebo aj dávnejšej, napríklad pri výbere náhradnej 

lokality za Popradskú ulicu na výstavbu Národného tenisového centra, ale aj v iných 

prípadoch, keď išlo napríklad o zahusťovanie sídliska, jedného z časti sídlisk na 

Luníkoch a našla sa vždy nejaká schodná alternatíva riešenia. Keďže som sa dotkol 

napríklad problému Popradskej ulice a tiež petície, ktorá tam bola. Tu sa našla vhodná 

lokalita na ostatnom sedení, ktoré sme mali koncom júna na Luníku IX. Ja navrhujem 

túto lokalitu, ako vhodnú lokalitu na charitný dom a nie na Národné tenisové centrum. 

Chcem ďalej povedať, že ten názor obyvateľov, samozrejme, nemôžeme nevidieť. Pán 

primátor pred komunálnymi voľbami dal verejný prísľub, že nepôjde proti obyvateľom 

tej ktorej mestskej časti, ak nebudú stotožnení s riešeniami a takisto aj proti uzneseniam 

miestnych zastupiteľstiev mestských častí. Pani viceprimátorka Gurbáľová bola na 

našom zastupiteľstve. Boli ste pozvaní, aby ste sa zúčastnili aj verejného prerokovania 

tohto návrhu týždeň pre rokovaním zastupiteľstva. Žiaľ vtedy pani viceprimátorka 
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neprišla a prišiel iba zamestnanec zo sociálneho referátu magistrátu mesta. Takže tam 

bolo možné si vypočuť názory obyvateľov, ale čiastočne, samozrejme, na zastupiteľstve 

aj názory poslancov mestskej časti, ktoré podľa môjho súdu neboli pozitívne k tejto 

záležitosti, čiže nemôžem súhlasiť s tým, že tam vlastne žiadne relevantné protinávrhy 

alebo výhrady neboli vznesené. Ďalej tvrdím, že k prejednávaniu tohto bodu treba 

prihliadať ako k novej veci. Viď, že bola predložená nová žiadosť o prenájom 

Arcidiecéznej charity i o nájom pozemku. To znamená, nemožno použiť tuná 

stanoviská dotknutých orgánov vrátane mestskej časti Juh z pred desiatich rokov. 

Medzičasom sa zmenila legislatíva, platia európske normy, preto navrhujem, aby 

materiál bol prerokovaný na základe nových stanovísk dotknutých orgánov od železníc, 

hygieny, požiarnikov a či tento projekt je vôbec použiteľný a či by nemal byť 

aktualizovaný týmito novými stanoviskami. Celkom na záver (pozn.: zaznel zvukový 

signál) ...prosím, aby ste ma nechali dohovoriť. Poprosím, ešte minútku. Navyše 

vyvstávajú tu ďalšie právne pochybnosti. Jednostranné vypovedanie zmluvy mestom 

Košice v roku 2013 podľa predloženého materiálu spochybnila Arcidiecézna charita. 

Teda, je tu otázka. Existuje tu spor o neplatnosť tej výpovede zo strany mesta? Ak 

Arcidiecézna charita neakceptovala, teda nesúhlasila s výpoveďou mesta, prečo sa 

prerokúva teraz nová zmluva? Stará zmluva je ešte platná alebo nie? Pýtam sa. Ak 

Arcidiecézna charita akceptovala výpoveď mesta Košice, existuje o tom kvôli právnej 

istote nejaká dohoda o urovnaní sporu alebo písomné potvrdenie? Chceme sa predsa 

vyhnúť prípadným možným súdnym sporom, predpokladám. Ak Arcidiecézna charita 

akceptovala výpoveď mesta, mohlo byť vydané predlženie stavebného povolenia už pri, 

v tom čase, neplatnej zmluve? Takže verím, tak ako bolo v minulosti dobrým zvykom, 

mesto Košice, vedenie mesta prihliadalo k uzneseniam a názorom dotknutej mestskej 

časti. Prosím, aby v rámci tohto bodu dostal slovo občan a poslanec miestneho 

zastupiteľstva pán Stanislav Tkáč, ktorý by sa chcel k vám prihovoriť. Takže dávam 

taký procedurálny návrh potom.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Myslím, že tu bude súhlas a nebudeme hlasovať, 

tak ako pán Korpesio, tak aj pán Tkáč. Nech sa páči s faktickou pán poslanec Šaňa. 

Nech sa páči. 

 

p. Šaňa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja len reagujem 

na pána kolegu Hlinku. S týmto nesúhlasím, určite, aby sme charitný dom presunuli na 

Luník IX. To by sa nedalo realizovať v krátkej dobe. Určite ja som ponúkol, že v tej 

osade pri Malej stanici sa zdržiavajú, resp. bývajú aj obyvatelia z Luníka IX, ale pýtam 

sa, kto to spôsobil? V minulosti, takto by som povedal, pán kolega, pri všetkej úcte 

k vám, aj vy ste boli poslancom predchádzajúcich volebných období. Minimálne tri 

volebné obdobia ste vlastne boli za, aby sa búrali bytové domy na Luníku IX, čo 

nemuseli sa búrať a týmto vlastne ste spôsobili túto situáciu. To nielen na Juhu ale aj 

v iných mestských častiach, vlastne v tom období ani jeden poslanec, keď sa riešilo 

búranie, teda sa vyčleňovali finančné prostriedky na búranie a v dôvodovej správe bolo, 

že na čo budú použité, že na búranie vlastne bytových domov na Luníku IX, nikto sa 

neprihlasoval do diskusie, nikto sa nepýtal vedenia mesta, že títo obyvatelia, ktorí sú 

sociálne slabší nevedia si sami zabezpečiť bývanie, kde pôjdu, aké sú riziká. Nikto 

vlastne sa nezaujímal o to a dnes je tento problém a vlastne každý sa na to sťažuje, ale 

nikto nehľadá riešenie. Ja poprosím kolegov, ak chceme riešiť tento problém, sadneme 

si spolu starostovia dotknutých mestských častí, kde tie nelegálne osady a nájdeme 

riešenie. Ja nemám problém prijať všetkých obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt na 

Luníku IX a žijú v týchto osadách, ale naozaj treba vytvoriť na to podmienky na Luníku 
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IX, čo by aj mesto stálo nemalé finančné prostriedky, ale ak teba nájdeme nejakú 

spoločnú cestu s mestom, tak ja dávam tomu zelenú. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne, pán primátor. Ja som iného názoru, čo sa týka, 

že je potrebné oddôvodnenie ku uzneseniu, stanovisku mestskej časti. Tam je to 

uznesenie jednoznačne dané, čiže je to nesúhlasné stanovisko, takže žiadne 

oddôvodnenie k tomu netreba. To je tá jedna vec. Ak mám informácie, tak 4 tisíc 

podpisov existuje z tých petícií, proti ako tomuto domu v mestskej časti Juh. Ďalšie vec, 

mňa by zaujímalo, koľko ľudí, koľko občanov mestskej časti Juh sa zúčastnilo toho 

verejného zhromaždenia, verejného zhromaždenia nie miestneho zastupiteľstva, 

verejného zhromaždenia. Ďalej by ma zaujímalo, alebo chcem poukázať na skutočnosť, 

že súhlasím s pani viceprimátorkou v jednej veci a to je tá, že pravdepodobne ani ten 

problém nie je výstavba toho charitatívneho domu, ale problémom je práve osada za 

Malou stanicou. To je ten najväčší problém a keď tá osada tam bude a nerieši sa so 

Železnicami Slovenskej republiky, s mestom Košice a tak ďalej, alebo sa aj riešila, 

nemôžem povedať, že nie, lebo mám informácie, že riešila sa, lenže ustalo to, ako 

v rámci pozemkov, najmä. Ako tá nelegálna osada ustála, tak potom samozrejme, že tá 

odozva občanov, obyvateľov Juhu je taká aká je. A sa nemôžeme ani čudovať. Ďalej sa 

chcem opýtať, prečo by sme nemohli urobiť, ako nechcem zdržiavať toto, ale 

jednoducho zdá sa mi to veľmi urýchlené, ako bez toho, aby poslanci mesta mali 

možnosť napríklad, a boli zavolaní, pozvaní na to verejné zhromaždenie, alebo urobiť 

ešte, aj s poslancami mesta verejné zhromaždenie s tými obyvateľmi, aj keď si 

vypočujeme svoje, ale stojí to za to, aby sme videli vlastne ten var, ktorý tam bude 

možno, aby sme si urobili názor a úsudok, že čo to tam vlastne môže byť. Takže ja by 

som bol zato, aby sme ešte dali tú možnosť. Aj tu Marcel Šaňa hovorí, sadnime si 

starostovia a ako nezdržiavajte to, ale jednoducho podľa môjho názoru, je to tak vážna 

téma, je to tak vážna situácia, aj pre týchto občanov, že stojí za to prerušiť v tomto bode 

rokovania toto a jednoducho sa baviť o tom v septembri, kvalifikovane a povedať si za. 

Ja osobne poviem pravdu, sedel som s pánom riaditeľom Arcidiecéznej charity a som 

bol tomu naklonený celkom, ale vám poviem pravdu, keď vidím jednoducho, aká je 

situácia, tam na Juhu a som sám starostom Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce 

a pozerám sa na to, že som veľmi rád, keď ma podporia v našom uznesení aj iní 

starostovia, alebo poslanci mesta. Tak jednoducho sa pozerám na to, že je to pre mňa 

takzvané sväté písmo. Keď raz rozhodli poslanci miestneho zastupiteľstva, tak pre mňa 

je to signál, že niečo tam v poriadku nie je a ja mám tu od tohto stola teraz si dať 

analýzu, že čo v poriadku tam nie je. To určite nie. Dovoľte, aby som pokračoval ešte, 

čiže ďalšie 3 minúty. Pokračoval by som ďalej, ja osobne som sa o bezdomovectvo 

aktívne zaujímal. Mali sme dvoch bezdomovcov. Jeden z nich ešte stále funguje na 

sídlisku Ťahanovce. Jeden uhorel potom. Ale dvaja bezdomovci to boli a jednoducho 

starali sme sa o nich mesiac boli u Petra Gombitu v Oáze na nový život, v tom 

zariadení. Ten človek más chcieť, keď jednoducho nechce, ujde z odtiaľ preč. Tam 

fúkanie alkoholu je o šiestej večer, on jednoducho tam nebude a keď bude, tak je 

jednoducho nespokojný. Pracuje sa tam hneď ráno, takže tí čo pracujú, tak aj stravu 

dostanú. Určitý režim tam je a títo ľudia nie sú navyknutí. Áno, ten charitatívny domov 

môže niečo zlepšiť, ako v ich živote a nasmerovaní ich života v tom, aby tie návyky 

získali, či už na práci alebo celkový život, etablovanie sa potom možnože aj 

v spoločnosti. No, ale ja nechápem, prečo práve dnes, hneď teraz musíme zahlasovať 

áno alebo nie, o tom, že či ten prenájom ako ďalej alebo nie. Môj názor je, treba to 
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zanalyzovať poriadne. Tak vám poviem, nedostatočne to bolo, by som povedal 

odkonzultované. Nedostatočne. Vlastne mnohí poslanci neviem, či vôbec vedia, kde to 

je. Možno z fotky, ale fyzicky tam neboli. Čiže pán primátor, bolo by vhodné, aby sme 

tam zašli, celý poslanecký zbor pre mňa za mňa, autobusom, tak na tvar miesta a tu to 

bude a tu je osada. Čiže urobte si názor páni poslanci a pani poslankyne a zavolať aj 

ľudí, aby sme si vypočuli, v tom vare ako som povedal. Pre mňa za mňa, nech tam aj 

poriadne naložia, ale sme poslanci mesta a jednoducho majú právo na to, aby sa 

vyjadrili, že ty ma zatupuješ jednoducho a ja chcem, aby si vyhodnotil situáciu aj v môj 

prospech. Čiže vlastne sa pozerám na to tak, že chcem mať ten životný priestor svoj 

taký, aký si zaslúžim. Toto je veľmi podstatný fakt. 2,5 milióna eur z eurofondov 

počkajú ešte, oni nehoria. Čiže môj názor je, aby sme tento bod naozaj prerušili a preto 

dávam procedurálny návrh už aj, aby sme tento bod v tomto bode prerušili ako a na 

septembrovom zastupiteľstve mali jednoznačné stanoviská. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny sa dáva cez ten zelený.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Dobre už mám, už som sa prihlásil.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Keď ukončíte diskusiu. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Dobre v poriadku. Čiže chcem, ako 1.7.2019 bol daný nesúhlas 

s riešením poslancov miestneho zastupiteľstva. Podľa môjho názoru jednoznačne je tam 

problém, je tam istá osada, pokiaľ tá osada tam bude, bude obrovský problém. 

Obrovský problém a tí ľudia jednoznačne nebudú súhlasiť. Ja osobne by som sa chcel 

postaviť pred tých ľudí, dovoľte mi to, pán primátor, a urobme všetko preto, by sme tam 

išli všetci poslanci mesta a mali možnosť ísť tam a jednoducho tým ľuďom sa postaviť 

priamo čelom a tvárou tvár. Toto je veľmi dôležitý fakt. My o niečom ideme závažnom 

hlasovať, čo sa nám môže vrátiť bumerangom nazad ako EEI. EEI sa nám vrátilo ako 

nazad. EEI sa nám vrátilo presne nazad a to bol bumerang, kde všetci mali škrtnuté 

hlavy a jednoducho nerád by som mal tu škrtnutú hlavu aj ja. Poprosím vás veľmi 

pekne, aby sme brali v úvahu môj názor. To je môj názor a môj návrh dám za chvíľku 

ako, aby sme prerušili v tomto bode rokovanie. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Trošku vás usmerním, ak dovolíte. My nerozprávame o žiadnej 

osade. Myslím si, že každý z mestských poslancov vie, kde sídli mestská polícia Juh. 

Mnohí z nás mali auto odtiahnuté a museli tam ísť. Tento materiál nie je nový. Bol už 

niekoľkokrát na rokovaní mestského zastupiteľstva a myslím si, že každý jeden 

poslanec, ak tam aj fyzicky nebol, vie, kde sa tento priestor nachádza. Čiže prosím, 

rozlišujme, či sa jedná o osadu, riešenie problému v osade, alebo či sa jedná o výstavbu 

charitného domu. Sú to dve rôzne veci. Toto nemá s osadou nič spoločné, aj keď sa 

tento problém otvoril v súvislosti s touto vecou a je potrebné na tú osadu poukázať. Sám 

som tam osobne bol, dve hodiny som tam chodil medzi každým jedným domom. Bol 

som vo všetkých domácnostiach. Mám presnú predstavu, ako to tam vyzerá. Vystúpi aj 

pán riaditeľ magistrátu, potom ako prejdú faktické poznámky, ktorý vám vysvetlí 

dôvody, prečo nemáme čas a kde nás topánka tlačí. S faktickými smerom na pána 

poslanca Ihnáta. Pardon, pán poslanec, máte procedurálny návrh. Ten by mal ísť prvý. 

Nech sa páči.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne, pán primátor, aby sme sa rozumeli, nejde 

o to, aby som zdržal niečo, alebo aby som odhodil zo stola niečo. Nie. Ten problém tu je 
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a treba ho riešiť. A ja vám poviem pravdu, bol som presvedčený, že by som zahlasoval 

aj za, ale jednoducho bojím sa, mám obavu, jednoducho, akým spôsobom sa mi to 

bumerangom vráti späť. Preto chcem mať v týchto veciach úplne jasno. Preto dávam 

návrh na prerušenie rokovania v tomto bode rokovania do septembrového 

zastupiteľstva, do najbližšieho septembrového zastupiteľstva s tým, aby mesto Košice 

zabezpečilo verejné zhromaždenie, ako zorganizovalo verejné zhromaždenie 

s obyvateľmi Mestskej časti Košice - Juh a poslancami miestneho zastupiteľstva. 

Chceme mať jednoducho jasno. Vážne hlasovanie nás čaká. To nie je sranda. Poprosím, 

aby sme hlasovali o tejto veci. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Budeme hlasovať. Len vravím, verejné prerokovanie bolo a bolo 

by úctivé, keby mohli všetci, ktorí sú tu prihlásení diskutovať. Potom sa bavme, čo 

ďalej. Pán poslanec, mohli by ste vypočuť názor všetkých. Hlasujeme o vašom 

procedurálnom návrhu.  

 

Hlasovanie č. 12 - za: 6, proti: 11, zdržali sa: 12 

 

p. Polaček, primátor mesta: V diskusii pokračujeme s faktickou na pána poslanca Ihnáta, pán 

poslanec Hlinka, Strojný, Špak. Nech sa páči.   

 

p. Hlinka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem. Takže chcem odpovedať, čo sa 

tu pýtal kolega Ihnát, tá verejnosť na tom verejnom prerokovaní toho zámeru bola 

v počte do sto osôb, sto účastníkov. Jedná sa o vysvetlenie alebo doplnenie nie o jednu 

nelegálnu osadu ale o dve nelegálne osady, ktoré sú tam. Jedna je na ulici Pri bitúnku 

a druhá je na danej ulici, o ktorej sme sa tu bavili, čiže na Jarmočnej. Čo sa týka, chcem 

ešte reagovať na pána Šaňu. Tam boli posudky, znalecké, ktoré tu boli na zastupiteľstve 

mestskom prezentované, že obytné budovy majú vážne statické vady a ja keď som sa 

opýtal mesta, vedenia mesta v tom čase, ako to bude s týmito ľuďmi, ktorí tam bývajú 

a ktorí prídu o svoje byty, tí ktorí majú platné nájomné zmluvy, tým bude poskytnuté 

náhradné bývanie, ktorí nemajú právny vzťah, alebo ten právny vzťah vôbec nebol ani 

nikdy, tí nebudú riešení. Taká odpoveď došla vtedy.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči ďalej.  

 

p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja takisto pánovi kolegovi 

Ihnátovi doplním niektoré informácie. Nejde o dve petície alebo o jednu petíciu 

s počtom 4 tisíc. Sú to dve petície. Jedna petícia je proti zámeru mesta Košice 

k prenájmu nehnuteľnosti. Tá ma 151 hárkov, čiže nejakých 1 500 podpisov a druhá 

petícia je za riešenie nelegálnych osád v záhradkárskej lokalite a tá ma 219 hárkov, čiže 

cez 2 tisíc podpisov. Myslím, že aj tieto čísla o niečom hovoria, o tom, že čo je vlastne 

problém. Že tým problémom nie je Arcidiecézna charity, ale tým problémom sú tie 

nelegálne osady. Ďakujem, všetko. A ešte tak pred doplnenie. Bol som na Jarmočnej, 

trikrát som tam bol, rozprával som a s mestskými policajtmi, následne pán kolega, 

Dominik Karaffa, zorganizoval pre náš klub výjazd do jednej aj druhej ten osady, čiže 

my sme si to pozrieť boli.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja ohľadom toho jazdenia na 

to miesto činu. Ja už som dal mapu pánovi poslancovi Ihnátovi, takže vie si pozrieť, kde 
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to je. Ohľadom toho, že prerušiť bod rokovania, tak aby bolo jasné, sme tu všetci 

momentálne, mám taký pocit, čo sa k tomu chcú vyjadriť, takže nevidím vôbec význam 

toho prerušiť to. Diskutujme, na to sme tu. A posledná vec, ktorá tu padla od kolegu 

poslanca Ihnáta na to, že preňho je sväté písmo vyjadrenie mestskej časti, tak ja 

chápem, prečo nechce hlasovať v tomto bode, pretože pamätáte si pekne, myslím, že 

väčšina z vás, keď sa zamieňali pozemky s KVP-čkom a KVP-čko nevyjadrilo súhlas so 

zámenou, i napriek tomu hlasoval za zámenu. Takže nie je to vôbec sväté písmo 

a myslím si, že nie je vhodné, aby nám vôbec do tejto veci vstupoval.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickou pokračuje pani poslankyňa, 

Adamčíková a pán poslanec Berberich. 

      

p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja by som mala na pána starostu, 

Ihnáta, že EEI a charitný dom sú dve úplne, úplne odlišné veci a nie je možné to 

porovnávať. Parkovane a pomoc v núdzi. Neviem, no, ja v tom vôbec žiadnu súvislosť 

nevidím. A myslím si, že aj veľa ľudí z Juhu ani šajnu nemá o tom, ako to tam je. Že si 

myslím, že by sme sa mali fakt zaoberať bližšie a nielen vypočuť jedna pani povedala 

a hneď si vytvoriť svoj názor. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, nech sa páči, pán poslanec. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za 

slovo. Tak ja tiež by som chcel kolegovi trošku pripomenúť možno niektoré veci. Vo 

svojom vystúpení povedal, že je to potrené riešiť, chce to riešiť a vzápätí dal návrh, že 

to treba prerušiť. Tak ako, ja si myslím, že je to v takom štádiu, že to už treba vyriešiť, 

takže odkladať si myslím, že nie je vhodné. Ďalej by som mu chcel pripomenúť tú 

súvislosť s tou zámenou pozemkov, ktorú predo mnou už spomenul kolega, Miro Špak. 

A tiež ešte by ma napadla jedna vec. Ja viem, že sa ťažko rozhoduje v týchto veciach, 

hlavne keď je človek i miestny poslanec a dokonca starosta, ako ste vy, hej. Niektoré 

veci sa iste veľmi ťažko rozhodujú a tiež teda také jedno rozhodnutie, ktoré ste urobili, 

bolo v rámci tej zámeny pozemkov, čo sa týkalo Slaneckej cesty. To nám prešlo o jeden 

hlas. Viete si predstaviť, že by to nebolo prešlo, tak celá investícia by bola zmarená. 

Takže niekedy naozaj...len to som chcel povedať, že treba niekedy pozerať na tej vyšší 

celomestský záujem a nie na ten lokálny. No tak bohužiaľ, sa treba zodpovedne k tomu 

postaviť. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. V diskusii, nech sa páči, pán poslanec Dvorský.  

 

p. Dvorský, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcel vyjadriť k tomu, že tu 

padlo veľa krásnych slov o tom, ako treba pomôcť týmto ľuďom, ktorí pomoc 

potrebujú. Od nás, nielen od nás poslancov, ale vôbec od všetkých ľudí z Košíc. 

Absolútne o tom nepochybujem a súhlasím aj s pani zástupkyňou Gurbáľovou, aj s pani 

Adamíčkovou. Boli to nádherné slová o tom, ako treba pomôcť. Ale som si istý, že by 

sa staval takýto dom blízko vášho bydliska, mali by ste na to možno trošku odlišný 

názor. Vzhľadom k tomu, ako povedal aj pán Ihnát, čo spolu súvisí, napriek tomu, že 

hovoríte, že nie. Je tam nelegálna osada a títo ľudia, ktorí tam bývajú si to s tým spájajú. 

Jednoducho obávajú sa toho, že jedného dňa to všetko nejakým spôsobom sa pospája 

a ten problém, ktorý tam už dne je a nie je vôbec malý, sa niekoľko násobne zväčší, 

narastie. Preto si myslím, že treba zvažovať aj tieto veci. Ja som si istý, že ktorákoľvek 

časť Košíc, či by to boli, ja neviem, či by to bola Furča, alebo je to iná časť Košíc, 
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každý by, ten občan, ktorý tam žije, bol by proti tomu, že tuto to nerobte, lebo mi to tu 

nechceme. Samozrejme, že nechceme. Nechceme preto, lebo sa obávame problémov. 

Preto ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sa ľuďom dali skutočne relevantné 

a dostačujúce informácie o tom, o čo vlastne ide, lebo mnohí ľudia na Juhu sú zmätení 

a majú pocit, že teraz tu mame takú osadu ešte nám sem dajú nejakých bezdomovcov, 

tak potom koniec sveta. Ono, bohužiaľ, je to tak. Všetci sa obávajú. Treba ľuďom 

povedať, ako to je a naozaj zvažovať veľmi citlivo s týmito ľuďmi nejaký dohovor, len 

preto, aby sa to riešilo. Nehovorím, že to musí byť na Juhu, že to musí byť na Furči, že 

to bude aj na KVP, alebo kdekoľvek inde. Treba to ale vyriešiť tak, že nie teraz 

prehodíme horúci zemiak susedovi za plot. Všetci sa obávajú, čo tam žijú, čo bude 

ďalej. Keď to prehodíme na KVP, ľudia z KVP povedia, my to tu nechceme. Tak to 

prehodíme neviem kde, niekde inde a tí povedia, my to tu nechceme. Tak sa pýtam, ako 

sa to bude riešiť, keď to nechcú nikde. Obzvlášť na Juhu, kde je teraz to, čo tam je za 

tými koľajnicami. A to možno, ako povedal pán Ihnát, naozaj treba súrne riešiť. 

Ďakujem vám pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. Dovoľte, aby som možno 

ešte jednu informáciu. Mestská časť Juh, by nebola jednou a jedinou mestskou časťou, 

kde by sme išli pomáhať ľuďom bez domova. Máme takéto zariadenia na KVP. 

Myslím, že sa volá Dorka. Máme takéto zariadenia na sídlisku Dargovských hrdinov. 

Sú tam psychosociálne centrá. V mestskej časti Západ máme nocľaháreň Fialková. 

V Košickej Novej Vsi útulok Poľná nocľaháreň Poľná. Oáza nádeje pre nový život asi 

poznáte všetci. Pán poslanec máte pravdu v tom, že ak by sme mali dnes rozhodovať 

o tom, v ktorej mestskej časti bude spaľovňa odpadu, skládka odpadu, väzenie alebo 

útulky. Všetci si budeme uvedomovať, ako veľmi to potrebujeme a prirodzene, vždy 

budú skupiny ľudí, ktorí budú úplne prirodzene uvažovať na koľko sa ich to bude 

bytostne dotýkať a nakoľko sa úroveň ich života zníži. Ale musíme si zároveň aj 

povedať, že ak by sme dnes hlasovali o útulkoch pre zvieratá, mnohí z vás by dali ruky 

hore. A keď máme hlasovať o útulkoch pre ľudí, mnohí z vás chcú dať hlavu dole. 

Prosím, dívajme sa na to naozaj zhora. Dívajme sa na to tak, že je tu skupina ľudí, 

ktorým pánbožko nedal, my sme dostali viac a je našou povinnosťou im pomôcť. 

Zároveň vás pán riaditeľ bude informovať o tom, prečo nemáme čas a čo treba urobiť, 

aby Arcidiecézna charita neprišla o peniaze, ktoré sú pripravené v IROP-e. IROP v roku 

2020 skončí a alokovať peniaze musíme v tomto roku. Takisto vás bude pani vedúca 

sociálneho oddelenia informovať o tom, ako mesto Košice pomáha ľuďom v núdzi 

a preto naozaj mi dovoľte vás poprosiť, aby sme urobili všetko preto, aby mesto Košice 

mohlo v tejto práci pokračovať. Uvedomme si, že Arcidiecézna charita za mesto Košice 

robí jednu obrovskú robotu, pričom zákon hovorí, že to robiť máme my. Vďaka 

Arcidiecéznej charite mesto Košice reálne šetrí vlastné finančné prostriedky, pretože 

arcidiecéza to chce robiť a vie robiť. A keď im budeme brániť, a dnes vieme, že na 

Bosákovej ulici v Starom meste, ktorú som dnes spomenul úmyselne, hrozí reálny 

problém, pretože budova nie je v takom technickom stave, aby sme v nej mohli ľudí, 

o ľudí sa starať a celý ten proces, ako dnes táto charita funguje skončí, nanovo, nanovo 

všetko rozbehnúť, s novými finančnými prostriedkami, s novými investíciami, s novými 

ľuďmi, ktorí to robiť vedia, bude dlhá, dlhá cesta a vlastne my a vrátime na začiatok. 

S faktickými pán poslanec Rusnák, pán poslanec Schwarcz a pán poslanec Karafa. 

 

p. Rusnák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja by so chcel reagovať na 

svojho predrečníka, možno v tom, že na KVP-čku takéto zariadenie funguje. Funguje, ja 

neviem, 12 – 14 rokov. Je to Dorka, centrum pre obnovu rodiny. A keďže v tom čase, 
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kedy nás organizácia, ktorá prevádzkuje toto centrum oslovila, keďže sa jednalo, 

funguje v objekte bývalej materskej škôlky, ktorá bola v tom čase prázdna. Takisto bol 

samozrejme odpor, keďže Dorka je vlastne priamo v sídlisku, je to v zástavbe, od 

obytného domu ju delí chodník a pridomová zeleň. Čiže je úplne v sídlisku. Bol ten 

odpor takisto obyvateľov a obavy obyvateľov - jedná sa o Hemerkovú ulicu a priľahlé 

ďalšie ulice Huskovú, zo spodu Janigovú. Boli, myslím, že sme to dokázali vtedy 

náležite obyvateľom vysvetliť a myslím si, že dnes môžem povedať, že toto centrum za 

to obdobie pomohlo stovkám ak nie tisícom žien a ich detí, ktoré unikli fyzickému alebo 

psychickému týraniu, ktoré im hrozilo alebo bolo reálne dokázané. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh, pán poslanec? Pán poslanec Schwarcz 

s faktickou.  

 

p. Schwarcz, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som rád 

zareagoval. Začnem tým, že 32 rokov som býval v lokalite asi 200 m od Jarmočnej. 

Som južan, dodnes tam bývajú moji rodičia a dokonca ako 19 ročný sopliak som bol 

poslancom mestskej časti Juh, ale k pánovi Dvorskému som chcel zareagovať na tri 

veci. Prvú už vlastne povedal pán primátor, to že tento dom charitný by nebol jediný 

ako v mestskej časti Juh, ale nachádzajú sa tieto zariadenia v ďalších mestských 

častiach. Druh vec k stanovisku mestskej časti a názorom ľudí. Samozrejme, ja si vážim 

aktivitu miestnych poslancov a všetkých, ktorí bránia svojich obyvateľov, ale 

polemizoval som už aj na sociálnych sieťach s pánom Tkáčom, ktorý asi bol jeden 

z iniciátorov petície. No keď sa budeme ľudí pýtať, či súhlasia, aby dva plus dva bolo 6, 

tak budú aj reagovať. Ja nehovorím 10, hovorím 6. To už som skončil? Pardon, dve vety 

ešte. Tak sa prihlásim do diskusie.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Karaffa.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Faktickou 

poznámkou reagujem na kolegu pána Dvorského. Ja by som sa takto chcel opýtať, nech 

dvihnú ruky tí, ktorí sa boli pozrieť na Bosákovej ulici. Prosím vás, dvihnite kolegovia 

ruku, či ste boli sa pozrieť niekedy v živote na Bosákovej. Len aby bolo jasné, kto tam 

bol, kto tam nebol. Na základe toho, čo sa tu v podstate okolo tejto veci rozbehlo, táto 

téma, sme absolvovali pred týždňom s kolegom Blanárom a s pánom riaditeľom 

magistrátu návštevu na Bosákovej ulici, aby sme si urobili názor. Tento týždeň 

v pondelok som bol na zastupiteľstve mestskej časti Juh s kolegom Schwarczom 

a kolegom Strojným, kde takisto vystúpila pani námestníčka Gurbáľová. V utorok sme 

boli s kolegom Strojným a s kolegom Schwarczom za účasti mestskej polície na 

Jarmočnej a celej tej lokalite, celé sme si to prebehli. Po daždi, aby sme videli ako to 

tam funguje. A končí, ale v podstate, ja len, tá otázka bola, že čo ste preto urobili vy, 

aby ste tie informácie mali.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Berberich. Faktická. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. 

Taktiež chcem ku kolegovi Dvorskému. Možno to trošku aj ozrejmiť, lebo akože, 

v každom prípade, ako ste povedal, že jednoducho nikto to asi by to nechcel, ale tento 

projekt je v podstate v takom štádiu, že pokiaľ viem, vedenie mesta to môže potvrdiť, že 

tam to stavebné povolenie je stále platné, čiže je to živá vec, ktorú treba len obnoviť 

a môže sa dostať do štádia, kedy bude ten charitný domov fungovať. Čiže ja by som 
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určite išiel touto cestou toho jednoduchšieho riešenia, keď toto odmietneme, potom 

s tým bude obrovský problém, kde to dáme práve na základe toho, čo hovoríte, že nikto 

to nebude chcieť a v konečnom dôsledku, veď predsa to nie je v takej tesnej blízkosti 

obytných domov, táto lokalita. Pokiaľ teda viem, kde to je, tak aj na to treba prihliadať. 

Skúste o tom porozmýšľať. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, faktické sme vyčerpali. Pokračujeme v diskusii. Nech 

sa páči, nasleduje pán poslanec Saxa, potom pán poslanec Burdiga.  

 

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

občania, síce pán primátor to už povedal moju myšlienku, ktorú som chcel 

odprezentovať, ale ešte raz to poviem. Uvedomme si, sociálna oblasť, pomoc 

bezdomovcom a chudobným je štátom prenesená na obce, teda na mesto Košice. My to 

nestíhame, nezvládame to, nemáme na to peniaze a mali by sme práve poďakovať 

Arcidiecéznej charite, že takúto činnosť je ochotná bez účasti mesta, okrem pozemku, 

robiť. Je to len zlomok ich práce, ktorú robia pre skupinu obyvateľov, pre všetkých. 

Práve naopak by som očakával od nás, keďže to za nás robia, očakával by som od nás 

návrhy na pomoc, ako im vieme pomôcť pri prevádzke dajme tomu, tej budovy. 

Chápem, je to problém, možno skôr emočný. Dajme teda emócie stranou a poďme sa 

baviť pragmaticky a prakticky. Prvá stránka finančná, je nám jasné, je to pre nás 

výhodnejšie. Druhá stránka, chápem obyvateľov, ktorí podpísali tieto petície, že ich 

podpísali, ale podpísali ich s vedomím informácie, ktoré mali. Je zvláštne, že tieto 

petície išli súbežne v rovnakom čase na dva rozličné problémy. Prvý problém, je 

problém, ktorý by som aj ja podpísal. Je to opäť zanedbanie mesta roky rokúce, ktoré sa 

nestará o nelegálne skládky, nelegálne osady a problémy vznikajúce z toho. Čiže ja by 

som navrhoval, aby sme my, ako mesto Košice sa konečne začali zaoberať nelegálnymi 

osadami a to je v podstate ten problém, ktorý trápi nielen mestskú časť Juh ale v tomto 

bode sa bavíme o nej. Chápem, že večer, keď chcú ísť v tej danej lokalite Rosná 

a podobné ulice, priľahlé ulice, je tam problém. To chápem, ale nemôžeme tento 

problém spájať s niečím, kto nám niekto chce pomôcť. Preto chápem aj obyvateľov, 

ktorým keď predložíte petíciu za to, aby niekto odstránil nelegálnu osadu a vzápätí 

vedľa toho im podsuniete papier, kde je petícia číslo 2 a povieme im, ale charita ešte tu 

chce pridať ďalší. Je to také, nech mi je odpustené, Kotlebovské riešenie. Charita tu 

chce pridať ďalších bezdomovcov a trasme sa, bojme sa. Myslím, že aj dôkaz toho, že 

niektorí ľudia pri podpisovaní tejto petície uvažovali podobne ako ja, že pozor, je to 

rozdiel... (pozn.: zaznel zvukový signál) ...poprosím, ešte druhé kolo. Keď tu máme 219 

hárkov podpísaných za tú časť, ktorá je podľa môjho pohľadu problém, skutočný 

problém nelegálna osada. A za druhú už len 151, hárkov je podpísaných. Dobre, 

poprosí, hej, aj. Ako povedal pán poslanec Strojný, povedal presné čísla. Bol by som 

rád, keby sme tieto problémy oddelili, mesto, aby si plnilo, to čo by malo a my sme tu 

na to, aby sme to pomohli riešiť. Takže ešte raz. Ďakujem Arcidiecéznej charite, že sa 

o to zaoberá a ja si myslím, že by sme ten návrh mali podporiť. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Dvorský, s faktickou  

 

p. Dvorský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som rád možno 

dal na správnu mieru. To čo som chcel povedať. Možno som sa zle vyjadril. Vôbec nie 

som proti tomu, aby sa pomáhalo týmto ľuďom, absolútne nie. Ale choďte sa pozrieť 

dajme tomu na Požiarnickú, keď idú deti do školy alebo zo školy. Musia pre nich chodiť 

rodičia, pretože sa mnohí boja tade prejsť, lebo je tam kopu všelijakých tých ľudí, ktorí 
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obťažujú, robia zle. Je to jedna vec. Ja bývam na Furči, na Adlerovej, vedľa činžiaku, 

v ktorom bývaj ja, je ďalší činžiak a tam sú sociálne slabí alebo také krízové centrum. 

Bývajú tam ľudia, naozaj tí, ktorí potrebujú pomoc. Nie je s nimi žiadny problém. 

A myslím si, že ten problém nie je aj preto, lebo tam nie je ďalší cudzí element ako 

nejaká osada, ktorá vytvára, to čo vytvára. A tí ľudia na Juhu sa práve pre toto boja. 

Keby tam to nebolo, tá osada, možnože by nebol, taký veľký nesúhlas práve s týmto 

domom, ktorý treba naozaj tým ľuďom, aby im to pomohlo. Takže ja si myslím, že 

princíp nie je v tom, že netreba im pomôcť. Naopak. Treba im pomôcť, ale treba zvážiť 

mnohé iné veci okolo toho, ktoré s tým súvisia. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, pán poslanec Burdiga.  

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Dobrý deň, ešte raz. Na úvod by som rád uviedol, že naozaj sa plne 

stotožňujem so slovami pani viceprimátorky Gurbáľovej a takisto aj pani Adamčíkovej. 

Avšak, v tejto veci je treba poukázať aj na druhú stranu mince a to je sústredenie 

väčšieho množstva ľudí, ktorí žijú na ulici. Sám bývam v mestskej časti Juh, na 

Pasteurovej ulici, vedľa mestskej časti hneď je výdajné miesto stravy a viem, akými 

problémami sme sa borili my obyvatelia v blízkom okolí. Obdobným problémom, je 

predpokladám, aj to, prečo vznikla petícia proti týmto dvom osadám, ktoré za Malou 

stanicou sú. Ja petičiarov, resp. ľudí, ktorí podpísali petíciu samozrejme v tomto 

chápem, lebo keďže býva na Juhu, viem, čo sa tam deje, či už sa to týka Cottbusu, či sa 

to týka Astórie a okolia a tak ďalej. Teda predpokladám, že aj mestská časť Juh by dala 

iné stanovisko a aj petičiari by mali k tomu iný prístup, ako tu už niekoľko krát odznelo. 

Ak by sme dokázali získať stanovisko, resp. nejaký záväzok mesta, alebo resp. 

vyhlásenie mesta k nelegálnej osade ako takej, lebo každý sa bojí toho, že proste, keď 

tam vznikne charitný dom, tak tam príde ešte viacej ľudí a tie problémy sa ešte prehĺbia. 

Čiže sme pripravili, náš poslanecký klub, alternatívny návrh uznesenia, ktoré by mal 

predniesť o chvíľu pán Karaffa a verím, že v prípade, že by to uznesenie, ktoré 

prednesie pán Karaffa, teda že ho mestské zastupiteľstvo schváli, tak v tom prípade, aj 

ja osobne podporím prenájom nehnuteľností pre Arcidiecéznu charitu. Ten návrh 

uznesenia má pojednávať hlavne o tom, čo trápi Južanov a čo trápi aj pána starostu, 

prečo bolo stanovisko mestskej časti negatívne a to je riešenie nelegálnej osady na 

Jarmočnej. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, pán poslanec Karabin. Máte slovo. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Vrátim sa k minulosti spomínaným spojeným 

nádobám. Tak ako mestská hromadná doprava súvisí s parkovaním, tak aj stavba 

charitného domu súvisí s krízovým centrom. Prečo? Ja vysvetlím. Krízové centrum pre 

osamelé matky s deťmi zriadila práve Arcidiecézna charita v roku 2003. Od roku 2008 

sa presťahovali do Košickej Novej Vsi na ulicu Poľná. Ľudia sú nespokojní, ľudia ich 

tam nechcú, ľudia sú proti. Zariadenie, ktoré prevádzkuje táto charita je určené pre 80 

ľudí, to je z webovej stránky, dnes ich je tam 120. To je o 50 percent viac. Požiarne 

predpisy, videl som papier u pána starostu, nula bodov. Je to zdrap papiera. Pre niekoho. 

A my dnes máme prenajať pozemky pre Arcidiecéznu charitu, ktorá už dnes nezvláda 

situáciu v Košickej Novej Vsi. Ja sa pýtam. Ako zvládne výstavbu takého domu? Ako 

zvládne kolaudáciu? Ako bude zvládať prevádzku tohto domu? Prečo neumiestnime 

bezdomovcov, ľudí, ktorí nemajú domov, do Bernátoviec? Mal som tu telefonáty, že je 

to pre nich ďaleko. Ja sa pýtam. To je čo za argument? Keď niekto príde o strechu nad 

hlavou, my im ponúkame možnosť a niekto mi povie, že je to pre nich ďaleko. Ďalšou 
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vecou je, kolegovia, keď sme tu mali dvíhať ruky, kto si tu bol čo pozrieť, tak skúsme 

dvihnúť ruky, kto si bol pozrieť krízové centrum v Košickej Novej Vsi na Poľnej, ktoré 

prevádzkujem Arcidiecézna charita. Tá, ktorá žiada pozemky do nájmu. Podľa vás táto 

situácia, ktorá tam je, ak ste tam boli, je v poriadku? Podľa mňa, nie je v poriadku. Ja 

som tam bola aj dnes. Pýtal som sa ľudí, nie sú s tým spokojní. Neviem, či by ste vy 

boli s tým spokojní. Poďte sa tam pozrieť, toto prevádzkuje Arcidiecézna charita. Len 

na záver chcem povedať, že si pamätám na slová aktivistov, keď vraveli, že parkovanie 

má riešiť mesto, nie súkromná EEI. A ja sa pýtam. Tak rovnako budem trvať na tom 

ako poslanec, aby bezdomovcov, týrané matky s deťmi riešilo mesto Košice nie charita, 

mesto Košice. A to isté mesto Košice musí brať na zreteľ stanovisko danej mestskej 

časti, taký bol prísľub, pán primátor. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, faktické - pán Rovinský, Karaffa a Saxa.  

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobre, ja by som trochu zareagoval na pána 

poslanca Lesňáka. Pána Kuffu asi všetci poznáme. On svojho času, keď zriadil to 

zariadenie, kde zbiera ľudí všelikade, ľudí, ktorí nie sú schopní sami sa o seba postarať. 

Raz vznikla taká situácia, že došli úradníci a začali počítať koľko ľudí tam má a koľko 

má schválený ten počet. No a ten počet bol značne prevyšujúci a povedali, že on ich 

musí vybrať von, že teda nemôžu tam byť. Tak on tých ľudí zobral a odniesol ich ku 

tomu, kto sa o nich mal postarať, tam ich zložil na chodbe a povedal, tak a teraz sa 

starajte. Myslím si, že aj toto ukazuje na to, ako sa venujeme tejto oblasti.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Do diskusie. Nech sa páči, pán poslanec Karaffa.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel reagovať na 

tu Košickú Novú Ves. A aj tam som bol pán kolega, Karabin. Boli sme tam členovia 

majetkovej komisie z mojej iniciatívy, pán poslanec Karabin. A vieme o tom probléme 

a v podstate do budúcna taktiež budem trvať na tom, aby sa tam tie podmienky zlepšili 

a toľko vlastne k tomu. Čiže, ale pokiaľ ide o tie nádoby, o ktorých ste tu hovorili. Ja 

mám taký dojem, trvá to pol roka, ale možno že ma prekvapíte, že sa to zmení, že 

začnete konečne z toho deštruktívneho pôsobenia v zastupiteľstve pôsobiť 

konštruktívne. Takže druhý polrok máte na to, aby ste ukázali, že viete byť aj 

konštruktívny, nielen deštruktívny. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Saxa, nech sa páči.   

 

p. Saxa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja by som sa chcel spýtať pána 

poslanca, či za to, že je tam prekročená kapacita, že tí ľudia potrebujú pomôcť, môže 

Arcidiecézna charita? Do toho stavu, čo sú tí ľudia, matky s deťmi. To ich čo, charita 

ich k tomu donútila? Veď mi práve máme poďakovať tej charite a opäť dať príspevok, 

že zastupuje nás mesto. Ak máte iný názor, skúste vy ako starosta vo vašej mestskej 

časti, či nie čo neviete vy pomôcť matkám s deťmi. Hej, čiže, hovoriť o tom, že charita 

je zlá, lebo má tam 80 lebo 130, dobre, vymýšľam si čísla, lebo si nepamätám, čo ste 

vraveli. To je dosť scestné. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Lesňák. 

 

p. Lesňák, poslanec MZ: Úvodom sa chcem poďakovať pánovi Rovinskému, že reagoval na 

môj príspevok, ktorý ešte len príde. To sa málo kedy vidí. Ale teraz poďme k veci. 
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Máme tu skutočne vážny problém. Nie je to populárne. Sám ako bývalý starosta 

toľkokrát spomínanej a rezonovanej Mestskej časti Košice - Košická Nová Ves. Viem 

o tom, že ľudia, ja tí, ktorí boli v počiatku v Košickej Novej Vsi za to, aby som bola 

zriadená Arcidiecézna charita, za tých 10 rokov jej činnosti zmenili názor. Ale nie je to 

problém Arcidiecéznej charity, je to problém predchádzajúcich vedení tohto mesta, 

predchádzajúcich zastupiteľstiev a poslancov, pretože za 10 rokov alebo 11 rokov 

pôsobenia Arcidiecéznej charity v Košickej Novej Vsi mesto Košice nebolo schopné 

urobiť a nezrealizovať žiadny iný projekt pre svojich občanov, ktorým by pomohlo 

v núdzi. Teraz máme možnosť. Chcem apelovať na ľudskosť, ktorá by mala byť medzi 

nami a hlavne sme ľudia a skutočne nikto z vás nevie, kedy sa do tej sociálnej siete 

dostane a kedy bude možno potrebovať pomoc takého to zariadenia. Kiež by pánboh 

dal, aby tých ľudí bolo čím menej, ale bohužiaľ, skutočnosť je taká, že tých ľudí je čím 

viac. Ako starosta neraz som sa dostal do konfliktu s pánom riaditeľom Arcidiecéznej 

charity, s pánom Korpesiom, ktorý je tu. Ale stále je tá ľudskosť v popredí a to, že to 

zariadenie v Košickej Novej Vsi je v takom stave, že robí problém prakticky už v celej 

mestskej časti nie iba susediacim domom, je dôsledkom nekonania mesta v tejto oblasti. 

A teraz konečne máme možnosť, či je to na Juhu, niečo vybudovať, či je to v Krásnej, 

kde predchádzajúci starosta, pán Kažimír, začal takýto projekt realizovať. Neviem 

v akom je teraz stave, lebo je tam nový pán starosta, nové zastupiteľstvo. Ale problém 

Košickej Novej Vsi sa bude dať postupne eliminovať, ako náhle sa vybudujú ďalšie 

zariadenie, kde budeme môcť pracovať. Teraz hovorím, budeme môcť pracovať, ako či 

už poslanci mesta Košice alebo dobrovoľníci s týmito ľuďmi, pretože pomôcť jednému 

človeku, jeden citát vraví, pomôž jedného človeku a pomôžeš tým celému svetu. Proste 

je dosť možné, že z tej zbludilej cesty tých ľudí, ktorí zišli z tej životnej cesty na nejaké 

bočné chodníčky, budeme vedieť prinavrátiť do systému fungovania viacerých a mám 

za to, že aj v tej Košickej Novej Vsi hoci aj predimenzovanej a robí to neplechu, sa 

urobilo dosť práce s týmito ľuďmi a niektorí z nich sa vrátili do normálneho života. Ale 

vravím, ten problém vznikol hlavne preto, lebo Košická Nová Ves nie je schopná 

alokovať ľudí z Fiľakova po Čiernu nad Tisou. My tam máme koľko ľudí a bohužiaľ, 

nemôžeme im dať ani trvalé pobyty, lebo jednoducho sa to nedá. Chcem len dopovedať. 

Momentálne tam ľudia žijú, nie sú prihlásení na trvalý pobyt. Majú de facto štatút ako 

bezdomovca a mestská časť na nich nepoberá ani peniaze. Ale to už je iná kapitola. 

Teraz hovorím o tom, aby mesto sa zobudilo a začalo riešiť sociálnu politiku. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Grega, nech sa páči.  

 

p. Grega, poslanec MZ: Faktická poznámka. No, je to pravda, že charitu supluje to, čo by 

malo byť mesto. Myslím si, že mesto konečne začne konať v tomto smere. Bosákova 

bola na území Starého mesta. Som sa tam veľakrát zúčastňoval pred Vianocami tých 

večierkov. Nosili sme tam kapustnicu, potom tam začali chodiť ďalší starostovia a fotili 

sa, rozprávali, každý sľuboval a tak ďalej a tak ďalej a nič z toho sa neurobilo. Čiže ja 

už keď som tam chodil, už som sa vlastne hanbil. To čo sa dalo, sem tam sme pomohli, 

aj z vlastného, či to už bola ja neviem, práčka, prestieradlo a také rôzne veci. Takže, ja 

by som tiež chcel touto cestou poďakovať pánovi Korpesiovi. Toto nikto nevidí a zažili 

sme, keď bola zima a niektorí ľudia zamrzli, neviem, čo bude robiť potom.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Rovinský. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Bolo to niekedy medzi rokom 2000 až 2004, keď na Fialkovej 

ulici, tu neďaleko, mrzli ľudia v kríkoch. Chcel som riešiť ich situáciu a vtedy mala 
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problém Arcidiecézna charita na Bosákovej, lebo pokazil sa im kotol. Tak som požiadal 

všetkých poslancov mesta Košice na všetkých úrovniach, že pomôžte, dostávame teraz 

vianočnú, či koncoročnú odmenu, lebo bolo také obdobie, tak dajme to na tú 

Arcidiecéznu charitu a dal som číslo účtu. Po dajakom čase, ktorý novinár z košického 

Korzára šiel potom, že koľko sa podarilo vyzbierať, tak na účet charity prispel poslanec 

Rovinský a Evanjelická cirkev habsburského vyznania. Teraz netreba dať žiadnu 

odmenu, teraz stačí tlačiť to tlačidlo, čo máte pred sebou, to zelené. A aby sme pomohli 

tým ľuďom, ktorí to skutočne podporujú. Tuná máme dva problémy, ktoré súvisia a dve 

výzvy. Jedna je výstavba toho domu a druhá je tie nelegálne obydlia. Pokiaľ my teraz 

povieme, že treba stavať tu Arcidiecéznu charitu, dom charity, tak to nebude skôr ako za 

dva roky a tie dva roky treba veľmi silno robiť na tých ľudí, ktorí bývajú v tých 

obydliach. A ešte jedna vec k prevádzke. Prevádzka musí byť bezpečná. To znamená, že 

zamerajme sa na to, že čo všetko treba robiť, aby prevádzka bola bezpečná. Dám taký 

príklad, lebo niekto tu spomenul väzenie. Okolo väzenia bývajú ľudia a sú to celkom 

zaujímavé byty, hodnotené a prečo, lebo tá prevádzka je bezpečná. Tam vo vnútri sú 

nebezpeční ľudia, ale tá prevádzka je tak bezpečná, že určite domy na Floriánskej, byty, 

majú veľmi slušnú cenu. Čiže, ja by som skončil tak, košickým, maďarským príslovím 

– peniaze rozprávajú a psy brešú. A my týmto môžeme vyjadriť, že chceme riešiť tú 

situáciu. Koľko peňazí do toho dáme a prvá vec, treba to rozhodnutie urobiť. Odlíšme 

sa od tých, ktorí tu boli predtým a neriešili otázku. Odlíšme sa tým, že začnime riešiť tú 

otázku. Ďakujem.  

 

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

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Pripájam sa k tomu, čo 

hovoril pán Rovinský. Ja mám jasno vo veci prenájmu pozemku. Teda prihlásil som sa 

hlavne kvôli téme, ktorá sa vlastne pripojila k tejto téme – búranie nelegálnej osady. 

A musím sa fakt vrátiť niekoľko rokov do minulosti. Kolega Hlinka hovoril, že 

rozhodovali o búraní, preto lebo im to bolo tak povedané. Čo sa týka rozhodnutia 

o búraní resp. statických posudkov, bolo to rozhodnutie na základe skutočne asi 

podaných informácií a len v pozadí bola tá informácia asi taká, že lacnejšie a ľahšie je 

zbúrať ako opraviť niečo jestvujúce. Búralo sa skutočne už stovky bytov na Luníku IX, 

postavilo sa 12 z eurofondov. Opäť sa vrátim do minulosti, lebo ako kontrolóra Luníka 

IX ma pozval vtedajšia pani námestníčka a bol tam aj riaditeľ magistrátu. Snažili sa so 

mnou konzultovať niektoré témy Luníka IX, kde som ich dôrazne upozornil, aby sa 

prestalo s búraním na Luníku IX, lebo všetko sa nám rozpŕchne do záhradkárskych osád 

a do chatových osád. Žiaľ toto naše upozornenie mnohých možno aj ďalších nebolo 

vyslišané a arogantne sa pokračovalo v tom. Žiaľ možno niektorí poslanci ste boli 

obetou toho, že je treba búrať. Teraz k statickým posudkom. Je skutočné, že v tých 

statických posudkoch bolo napísané, že tie domy môžu ostať s výnimkou možno 

jedného bytového domu, ktorý bol poškodený požiarom, ostatné všetky sa dali opraviť. 

Ale volilo sa to lacnejšie, rýchlejšie riešenie, ale neurobila sa tá náhrada. Ako sa 

ukázalo, že likvidácia tých nelegálnych osád nie je takým ľahkým sústom, ako keď 

vznikol problém Mašličkovo, keď tam nabehla garnitúra mesta, že raz dva to vyprášim 

a dá sa povedať, že dosť s dlhým nosom odošli z Mašličkova, lebo nebolo to také 

jednoduché, čo nebude ani také jednoduché v riešení pri Jarmočnej a možno v ďalších 

lokalitách. Pred pár dňami sme boli s pánom starostom Šaňom na Stavebnom úrade 

v Bidovciach. Totiž je vydané rozhodnutie na búranie ďalšieho bytového domu 

Hrebendová 30 – 32. Je plánované na tento rok, dokonca, bol tam už vybraný aj 

dodávateľ. A všemožne sa snažíme zastaviť búranie na Luníku IX, bo ďalších možných 
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30 bytov tam padne. Možno že ľudia sú už niekde v tých nelegálnych osadách, ale 

statický posudok, ktorý nám bol spracovaný...Dovoľte mi, dokončiť ešte 3 myšlienky. 

By som si vyčerpal ešte ďalší limit. A statický posudok hovorí, že tento dom, ktorý je 

určený rozhodnutím na búranie je, v podstate dá sa opraviť. Áno, ale musí sa postaviť 

v rámci, ako keby to bola nová stavba s príslušnými normami, izoláciami a tak ďalej. Je 

škoda, že sa nezačalo opravovať skôr. A Stavebný úrad povedal, že nemá s tým žiadny 

problém, ak mesto Košice príde a požiada buď o odklad toho búracieho povolenia, 

posunutie, resp. príde s novým návrhom a posúdi sa. Čiže, teraz apelujem skutočne na 

kolegov. Prijalo sa už veľa zlých rozhodnutí v minulosti, ja už nemienim podporovať 

zlé rozhodnutia. Mestská časť Luník IX ide teraz stavať 48 bytov v projekte Prestupné 

bývanie. Samostatne ako mestská časť. Je na čase, aby aj ostatné mestské časti 

v spolupráci s mestom Košice začali stavať byty príslušného štandardu pre problémové 

skupiny obyvateľov mesta. Na výstavbu týchto bytov nižšieho štandardu sú k dispozícii 

nenávratné zdroje v slušnom percente a dá sa ich dofinancovať zo ŠFRB. Ak tieto byty 

vytvoríme, môže tam vzniknúť kontrolované bývanie aj s príslušnými sociálnymi 

službami. A môže to byť štartom na odstránenie mnohých problémov, ktoré máme 

v meste. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, pán poslanec Šaňa. 

 

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

ja určite budem hlasovať za charitný dom, pretože si myslím, že takýto podobný dom by 

mal byť v každej mestskej časti, či minimálne jeden, u nás aj dva. Keby sme chceli 

vlastne presťahovať všetkých ľudí bez domova, ktorí sú v iných mestských častiach, 

ktorí majú trvalý pobyt na Luníku IX, ale čo som chcel povedať. Niektorí si 

neuvedomujú, že ako viem pomôcť nejaký taký dočasné umiestnenie rodiny resp. aj 

jednotlivcov bez domova do nejakého slušného bývania, kde vlastne sa môže 

naštartovať. Ja vám uvediem jeden príklad. No zažil som za posledné 4 roky viac takých 

podobných, ale tento je taký, dosť taký vážny bol. Pred štyrmi rokmi prišla za mnou 

jedna rodina. Teda otec tej rodina a potreboval odo mňa pomoc. A mi hovoril, že aký je 

zúfalý, on je niekoľko rokov bez domova s rodinou. Niekedy prespávajú na ulici, 

niekedy ich prichýli nejaká rodina. Že až takí boli zúfalí, keď išli s manželkou popri 

rieke s deťmi, že už mali také myšlienky, že najprv hodia do rieky svoje deti aj seba 

potom. To asi to nikto neverí. Čiže tento príbeh viem. Potom ja som začal pracovať na 

tom, aby som mu pomohol, lebo už nie on bol zúfalý ale ja. Tak tejto rodine som tak 

pomohol, že nakoniec dostal byt v spomínanej novej výstavbe, ktorá je na Luníku IX. 

Začalo sa s tým, že dostal kvalitné bývanie, vybavil som mu zamestnanie a neskôr chcel 

ešte lepšie žiť, tak aj jeho manželka si sama našla prácu. Dneska žijú veľmi slušne, 

v tom bytovom dome a prispievajú do systému. Proste sú polnohodnotní títo obyvatelia, 

ale dlho by som o tom rozprával. Ale každý kolega, poslanec, poslankyňa kľudne sa 

hláste ku mne, ukážem, pôjdeme do toho bytu, ku tej rodine. Určite bude chcieť bez 

medializácie, ani ja som to nikdy nepotreboval medializovať, ani on nechcel, ale 

vyrozpráva vám svoj príbeh. Táto rodina, kľudne. Príďte, pozrite a potom môžete 

rozprávať o tom, či treba pomôcť týmto ľuďom v núdzi alebo nie. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, pani poslankyňa, Slivenská. 

Nasleduje potom pán poslanec Karaffa.  

 

p. Slivenská, poslankyňa MZ: Ja by som sa chcela opýtať, ako už bolo avizované na začiatku 

vami pán primátor, že pán riaditeľ sa nám vyjadrí aj k financiám a k čerpaniu z IROP. 
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Tak na predmetnú územie je vypracovaný projekt a na ktoré má Arcidiecézna charita 

schválené financie tohto Integrovaného regionálneho operačného programu. Tak ja sa 

chcem opýtať, či je možné zmeniť lokalitu, na ktorej bude táto stavba umiestnená, tak 

aby sa to dodatočne dalo nejak zmeniť vo vzťahu k týmto financiám, ktoré majú byť 

čerpané. A teda, či je možné teoreticky, ak by sme na ďalšom zastupiteľstve dali nejaké 

alternatívy iného umiestnenia tohto charitného domu, tak že Arcidiecézna charita 

nepríde o tieto financie. Mne v tomto návrhu chýba koncepcia, lebo myslím si, že ak by 

bol pre celé mesto vypracované nejaký koncepčný návrh, kde by teoreticky mohli byť, 

tieto domy stáť, tak určite by sa každej mestskej časti rozhodovalo jednoduchšie, lebo aj 

Juh by videl, že áno aj na Ťahanovciach je takýto zámer a možno v blízkej budúcnosti 

tam bude takisto nejaký charitný dom alebo nejaké iné takéto zariadenie stáť. Tak ako aj 

pán primátor už spomínal, že samozrejme, je v akomkoľvek takom obdobnom zámere 

vlna nevôle a nespokojnosti i v prípade, ak by sme išli budovať väznicu alebo krízové 

centrum alebo akékoľvek podobné zariadenie. No, ak by sa ponúkla mestskej časti Juh 

nejaká satisfakcia, napríklad zvýšený počet hliadok alebo niečo podobné, tak tiež si 

myslím, že tí obyvatelia a poslanci by sa rozhodovali jednoduchšie a nevnímali by toto 

ako niečo v úvodzovkách za trest. Ďakujem. Dúfam, že mi niekto odpovie na tie moje 

otázky v súvislosti s IROP. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Určite áno. Ja som len chcel, aby prešli poslanci a potom možno 

do druhého kola. Pán riaditeľ je určite pripravený. Nech sa páči, pán poslanec Karaffa, 

pán Schwarcz a nasleduje pán poslanec Karabin.   

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja si dovolím najprv teda rekapituláciu. 

Ako som už povedal v jednom zo svojich príspevkov, tejto téme som sa trošku viac 

venoval, aby som tie informácie mal z prvej ruky. Minulý týždeň sme absolvovali 

s pánom riaditeľom magistrátu, pánom Čopom a s kolegom Blanárom, teda takú 

prehliadku zariadenia na Bosákovej ulici. Tento týždeň v pondelok sme absolvovali 

stretnutie, resp. zúčastnili sme sa zastupiteľstva zasadnutia mestskej časti Juh, kde bolo 

prijaté uznesenie teda, že mestská časť nesúhlasí s týmto zámerom na Jarmočnej. 

Následne deň na to sme absolvovali v terénnych autách po daždi prehliadku tej 

záhradkárskej lokality za účasti mestskej polície. Boli sme u tých miestnych obyvateľov 

a reálne sme videli, v akých podmienkach žijú. Podmienky, ktoré nie sú vhodné 21. 

storočia a žiaľ bohu aj to je realita. No a môj záver v podstate z toho, čo som videl a čo 

som čítal. Súčasný stav na Juhu súvisiaci s obyvateľmi spomínanej záhradkárskej 

lokality je jedna téma jeden veľký problém. Avšak výstava charitného domu na 

Jarmočnej je iná, druhá téma, ktorou sa niektorí kolegovia snažia získať politické body. 

Výstavbou charitného domu na Jarmočnej ulici ja svojimi hlasovaním podporím 

a zároveň si teraz dovolím predložiť návrh uznesenia v mene poslaneckého klubu 

Košickí aktivisti a nezávislí a zároveň sa prihlásim ešte aj s procedurálnym návrhom 

a budem žiadať o podporu, aby sme zmenili poradie hlasovania, pán predsedajúci. Čiže 

návrh uznesenia znie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných 

právnych predpisov žiada primátora mesta Košice, aby a) inicioval spoluprácu 

s Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity za účelom 

tvorby komplexného riešenia nelegálnych osád na celom území mesta Košice. b) 

pripravil a predložil odbornej verejnosti na pripomienkovanie a Mestskému 

zastupiteľstvu v Košiciach na schválenie aktualizáciu strategického dokumentu 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Košice v zmysle bodu a. c) inicioval 

rokovania s vlastníkmi pozemkov v záhradkárskej lokalite v katastrálnom území Južné 

mesto ohraničenej ulicami Pri bitúnku a Jarmočná za účelom riešenia nevyhovujúcej 
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situácie s bezpečnosťou, čistotou a dodržiavaním verejného poriadku v mestskej  časti 

Juh. d) predložil Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach správu o výsledkoch rokovaní 

s vlastníkmi v zmysle bodu c najneskôr na jeho rokovaní v decembri 2019, termín 

rokovanie mestského zastupiteľstva 12/2019. Zodpovedný Ing. Jaroslav Polaček, 

primátor mesta Košice.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Procedurálny návrh, nech sa páči. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Teraz predkladám procedurálny návrh a žiadam 

o vašu podporu. Procedurálnym návrhom žiadam zmeniť v poradí hlasovania, tak aby sa 

o tomto návrhu, ktorý som pred chvíľou prečítal, hlasovalo pred návrhom, ktorý vlastne 

predložila pani viceprimátorka Gurbáľová. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Procedurálny návrh, nech sa páči, hlasujme. 

 

Hlasovanie č. 13 - za: 26, proti: 1, zdržali sa: 2 

 

p. Polaček, primátor mesta: No, nech sa páči, s faktickou, pán poslanec Hlinka. 

 

p. Hlinka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Prihlásil som sa, pretože do diskusie, 

máme tam červenú stopku, takže som nebol vyzvaný, aby som hovoril v rámci bodu 

diskusia. Takže využívam túto možnosť s faktickou. Ja súhlasím plne s názormi pani 

poslankyne, Slivenskej, ktoré tu boli tlmočené. Čo sa týka financií na IROP. Práve 

naopak, tu mesto Košice má k dispozícií nespochybniteľný a dobrý pozemok vo výmere 

viac ako 4 tisíc metrov štvorcových na Bosákovej ulici, na ktorom, aj v súčasnosti, na 

jeho časti stojí dom, ktorý by mal byť časom likvidovaný. Takže ja nevidím dôvod, keď 

hovoríme o tom, že iné riešenia momentálne lokalitne neexistujú, prečo sa tu nebavíme 

o tom, aby sa táto stavba budúceho Arcidiecézneho charitného domu nezriadila ako 

pevná stavba na Bosákovej ulici. Povedal som aj o Luníku IX, čo sa týka náhradného 

riešenia za Popradskú ulicu. A na záver pripomínam, prosím, aby dostal slovo tu 

prítomný poslanec a občan, Stanislav Tkáč.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Áno, najprv dobehnú poslanci. Nech sa páči, pán 

poslanec Schwarcz a pripraví sa pán poslanec Karabin. 

 

p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja len naviažem na záver tej mojej 

faktickej pripomienky k stanovisku mestskej časti. Skutočne, tak ako som povedal, 

ľudia sa vyjadrovali k niečomu, ako dva plus dva sa rovná šesť, aj čo sa týka petície, aj 

čo sa týka zastupiteľstva miestneho, ktorého sme sa zúčastnili. Do veľkej miery alebo 

istej miery je to možno aj chyba vedenia mesta, čo sa týka komunikácie. Škoda, že 

nebol nikto na tom prvom verejnom prerokovaní, pretože osobne si myslím, aj podľa 

informácií, ktoré sa ku mne dostali, tak iniciátori petície a boli sme aj na zastupiteľstve, 

už len pracovali s informáciami, ktoré si nejakým spôsobom zabezpečili. Mnohé z nich 

boli konštrukcie nejaké, už potom to šlo na takej vlne emócií mimo pragmatizmu a tak 

ako povedal pán Karaffa, a možno aj zbierania politických bodov, ale aj ľudia, ktorí 

v mestskej časti bývajú a podpisovali petíciu, mi hovorili, ktoré kľúčové slová boli 

použité. A naozaj, aj na tom zastupiteľstve padali čísla, kapacita toho charitného domu, 

300 miest a ďalších 500 ľudí, ktorí prídu na polievku. Jednoducho skutočne v tomto 

kontexte verím, že tí ľudia sa báli. Ale tak, ako tu bolo už viackrát povedané, oni 

v podstate majú v hlave skúsenosť s ľuďmi z nelegálnej osady, ktorých stretávajú v tejto 
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lokalite. A ja verím, určite pozitívne je, že sa otvorila diskusia o tejto osade v rámci 

tohto bodu, aj keď to na prvý pohľad nesúvisí, sme zistili, že súvisí a dokonca to je 

samotný problém. A ja verím, že tak ako povedal pán Rovinský, tento charitný dom, ak 

sa bude realizovať, tak bude stáť možno o dva roky o dva a pol roka a že je to 

dostatočný priestor na to, aby sme vyriešili tú nelegálnu osadu. Aj to si treba uvedomiť, 

že to riešenie nie je zbúraním a to je celé. Čiže určite to bude vyžadovať nejaké také 

komplexné riešenie, ale ja verím, že ten charitný dom, že emócie opadnú a kým tam 

bude stáť, tak to bude všetko tak, aby tie obavy, ktoré teraz sú a možno sú do istej miery 

emočne vyvolané, tak pominú a skutočne, tak ako som povedal aj na klube aj v iných 

diskusiách viem nájsť v tejto chvíli sto argumentov pre výstavbu a sto argumentov proti. 

Ale nakoniec pri hlasovaní som sa rozhodol, že dám na misku váh pomoc naozaj ľuďom 

pri, dá sa povedať záchrane života alebo ich osudov, oproti verím, že o dva roky, dva 

a pol roka, už neopodstatneným obavám obyvateľov, ktorí bývajú blízko tejto lokality. 

Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Hlinka, s faktickou. 

 

p. Hlinka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Chcem vysvetliť tú poznámku, tú že 24.6., že sa 

nezúčastnil nikto z vedenia mesta na verejnom prerokovaní tohto zámeru. My sme 

pozvánku poslali ako na primátora mesta, tak aj na magistrát mesta. Žiaľ došiel iba 

splnomocnený radový zamestnanec zo sociálneho oddelenia magistrátu. To znamená, aj 

z toho je vidno, akú vážnosť tomu vedenie mesta pripisovalo, aby sa zúčastnilo na takej 

vážnej téme ako je verejné prerokovanie zámeru s obyvateľmi mestskej časti Juh. 

Keďže tam neboli, málokto vedel zodpovedať to, čo možnože by chceli povedať a to je 

výsledok taký, aký je v súčasnosti ten stav, o ktorom sme sa bavili prednedávnom.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán starosta, nie je to od vás veľmi fér, pretože 

každý má svoju prácu, má dohodnuté rôzne stretnutia a niekedy sa nedá prísť na 

stretnutie, ktoré je určené treťou osobu, aby sme to dokázali stihnúť. Preto sa to riešilo 

tak, ale prišiel k vám človek, ktorý dokázal odkomunikovať každú jednu otázku. Nech 

sa páči, pán poslanec Karabin, v diskusii. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Kolegovia a pán Saxa, ja som nevravel, 

že Arcidiecézna charita je zlá. Poviem to otvorene. Nevie prevádzkovať krízové 

centrum na Poľnej a podľa môjho názoru nebude vedieť prevádzkovať ani postaviť 

charitný doma na Jarmočnej. A spýtam sa vás pán, Saxa, kolegovia, to že je tam 

prekročená norma, že je tam tých ľudí podstatne viac, na tej Poľnej, za to môže 

poslanec Karabin, alebo obyvatelia Košickej Novej Vsi? Že tam sú opustené matky 

s deťmi, že ich navštevujú muž, ktorí si neďaleko rozbalia svoj stan a prevádzkujú 

činnosť ako v Starom mesta pri Malej stanici, za to môže poslanec Karabin alebo ľudia 

z Košickej Novej Vsi? Pán poslanec, veď krízové centrum neprevádzkujú obyvatelia 

Košickej Novej Vsi, prevádzkuje ho charita. Tá charita, s ktorej činnosťou sú ľudia 

nespokojní. Chápete?  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, len škoda, pán poslanec, že za obdobie, ktoré ste 

boli poslancom prvýkrát kritizujete charitu. Bolo na to veľa veľa rokov predtým. 

S faktickou pán poslanec, Vrchota, Saxa a pán námestník. 

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán kolega, chcem a opýtať. Vy by ste vedeli 

lepšie prevádzkovať takého charitné centrum? Nie je predsa len lepšie a nie je to 
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prínosom pre spoločnosť, keď sa týchto ľudí pokúsim integrovať a pomôcť im ako ich 

nechať na ulici, kde sú záťaž pre obyvateľov? Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Saxa. 

 

p. Saxa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, rád by som odpovedal. Prvá časť 

otázky. O bezpečnosť. Celý tento problém, charita len supluje mesto. O bezpečnosť 

a poriadok v okolí tohto zariadenia má dbať mestská polícia, v prvom rade, alebo štátna 

polícia. To že charita neviem organizovať takéto niečo. Pán poslanec, pán starosta, 

sadnite si za internet, pozrite sa, čo všetko charita rieši. Charita, katolícka charita nikdy 

nikoho neodmietla a neodmietne, radšej urobí to, že zoberie toho človeka pod strechu aj 

keď poruší zákon, poruší bezpečnostné predpisy. Je stále lepšie porušiť požiarne 

a bezpečnostné predpisy pre toho daného človeka, ako zamrznúť vonku, umrieť od 

hladu alebo byť terorizovaný nejakou inou osobu. Žiaľ je to smutné. Charita je skôr 

ochotná pomôcť a potom rieši všetko ostatné.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán námestník, nech sa páči.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne, pán 

poslanec, posledné 4 roky ako aj ja aj vy ste tuná sedeli. Dnes sa tuná bavíme, že aká je 

charita podľa vás zlá v správe týchto, alebo nedôsledná. By som to tak povedal, z vášho 

pohľadu nedôsledná a že ten režim tam nie je taký, ako by ste si ho vy predstavovali. 

Mesto Košice v súčasnosti prevádzkuje vďaka Psychosociálnemu centru útulok 

a núdzové bývanie na Adlerovej. Všetko ostatné za nás tu robia tretie subjekty. Chcete 

to prevziať na plece mesta? Alebo mestskej časti? 800 tisíc eur stojí prevádzka 

Bosákovej. Chcete to prevziať, aby sme to prevzali všetko pod mesto, keď tu je nejaký 

subjekt, ktorý reálne sa snaží a nás odbremeňuje ako mesto od toho. Podľa mňa je to, by 

to bolo hlúpe rozhodnutie.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ak dovolíte, vážené poslankyne, vážení poslanci, 

o slovo požiadal skrz poslancov pán Tkáč. Ja mu týmto dávam slovo, aby vystúpil. 

Máte štandardne 3 minúty ako každý jeden z poslancov. Nech sa páči, máte slovo. 

 

p. Tkáč, poslanec miestneho zastupiteľstva MČ Juh: Ďakujem za slovo. Vážený primátor, 

vážení poslanci, dnes rozhodujete o vážnej veci, o dome charity na Jarmočnej 

v mestskej časti Juh. Obraciam sa na vás s prosbou ako poslanec mestskej časti Juh ale 

hlavne v mene občanov mestskej časti a všetkých poslancov mestskej časti Juh, ktorí 

jednohlasne pri 100 percentnej účasti na miestnom zastupiteľstve prijali uznesenie, že 

mestská časť nesúhlasí s týmto. Chcem najprv vyjadriť veľkú úctu k práci Arcidiecéznej 

charity aj ostatným organizáciám a jednotlivom, ktorí vlastne svojou činnosťou suplujú 

prácu, ktorú by malo vykonávať a zastrešovať mesto a oni by mali byť len nápomocní. 

Prosím primátora a mesto, aby začalo konečne riešiť problém bezdomovectva 

a nelegálnych osád a nezakrývalo pred nimi oči, pretože tieto problémy trápia občanov 

omnoho viac ako MHD, Národné tenisové centrum alebo EYOF. S problémami, týmito, 

sa stretávajú občania denno-denne vo svojich príbytkoch. Prosím primátora a hlavne vás 

mestských poslancov, aby ste sa pred hlasovaním o zrušení domu charity na Bosákovej 

a o premiestnení na Jarmočnú zamysleli a nespravili zlé rozhodnutie, lebo už sa to raz 

postaví a toto zariadenie na jednom miesto navždy zostane. Vypočujte si aj hlas, vôľu 

občanov mestskej časti Juh, pretože nie je pravda, že na petícii jednej bolo 1500 a na 

druhej 2 tis. podpisov. Na obidvoch petíciách bolo vyše 2 tis. podpisov, pretože jeden 
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hárok mal 15 riadkový a druhý mal hárok 10 riadkový. A nikto si tu nevybíja politický 

kapitál, čo som tu počul. Ja nie som proti výstavbe takéhoto zariadenia, ale určite nie na 

Jarmočnej za koľaje železničnej trate, zrejme aj v ochrannom pásme železníc, za 

štvorprúdovou frekventovanou komunikáciou, do blízkosti obytnej zóny, v blízkosti 

materských a základných škôl, hlavne do susedstva nelegálnych rómskych osád, kde už 

teraz žije sčítaných okolo 210 obyvateľov. Ale v skutočnosti ich tam je oveľa viac 

a počet z mesiaca na mesiac rastie. Ja nie som proti výstavbe. Myslím si, že dom charity 

na Bosákovej bol prijatý hlavne preto, lebo je vhodne umiestnený a bolo by veľkou 

chybou ho presunúť inde. Z miesta, kde je mesto vlastníkom pozemku vyše 4 tisíc 

metrov štvorcových do plochou stiesnených a polohou nevýhodných podmienok. Som 

skôr za to, aby nový dom charity sa vybudoval v susedstve už tohto nevyhovujúceho 

domu na Bosákovej a tento potom zbúrať alebo nájsť iné vhodnejšie miesto na jeho 

umiestnenie. Verím, že ako poslanci volení ľuďmi nepôjdete proti vôli občanov 

a Mestskej časti Košice - Juh. Bol by to veľmi zlý signál, že práve to, čo ste pred 

voľbami vyčítali predchádzajúcemu vedeniu, by ste teraz sami spravili. Len za 4 dni 

podpísalo petíciu proti umiestneniu ubytovne do tejto lokality dve tisíc občanov 

a podotýkam jednu aj druhú. Občania podpismi vyjadrili svoj názor ale aj sami aktívne 

sa zapájali a zbierali podpisy pod petíciu, či na ulici, či vo svojich obytných domoch, 

z čoho som bol milo prekvapený a veľmi im za to ďakujem. Vážení.. Môžem 

pokračovať? Vážení poslanci, zamyslite sa pred hlasovaním a nehlasujte prosím vás za 

starý 10 ročný projekt, ktorý, ako sama povedala pani námestníčka primátora, Mgr. 

Lucia Gurbáľová, prítomná na našom miestnom zastupiteľstve, len vytiahli zo šuflíku, 

a nedovoľte rozhodnúť niekomu od stola napriek tomu, že podmienky v tejto lokalite sa 

za tieto roky úplne zmenili. Vtedy tam žiadne nelegálne osady neboli, ale aj vtedy, pred 

desiatimi rokmi to bolo, myslím si, zlé riešenie pre všetky dôvody, ktoré som uviedol 

vyššie. Čudujem sa, že tento bod z dnešného mestského zastupiteľstva pani námestníčka 

primátora, Mgr. Lucia Gurbáľová, nestiahla, napriek tomu, že bola a počula na našom 

zastupiteľstve tu nevôľu občanov, poslancov a nespočetne veľa argumentov proti, ale 

ani jeden argument, okrem časového, prečo práve na Jarmočnej. Prosím vás, nehlasujte 

za toto nesystémové a nekoncepčné riešenie. Prosím vás, aby ste sa zasadili 

o spracovanie koncepcie komplexného riešenia sociálneho bývania v meste Košice 

a hľadali iné vhodnejšie lokality na výstavbu charitných domov v meste Košice 

a nespravili narýchlo, možno aj pod tlakom, zlé nezvratné rozhodnutie... (pozn.: zaznel 

zvukový signál) 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán Tkáč? 

 

p. Tkáč, poslanec miestneho zastupiteľstva MČ Juh: Ešte by som rád... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Skúste ukončiť. Ďakujem.  

 

p. Tkáč, poslanec miestneho zastupiteľstva MČ Juh: Ešte kratúčko. Myslím, že je potrebné 

budovať takého zariadenie, ale s kapacitou maximálne do 50 lôžok, lebo len s menšou 

komunitou sa dá skutočne pracovať. Áno, aj v našej mestskej časti som za, ale určite nie 

na tomto nevhodnom mieste na Jarmočnej ulici. Na riešení tohto problému ľudí na ulici 

sa musia podieľať aj všetky ostatné mestské časti. To znamená, aby sa v každej 

mestskej časti vybudovalo takého zariadenie a táto záťaž sa rozdelila, rozložila do 

viacerých lokalít a nezaťažovalo len jedno miesto v meste. Veď ak tečie strecha na 

bytovom dome a mnohými bytmi, nemôžu ju predsa potrebovať len obyvatelia 

najvyššieho poschodia. Zároveň vás prosím, aby ste sa zasadili aj za to, aby mesto 
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konečne začalo riešiť problém nelegálnych osád, lebo o chvíľu bude na jeho riešenie 

neskoro. A podotkol by som ešte, že obyvatelia nemajú problém len s Rómami v tejto 

mestskej časti, pretože títo idú prespať do týchto nelegálnych osád, ale cez deň scestne 

sa tam prespávajú pod kríkmi, pod balkónmi, robia si osobné potreby. Bieli 

bezdomovci, ktorých tam ešte pribudne, pretože budú mať centrum svoje na Bosákovej, 

kde si môžu ísť vybaviť nejaké veci, čo za nich vybaví Arcidiecézna charita, poprípade 

pre ošatenie, pre teplé jedlo. Myslíte si, že sa im potom bude chcieť odísť ďalej do inej 

vzdialenejšej mestskej časti? Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne za Váš príspevok. Dovoľte mi, aby zároveň svoj 

názor vyjadril aj pán Korpecio, ktorý sa stará o ľudí na Bosákovej a zároveň je aj 

autorom projektu na Jarmočnej. Nech sa páči. Máte slovo.  

 

p. Korpesio, riaditeľ Arcidiecéznej charity: Vážený pán primátor, panie poslankyne, páni 

poslanci, vážení občania, najprv mi dovoľte zareagovať na to, čo tu bolo už povedané. 

Lebo nedá sa nereagovať. Tak najprv ku pánovi starostovi Hlinkovi. Bol som aj na 

verejnom zhromaždení, bol som aj na mimoriadnom zastupiteľstve miestnom prítomný 

a chcem poďakovať, bola tam plodná diskusia. Mnohé z týchto názorov tam padli a ja 

som sa snažil mnohé ozrejmiť a vyvrátiť. Podľa môjho názoru na tom verejnom 

zhromaždení bolo maximálne 70 ľudí. Nebolo tam100 ľudí. A môžem potvrdiť a dúfam, 

že to povie aj pán Hlinka, že boli aj obyvatelia, ktorí povedali, že sú z tejto mestskej 

časti a nie sú proti výstavbe charitného domu. Čiže ja neviem, či to bolo jednoznačné to, 

že sú proti charitnému domu. Na tom zastupiteľstve miestnom boli aj ľudia, ja som 

s nimi mal také živé diskusie aj po zastupiteľstve a tam mi také staršie žienky povedali, 

že ony nevedeli, že tá petícia je proti charite, že ony si mysleli, že podpisujú petíciu 

proti tým Rómom, ktorí im robia problém na tom sídlisku. Takže tak, ako som tam 

povedal, aj tu chcem povedať, oddeľme to a oddeľme to veľmi... (pozn.: reakcia p. 

Tkáča mimo mikrofón) 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán Tkáč, prosím vás. Pán Tkáč, prosím vás naozaj, všetci vás 

v pokoji vypočuli, nechali sme vám dvojnásobný čas. Prosím, nechajme pána Korpesia 

dorozprávať. Ďakujem. 

 

p. Korpesio, riaditeľ Arcidiecéznej charity: Takže práv vec, ohradil som sa, že riešenie otázky 

ľudí, ktorí tam žijú a majú svoje domovy sú z, ony to nazvali Mašličkovo, je úplne iná 

otázka ako riešenie bývania ľudí bez domova. Nazvime ich takí klasickí ľudia 

bezdomovci, ktorí väčšinou nie sú súčasťou tej komunity rómskej, ktorá má svoje 

špecifiká a svoj taký špecifický názor na život. Dokonca veľmi pekne povedal jeden 

poslanec z miestnej časti Juh, že títo ľudia nie sú bez domova, oni sa cítia v tom 

Mašličkove 2 doma. Boli sme včera s pánom primátorom, ďakujem mu za to, že som 

tiež mohol byť, aj navštíviť týchto ľudí. Ja som bol prekvapený, keď sme boli v jednom 

z tých domčekov, veľmi pekne, čisto. Ukázali nám vysvedčenie svojho dievčaťa 

a veľmi dobrý prospech. Mala samé výborné alebo chválitebné. Takže ja som bol 

prekvapený, že to sú ľudia, ktorí naozaj tam sa cítia doma. Nie sú ľudia bez domova. To 

sú ľudia a toto je problém, ktorý svojim spôsobom spôsobilo bývalé zastupiteľstvo 

a bude pred celým vašim zastupiteľstvom tu nejaký problém, ako sa s tým vysporiadať. 

Ale od toho ja sa chcem dištancovať. My máme síce komunitné centrá pre Rómov 

v Stropkove, Lipanoch, Sečovciach a Pavlovciach nad Uhom, ale v Košiciach sme túto 

oblasť prenechali Saleziánom a ETP Slovensko sa tomu venuje. V Košiciach sa 

venujeme iným veciam a tu sa chcem oddeliť vlastne. To je to, keď pred chvíľou pán 
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poslanec Tkáč, rozprával o tom, že majú problém s tými ľuďmi, ktorí prespávajú na 

lavičkách, ktorí otravujú ľudí vo vchodoch do bytoviek a tak ďalej. Tak práve 

výstavbou tohto charitného domu sa o týchto ľudí postaráme. Týchto ľudí stiahneme do 

tohto charitného domu a nebudú po lavičkách, nebudú po tej mestskej časti, ale budú 

stiahnutí do charitného domu. Keď sme pred siedmimi rokmi mali taký prieskum, mali 

sme projekt komunitnej práce a robili sme prieskum, oslovovali sme ľudí po Košiciach 

a tí, ktorí súhlasili, ak sme sa ich pýtali na vek, na vzdelanie a na ostatné veci, vtedy sa 

nám prihlásilo 1100 ľudí, ktorí s nami komunikovali. Dnes mi to odhadujeme na zhruba 

1200 ľudí. Ak si to rozpočítate na mestské časti a na Košice a vieme, že tá kapacita 150 

je už max, čo by malo byť, ak to chcem zvládnuť, lebo Maroš Kuffa je napríklad 240, 

ale to je Maroš Kuffa, ten je taká osobnosť, že si vie poradiť s 240 ľuďmi. Ale tie 

názory, čo tam boli, myslím, že aj pán Tkáč rozprával, že vystavme veľký útulok na 

Bosákovej a tak ďalej. 500 ľudí sa nedajú zvládnuť. To vám môžeme povedať bezpečne 

a kvalitne. Jednak z epidemiologického hľadiska, hygienického, z požiarneho a neviem 

akých všetkých týchto. Nedá sa postaviť takýto útulok. Čiže postavenie útulkov 

v Košiciach bude vecou minimálne tých veľkých mestských častí a keď to tak 

odhadneme podľa kapacity, možno ôsmich, možno desiatich mestských častí. A to čo je 

v Bernatovciach, to je už Košice okolie. To nie sú Košice. Ak si niekto myslí, že 

vyvezieme ich za Košice, tak to nefunguje v živote a teraz by som chcel to, čo mám 

pripravené, lebo to boli len reakcie na to, čo tu vzniklo v tej diskusii. Ešte možno 

k pánovi poslancovi alebo pánovi starostovi, Karabinovi. Tak v Košickej Novej Vsi ak 

sú nejaké problémy, ak chce prísť, môže prísť do zariadenie. My v zariadení problémy 

nemáme. Ak je problém s nejakým stanom, alebo s niečím iným mimo zariadenia, tak to 

je, ja to pripisujem k tomu, že to sú tie problémy, ktoré má každá mestská časť s tými 

ľuďmi, ktorí nie sú v nejakom zariadení. Ja som sa stretol, možno tak raritne po týchto 

voľbách, s tromi bývalými starostami a terajším starostom z Košickej Novej Vsi 

a skúšali sme hľadať nejaké riešenia. Ja som šiel až do toho, že v rámci 

deinštitualizácie, tak mi bolo sľúbené, že bude deinštitualizovať aj toto zariadenie, ale 

keď mi poslali na stôl zmluvu, tak to nebola deinštitualizácia útulku, ale dali mi tam 

zariadenie pre seniorov. Preto som odmietol podpísať zmluvu a to DI-čko sa rieši cez 

iné zariadenie, myslím že v Kráľovciach. Takže to je k tomu. Snažíme sa o riešenia 

a budeme ďalej hľadať riešenia, aby to bolo s nižšou kapacitou a tak ďalej. Ale stojím si 

za tým, že my tu svoju prácu, aj v Košickej Novej Vsi, robíme dobre.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Skúsme ešte do pol minútky.  

 

p. Korpesio, riaditeľ Arcidiecéznej charity: Áno, dobre. Prečo vlastne vznikla potreby 

postaviť jedno zariadenie s tým, ktoré spĺňať všetky kapacity. My sme, keď sa pamätáte 

minulý rok na Bosákovej, prestali spĺňať tie technické, požiarne a neviem aké normy, 

ale nie preto, že my sme tam niečo urobili, prestali sme spĺňať, ale naša legislatíva 

prijala také normy, ktoré sú prísnejšie ako v hoteloch. V hoteli napríklad máte 6 m 

štvorcových na jedného obyvateľa, my máme 8. A to sa týka aj tých ľudí, ktorí sú 

bezdomovci a majú nižší štandard. Oni potrebujú strechu nad hlavou, nepotrebujú mať 

lepšie podmienky ako v hoteli. Čiže my sme sa s prijatou legislatívou dostali do 

situácie, kedy nás začali ohrozovať požiarnici, hygiena a rôzne iné tieto a náš útulok na 

Bosákovej nepostačuje. Preto sme hľadali nejaké iné riešenie ešte, nie 

s predchádzajúcim, ešte predtým, keď bol pán Knapík primátorom, hľadali sme nejaké 

riešenia a našli sme Jarmočnú. Pán Hlinka je u nás každú Veľkú noc, každé Vianoce, 

neviem či boli nejaké Vianoce, Veľká noc, kedy nebol aj pri posledných Vianociach. Ja 

sa stále prosím o podporu, či už to prídu poslanci alebo starostovia mestských častí. Aj 
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poslednýkrát, keď sme boli na Vianoce na kapustnici, takisto všetci deklarovali 

podporu, preto som sa veľmi divil tej aktivite, ktorú pán Hlinka urobil. A si myslím, že 

ak by ste to urobili, ktoríkoľvek z vás starostovia v týchto mestských častiach, tak inak 

by nereagovali ani vaši poslanci, ani vaši ľudia, lebo nie sú to celkom dobre pospájané 

informácie, ktoré sa ľuďom dávajú. A teraz k tomu projektu na Jarmočnej... (pozn.: 

zaznel zvukový signál)  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, myslím si, že máme... 

 

p. Korpesio, riaditeľ Arcidiecéznej charity: K tej IROP-ke rád by som odpovedal. My máme 

pripravený projekt, ktorému chýbajú už iba nájomná zmluva, chýbajú tomu financie 

a chýba k tomu nejaké výzva, ktorá by mala byť. Všetko ostatné... My môžeme zajtra 

začať stavať, ale nemáme financie. Máme platné stavebné povolenie, ale nemáme 

nájomnú zmluvu. Máme nájomnú zmluvu, o ktorej náš advokát tvrdí, že je platná, ale 

mesto nám ju spochybnilo v bývalom volebnom období, tak sme rokovali s týmto 

zastúpením mesta a oni rozhodli, že bude najlepšie, ak to bude nespochybniteľná 

nájomná zmluva. Lebo už sme sa mohli uchádzať o prostriedky v prvej vlne minulého 

roku, ale keďže nájomná zmluva bola spochybnená, tak sme nechceli ísť do takéhoto 

rizika. A čo sa týka budúceho IROP-u, tak nie je isté, či dokumenty, ktoré prídu 

z Bruselu na ďalšie programovacie obdobie budú podporovať výstavbu útulkov. Kdežto 

teraz v tomto programovacom období, ktoré končí v roku 2020 výstavba útulkov je 

oprávnená. Čiže, z tých zvyšných peňazí, ktoré teraz sú, ak my deklarujeme, že sme 

pripravení, tak je dosť veľká pravdepodobnosť, že tých až do dva a pol milióna eur by 

sme mohli na výstavbu tohto útulku dostať. Všetko iné riešenie, či je to už Bosáková 

alebo niekde inde Košiciach, ak začnete riešiť, tak najprv zmena územného plánu až 

všetky ostatné dokumenty. Minimálne rok, dva roky vám bude trvať, kým sa dostanete 

do takého štádia, v akom sme dneska my na Jarmočnej ulici. Preto je ten chvat, 

o ktorom pán primátor rozpráva. Lebo ak sa neurobia tieto kroky, tak môže sa stať, že 

nič z toho nebude. Ďakujem. Ak budete mať nejaké otázky, kľudne viem odpovedať 

konkrétne na to, čo sa budete pýtať. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickými vystúpi pán poslanec Strojný, 

Burdiga, Ihnát, Špak a pán poslanec Vrchota. Nech sa páči. Pán Strojný, máte slovo.  

 

p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, budem reagovať na pána 

poslanca Tkáča. Ja si vážim jeho iniciatívy, aj jeho kolegov. Pustili sa o toho s vervou, 

bohužiaľ, mali málo času možno na to, aby sa s nimi komunikovalo. A chcem sa 

ospravedlniť za to, že som zle interpretoval tie čísla. Ja som videl len počet hárkov 

a mal som za to, že aj jedna aj druhá petícia bola po 10 podpisov na hárku. Preto som 

uviedol tie zlé čísla. Čiže, opravujem sa. Každá petícia mala cez dve tisíc podpisov. 

A keď som pri tých petíciách, chcel by som pripomenúť, že práve návrh Dominika 

Karaffu za náš poslanecký klub je o tom, aby sa riešila nelegálne osada v záhradkárskej 

lokalite Jarmočná pri Malej stanici v Mestskej časti Košice - Juh. Čiže, tejto petícii je 

vyhovené. Ja by som bol veľmi rád, aby to aspoň trošku bolo vnímané, viem, že nebudú 

spokojní, ale aspoň takto chceme zmierniť. Ďakujme 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. S faktickou pán poslanec Burdiga. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Taktiež na pána Tkáča. Akosi v nedávnej 

minulosti všetci pamätáte alebo aspoň väčšia časť u vás, tiež sme organizovali petície, 
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práve my aktivisti a práve o to viac si cením prácu petičného výboru, ktorý túto petíciu 

spracoval. Nakoniec členmi petičného výboru sú aj náš poslanec pán, Blanár a takisto 

ďalší aktivista, s ktorým bol náš spolubojovník, pán Tobak. Čiže, ak si zoberieme 

samotný text petície, neviem, či ten tu odznel, bavíme sa o tej druhej, ohľadom riešenia 

nelegálnych osád a neprispôsobivých občanov a o zvýšení bezpečnosti občanov 

mestskej časti a tak ďalej a tak ďalej. Presne o to ide aj mne, aj som o tom už hovoril 

v predchádzajúcom príspevku a teraz o tom hovoril presne pán Strojný. Ja taktiež 

považujem túto petíciu za vybavenú práve návrhom Klubu košických aktivistov, ktorý 

predložil pán Karaffa.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, nech sa páči, pán poslanec Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne pán primátor. 

V prvom rade, nikdy som nebol, nie som proti riešeniu problematiky sociálne slabších. 

Ako som uviedol, aktívne som sa do toho zapájal a riešil som, nie populisticky ale 

reálne priamo v zariadení Oáza na nový život v Bernátovciach. Veľmi ma upútal pán 

riaditeľa charity, keď povedal, nie sú to dobré pospájané informácie. Naozaj. Nie sú 

veľmi dobre pospájané tieto informácie a preto aj z tohto dôvodu môj zmysel a dôvod 

prerušenia v bode rokovania bol ten, aby všetci poslanci videli, vnímali a sami pre seba 

vyhodnotili nálady aj potreby na tvare miesta. Budem hlasovať na základe svojho 

vedomia a čistého svedomia. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Okej, nech sa páči, procedúra. Pani poslankyňa. 

 

p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Ďakujem za slovo. Ja mám návrh o udelenie slova pre pána 

poslanca mestskej časti KVP, pána Boritáša, ak by bola zhoda. Na vystúpenie, 

samozrejme. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Okej, berieme to ako návrh, ktorý asi je v poriadku a ešte je tu 

druhý procedurálny návrh od pána poslanca Karaffu.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ. Ďakujem za slovo. Vzhľadom na pokročilú hodinu dávam 

procedurálny návrh na ukončenie rozpravy. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh, pána poslanca Karaffu. Nech sa páči, 

hlasujeme o ukončení rozpravy.  

 

Hlasovanie č. 14 - za: 25, proti: 2, zdržali sa: 2 

 

p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh bol prijatý.  

Návrh pani poslankyne bol predtým, teoreticky asi nebude prekážkou keď pán Boritáš 

vystúpi. Nech sa páči. Pán Boritáš, prosím, skúsme do tých troch minút. Poslanci viem, 

že už niektorí nám odišli. Ďakujem.  

 

p. Boritáš, poslanec MČ KVP: Vážený pán primátor, vážení prítomní, s radosťou konštatujem 

a v dobrej viere sa teším, nebudem dlho rozprávať, že máte šancu schváliť niečo viac, 

ako pôvodne ste chceli. Lebo pôvodný návrh je schváliť prenájom. Aj mne bolo ľúto 

občanov mestskej časti Juh, že čo tam s tými osadami a tak. A návrh, nepamätám si, 

ktorý poslanec predložil, ja som sa mu tak potešil, že zároveň pri schválení tohto 

prenájmu, bude prijaté aj druhé, predpokladám, že bude prijaté aj druhé uznesenie, ktoré 
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bude vyzývať mesto, aby sa snažilo v spolupráci so štátnymi orgánmi a príslušnými 

orgánmi riešiť tieto osady, ktoré sú tam. Nebyť toho, že tento program, bol taký aký je, 

na Juhu by sa tieto osady neviem do kedy neriešili. Veľmi pekne Vám ďakujem a potom 

dobrú chuť k vášmu obedu.    

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, pán poslanec Špak a Vrchota 

s faktickou. Priznám sa, ja už neviem na koho. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja som mal faktickú, ale teraz sa udiali také veci, 

že akože som prekvapený, že sme nechceli prerušiť bod rokovania, ale ukončili sme 

rozpravu. Také paradoxy sa tu dejú. Ja som mal jednu vec, čo mi tam zarezonovala a je 

to pre mňa dosť podstatná vec, lebo ak na niečom robíme a dosiahneme to, že peniaze 

sú k dispozícii, čo mi bolo asi pol dňa zdôrazňované, že nejakých dva a pol milióna na 

to, tak ja som začul teraz od pán predrečníka, že nie sú, lebo ja som sa vtedy prihlásil. 

Môžem ešte raz od pána Korpesia poprosiť to vyjadrenie? Či sú tie peniaze alebo nie 

sú? Lebo povedal, že nemám zmluvu, nemám peniaze, nie sú výzvy, tak si pamätám, 

tak som.. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Vysvetlí to pán riaditeľ už potom, aby sme sa netočili dokola. 

Dobre. Pán poslanec Vrchota. Faktická. 

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Pán Korpesio. Ja 

som sa ho chcel opýtať, čo sa stane v prípade, že by sme tento prenájom neschválili, 

resp. čo im hrozí konkrétne. Ďakujem pekne. 

 

p. Korpesio, riaditeľ Arcidiecéznej charity: My sme tú celú peripetiu až do stavebného 

povolenie, už ju máme za sebou. Ak sa budú teraz prerozdeľovať zdroje, ktoré neboli 

spotrebované za to druhé programovacie obdobie, a to je niekoľko desiatok miliónov 

eur, tak sa bude pristupovať len k takých projektom, ktoré sú v súlade s IROP-om 

a ktoré sú pripravené. Náš projekt je pripravený, okrem toho, čo idete dneska 

schvaľovať. Čiže budú sa prerozdeľovať zdroje a je tu šanca získať tieto zdroje. Nie sú, 

my sme ani nemohli požiadať, lebo ani výzva nebola. Ani sme nemali v poriadku 

nájomnú zmluvu. Takže budeme pripravený.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. V diskusii, pán poslanec Rovinský. Nech sa páči. 

Bol posledný prihlásený.  

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Existujú dva prístupy. Zásadne. Jeden je negatívny a druhý je 

proaktívny. Negatívny prístup sa dá charakterizovať slovami, nedá sa, lebo. Je veľa 

takých ľudí, ktorí fungujú tak, na tejto báze. Dopravu ale, civilizáciu ženú tí ľudia, ktorí 

sú proaktívni a tí hovoria, že nie nedá sa, lebo, ale dá sa, ak. Čiže, všetko sa dá, ak sú 

splnené určité podmienky. A ja si myslím, že poďme sa baviť o tom, že za akých 

podmienok sa dá. Nie prečo sa nedá. Čiže, dá sa postaviť arcidiecézny, teda charitný 

dom? Dá. Musí splniť určité podmienky a celé vieme posunúť dopredu. Máme na to 

čas, treba o tom rozhodnúť. Ja budem hlasovať za. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Ihnát a Špak. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Ja budem reagovať 

na filozofa, pána kolegu Rovinského. Tá filozofia bola naozaj fantastická, čo som si 
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vypočul, len jedna vec, vynechal tam výraz Jarmočná. Hej. Čiže, vlastne ako dá sa, nedá 

sa. Dá sa a ja som za, poďme, ako treba to riešiť. Som za ako som povedal, riešil som to 

niekoľko rokov. Takisto aktívne, proaktívne, ako hovorí on. Ale jednoducho bavíme sa 

o fleku a bavíme sa o mieste, kde jednoducho ľudia si to neželajú a si to neprajú. A ja 

som o ničom dnes nehovoril, len o jednom. Postavme sa pred týchto ľudí, aby oni nám 

povedali do očí svoj názor, aby sme si to vyhodnotili každý sám pre seba. Sadnime si za 

tieto rokovacie stoly, sadnime si teraz za tie tlačitká potom a rozhodnime sa tlačením. 

Ale dnes máme taký dojem, že mňa niekto tlačí do niečoho, čo ja eventuálne 

jednoducho nie som na to dnes pripravený. To je všetko. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán Špak, nemáte nárok na faktickú, pretože rokovací poriadok 

som si teraz pozrel ale už nechcem vytvárať napätie. Dajte to do 20 sekúnd. Ale 

nabudúce už takého faktické nemôžu fungovať, je to nový rokovací poriadok, ktorý sme 

si schválili na poslednom zastupiteľstve. Predpokladám, že vám to ušlo. Urobme to 

takto, dobre? A prosím, akceptujme to, že rokovací poriadok sa v tejto veci zmenil 

a faktické už nie sú prípustné. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Nastaví sa tak elektronika? Či my si máme zvyknúť?  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nastaví sa, samozrejme. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja som. Zopakujem to, čo som povedal. 

Pochválil som to, že tu o tom budeme diskutovať a povedal som, že je zbytočné 

poslancovi Ihnátovi prerušiť tento bod rokovanie, však na to sme tu. Sme tu všetci. 

A teraz nechápem, že ste zastavili tú rozpravu, hlavne kolega Karaffa. Tomu už 

jednoducho nechápem vôbec, lebo tu prišli ďalšie otázky, nemali sme vysvetlené to 

financovanie, chcel som sa na Bosákovú opýtať. Prečo tam vlastne to neurobíme po 

novom? A mal som ďalšie otázky. No.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. To akceptujete. Rozprava je ukončená na základe 

procedurálneho návrhu. Pán riaditeľ ešte zodpovie otázky, ktoré vznikli z pléna a to je 

hlavne smerom k financovaniu Arcidiecézneho domu, k IROP-u a k technickým 

veciam, ktoré s týmto súvisia. Pán riaditeľ, máte slovo. 

 

p. Čop, riaditeľ MMK: Ďakujem, vyjadrím sa k tým otázkam, ktoré tuná opakovane padli. 

V podstate si musíme na začiatku uvedomiť, že táto oblasť starostlivosti o ľudí bez 

domova nebola predmetom záujmu bývalého vedenia mesta. Čiže, v tomto okamihu 

musíme si na rovinu povedať, že mesto nemá pripravený projekt, ktorý by mohlo 

predložiť v rámci tohto operačného programu a riešiť ním ich ťažkú situáciu, v ktorej sa 

nachádzajú. Druhá vec je, že v roku 2020 nám končí operačný program, resp. končí 

termín, do kedy sa môžu dávať žiadosti a do kedy budú vyčleňované, resp. tieto 

peniaze. Tak, ako bolo povedané zo strany arcidiecézy, na to, aby sa mohli prihlásiť 

a uchádzať o tieto peniaze, potrebujú preukázať vzťah k danému pozemku a aktuálne 

pre funkčnú oblasť Košice sa v tejto alokácii, ktorá je určená práve na sociálne veci 

alebo sociálnu oblasť nachádza cca 4,4 – 4,3 milióna, ktoré nie sú vyčerpané. A práve 

v tomto období, keď to tak povieme, je priestor na to, aby sa prípadní uchádzači 

uchádzali o tieto peniaze, preukázali realizovateľnosť svojich projektov a predkladali 

návrhy a na to, aby mohli byť prehodnotené prípadné výzvy. Čiže, preto sa rozprávame 

o tom, že tak, ako nás tlačí Slanecká, tak vlastne pri arcidiecéze ich takisto tlačí ten čas. 

Čiže, musia konať rýchlo, okamžite a bezodkladne. Takže to je vlastne čo sa týka tejto 
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záležitosti. A padla tuná otázka k tomu, že prečo nestaviame na Bosákovej. V tomto 

okamihu nie sme na to pripravení, ale poviem na rovinu, ak aj postavíme zariadenie 

alebo postaví arcidiecéza zariadenie na Jarmočnej, tak nevyrieši problém, ktorý mesto 

Košice má. Jeho kapacita je už dnes nedostatočná. Musí mnohých klientov, lebo bavíme 

sa o klientoch, ktorí si za svoje ubytovanie a služby platia, musí týchto klientov 

odmietať a v každom prípade, ako toto tuná bolo povedané, budeme sa ako mesto 

musieť k tomu postaviť neodkladne a každá mestská časť, hlavne tie veľké mestské 

časti, budú musieť riešiť základný problém, kde v ich mestskej časti sa podobné 

zariadenie bude nachádzať. Dneska máme tuná mestské časti, ktoré tieto zariadenia už 

majú, ale túto sieť mesto a teraz sa bavíme o meste, bude musieť dobudovať. Tomuto sa 

nevyhneme.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, poslanci, 

vyčerpali sme všetky príspevky do diskusie. Procedurálnym návrhom diskusia bola 

uzavretá a preto nie je možné dávať ani procedurálne návrhy nakoľko rozpravu už som 

uzavrel. A preto v tejto chvíli poprosím návrhovú komisiu, aby pripravila a prečítala 

návrhy na uznesenie. Ja len pripomínam, že uznesenie, nakoľko sa jedná o osobitný 

zreteľ, je potrebné prijať trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, nakoľko sa jedná 

o prípad hodný osobitného zreteľa. To znamená, 25 poslancov je potrebné, aby tento 

celomestský záujem podporilo. Ďakujem pekne. Návrhová komisia máte slovo. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem. Upozorňujem, že na návrh 

uznesenia, ktorý prečítam, nie je potrebná trojpätinová väčšina všetkých. Ide najprv 

o doplňujúci návrh pána poslanca Karaffu v mene klubu KAN: „Mestské zastupiteľstvo 

v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov žiada primátora mesta Košice, 

aby po a) inicioval spoluprácu s Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky 

pre rómske komunity za účelom tvorby komplexného riešenia nelegálnych osád na 

celom území mesta Košice. Po b) pripravil a predložil odbornej verejnosti na 

pripomienkovanie a Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach na schválenie aktualizáciu 

strategického dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb mesta Košice v zmysle 

bodu a). Po c) inicioval rokovania s vlastníkmi dotknutých pozemkov v záhradkárskej 

lokalite v k. ú. Južné mesto ohraničenej ulicami Pri bitúnku a Jarmočná za účelom 

riešenia nevyhovujúcej situácie s bezpečnosťou, čistotou a dodržiavaním verejného 

poriadku v mestskej časti Juh. Po d) predložil Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach 

správu o výsledkoch rokovaní s vlastníkmi v zmysle bodu c) najneskôr na jeho rokovaní 

12/2019. Termín: rokovanie MZ 12/2019. Zodpovedný: Ing. Jaroslav Polaček, primátor 

mesta Košice.“ Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 15 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý.  

Teraz ide návrh ktorý? Čiže pôvodný návrh, kde treba trojpätinovú väčšinu. Nech sa 

páči.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Čiže, návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s § 9a ods. 9 písmena c) zákona č. 138 z roku 1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje prenájom nehnuteľností pre 

Arcidiecéznu charitu, Košice IČO: 35514027, so sídlom Bočná 2, 040 01 Košice, 
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v zmysle predloženého materiálu z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorým je 

riešenie bývania ľudí bez domova, pomôcť mestu znížiť počet ľudí žijúcich na ulici, je 

to verejný záujem obyvateľstva, a výstavba charitného domu z vlastných finančných 

zdrojov.“ Koniec návrhu.  

 

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

 

Hlasovanie č. 16 - za: 24, proti: 2, zdržali sa: 6 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol.  

- - - 
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Záver rokovania 

 

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček skonštatoval, že program mimoriadneho 

zasadnutia sa vyčerpal a poďakoval sa všetkým za účasť.  

Vyhlásil VIII. (mimoriadne) zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

za ukončené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Marcel Čop  Ing. Jaroslav Polaček 

riaditeľ Magistrátu mesta Košice primátor mesta Košice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica vyhotovená dňa 13.08.2019 

Blanka Lukáčová, Oddelenie právne a majetkové, Referát samosprávnych orgánov MMK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

JUDr. Jaroslav Hlinka .......................................................... Podpísal dňa: 26.08.2019 

 

 

Ing. František Ténai ............................................................. Podpísal dňa: 16.08.2019 
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