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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach


Z á p i s n i c a
z ustanovujúceho rokovania  Mestského  zastupiteľstva  v  Košiciach,  zo dňa
21. decembra 2010


Prítomní: Podľa prezenčných listín

	Po zvukoch fanfár a slovenskej hymny rokovanie otvoril doterajší primátor mesta Košice Ing. František Knapík. Vystúpil s úvodným príhovorom a následne otvoril ustanovujúce rokovanie mestského zastupiteľstva, na ktorých všetkých prítomných privítal. 

p. Knapík, doterajší primátor mesta Košice – Autentický prepis.
      Vážené dámy, vážení páni, vzácni hostia. 
Dňa 25. novembra 2010 sa uskutočnili v našom meste voľby do samosprávy mesta a mestských častí. Výsledky volieb sú vám známe. Dovoľte mi v tejto chvíli zablahoželať novozvoleným starostom mestských častí a všetkým poslancom miestnych zastupiteľstiev. Dnes, na dnešnom ustanovujúcom rokovaní budú potvrdené výsledky volieb primátora mesta Košice  a poslancov mestského zastupiteľstva, ako  aj zvolené orgány mestského zastupiteľstva.
Privítal prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, poslankyňu Európskeho parlamentu pani Moniku Smolkovú, predsedu Košického samosprávneho kraja pána Zdenka Trebuľu, predstaviteľov cirkví a náboženských spoločenstiev na území mesta Košice. Privítal zástupcu kancelárie prezidenta Slovenskej republiky v Košiciach. Uvítal bývalého primátora mesta Košice pán Rudolfa Bauera, zástupcov akademickej obce, prítomných zástupcov justície, štátnej správy a zástupcov policajného zboru Slovenskej republiky. Rovnako privítal prítomných predstaviteľov samosprávy, podnikateľských subjektov, stavovských organizácií, kultúrnych inštitúcií a spoločenských organizácií. 

––-     ––-     ––-

2. Informácia predsedu mestskej volenej komisie o výsledkoch volieb primátora mesta
    a poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach

p. Knapík, doterajší primátor mesta Košice - Poprosil Ing. Dugáčka, predsedu mestskej 
volebnej komisie, aby informoval ustanovujúce mestské zastupiteľstvo o výsledku volieb primátora mesta Košice a výsledku volieb do mestského zastupiteľstva. 

p. Dugáček, predseda mestskej volebnej komisie.
Prečítal zápisnicu mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v meste do mestského zastupiteľstva a primátora mesta.
Počet volebných obvodov 14. Počet volebných okrskov 194. Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania 194. Počet osôb zapísaných v zozname voličov 197 546.  Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 65 997. Počet odovzdaných obálok 
65 957. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do mestského zastupiteľstva 60 533. Počet poslancov, ktorý sa mal voliť 50. Počet zvolených poslancov 50. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora mesta 63 580.
V chronológii zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí a miest prečítal zoznam poslancov mestského zastupiteľstva v abecednom poradí:
Margita Adamčíková, Jozef Andrejčák, Bernard Berberich, Milan Bereš, Cyril Betuš, Ľubica Blaškovičová, Juraj Briškár, Otto Brixi, Dušan Cais, Mikuláš Čečko, Patrícia Čekanová, Katarína Čižmáriková, Ján Dečo, Ľubomír Demský, Katarína Dudíková, Jozef Figeľ, Jozef Filipko, Tibor Gábor, Marián Gaj, Marián Gál, Mária Gamcová, Milan Géci, Ľubomír Grega,  Mária Grüllingová, Alfonz Halenár, Jaroslav Hlinka, Miloš Ihnát, Ján Jakubov, Anna Jenčová, Igor Jutka, Marek Kandráč, Peter Kasterko, Marek Kažimír, Iveta Kijevská, Milan Kočiš, Štefan Lasky, Ladislav Lazár, Renáta Lenártová, Marián Melichárek, Radovan Molčan, Ľuboš Pajtáš, Dušan Petrenka, Emil Petrvalský, Daniel Rusnák, Ján Sekáč, Igor Sidor, Marián Siksa, Ján Süli, Marek Vargovčák.
Za primátora mesta  bol zvolený MUDr. Ladislav Raši, PhD., MPH.

p. Knapík, doterajší primátor mesta Košice – Vstúpil do vystúpenia predsedu mestskej 
návrhovej komisie. Aby to bola platná informácia, musí byť správna a v mene novozvoleného primátora bola chyba. Požiadal, aby bolo prečítané správne.

p. Dugáček, predseda mestskej volebnej komisie – Opravil informáciu. Za primátora mesta 
Košice bol zvolený MUDr. Richard Raši PhD., MPH za SMER - SD, MOST – HÍD s 22 929 hlasmi.
Ešte opravil jedno meno poslanca MZ a doplnil jedného poslanca MZ. 35 v jeho poradí je Michal Kočiš a nie Milan Kočiš a 36. Stanislav Kočiš. 
Ospravedlnil sa za túto chybu. 

p. Knapík, doterajší primátor mesta Košice – Poďakoval za prednesenú správu aj 
      s doplnením.

p. Dugáček, predseda mestskej volebnej komisie – V mene mestskej volebnej komisie 
      odovzdal Osvedčenie o zvolení primátora pánovi Richardovi Rašimu.

––-     ––-     ––-

3. Zloženie sľubu primátora mesta Košice

p. Knapík, doterajší primátor mesta Košice – Požiadal pána Richarda Rašiho, aby v súlade
s § 13 zákona SNR č. 369/90 Zb. v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení zložil predpísaný sľub. Zároveň vyzval všetkých prítomných, aby  počas prednesu sľubu novozvoleného primátora mesta Košice stáli. 

p. Raši, novozvolený primátor mesta Košice – Predniesol zákonom predpísaný sľub. 
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky, Ústavu Slovenskej republiky. Ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora  uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

Pán Dugáček, predseda mestskej volebnej komisie odovzdal novozvolenému primátorovi 
       mesta Košice insignie mesta a p. Richard Raši podpísal zákonom predpísaný sľub.

p. Raši, primátor mesta Košice –  Poďakoval prítomným aj všetkým voličom a občanom 
mesta za dôveru, ktorú mu preukázali vo voľbách do samosprávy mesta pre volebné obdobie 2010 až 2014.

––-     ––-     ––-

4. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva v Košiciach

p. Raši, primátor mesta Košice - Požiadal p. Balúna, doterajšieho poslanca mestského 
zastupiteľstva, aby prečítal zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý všetci poslanci mestského zastupiteľstva potvrdia slovami „to sľubujem“. Zároveň požiadal všetkých prítomných, aby počas prednesu sľubu poslancov mestského zastupiteľstva stáli. Po potvrdení sľubu požiadal novozvolených poslancov, aby postupne prichádzali podpísať sľub poslanca na vyzvanie zamestnankyne kancelárie samosprávnych orgánov.

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

Poslanci mestského zastupiteľstva potvrdili sľub slovami: „To sľubujem“.

p. Nagyová, vedúca samostatného referátu kancelárie samosprávnych orgánov – 
V abecednom poradí postupne vyzývala novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva k podpisu zákonom predpísaného sľubu:
Margita Adamčíková, Jozef Andrejčák, Bernard Berberich, Cyril Betuš, Milan Bereš, Ľubica Blaškovičová, Juraj Briškár, Otto Brixi, Dušan Cais, Mikuláš Čečko, Patrícia Čekanová, Katarína Čižmáriková, Ján Dečo, Ľubomír Demský, Katarína Dudíková, Jozef Figeľ, Jozef Filipko, Tibor Gábor, Marián Gaj, Marián Gál, Mária Gamcová, Milan Géci, Ľubomír Grega,  Mária Grüllingová, Alfonz Halenár, Jaroslav Hlinka, Miloš Ihnát, Ján Jakubov, Anna Jenčová, Igor Jutka, Marek Kandráč, Peter Kasterko, Marek Kažimír, Iveta Kijevská, Michal Kočiš, Stanislav Kočiš,  Štefan Lasky, Ladislav Lazár, Renáta Lenártová, Marián Melichárek, Radovan Molčan, Ľuboš Pajtáš, Dušan Petrenka, Emil Petrvalský, Daniel Rusnák, Ján Sekáč, Igor Sidor, Marián Siksa, Ján Süli, Marek Vargovčák.

p. Raši, primátor mesta Košice – Zablahoželal poslancom k zloženiu zákonom predpísaného 
sľubu a poprial im veľa úspechov v náročnej poslaneckej práci. 

––-     ––-     ––-

5. Vystúpenie primátora mesta Košice

p. Raši, primátor mesta Košice - Predniesol slávnostný príhovor – autentický prepis.
Vážená pani europoslankyňa, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ctení hostia.. Dovoľte mi predstúpiť pred Vás so svojim úvodným inauguračným prejavom.  
Vážené dámy, vážení páni, ctení poslanci, poslankyne, milí hostia, drahí Košičania. 
Pred takmer pol storočím vošiel do dejín historický výrok vtedy najmocnejšieho, alebo jedného z najmocnejších mužov planéty – prezident Spojených štátov amerických John Fitzgerald Kennedy oslovil americký národ slovami: „Nepýtajte sa, čo môže urobiť vaša vlasť pre vás, ale čo môžete vy urobiť pre ňu.“ Vďaka tejto výzve pochopili nielen Američania, ale ľudia na celom svete, aké je dôležité v živote aj v politike nielen očakávať, ale aj dávať. Prezident Kennedy si uvedomoval, že bez podpory a osobného prispenia každého jedného človeka v krajine, sa mu nemôže podariť úspešne zrealizovať v reálnom živote ambiciózny  program nazvaný Nová hranica, program, ktorým chcel dať nový prezident národu nádej na lepší život. 
Nechcem porovnávať neporovnateľné, budem ale rád, ak všetci pochopíme takmer päť desaťročí starý odkaz, ktorý je ale navždy rovnako aktuálny a dôležitý, týkajúci sa aj  nás Košičanov. Nepochybujem totiž o tom, že máme všetci, ako tu sedíme a všetci, ktorí žijeme v tomto meste, že skutočne všetci máme radi Košice. A nepochybne si všetci rovnako prajeme, aby sa nám v Košiciach žilo lepšie a krajšie. V kontexte s tým, čo som povedal, je pochopiteľné, že som aj predložil svoj program s rovnako úprimne mienenou výzvou, ako bola tá od prezidenta Kennedyho – Spolu ozdravíme Košice. Spolu, čiže každý z nás a teda všetci spoločne. 
„Ozdravíme“ neznačí, žeby chorobne živorili, alebo dokonca umierali. Takto to z mojej strany nikdy nebolo mienené. Pod ozdravením mesta myslím dopriať mu sa nadýchnuť, aby dostalo čerstvú krv, alebo ešte presnejšie, aby sa život v našom meste rozprúdil nanovo, na plné obrátky, aby sme potenciál Košíc, ako celku a všetkých jednotlivcov v ňom, naplno využili. Aby sme cítili všetci, ktorí tu žijeme, že už dnes dokážeme spolu a dynamicky vytvárať pre každého z nás a pre všetkých rovnako, optimistickú budúcnosť Košíc. Ponúkam Košičanom víziu optimistickej budúcnosti založenú na ôsmych prioritách, ktoré boli pred komunálnymi voľbami prioritami nielen môjho volebného programu, ako kandidáta na primátora mesta Košice, ale aj politických strán podporujúcich moju kandidatúru. Považujem za prirodzené a korektné voči Košičanom, že teraz, po prevzatí úradu, sa stávajú prioritami primátorského programu kľúčovými cieľmi pracovného programu všetkých, ktorí preberajú zodpovednosť za riadenie mesta. Priority nášho spoločného úsilia sú zadefinované ako:
	pohodlná a kultúrna doprava, 
	nové pracovné príležitosti,

lepší domov pre všetkých Košičanov, 
bezpečnosť a poriadok, 
zdravé, čisté a zelené Košice, 
otvorený a transparentný magistrát,
Košice, hlavné mesto kultúry aj po roku 2013,
informačné technológie – vec verejná.
Každá z týchto oblastí je rozpracovaná do konkrétnych a realizovateľných krokov, opatrení a rozhodnutí, ktoré bude potrebné prijať a realizovať. Je prirodzené, že za štyri roky sa nedá uskutočniť všetko, čo Košice potrebujú, ale za podstatné považujem, aby sa vybrali po tejto správnej ceste pevným, rozhodným a pokiaľ možno aj jednotným krokom.
Ako primátor mesta chcem osobitnú pozornosť venovať zlepšeniu postavenia našich starších spoluobčanov, ktorí sa mnohokrát cítia v Košiciach nedocenení. Budem trvať na dôslednom uplatňovaní systému reálnych opatrení riešení vážneho problému neprispôsobivých Košičanov. Chcem aktívne prispieť k riešeniu dopravnej situácie, nedostatku parkovacích miest, či chýbajúcich multifunkčných ihrísk a športovísk, nedostatočnej bezpečnosti, či na zlepšenie čistoty a poriadku na verejných priestranstvách. Za zvlášť dôležité považujem umiestnenie všetkých zmlúv mesta na jeho internetovú stránku a realizovanie verejného obstarávania  formou elektronických aukcií.
Zmením doterajší prístup mesta k investorom, k domácim i zahraničným. Budú mať na košickom magistráte prednostne otvorené dvere. S kompetentnými manažérmi urobíme všetko preto, aby prišlo v čo najkratšom čase do Košíc čo najviac nových investorov. Košice nevyhnutne a naliehavo potrebujú nové pracovné príležitosti, nové parkovacie domy v centre aj na sídliskách, vybudovanie nových bytov a verím, že aj vďaka investorom budeme môcť organizovať mesto, ešte viac naštartovať jeho rozvoj. Pred nami je navyše jedna historicky jedinečná a neopakovateľná výzva – projekt Košice Európske hlavné mesto kultúry. Som pripravený, ako primátor, urobiť maximum, aby bol úspešný a verím, že aj ostatní Košičania urobia všetko, čo je v ich silách a možnostiach pre spoločný úspech nášho mesta a našej krajiny.
Na záver mi už dovoľte len povedať, že som pevne presvedčený o tom, že nám Košičanom sa môže podariť splniť do písmena slová, ktoré som často hovoril pred komunálnymi voľbami, slová, ktoré si Košičania označením hlasovacích lístkov a výberom vás kandidátov vo voľbách väčšinou vybrali a verím, že trochu zobrali aj za svoje. Máme radi Košice a spolu ich ozdravíme. Preto mi, vážené dámy a páni, dovoľte na záver pozmeniť výrok prezidenta Kennedyho a vyzvať ním na spoluprácu všetkých Košičanov. „Košičania, nečakajte iba na to, kým mesto urobí niečo pre vás.“ Mesto sme my všetci a každý z nás môže urobiť niečo pre Košice. 
Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na spoluprácu s Košičanmi a pre Košičanov. 

––-     ––-     ––-

6. Príhovor hostí

p. Raši, primátor mesta Košice -  V rámci tohto bodu požiadal o slovo pán Zdenko Trebuľa, 
predseda Košického samosprávneho kraja. 

p. Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja – Autentický prepis.
Vážený pán primátor, vážení poslanci Národnej rady SR, vážení predstavitelia diplomatických zborov, vážení poslanci zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, vážení poslanci mestského zastupiteľstva v Košiciach, ctení predstavitelia spoločenského, politického, duchovného a kultúrneho života, vzácni hostia, dámy a páni. 
Dovoľte, aby som v mene obyvateľov mesta a celého regiónu zablahoželal primátorovi mesta Košice i poslancom mestského zastupiteľstva k zvoleniu do funkcií a zaželal im veľa pevného zdravia, trpezlivosti, zdravého úsudku, rozvahy, ale aj odvahy riešiť problémy, ktoré sprevádzajú život druhého najväčšieho slovenského mesta.
História postavila Košice na úroveň Európy. Veď v stredoveku bolo toto mesto po Budíne druhým najdôležitejším mestom Uhorska, križovatkou obchodných ciest, ale aj spojnicou medzi dvoma kultúrnymi a náboženskými svetmi. Vždy bolo prirodzeným centrom regiónu, jeho hnacím motorom, živnou pôdou pre rozvojové impulzy. Ľudia, ktorí stáli na čele mesta boli skutočnými osobnosťami. Do mestskej rady volili mešťanostov nielen podľa honosnosti domov a bohatstva ich viníc, ale s ohľadom na ich kultúrnu úroveň a vzdelanosť.  Vďaka tomu zvolili na začiatku 17. storočia za richtára humanistu a učiteľa Jána Bocatia. Skvelým príkladom mešťanostu, ktorý pozdvihol Košice bol Theodor Münster. Na čele mesta stál neuveriteľných 34 rokov. Funkčné obdobie prvého muža mesta vtedy trvalo 6 rokov a jeho zvolili 6-krát. Vďaka jeho zodpovednosti za veci verejné, vďaka jeho víziám, odvahe, sa z vidieckeho mesta stávalo moderné administratívne centrum celého východného Slovenska. Nebývalú konjunktúru zaznamenalo stavebníctvo i remeslá. Vznikli nové školy a kultúrne ustanovizne, začalo sa s rekonštrukciou Dómu a ďalších pamiatok. Vďaka jeho odvahe ísť do nových vecí, boli Košice jedným z prvých miest na Slovensku i v celom Uhorsku, kde sa začali asfaltovať chodníky a ulice a Košice sa dožili aj verejného elektrického osvetlenia. Košice boli vzdelané a rozhľadené. Mali univerzitu, ktorá významne ovplyvňovala spoločenské dianie, ale i rozvoj vedy, vzdelanosti, duchovnej kultúry. Prívlastky, ako  mnohonárodnosť, multikultúrnosť, tolerancia, neboli pre Košičanov nikdy prázdnymi slovami. Boli a sú životnými princípmi. Tak, ako naši predkovia i my v sebe nosíme schopnosť komunikovať so širokým regiónom i susedmi za hranicami. Historická gotická, jantárová, železná, soľná, či vinná cesta pre nás znamenali vzájomné presahovanie kultúr, napredovanie, inšpiráciu, vzdelanie. Ako inak by tu mohol stáť košický Dóm, najvýchodnejšia gotická katedrála. Ako inak by sme mohli s úctou pozerať na prvý mestský erb, ktorý získali práve pre toto mesto naši predkovia. Aj najstarší maratón v Európe a druhý na svete je výsledkom snaženia tunajších ľudí, ktorí boli vždy odhodlaní dobehnúť do cieľa a naplniť predstavy.  Toto mesto má niečo, čo sa dá len ťažko uchopiť a ešte ťažšie definovať. Má vlastnosť, ktorú my, obyvatelia, už ani nevnímame, zato veľmi silno cítime. Má svojho jedinečného ducha miesta, génius loci, obsahuje v sebe jednotu génia regiónis, ducha krajiny a génia populis, ducha ľudí, spoločnosti. To je to, čím sú pre nás Košice neopakovateľné a vzácne, jedinečné a bohaté, tolerancia úcta k slobode myšlienok, vyznaní, kultúr, národností, hlboké občianske povedomie, hodnoty formované stáročiami spoločného života. Košice sú jedno veľké otvorené a mysliace srdce, bohaté vo svojej rozmanitosti. Košice sú prajné a priateľské. Podávajú si ruky s mestami Zemplína, Spiša, Šariša, Gemera, Abova i s priľahlými maďarskými, ukrajinskými, poľskými regiónmi. Neexistujú medzi nimi principiálne civilizačné rozdiely. Máme podobné námestia, architektúru, spoločnú minulosť, podobné tradície vzdelanosti, mestských práv. Nielen mesto, Košický kraj, ale celé východné Slovensko je jedným veľkým spoločným priestorom s významnou tradíciou. Tu môžeme definovať našu podstatu, slovanskú minulosť a prítomnosť, rakúsko-uhorskú štátnosť, českú technickú tvorivosť, nemeckú disciplinovanosť, latinský kultúrny základ, rímsku tradíciu. Vnímam tieto súvislosti celkom jasne a zreteľne ako občan Košíc, ale aj jeho bývalý primátor a súčasný predseda Košického samosprávneho kraja a verím, že v nasledujúcich rokoch bude rozvoj mesta a regiónu našim spoločným najdôležitejším cieľom v európskom multinárodnom a multikultúrnom priestore. Košice sú druhým pilierom tejto krajiny. Ak má byť Slovensko regionálne stabilné, musí byť silné na východe i na západe. Veľmi jasne si uvedomujeme, že je predovšetkým na nás, aby silnel východný pilier. Ak ho nebudeme stavať sami, nemôžeme očakávať, že to urobí niekto za nás. Toto mesto potrebuje víziu do blízkej i vzdialenejšej budúcnosti. Musí sa pohnúť dopredu, urobiť krok, ktorý posunie celý región. Preto Košice potrebujú silné zastupiteľstvo a silného primátora. Potrebujú mešťanostov, ktorí budú mať rozvahu a odvahu ísť aj do nepríjemných rozhodnutí. Takých, ktorí dokážu vysvetliť a zdôvodniť aj nepopulárne kroky, ak budú nevyhnuté pre budúci rozvoj. Takých, ktorí sa budú môcť pozrieť do očí spoluobčanom všetkých generácií.
Tohtoročné komunálne voľby priniesli v našom meste veľa zmien. Nových ľudí na poslaneckých, starostovských i primátorskom poste. Nové myšlienky a volebné vízie. Významné posilnenie skupiny nezávislých i občianskych kandidátov a aktivistov, ktorí dali jasne najavo, že im nie je ľahostajná budúcnosť mesta. Ľudia prišli so svojimi názormi, diskutovali, stretávali sa, komunikovali na sociálnych sieťach. Vo väčšine volebných štábov sa pohybovalo veľa mladých ľudí, oslovovali svojich rovesníkov. Vnímali sme tento pohyb veľmi zreteľne. Je pre nás prísľubom, že sa život tohto mesta môže zdynamizovať, že je tu časť obyvateľov, ktorí chcú Košice moderné, aktívne, životaschopné, rozvíjajúce sa, akčné. Verím, že nové zastupiteľstvo i zvolení predstavitelia budú svoje vízie napĺňať pomocou nového zastupiteľstva. Aj keď si prácu v samospráve nevyskúšal, má bohaté  manažérske a riadiace skúsenosti v zložitom rezorte, či už ako námestník riaditeľa nemocnice, alebo minister. Videl problémy krajiny, ale aj výzvy, na ktoré treba reagovať. Je hrdým obyvateľom tohto mesta a som presvedčený, že sa zo všetkých síl bude snažiť uskutočniť vízie Košíc  ako modernej metropoly. Želám mu k tomu veľa odhodlania, odvahy i osobnej sily, pretože to nebude vždy jednoduchá cesta.
Medzi výzvami, ktoré stoja v popredí, je určite projekt Európske hlavné mesto kultúry  2013. Je to šanca na rozvoj mesta, ale aj celého širokého regiónu, ktorý vždy metropolu podporoval. Košický samosprávny kraj je pripravený pomáhať v tomto projekte zosúladiť energiu všetkých zainteresovaných, spojiť tunajších investorov a podnikateľov, miestne samosprávy, regionálne združenia i všetky subjekty, ktoré majú záujem pridať sa k dobrej veci. Naši partneri z prešovského kraja, ale tiež aj z prihraničných oblastí Maďarska, Ukrajiny a Poľska sú tiež pripravení ísť do spoločných projektov, ktoré môžu na európskej mape ukázať nielen malú bodku, ale oveľa väčšie územie, ktoré stojí za to spoznať. Košický samosprávny kraj urobí všetko, čo je v jeho silách, aby boli Košice nielen hlavným mestom európskej kultúry v roku 2013, ale aj významným mestom presadzovania vízie projektu spoločnej Európy. 
Naše mesto má za sebou obdobie rozkvetov i pádov. Striedali sa podľa priazne panovníkov, morových epidémií, vojen, požiarov. Po ťažkých časoch prichádzali etapy rozvoja a rastu, pretože Košičanom vždy záležalo na tom, aby ich mesto napredovalo. Košice boli nielen v krajine, ale aj medzi inými európskymi mestami, na poprednom mieste v boji za svoju samostatnosť, za svoje práva. Verím, že máme pred sebou ďalšie obdobie napredovania a rastu. Želám všetkým, pán primátor, dámy poslankyne a páni poslanci, veľa zdravia, sily, nadšenia a chuti do riešenia problémov nášho mesta. Želám Košiciam a všetkým občanom, aby mali s vami opäť chuť stavať, rozvíjať a posúvať svoje mesto dopredu. Dámy a páni, dovoľte, aby som vám na prahu  Vianočných sviatkov zaželal predovšetkým veľa zdravia, ale aj pohodu, šťastie a optimizmus. Vám, vaším rodinám, blízkym spolupracovníkom a priateľom prajem, aby Ste posledné dni tohto roka prežili úspešne, aby ste pri svojom osobnom odpočte mohli skonštatovať, že tohtoročné ciele ste dosiahli, alebo sa k ním aspoň priblížili. Nenechajte si ujsť príležitosti, keď môžete byť so svojimi blízkymi, pretože rodina je to najdôležitejšie, čo nám dáva pocit sily a istoty. Verím, že naša rodina, naše mesto a náš kraj bude spolu držať po všetky nasledujúce roky. Ďakujem za pozornosť.

p. Raši, primátor mesta Košice – Poďakoval Zdenkovi Trebuľovi, predsedovi Košického 
samosprávneho kraja a dal slovo p. Balúnovi, dlhoročnému poslancovi mestského zastupiteľstva,  ktorý požiadal  o vystúpenie.

p. Balún, bývalý poslanec MZ – Autentický prepis.
Vážený pán primátor, vážené poslankyne, vážení poslanci, vzácni hostia, dámy a páni, vážený pán exprimátor. 
Dovoľ mi, aby som v tejto chvíli, keď si odovzdal žezlo novému primátorovi, vyslovil ti poďakovanie v mene bývalých poslancov a v mene hŕstky dobrých ľudí za všetko dobré, čo si pre toto mesto urobil. Za to, že si toto mesto spravoval múdro, uvážlivo a zodpovedne. Spravoval si ho s vedomím, že skôr, či neskôr, vydáš bilanciu svojho správcovstva nielen občanom tohto mesta, ale aj tomu najvyššiemu vladárovi. Nebudem tu robiť výpočet všetkého, čo si urobil. Iste aj ty uznáš, že sa nepodarili všetky predsavzatia, ale taký je život. Dovoľ mi teda, pán exprimátor, ešte raz poďakovať ti a zároveň zaželať ti, aby ťa aj v ďalšom živote sprevádzala ruka Vševládcu. Okrem toho ti prajem zdravie a pohodu v rodinnom kruhu, ktorá je aj pre teba  zvlášť dôležitá a ktorá ti dávala silu, z ktorej si čerpal aj pokoj. 
Dovoľte mi aj vám, vážený primátor Raši, aby som aj vám zaželal vo vašej funkcii všetko dobré, aby sa vám splnili vaše predsavzatia, pretože to bude na prospech všetkých nás. Želám aj vám pevné zdravie, veľa sily, rozvahy a pri nadchádzajúcich sviatkoch Vám želám pokojné a požehnané tak, aby ste v novom roku naozaj v plnej sile mohli začať realizovať to, čo ste si predsavzali. Ďakujem vám.

p. Raši, primátor mesta Košice – Poďakoval p. Balúnovi za príhovor. Fanfárami sa ukončila 
slávnostná časť ustanovujúceho rokovania mestského zastupiteľstva. 
Nasledovala polhodinová prestávka.

––-     ––-     ––-

K programu rokovania

p. Raši primátor mesta Košice – Otvoril pracovnú časť rokovania. Nasledujú body:
7.   Určenie overovateľov zápisnice 
8.   Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
9.   Správa mandátovej komisie o overení platnosti volieb primátora mesta Košice 
      a poslancov mestského zastupiteľstva
10. Organizačné a personálne otázky
11. Určenie platu primátora mesta Košice
12. Záver – ukončenie ustanovujúceho rokovania.
Vyzval prítomných poslancov, aby predniesli svoje pripomienky k takto predloženému programu

p. Rusnák, poslanec MZ –  Bod 10 – Organizačné a personálne otázky je veľmi široký, preto 
požiadal primátora mesta, aby ho bližšie špecifikoval.

p. Raši, primátor mesta Košice – V rámci bodu 10 – Organizačné a personálne otázky sú 
navrhnuté tieto body:
	Utvorenie poslaneckých klubov

Určenie počtu námestníkov
Voľba námestníkov
Voľba členov mestskej rady
Zriadenie stálych komisií mestského zastupiteľstva
Voľba ich predsedov.
Nakoľko neodzneli žiadne ďalšie pripomienky k takto navrhnutému programu, dal hlasovať o tomto návrhu. 

Hlasovanie č. 1 o celkovom programe: za 47 + pp. Petrvalský, Dečo, proti -, zdržal sa 1.

p. Raši, primátor mesta Košice – Konštatoval, že program rokovania bol schválený.

––-     ––-     ––-
7. Určenie overovateľov zápisnice

p. Raši, primátor mesta Košice – Za overovateľov zápisnice určil poslancov:

JUDr . Margitu Adamčíkovú a Mgr. Bernarda Berbericha.

––-     ––-     ––-

8.   Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie

p. Raši, primátor mesta Košice – Je potrebné zvoliť pracovné komisie a to mandátovú 
komisiu, ktorej úlohou bude overiť výsledky volieb na funkciu primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva po voľbách dňa 27.11.2010, ďalej návrhovú komisiu, ktorej úlohou bude zhrnúť prijaté uznesenia z ustanovujúceho rokovania mestského zastupiteľstva. Treba zvoliť aj volebnú komisiu, ktorá by mala pracovať v prípade uplatnenia § 50 ods. 1 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva.
Z dôvodu, že poslanecké kluby budú zriadené až po overení platnosti volieb primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva mandátovou komisiou, členov jednotlivých pracovných komisií navrhol on.
Za členov mandátovej komisie navrhol týchto poslancov:  
p. Géci , p. Dudíková, p. Filipko, p. Siksa a p. Berberich.
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal iný návrh, dal hlasovať o zložení mandátovej komisie.

Hlasovanie č. 2 o zložení mandátovej komisie: za 49, proti -, zdržal sa -.

p. Raši, primátor mesta Košice – Konštatoval, že mandátová komisia bola schválené a bude 
pracovať v zložení: p. Géci , p. Dudíková, p. Filipko, p. Siksa a p. Berberich.
Mandátová komisia po vyhlásení prestávky bude pracovať vedľa, v malej zasadačke. Materiály poskytne zapisovateľ mestskej volebnej komisie Mgr. Takáč.
Za členov návrhovej komisie navrhol týchto poslancov:
p. Hlinka, p. Adamčíková a p. Rusnák. 
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal iný návrh, dal hlasovať o zložení návrhovej komisie.

Hlasovanie č. 3 o zložení návrhovej komisie: za 48, proti -, zdržal sa 1.

p. Raši, primátor mesta Košice – Konštatoval, že návrhová komisia bola schválená a bude 
pracovať v zložení: p. Hlinka, p. Adamčíková a p. Rusnák.
Požiadal členov návrhovej komisie, aby po prestávke zaujali svoje miesta v vyhradenom 12. rade.
Za členov volebnej komisie navrhol poslancov:
p. Ihnát, p. Demský, p. Petrvalský, p. Berberich a p. Čekanová.
Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal iný návrh, dal hlasovať o zložení volebnej komisie.

Hlasovanie č. 4 o zložení návrhovej komisie: za 48, proti -, zdržal sa 1.

p. Raši, primátor mesta Košice – Konštatoval, že volebná komisia bola schválená a bude 
pracovať v zložení: p. Ihnát, p. Demský, p. Petrvalský, p. Berberich a p. Čekanová.
Vyhlásil 10 minútovú prestávku, počas ktorej mandátová komisia overí zloženie sľubu primátora a poslancov mestského zastupiteľstva v súlade s § 10 ods. 2 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva a Štatútu mesta Košice. 

9. Správa mandátovej komisie

p. Raši, primátor mesta Košice – Vyzval predsedu mandátovej komisie, aby predniesol správu 
k voľbám primátora mesta Košice a poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnili 27.11.2010  v Košiciach a o overení platnosti zloženia zákonom predpísaného sľubu primátora mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach. 

p. Géci, poslanec MZ – Predložil správu mandátovej komisie o overení výsledkov  volieb na 
funkciu primátora mesta Košice a poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach. 
Mandátová komisia v zložení: Géci Milan, Dudíková Katarína, Filipko Jozef, Siksa Marián a Berberich Bernard preskúmala materiály z volebného dňa, ktoré poskytla mestská volebná komisia a na základe zápisnice mestskej volebnej komisie zo dňa 21.12.2010 zistila, že za primátora mesta Košice bol zvolený MUDr. Richard Raši, PhD.,  za koalíciu SMER-SD, MOST-HÍD a za poslancov mestského zastupiteľstva boli zvolení tieto dámy a títo páni. Nečítal ich akademické tituly:
Margita Adamčíková, Jozef Andrejčák, Bernard Berberich, Milan Bereš, Cyril Betuš, Ľubica Blaškovičová, Juraj Briškár, Otto Brixi, Dušan Cais, Mikuláš Čečko, Patrícia Čekanová, Katarína Čižmáriková, Ján Dečo, Ľubomír Demský, Katarína Dudíková, Jozef Figeľ, Jozef Filipko, Tibor Gábor, Marián Gaj, Marián Gál, Mária Gamcová, Milan Géci, Ľubomír Grega,  Mária Grüllingová, Alfonz Halenár, Jaroslav Hlinka, Miloš Ihnát, Ján Jakubov, Anna Jenčová, Igor Jutka, Marek Kandráč, Peter Kasterko, Marek Kažimír, Iveta Kijevská, Michal Kočiš, Stanislav Kočiš,  Štefan Lasky, Ladislav Lazár, Renáta Lenártová, Marián Melichárek, Radovan Molčan, Ľuboš Pajtáš, Dušan Petrenka, Emil Petrvalský, Daniel Rusnák, Ján Sekáč, Igor Sidor, Marián Siksa, Ján Süli, Marek Vargovčák.
Komisia ďalej preskúmala osvedčenia o zvolení za primátora mesta Košice a poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach, presvedčila sa o zložení sľubu primátora mesta Košice a poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach. 
Na základe zistených skutočností mandátová komisia osvedčuje zvolenie za primátora mesta Košice a za poslancov Mestského zastupiteľstva  v Košiciach, ktorí už boli prečítaní v bode 1 a ich ujatie sa funkcií. V Košiciach, 21.12.2010. Podpísaní členovia mandátovej komisie.

p. Raši, primátor mesta Košice -  Poďakoval mandátovej komisii za prednesenie správy 
a požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. 

p. Hlinka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – Prečítal návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa  § 6 ods. 2 písm. ac) Štatútu mesta Košice
	berie na vedomie 

	Správu predsedu Mestskej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy Mesta Košice dňa 27.11.2010.
	Správu mandátovej komisie o overení platnosti zloženia zákonom predpísaného sľubu primátora mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach. 

	konštatuje 

na základe overenia mandátovej komisie, že primátor mesta Košice a poslanci Mestského zastupiteľstva v Košiciach zložili zákonom predpísaný sľub bez výhrad a tým sa ujali svojich funkcií.

p. Raši, primátor mesta Košice – Vyzval poslancov, aby hlasovali o prednesenom návrhu. 

Hlasovanie č. 5: za 48, proti -, zdržal sa -. 

p. Raši, primátor mesta Košice -  Uznesenie bolo schválené. Konštatoval, že výsledky 
komunálnych volieb v meste Košice dňa 27.11.2010 poslanci mestského zastupiteľstva vzali na vedomie. 
––-     ––-     ––-

10. Organizačné a personálne otázky

p. Raši, primátor mesta Košice – Vyhlásil 10-minútovú prestávku na vytvorenie poslaneckých
klubov  v súlade s § 11 ods. 1 rokovacieho poriadku a Štatútu mesta Košice, požiadal ich, aby potom oznámili ich členov a predsedov, pripravili návrhy kandidátov na námestníkov primátora, vrátane návrhu na určenie ich počtu, návrhy na kandidátov na členov mestskej rady, návrhy na zriadenie počtu komisií a predsedov komisií mestského zastupiteľstva podľa § 12 rokovacieho poriadku.

––-     ––-     ––-

a) Vytvorenie poslaneckých klubov

p. Raši, primátor mesta Košice – Po uplynutí prestávky vyzval predsedov poslaneckých 
klubov, aby predstavili svojich členov. Vyzval p. Géciho, aby predstavil členov poslaneckého klubu SMER-SD, MOST-HÍD.

p. Geci, poslanec MZ – Podal správu o vytvorení poslaneckého klubu za strany SMER-SD, 
MOST-HÍD a ĽS-HZDS. Tieto strany utvorili spoločný poslanecký klub s počtom poslancov 19.
Predsedom poslaneckého klubu sa stal Milan Géci a Igor Sidor.
Prečítal zoznam členov klubu: pp. Mária Adamčíková, Jozef Andrejčák, Juraj Briškár, Otto Brixi, Dušan Cais, Ľubomír Demský, Katarína Dudíková, Milan Géci, Mária Grüllingová, Miloš Ihnát, Ján Jakubov, Anna Jenčová, Marek Kandráč, Stanislav Kočiš, Štefan Lasky, Ladislav Lazár, Renáta Lenártová, Dušan Petrenka a Igor Sidor.

p. Raši, primátor mesta Košice – Požiadal p. Pajtáša, aby predstavil členov poslaneckého 
klubu SDKÚ-DS, KDH-SMK.

p. Pajtáš, poslanec MZ – 13.12.2010 bol založený poslanecký klub SDKÚ-DS, KDH-SMK, 
MKP-DS. 
Predsedom poslaneckého klubu sa stal Ing. Pajtáš Ľuboš, podpredseda Daniel Rusnák. Klub má 20 členov. Predstavil všetkých členov: pp. Čečko Mikuláš, Gál Marián, Jutka Igor, Kijevská Iveta, Pajtáš Ľuboš, Petrvalský Emil, Süli Ján, Sekáč Ján, Vargovčák Marek, Berberich Bernard, Bereš Milan, Dečo Ján, Figeľ Jozef, Kasterko Peter, Kočiš Michal, Molčan Radovan, Rusnák Daniel, Filipko Jozef, Gábor Tibor, Melichárek Maroš. 

p. Raši, primátor mesta Košice – Nakoľko viac návrhov na vytvorenie poslaneckých klubov 
nedostal, prešiel k ďalšej časti bodu 10.

––-     ––-     ––-

b) Určenie počtu námestníkov primátora mesta Košice

p. Raši, primátor mesta Košice – Určenie počtu námestníkov je v súlade s § 11 ods. 5 zákona 
č. 401/1990 Zb. o meste Košice a následne o konkrétnych menách. O jednotlivých bodoch sa bude hlasovať osobitne v zmysle § 53 ods. 1 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva. Otvoril rozpravu a požiadal o predloženie návrhov k počtu námestníkov. 

V rozprave vystúpili:

p. Géci, poslanec MZ – Poslanci mesta za stranu SMER-SD, MOST-HÍD a ĽS-HZDS 
navrhujú určiť počet námestníkov v počte 2.

p. Halenár, poslanec MZ – Vyzval predsedu poslaneckého klubu SMER-SD, MOST-HÍD 
a ĽS-HZDS, aby niečím odôvodnil ten počet, poprípade, aby dal poslancom nejakú predstavu, či je aj nejaká konfigurácia, resp. zodpovednosť, témy, ktoré by tí jednotliví námestníci mali mať.

p. Géci, poslanec MZ – Poradil staršiemu kolegovi, že možno by bolo dobré pozrieť si zákon 
o meste Košice, ktorý jednoznačne hovorí o 2 námestníkoch primátora. Pracovné činnosti, ktoré budú vykonávať, tak to je na primátorovi mesta, aby prácu adekvátne rozdelil jednému i druhému. 

p. Raši, primátor mesta Košice – Nakoľko sa do rozpravy už nikto nehlásil, uzavrel ju a dal 
slovo návrhovej komisii, aby predniesla návrh uznesenia.

p. Hlinka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – Prečítal návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 11 ods. 5 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 písm. r) Štatútu mesta Košice  určuje námestníkov primátora mesta Košice v počte 2.

p. Raši, primátor mesta Košice – Požiadal poslancov, aby hlasovali o uvedenom návrhu na      
uznesenie. 

Hlasovanie č. 6: za 48, proti 1, zdržal sa -.

p. Raši, primátor mesta Košice –  Konštatoval, že schválený počet námestníkov je číslo 2.

––-     ––-     ––-

c) Námestníci primátora mesta Košice

p. Raši, primátor mesta Košice – Nasleduje voľba námestníkov primátora mesta Košice. 
V súlade s § 13 ods. 1 rokovacieho poriadku požiadal o predloženie návrhu. Vyzval poslanca p. Géciho, aby predložil návrh.

p. Géci, poslanec MZ - Poslanci mesta za stranu SMER-SD, MOST-HÍD a ĽS-HZDS 
predložili návrhy na námestníkov primátora mesta Košice a to p. Ladislava Lazára 
a p. Renátu Lenártovú.

p. Vargovčák, poslanec MZ – V zmysle rokovacieho poriadku v mene poslaneckého klubu 
SDKÚ-DS, KDH, SMK, EDS, aj ako odchádzajúci viceprimátor navrhol dvoch nominantov na post námestníka primátora a to p. Ľuboša Pajtáša a p. Daniela Rusnáka.

p. Dečo, poslanec MZ – V zmysle Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva § 48 
navrhol, aby voľba námestníkov primátora mesta Košice bola tajná. Je to procedurálny návrh.

p. Kažimír, poslanec MZ – Navrhol za námestníčku primátora p. Máriu Gamcovú, ako 
dlhoročnú komunálnu političku. 

p. Raši, primátor mesta Košice – Zrekapituloval navrhnutých námestníkov. Za poslanecký 
klub SMER-SD, MOST-HÍD a ĽS-HZDS sú to páni poslanci Lazár a Lenártová, za poslanecký klub SDKÚ-DS, KDH, SMK, EDS sú to páni poslanci Pajtáš a Rusnák. Nezávislý poslanec p. Kažimír navrhol pani poslankyňu Gamcovú. 
Poslanec p. Dečo dal procedurálny návrh podľa § 48, aby sa uskutočnila tajná voľba námestníkov. 
Bude sa hlasovať o návrhu poslanca p. Deča, ktorý znie: Uskutočniť tajnú voľbu námestníkov primátora. Požiadal poslancov, aby hlasovali o tomto návrhu. 

Hlasovanie č. 7 o procedurálnom návrhu p. Deča: za 23, proti 24, zdržali sa 2.

p. Raši, primátor mesta Košice – Tento návrh nebol schválený, čiže hlasovanie 
o námestníkoch primátora mesta Košice bude prebiehať verejne.
V súlade  s § 13 ods. 2 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva navrhol za námestníkov primátora mesta Košice týchto poslancov mestského zastupiteľstva. Sú to poslanci p. Lazár Ladislav a p. Lenártová Renáta.
Požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie s tým, že o jednotlivých návrhoch sa bude hlasovať osobitne..

p. Hlinka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – Prečítal návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 11 ods. 5 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 písm. r) Štatútu mesta Košice volí za námestníka primátora mesta Košice po prvé p. Ladislava Lazára.

p. Raši, primátor mesta Košice – Dal hlasovať o návrhu prednesenom návrhovou komisiou, 
aby námestníkom primátora bol poslanec p. Ladislav Lazár. 

Hlasovanie č. 8: za 25, proti 11, zdržali sa 13.

p. Raši, primátor mesta Košice – Konštatoval, že p. Ladislav Lazár bol zvolený za námestníka 
primátora mesta Košice.
Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie na voľbu 2. námestníka poslankyňu p. Renátu Lenártovú.

p. Hlinka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – Prečítal návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 11 ods. 5 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 písm. r) Štatútu mesta Košice volí za námestníka primátora mesta Košice po druhé p. Renátu Lenártovú.

p. Raši, primátor mesta Košice – Dal hlasovať o návrhu prednesenom návrhovou komisiou.
Hlasovanie č. 9: za 27, proti 6, zdržali sa 16.

p. Raši, primátor mesta Košice – Konštatoval, že p. Renáta Lenártová bola zvolená za 
námestníčku primátora mesta Košice.
Poprosil novozvolených námestníkov primátora, aby si sadli za predsednícky stôl. 

––-     ––-     ––-

d) Zloženie mestskej rady

p. Raši, primátor mesta Košice – Mestská rada pozostáva z 12 členov. 4 členovia sú členmi 
mestskej rady z titulu svojej funkcie a je to primátor mesta, námestníci primátora a predseda Rady starostov. 8 členov volí mestské zastupiteľstvo. Vyzval predsedov poslaneckých klubov, aby predniesli svoje návrhy na členov mestskej rady. 

p. Géci, poslanec MZ – V mene poslaneckého klubu SMER-SD, MOST-HÍD a ĽS-HZDS 
predložil návrh na členov mestskej rady. Sú to poslanci p. Milan Géci, p. Jozef Andrejčák, p. Mária Grüllingová, p. Katarína Dudíková a p. Ján Jakubov.

p. Vargovčák, poslanec MZ – Mal v podstate dva návrhy. Prvý je všeobecný a druhý je 
konkrétny.  
V súlade so zákonom o meste Košice a aj s rokovacím poriadkom by mala  mestská rada odzrkadľovať zloženie poslaneckého zboru.  Takže v mene pravicového poslaneckého klubu SDKÚ-DS, KDH, SMK, EDS navrhol, aby zloženie mestskej rady bolo nasledovné. 
4 poslanci z klubu SDKÚ-DS, KDH, SMK, EDS, 4 poslanci zo strán SMER-SD, MOST-HÍD a ĽS-HZDS a 2 nezávislí poslanci. To je prvý návrh.
Druhý návrh – v prípade úspešnosti prvého návrhu navrhol za ich poslanecký klub za členov mestskej rady p. Ľuboša Pajtáša, p. Jána Deča, p. Milana Bereša a p. Jozefa Filipka.

p. Raši, primátor mesta Košice – Pre ozrejmenie, v prípade úspešnosti hlasovania o prvom 
návrhu platí návrh číslo dva. Pokiaľ nie, tak návrh číslo dva neplatí.

p. Kažimír, poslanec MZ – Za členku mestskej rady navrhol nezávislú poslankyňu p. Katarínu 
Čižmárikovú.

p. Raši, primátor mesta Košice –Zopakoval návrhy prednesené jednotlivými poslaneckými 
klubmi a nezávislým poslancom p. Kažimírom. 
Za poslanecký klub SMER-SD, MOST-HÍD a ĽS-HZDS boli navrhnutí  poslanci Géci, Andrejčák, Grüllingová, Jakubov a Dudíková. 
Za nezávislých poslancov p. Kažimír navrhol poslankyňu p. Čižmárikovú.
Za poslanecký klub SDKÚ-DS, KDH, SMK, EDS boli navrhnutí poslanci Pajtáš, Dečo, Bereš a Filipko za predpokladu, že bude odsúhlasený 1. návrh poslanca 
p. Vargovčáka.
Preto ako o prvom sa bude hlasovať o návrhu poslaneckého klubu SDKÚ-DS, KDH, SMK, EDS, na zloženie mestskej rady v Košiciach  4 členovia klubu SDKÚ-DS, KDH, SMK, EDS, 4 poslanci za strany SMER-SD, MOST-HÍD a ĽS-HZDS a 2 nezávislí poslanci. 
Dal o tom hlasovať.

Hlasovanie o zastúpení jednotlivých poslaneckých klubov v mestskej rade bolo zmätočné, nakoľko návrh na uznesenie nebol prednesený návrhovou komisiou.

p. Raši, primátor mesta Košice – Ospravedlnil sa, zrušil toto hlasovanie a odovzdal slovo 
návrhovej komisii. 

p. Hlinka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie -  Predniesol návrh poslanca Vargovčáka 
o zastúpení poslaneckých klubov v mestskej rade. 
V súlade s príslušnými právnymi predpismi podáva poslanecký klub SDKÚ-DS, KDH, SMK, EDS pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach návrh, na zloženie mestskej rady v nasledovnom zložení: 4 poslanci klubu SDKÚ-DS, KDH, SMK, EDS, 4 poslanci strán SMER-SD, MOST-HÍD a ĽS-HZDS a 2 nezávislí poslanci. 

p. Raši, primátor mesta Košice – Požiadal poslancov, aby hlasovali o tomto návrhu.

Hlasovanie č. 10: za 23, proti 16, zdržali sa 10.

p. Raši, primátor mesta Košice – Konštatoval, že návrh poslanca p. Vargovčáka neprešiel,
preto zopakoval o ktorých poslancoch navrhnutých za členov mestskej rady sa bude hlasovať.  Hlasovať sa bude o poslancoch navrhnutých klubom SMER-SD, MOST-HÍD a ĽS-HZDS pp. Geci, Andrejčák, Grüllingová, Jakubov a Dudíková a hlasovať sa bude o poslankyni, ktorú navrhol poslanec p. Kažimír a tou je p. Čižmáriková. Celkovo bolo teda navrhnutých za členov mestskej rady zatiaľ 6 poslancov.
Vyzval návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie s tým, že sa bude hlasovať o členoch navrhnutých do mestskej rady jednotlivo.

p. Hlinka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie -  Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 
§ 12 ods. 2 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení  neskorších predpisov a podľa § 6  ods. 2 písm. s) Štatútu mesta Košice volí za člena mestskej rady p. Milana Géciho.

p. Raši, primátor mesta Košice – Požiadal poslancov, aby hlasovali o predloženom návrhu.

Hlasovanie č. 11: za 27, proti 5, zdržali sa 16.

p. Raši, primátor mesta Košice – Konštatoval, že návrh bol schválený. Požiadal návrhovú 
komisiu, aby predniesla ďalší návrh. 

p. Hlinka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – Mestské zastupiteľstvo v Košiciach volí 
za člena mestskej rady p. Jozefa Andrejčáka.

p. Raši, primátor mesta Košice – Požiadal poslancov, aby hlasovali o predloženom návrhu.

Hlasovanie č. 12: za 28, proti 1, zdržali sa 20.

p. Raši, primátor mesta Košice – Konštatoval, že návrh tohto uznesenia bol schválený. 
Požiadal návrhovú komisiu o prednesenie ďalšieho návrhu.

p. Hlinka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – Mestské zastupiteľstvo v Košiciach volí 
za členku mestskej rady  p. Máriu Grüllingovú.

p. Raši, primátor mesta Košice – Požiadal poslancov, aby hlasovali o prednesenom návrhu
na uznesenie.

Hlasovanie č. 13: za 28, proti 2, zdržali sa 14.

p. Raši, primátor mesta Košice – Konštatoval, že návrh tohto uznesenia bol schválený. 
Požiadal návrhovú komisiu o prednesenie ďalšieho návrhu.

p. Hlinka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – Mestské zastupiteľstvo v Košiciach volí 
za člena mestskej rady p. Jána  Jakubova.

p. Raši, primátor mesta Košice – Požiadal poslancov, aby hlasovali o prednesenom návrhu
na uznesenie.

Hlasovanie č. 14: za 28, proti 1, zdržali sa 20.

p. Raši, primátor mesta Košice – Konštatoval, že návrh tohto uznesenia bol schválený. 
Požiadal návrhovú komisiu o prednesenie ďalšieho návrhu.

p. Hlinka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – Mestské zastupiteľstvo v Košiciach volí 
za členku mestskej rady p. Katarínu Dudíkovú.

p. Raši, primátor mesta Košice – Požiadal poslancov, aby hlasovali o prednesenom návrhu
na uznesenie.

Hlasovanie č. 15: za 27, proti 1, zdržalo sa 21.

p. Raši, primátor mesta Košice – Konštatoval, že návrh tohto uznesenia bol schválený. 
Požiadal návrhovú komisiu o prednesenie ďalšieho návrhu.

p. Hlinka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – Mestské zastupiteľstvo v Košiciach volí 
za členku mestskej rady p. Katarínu Čižmárikovú.

p. Raši, primátor mesta Košice – Požiadal poslancov, aby hlasovali o prednesenom návrhu
na uznesenie.

Hlasovanie č. 16: za 29, proti 1, zdržali sa 19.

p. Raši, primátor mesta Košice – Konštatoval, že návrh tohto uznesenia bol schválený. 
Keďže už nie sú žiadne ďalšie návrhy za členov mestskej rady, oznámil, že na základe hlasovania sa členmi mestskej rady stali poslanci: p. Géci, p. Andrejčák, p. Grüllingová, 
p. Jakubov, p. Dudíková a p. Čižmáriková. 

p. Pajtáš, poslanec MZ – Požiadal primátora mesta, aby uznesenie týkajúce sa členov 
mestskej rady nepodpísal, pretože nezodpovedá pomernému zastúpeniu jednotlivých poslancov podľa politických strán. 

p. Raši, primátor mesta Košice – Poďakoval za pripomienku.
––-     ––-     ––-

e) Stále komisie mestského zastupiteľstva

p. Raši, primátor mesta Košice – V súlade s § 15 zákona369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a § 11 ods. 1 Štatútu mesta Košice navrhol zriadiť tieto komisie mestského zastupiteľstva. Sú to komisie, ktoré fungovali v mestskom zastupiteľstve aj doteraz:
	Finančná komisia
	Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

Majetková komisia
	Sociálna a bytová komisia
	Komisia cirkví
	Komisia školstva, športu a mládeže
	Komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia
	Komisia dopravy a výstavby

Legislatívno-právna komisia
	Komisia kultúry
	Komisia národnostných menšín
	Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Doteraz existovala aj dočasná komisia pre zmiernenie dôsledkov hospodárskej krízy.         
Otvoril rozpravu k zriadeniu komisii mestského zastupiteľstva.

p. Halenár, poslanec MZ – Jeho pripomienka nie je k repertoáru komisií, ale má silný pocit, 
žeby sa mali začať intenzívne zapodievať postavením komisií a to práve z tohto dôvodu, že aj posledné štyri roky ukázali, že to, čo ide z komisií smerom na mestské zastupiteľstvo asi nemá tú váhu, ktorú by asi malo mať. Keď to má byť poradný orgán, bolo by potrebné pozrieť sa na ich postavenie a myslí to vzhľadom na rokovací poriadok. Debata o komisiách, áno, voči tomu repertoáru ťažko môže niečo namietať, ale čo sa týka postavenia komisií, bol by rád, keby sám primátor inicioval niečo podobné, aj ako zmenu rokovacieho poriadku.

p. Raši, primátor mesta Košice – Poďakoval za pripomienku. On osobne a iste aj všetci 
v zastupiteľstve sa ňou budú zaoberať.
Nakoľko sa nikto iný do rozpravy neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii, aby predniesla návrh na uznesenie.

p. Hlinka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – Prečítal návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 2 písm. ab) a § 11 Štatútu mesta Košice zriaďuje
a) stále komisie mestského zastupiteľstva:
	Finančná komisia
	Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

Majetková komisia
	Sociálna a bytová komisia
	Komisia cirkví
	Komisia školstva, športu a mládeže
	Komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia
	Komisia dopravy a výstavby

Legislatívno-právna komisia
	Komisia kultúry
	Komisia národnostných menšín
	Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

b) Dočasnú komisiu pre zmiernenie dôsledkov hospodárskej krízy.         

p. Raši, primátor mesta Košice – Požiadal poslancov, aby hlasovali o návrhu tak, ako bol 
predložený návrhovou komisiou.

Hlasovanie č.17: za 47, proti 1, zdržal sa -.

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

––-     ––-     ––-

f) Voľba predsedov komisií mestského zastupiteľstva

p. Raši, primátor mesta Košice –  Vyzval poslancov, aby predkladali svoje návrhy na 
predsedov komisií mestského zastupiteľstva.

p. Géci, poslanec MZ – V mene poslaneckého klubu SMER-SD, MOST-HÍD a ĽS-HZDS 
predložil návrhy na obsadenie predsedov jednotlivých komisií.
Finančná komisia –  Štefan Lasky
Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu –  Dušan Cais
Majetková komisia –  Otto Brixi
Komisia školstva, športu a mládeže -  Igor Sidor
Komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia – Ľubomír Demský
Komisia dopravy a výstavby – Ján Jakubov
Legislatívno-právna komisia – Margita Adamčíková
Predsedov do komisie sociálnej a bytovej a komisie kultúry  navrhnú na budúcom rokovaní mestského zastupiteľstva.

p. Pajtáš, poslanec MZ – Za poslanecký klub SDKÚ-DS, KDH, SMK, MKP,  EDS navrhol 
predsedov týchto komisií:
Finančná komisia -  Süli Ján
Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu – bez nominácie
Majetková komisia – Dečo Ján
Sociálna a bytová komisia – Molčan Radovan
Komisia cirkví – bez nominácie
Komisia školstva a mládeže – Petrvalský Emil
Komisia ŽP, verejného poriadku a ochrany zdravia – Jutka Igor
Komisia dopravy a výstavby – Kasperko Peter
Legislatívno-právna komisia – Kočiš Michal
Komisia kultúry –  Figeľ Jozef
Komisia národnostných menšín – bez nominácie
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – Melichárek Marián

p. Raši primátor mesta Košice – Upozornil p. Pajtáša, že predsedu komisie pre ochranu 
verejného záujmu pri výkone verejných funkcií poslanci predsedu nenavrhujú, pretože toho si volí komisia zo svojich členov. Požiadal ho preto, aby stiahol tento svoj návrh.

p. Pajtáš, poslanec MZ – Po upozornení stiahol svoj návrh na obsadenie predsedu komisie na 
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

p. Halenár, poslanec MZ – Na predsedu komisie životného prostredia, verejného poriadku 
a ochrany zdravia navrhol seba. Svoj návrh odôvodnil týmto. 7 rokov pôsobil ako člen v komisii životného prostredia a vie, že po siedmych rokoch sú výsledky práce tejto komisie takmer nebadateľné. Ak sa v tomto meste pred pár desiatkami minút hovorilo o čistote a o verejnom poriadku aj ústami nového primátora, zdá sa mu, že výsledky práce komisie životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia nezodpovedajú významu tých slov, ktoré tá komisia má mať. Svoj návrh odôvodnil tým a mimochodom si myslí, že každý, kto je navrhovaný, by mal povedať aspoň pár slov, čo by chcel robiť na tom poste, ale je vidieť, že opäť ľudia nemajú záujem sa predstaviť, resp. zobrať nejakú zodpovednosť na seba. Takže ako predseda by sa chcel vyvarovať toho, aby sa iba kopírovali materiály predkladané na mestské zastupiteľstvo. Napríklad za celých sedem rokov sa neriešili také banálne otázky, ktoré sú spojené s určením zodpovednosti za stav a údržbu priestorov pri bytoch a to ako zelene, tak komunikácií a chodníkov. Komisia životného prostredia by si za prvé mala postaviť plán práce. Keď si v tom pláne práce dá aspoň jednu jedinú úlohu a tú splní, myslí, že to bude dosť významné. Tá úloha by mohla znieť: „určiť vlastníkov a správcov priestorov pri obytných plochách a ich rozsah zodpovednosti“. Rozdelenie zodpovednosti za správu týchto priestorov bude mať dopad na viacero sfér života Košičanov. Bude menej úrazov spôsobených pádmi na zľadovatených chodníkoch, bude menej alergií spôsobených prachom a špinou na chodníkoch. Chodníky a zeleň konečne budú mať gazdu. Začnú sa reálne práce na vzniku databázy, ktoré chodníky treba opraviť a zverejňovaním, kedy budú opravené, vznikne podklad pre mestský zákon o kosení s dopadom na zdravie Košičanov. Vznikne podklad pre mestský zákon o správe drevín a vzácnych stromov. Bude možnosť začať reálne práce na mestskom zákone o vzhľade verejných a privátnych priestranstiev a budov a nakoniec vznikne aj vyšší tlak na čistotu. 
Týmto by sa chcel uchádzať o dôveru mestského zastupiteľstva, ako predseda komisie životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia.

p. Raši, primátor mesta Košice -  Zopakoval návrhy poslancov, ktoré odzneli. 
Finančná komisia: za  SMER-SD, MOST-HÍD a ĽS-HZDS  - p. Lasky,  za SDKÚ-DS, KDH, SMK, EDS – p. Süli
Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu: je  jediný návrh za SMER-SD, MOST-HÍD a ĽS HZDS p. Cais
Majetková komisia:   za SMER-SD, MOST-HÍD a ĽS-HZDS – p. Brixi, za SDKÚ-DS, KDH, SMK, EDS – p. Dečo
Sociálna a bytová komisia: je  jediný návrh za SDKÚ-DS, KDH, SMK, EDS – p. Molčan
Komisia cirkví – bez nominácie
Komisia školstva a mládeže: za SMER-SD, MOST-HÍD a ĽS-HZDS – p. Sidor,  za SDKÚ-DS, KDH, SMK, EDS –  p. Petrvalský
Komisia ŽP, verejného poriadku a ochrany zdravia: za SMER-SD, MOST-HÍD a ĽS-HZDS – p. Demský, za SDKÚ-DS, KDH, SMK, EDS – p. Jutka,  návrh nezávislého poslanca p. Halenár
Komisia dopravy a výstavby: za SMER-SD, MOST-HÍD a ĽS-HZDS – p. Jakubov, za SDKÚ-DS, KDH, SMK, EDS – p. Kasperko
Legislatívno-právna komisia: za SMER-SD, MOST-HÍD a ĽS-HZDS – p. Adamčíková,  za SDKÚ-DS, KDH, SMK, EDS – p. Kočiš Michal
Komisia kultúry –  jediný návrh za SDKÚ-DS, KDH, SMK, EDS  - p. Figeľ Jozef
Komisia národnostných menšín – bez nominácie
Dočasná komisia pre zmiernenie následkov hospodárskej krízy – bez návrhu. 
O predsedoch komisií sa hlasuje jednotlivo. Ak pri niektorej komisii bolo viac návrhov, hlasuje sa o každom zvlášť, pričom zvolený za predsedu komisie je ten, ktorý dostal najväčší počet hlasov a zároveň musí byť okrem najvyššieho počtu hlasov schválený aj uznesením nadpolovičnou väčšinou prítomných. Je to podľa § 15 ods. 2 rokovacieho poriadku.
Vyzval návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.

p. Stanislav Kočiš – Odznelo tu viac návrhov, preto navrhol urobiť krátku prestávku na 
poradu poslaneckých klubov, aby sa dohodli na jednotlivých menách navrhnutých predsedov.

p, Raši, primátor mesta Košice – Vyhlásil krátku prestávku na poradu poslaneckých klubov.
Po jej uplynutí objasnil poslancom spôsob hlasovania. Tam, kde kandidát nie je predložený, hlasovať sa nebude, tam kde je predložený jeden kandidát, bude predložený návrh uznesenia a pokiaľ tento kandidát bude schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, stáva sa predsedom danej komisie. Tretia verzia v súčasnosti je, že sú navrhnutí dvaja a v jednom prípade traja kandidáti. Tu sa bude hlasovať o každom z kandidátov jednotlivo, pričom § 15 ods. 2 rokovacieho poriadku hovorí o tom, že za predsedu komisie je zvolený kandidát, ktorý dosiahol najväčší počet hlasov. Čiže pri komisiách, kde sú navrhnutí dvaja, alebo viac kandidátov, hlasuje sa najprv o kandidátoch, na základe toho vznikne pomyselná tabuľka získaných počtov hlasov a ten poslanec, ktorý bude mať najviac hlasov bude predložený na schválenie za predsedu komisie.
Požiadal návrhovú komisiu, aby predložila jednotlivé návrhy.

p. Hlinka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – Prvým kandidátom na funkciu  predsedu 
finančnej komisie je p. Štefan Lasky.

p. Raši, primátor mesta Košice – Ide o komisiu, kde sú dvaja kandidáti. Dal hlasovať o prvom
návrhu na predsedu finančnej komisie, ktorý je  p. Štefan Lasky.

Hlasovanie č. 18: za 25, proti 2, zdržali sa 19.

p. Raši, primátor mesta Košice – Požiadal o zaznamenanie daného hlasovania a požiadal 
návrhovú komisiu, aby predložila ďalší návrh.

p. Hlinka, poslanec MZ  a člen návrhovej komisie – Druhým kandidátom na funkciu predsedu 
návrhovej komisie bol navrhnutý poslanec p. Ján Süli.

p. Raši, primátor mesta Košice – Požiadal poslancov, aby hlasovali o druhom návrhu na 
funkciu predsedu finančnej komisie, ktorým je  p. Ján Süli.

Hlasovanie č. 19: za 21, proti 13, zdržali sa 12.

p. Raši, primátor mesta Košice – Požiadal o záznam hlasovania a dal slovo návrhovej komisii,
aby uviedla ďalšie hlasovanie.

p. Hlinka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie -  Pri komisii regionálneho rozvoja 
a cestovného ruchu bol navrhnutý iba jeden kandidát a to poslanec p. Dušan Cais. Prečítal preto návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. ab) a § 11 ods. 2 Štatútu mesta Košice volí za predsedu komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu poslanca 
p. Caisa.

p. Raši, primátor mesta Košice -  Nakoľko tu je navrhnutý iba jeden kandidát, hlasovať sa 
bude o uznesení, ktoré potvrdí p. Caisa vo funkcii predsedu komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. 

Hlasovanie č. 20: za 28, proti 2, zdržali sa 19.

p. Raši, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo schválené v navrhnutej 
podobe a p. Cais sa stáva predsedom komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Požiadal návrhovú komisiu, aby uviedla ďalšie hlasovanie.

p. Hlinka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – Za predsedu majetkovej komisie boli 
navrhnutí dvaja kandidáti. Prvým z nich je p. Otto Brixi.

p. Raši, primátor mesta Košice – Dal hlasovať o prvom návrhu na funkciu predsedu 
majetkovej komisie p. Ottovi Brixim.

Hlasovanie č. 21: 24, proti 1, zdržali sa 24.

p. Raši, primátor mesta Košice – Konštatoval, že návrh nebol schválený. Požiadal návrhovú
komisiu o predloženie ďalšieho návrhu.

p. Hlinka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – Druhým kandidátom na funkciu predsedu 
majetkovej komisie je poslanec p. Ján Dečo.

p. Raši, primátor mesta Košice – Dal hlasovať o predloženom návrhu na funkciu predsedu
majetkovej komisie p. Jánovi Dečovi.

Hlasovanie č. 22: za 23, proti 17, zdržali sa 9.

p. Raši, primátor mesta Košice – Konštatoval, že ani tento návrh nebol schválený. Požiadal 
návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na funkciu predsedu ďalšej komisie.

p. Hlinka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – Ďalšou komisiou je komisia školstva, 
športu a mládeže, kde sú tiež navrhnutí dvaja kandidáti na funkciu predsedu tejto komisie. Prvým v poradí bol navrhnutý poslanec p. Igor Sidor.

p. Raši, primátor mesta Košice – Dal hlasovať o kandidátovi na funkciu predsedu komisie
školstva, športu a mládeže p. Igorovi Sidorovi.

Hlasovanie č. 23: za 26, proti 1, zdržali sa 22.

p. Raši, primátor mesta Košice – Konštatoval, že návrh bol prijatý. Požiadal návrhovú 
komisiu, aby predniesla ďalšiu nomináciu.

p. Hlinka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – Ďalším kandidátom navrhnutým za 
predsedu komisie školstva, športu a mládeže je p. Emil Petrvalský.

p. Raši, primátor mesta Košice – Dal hlasovať o kandidátovi navrhnutom na funkciu predsedu
komisie školstva, športu a mládeže p. Emilovi Petrvalskom.

Hlasovanie č. 24: za 23, proti 10, zdržali sa 16.

p. Raši, primátor mesta Košice – Návrh nebol schválený. Požiadal návrhovú komisiu, aby 
uviedla ďalšie hlasovanie.

p. Hlinka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – Za predsedu komisie mestského 
zastupiteľstva životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia boli navrhnutí traja kandidáti. Prvým v poradí bol navrhnutý poslanec p. Demský.

p. Raši, primátor mesta Košice – Dal hlasovať o kandidátovi navrhnutom na funkciu predsedu
komisie životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia poslancovi 
p. Demskom. 

Hlasovanie č. 25: za 26, proti 2, zdržalo sa 21.

p. Raši, primátor mesta Košice – Konštatoval, že návrh bol prijatý. Požiadal uviesť ďalšie 
      hlasovanie.

p. Hlinka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – Ďalším kandidátom navrhnutým na 
funkciu  predsedu komisie životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia je poslanec p. Igor Jutka.

p. Raši, primátor mesta Košice – Dal hlasovať o kandidátovi navrhnutom na funkciu predsedu
komisie životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia poslancovi p. Jutkovi. 

Hlasovanie č. 26: za 22, proti 14, zdržali sa 13.

p. Raši, primátor mesta Košice – Konštatoval, že návrh nebol prijatý. Dal slovo návrhovej 
komisii. 

p. Hlinka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – Tretím kandidátom na funkciu predsedu
komisie životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia je poslanec p. Alfonz Halenár. 

p. Raši, primátor mesta Košice – Dal hlasovať o kandidátovi navrhnutom na funkciu predsedu
komisie životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia poslancovi 
p. Halenárovi.  

Hlasovanie č. 27: za 21, proti 20, zdržali sa 8.

p. Raši, primátor mesta Košice – Konštatoval, že návrh nebol prijatý. Požiadal návrhovú 
komisiu, aby uviedla návrhy na predsedu ďalšej komisie.

p. Hlinka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – Za predsedu komisie dopravy a výstavby 
boli navrhnutí dvaja kandidáti. Prvým v poradí je poslanec p. Ján Jakubov.

p. Raši, primátor mesta Košice – Dal hlasovať o kandidátovi navrhnutom na funkciu predsedu
komisie dopravy a výstavy poslancovi p. Jánovi Jakubovi.

Hlasovanie č. 28: za 26 proti 1, zdržali sa 22.

p. Raši, primátor mesta Košice – Konštatoval, že návrh bol prijatý. Požiadal návrhovú 
komisiu, aby uviedla ďalší návrh.

p. Hlinka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – Ďalší navrhnutý kandidát za predsedu 
komisie dopravy a výstavby  je poslanec p. Peter Kasterko.

p. Raši, primátor mesta Košice – Dal hlasovať o kandidátovi navrhnutom na funkciu predsedu
komisie dopravy a výstavby poslancovi p. Petrovi Kasterkovi.

Hlasovanie č. 29: za 21, proti 13, zdržali sa 15.

p. Raši, primátor mesta Košice – Konštatoval, že návrh nebol prijatý. Požiadal návrhovú 
komisiu, aby uviedla ďalší návrh. 

p. Hlinka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – Nasleduje komisia legislatívno-právna,
kde boli navrhnutí dvaja kandidáti na funkciu predsedu. Prvým navrhnutým kandidátom je poslankyňa p. Margita Adamčíková.

p. Raši, primátor mesta Košice – Dal hlasovať o kandidátke na post predsedkyne legislatívno-
právnej komisie poslankyni p. Margite Adamčíkovej.

Hlasovanie č. 30: za 26, proti 4, zdržali sa 19.

p. Raši, primátor mesta Košice – Konštatoval, že návrh bol prijatý. Požiadal návrhovú 
komisiu, aby predložila ďalší návrh. 

p. Hlinka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – Ako druhým kandidátom na predsedu 
legislatívno-právnej komisie dol navrhnutý poslanec p. Michal Kočiš.

p. Raši, primátor mesta Košice – Dal hlasovať o návrhu na predsedu legislatívno-právnej 
komisie poslancovi p. Michalovi Kočišovi.

Hlasovanie č. 31: za 22, proti 12, zdržali sa 15.

p. Raši, primátor mesta Košice – Konštatoval, že návrh nebol prijatý. Požiadal návrhovú 
komisiu, aby predložila ďalší návrh. 

p. Hlinka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – Do funkcie predsedu komisie kultúry boli
navrhnutí dvaja kandidáti. Prvým v poradí je poslanec p. Juraj Briškár.

p. Raši, primátor mesta Košice –  On vo svojom materiáli nemá p. Briškára poznamenaného, 
lebo nebol nikým navrhnutý. Eviduje iba poslanca p. Figeľa.

p. Hlinka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – Zobral späť povedané. Pri komisii kultúry
je iba jeden kandidát.   

p. Raši, primátor mesta Košice –  Požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na 
uznesenie, nakoľko v tomto prípade je iba jeden kandidát a pri schválení sa automaticky stáva predsedom tejto komisie.

p. Hlinka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – Predniesol návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. ab) a § 11 ods. 2 Štatútu mesta Košice volí za predsedu komisie kultúry poslanca p. Jozefa Figeľa.

Hlasovanie č. 32: za 23, proti 11, zdržali sa 14.

p. Raši, primátor mesta Košice – Konštatoval, že tento návrh nebol schválený. Požiadal 
návrhovú komisiu, aby uviedla ďalší návrh.

p. Hlinka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – Pri komisii sociálnej a bytovej bol 
prednesený iba jeden návrh na funkciu predsedu, preto prečítal návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. ab) a § 11 ods. 2 Štatútu mesta Košice volí za predsedu komisie sociálnej a bytovej poslanca p. Radovana Molčana.

p. Raši, primátor mesta Košice – Požiadal poslancov, aby hlasovali o prednesenom návrhu na 
funkciu predsedu v sociálnej a bytovej komisii p. Radovana Molčana.

Hlasovanie č. 33: za 22, proti10, zdržali sa 17.

p. Raši, primátor mesta Košice – Konštatoval, že tento návrh nebol schválený. Na predsedu 
komisie cirkví návrh nebol predložený. Urobil krátku rekapituláciu.
Jeden kandidát bol navrhnutý v komisii regionálneho rozvoja a cestovného ruchu p. Cais a bol aj schválený do tejto funkcie.
V komisii sociálnej a bytovej bol navrhnutý jeden kandidát, ktorý nebol schválený. Táto komisia ostáva zatiaľ bez predsedu. 
Komisia cirkví nebola obsadená. 
Komisia kultúry  - tu bol navrhnutý iba jeden kandidát, ktorý nebol schválený. Komisia zatiaľ ostáva bez predsedu. 
Pre komisiu národnostných menšín nebol navrhnutý žiaden kandidát.
Dočasná komisia pre zmiernenie hospodárskej krízy – tu tiež nebol navrhnutý žiaden kandidát.
Ďalej sú komisie, kde boli navrhnutí dvaja a viacerí kandidáti. 
Bola to finančná komisia s návrhmi na pp. Laského a Süliho. 
Potom to bola majetková komisia s návrhmi na pp. Brixiho a Deča, no nakoľko tu ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, táto komisia ostáva na poste predsedu neobsadená.
Pri komisii školstva, športu a mládeže boli navrhnutí páni Sidor a Petrvalský.
Pri komisii životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia boli do funkcie predsedu navrhnutí pp. Demský, Jutka a Halenár.
Pri komisii dopravy bol navrhnutý p. Jakubov a p. Kasperko.
Komisia legislatívno-právna – tu boli návrhy na p. Adamčíkovú a Kočiša Michala.
Požiadal návrhovú komisiu, aby na základe hlasovania predniesla návrh na uznesenie ku komisiám, kde boli navrhovaní dvaja a viacerí kandidáti, pričom aspoň jeden z kandidátov bol schválený nadpolovičnou väčšinou poslancov.

p. Hlinka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – Prečítal návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. ab) a § 11 ods. 2 Štatútu mesta Košice volí za predsedu: 
Ing. Štefan Lasky - Finančná komisia mestského zastupiteľstva 
Mgr. Igor Sidor - Komisia školstva, športu a mládeže mestského zastupiteľstva 
MUDr. Ľubomír Demský -  Komisia životného prostredia, verejného poriadku 
a ochrany zdravia mestského zastupiteľstva  
Ing. Ján Jakubov -  Komisia dopravy a výstavby  mestského zastupiteľstva 
JUDr. Margita Adamčíková - Legislatívno-právna komisia mestského zastupiteľstva. 

Raši, primátor mesta Košice – Bude sa hlasovať o návrhoch na predsedov komisií, kde boli 
dvaja a viacerí kandidáti, pričom pri pomocnom hlasovaní rozhodoval počet hlasov, s tým, že kandidát, ktorý získal najviac hlasov musel mať aj nadpolovičnú väčšinu hlasov poslancov. Preto sa nebude hlasovať o majetkovej komisii, kde ani jeden z navrhnutých poslancov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov.
Hlasovať sa bude o uznesení predloženom návrhovou komisiou. 

Hlasovanie č. 34: za 28, proti -, zdržalo sa 21.

p. Raši, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo schválené tak, ako bolo 
prednesené návrhovou komisiou. Zopakoval:
Predsedom  finančnej komisie mestského zastupiteľstva  sa stal  Ing. Štefan Lasky.
Predsedom  komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu mestského zastupiteľstva  sa stal Ing. Dušan Cais.
Predsedom komisie školstva, športu a mládeže mestského zastupiteľstva sa stal 
Mgr. Igor Sidor.
Predsedom  komisie životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia mestského zastupiteľstva  sa stal MUDr. Ľubomír Demský.
Predsedom komisie dopravy a výstavby mestského zastupiteľstva sa stal 
Ing. Ján Jakubov.
Predsedkyňou   legislatívno-právnej komisie mestského zastupiteľstva. sa stala  
JUDr. Margita Adamčíková.
Ostatné komisie nemali zatiaľ určených predsedov. 

––-     ––-     ––-

11. Určenie platu primátora mesta Košice

p. Raši, primátor mesta Košice –  Poslanci dostali písomný návrh, ktorý predložil poslanec
	p. Ladislav Lazár. Otvoril k tomuto materiálu rozpravu.

V rozprave vystúpili:

p. Halenár, poslanec MZ – Spýtal sa predkladateľa, teraz už námestníka primátora p. Lazára, 
čo ho viedlo k tomu návrhu na 1,7 násobok, prečo nie nejaké iné číslo? Ostatných kolegov poslancov by sa chcel opýtať, či by nebolo také rozumnejšie a prijateľnejšie, keby mal primátor na začiatku plat rovný 1, čo znamená, že začína, je to nepopísaný list papiera a hádam časom, keď sa uvidí, že áno – už má niečo za sebou, takéto plusy, takéto mínusy, tak by sa mohlo uvažovať o niečom inom.  Zdá sa, že v celej tejto krajine sa len na papieri hovorí o šetrení. Prichádza sa k hlasovaniu o plate primátora, tak prečo tu šetrenie? Poďme mu rovno dať 1,7-násobok.  Z akého dôvodu? Prečo práve 1,7-násobok? Toto bola otázka na námestníka primátora p. Lazára.

p. Raši, primátor mesta Košice – Námestník primátora p. Lazár ho informoval, že sa k svojmu 
návrhu vyjadrí v závere rozpravy. 
Ako predsedajúci tejto schôdze akceptuje akýkoľvek návrh a z každého sa bude tešiť a chcel by mať tento bod za sebou.

p. Süli, poslanec MZ –  Vzhľadom na to, že primátor mesta je aj poslancom Národnej rady SR
a je evidentné, že počas rokovania Národnej rady SR nebude vždy prítomný v Košiciach a nebude fyzicky schopný vykonávať v plnej miere funkciu primátora, navrhol určiť mu plat v zmysle platného zákona vo výške priemerného platu v národnom hospodárstve za rok 2009 t.j. 744,5 eur krát 3,98 v zmysle platného zákona, t.j. 2963,11 eur = zaokrúhlene 2964 eur odo dňa 21.12.2010.

p. Raši, primátor mesta Košice – Môže to brať ako návrh, o ktorom sa bude hlasovať?

p. Süli, poslanec MZ – Áno, je to jeho pozmeňujúci návrh.

p. Ihnát, poslanec MZ – Je prvý krát zvolený za poslanca mestského zastupiteľstva, ale pokiaľ
vie, plat, aký navrhol p. Süli, je asi platom starostu mestskej časti, napr. Sídliska Ťahanovce, ktoré má 23118 obyvateľov a nie 250 tisíc obyvateľov celého mesta Košice. 

p. Süli, poslanec MZ – Faktická poznámka. Poznamenal, že jeho návrh je v zmysle platného 
zákona. Nič iné nečítal. Je tam ešte jedna klauzula, že starostovi, resp. primátorovi, ktorý nevykonáva funkciu v celom rozsahu, patrí plat v pomernej časti zodpovedajúcej rozsahu vykonávanej funkcie. Tento plat nemôže byť nižší, ako súčin platu ustanoveného podľa § 3 a koeficientu 0,3. Je to zákon čs. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových podmienkach starostov obcí a primátorov miest.

p. Raši, primátor mesta Košice – Nakoľko už neboli ďalšie faktické pripomienky, dal slovo 
predkladateľovi návrhu p. Lazárovi. 

p. Lazár, námestník primátora mesta Košice – Všetci dobre vedia, že súčasťou ustanovujúcej 
schôdze je okrem zloženia sľubu primátora a poslanca aj stanovenie platu. Bohužiaľ, na Slovensku je taká tradícia, že po väčšine týchto prvých rokovaní mestských zastupiteľstiev sa v novinách píše len to, aký plat bol schválený primátorovi. Nie je to právo, ani vôľa, jednoducho sa musí určiť plat primátorovi, tak to totiž ukladá zákon. 
Tento návrh vychádza z priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve, ktorá je, ako bolo povedané 744 eur krát koeficient, ktorý prislúcha Košiciam. Z toho je výsledná základná mzda 2963 eur. Návrh na 1,7 násobok vychádza z doterajšej praxe. Aj doterajší primátor mal takýto plat. 
Tak ako aj povedal novozvolený primátor mesta, myslí si, že on príjme akýkoľvek plat, ktorý mu poslanci navrhnú. Pri svojom návrhu vychádzal zo statusu, ktorý tu bol. Pozornosť poslancov upriamil aj na niečo iné. Doposiaľ to tu fungovalo tak, že viac ako výsledok sa počítala účasť. Osobne si myslí, že väčšina nechce, aby to takto fungovalo ďalej, aby účasť bola viac ako výsledok. V prvom rade je záujem dosiahnuť výsledok. Je vecou primátora a každého z poslancov niesť zodpovednosť za svoje činy a skutky voči obyvateľom tohto mesta. Nepochybuje o tom, že primátor zabezpečí činnosť mesta tak ako má a čo sa týka výsledku, tak v plnom rozsahu. Kto si myslí, že sedieť v Košiciach znamená úspech pre Košice, tak o výsledku sa mohol presvedčiť za posledné štyri roky. Je presvedčený, že nie je dôležité sedieť, ale pracovať. Oni odmenu dávajú nie za sedenie, ale za výsledky práce a nepochybuje o tom, že tie výsledky sa im podarí dosiahnuť.
Preto zotrval na svojom pôvodnom návrhu, aby to bolo 1,7 tak, ako to mal aj doterajší primátor mesta.

p. Halenár, poslanec MZ – Faktická pripomienka. Keď predkladateľ materiálu hovorí, že to 
majú byť výsledky, čo majú byť určujúce pri plate, prečo potom predkladá návrh na 1,7 násobok? To len preto, že tak mal predchádzajúci primátor? Nie je rozumnejšie, aj z hľadiska toho, čo sa deje v tejto krajine, začať s platom 1? Prečo nedať primátorovi aj dvojnásobný plat, ak bude mať také výsledky. Bolo povedané, že ľudia si prečítajú len plat – no samozrejme, že si prečítajú len plat, keď zatiaľ nemajú nič iné. Prečo sa čudovať tým ľuďom? 

p. Petrvalský, poslanec MZ – Nevstupoval do toho, o čom sa doteraz diskutovalo, má na to 
síce svoj názor, ale ten je teraz úplne vedľajší. Ide mu o to, že bol pripravený návrh uznesenia a ten bol pripravený veľmi zle. Už to p. Lazárovi avizoval. Podľa tohto uznesenia, ktoré tu je na stole, by sa primátorovi mesta každý rok plat zvýšil  o 1,7-násobok. Nie je to dobre urobené, je to zle naformulované. 
Preto si dovolil upraviť ho v tom zmysle, že s účinnosťou od 21.12.2010 mesačný plat vo výške 1,7 násobku minimálneho mesačného platu určeného v zmysle § 3 a 4 zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest. Všetka ostatná valorizácia a ďalšie ide v zmysle zákona. Je jasné, že ako náhle sa zdvihne minimálna mzda, tak sa primátorovi plat prepočíta. Preto by za slová „primátorom miest“ dal bodku a ďalej by toto uznesenie nepokračovalo, lebo uvedená formulácia je zlá, nie je jasná.

p. Lazár, námestník primátora mesta Košice – Faktická poznámka. Už o tom rozprávali. To je 
ten  moment, že ich by to nenapadlo, aby to v takejto výške valorizovali, t.j. o 1,7-násobok oproti predchádzajúcej mzde, no súhlasí s tým, aby to znenie končilo slovami „primátorov miest“.

p. Raši, primátor mesta Košice – Zhrnul to. Návrhová komisia prednesie návrhy tak, ako boli 
prednesené v pléne, pričom schválením prvého návrhu sa ďalší stáva neaktuálnym. Ako prvý v poradí bude návrh poslanca p. Süliho. Ak bude tento návrh  schválený, o ďalších sa hlasovať nebude. Pokiaľ návrh poslanca p. Süliho nebude schválený, bude sa hlasovať o návrhu poslanca p. Petrvalského, pokiaľ ten bude schválený, nebude sa ďalej hlasovať. Požiadal návrhovú komisiu, aby predniesla návrhy na uznesenie v tomto poradí.

p. Rusnák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – Prečítal návrh poslanca p. Süliho. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 písm. k) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a §§ 3 a 4 zákona SNR  e. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových podmienkach starostov obcí a primátorov miest § 6 ods. 2 písm. m) Štatútu mesta Košice určuje Richardovi Rašimu, primátorovi mesta Košice, s účinnosťou od 21.12.2010 mesačný plat vo výške minimálneho mesačného platu určeného v zmysle § 3 a 4 zákona č. 253/1994 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.

p. Raši, primátor mesta Košice – Požiadal poslancov, aby hlasovali o takto predloženom 
návrhu uznesenia. 

Hlasovanie č. 35: za 23, proti 6, zdržali sa 20.

p. Raši, primátor mesta Košice – Konštatoval, že návrh nebol schválený. Požiadal preto 
návrhovú komisiu, aby prečítala druhý návrh uznesenia.

p. Hlinka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – Prečítal pozmeňujúci návrh poslanca 
p. Petrvalského.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach určuje Richardovi Rašimu, primátorovi mesta Košice s účinnosťou od 21.12.2010 mesačný plat vo výške 1,7-násobku minimálneho mesačného platu určeného v zmysle § 3 a 4 zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.

p. Raši, primátor mesta Košice – Požiadal poslancov, aby hlasovali o tomto návrhu na 
uznesenie.

Hlasovanie č. 36: za 23, proti 2, zdržali sa 23.

p. Raši, primátor mesta Košice – Konštatoval, že návrh nebol schválený. Odovzdal slovo 
návrhovej komisii.  Ale pred tým vyhlásil ešte krátku prestávku.

p. Lazár, námestník primátora mesta Košice – Vzhľadom na to, čo povedal p. Petrvalský, 
doplnil by svoj návrh o jeho pripomienku. Znenie by bolo také isté ako doteraz. Za 1,7-násobkom by išla veta: priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve. Tým pádom je zabezpečené to, aby nemohlo dôjsť k nepresnostiam. Zatiaľ sa hlasovalo o návrhoch poslancov pp. Süliho a Petrvalského. O jeho návrhu sa ešte nehlasovalo, preto by ho chcel doplniť.
Ak to však nie je možné, nech sa hlasuje o tom pôvodnom.

p. Hlinka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – V tejto fáze sa dá čítať iba pôvodný návrh 
na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach určuje Richardovi Rašimu, primátorovi mesta Košice s účinnosťou od 21.12.2010 mesačný plat vo výške 1,7-násobku minimálneho mesačného platu určeného v zmysle § 3 a 4 zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest s tým,  že minimálny mesačný plat primátora sa každoročne po zverejnení priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve zvýši o 1,7 násobok. 

p. Raši, primátor mesta Košice – Požiadal poslancov, aby hlasovali o prednesenom návrhu. 

Hlasovanie č. 37: za 1, proti 8, zdržali sa 40.

p. Raši, primátor mesta Košice – Keďže nebol žiaden návrh schválený, plat primátora mesta 
bude určený podľa zákona. Je úprimne rád, že tento bod môže ukončiť.
––-     ––-     ––-

12. Záver

p. Raši, primátor mesta Košice – V závere mestského zastupiteľstva poďakoval riaditeľovi 
Magistrátu mesta Košice p. Kolárčikovi za jeho doterajšiu prácu v prospech magistrátu na poste riaditeľa. Predstavil prítomným nového riaditeľ Magistrátu mesta Košice, ktorým sa stane v najbližších dňoch p. Lazúr. 
Program mestského zastupiteľstva sa vyčerpal. Týmto vyhlásil rokovanie ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva v Košiciach za ukončené. Poďakoval všetkým za účasť a pozval ich na primátorský punč na Hlavnú ulicu o piatej. 











           Ing. Pavol Lazúr					MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
riaditeľ Magistrátu mesta Košice				         primátor mesta Košice
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