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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

 

Zápisnica 

zo VI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

zo dňa 11. apríla 2019 

 

Prítomní: podľa prezenčných listín 

 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach otvoril a viedol primátor mesta 

Košice Ing. Jaroslav Polaček vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice. 

 

Úvod zasadnutia 

 

p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia. Otváram VI. 

zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom vás všetkých vítam. Dovoľte mi 

v úvode ospravedlniť zo zasadnutia mestského zastupiteľstva pána poslanca Burdigu, 

pána poslanca Hlinku, pána poslanca Knapa a pani poslankyňu Iľaščíkovú. Prosím, 

prezentujte sa. Ďakujem pekne, konštatujem, že bolo prezentovaných 34 poslancov, čo 

je nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a sme teda uznášania schopní. 

- - - 

 

Návrhová komisia 

 

p. Polaček, primátor mesta: Program zasadnutia ste dostali v pozvánke, poprosím predsedov 

poslaneckých klubov, aby navrhli svojich zástupcov do návrhovej komisie. Nech sa 

páči. Otváram rozpravu. Pán poslanec Rusnák, nech sa páči. 

 

p. Rusnák, poslanec MZ: Ďakujem, prajem príjemné dobré ráno všetkým. Do návrhovej 

komisie navrhujem pánov poslancov Filipka a pána poslanca Berbericha. Ďakujem. 

 

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

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, príjemný dobrý deň všetkým. Za náš klub 

(pozn.: Košickí aktivisti a nezávislí) poprosím pána poslanca Karaffu.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, má niekto ďalšie pripomienky alebo návrh? Ak 

nie sú ďalšie pripomienky, dávam hlasovať o tom, aby v návrhovej komisii pracovali 

pán poslanec Filipko, pán poslanec Berberich a pán poslanec Karaffa. Nech sa páči, 

prosím, hlasujte o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 1 - za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

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

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

Karaffa. Zároveň žiadam členov návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesta vo 

vyhradenom 2. rade. Ostatným poslancom oznamujem, aby svoje návrhy k jednotlivým 

bodom programu rokovania predkladali písomne tejto návrhovej komisii po ústnej 

informácii prítomných poslancov.  

- - - 
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Overovatelia zápisnice:  Ing. Vladimír Saxa a Mgr. Ladislav Strojný 

- - - 

 

K programu zasadnutia  

 

p. Polaček, primátor mesta: V súlade s novelou zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

budeme najprv hlasovať o programe ako bol uvedený v pozvánke a následne bude 

možnosť tento program meniť. Teraz otváram rozpravu k návrhu programu, ktorý bol 

uvedený v pozvánke. Prosím vaše návrhy, ktoré sa týkajú vypustenia, resp. zmeny 

poradia bodov. Nech sa páči, otváram rozpravu. Pán poslanec Karaffa, nech sa páči.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Áno, ďakujem za slovo. Ja by som mal taký návrh, bod programu 

číslo 31, je to materiál, ktorý prešiel majetkovou komisiou, Prevod pozemku pod 

stavbou vrátane priľahlého pozemku v katastrálnom území Ťahanovce pre Martu 

Kozákovú. Majetková komisia dala odporúčanie, citujem, neodporúča prevod 

nehnuteľného majetku navrhuje uzatvoriť nájomnú zmluvu v zmysle Štatútu mesta 

Košice a finančnú náhradu z dôvodu, že v danom území dané územie, teda záplavové 

územie, väčšinu pozemkov parcely registra C a E vlastní buď mesto Košice alebo 

Slovenská republika. A z toho dôvodu nie je v záujme samosprávy vlastne zbavovať sa 

vlastníctva nehnuteľnosti. Teda pozemkov v tomto území. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, to bol prvý návrh. Nech sa páči pán poslanec 

Gibóda, pán námestník, nech sa páči.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za slovo, pán primátor. Dobré ráno, 

kolegovia. Navrhujem vypustiť bod, stiahnuť z rokovania bod číslo 21 Prevod 

pozemkov formu zámeny v katastrálnom území Jazero a Furča so spoločnosťou Vamex 

a.s. Je to z dôvodu, že zástupca spoločnosti napriek viacerým rokovaniam nesúhlasí 

s cenou, za ktorú sa realizuje zámena a preto je rokovanie o tomto bode bezpredmetné. 

Ďakujem. 

 

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

Procedurálny? Nie? Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Ja som nezačul čo pán poslanec 

Karaffa chce s týmto návrhom, či ho chce stiahnuť alebo vypustiť, lebo to neodznelo. 

Ale už keď mám slovo, tak by som chcel skonštatovať, že chatka bola postavená ešte 

skôr, ako bol pán Karaffa na svete. A nevidím dôvod na to, aby sme sa týmto bodom 

nezaoberali. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Karaffa, skúsim zopakovať, 

navrhol vypustiť bod 21, pán námestník navrhol vypustiť bod 31. Ok, tak naopak. Pán 

poslanec Karaffa, ešte. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ja som len chcel doplniť. Vzhľadom na to, že som bol zvolený do 

návrhovej komisie, sťahoval som sa, nebol som ešte pripravený, ospravedlňujem sa. 

Žiadam vypustiť tento bod z rokovania. Ďakujem. Bod 31.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Sú nejaké návrhy na zmenu poradia bodov? Ak 

nie, ukončujem diskusiu, pristúpime k hlasovaniu o vypustení bodov z programu 
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rokovania. Teda dávam hlasovať o návrhu pána poslanca Karaffu, ktorý navrhol 

vypustiť bod číslo 31. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 2 - za: 28, proti: 2, zdržali sa: 5 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý, bod 31 bude vypustený. 

Nasleduje hlasovanie o bode číslo 21, navrhol pán poslanec Gibóda, aby sme ho 

vypustili. Nech sa páči, prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 3 - za: 31, proti: 1, zdržali sa: 3 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Návrh na vypustenie bodu číslo 21 bol 

schválený. Návrhy na zmenu poradia bodov neboli.  

Teraz pristúpime k hlasovaniu o bodoch zverejneného návrhu programu zasadnutia, 

ktoré neboli vypustené. Prosím hlasujte o programe tak ako, resp. otváram diskusiu. Ak 

chce niekto doplniť bod. Nech sa páči, procedurálna? 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Teraz sa chcem len opýtať ohľadom doplnenia programu. To bude... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nie, teraz hlasujeme o celkovom a potom budeme hlasovať 

o doplnení bodov. Čiže hlasujeme o programe tak, ako vám bol predložený. 

S vypustením tých dvoch bodov, ktoré sme schválili. Nech sa páči, hlasujeme. 

 

Hlasovanie č. 4 - za: 33, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

p. Polaček, primátor mesta: Program bol schválený. Ďakujem pekne. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, teraz vás poprosím o doplňujúce návrhy 

k programu. Nech sa páči. Procedurálne? Alebo čo? Nech sa páči, pán poslanec Lipták.  

 

p. Lipták, poslanec MZ: Dobrý deň, ďakujem za slovo. Ja by som si dovolil doplniť do 

programu jeden bod. Mohol by byť 5/b, aby sme to prerokovali ešte pred majetkovými 

vecami. Názov daného bodu by bol: Rozhodnutie Ministerstva spravodlivosti 

Slovenskej republiky v konaní vedenom pod číslom 34 349/2018/153 – návrh 

odporúčaní. Jedná sa bod, predošlé zastupiteľstvo predávalo pozemky na Terase 

v rozlohe asi 2600 štvorákov. Znalec určil cenu 45 eur za meter štvorcový, nakoľko som 

podal sťažnosť na tohto znalca na ministerstvo spravodlivosti. Ministerstvo 

spravodlivosti vydalo rozhodnutie, v ktorom uznalo znalca za vinného. A tento znalec 

v tomto znaleckom posudku pochybil v 7 veciach. A preto by som bol rád, keby sme sa 

k tomu vrátili, pretože podľa môjho skromného odhadu nám niekde chýba nejakých 200 

tis. eur, takže preto by som bol rád, keby sme tento bod otvorili ako 5b. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: S názvom akým? 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Rozhodnutie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 

vedenom pod číslom 34349/2018/153 - návrh odporúčaní. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bod 5b? 5.1? 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Alebo 5.1. 
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p. Polaček, primátor mesta: Dobre, ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Seman. 

 

p. Seman, poslanec MZ: Dobré ráno vážené kolegyne kolegovia, v zastúpení predsedu 

Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

navrhujem zaradiť  do programu materiál s názvom Konanie vo veci ochrany verejného 

záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ustanovenie zákona č. 357 z roku 

2004 Zb. zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskorších predpisov. Bod číslo 12.1.  

 

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

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Keďže v minulosti bolo dobrým 

zvykom, že na každom riadnom zastupiteľstve sa prerokovávala informácia od 

predposledného do posledného teda do ostatného, správne po slovensky, riadneho 

mestského zastupiteľstva, neviem, či sa dnešný deň na to zabudlo, alebo prečo tam nie 

je. Preto navrhujem zaradiť ako bod 2.1 Informáciu o plnení úloh vyplývajúcich z 

uznesení z 1. ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 10. 12. 2018. To 

je prvý návrh. Druhý návrh, keďže neviem z akého dôvodu sme ešte... 

 

p. Polaček, primátor mesta: To číslo aké bolo?  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: 2.1.  

 

p. Polaček, primátor mesta: 2/1, 2.1.   

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: 2/1 alebo 2.1. A čo sa týka bodu rôzne, resp. neprijali sme ešte 

nový rokovací poriadok, aj keď sme už štvrtý mesiac a bolo to na programe na ostatnom 

riadnom zastupiteľstve bol ten návrh stiahnutý. Dneska zase absentuje a v bode Rôzne 

môžme podľa rokovacieho poriadku, ktorý je platný, hovoriť iba o veciach kultúrnych, 

tak navrhujem zaradiť ako bod 35.1 bod s názvom Diskusia. 35.1. 

 

p. Polaček, primátor mesta: To je dosť nekonkrétny bod, pán poslanec. Myslím si, že...  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Môžme ho nazvať, ak sa Vám to viac páči...  

 

p. Polaček, primátor mesta: Konkrétnu požiadavku, chcete niečo konkrétne prerokovať? 

Postupujte, prosím, podľa rokovacieho poriadku. Navrhnite konkrétny názov. Dôvod. 

Aby vedeli poslanci o čom budú hlasovať.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Dobre. Tak bod sa bude volať Aktuálne problémy mesta Košice. 

A môžeme tam prerokovať napríklad aj to, prečo mesto nevypratáva oblasť Majetkára a 

každý jeden poslanec... lebo v bode Rôzne jednoducho nás stopujete zakaždým, že sa to 

netýka kultúry a zbytočne potom si vypisujeme cez sociálne siete a cez noviny. Radšej 

je to povedať niektoré veci tu na mestskom zastupiteľstve. Možno nikto sa neprihlási, 

možno to nebudem ani ja. Ale dajme poslancom túto možnosť, lebo vy, pán primátor, 

dodržujte rokovací poriadok, ak niekto hovoril mimo tému, beriete mu slovo, čo 

postupujte správne, ale sú niektoré veci, ktoré sa aj môžu v priebehu zastupiteľstva 

vyskytnúť a v tomto bode by mohli byť prediskutované. To je úplne logický návrh. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Teda, ak vás môžem poprosiť, skúste to ešte doštylizovať. Môžem 
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Vám pomôcť, čiže Aktuálne problémy mesta – Majetkár? Budeme diskutovať 

o konkrétnych bodoch, nie nekonkrétnych. Prosím, doštudujte si rokovací poriadok.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Sekunda.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán Djordjevič, nie je čas na to, aby sme teraz sa zdržiavali. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Nemusíme, ak nie je záujem, v poriadku. Nabudúce sa pripravím  

lepšie, čiže sťahujem tento návrh. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Lörinc, nech sa páči.  

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Dobré ránko prajem každému. Chcel by som 

navrhnúť ako bod 12/2 bod s názvom Koncepcia rozvoja športu v meste Košice. Návrh 

na prerozdelenie dotácií v roku 2019.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ak nie sú žiadne ďalšie doplňujúce návrhy, 

ukončujem diskusiu a budeme hlasovať o jednotlivých návrhoch podľa poradia ako boli 

prednesené. Prvý doplňujúci návrh mal pán poslanec Lipták z bodom rokovania 5/1 

Rozhodnutie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ohľadne znalcov. Nech 

sa páči, prosím, hlasujeme ohľadom tohto bodu. Návrhová komisia, nech sa páči.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo, čiže 1. návrh na 

doplnenie programu od pána poslanca Liptáka: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa § 12 ods. 5 a 7 zákona č. 369 z roku 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov schvaľuje doplnenie bodu číslo 5/1 z názvom Rozhodnutie 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v konaní vedenom pod číslom 

34349/2018/153 - návrh odporúčaní.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 5 - za: 33, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Tento návrh bol prijatý. Bude vrátený do 

programu. Ako druhý návrh bol návrh pána poslanca Semana o doplnení programu 

rokovania bod 12/1. Nech sa páči, návrhová komisia.  

 

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

podľa príslušných ustanovení schvaľuje doplnenie bodu číslo 12/1 s názvom Konanie 

vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného 

zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskorších predpisov.“ Ďakujem. 

 

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

 

Hlasovanie č. 6 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

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

Ako tretí sa do diskusie prihlásil pán poslanec Djordjevič, nech sa páči, návrhová 

komisia.  
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p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pán Djordjevič nepredložil nakoniec 

uznesenie.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Čiže tým pádom nepredložil, nebudeme o ňom hlasovať. Nech sa 

páči.... Prosím dodržania litery zákona. Písomne ste predložili návrh na uznesenie? 

Nepredložili, ideme ďalej. Mimochodom, podľa platného rokovacieho poriadku sa táto 

správa v zmysle rokovacieho poriadku predkladá polročne, pán poslanec. Máte to alebo 

nie?  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Pravdaže. 

 

p. Polaček, primátor mesta: To je ten bod 35/1? Prepáčte, lebo tu bol nastal nejaký zmätok 

v tom číslovaní. Pán poslanec navrhol bod 2.1 Informácia o plnení úloh. Ja len dopĺňam, 

že v zmysle Rokovacieho poriadku sa táto informácia dáva polročne. Nech sa páči, 

návrhová komisia.  

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh uznesenia: „Mestské zastupiteľstvo 

v Košiciach podľa príslušných ustanovení schvaľuje doplnenie bodu programu číslo 2/1 

s názvom Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení od I. ustanovujúceho 

zasadnutia MZ dňa 10.12.2018.“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Dávam hlasovať o návrhu pána poslanca 

Djordjeviča, nech sa páči. 

 

Hlasovanie č. 7 - za: 10, proti: 3, zdržali sa: 21 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, návrh nebol prijatý. 

Ďalším diskutujúcim navrhovateľom bol pán poslanec Lörinc, ohľadne doplnenia bodu 

12/2 Koncepcia rozvoja športu - návrh na prerozdelenie dotácií. Nech sa páči, návrhová 

komisia.  

 

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

príslušných ustanovení schvaľuje doplnenie bodu číslo 12/2 s názvom Koncepcia 

rozvoja športu v meste Košice - návrh na prerozdelenie dotácií v roku 2019.“  

 

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

 

Hlasovanie č. 8 - za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, návrh nebol prijatý. 

- - - 

 

Bod č. 1 

Slovo pre verejnosť 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pokračujeme v rokovaní k bodu číslo 1. Bod Slovo pre verejnosť 

bude prerokovaný bezprostredne po bode programu, ktorý je uzavretý ako prvý po 12. 

hodine v zmysle § 36a Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva. 

- - - 
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Bod č. 2 

Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice 

 

p. Polaček, primátor mesta: Poprosím pána kontrolóra, Galla, aby uviedol Správu o činnosti 

útvaru hlavného kontrolóra. Nech sa páči, pán hlavý kontrolór, máte slovo. 

 

p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán 

primátor. Útvar hlavného kontrolóra od posledného zasadnutia vykonal kontroly u 17 

subjektov. V súčasnej dobe prebiehajú kontroly v súlade s plánom, so schváleným 

plánom kontrol v organizáciách Mestské lesy a K13. Od posledného zastupiteľstva sme 

vykonali kontrolu, komplexnú kontrolu hospodárenia v bytovom podniku mesta Košice 

a tiež sme sa venovali ešte jednému mimoriadnemu podnetu, ktorý smeroval ku archívu 

mesta Košice. Je prerušená jedna kontrola. Táto kontrola sa týka, týka sa kontroly 

neziskovej organizácii Mestská karta. Všetky kontrolné zistenia a nedostatky sú 

uvádzané v mojej správe o činnosti, resp. Správa o výsledkoch kontrol. Okrem toho som 

informoval vedúcich zamestnancov mesta, či formou konzultácií, či formou 

odporúčania alebo osobitnými upozorneniami. Čo sa týka prijatia opatrení k odstráneniu 

nedostatkov, príčin a príčin týchto nedostatkov, kontrolované organizácie prijali viacej 

ako 20 opatrení zameraných na odstránenie týchto nedostatkov. Súčasne som upozornil 

aj na niektoré nedostatky týkajúce sa v oblasti nakladania s majetkom. Mestské 

zastupiteľstvo na dnešnom zasadnutí bude tiež rokovať o prijatí návratného finančného 

zdroja, prijatia úveru vo výške 10 mil. na dobudovanie športovej infraštruktúry. Tu by 

som chcel len informovať, že čo sa týka preverenia plnenia podmienok v zmysle zákona 

583/2004 prijatie, prijatie tohto úveru je v súlade so zákonnými ustanoveniami 

príslušného zákona. V závere by som chcel ešte oceniť činnosť vedenia,  činnosť 

vedenia mesta, vzhľadom k tomu, akým spôsobom pristupuje k odporúčaniam ku 

kontrolným zisteniam činnosti hlavného kontrolóra. Chcem oceniť napr.  hneď ako sme 

informovali, upozornili v správe o hospodárení s bytmi, že 67 bytov je nevyužívaných 

prakticky od roku 2006, okamžite referát sociálny a riaditeľ bytového podniku začal 

konať. Ďalej chcem oceniť aj to, že začínajú a pripravujú sa kroky k zlepšeniu 

finančného riadenia a to tým spôsobom, že by mal byť zavedený väčší a rozsiahlejší 

počet finančných kontrol na mieste. No a čo chcem zdôrazniť, začínajú sa rysovať 

zmeny v oblasti nakladania s majetkom, pripravujú sa nové VZN-ka. Napr. počítam, že 

doriešime konečne otázku ku schváleniu prevádzkových poriadkov pohrebníctva a tiež 

počítame, že budú pripravené a budú realizované zmeny v miestnych poplatkoch a 

zavedenie poplatku za miestny rozvoj. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán hlavný kontrolór. Nech sa páči, otváram 

diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec Karaffa.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem pekne za slovo. ja by som chcel 

pánovi kontrolórovi poďakovať za dobre vykonanú prácu v bytovom podniku. Ja si 

dovolím, tá správa je rozsiahla, má 49 strán len čo sa týka kontroly v bytovom podniku. 

Len takú otázku, neviem, ale možno mi to nejaký kolega, starší kolega, ktorý tu sedí už 

dlhšie, vysvetlí , ako je možné, že sa uzatvorila nájomná zmluva na parkovací dom na 

základe, ktorej, budem teraz citovať: „kontrolné zistenia - na základe zistení môžeme 

konštatovať, že nájomné z parkovacieho domu nepokrýva v plnej výške úhradu splátok 

a úrokov z predmetného úveru. Rozdiel výšky splátok úveru je realizovaný z výnosov 

inkasovaných z nájmov za iné objekty v správe a najmä BPMK na úkor možných 
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investícií do spravovaných objektov“. Čiže to je len jeden z takých príkladov ako 

nešťastne a nehospodárne sa tu nakladalo v minulosti. A mnoho ďalších. Určite budeme 

informovať ako dozorná rada v priebehu tohto roka po vykonaní, v podstate po 

zhotovení správy z dozornej rady. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ak nie sú žiadne príspevky, ukončujem diskusiu 

poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Nech sa páči, návrhová  

komisia. 

 

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

§ 9 ods. 7 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach berie na 

vedomie Správu o činnosti a výsledkoch kontrol od III. zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach, ktorá obsahuje výsledky z kontrol: Tepelné hospodárstvo, 

s. r. o. Košice, Komenského 7; Creative Industry Košice, n. o., Kukučínova 2; K13- 

Košické kultúrne centrá, Kukučínova 2; Správa mestskej zelene v Košiciach, 

Rastislavova 79; Základná škola Kežmarská 28; Zoologická záhrada Košice - 

Kavečany, Široká 31; Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4; Materská 

škola Žiacka 18, Košice – Krásna; Psychosociálne centrum Löfflerova 2; Základná 

škola Mládežnícka 3; Základná škola Bruselská 18; Základná škola Janigova 2; 

Základná škola Považská 12; Základná škola Park Angelinum 8; Bytový podnik mesta 

Košice s.r.o. Južné nábrežie 13; Základná škola Belehradská 21; Magistrát mesta 

Košice, referát Archív mesta Košice, Trieda SNP 48/A.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 9 - za: 36, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, návrh nebol prijatý. 

- - - 

 

Bod č. 3 

Informácia o zmene organizačného poriadku Magistrátu mesta Košice 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 3 máme Informáciu o zmene organizačného 

poriadku Magistrátu mesta Košice vydaného dňa 16. marca 2015, zmeny účinnej od 1. 

9. 2015, 1. februára 2016 a 10.10.2016. Dôvodom zmeny organizačného poriadku 

Magistrátu mesta Košice bolo zahrnúť do organizačnej štruktúry činnosti, ktoré 

predchádzajú na mesto v oblasti parkovania a zabezpečenia vnútorného auditu 

a kontrolingu. Súčasná organizačná štruktúra nedávala možnosť ich vhodného zaradenia 

do existujúcich organizačných útvarov. Nech sa páči, otváram diskusiu. Pán poslanec 

Djordjevič, nech sa páči.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Zmena organizačnej štruktúry je 

v poriadku. Je to myslím, že úplne normálne a bežné, že keď sa mení vedenie mesta, tak 

si prispôsobuje aj organizačnú štruktúru podľa svojich požiadaviek a potrieb, súčasných 

potrieb obyvateľov mesta Košice. Ale obracajú sa na mňa občania, že už v podstate dlhé 

roky sa im ťažko komunikuje s mestom, čo sa týka mailov a telefonicky, keďže na 

stránke mesta sú zverejnené iba vedúci oddelení a referátov. Jednoducho nie je v tom 

prehľad. Takisto my ako poslanci zbytočne budeme zaťažovať pracovníkov magistrátu 

a budeme zbytočne žiadať podľa infozákona, ktorí zamestnanci boli prijatí odvtedy 
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a dovtedy. A potom jednoduchom nebude to vôbec to nebude v poriadku. Ale v rámci 

zvýšenia transparentnosti a v duchu hesla Fungujúce Košice by som navrhol podľa 

vzoru KSK, ktorý má zverejnenú komplet organizačnú štruktúru aj s uvedením 

konkrétnych kontaktov, aby sme prijali nasledujúci doplňujúci návrh, ktorý prečítam. 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje doplňujúce návrhy k informácii o zmene 

organizačného poriadku Magistrátu mesta Košice v znení: Mestské zastupiteľstvo v 

Košiciach podľa § 11 ods. 2 písm. e) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení 

neskorších predpisov žiada primátora, aby zabezpečil zverejnenie menného zoznamu 

všetkých zamestnancov MMK na webstránke mesta podľa oddelení a referátov vrátane 

ich pracovnej pozície, e-mailového kontaktu a telefónneho čísla. Účinnosť od 1. júna 

2019. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. S faktickými pán poslanec Karaffa, 

Gibóda a pani poslankyňa Slivenská, nech sa páči. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za 

slovo. Ja trošku s tým mám problém, vysvetlím aj prečo. Pokiaľ ide o tie telefonické 

kontakty. Na stránke mesta je jedno telefónne číslo, myslím, že má koncovku 19, ak sa 

nemýlim, kde keď zavoláte a poviete, že s kým chcete hovoriť, tak vás prepoja. To je ad 

1. Ad 2 - zamestnanci magistrátu, hoci by sa to tak na prvý pohľad nemuselo zdať, tu 

nie sú preto, aby v prvom rade riešili tie podnety, ktoré prichádzajú zvonku, ale sú tu 

preto, aby vlastne vykonávali činnosť, ktorou ich poverí ich nadriadený. Aj nám to bolo 

vytknuté, keď sme sa snažili nejakým spôsobom úkolovať zamestnancov, hoci sme 

poslanci. A bolo nám povedané, že je tu nejaké vedenie, je tu nejaký riaditeľ magistrátu, 

majú nejaké porady a vykonávajú primárne tieto úlohy. A  pokiaľ ide nejaká, no už som 

skončil. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán námestník, nech sa páči.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec Djordjevič, teraz ste 

predložili návrh, aby zamestnanci mali zverejnené svoje telefónne číslo, prípadne  

e-mailové adresy. Ja by som Vás v prvom  rade chcel poprosiť, aby ste sa obmedzil na 

kontakt zo zamestnancami úradu na oficiálne možné takéto komunikačné zdroje 

a nebombardoval ich na ich súkromných napr. facebookovských stránkach a profiloch. 

Bolo by to veľmi pekné gesto, keby ste sa obmedzil na pracovný kontakt. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa, nech sa páči. 

 

p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, dobrý deň. Ja by som sa chcela 

opýtať len kolegu Djordjeviča, či je presvedčený o tom, že to, čo navrhuje je v súlade so 

zákonom o ochrane osobných údajov? Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: A dopĺňam pani poslankyňu, či to patrí do kompetencie 

poslancov. Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Lörinc.  

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja podobne ako na komisii by som chcel 

upozorniť do budúcnosti na to, ak pôjde ďalšia zmena organizačnej štruktúry, čo sme 

mali viacerí v programe, pokiaľ sa nemýlim, aj vy, pán primátor, a jedná sa o inštitút 

stratégie a plánovania po vzore buď pražského IPRU alebo Metropolitného inštitútu 

Bratislavy, ktorý momentálne vzniká pod novým primátorom. Myslím si, že Košice 
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potrebujú takéto takýto orgán, ktorý bude jednak tvoriť strategické dokumenty, ale 

jednak pracovať aj s dátami. A poviem jeden príklad za všetky, a to je realita napr. z 

posledných rokov košického sídliska KVP, kedy minulý rok prišlo TEHO, rozkopalo 

chodník, zasypalo, opravilo tak ako opravilo. Ale tohto roku sa ozvali plynári a idú 

robiť ten istý chodník zase ho rozkopú, zase ho opravia . Čiže takýto inštitút, alebo 

orgánu, ktorý bude  pracovať s dátami, vytvárať analýzy a podklady a strategické 

dokumenty. A napr. manuál verejných priestranstiev, ako sa teraz dokončil v meste 

Prešov ako prvý na Slovensku, by Košiciam pomohol a dokázal by, myslím si, že sám 

seba uživiť z toho, čo by dokázal strategickým plánovaním ušetriť na financiách 

a verejných zdrojoch. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Jakubov, nasleduje pán poslanec 

Karabin.  

 

p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, vážené panie 

poslankyne, páni poslanci, dámy a, páni príjemné ráno vám želám. Pán primátor, chcel 

by som sa opýtať, keďže ste zrealizovali zmenu organizačnej štruktúry, to je síce pekné, 

ale to nám hovorí len to, že táto zmena prebehla akou formou, o koľko pracovných 

miest v 1. rade pôjde, či to bude navýšenie pracovných pozícií na meste, alebo či budete 

riešiť obsadenie týchto pracovných miest v rámci presunu pracovníkov v rámci 

súčasného stavu magistrátu. Pretože, ak dôjde navýšenie, potom určite nás bude 

všetkých zaujímať aj čo to bude znamenať v mzdovej oblasti pre mesto Košice a či teda 

dôjde k nejakej racionalizácii alebo len holému navýšeniu počtu zamestnancov. Čo sa 

týka zverejnenia požiadavky pána Djordjeviča, práve tu mi hovorí kolega, pán starosta 

Andrejčák, že oni v mestskej časti majú všetkých zamestnancov pracovné kontakty 

zverejnené a je to normálne na stránke mesta, takže pravdepodobne nie je to v rozpore 

s GDPR a dokonca neviem, či to nemá aj Košický samosprávny kraj. Myslím, že áno. 

Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec, na záver všetkých pripomienok 

odpovie pán riaditeľ. Nech sa páči, pán poslanec Krabin.  

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, vážený pán primátor, vážení kolegovia 

poslanci, vážené poslankyne. K tejto téme referát parkovania, ja by som rád vedel koľko 

financií to celé bude stáť, keďže sa to týka parkovania, opäť je to nejaká mínusová 

položka,  ktorú sa rád dozviem. Ako ste vraveli, pán riaditeľ by to mal zodpovedať. Čo 

sa týka auditu a kontrolingu, podľa môjho názoru je tento, má byť tento nový referát 

úplne zbytočný. Ak chceme efektívnejšiu kontrolu stačí, naozaj stačí, ak posilníme 

personálne súčasný útvar hlavného kontrolóra. Načo ideme vytvárať za každú cenu 

nejaký nový referát, naozaj načo, keď dnes môžeme posilniť už tie, ktoré reálne 

existujú. Čo sa týka referátu parkovania, vzhľadom k tomu, že to je úzko spojené s 

prácou Mestskej polície, navrhol by som rozšíriť počty Mestskej polície minimálne o 

ten istý počet ľudí. Nevytvárať zbytočne nové chlieviky, nové referáty. Načo? Ďakujem.  

 

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

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som len chcel 

poprosiť kolegov, lebo ako poslanec som mal podobný postoj, ale ako štatutár už som 

zistil na vlastnej koži, je to plne kompetencia primátora, ako si zostaví tím, s kým si 

zostaví tím, on zodpovedá za výsledky. A my sa tu častokrát pýtame, pán primátor, 
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hento, pán primátor tamto. Čiže on si zostavuje tak tím, aby vedel tie výsledky doručiť a 

všetky pripomienky k organizačnej štruktúre, ktorá opakujem, je plne v kompetencii 

štatutára obce, sú zbytočné. Lebo keď budeme my štatutári, spravíme si po svojom.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči s druhým príspevkom.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne, takže to už bude druhý vstup, takže aj 

posledný v tomto bode. Áno, budem nadväzovať nato, čo povedal pán starosta KVP pán 

Lörinc. Áno, prijímanie zamestnancov je v kompetencii primátora a riaditeľa 

magistrátu. Ale občania Košíc a, samozrejme my poslanci, ktorí ich zastupujeme, máme 

právo vedieť mená , kto je prijímaný. Odpoviem aj kolegyni Slivenskej. Žiadal som iba 

menný zoznam, služobné telefónne čísla, tzn. pevné linky a služobné e-maily. Čiže nič, 

čo nie je v rozpore s GDPR. A nevadí, ak môj doplňujúci návrh nebude schválený, 

budem sa podľa infozákona pýtať, kto bol od 10. decembra 2018 prijatý na magistrát 

mesta Košice. A samozrejme, že  to zverejnením. Ďakujem.  

 

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

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Dobrý deň, kolegyne, kolegovia, pán primátor. 

Skúsim stručne. K tým novým pozíciám, novým ľuďom, tak ako hovoril kolega Lörinc, 

je tam pravda, že je to na vás. Vy beriete zodpovednosť, ja sa Vám do toho ako 

nechcem miešať, to znamená, uvidíme aké budú výsledky. Samozrejme, bolo by ale pre 

začiatok dobré, ak budeme schvaľovať rozpočet a myslím, že aj sme schválili už nejaké 

tie náklady na tie referáty. Tak aby sme vedeli vlastne, že čo vám chýba a aký je rozdiel 

od tejto funkčnosti magistrátu. To je jedna vec. Druhá vec, kde, áno, aj ja som spomínal 

na komisii dopravy, že nám tu chýba niečo ohľadom prípravy manuálu verejných 

priestorov. Čakal som síce, že kolega, poslanec Lörinc, ktorý odmietol môj návrh 

uznesenia, aby sme naozaj začali taký referát pripravovať, že príde s nejakým návrhom, 

ale zatiaľ len zopakoval, že mu chýba ten referát. N o a tak ako tu spomínal kolega 

Djordjevič tak GDPR, ale ak budeme vedieť reagovať našim občanom, obyvateľom, tak 

ako treba, keď mne sa napríklad stalo, že už tretí týždeň čakám na 15otázok, čo som 

poslal, tak to bude v poriadku a mne bude stačiť naozaj jedno telefónne číslo. Ďakujem. 

 

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

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Dobrý deň všetkým prajem. Samozrejme, organizačná 

štruktúra, ako všetci vieme, je v kompetencii štatutára, čiže pána primátora alebo 

starostov mestských častí. Ja by som len chcela dodať k pripomienke pána Djordjeviča, 

čo sa týka zverejnenia telefonických kontaktov, emailových adries. Ak mesto Košice 

chce zvyšovať úroveň transparentnosti je to absolútnou samozrejmosťou v množstve 

samospráv. Má to aj mestská časť Nad jazerom. Každý zamestnanec má zverejnené 

svoje meno, mailovú adresu a samozrejme aj kontakt. A je to v súlade s GDPR. Len 

toľko k tomu, ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán námestník. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Nechcel som pôvodne reagovať v tomto bode, ale 

spravili sme nejakú zmenu, resp. udiala sa nejaká zmena. Keď nám tuná poslanci, ktorí 

tu sedeli aj predchádzajúce 4 roky, napr. na čele s pánom Jakubovom, vyčítajú, že sa to 

dá zverejniť a mali by sme to zverejniť, chcel by som poukázať na to, že to ako sú 
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zverejnené aktuálne kontakty na zamestnancov mesta, sme zdedili po bývalom vedení. 

A áno, to neznamená, že nemôže dôjsť k zlepšeniu, ale vyčítať nám, že prečo my s tým 

teraz hneď niečo nespravíme, keď 8 rokov to tak fungovalo a pán Jakubov s tým nemal 

žiaden problém, tak neviem, nerozumiem tomu, prečo vtedy to nepodporoval. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Jakubov a pán poslanec Djordjevič 

s faktickými. 

  

p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Pán Gibóda, vy 

ste sľubovali zmenu a že to bude lepšie. Po druhé, moje otázky vôbec neboli týmto 

smerom, tak neviem, prečo sa stále zaštiťujete mojím menom. Boli ste niekde vonku 

takže asi neviete, čo tu odznelo. Ja som sa pýtal, koľko pracovných miest bude 

vytvorených. Vôbec som nespochybnil kompetenciu primátora realizovať zmenu v 

organizačnej štruktúre a či tieto pracovné miesta pôjdu na úkor nových zamestnancov 

alebo či to bude čiastočne alebo úplne v rámci prerozdelenia súčasnej štruktúry mesta. 

Je to úplne legitímna normálna otázka, na ktorú máme právo, ale vidím, že moja osoba 

vás asi veľmi irituje.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec, faktická.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Pán námestník, nič tomuto 

vedeniu v tomto bode nevyčítam, lebo to bol iba návrh ako sa dá aj zvýšiť 

transparentnosť mesta, čo sa týka informovanosti. Čiže vôbec to neberte ako výčitku, 

ale ako návod na zlepšenie. A ja som to predošlému vedeniu mesta mohol akurát tak na 

svojej sociálnej sieti vyčítať, ale nebol som poslancom mesta, nemohol som podať tento 

návrh, čiže nemal som to ako ovplyvniť. Čiže vy mne tento návrh nemôžete vyčítať, 

prečo ho dávam dnes. Je to len návrh, je len na poslancov mesta ako sa rozhodnú 

a vôbec to neberte ako výčitku. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, nech sa páči, v diskusii vystúpi pán poslanec Lesňák.  

 

p. Lesňák, poslanec MZ: Príjemný dobrý deň prajem, mňa by len zaujímalo, či tieto zmeny 

organizačnej štruktúry sú už zachytené v rozpočte, ktorý sme prijímali, myslím, že 

niekedy na ostatnom zastupiteľstve. resp. či sa budú navyšovať mzdové náklady na 

magistrát mesta Košice, to je tá druhá otázka, pretože doteraz bolo stále obranou 

magistrátu, že je málo peňazí, peniaze nie sú. Pokiaľ sa týkalo investícií do mestských 

častí a prerozdelenia, a preto by som chcel vedieť či bude v budúcnosti zmena rozpočtu 

alebo či už s tým rátal tento rok prijatý rozpočet. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prihlási sa ešte niekto do diskusie? Ak nie, 

ukončujem diskusiu. Ak dovolíte, ešte vystúpi aj pán riaditeľ, už mimo diskusiu aby 

odpovedal na otázky. Ja len pár postrehov, odpovedí, ktoré som zachytil. Dnes sme, 

alebo pred pár týždňami sme schválili zmenu organizačnej štruktúry. Prosím, berte to 

ako zmenu, ktorá jej bola nevyhnutná na to, aby sme mohli spustiť procesy, ktoré 

spustiť potrebujeme. Nepovažujem to za konečný režim organizačnej štruktúry. Veľká 

zmena organizačnej štruktúry príde niekedy na jeseň v závere roka. V nej budeme riešiť 

aj Útvar hlavného architekta, budeme riešiť racionalizáciu celého úradu. A čo sa týka 

zverejňovania zoznamov zamestnancov preveríme a čo môžeme to doplníme, nevidím v 

tom žiaden problém. Bola tu ešte otázka na počet zamestnancov v rámci tejto zmeny. 

Máte to v dôvodovej správe, páni poslanci. Rozhodnutím o organizačnej zmene došlo 
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k zmene počtu zamestnancov zo 423 na 432. 5 zamestnancov sa týka parkovania, traja 

zamestnanci sa týkajú auditu a kontrolingu, jeden asistent riaditeľa Magistrátu mesta 

Košice. Toľko ku vašim otázkam. Neviem, či som bol presný, či niečo treba doplniť. 

Pán riaditeľ, nech sa páči.  

 

p. Čop, riaditeľ MMK: V podstate boli zodpovedané asi všetky otázky, ktoré tuná padli. A čo 

sa týka, asi možno taká ta najpodstatnejšia bola, že či sa referát auditu a kontrolingu 

nebude vlastne prekrývať s činnosťami hlavného kontrolóra. Toto sú veci, ktoré len 

k skvalitňujú prácu na magistráte. Činnosť hlavného kontrolóra vychádza zo zákona o 

obecnom zriadení áno a zo zákona o Košiciach. Referát auditu a kontrolingu vlastne 

zavádzame za účelom zvýšenia finančnej kontroly. Čiže to sú práve tie opatrenia na 

zlepšenie fungovania magistrátu. Tá spolupráca s hlavným kontrolórom pri dá sa 

povedať sfunkčnení referátu je teraz veľmi intenzívna. Máme dohodu o zapožičaní 

dvoch ľudí, ktorí nám pomôžu vlastne tento referát rozbehnúť, takže čo sa týka tohto. 

A čo sa týka otázok ohľadne rozpočtu, či tieto náklady na alebo resp. zvýšené 

personálne náklady sú započítané v rozpočte. Takže predkladaný návrh alebo návrh 

rozpočtu, ktorý ste schválili s týmito pracovnými pozíciami už počítal. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, uzatváram tento bod a poprosím návrhovú 

komisiu, aby predložila predložené návrhy. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem pekne za slovo. Návrhovej 

komisii bol doručený doplňujúci návrh pána poslanca Djordjeviča v znení: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 11 ods. 2 písm. e) zákona č. 401 z roku 1990 Zb. 

o meste Košice v znení neskorších predpisov, žiada primátora, aby zabezpečil 

zverejnenie menného zoznamu všetkých zamestnancov Magistrátu mesta Košice na 

webstránke mesta podľa oddelení referátov vrátane ich pracovnej pozície, e-mailového 

kontaktu a telefónneho čísla.“ 

 

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

Djordjeviča, nech sa páči. 

 

Hlasovanie č. 10 - za: 16, proti: 0, zdržali sa: 17 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, návrh nebol prijatý. Nech sa páči, návrhová 

komisia pokračujte. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem pekne za slovo. Takže pôvodný 

návrh uznesenia: „Mestské zastupiteľstvo Košice podľa § 11 ods. 2 písm. e) zákon 

č. 401 z roku 1990 o meste Košice v znení neskorších predpisov berie na vedomie 

informáciu o zmene Organizačného poriadku Magistrátu mesta Košice.“ Všetko. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 11 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, návrh nebol prijatý. 

- - - 
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Bod č. 4 

Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, 

ktoré boli prednesené na III. zasadnutí MZ dňa 14.2.2019 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 4 predkladám materiál Správa o odpovediach na 

interpelácie a dopyty poslancov Mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na III. 

zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 14. februára 2019. K materiálu otváram 

rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec Ihnát, nech sa páči.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, Ďakujem pekne, poprosil by som spojiť potom 2-krát 3 minúty. 

Ďakujem. Interpelácia v znení bola: mesto Košice bude opravovať betónovú cestu na 

Demetri. Z betónu už vytŕčajú železá. Odpoveď: ide o prístupovú účelovú komunikáciu, 

ktorá nie je v správe referátu dopravy Magistrátu mesta Košice. Predmetná účelová 

komunikácia slúži ako prístup k bytovým domom v správe Bytového podniku mesta 

Košice. Bytový podnik mesta Košice bude požiadaný o informáciu, či je táto 

komunikácia v jeho správe. Pýtam sa otázku, aká je odpoveď Bytového podniku mesta 

Košice, doposiaľ ju nemám. Ďakujem. Chcem upozorniť na jednu vec, aby si poslanci, 

prosím vás pekne, všímajte si, čo sa pýtam, alebo či sa pýtam otázku. Potom v závere to 

zhodnotím čo mi odpísal Magistrát. Ďalšia interpelácia, kto je určený za správcu rigolu 

pod Ťahanovským lesom? Nebudem teraz tu ako to rozpisovať, poviem okrem iného. 

Mesto Košice požiadalo Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť a. s. o vyjadrenie vo 

vzťahoch k existencii inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v uvedenej priekope, ako aj 

o poskytnutie príslušných podkladov. Podľa ich vyjadrenia z 15.11.2018 – 18 -  

pripravujú stanovisko predmetnej žiadosti. Pýtam sa aké je to stanovisko? Od 

15.11.2018. Dobre, ideme ďalej. No interpelácia v znení: koľko potrebných osvetlení 

prechodov, priechodov pre chodcov reálne zabezpečí mesto Košice v roku 2019 na 

sídlisku Ťahanovce. Je tam riziko ohrozenia života a zdravia obyvateľov. Nuž tu musím, 

ako odpoveď bola takáto: Na rok 2019 nie sú plánované v zmysle požiadaviek na 

výstavbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia mesta Košice žiadne priechody pre 

chodcov na nasvietenie. Tu zas musím poukázať, ako by som povedal, pozitívne 

zhodnotí jednu situáciu, že vedenie mesta prehodnotilo tieto skutočnosti  aj po komisii 

dopravy, kde bola naozaj ostrá výmena názorov. A každej jednej veľkej z veľkej 

mestskej časti 1 priechod pre chodcov na svietia, čiže dajú do toho peniaze. Jednoducho 

bude to nasvietenie na Sídlisku Ťahanovce. Trváme na tom, aby bol nasvietený prechod, 

priechod pre chodcov pri domčeku na Ázijskej triede, kde nám zrazilo už dvoch ľudí. 

Autá nám zrazili dvoch ľudí. Dobre, ďakujem veľmi pekne. No išiel by som na 

poslednú. Interpelácia v znení: - Na Sídlisku Ťahanovce týždeň nefunguje verejné 

osvetlenie. Vstup v esíčku spod Furče. Aká je závada, kedy môžeme očakávať nápravu? 

Je to celý rad osvetlenie, to už ako opravili, ale 4 vôbec nefungujú, tam chýba kabeláž. 

A ďalšie veci. Píšete mi síce, že to zameriavajú a že akoby to už malo byť. No 

jednoducho, nefunguje to. Na Svätoplukovej opravili svieti, ale čo sa týka sídliska 

Ťahanovce dva stĺpy verejného osvetlenia, keď idete od Zeleného dvoru nesvietia vôbec 

a chýba tam kabeláž. A 2 keď prichádzam cez most na sídlisko Ťahanovce, nesvietia 

vôbec. Riešim to už pol roka jednoducho a doriešiť to neviem. Poprosím, pán primátor, 

aby, aby sa tieto veci pohli cez Dopravný podnik mesta Košice, ďakujem pekne. No 

a teraz ten záver. Vážený pán poslanec, podľa § 25 ods. 4 písm. b) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poslanec je 

oprávnený interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu 

ich práce. Podľa § 38 ods. 1 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v 

Košiciach interpeláciou je písomné podanie kvalifikovanej otázky. Pýtam sa, keď som 
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sa pýtal, neboli to otázky kvalifikované? Aké to boli otázky, keby mi to mohol nejaký 

právnik tu sediaci, aj z magistrátu vysvetliť, no ja neviem. Možno, že to zle 

vyhodnocujem, ale ako sa mám pýtať ja na veci verejné, aby som s tými vecami ako 

poslanec mestského zastupiteľstva, starosta mestskej časti, mohol pohnúť dopredu. To 

nie je o tom, pán primátor, že ja si tu niečo napíšem, a si píšem len nejaké písanky. To 

je o tom, že ja dostanem kvalifikovanú odpoveď a na základe tejto kvalifikovanej 

odpovede sa viem cez jednotlivé referáty potom pohnúť ďalej. Príkladom je napr. to, že 

sme došli ku konsenzu, že všetky 8 mestskej časti dostanú nasvietenie priechodov pre 

chodcov. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, faktickou pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Pán kolega ešte vonia to video, 

čo máte natočené s pánom primátorom. Pán kolega Ihnát, ja som naozaj očakával, že 

nám tieto odpovede teraz poviete. Strávili ste s ním niekoľko hodín, len čerstvo dozadu, 

a vy teraz prídete s tými otázkami, čo ste sa s ním vlastne rozprávali? Ten celý deň? 

Ďakujem. 

 

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

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Ja som podal 2 

interpelácie a som sklamaný z odpovede. V zmysle rokovacieho poriadku interpelovaný 

je povinný písomne odpovedať na interpeláciu do tridsiatich dní od jej podania podľa 

§ 38 prvá veta. Urobili na mňa na ÚHA takú kulehu. Jedná sa o výstavbu na Thurzovej 

ulici, kde, my sme sa na ÚHA mali stretnúť kvôli Národnému tenisovému centru a oni 

zaradili vlastne na naše stretnutie aj tento bod. Ja som si to vypočul, keďže ma to 

zaujíma. A na tom stretnutí padla informácia, že táto stavba nie je podľa platného 

územného plánu v súlade s územným plánom. Ale odpoveď na interpeláciu je taká, že 

stretnutie s pánom Karaffom na ÚHA mesta Košice prvého dňa 25. februára 2019 zo 

strany ÚHA boli poskytnuté všetky dostupné požadované podklady vysvetlenia. Bodka. 

Ja by som chcel, aby to tam bolo uvedené. A ak ešte mám čas, mám čas, chcem aj 

kolegov oboznámiť s informáciou, že na základe môjho podnetu vykonáva Slovenská 

stavebná inšpekcia štátny stavebný dohľad v tom, resp. výsledky z toho štátneho  

stavebného dohľadu mi boli oznámené, keďže stavebník si nežiadal moju účasť na 

stavenisku. Ja len budem citovať pár viet. Konanie stavebného úradu v danej veci je pre 

nás značne nejasné a nepochopiteľné. A potom ešte: Uvedené skutočnosti znamenajú, 

že stavebník a zhotovitelia uskutočňovali stavbu v rozpore s vydaným stavebným 

povolením, čo je porušením ustanovenia § 48 ods. 1 zákon č. 50 z roku 1976 Zb. v 

znení neskorších predpisov. Došlo tuná v tejto veci ad1 podľa môjho názoru, je táto 

stavba v rozpore s územným plánom, a ad2 došlo tuná k predloženiu stavebného 

povolenia listom a nie rozhodnutím. Ja sa domnievam, že tu porušený zákon bol, a ja 

v tejto veci budem vyvíjať aj ďalšie právne kroky, lebo toto nie je v poriadku. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ak v diskusii už nikto nevstúpi, ukončujem 

diskusiu. Možno len jedna poznámka na záver. Upozornili sme niektorých poslancov v 

rámci interpelácií, tak ako pán poslanec Ihnát prečítal, a zároveň tam bola pripojená ešte 

jedna veta, ktorú neprečítam, a je vlastne vysvetlením celého toho odseku, ktorá hovorí 

o tom, že v súvislosti s tým vás chcem upozorniť, aby ste v rámci bodu zasadnutia  

mestského zastupiteľstva interpretáciami nezadávali požiadavky, resp. úlohy. 

Interpelácie sú stanovené rokovacím poriadkom aj zákonom. Je to otázka, nie je to 
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úloha, nie je to požiadavka. Pýtať sa je jedna vec, zadávať úlohy je naozaj druhá vec. 

Tzn. potom sú tie interpelácie rozsiahle a potom naozaj ich dostávate na poslednú 

chvíľu, pretože spracovať sto interpelácii v rámci všetkých, diskusia bola uzavretá, v 

rámci všetkých odpovedí jednoducho trvá dni, týždne. Jednoducho nie je to proces, 

ktorý sa dá urobiť za pár hodín. A potom naozaj tie odpovede trvajú dlho. Mojím 

cieľom je, aby sme urýchlili, aby ste dostávali odpoveď na to, na čo potrebujete. Ale ak 

sú rozsiahle, jednoducho to trvá dlho. Tzn. budeme sa riadiť tak, ako v rámci 

rokovacieho poriadku, pravidlami. Pravidlá platia pre všetkých, tak isto aj 

v interpeláciách. Pravidlá platia pre všetkých, prosím dodržujte tak, ako zákon hovorí. 

Ďakujem pekne. Toľko k bodu 4. Správa o odpovediach na interpelácie. Poprosím 

návrhovú komisiou, aby prečítala návrh na uznesenie. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Návrh na uznesenie: 

„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 37 ods. 4 Rokovacieho poriadku 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach berie na vedomie Správu o odpovediach na 

interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na III. 

zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 14. februára 2019.“ Všetko.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 12 - za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

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

- - - 

 

Bod č. 5 

Petícia proti forme a schváleniu vysporiadania reštitučného nároku Rímskokatolíckej 

cirkvi na XVII. zasadnutí MZ dňa 18.09.2017 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 5 predkladám Petíciu proti forme a schváleniu 

vysporiadania reštitučného nároku Rímskokatolíckej cirkvi na sedemnástom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva dňa 18. 9. 2017. Predpokladám, že v rámci tohto bodu tu je aj 

niekto z petičného výboru, ak dovolíte myslím si, že by bolo asi vhodné, aby ste v 

úvode so svojou, svojim príspevkom vystúpili. Nech sa páči, máte slovo. Zákon o 

petičnom práve Vám toto právo dáva v petičnom zákone Vám toto právo dáva, nech sa 

páči. Nie je potrebné hlasovať o tom, aby ste mohli vystúpiť.  

 

p. Trefný, zástupca petičného výboru: Tak vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, 

vážení páni poslanci, ďakujem vám, že tu dnes môžem vystúpiť. Zastupujem občanov, 

ktorí sú znepokojení, akým spôsobom sa mesto Košice vysporiadalo s nárokmi 

rímskokatolíckej cirkvi, ktorá žiadala náhradu za pozemky pod sídliskom Ťahanovce. 

Mesto Košice sa s cirkvou vyrovnala zámenou s pozemkami pod Wuppertálskou ulicou. 

My, občania, sme vážne znepokojení, aké dopady bude mať táto zámena na naše 

životné prostredie, keďže súčasný majiteľ pozemkov tam plánuje rozsiahlu výstavbu 

bytov načo daná lokalita nebola nikdy plánovaná. Pre krátkosť času nie je možné 

zrekapitulovať celú kauzu, preto spomeniem iba niekoľko dôležitých bodov. Mestské 

zastupiteľstvo na svojom rokovaní vo februári 2015 neschválilo pôvodný návrh cirkvi, 

ktorá žiadala za svojich 2,7 hektára zastavanej plochy 174 ha Ťahanovského lesa. O 

tomto bode sa opäť rokovalo až na zasadnutí v septembri 2018. Podotýkam, že 

medzitým ubehol roka a pol. Primátor a nikto z vtedy vládnucej väčšiny nepriniesol na 
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rokovanie návrh na riešenie sporu. To pokladáme za hrubé porušenie svojich povinností 

pri správe mestského majetku. Jediný návrh predniesol predseda cirkevnej komisie 

Daniel Rusnák, avšak tento návrh schválený nebol. Schválený je až ad hoc poslanecký 

návrh na vyvolanie tzv. mediačného konania. Na 2. mediácii sme sa dozvedeli, že 

cirkev je prístupná na finančné vyrovnanie, nevadí jej ani splátkový kalendár. Za mesto 

potvrdilo schopnosť tohto riešenia právne oddelenie. Prečo sa v tomto momente 

nespracoval návrh na uznesenie? Na štvrtom sedení dňa 18. 4. deň už právnici cirkvi 

prichádzajú s návrhom zameniť pozemky pod Wuppertálskou. Výsledný návrh mediácie 

bol schválený 22. 6. Pre námietky zástupcov KVP sa vyčleňuje mediácia, ktorá sa mala 

konať 20. 7. podotýkam uprostred leta. Toto sedenie sa ale vôbec neuskutoční. Bol 

dodržaný zákon o mediácii číslo 420 z roku 2004? Z dôvodovej správe k návrhu na 

mestské zastupiteľstvo sa píše: Mestská časť Košice sídlisko KVP k majetkoprávnemu 

usporiadaniu pozemkov formou zámeny vyjadruje súhlasné stanovisko. Čo možno 

označiť za podvod. Starosta Alfonz Halenár o zámene nielenže nedal hlasovať, ba 

dokonca ani neupovedomil miestne zastupiteľstvo. Mnohí argumentujú, že miestne 

zastupiteľstvo malo len odporúčací charakter, ale to nie je dôležité. Dôležité je, že 

mestskí poslanci boli uvedení do omylu a to ovplyvnilo ich hlasovanie. Pikoškou už len 

zostáva, že dôvodová správa bola vypracovaná 21. 8. V rovnaký deň ako bol návrh 

schválený na majetkovej komisii. Avšak list, v ktorom Halenár posielal súhlasné 

stanovisko k zámene mesto obdržalo až 25. 8. 4 dni na to rýchlosť a spôsob ako sa celé 

prípravné konanie uskutočnilo vyvoláva vážne pochybnosti o legálnosti celého procesu. 

Následne v septembri mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámenu pozemkov, jednoducho 

o nás bez nás. Ak by u nás fungoval právny štát tak sa takáto vec nemohla nikdy stať. 

Petíciu, ktorú tu dnes predkladá primátor, za čo by som mu chcel týmto poďakovať, 

neberieme doslovne. Rozumieme, že nie všetko, čo je tam napísané sa dá jednoducho 

splniť, chápeme ju skôr ako výzvu a prosbu občanov, ktorí sa cítia byť právom 

ukrivdení. Ako výzvu a prosbu po spravodlivosti. Ďakujem za pozornosť.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Dovolím si povedať tri poznámky. Táto 

výmena, ktorú som  ja nepodporil ako poslanec vo mne evokovala rôzne postoje v 

minulosti, ale vnímajme to dnes aj ako precedens. Jednoducho výmena pozemkov 

vyriešením jedného problému sme právne spôsobili problém inde. Vyriešili sme jednu 

mestskú časť urobili sme problém alebo preniesli sme problém do inej mestskej časti. 

To je aj dôvod a prosím berte to ako precedens, kedy budem veľmi netolerantný k 

požiadavkám výmeny pozemkov v našom celom volebnom období a budem sa k nim 

pristupovať veľmi, veľmi opatrne. V minulosti, keď sa prerokovali petície na mestskom 

zastupiteľstve bolo zvykom ich zobrať na vedomie. Nemyslím si, že je to správne, preto 

sme pripravili uznesenie trochu inak. Možnože to nie je to pravé orechové, že to nie je 

to, čo možno ako petičiari vnímate, každopádne našim cieľom je, ak teda požadujete 

aby sme preskúmali či všetky prevody boli v poriadku, my ako mesto Košice sa tomu 

nebudeme brániť, tzn. tá časť uznesenia h) hovorí o tom, že ak požadujete podáme 

podnet, ale zároveň vás poprosím aj o súčinnosť s našim právnym oddelením, aby ste, 

aby všetky vaše požiadavky všetky vaše podnety boli zahrnuté k tomuto podnetu, aby 

ste nezískavali možno že pocit a dojem, že sa niečo opomenulo, čiže určite budem 

požadovať, aby ste pri tomto podnete boli súčinní a ak ho už budeme podávať povedali, 

že s ním naozaj súhlasíte, aby ste s ním boli v komforte. Samozrejme v zmysle zákona 

a toho, čo mesto Košice môže vôbec urobiť a tá 2. časť toho nášho uznesenia hovorí o 

tom, že ak teda pôjde do stavebného konania, chcete byť účastníkmi. Zákon stavebný je 

veľmi striktný, my sme konzultovali so Stavebným úradom možnosti, aby ste mohli byť 

účastníkom. To znamená, keď budete podávať žiadosť prosím podajte ju aj na Stavebný 
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úrad podajte ju aj smerom do mojich rúk, aby sme na našich stavebných poradách, ktoré 

máme každý týždeň so stavebnými, s úradníkmi zo stavebného úradu špeciálneho 

stavebného úradu konzultovali vás zahrnuli alebo vás doporučili potom, aby tá žiadosť 

vyzerala tak, aby ste boli zahrnutí do tohto tohto konania. Nech sa páči, otváram 

diskusiu, sú tam stopky ale asi preto, že som tú diskusiu neotvoril, čiže odblokujme 

všetkých prosím. Alebo poďme zaradom, pán poslanec Rovinský. A tie stopky prosím 

odblokujme. Nech sa páči. Pán Rovinský, máte faktickú na mňa? Tak ešte prosím 

najprv pána poslanca zapojme.  

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Bol by som rád keby sa. Rád by som sa 

vyjadril ku tej oblasti zámeny pozemkov. Nie je samotná zámena pozemkov zlá, je zlé, 

keď sa zamieňajú pozemky takým spôsobom ako sa to stalo na Wuppertálskej teda na 

tomto konkrétnom pozemku, kde pozemok je nedostatočne zaregulovaný v zmysle 

územného plánu, tzn. tam je možné postaviť všetko. To je zlé, že sa menil pozemok za 

pozemok, ktorý nie je dobre územno-plánovaco zaregulovaný, to je chyba, lebo my sa 

ako takým zámenám pozemkov nemôžeme v budúcnosti vyhýbať.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne s procedúrou pán poslanec Špak. Ďakujem pekne ja 

som v roku 2015 prišiel s návrhom riešenia a vyšla mi vtedy suma 30 mil. eur poprosil 

by som vás kolegovia teraz v rámci dávam procedurálny návrh, aby sme tento bod dnes 

naozaj prešli detailne a poprosím vás o 2 ďalšie výstupy pre všetkých rečníkov ďakujem 

pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči hlasujeme o procedurálnom pána poslanca Špaka.  

 

Hlasovanie č. 13 - za: 17, proti: 1, zdržali sa: 15 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento procedurálny návrh bol prijatý. Pokračujeme ďalej, nech sa 

páči pán poslanec Lörinc.  

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne vážení kolegovia. Dalo by sa toho povedať 

mnoho a mnoho mám na srdci, ale chcem vás v prvom rade poprosiť o pomoc. Chcem 

vás poprosiť o pomoc pri riešení tohto problému, ktorý vznikol tým, že problém na 

jednej strane mesta sme vyriešili spôsobením možno ešte väčšieho problému na 2. 

strane mesta. Súhlasím s predrečníkom, pánom Rovinským, ale momentálna situácia je 

taká, že ľudia na KVP ma každodenne dopytujú, čo bude s tým pozemkom. Viac ako 

1000 ľudí podpísalo petíciu, na poslednom zhromaždení bolo ako 200 ľudí a tí ľudia, 

môžeme si povedať, že je teraz taká móda, byť proti všetkému, ale tí ľudia nechcú 

výstavbu a ja rešpektujem aj to, že ľudia majú právo sa vyjadriť, v akom prostredí chcú 

žiť. Ten pozemok je dlhodobo biokoridorom, je tam realizovaná vodu zádržné opatrenia 

pána Kravčíka ešte z deväťdesiatych rokov a áno, možno tam nechodia teraz rodiny s 

deťmi na piknik každý jeden deň, ale ľudia sa tam chodia prechádzať, chodia tam 

venčiť, chodia tam opekať. Preto je pre mňa veľmi dôležité aby sme mali podporu 

hlavne vedenia mesta tohto zastupiteľstva, pretože predošlé zastupiteľstvo 

nerešpektovalo uznesenie miestneho zastupiteľstva, ktoré som predkladal zhodou 

okolností ja sám a to uznesenie bolo jednoznačne proti zámene a proti tomu, aby sa 

na tomto pozemku stavalo, a tak isto sme bývalé vedenie mesta viacnásobne žiadali, aby 

tento pozemok, ale napr. aj pozemok Moskovská boli definované ako zeleň. Projekt, 

ktorý som videl, keďže pán Kacej už bol dvakrát oficiálne na miestnom úrade je síce 

pekný, ale každý jeden dom vplýva horšie na prostredie ako meter štvorcový zelene. 
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KVP-čko je momentálne na 3. mieste v rámci Slovenska v zaľudnenosti. Na 1,97 

kilometra štvorcového žije 25  tis. ľudí, tzn. 15  tis. ľudí na kilometer štvorcový. To, čo 

chýba KVP nie sú byty, KVP chýba občianska vybavenosť. Keď chcem spraviť ples 

KV nemám ho kde spraviť, lebo nemáme sálu, kde by sa vošlo viac ako 70 ľudí, 

nemáme občiansku vybavenosť v podobe viacerých barov, reštaurácií, možno 

nemocničných zariadení, ihriska interného pre deti aj iné veci. Chápem, že trend 

momentálne je stavať byty a zarábať na tom, ale nám chýba občianska vybavenosť, nie 

byty. V rámci rokovania sa investor pán Kacej vyjadril k myšlienke, že je ochotný sa 

baviť o odpredaji tohto pozemku, alebo o zámene tohto pozemku samozrejme za 

predpokladu, že so zámenou pozemkov za iný musí súhlasiť bol by som rád, ak by sme 

túto možnosť nezahodili, ale skúsili seriózne uvažovať, či vieme v meste Košice, 

poprosíme aj druhé tri minúty, či vieme v meste Košice nájsť iný pozemok, ktorý by 

sme vedeli pánovi Kacejovi ponúknuť, ale bez toho, aby to spôsobilo opäť problém v 

nejakej inej mestskej časti. Je evidentné, že to, že máme 30 rokov starý územný plán a 

tým, že sme ohlásili, že vytvárame nový, tak sme videli doslova rozpredaj mesta Košice 

a mnohí investori siahli po pozemkoch, kde si ľudia, ktorí tam bývajú len ťukajú na čelo 

ako je možné, že tam niekto ide stavať 400 bytov takýto príklad je aj Wuppertálska, 

treba povedať, že ani 1 projekt, ktorý bol prezentovaný mestskej časti nemá vyriešenú 

statickú a dynamickú dopravu. Už v dnešnej dobe Wuppertálska ulica má obrovský 

problém s parkovaním a autá parkujú v strede, čím znemožňujú prejazd napr. 

ozbrojených zložiek alebo hasičských zložiek, a tak isto cesta je v katastrofálnom stave 

a tí, ktorí poznáte KVP-čko, tak viete ako sa napája na Moskovskú triedu, že je tam 

dvojité esíčko, stopka a ďalšie veci. Tým pádom, prosím toto zastupiteľstvo aby 

pristupovalo k tomuto problému ako k príkladu, ktorý sa stal v minulosti viackrát ako k 

príkladu, ktorý sa môže opakovať. Aby sme to nebrali len, že to je problém KVP, mňa 

to nezaujíma, lebo som z inej mestskej časti ale aby sme hľadali riešenie ako zastaviť 

výstavbu na tomto území a ak to nevieme zastaviť tak aspoň obmedziť do takej miery, 

aby tam nevyrástla betónová džungľa o 400 bytmi a potom sa budú na starostu a na 

primátora ľudia obracať s inými problémami, ktoré vyplývajú z hustej zástavby, čiže 

prosím, kolegovia, skúste má v tomto podporiť a nie len mňa, ale aj ostatných 

poslancov za KVP. Ďakujem veľmi pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pánovi starostovi a poprosím pána poslanca 

Jakubova.  

 

p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne v tomto súhlasím s pánom 

kolegom Lörincom. Ja si pamätám ešte na Stavoprojekte, keď sa projektovalo sídlisko 

Košického vládneho programu, vždy toto územie medzi Terasou teda medzi IBV-čkou 

na Terase a KVP-čkom bolo navrhované a riešené ako biokoridor. Jednak z hľadiska 

toho, aby nedochádzalo k obrovským zastavaným plochám, jednak z hľadiska toho, že 

ak sa nemýlim, v minulosti to bolo aj územie, že v prípade povodní tadiaľto mala 

odtekať v úvodzovkách určité voda. Áno, určite sa tým bolo potrebné zaoberať, v 

konečnom dôsledku je tu útvar hlavného architekta, ktorý za x období pripravil 

množstvo zmien územných plánov a určite nebol problém, aby aj toto bolo pripravené a 

vzhľadom na to, že v súčasnosti ešte tam nie je vydané žiadne rozhodnutie, žiadne, ani 

územné rozhodnutie určite ešte mesto má tie páky, aby celú túto výstavbu zastavil. 

Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Horenský.  
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p. Horenský, poslanec MZ: Dobrý deň prajem. V podstate už môj predrečník pán Lörinc 

povedal mnoho, čo sa týka tejto problematiky. Ja som sa snažil zúčastniť oboch stretnutí 

ktoré boli k tejto problematike na našom sídlisku KVP v minulom období taktiež ako 

mnohí z nás neboli poslancami mesta. Na stretnutiach k tejto problematike odznelo 

veľmi veľa vážnych výhrad voči celému tomuto procesu, preto taktiež apelujem tak ako 

pán poslanec Lörinc na kolegov, aby dali šancu tomuto uzneseniu, ktoré pripravil úrad, 

aby sme nejakým spôsobom mali ďalšie podporné materiály k tomu aby sme vedeli ako 

ďalej tomu postupovať. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Ihnát faktická.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Tak ja faktickú poznámku na pána kolegu. Ja 

osobne som sa zúčastnil všetkých 7 rokovaní, tých mediačných rokovaní, ktoré boli 

pred rokmi. Tam som, ako keď to tak hodnotím dozadu vlastne, ako teraz tu na to 

pozerám vlastne, že sa preniesol tam vlastne z Ťahanoviec nie 174 ha ťahanovského 

lesa ale 177 ha ťahanovského lesa tam hralo úlohu sa prenieslo na KVP. Ja sa prikláňam 

ku Janovi Jakubovovi ako v tejto veci vlastne, že keď je možnosť toho riešenia vlastne, 

však som bojoval aj v kauze Passeo na Klimkovičovej ulici a jednoducho viem 

pochopiť ľudí, ktorí tam sú aj jednoducho tá zástavba im obmedzí to životné by som 

povedal to žitie v tom prostredí tak podporujem to a keby sa hľadalo nejaké alternatívne 

riešenie. V tom čase nás nenapadlo, poviem pravdu, a pri tej tichosti, ako aj Lacovi 

Lörincovi musím povedať v tej tichosti naozaj v tom čase aj poslancov mestských 

poslancov za KVP, ktorí na mediačných rokovaniach sedeli ticho, ticho, opakujem 

ticho, tak jednoducho nechápem to, že teraz. No chápem to aj, tu je petícia, ktorú 

podporím samozrejme, ale nás nenapadlo, že prenášame problém na KVP, no toto je 

ťažká otázka.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pán poslanec, minúta prešla. Pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Veľmi slabú pamäť má kolega Ihnát. Tak ja mu ju 

pripomeniem zápisnicami a jeho vyjadreniami. Začnem tým takým najsilnejším táto 

mediácia dopadla vcelku vynikajúco, takže som prekvapený príjemne a vďaka za ňu - to 

sú citácie zo zastupiteľstva, kedy sme túto vec riešili pán primátor a kedy sme 

nesúhlasili s touto zámenou. Na tomto zastupiteľstve 33 poslancov uverilo človeku, 

ktorý tu teraz ako jediný sedí a ktorý naozaj sa zúčastnil všetkých rokovaní, mediácií. Je 

to kolega poslanec Ihnát a ktorý nás tam lámal, že toto je absolútne najlepšie riešenie, 

áno, má pravdu kolega Ihnát, že vtedy bola aj pán Labaš ticho, aj pán Rovinský bol 

ticho, a celé KVP bolo zastúpené iba Danom Rusnákom, ktorý sa pýtal a pýtal sa 

priamo na zastupiteľstve pán kolega Ihnát na tomto zastupiteľstve Halenár počas tohto 

bodu priznal, že je naozaj rozhodol za poslancov a nedal im hlasovať na tomto 

zastupiteľstve pri tomto bode bolo úplne jasné, že KVP-čko je proti a bolo to vidno aj 

pri hlasovaní. Ale najsilnejší hlas pán poslanec Ihnát ste mali vy, vy ste boli ten jediný, 

ktorý to teraz aj priznal, ktorý celú túto mediáciu vychválil do neba a spáchal. 2015 som 

poslal 40 poslancom návrh riešenia tohto sporu, tu si dovolím možno oponovať pánovi z 

petičného výboru, že nikto nenavrhol riešenie sporu vtedy odpovedali dvaja Petrvalský 

a Gaj, aj tí boli proti tomuto riešeniu a slovíčko, že boli poslanci uvedení do omylu, čo 

tiež padlo, tak neboli uvedení do omylu. Všetci poslanci sme vedeli, že to KVP-čko 

zlízne. A tých 33 poslancov, ktorí sa postavili za kolegu Ihnáta a ktorí hlasovali za túto 

zámenu a za tú mediáciu, tak prejdem teraz pomaličky k téme, ktorú začal pán kolega 

Lörinc, že nájsť iný pozemok. No ak za túto ďalšiu zámernú niekto zaplatí, tak ja som 
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fakt zvedavý kto, z akých peňazí a či z peňazí mesta. Pretože ja byť investor, investovať 

do projektu, kde je medzinárodná porota a to nie je ani 1000 eur ani 100  tis., tak vám to 

pekne vyúčtujem. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči s faktickými pán poslanec Lörinc, Ihnát a pán 

poslanec Rovinský.  

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som si od kolegov dôrazne vyprosili o 

demagogické reči typu tíško a neviem čo. Miestni poslanci KVP neboli účastní 

mediačných rokovaní medzi katolíckou cirkvou a Ťahanovcami a mestom Košice - ad 1. 

Ad 2 - miestny poslanci prijali uznesenie, ktoré bolo poslané na vedomie Magistrátu 

mesta Košice, vedeniu mesta Košice, mestskému zastupiteľstvu, ktoré jasne hovorí nie, 

ale akurát niektorí poslanci, ktorí aj tu sedia hlasovali za a teraz sa chcú z toho vyvliecť. 

Tretia vec - pán Rusnák tu bol, bývalý starosta KVP, vyjadril sa jednoznačne proti. Po 

ad 4 - ja, prostredníctvom pána Gibódu, terajšieho námestníka a prostredníctvom pána 

Polačeka, sme túto tému komunikovali. Pán Gibóda vystúpil k tejto téme a tlmočil 

stanovisko aj miestnych poslancov, čiže dostatok informácií bolo z miestneho 

zastupiteľstva, akurát nebolo rešpektované miestne zastupiteľstvo niektorými ľuďmi, 

ktorí teraz sedia.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, pán poslanec Ihnát.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne. No ako pokračovať, 

tá kauza bola 10 ročná, ak sa nemýlim aj viac hej, čiže súdny spor, cirkev už 

poukazovala na to, že vlastne podá žalobu na nás, taká je pravda. Ďalej treba povedať 

ďalšiu vec, že bol som, bol som na tých siedmych rokovaniach, niektorí poslanci naozaj 

nemali záujem o tieto rokovania ako pán poslanec Špak, ani na jednom sa nezúčastnil 

vtedy čo ja pamätám otočil sa na holičkách a išiel preč. Ja osobne som, som sa vyjadril, 

že som rád, že sa podarila zámena, lebo kvôli Ťahanovciam, povedzme si ako sa 

podarilo. No nikto nerátal s tým, že cirkev predá ten pozemok, ten pozemok sa zamenil 

cirkvi nie pánovi Kacejovi, ale cirkvi a cirkev predala vlastne potom tu ten pozemok 

vlastne. Čiže riešime niečo, čo už vlastne je v riešení a ja podporím vlastne chápem tých 

ľudí na KVP a podporím vlastne to aby sa tá vec pohla trošku dopredu.  

 

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

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Takto, cirkev celú dobu vedela, že ona ten 

pozemok na čo potrebuje. Potrebovala ho na to, aby mohla predať, aby získala 

prostriedky na svoje investičné zámery. Ale, nie je pravda, ako povedal pán poslanec 

Špak, že Rovinský bol ticho, Labaš bol ticho. Ja som vtedy nebol členom zastupiteľstva, 

ale na otázku novinárov som odpovedal úplne jednoznačne, že nie je to najlepšie 

riešenie, pretože prenáša problém z jednej mestskej časti na druhú a poviem prečo – 

v územnom pláne, dívam sa na územný plán pred sebou, funkčné plochy a obytné 

plochy športovo rekreačného vyššieho vybavenia obytné plochy nízko podlažnej 

zástavby obytné plochy viacpodlažnej zástavby. Takto zaregulované územie tam 

môžem robiť, čo len chcem a bude teraz na tom ako sa tieto funkcie podelia. Ináč 

polyfunkcia tam bola iba v návrhu teda je iba v návrhu, čiže pokiaľ investor sa 

rozhodne, že bude stavať len viacpodlažnú zástavbu alebo len málo podlažnú zástavbu 

alebo ich využije ako na športovo rekreačné vybavenie tak v podstate tu sme mu nechali 

voľnú ruku a to je tá celá chyba, že dali sme mu eso, on sa môže rozhodnúť, že čo tam 
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bude robiť a to je celá chyba. A možno budeme mať možnosť, možno by bola táto 

otázka na útvar hlavného architekta alebo na stavebný úrad. Čo tak s delením týchto 

funkcií? Dá sa to percentuálne určiť alebo nedá sa? Lebo myslím si, že.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, pekne je to faktická, ja sa všetkým ospravedlňujem. 

Pán Djordjevič má procedurálny návrh.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Áno pán primátor. Nie je to prvýkrát, keď faktická poznámka 

pána Rovinského trvá viac ako 2 minúty. Aby bol dodržaný rokovací, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán Djordjevič nemá procedurálny návrh. Ospravedlňujem sa 

všetkým, som si neuvedomil, že to je faktická. Pán poslanec Karabin, nech sa páči.  

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. K cirkvi, všetci vieme, že cirkev mala 

pozemky v Ťahanovciach, ktoré nemohla riadne užívať. Najprv chcela cirkev 

ťahanovský les ale na podiv aktivisti na čele s Karolom Labašom sa postavili proti. Ja 

som bol na tom miestnom zastupiteľstve v Ťahanovciach, viem ako to tam vyzeralo 

viem, že starosta poslanci by boli zahodení, že niečo zadarmo dali cirkvi alebo to 

predali. Tak mesto Košice uskutočnilo viacero mediačných stretnutí. Na tých 

mediačných stretnutiach som bol aj ja ako poslanec prítomný vyriešili sme to a poviem 

otvorene cirkev bola ochotná pristúpiť aj na finančné vyrovnanie, ale vzhľadom k 

rozpočtu mesta vedenie toto neodporúčalo a ani ja ako poslanec by som nebol za to, aby 

sme platili skoro niekoľko miliónov eur za pozemky, keď to môžme vymeniť, no a to 

posledné bolo to, že tá istá cirkev už po niekoľkých stretnutiach si vybrala konečný 

pozemok pri KVP-čku. Ja by som chcel povedať, že ja neverím osobne, že niekto z 

kolegov, ktorí tu hlasovali aj ja som tam bol, niekto z týchto kolegov si myslel, že tam 

cirkev postaví 3 kostolíky alebo nejaké parkovisko pred 2 tis. obyvateľov KVP-čka a 

najlepšie zadarmo. To je čistá utópia nikto z nás si to nemohol myslieť, je to úplne 

jasné, že od začiatku cirkev chcela pozemok, ktorý bude bonitný a ktorý bude môcť 

výhodne predať a získať financie, toľko k cirkvi. Čo sa týka samotnej petícii, naozaj 

odporúčam v minulosti aby sme túto petíciu zobrali na vedomie pán primátor, a čo sa 

týka nesúhlasu s výstavbou, o tom, či niekto chce súhlas alebo nesúhlas o týchto veciach 

rozhoduje predsa stavebný úrad nie mestské zastupiteľstvo, čo sa týka prizvania 

občanov, keď som si pozrel tú petíciu, tak naozaj stavebný úrad tiež jasne definuje 

účastníkov konania a stavebný úrad v zmysle v súlade s platnými zákonmi zverejňuje 

stavebné konania. A posledné, úplne posledná vec v rámci uznesenia, ktoré by sme dnes 

mali prijať, ja nebudem hlasovať a prijímať uznesenia k tomu, aby ste vy osobne, 

primátor mesta Košice, dávali podnet na prokuratúru. Ak ste si vedomý, pán primátor, 

že niekto v minulosti pochybil, porušil nejaký zákon nejaký právny predpis, tak je to 

Vaša povinnosť, aby ste ako štatutár tohto mesta dali podnet na prokuratúru. Podľa 

zákona o obecnom zriadení, podanie podnetu na prokuratúru nepotrebujete súhlas 

mestského zastupiteľstva. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Faktickou pán poslanec Djordjevič.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, mal som príspevok ale dal som zrušil, 

ďakujem pán primátor, zmestím sa do jednej minúty. Samozrejme aj ja som toho 

názoru, že primátor mesta nepotrebuje mandát zastupiteľstva, ak má podozrenie, že bol 

porušený zákon, ale v tomto možno primátor nie že možno ale určite reflektuje na 

petíciu, ktorá práve v obsahu petície žiada primátora, tak by som aj iba upozornil 
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petičný výbor, že ak oni majú vedomosti o porušenie zákona tak ako občania Slovenskej 

republiky majú právo podať podnet na prokuratúru a vôbec nemusí to ísť cez 

zastupiteľstvo a zastupiteľstvo nemusí dávať mandát primátorovi, čiže už keď, už keď 

máte nejaké pochybenia už ste mali konať a vôbec to nemuselo byť v časti a 

zapracované s ostatnou časťou uznesenia. Vôbec nemám problém a rád podporím, 

nielen poslancov KVP ale v budúcnosti kohokoľvek to bude stáť na strane občanov.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, poslanec Rusnák.  

 

p. Rusnák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážené kolegyne, 

kolegovia, v prvom rade by som chcel povedať, že to, čo som hovoril aj v čase, keď sa 

tento problém riešil, že toto riešenie, ktoré bolo nakoniec schválené a ktoré dnes je 

platné a uvedené do reality bolo voči obyvateľom mestskej časti KVP jedno obyčajné 

svinstvo, to som použil ešte taký mäkký výraz. Ten návrh, ktorý vtedy bol prednesený a 

ktorý aj dnes pokladám za jediný korektný, aby mesto Košice vyplatilo ten pozemok v 

Ťahanovciach si myslím, že bol jediný správny a korektný voči všetkým. Nejednalo sa o 

nejaké veľké peniaze myslím, že toto mesto už v histórii s samosprávy vynaložilo na 

ďaleko menšie alebo iné problémy ďaleko viac financií ako bolo vyplatenie tohto 

pozemku. Myslím, že tam sa jednalo nejaký milión a nejak pán stotisíc eur. Nehovorím, 

že sú to malé peniaze, ale určite toto bolo jediné korektné riešenie, pretože tak ako som 

to povedal aj vtedy a teraz budem hovoriť aj všeobecne o zámenách a poprosil by som 

aj vedenie mesta aby v akýkoľvek zámenám pozemkov pristupovalo a k návrhom, ktoré 

nám predkladal vystupovalo veľmi, veľmi citlivo, pretože môj starý otec hovoril a to si 

pamätám, že už keď on mi odreže kúsok chleba a ja odrežem kúsok chleba a si ich 

vymeníme, už to nebude korektné, pretože on odreže iný kúsok chleba ako ja, čiže tieto 

výmeny pozemkov a zámeny pozemkov sú veľmi, veľmi chúlostivou vecou a v tomto 

prípade sme skutočne spôsobili obyvateľom nie len Wuppertálskej, lebo tu sa 

bezprostredne tá výstavba sa týka obyvateľov žijúcich na Wuppertálskej a z hľadiska tej 

hmoty, ktorú tam investor zverejnil a plánuje teda postaviť, obrovské problémy budú aj 

v celej doprave na celom tom území. Ďakujem za pozornosť.  

 

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

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. V krátkosti ďakujem 

svojmu predchodcovi. Minulé vedenie mesta deklarovalo, že bude rešpektovať 

stanoviská mestských častí, aj keď vieme, že nie sú záväzné de jure. Nakoniec tak 

neurobilo, bol by som rád, ak sa bavíme o štatúte a o úprave Štatútu mesta, o úprave 

rokovacieho poriadku a ďalších strategických dokumentov, aby v štatúte bolo ukotvené 

minimálne to, že stanoviská mestských časti budú záväzné pre mesto, aby sa nestávalo, 

že o nás bez nás. Lebo určite všetci starostovia mi dajú za pravdu, že detailne poznajú 

problematiku svojich sídlisk, a preto sa majú k čomu vyjadrovať. Ďakujem veľmi 

pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Špak, nasleduje pán poslanec Vrchota.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, možno by to naozaj stálo za to prešetriť tú 

mediáciu, pretože ak si pamätáte pán primátor, ak si pamätáš tak som poslal e-mail aj 

tebe aj Ihnátovi, že sa takáto mediácia začína a dozvedeli ste sa odo mňa, pretože iba 

mne pozvánka prišla od pani mediátorky. To znamená, keď sme tam prišli do tej 

miestnosti a videli sme vybraných hostí pri mediácii tak fakt si nepamätám, že by tam 
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niekto z KVP-čka vôbec bol, a preto som z tej miestnosti odišiel, pretože odo mňa 

chceli podpísať mlčanlivosť. A keď som videl bývalých kolegov, Betuša, Petrvalského, 

tak viac-menej som neočakával nejaké zázraky, ale kolega Ihnát tam ochotný ostal a 

nakoniec povedal, že táto verzia je vynikajúca, tzn. bude to nás, Košičanov - nie KVP-

čkárov, stáť veľa, pretože tieto zámeny pozemkov, že odrežem bratovi ruku, aby som si 

uchránil nohu ako to urobil kolega Ihnát, to nefunguje a je to na triko celých Košíc 

pretože ak sa naozaj stane to, že budeme hľadať nejakú inú verziu teraz, tak to 

zaplatíme z kasy mesta. A to bude cítiť aj Barca, atď. K tejto veci zatiaľ toľko, 

ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči s faktickou pán poslanec Ihnát.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Naozaj veľmi ťažko sa reaguje na tieto 

populistické reči pána poslanca Špaka. Absolútny populizmus, ten chlap nič neurobil v 

tej veci vtedy v tom čase. Teraz využil šancu a vidí, že je problém, tak hádže ten 

problém niekde inde. Ja ho nehádžem, ja poviem pravdu neuvedomil som si naozaj, že 

ten problém prenášame ako a jednoduchou treba hľadať riešenia. Ja sa prikláňam k 

tomu, aby si ľudia tam žili by som povedal, tak jak žiť majú. Vyriešili sme problém 

Ťahanoviec, poviem pravdu vyriešili sme ho hej, čiže ale sme pravdepodobne preniesli 

problém na KVP, no tak riešme ten problém, ale populisticky sa vyjadrovať, keď som 

nemal absolútne žiaden záujem riešiť tento problém nezúčastniť sa ani jednej mediácie, 

no je by som povedal trošku pochybné. To isté presne konal aj teraz pri majetkári. 

Ozval sa až vtedy, keď tí ľudia už boli preč. To je populizmus, tvrdý populizmus. 

Ďakujem.  

 

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

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Dobrý deň kolegovia, ďakujem pekne za slovo. Ja by som len chcel 

povedať jednu takú informáciu, čo sa týka toho pozemku. Navrhovaný nový územný 

plán počíta vo variante A aj vo variante B s týmto územím ako s parkom. Ja ešte minulý 

rok, keď som bol predsedom petičného výboru tak som v jednej z otázok alebo 

v jednom z bodov tej petície navrhoval, aby bola vyhlásená stavebná uzávera pre všetky 

územia, ktoré, s ktorými počíta navrhovaný nový územný plán ako s parkom, aby na 

týchto miestach bola vyhlásená stavebná uzávera. Toto nám dnes chýba a uvidíme ako 

to celé dopadne. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Špak, tretí krát.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Máme ešte 2 vstupy myslím, sme si odhlasovali. Čakal som takúto 

diskusiu, ale nečakal som, že sa tu znova bude klamať, do telky. Pán poslanec Ihnát, 

dovolím si teraz, kolegovia, dať možno 3 minúty veľmi rýchlu genézu celého problému. 

Záchrana ťahanovského lesa: 2014 som nebol ešte ani poslancom, keď som tu do tejto 

sály vošiel a bojovalo sa za ťahanovský les. Dvoch poslancov som polámal pamätáte si 

koľko hlasov chýbalo vtedy? Ešte nebohý Marián Gál bol v mojom tíme, ktorý tak isto 

nesúhlasil s touto zámenou a vtedy sme prvýkrát zachránili ťahanovský les. Potom 

prišiel rok 2015, kedy už sa nám podarilo dostať do mestského parlamentu. 2015 pán 

kolega Ihnát ste nedali žiaden návrh. Ja som dal návrh projekt Twenty sa to volalo, mali 

ste aj vy v e-maily a absolútne ste to ignorovali. 2016 som dal ďalší návrh, aby sa 

založila pracovná skupina, Petruško ju sundal zo stola. Nech si cirkev hľadá pozemky, 

čumel som aj na Rašiho, aj na Petruška, ako to má vôbec cirkev robiť, keď nemá 
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prístup? Ale OK. Až 2017 prišiel Jutkov spásonosný návrh na mediáciu, ktorú vy ste 

povedali, že vynikajúco dopadla, je to najlepšie riešenie, aké existuje. Toto sú činy pán 

kolega Ihnát a ten výsledok, ktorý vy ste vychválili a s ktorým ja som absolútne 

nesúhlasil, tak ten si myslím, že hlasovaním ste jasne dali najavo. Ešte jedna vec ma tu 

zaujala celkom, lebo pri tom hlasovaní, keď pán Halenár povedal, že toho načierno 

podpísal a chudák poslanci nemohli ani sa vyjadriť, keď sa jasne pri tom hlasovaní 

povedalo, že KVP-čko je proti, tak spomenul to poslanec Lörinc, že pán Gibóda to 

nejak riešil, že on bol ústami toho celého, ale nebol prítomný, ak si dobre pamätám 

vtedy na rokovaní, ďakujem.  

 

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

Rovinský. Karaffa, pán poslanec Ihnát, prosím neopakujme sa a nehovorme tie isté 

frázy dokola, ďakujem pekne.  

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Keďže som mediátor, tak taká drobná 

poznámka k tomu. Pri mediácii disponujú obidve strany alebo aj viaceré strany sporu, 

oni disponujú tým predmetom, čiže nie médiátor, ale oni sú zodpovední za to, ako to 

dopadne, čiže teraz to hádzať na mediátora podľa môjho názoru nie je najlepšie riešenie, 

lebo počas celej mediácie tam boli nejakí účastníci, ktorí mohli navrhnúť aj odstúpenie 

od mediácie, hocikedy. Celý problém spočíva v tom, že funkčné plochy nie sú 

dostatočne zadefinované.  

 

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

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. 

No vieš Miro, tie riešenia v podaní niektorých našich kolegov, tie funkčné riešenia sú 

asi také, že keď vyčistíme Luník IX, pošleme ich obyvateľov na rekreáciu potom možno 

niekde k Malej stanici, keď vyčistíme Majetkár, tak tiež ich pošleme na rekreáciu len 

som sa nedozvedel, že kam. To sú tie asi riešenia nie populistické. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán Ihnát.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem. Na koment, ako neskúseného poslanca Karaffu. Treba 

povedať jednu vec. Ste zatiaľ neurobil nič, ani ste...  

 

p. Polaček, primátor mesta: Reagujeme na pána poslanca Špaka, pán poslanec.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Čiže to je jedna vec, a pán poslanec Špak sa zobudil teraz naozaj je 

šanca populistického získania politických bodov.  

 

p. Polaček, primátor mesta: To sme už počuli.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Skáčete mi do reči, pán primátor a nie je to slušné. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Prosím, nehovorme tie isté frázy dokola, naozaj vážme si 

všetkých.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Nie je to slušné! Beží mi čas! Ďakujem pekne, buďte slušný aj vy, 

poprosím vás. Takže chcem povedať ďalej, že čo sa týka toho naháňať politické body 

zadarmo v tejto situácii, keď treba riešiť vec, tá vec je jasne definovaná, pán Rovinský 
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ju pomenoval a tá mediácia jednoznačne prebehla. Takže pán poslanec Špak, 

nezúčastnil ste sa ani na jednom rokovaní, nemal ste záujem riešiť túto vec a teraz 

chcete nahnať politické body. Je to veľká chyba podporím to, čo eventuálne pre týchto 

ľudí dobrých povedal som jasne ten problém sa pravdepodobne len preniesol.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči s diskusným príspevkom pán 

poslanec Horenský.  

 

p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne, takže k veci, v podstate nám, či už miestnym 

poslancom alebo vo vedení mestskej časti. Respektíve chcem povedať to, že ide 

o rozvoj mestskej časti, avšak skúsenosti z minulosti nás naučili správať sa k otázke 

výstavby veľmi opatrne a prečo sa staviame tak rezervovane k tejto výstavbe je aj to, že 

v súčasnosti, ak sa mýlim, tak ťa poprosím Laco ma doplň, je na KVP-čku v rôznej fáze 

rozpracovaných 5 veľkých projektov výstavby, to do budúcnosti má veľký dopad, takže 

aj preto nejakým spôsobom sa snažíme hľadať rôzne varianty riešenia. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán námestník.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Kolegovia, posledné 4 

roky som bol svedkom toho ako sa rozpredávali pozemky mesta Košice, a predtým som 

to sledoval ako občan ako sa zamieňali, rozpredávali pozemky mesta Košice. Mesto 

Košice nemá pozemky reálne, každý máte prístup do GIS plánu, keď nie, môžete si 

požiadať o prístupové údaje na organizačnom, nemá pozemky v takom rozsahu, aby ich 

zamenilo s každým developerom. Čo by bolo nepopulistické riešenie pre ťahanovský 

les, by bolo jeho vykúpenie za finančné prostriedky, ale na to tu nebola politická vôľa 

a teda ja sa pýtam že či je vôľa v tomto zastupiteľstve, že budeme vykupovať takéto 

pozemky od developerov, lebo keď áno tak dobre poďme do toho ale zároveň hrozí nám 

to, že títo developeri budú za týmto účelom získania finančných prostriedkov skupovať 

pozemky pod cestami a chodníkmi alebo také na ktorých by nechceli sme stavať, čiže 

treba sa rozhodnúť, aký rozvoj a koľko chceme do toho investovať, ďakujem.  

 

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

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem, to bude môj posledný výstup. Takže pán poslanec Ihnát, ja 

som veľmi rád, že to opakujete. Lebo ja som naozaj rád, že som hneď na prvej mediácii 

zistil, že to dobre nedopadne a som veľmi rád, že to opakujete a to, čo povedal kolega 

poslanec Rusnák, že ste touto mediáciou dosiahli, nechcem opakovať to škaredé slovo, 

voči KVP-čkárom, tak OK, budem veľmi rád ak to bude budeš stále opakovať, že ste 

boli jediní zodpovední, lebo ako povedal kolega poslanec Rovinský, nie mediátorka, ale 

účastníci to majú na krku ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: S faktickými pán poslanec Ihnát a pán poslanec Djordjevič.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne. Nie som jediný 

zodpovedný a nie som zodpovedný ako treba povedať vyriešil sa problém Ťahanoviec 

a prenieslo sa na KVP, to vieme dnes, čiže populistické vyjadrenia pána poslanca Špaka 

naozaj tu nepatria. Je zakomplexovaný z toho, že sa nestal primátorom mesta Košice, je 

zakomplexovaný, že nie je starostom mestskej časti Košice sídlisko Ťahanovce a má 

naozaj v sebe komplex menejcennosti. Neviem prečo, nech si ho rieši inde a nie tu. 

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

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, no diskusia trvá už koľko? Už 45 

minút a ja som začul iba dva návrhy konkrétne na riešenie. Prvý bol návrh pána 

Lörinca... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Reagujeme na pána poslanca Špaka.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: No však, ale on hovoril o odkúpení, výmenách. Jednoducho pán 

primátor, pozrite si niekedy zastupiteľstvo Národnej rady, vy s nami tu točíte, ako keby 

sme boli malé deti, už prestaňte.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ak chcete otvárať ďalšie dielčie témy, prosím, prihláste sa do 

diskusie, toto je faktický príspevok, reagujte na pána poslanca Špaka, ďakujem pekne. 

Nech sa páči, pán poslanec Rovinský v diskusii.  

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážení páni 

poslanci. To, čo tu riešime nie je jadrom toho problému, ktorý tu trvá už roky rokúce a 

ten problém je nevysporiadanie pozemkov v meste Košice, ktoré sa tu ťahá roky rokúce 

tento problém sa neriešil. Nedostatočne sa rieši aj teraz. My sme niekedy poukazovali 

na to, že keď chceme vysporiadať pozemky, tak musí to mať svoj obraz, to 

vysporiadanie pozemkov to riešenie toho problému musí mať svoj obraz aj v rozpočte 

mesta Košice. Pýtal som sa vtedy vedenia mesta koľko máte odložených peňazí na 

vysporiadanie pozemkov. Nebolo nič, hovorím takto sa ani nič nebude riešiť a nám tu 

vznikajú ďalšie problémy vznikajú nám ďalšiu ludmanské a vznikajú nám ďalšie a 

ďalšie problémy, ktoré nás budú čakať, ktorých riešenie nás bude čakať a 2. problém, 

ktorý máme a ten problém je dlhodobý, to je zlý územný plán. My územný plán z roku 

73 aplikujeme na rok 2019. Ten územný plán nedobre rieši jednotlivé územia a tu je pes 

zakopaný, že to dáva potom možnosť na všelijaké piruety rôznych developerov. A ja ich 

chápem robia to, čo môžu. Chápem na druhej strane občanov a je treba aby aj my sme 

sa za týchto občanov postavili preto ja si myslím, že po prešetrenie, ktoré žiada petícia, 

je namieste. Treba sa pozrieť na to, či všetko bolo urobené tak, jak urobené bolo, ale na 

2. strane treba riešiť ten problém aj z tej strany, že čo všetko do toho územia je možné 

ťahať a ako všetko, čo všetko musí sa riešiť pokiaľ by tam hocijaká výstavba mala byť. 

Myslím si, že nenamietali by ani obyvatelia KVP keby tam boli športoviská to je jedna z 

možností, ktoré územný plán dáva, lenže myslím si, že športoviská zatiaľ nie je 

pripravený žiaden investor stavať pre službu ako službu obyvateľom mesta, takže 

prosím vás, riešime to tento problém na pozadí týchto veľkých problémov, ktoré nás 

čakajú.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, s faktickými pán poslanec Ihnát, nasleduje pán 

poslanec Špak.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Zareagujem na pána 

Rovinského. Fakt predtým povedal vo svojom diskusnom príspevku na zadefinovanie 

územia - tu sa stala chyba a zadefinované toto územie nebolo. Teraz k tým 

športoviskám. Tu jednoducho pán Kacej má v rukách pozemok a ten pozemok treba 

riešiť. Treba riešiť tak, aby jednoducho zmenil svoj názor ten pán Kacej ako podnikateľ 

a jednoducho, aby sme, aby šiel inou cestou ako výstavbou tých 300 bytov alebo 400 
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bytov, čiže tu preto sedíme teraz. No a ďalšia vec, čo sa týka Sídliska Ťahanovce, tak v 

tom čase tam bol pán Karol Labaš, ktorý spisoval s občanmi petíciu a vyhoveli sme 

vlastne ako my zástupcovia Ťahanoviec vtedy v tom čase 4 tis. ľuďom, ktorí podpísali 

petíciu detto tak isto ako teraz na KVP, čiže to je vlastne úplne uzavretý kruh, z ktorého 

treba teraz nejakým spôsobom vycúvať, no ako vycúvame, neviem povedať. Ako 

poviem pravdu, je to veľmi ťažká otázka, ale pán Kacej má v rukách eso, keďže ten 

pozemok má pán Kacej.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Špak, faktická na pána Rovinského.   

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Faktická na pána Rovinského. Chcel som 

poďakovať kolegom, že sme túto debatu viedli, pretože pán Rovinský povedal veľmi 

podstatnú vec, že investor má v rukách eso, teraz to vlastne zopakovali aj poslanec 

Ihnát. Toto je vec, ktorú poprosím kolegov keby sme išli k nejakým ďalším nápadom, 

čo s tým pozemkom, naozaj myslime na to. A viac-menej ku tým zámenám, ktoré tu 

boli spomínané teraz, že Ťahanovčanom sme vyhoveli 4 tis. hlasom, a teraz 23 tis. 

hlasov je proti, tak ja som naozaj zvedavý, ako bude prebiehať hlasovanie, ktoré teraz 

prebehne pretože, ak o niečom poviem, že to je vynikajúce a o 2 roky na to idem dať 

tvrdo prešetriť, tak som zvedavý, ako budeme hlasovať. Ale určite ja budem hlasovať 

za.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne nech sa páči pán poslanec Djordjevič, diskusný 

príspevok, nech sa páči.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Dovoľte mi iba jedným  

skonštatovaním a potom už naozaj prejdem k problému. Chcel by som Vás upovedomiť 

o tom, že nie sme na hodine etickej výchovy a vy nie ste náš učiteľ nechajte. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Prosím zbytočne diskutujete o veciach, ktoré sa netýkajú merita 

veci. Prosím držte sa témy.   

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Dobre, začuli sme návrh pána starostu KVP, pozemok vymeniť, 

pán bývalý starosta KVP Rusnák povedal, že možno bolo vhodnejšie odkúpiť. Ja 

chválim poznámky pána námestníka Gibódu, ktorý hovoril reálne či mesto má peniaze 

teda financie na odkupovanie pozemkov a či mesto má voľné pozemky. Nehovorím, že 

teraz nemáme sa pokúsiť zachrániť aj keď to nie je predmetom návrhu vyriešiť problém 

KVP-čkárov, ale môže dôjsť opäť k nebezpečnému precedensu, že budeme potom 

zachraňovať kopec iných pozemkov a len podľa mojich znalostí na KVP je chystaných 

5 veľkých, alebo väčších developerských projektov, takže mohli by sme sa dohodnúť na 

nejakom jednotnom jednaní a chcel som počas toho ako ste ma prerušili povedať iba 

toľko, že sme zbytočne diskutovali 52 minút alebo takmer nikto nedal návrh na riešenie, 

tak sa vráťme k návrhu, a vy, pán primátor si pozrite zastupiteľstvá Národnej rady, ako 

sa tam komunikuje. Mám dojem, že z nás tu robíte nejakých žiačikov. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nasleduje pán poslanec Ihnát.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne pán primátor chcem toľko vlastne, že ku 

návrhu pozemku zámeny vlastne na Wuppertálskej došlo asi na 6. mediácii až. Dovtedy 

sme sa fakt sme nevedeli, žiadali sme majetkové oddelenie, aby prišlo s nejakým 

návrhom potom aj majetkové aj cirkev prišla z návrhom tej Wuppertálskej, no to je tá 
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jedna vec. 2. vec, čo sa týka toho, že jak ja zahlasujem tak zahlasujem za tú petíciu a za 

ten návrh aj Váš čo sa týka toho preverenia som presvedčený, som právnik vyštudovaná 

a som presvedčený, že všetko bolo v súlade so zákonom a všetko bolo fajn, ale ak to 

chcete dať preveriť tak to dajte preveriť a  podporím to ako hej, čiže aby som si bol 

stopercentne istý, že bolo tu všetko OK a všetko to bolo v zmysle zákona urobené. 

Podľa môjho názoru nič porušené tam nemohlo byť, všetko prebehlo v súlade s platnou 

legislatívou Slovenskej republiky. To je môj osobný názor. No a tu jedine ostáva, aj 

KVP-čkárom jedine osloviť pána Kaceja, on tam svoj zámer jednoducho aby ten zámer 

pozmenil ako nejakým spôsobom. On má v ruke to eso, on má ten pozemok on ho drží v 

ruke nikto viac nemôže v tejto veci urobiť ako majiteľ pozemku a vlastnícke právo 

vieme v zmysle Ústavy Slovenskej republiky je nedotknuteľné, takže vlastne týmto 

smerom by som sa vydal osloviť pána Kaceja, ako ďalej a jednoducho, aby pozmenil 

svoj názor to je všetko ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Dámy a páni, nakoľko nie je žiaden diskutujúci 

prihlásený do diskusie, ukončujem diskusiu. Len 2 poznámky v rámci toho, čo som tu 

od vás počul. Predpokladám, že petičný výbor jednoducho nemá dosť podkladov dosť 

materiálov, aby dokázali napísať taký podnet ako si oni predstavujú, preto im mesto 

bude súčinné, o nič iné nejde, ak chceme, aby sa obyvatelia cítili naozaj vypočutí 

urobme to a čo sa týka prečo mestské zastupiteľstvo prijíma týmto spôsobom uznesenia, 

no jednoducho preto, petícia bola adresovaná mestskému zastupiteľstvu a nie 

primátorovi a preto mestské zastupiteľstvo by malo prijať rozhodnutie, ktoré budem 

plne rešpektovať. Ďakujem veľmi pekne poprosím návrhovú komisiu, aby prečítali a 

predložili návrhy.  

 

p. Berberich, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, keďže nebol predložený žiadny návrh, 

pôvodný návrh uznesenia znie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 5d ods. 3 

zákona č. 85 z roku 1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov po A) 

žiada primátora mesta Košice, aby zabezpečil podanie podnetu na prokuratúru či 

v súvislosti s vysporiadaním nároku Rímskokatolíckej cirkvi prerokovanom na XVII. 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 18. 9. 2017 nebol porušený 

zákon alebo či verejne činná osoba nezneužila svoje právomoci. Po B) berie na vedomie 

petíciu proti forme a schváleniu vysporiadania reštitučného nároku rímskokatolíckej 

cirkvi na XVII. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 18. 9. 2017 a po C) odporúča 

primátorovi mesta Košice vyvinúť maximálne úsilie, aby osoba určená na zastupovanie 

styku s orgánom verejnej moci na základe písomnej žiadosti bola v prípade možnosti 

prizvaná ako účastník budúcich stavebných konaní.“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne nech sa páči môžete hlasovať.  

 

Hlasovanie č. 14 - za: 34, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh na uznesenie bol prijatý. Ďakujem pekne. 

- - - 

 

Bod č. 5/1 

Rozhodnutie MS SR v konaní vedenom pod č. 34349/2018/153 - návrh odporúčaní 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 5/1, predložil tento bod pán poslanec Lipták, nech sa 

páči. Ako predkladateľ návrhu máte slovo, nech sa páči.  
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p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem pán primátor za slovo. Ja som si dovolil predložiť návrh 

a som rád, že ste mi ho schválili do programu. Poviem stručnú genézu o čom celý tento 

problém je. Ako poslanci ste ho dostali do e-mailu. Mestské zastupiteľstvo Košice 

odpredalo súkromnej firme Domov Terasa s.r.o. parcely na Považskej 40. Ten objekt sa 

nachádza neďaleko, sú to vlastne dve bývalé ubytovne, jedna je prerobená na byty, 

druhá sa pripravuje a na ktorých sa nachádzalo a stále nachádza parkovisko a mesto 

odpredalo tieto pozemky za účelom výstavby parkovacieho domu preto bolo potrebné 

vypracovať znalecký posudok za účelom určenia ceny za meter štvorcový, čo sa aj stalo. 

Znalecký posudok pre mesto v novembri 2016 vypracoval znalec pán Lakomý a v 

lukratívnej časti Terasy určil, že cena za meter štvorcový je 45 eur v tej dobe sa ceny 

stavebných pozemkov za štvorák na Terase pohybovali v cene od 140 do 170 eur, čiže 

nie 45. Dvakrát som písomne požiadal daného znalca o stretnutie, aby mi vysvetlil ako 

sa dopracoval k danej cene za meter štvorcový. Nereagoval ani raz, nakoľko cena 45 za 

meter štvorcový sa mi vždycky zdala príliš nízka a znalec odmietol v podstate 

komunikovať, obrátil som sa na ministerstvo spravodlivosti a 5. 12. 2017 som podal 

sťažnosť na daného znalca. Na základe tohto podnetu ministerstvo spravodlivosti 

pristúpilo k vykonaniu dohľadu nad činnosťou daného znalca. Takmer po roku som 

dostal odpoveď z ministerstva spravodlivosti - tá odpoveď bolo vlastne rozhodnutie 19-

stranové, ktoré potom odovzdám aj pánovi primátorovi, aj som mu ho zaslal na e-mail a 

v tomto rozhodnutí sa okrem iného uvádza, že znalec pochybil pri znaleckom posudku 

ohľadom tohto jedného znaleckého posudku v siedmych veciach - v siedmych bodoch. 

Na strane 13 napr. tohto rozhodnutia ministerstva spravodlivosti sa píše: sú splnené 

všetky podmienky na vyvodenie zodpovednosti za protiprávne konanie. Ja čítam len 

úryvky z toho 19-stranového rozhodnutia. Na strane 14 píše ministerstvo spravodlivosti 

vo veci formy zavinenia sa analogicky uplatní trestnoprávna úprava, kde je otázka 

zavinenia bližšie špecifikovaná v § 15 a v § 16 trestného zákona. Chcem povedať 

poslancom, že obidva paragrafy hovoria o trestnom čine z nedbanlivosti alebo z úmyslu. 

Na základe rozhodnutia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky som 

presvedčený o tom, že mesto Košice by malo konať v danej veci a domáhať sa svojich 

páv ale aj financií, o ktoré pravdepodobne prišlo vďaka tomuto znaleckému posudku. 

Mesto za parcely pri cene 45 eur dostalo zaokrúhlene 100 tis. eur, ak by mesto predalo 

dané pozemky za riadnu cenu to je okolo tých 140, 150  tis., dostalo by minimálne o 

200 tis. eur viac, čiže dnes sa tu hráme minimálne o 200 tis., a preto si dovolím 

predložiť daný návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa zákona 369 

o obecnom zriadení a zákona 401 o meste Košice po a) odporúča primátorovi mesta 

Košice, aby preveril rozhodnutie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 

34349/2018/153 zo zistených záverov vyvodil osobnú zodpovednosť a prijal opatrenia 

vedúce k náprave a to aj právnou cestou v prípade potreby a po b) odporúča primátorovi 

mesta Košice preveriť všetky znalecké posudky daného znalca, ktoré vykonal pre mesto 

Košice za posledné 4 roky a podal o tom písomnú správu poslancom Mestského 

zastupiteľstva mesta Košice. Koniec návrhu. Ja len poviem jednu poznámku - tento 

znalec urobil za posledné 4 roky 100 znaleckých posudkov pre mesto Košice.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne aj pánovi poslancovi za podnet, za to, že máme 

spracovaný materiál. Otváram diskusiu, nech sa páči, pán poslanec Karaffa.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo ja by som tiež sa chcel 

pridať k poďakovaniu pán poslanec Lipták si dal tú námahu a tieto zistenia sú závažné. 
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Len by som chcel pripomenúť alebo upozorniť, pán hlavný kontrolór v minulosti 

odporúčal zmeniť spôsob výberu znalcov. Dnes to funguje tak, že pracovníci na 

majetkovoprávnom referáte si vyberajú znalcov osobne, vzhľadom na to pozadie v 

tomto prípade, ja som presvedčený o tom, že ten výber bol účelový, tá cena bola 

účelová. Neviem ako to vyhodnotí prokuratúra, ale som toho názoru, že by sme si mali 

dávať teda väčší pozor a je dobré, že v majetkovej komisii už dnes takéto veci 

neprechádzajú do zastupiteľstva.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne nech sa páči pán námestník nasleduje, potom pán 

poslanec Vrchota.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ja by som opäť tiež aj v mene obyvateľov mesta, 

nielen tejto oblasti, ale celého mesta chcel sa poďakovať pánovi Liptákovi, lebo túto 

výstavbu v tejto danej oblasti a riešenie parkovania v tejto oblasti dlhodobo kritizoval a 

kritizoval aj všetky prevody, ktoré s tým boli spojené a tu na vidíme výsledok toho, že 

očividne sa v prípade tejto investície napriek tomu, že nám bývalým vedením bola 

predávaná ako prístavba bytov pre mladé rodiny sa čarovalo tak, aby to bolo výhodné 

pre investora a nie pre tých konečných kupcov, ktorí si tie byty kúpili a myslím si, že je 

to zamyslením do budúcnosti aj pre niektorých poslancov mestského zastupiteľstva, 

ktorí tu tiež aj dnes s nami sedia, ktorí obhajovali tieto predaje a tieto výstavby, a pritom 

sa ohýbali pravidlá. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči s faktickou pán poslanec Rovinský.  

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Mám taký návrh, že na ukončenie tohto 

prípadu so súdnym znalcom Lakomým, že by sme si na záver vybrali exekútora 

Krutého.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, pán poslanec Vrchota.  

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor za slovo. Ja chcem veľmi pekne 

poďakovať pánovi poslancovi Liptákovi, že si dal tú námahu a riešil túto vec, tak isto 

chcem poďakovať pánovi poslancovi Rovinskému za vtipnú vsuvku. Ja by som, ale skôr 

jednu takú ešte druhú dôležitú vec k tejto veci a to pokiaľ mám správne informácie 

výstavba v tejto lokalite by sa mala začať 17. 4. čo bude akútne znamenať akútny 

úbytok parkovacích miest v danej lokalite a chcel by som požiadať mesto o pomoc a o 

súčinnosť aby sme riešili parkovanie pre obyvateľov v dotknutej lokalite. Ďakujem 

veľmi pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh pán poslanec, zapojte pána poslanca do 

diskusie.  

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ja by som chcel len doplniť Marcela Vrchotu, v podstate v bode 

Rôzne mám prichystané veci, čo sa týka Považskej 40 a k tomu všetkému, čo nám tam 

hrozí, lebo celkom zaujímavá vec nám tam hrozí, ale do v bode Rôzne potom. Ďakujem, 

len to som chcel.  

 

p. Polaček, primátor mesta: V bode Rôzne nebude možné vystúpiť pán poslanec, nakoľko 

rokovací poriadok nám umožňuje diskutovať jedine o kultúrnych aktivitách, ktoré nám 

do rokovacieho poriadku v minulosti zaradilo bývalé vedenie. Ak sa do diskusie nikto 
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nehlási, ani pán poslanec Djordjevič, ukončujem diskusiu, a ešte raz zaznelo tu 

niekoľkokrát poďakovanie smerom k pánovi poslancovi. Naozaj ak sa preukáže, že pán 

znalec Lakomý tu pochybil je naozaj na mieste ako mesto Košice sa k tomu postaví, akú 

vyvinie zodpovednosť, ale súhlasím, aby sme ak sa jedná o 100 znaleckých posudkov, 

sa na nich pozreli bližšie to skonštatovali, či mestu Košice vznikla alebo nevznikla a v 

akej výške vznikla škoda. Diskusia bola ukončená poprosím návrhovú komisiu, aby 

predložila návrh na uznesenie, ďakujem pekne.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie a člen návrhovej komisie: Pán poslanec 

Lipták predložil návrh na uznesenie v znení: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 

zákona č. 369 z roku 1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 401/1990 Zb. o meste 

Košice po A) odporúča primátorovi mesta Košice, aby preveril rozhodnutie 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 34349/2018/153, zo 

zistených záverov vyvodil osobnú zodpovednosť a prijal opatrenia vedúce k náprave a 

to aj právnou cestou v prípade potreby. Po B) odporúča primátorovi mesta Košice 

preveriť všetky znalecké posudky daného znalca, ktorý vykonal pre mesto Košice za 

posledné 4 roky a podal o tom písomnú správu poslancom Mestského zastupiteľstva 

mesta Košice.“   

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne prosím hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 15 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh na uznesenie bol prijatý, ďakujem pekne. 

- - - 

 

Bod č. 6 

Úverové financovanie investičných projektov dobudovania športovej infraštruktúry v 

meste Košice v rokoch 2019 – 2022 a návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 

2019  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 6 predkladám materiál Úverové financovanie 

investičných projektov dobudovania športovej infraštruktúry v meste Košice v roku 

2019-2022 a návrh na zmenu programového rozpočtu na rok 2019. Dopĺňam, mestská 

rada tento materiál prerokovala na svojom 5. mimoriadnom zasadnutí dnes ráno dňa 

11. 4. 2019 a odporučila ho mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Zároveň 

po mojom výstupe vystúpi aj pán poslanec Gibóda, ktorý vám predloží ešte jeden krátky 

doplňujúci návrh ohľadom športového podujatia, ktoré by sme boli radi, keby sme 

podporili. Celý návrh sa jedná v tomto prípade o troch veci. Prvé dve teda 

odprezentujem ja, jedná sa o dobudovanie športovej infraštruktúry a o dofinancovanie 

problémov, ktoré vznikajú v dopravnom podniku mesta Košice. V rámci dobudovania 

športovej infraštruktúry odvolávajúc sa na zasadnutie 22. marca 2019, kde sme schválili 

dobudovanie športovej infraštruktúry v meste Košice na rok 2019-2022 a akčný plán v 

minimálnej výške 10 mil. eur pri použití externých zdrojov v maximálnej výške 10 mil. 

eur, tam predkladáme materiál, aby sme po zapracovaní do rozpočtu mohli osloviť 

finančné inštitúcie, aby sa nám vyjadrili k našej požiadavke, následne až v ďalšom 

kroku, teda na ďalšom zastupiteľstve ak vyberieme banku, ktorá nám dokáže zabezpečiť 

financovanie, budete schvaľovať samotný úver, to znamená dnes sa úver neschvaľuje, 

dnes len pripravujeme podklady pre to, aby sa mohli spracovať a zaradiť tento bod do 

rozpočtu mesta, lebo až následne sú banky ochotné s nami rokovať. Druhý, druhá časť 
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sa týka Dopravného podniku mesta Košice. Ako som už avizoval aj v minulosti, v  

mestskom podniku je situácia finančná stále kritická. Aj podľa stanoviska spoločnosti 

by v prípade neuhradenia záväzkov bola ohrozená kredibilita Dopravného podniku 

mesta Košice vo vzťahu k finančným inštitúciám, ako aj čerpanie štrukturálnych fondov 

a dodržanie záväzkov ukazovateľov pri udržateľnosti realizovaných projektov 

hradených z eurofondov. Som presvedčený, že toto je posledná finančná injekcia do 

Dopravného podniku mesta Košice, že financovanie bude nastavené už tak, aby sme sa 

k problémom Dopravného podniku a hlavne históriu dopravného podniku nemuseli 

vracať. Toľko na úvod a otváram diskusiu a keď dovolíte, v diskusii by som bol rád, 

aby vystúpil prvý pán poslanec, pán námestník Gibóda, aby vám predložil aj 3. časť  

uznesenia k tomuto návrhu. Ďakujem veľmi pekne. Zapojte pána poslanca Gibódu, 

ďakujem.   

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za slovo. Kolegovia, poslanci, niektorí z vás 

väčšina možno že už aj vie, po Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji s uskutoční v 

Košiciach ďalšie významné športové podujatie a to sú Majstrovstvá sveta v hokejbale 

mužov a žien, ktoré sa budú konať od 14. do 22. 6. 2019 v Steel Aréne. Tieto organizuje 

alebo zodpovedá za ne Slovenská hokejbalová únia a na organizáciu tohto podujatia 

majú odhadované náklady v sume cca 230 tis. eur, na samotné zabezpečenie haly budú 

potrebovať 125 tis. eur, kde 100 tis. žiadali od vlády Slovenskej republiky, dostali 

bohužiaľ iba 67  tis. a preto požiadali aj mesto Košice o dotáciu v sume 15 tis. eur. Po 

konzultácii aj s predsedom komisie športu sme identifikovali ešte možné zdroje v rámci 

podprogramu 9, aktivita 2 - Športové podujatia organizované mestom v sume 12 tis. eur 

a zároveň sme identifikovali 3 tis. eur v prezentácia a propagácia mesta, ktoré by sme na 

toto vyčlenili, teda v celkovej sume 15 tis. eur. To znamená, že doplňujúci návrh na 

uznesenie k tomu, čo máte pred sebou, ktorý bol poslaný ku zmene rozpočtu by bol 

v zmysle: mestské zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle VZN mesta Košice číslo 190 pre 

Slovenskú hokejbalovú úniu, o.z. za účelom zabezpečenia športového podujatia 

Majstrovstvá sveta v hokejbale mužov a žien vo výške 15 tis. eur a zmenu 

programového rozpočtu mesta Košice, tak ako som povedal podpora športu plus 15 tis. 

eur, športové podujatia organizované mestom  mínus 12 a prezentácia, propagácia mesta  

mínus 3 tis. eur. Toľko v skratke. Ak budú nejaké otázky, rád ich zodpoviem ja alebo 

pán Lörinc za komisiu športu.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickou, nech sa páči, pán poslanec Ihnát. 

 

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

by som dal procedurálny návrh, aby sme oddelili tieto hlasovania zvlášť, z dôvodu toho, 

že napr. ja som hlasoval za mládežnícku olympiádu a keď mám hlasovať alebo súhlasiť 

s tým, aby sme šli do úveru 10 mil. eur, je to proti mojej srsti, takže vlastne ja by som 

poprosil, aby sme dali oddeliť tieto hlasovania, aby som sa mohol jednotlivo 

kvalifikovane vyjadriť ku každému jednému hlasovaniu. Nie je to fair, nie je to seriózne 

spojiť všetky hlasovania spolu a jednoducho povedať, ten poslanec nie je proti, ako on 

je proti hokejbalu, on je proti športu. Nie, to je špekulácia a poprosím vás, aby ste dal 

hlasovať individuálne o každom jednom zvlášť. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec, návrh pána poslanca Gibódu je 

doplňujúcim návrhom, čiže o ňom sa bude hlasovať zvlášť. Nech sa páči, nasleduje pán 

poslanec Lörinc. 
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p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Všimol som si, že v sále je prítomný aj riaditeľ 

DPMK, bol by som rád, aby sme mu umožnili vystúpiť a predovšetkým by ma 

zaujímala jedna otázka. V prípade ako ste, pán primátor, spomínali, že nalejeme opäť 

ten milión a pol do dopravného podniku, aký plán má vedenie dopravného podniku, aký 

ozdravný plán, ako dostane dopravný podnik späť do čísel zelených, aby sa 

neopakovalo to, že o pol roka alebo o rok, budeme hlasovať o ďalších navýšených 

dotáciách okrem tých, ktoré pravidelne dávame samozrejme. To je prvá vec. Druhá vec, 

chcel by som poprosiť kolegov o podporu dotácie mesta Košice na hokejbalové 

majstrovstvá sveta. Je to hlavne z dôvodu, že bude to prítomných 40 medzinárodných 

tímov, niekoľko tisíc ľudí príde do mesta a mesto Košice je jedným z hlavných 

partnerov hokejbalovej asociácie a tento turnaj môže pozitívne vplývať jednak na 

mesto, na jeho pozitívnu propagáciu v zahraničí, ale môže priniesť tu aj peniažky v 

podobe marketingu, cestovného ruchu, hotelierstva, reštaurácie, atď. A tretia vec je to 

čo spomínal pán Ihnát, viacerí, ktorí sme boli za EYOF sme hovorili, že chceme 

podporiť šport. Ja som taktiež bol jeden z tých, ktorý bol za EYOF aj napriek všetkým 

rizikám, ale tu teraz máme príležitosť ukázať, že skutočne sme za šport. A tých 10 mil. 

je potrebných na to, aby sa tu vybudovala infraštruktúra, lebo tá infraštruktúra dokáže 

pritiahnuť talenty z celého východného Slovenska, dovolím si povedať a potom, ak 

budeme mať tú infraštruktúru, vieme tlačiť na kluby, aby priniesli kvalitu a tá kvalita sa 

môže odraziť vo výsledkoch, ktoré budú reprezentovať aj mesto Košice. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Potom, ako vystúpi pani poslankyňa Slivenská, 

pán Ihnát a pán poslanec Karabin, sa pripraví aj pán riaditeľ dopravného podniku a 

vystúpi so svojim príspevkom. S faktickými, nech sa páči, pán poslanec Djordjevič a 

pán námestník. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Budem reagovať na pána Lörinca, na pána 

poslanca, ktorý hovoril o dotáciách, respektíve dotovaní dopravného podniku okrajovo. 

Dopravný podnik je nevýrobná sféra čiže, čiže je to služba vo verejnom záujme, čiže ak 

sa zle nastaví dotácia alebo nedostatočne, tak je jasné, že sa vyprodukuje strata a mesto 

ako akcionár je povinné uhrádzať preukázateľnú stratu vo verejnom záujme. Čiže ja by 

som sa chcel ešte na doplnenie opýtať, ak pán riaditeľ dopravného podniku vystúpi, že... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán riaditeľ, píšte si prosím otázky.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: ...podľa čoho sa vypočítala dotácia pre DPMK pre tento rok na 

14,5 milióna kilometrov? Vraj tento finančný plán nevidela ani dozorná rada, ani 

zástupcovia zamestnancov. A ako chcú riešiť priemerný plat DPMK, ktorý okolo 50 

rokov? Tak isto požiadavky zamestnancov na zvýšenie platov? A ostatné možno neskôr. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Nech sa páči, pán námestník, s faktickou. 

 

p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som poprosil poslancov, ten materiál nie 

je až taký dlhý, skúsme sa otočiť na stranu číslo 2 posledný odsek, v ktorom sa vlastne 

uvádza na čo sú tieto finančné prostriedky určené. My sme navýšili v tomto roku 

dotáciu na rok 2019, zároveň sme tam vyčlenili určitú sumu na splatenie záväzkov z 

minulých rokov a teraz doplácame iba ten záväzok, ktorý vznikol v roku 2018, keď 

dotácia bola nižšia ako je v tohtoročnom schválenom rozpočte. Preto hovoríme, že 

týmto splatením by sme mali mať už zaplatením tejto, do tohto doplatku, by sme mali 

mať splatené všetky záväzky, čo sa týkajú toho roku 2018 a preto by sme nemali ďalej 
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doplácať a ak udržíme nejaké to nastavené alebo si nastavíme lepšie možno 

financovanie Dopravného podniku, tak nemali by vznikať také straty za minulé roky 

ako tomu bolo doteraz. 

 

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

 

p. Slivenská, poslankyňa MZ: Ďakujem. Tak hneď na začiatok musím pochváliť kolegu pána 

poslanca Ihnáta, áno, nie vždy ho len kritizujem, pretože tiež navrhujem rozdelenie 

tohto uznesenia, návrhu uznesenia na 2 časti. Nie je to také jednoduché rozdeliť ich, 

keďže boli kvalitne zapracované do jedného hlasovania, ale nevnímam to ako vhodné 

hlasovať o týchto dvoch témach, ktoré nemyslím si, že spolu súvisia, v jednom 

hlasovaní. Čo sa týka dôvodu, prečo to rozdeľujem, tak je to hlavne ten, že čo sa týka 

toho úveru 10 mil. eur nie som proti. Nie som proti, aby sme financovali naše 

športoviská z úverových financií, ale odvolám sa na uznesenie, ktoré navrhol na 

predchádzajúcom zastupiteľstve kolega pán poslanec Strojný a ktorého obsahom bolo, 

aby sme vykonali detailnú obhliadku všetkých športovísk s majetkovou účasťou mesta a 

následne z toho, aby vyšiel dokument, na základe ktorého my budeme vedieť, koľko 

financií potrebujeme a v akom rozsahu a na čo konkrétne na tých jednotlivých 

športoviskách. To k dnešnému dňu nevieme, a preto si nemyslím, že je vhodné, aby sme 

hlasovali vopred o prijatí nejakého úveru. Dobre, hlasujeme o tom, aby sme v 

budúcnosti mohli prijať úver, ale nevieme ešte na čo. Preto si myslím, že z časového 

hľadiska by bolo určite vhodnejšie radšej sa teraz venovať intenzívne tým obhliadkam a 

následne vypracovanie dokumentu. Takže navrhujem rozdelenie, písomne to predložím 

komisii. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Len chcem uviesť na správnu 

mieru. My nedokážeme jednať s bankami, nemôžeme jednať s bankami, dokiaľ sa suma 

neobjaví v rozpočte. To znamená, bude ďalšie zastupiteľstvo, verím, že do šiesteho 

mesiaca pripravíme materiál, kde by sme mohli mať napr. nastavenú už úverovú zmluvu 

a tam bude priestor, aby sme si môžnože vyprecizovali uznesením, kde tie peniaze 

pôjdu. Čiže dnes nám len dávate mandát na to, aby sme vôbec mohli do finančných 

inštitúcií vstúpiť, pretože ak tento krok neurobíme, nemôže s nimi reálne jednať. Sú to 

stále len ponuky, dopyty, ale nebudú to reálne ponuky. Takto sú nastavené pravidlá, 

takto mi to bolo vysvetlené aj cez naše finančné oddelenie a môžu vám to prípadne 

dovysvetľovať. Nech sa páči, kľudne, chceli ste niečo zareagovať, môžte. Pani 

poslankyňu ešte zapojte, aby sme to vydiskutovali, lebo naozaj myslím si, že nech to, 

nech si rozumieme v tom. 

 

p. Slivenská, poslankyňa MZ: Rozumiem tomu, čo ste mi povedali, ale aj tak si nemyslím, že 

nás nejak tlačí čas v tomto, aby sme nemohli najprv vedieť konkrétne čo, kde chceme 

použiť a následne... Myslím si, že tie rokovania s bankou nie sú z časového hľadiska až 

také náročné, určite sa to dá zvládnuť do troch mesiacov, do polroka maximálne. Takže 

preto navrhujem toto. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Lörinc, faktická. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som chcel podporiť takýto postup, lebo 

takýto postup nám umožňuje zrýchlené konanie. Kým my vypracujeme akčný plán, 

ktorý dáme na schválenie zastupiteľstvu, a ten musí byť samozrejme aj v súlade s PHSR 

a s ďalšími vecami, tak už bude pán primátor jednať s bankami a v tom momente 
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budeme mať aj podmienky za akých tento úver vieme čerpať a usúdime, že či, ktorá 

banka dala najlepšiu ponuku. V prípade, že by sme to teraz odmietli, tak pán primátor 

ako povedal nemôže jednať a znamenalo by to, že dajme tomu 3 mesiace nám teraz 

bude trvať vypracovanie akčného plánu a potom stratíme ďalšie mesiace tým, že až 

potom budeme jednať o úvere. Prirovnal by som to ku kúpe bytu. Viem, že si chcem 

kúpiť byt, ale neviem aký, ale hypotéku si viem vybavovať na sumu a keď mi hypotéku 

schvália, tak mám pol roka na to, aby som si vybral konkrétny byt. Toto je rovnaký 

prístup a my vieme načo berieme ten úver, je to na dobudovanie športovej 

infraštruktúry. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem za dovysvetlenie. Nech sa páči, pán poslanec Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne. Čiže ten procedurálny návrh, vlastne ako som 

rozumel, že bol podaný ako na rozdelenie alebo nebol? Lebo sa nehlasovalo o tom. No 

ale tak, nehlasovalo sa, malo sa hlasovať hneď o tom procedurálnom návrhu. Tak 

neviem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nemám vedomosť, žeby niekto podal procedurálny návrh. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: No tak, aby sa hlasovalo o každom jednom, ako a), b), c), aby sa 

hlasovalo. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Urobme, pán poslanec, ak chcete procedurálny návrh, urobte to 

takým spôsobom, ako nám predpisuje rokovací poriadok. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Dávam procedurálny návrh, aby sa urobili tieto... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh musíte dať zeleným gombíkom alebo 

faktickou, urobme to, prosím tak. Nie je dôvod to neurobiť, len prosím, urobte to tak, 

ako to rokovací poriadok káže a treba vysvetliť čo presne chcete. Ale procedurálny 

návrh tu má pán poslanec Karaffa, nech sa páči. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že všetkým nám je jasné o čo tu 

ide, k 10 miliónom sme sa zaviazali, dávam procedurálny návrh na ukončenie rozpravy. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Prosím, hlasujme, nech sa páči. 

 

Hlasovanie č. 16 - za: 25, proti: 3, zdržali sa: 5 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ten procedurálny návrh bol prijatý. Nech sa páči, nasleduje 

v diskusii pán poslanec Karabin. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Budem citovať z návrhu v materiáli: Navrhujeme 

v rámci zmeny programového rozpočtu na rok 2019 zahrnúť na vyššie uvedený účel 

čerpanie bankového úveru v predpokladanej výške 1 mil. eur. Ja som vravel, ja ne 

nebudem súhlasiť ani za 10 tis. eur nejaký úver, aby sme odsúhlasovali alebo nejaký 

budúci možný úver, pokiaľ dnes, 4 mesiace je toto vedenie pri moci, 4 mesiace, 120 dní 

nebolo ochotné jediný výkaz - výmer urobiť ku ktorémukoľvek športovisku. Na jednej 

strane, kolegovia ste odmietli EYOF, nechcete, neviete, bojíte sa, neviem čo všetko 

možné, na druhej strane doteraz nemám informáciu, čo chcete rekonštruovať, koľko to 
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má stáť. Kde je výkaz - výmer za 4 mesiace? Pán primátor, vy ste od začiatku nechceli 

EYOF od kedy ste nastúpili. Za 4 mesiace máme relevantný dokument koľko to celé 

bude stáť, nechcem predpoklad. My môžme potom odsúhlasiť 2, 3, 5, aj 10 mil. eur, ja 

vám to aj odsúhlasím, ale chcem vidieť kde a koľko. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: S faktickými pán poslanec Ihnát a pán poslanec Lörinc. Verím, že 

vám to vysvetlia. Nech sa páči, pán poslanec Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne. Sa pripájam k pánovi 

Karabinovi, to isté presne tvrdím aj ja. Odmietli sme olympiádu, hlasoval som za 

mládežnícku olympiádu a mám ako naozaj srdce bôľ k tomu, aby sme len tak vzali úver, 

to dokáže, pán primátor, každý. Zoberiem úver a urobím z toho, by som povedal, 

uvarím niečo. Ale už umením je napr. získať mimorozpočtové zdroje. To je už umením. 

Ideme do úveru, kde sme odtlačili od sebe niekoľko desiatok miliónov eur aj od štátu, aj 

celkove z tejto olympiády. V tom mám problém. Ako nie so športoviskami mám 

problémy. Ja som sa zúčastnil tej ohliadky tejto, tých športovísk a záleží mi na tom, ale 

tu jednoducho nie som spokojný s takýmto, s takýmto by som povedal návrhom, aby 

sme išli do úveru. 

 

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

pripomínam, poslanci budú ešte musieť v zmysle zákona o obecnom zriadení schváliť 

úverovú zmluvu.  

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. To som chcel presne 

zdôrazniť aj kolegovi Karabinovi, že my teraz neschvaľujeme úver. Je mylná 

interpretácia povedať, že schvaľujeme úver. Schvaľujeme len to, že pán primátor môže 

ísť do bánk. Nič iné. Že si dá vypracovať predbežnú, nazvem to cenovú ponuku, zistí 

podmienky. Nič iné. Zámer. Neschvaľujem úver, ešte raz, ak sme sa tu dušovali všetci, 

čo sme boli za EYOF, že sme za podporu športu, teraz ideme sabotovať túto snahu 

investovať 10 mil.? A ešte poviem takú vec. Teraz pán Karabin hovoríte, že 4 mesiace a 

vedenie nekonalo. Minulé vedenie malo ideálne podmienky na rozvoj športu, malo 

vládu rovnakej strany, malo župu, kde bol župan z rovnakej strany, aj vedenie mesta 

bolo z rovnakej strany. A čo sa stalo? Že napríklad pán Záhorčák, ktorý bol tiež z tej 

istej strany, spravil 3-krát toľko pre šport ako sa spravilo v Košiciach. A my teraz za 4 

mesiace čakáme zázraky. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, myslím, že bola dohoda, že po pánovi Karabinovi 

vystúpi pán riaditeľ, takže dodržme to, keď sme sa už takto dohodli. Nech sa páči, pán 

riaditeľ, máte slovo. 

 

p. Padyšák, riaditeľ DPMK: Vážené vedenie mesta, vážené mestské zastupiteľstvo. Dopravný 

podnik mesta Košice za rok 2008 vyprodukoval stratu za výkon dopravných služieb vo 

verejnom záujme vo výške takmer 3 mil. eur. Pri výraznejšej nezmenenej úrovni 

vlastných tržieb, tarifa nebolo menená od roku 2007, rozpočtovaný príspevok mesta v 

roku 2018 nepokrýval v dostatočnej miere potrebnú výšku náhrady preukázanej straty z 

dopravných služieb vo verejnom záujme. Vedenie dopravného podniku v roku 2018 

nedostatočne reagovalo na nárast nákladov, rástli predovšetkým osobné náklady oproti 

roku 2017 to bolo takmer o plus 2 mil. eur, o takmer 700 tis. eur rástli náklady na 

opravu a údržbu. Za rok 2018 bolo nevyhnutné vytvoriť opravné položky k 

nevymožiteľným pohľadávkam fakturovaných...  
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p. Polaček, primátor mesta: Nastavte, pánovi riaditeľovi mikrofón, nech ho lepšie počuť, 

prosím, technici.   

 

p. Padyšák, riaditeľ DPMK: Za rok 2018 bolo nevyhnutné vytvoriť opravné položky k 

nevymožiteľným pohľadávkam z fakturovaných pokút z prepravnej kontroly, oproti 

roku 2017 to bolo vyššie takmer o 842 tis. eur, čím sme korigovali chyby ovplyvňujúce 

hospodársky výsledok a opravné položky k nepotrebným zásobám náhradných dielov 

oproti roku 2017 vyššie o 108 tis. eur, čo sa prejavilo v ďalšom náraste nákladov vo 

výške takmer 1 mil. eur. Po úhrade straty z MHD za rok 2018 vo výške 2,9 milióna 

zostala v účtovnej evidencii DPMK ešte neuhradená strata z MHD z minulých rokov vo 

výške 3,199 milióna eur. Nákup 127 autobusov v rokoch 2013/14 na úver priniesol v 

nasledujúcich rokoch úsporu nákladov na opravy a údržbu. Táto úspora však nebola 

dostatočne využitá na generovanie zdrojov potrebných na splátky istín úverov, dokonca 

tieto boli odsunuté na neskôr, výsledkom čoho je tzv. balónová splátka k dátumu 

splatnosti úveru 31. 12. 2023 vo výške 4,895 milióna eur. Na túto splátku je potrebné 

generovať ďalšie dodatočné zdroje a to buď úsporou nákladov, resp. zvýšením výnosov. 

Teraz krátka genéza k nákupu autobusov. Prvýkrát sa z prostriedkov Európskej únie 

operačný program kvalita životného prostredia 2007-2014 nakúpilo 19 autobusov 

značky Citelis, kúpu realizoval magistrát mesta Košice. Celkové obstarávacie náklady 

boli vo výške 9,3 milióna eur. Následne v rokoch 2013/14 sa realizoval nákup 

spomínaných 127 autobusov značky SOR z úverových zdrojov, celkový objem 2,...   

28,6 milióna eur, s poistením úveru to bolo takmer 30 a pol milióna eur, podotýkam 

komerčný úver. Tento nákup nebol správnym rozhodnutím. Malo dôjsť k štandardnej 

obmene 10 % vozového parku za rok, pričom pri plánovanej modernizácii 

električkových tratí sa mali vyjazdiť tieto jestvujúce autobusy s priemerným vekom 9 a 

pol roka. Počas výluk sa značne opotrebovalo všetkých 127 novozakúpených 

autobusov, na čo dopláca dnes Dopravný podnik mesta Košice zvýšenými nákladmi na 

údržbu, pričom tieto autobusy ešte stále nie sú splatené. Správnym rozhodnutím malo 

byť maximálne využitie EÚ fondov a postupná obmena jednej desatiny vozového parku 

na ročnej báze. Takto sa v rokoch 2016 až 18 využili zdroje z Európskej únie - 

Operačný program životné prostredie 2007 až 2014, a IROP rok 2014 až 2020 na nákup 

27 autobusov značky SOR. Celkové obstarávacie náklady boli vo výške 10,5 milióna 

eur. Hĺbková analýza zmlúv ukázala nevýhodne nastavené parametre rámcovej zmluvy 

objednávkovej prepravy, kedy DPMK za roky 2012 až 2018 plnením tejto zmluvy 

vyprodukoval celkovú stratu vo výške mínus 710 tis. eur. Rokovaním, nastavením 

technických parametrov zmluvy a nastavením reálnej kalkulácie sa podarilo tento 

zmluvný vzťah nastaviť tak, aby bol výhodný pre obidve zmluvné strany. Úverová 

zaťaženosť DPMK k 31. 3. 2019 je na úrovni takmer 24 mil. eur, z toho investičné 

úvery 20,1 a kontokorentný úver 3,85. DPMK vynaloží ročne na splátky úverov sumu 

3,44 milióna eur. Východiska a riešenia zo súčasnej situácie, sú to ozdravné opatrenia a 

optimalizácia procesov v DPMK a hľadanie vnútorných rezerv na kontinuálne 

znižovanie nákladov, je to zvyšovanie výnosov, uzavretie dodatkov k zmluve o 

službách v MHD v Košiciach na roky 2009 až 2023, naposledy podpísaný dodatok je 

číslo 8 z roku 2013. No a v neposlednom rade zatraktívnenie dopravy a pritiahnuť viac 

ľudí do MHD v spolupráci s mestom, sú to už či preferencie, buspruhy a podobne.  

K otázkam pána Djordjeviča, podľa čoho sa vypočítava, resp. tých 14,8 milióna 

kilometrov, je to práve táto spomínaná zmluva o výkonoch v MHD pre mesto Košice a 

ako DPMK bude postupovať, keďže priemerný vek zamestnancov je vyše 50 rokov, tak 

to je dlhodobá otázka, to naozaj bude treba riešiť. Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči s faktickými vystúpia pán poslanec Špak, pán 

poslanec Jakubov. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja som na vás, pán primátor, keď ste spomínali, že 

nám to niekto vie z finančného vysvetliť, prečo by sme toto mali vôbec mať v uznesení. 

Tak ja by som poprosil, keby sa dalo, lebo to béčko, to tam ani nemusí byť podľa mňa, 

lebo však určite pôjdete jednať s bankami a oslovíte ich, ale ak hovoríte, že vlastne do 

tej banky nemôžte ísť pýtať sa na to, čo nás bude stáť ten byt, ako spomínal kolega 

Lörinc, tak nám to treba ale povedať na základe čoho my potrebujeme prijať úverové 

prostriedky vo výške 10 mil.  

 

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

 

p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Vážený pán riaditeľ 

Dopravného podniku, to všetko, čo hovoríte je pravda. Na druhej strane možno by bolo 

dobré, keby ste si sadli zo starými vodičmi ako bol pán Horváth a ďalší, ktorí sú tam 

viac ako 10 rokov, ak by sme mali mať objektívnu správu, tak by ste nám povedali, že v 

čase keď mesto zakúpilo 127 autobusov, čo nebolo dobré riešenie, pravidelná odmena 

by mala byť. Prečo v dopravnom podniku v tom čase vysoký percent po... vysoký 

percentuálny podiel autobusov bol ďaleko po životnosti. Keď mnohí vodiči išli dole, či 

už zo sídliska Dargovských hrdinov alebo odinakiaľ, keď mi rozprávali, že majú úzko a 

sucho v hrdle, keď sa boja, či tých viac ako 100 cestujúcich zvezú dole a či im 

technicky stroje nevypovedajú. Keď sa pristavili staré Ikarusy do remízy a sa vyberali 

súčiastky a prekladali do iných strojov, ktoré ich nemali. Preto bolo to rozhodnutie, 

ktoré nebolo dobré a nebolo zdravé, že sa naraz vymenil takýto počet autobusov. Ak by 

v minulosti pravidelne prebiehala výmena zhruba po tých desiatich - pätnástich 

percentách, bolo by to logické, ale v tom čase boli stroje v strašnom stave. A môžte sa 

to opýtať vlastných zamestnancov. Ďakujem. 

 

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

 

p. Grega, poslanec MZ: Môj príspevok súvisí s budovaním alebo s rekonštrukciou tej 

športovej infraštruktúry. A chcem využiť ten priestor, pretože aj dneska je tuším nejaký 

článok o tej plavárni, ktorú má mestská časť Staré Mesto a dozvedel som sa, že sa tam 

chystá zvýšenie cien pre športovcov. Tak nie som veľmi tým nadšený, pretože 

povinnosťou obcí a miest je vytvárať podmienky pre šport aj kultúru z tohto dôvodu, 

aby mládež predovšetkým nedrogovala, nechodila po krčmách atď. Ja mám skúsenosti z 

celého Slovenska, kde jednotlivé samosprávy naozaj podporujú tren šport a tie ceny za 

tie prenájmy sú, by som povedal takéto symbolické. Chcel by som poprosiť v tejto 

súvislosti, aby vedenie mesta, ale aj my poslanci, to teraz sa to zrejme nebude dať, ale 

do budúcna aby navýšilo peniaze pre mestskú krytú plaváreň, aby boli ústretovejší aj 

starostovia iných mestských častí, pretože plaváreň navštevujú aj teda obyvatelia z 

iných mestských častí. Tak isto by bolo dobré, keby sa oprášila myšlienka, ktorú 

niektorí poslanci zamedzili v Starom meste a to je to, že sa nedala zelená eseročke, keby 

tá bola, tak keby sa možno aj na nulu dalo s dotáciou dotiahnuť. Pevne verím, že v 

budúcom období sa minimálne 1 plaváreň, keď nie dve vybudujú v našom meste a taký 

návrh odkiaľ zobrať tie financie, no tak keď nám doteraz nevadilo alebo podaktorým 

ľuďom, že polovica peňazí z parkovného, z EEI išla do súkromných vreciek, no tak 

myslím si, že teraz by nemal byť problém, keby z tej polovice aspoň tá polovica šla 
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práve do Starého mesta na šport, pretože väčšia časť sa vyberie predsa v Starom meste. 

A chcel by som využiť ešte tento priestor na to, pretože o niekoľko minút sa Košičania 

rozlúčia s takou legendou vodného póla Ďodim Salonnom, ktorý dneska odíde do neba, 

tak chcel by som všetkých milovníkov športu a predovšetkým vodného póla, aby sme si 

uctili minútkou ticha jedného z najlepších strelcov v histórii Košíc. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Zareagujem aj na výzvu pána starostu a venujme 

minútu ticha zosnulému.  

Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič v rámci diskusie. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Keďže tento návrh rieši viac 

problematík a samozrejme, že ja nemám problém podporiť ani jednu z týchto aktivít, 

ani dofinancovanie DPMK, ani športovú infraštruktúru, len v tej v predošlej faktickej 

poznámke som nestihol ešte uviesť skutočnosti, ktoré som sa dozvedel, resp. ktorými 

disponujem. A to, najprv čo sa týka DPMK, tak priemerný plat brutto v tejto spoločnosti 

je 1.088 eur spolu s nadčasmi, soboty, nedele, zmennosť, v čistom je to cca 750 eur, 

vodiči majú hmotnú zodpovednosť, zodpovednú za zdravie a životy cestujúcich, 

stávanie ráno o tretej, koniec o 24. Údajne elektromechanik na nástupný plat 3,64 eur 

brutto na hodinu, no už som len veľmi zvedavý za takýto plat koľko odborníkov alebo 

vyštudovaných elektromechanikov tam pôjde pracovať, ale to takéto problémy majú aj 

iné mestské podniky. No a ešte údajne DPMK odsúhlasilo na post riaditeľa technicky 

bez výberového konania človeka, ktorý nemá na tento post vzdelanie. Preto hovorím 

údajne, lebo túto skutočnosť som nepreveroval, môžte sa k tomu vyjadriť, nie teraz, 

možno niekedy inokedy. Čo sa týka DPMK, to je všetko. Čo sa týka aj na športovej 

infraštruktúry, aj napriek tomu, že som bol za EYOF, ja podporím aj túto myšlienku, 

hoci aj za cenu úveru, lebo tie športoviská Košice potrebujú ako soľ. Tu sa bavíme o 

desiatich miliónoch, tak neviem prečo sa pán Karaffa ponáhľa, dal tento procedurálny 

návrh, ale ok. Chcem sa len opýtať vedenia mesta, ktorý je predkladateľom návrhu, 

keďže sa bavíme už v tomto roku o milióne, teda zarátaní do rozpočtu 1 milióna, 

konkrétne v kapitálovom rozpočte podprogram športové zariadenia, dobudovanie a 

udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych, že kde sa plánuje tento 1 mil., určite máte 

nejaké predstavy, nedočítal som sa. V tomto by som sa aj priklonil k tomu, čo hovoril 

pán Grega a nemusí to mať súvis s parkovaním, lebo príjmy z parkovania nech idú do 

infraštruktúry pre parkovanie Staromešťanov a zvyšovanie počtu parkovacích miest a 

stavaniu parkovacích domov, ale v tomto má pravdu, že plaváreň využívajú všetci 

Košičania a aj napriek tomu, že je v majetku mestskej časti, bolo by dobre, ak by nás v 

tomto podporili a práve tento jeden milión by išiel do mestskej krytej plavárne, ktorú 

využívajú skutočne všetci a ktorá potrebuje peniaze ako soľ a nevie si s dotáciou od 

mesta vystačiť a je len otázka času, kedy technologické zariadenia vypovedajú svoju 

službu a životnosť. A to je všetko. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Lörinc.  

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len na dovysvetlenie kolegovi Djordjevičovi, 

lebo preberali sme to aj na komisii športu, o ten milión je rozpočet preto tento rok, lebo 

ak chceme začať pracovať a chceme, aby reálne sa začalo stavať napríklad budúci rok, 

tak potrebujeme pripraviť projektové dokumentácie, musia sa tomu venovať špecialisti 

tým, ktorí musia byť samozrejme platení a nie sú to lacné záležitosti. Takisto z toho 

miliónu, ja som osobne proti, aby celý milión išiel na plaváreň, aj keď určite plaváreň 

potrebuje podporu, ale na príklad z toho milióna vieme už pre plaváreň kúpiť v hodnote 
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do 100  tis. prekrytú nafukovačku, ktorá vie prekryť napríklad plavecký bazén na ČH a 

tým pádom by nám umožnila, že Košičania by neprišli o vodnú plochu ani v zimných 

mesiacoch a my by sme vedeli robiť rekonštrukčné práce na plavárni. Čiže preto. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec máte procedurálny návrh? Diskusia bola uzavretá. 

Ďakujem pekne, vyčerpali sme všetky diskusné príspevky, sme vyčerpali všetky 

diskusné, rozprava je uzavretá, tak sme si priali procedurálnym návrhom. Možno len na 

upresnenie, sa vrátim len k tomu úveru. Tento postup odobril aj pán hlavný kontrolór, 

tento postup navrhlo finančnú oddelenie v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách. 

Naozaj nie je dôvod to spochybňovať. A teda ako budeme čerpať samotný ten 1 mil., o 

tom je aj športová komisia, o tom je akčný plán, ale ak nechceme strácať čas, 

jednoducho je vhodné si tie základné kontúry, tie rámce našich pravidiel začať určovať 

už dnes. Ďakujem veľmi pekne za diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu, aby postupne 

predložila jednotlivé návrhy. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem. Návrhová komisia obdržala k 

tomuto bodu najprv 1 doplňujúci návrh od pána námestníka Gibódu a neskôr návrhy od 

pani Slivenskej. Čiže najprv budeme hlasovať o doplňujúcom návrhu uznesenia k 

tomuto bodu, časti schvaľuje, navrhuje doplniť: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných ustanovení schvaľuje dotáciu v zmysle VZN mesta Košice číslo 

190 pre Slovenskú hokejbalovú úniu o. z. za účelom zabezpečenia športového podujatia 

Majstrovstvá sveta v hokejbale mužov a žien vo výške 15 tis. eur. Ďalej - zmenu 

Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 - bežné výdavky - presun výdavkov 

program 2, podprogram 9, aktivita 6 Podpora športu plus 15 tis. eur. Program 2, 

podprogram 9, aktivita 2 Športové podujatia organizované mestom mínus 12 tis. eur. 

Program 8, podprogram 4, aktivita 1 Prezentácia a propagácia mesta mínus 3 tis. eur.“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. To bol návrh pána poslanca Gibódu? Nech sa 

páči, hlasujme o návrhu pána námestníka. 

 

Hlasovanie č. 17 - za: 36, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uznesenie bolo prijaté. Nech sa páči, návrhová 

komisia pokračujte.  

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Dovoľte, aby som z hľadiska návrhovej 

komisie ako to vnímame pozmeňujúci, resp. či procedurálny. Pani poslankyňa Slivenská 

hovorila, že by chcela predniesť procedurálny návrh, ale nestalo sa tak, predložila v 

podstate v rozprave pozmeňujúci návrh, trvá na tom, aby sme o tom hlasovali. 

Vnímame to tak, že v podstate ten návrh nebol prednesený na zastupiteľstve, v rozprave 

neodznel, je to vyslovene len rozdelenie pôvodného návrhu, teda textu pôvodného 

návrhu uznesenia do dvoch uznesení. Po porade aj s právnikmi sme teda v rozpakoch či 

dávať hlasovať o tom uznesení, ale nakoľko rokovací poriadok to vôbec jednoznačne 

nerieši takéto prípady, takže navrhujem, aby sme hlasovali a vyjadríme sa hlasovaním k 

tomu, k týmto návrhom. Ďakujem.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ešte pokračujeme, čiže konkrétny 

pozmeňujúci návrh prečítam od pani poslankyne Slivenskej: „Mestské zastupiteľstvo 

v Košiciach podľa § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice po A) schvaľuje po 1.) prijatie 

úverových prostriedkov vo výške maximálne 10 mil. eur na dobudovanie športovej 
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infraštruktúry v Košiciach s postupným čerpaním v rokoch 2019 až 2022. Po 2.) zmenu 

Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 - teda zmenu nasledovne: príjmy - 

finančné operácie, bankový úver plus 1 mil. eur; Kapitálový rozpočet - program 2 

Mesto kultúry a športu, podprogram 8 Športové zariadenia dobudovanie a udržiavanie 

infraštruktúry pre šport a oddych, aktivita 3 Dobudovanie športovej infraštruktúry plus 1 

mil. eur. Po B) žiada primátora mesta Košice osloviť financujúce banky miesta Košice 

so žiadosťou o predloženie ponúk na poskytnutie dlhodobého úveru vo výške 

maximálne 10 mil. eur s postupným čerpaním v rokoch 2019 až 2022.“ Koniec. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, hlasujeme o návrhu pani poslankyni 

Slivenskej. 

 

Hlasovanie č. 18 - za: 15, proti: 0, zdržali sa: 20 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Tento návrh prijatý nebol. Poprosím návrhovú 

komisiu. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Druhý pozmeňujúci návrh od pani 

poslankyne Slivenskej znie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 4 ods. 2 

Štatútu mesta Košice po A) schvaľuje po 1.) zmenu Programového rozpočtu mesta 

Košice na rok 2019 nasledovne: príjmy - finančné operácie, prevod z Rezervného fondu 

plus 1.478.533 eur; výdavky - bežný rozpočet, program 5 doprava, podprogram 5 

mestská verejná doprava, aktivita 1 Dopravný podnik mesta Košice plus 1.478.533 eur. 

Po 2.) použitie Rezervného fondu mesta Košice vo výške 1.478.533 eur v súlade s § 10 

ods. 9 a § 15 ods. 2 zákona č. 583 z roku 2004 Zb. zákonov o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy na úhradu časti straty za služby vo verejnom záujme za rok 2018 v 

Dopravnom podniku mesta Košice, a.s.“ Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, hlasujme o návrhu pani poslankyne 

Slivenskej. 

 

Hlasovanie č. 19 - za: 14, proti: 0, zdržali sa: 22 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uznesenie schválené nebolo. Nech sa páči, 

návrhová komisia pokračujte. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Nasleduje hlasovanie o pôvodnom návrhu: 

„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice po A) 

schvaľuje po 1.) prijatie úverových prostriedkov vo výške maximálne 10 mil. eur na 

dobudovanie športovej infraštruktúry v Košiciach s postupným čerpaním v rokoch 2019 

až 2022. Po 2.) zmenu Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 nasledovne: 

príjmy - finančné operácie, bankový úver plus 1 milión eur; prevod z Rezervného fondu 

plus 1.478.533 eur; výdavky - bežný rozpočet program 5 Doprava, podprogram 5 

Mestská verejná doprava, aktivita 1 Dopravný podnik mesta Košice plus 1.478.553 eur 

a kapitálový rozpočet program 2 Mesto kultúry a športu, podprogram 8 Športové 

zariadenia dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych, aktivita 3 

Dobudovanie športovej infraštruktúry plus 1 mil. eur. Po 3.) použitie Rezervného fondu 

mesta Košice vo výške 1 478.533 eur v súlade s § 10 ods. 9 a § 15 ods. 2 zákona 

č. 583/2004 Zb. zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na úhradu 

časti straty za služby vo verejnom záujme za rok 2018 v Dopravnom podniku mesta 
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Košice, a.s., ďalej v zmysle schváleného doplňujúceho návrhu. Po B) žiada primátora 

mesta Košice osloviť financujúce banky mesta Košice zo žiadosťou o predloženie 

ponúk na poskytnutie dlhodobého úveru vo výške maximálne 10 mil. eur s postupným 

čerpaním v rokoch 2019 až 2022. Termín: apríl 2019.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujeme o pôvodnom návrhu, nech sa páči. 

 

Hlasovanie č. 20 - za: 33, proti: 1, zdržal sa: 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol schválený. Ďakujem veľmi pekne. 

- - - 

 

Bod č. 7 

Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

na vymedzenom území mesta Košice 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod číslom 7 predkladám materiál Návrh na zmenu VZN mesta 

Košice číslo 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území 

mesta Košice. Len oznamujem, že mestská rada tento materiál prerokovala na svojom 4. 

zasadnutí dňa 21. 3. 2019 a odporučila ho mestskému zastupiteľstvu prerokovať a 

schváliť. Návrh na VZN prešiel aj legislatívnym procesom v súlade so zákonom o 

obecnom zriadení. V tejto súvislosti je vhodné uviesť, že nahliadnutím do príslušného 

elektronického súdneho spisu sa mesto Košice ako účastník súdneho konania 

dozvedelo, že Krajský súd v Bratislave zrušil uznesenie Okresného súdu Bratislava 1, 

ktorého bolo ako exekučným titulom podklad pre iniciovanie príslušné exekučného 

konania proti mestu Košice. V dôsledku zrušenia exekučného titulu dôjde s poukázaním 

na § 61 ods. 1 písm. b) Exekučného poriadku k zastaveniu exekúcie v celom rozsahu. 

Napriek zaslanej urgencii zo strany mesta Košice bratislavský Okresný súd stále 

nedoručil mestu predmetné rozhodnutie Krajského súdu. Za najdôležitejšie zmeny 

možno považovať v rámci tohto Všeobecne záväzného nariadenia nasledovné 

skutočnosti: parkovanie na odstavených závorových parkoviskách, kde sa definuje 

pojem odstaveného závorového parkoviska, definuje sa povinnosť prevádzkovateľa 

zabezpečiť minimálne 1 platobný kanál na účely predaja parkovacích lístkov, výslovne 

sa ustanovuje, že prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť možnosť úrady aspoň jedným 

zo spôsobov, spresňujú sa možnosti dodatočného zrušenia parkovacej karty, ak by sa 

zistilo porušenie podmienok podľa VZN 157. So zreteľom na praktické skúsenosti s 

informačným systémom Mestskej polície, ktorý slúži na prevádzkovanie parkovacieho 

systému sa precizujú možnosti predĺženia platnosti nových parkovacích kariet v prípade 

súbehu s dobou platnosti parkovacej karty EEI a tak isto sa spresňuje postup pri 

dodatočnom preukazovaní podmienok podľa VZN. V tejto súvislosti my ešte dovoľte 

dodať, že včera sme na porade primátora rozhodli, že k 1. máju sa pokúsime inštalovať 

45 parkovacích automatov, ktoré sú pôvodné, ktoré sme v minulosti využívali, 

prechádzajú už, firma ich skontrolovala, máme dnes už aj finančné kalkulácie, jedná sa 

približne asi o náklad 700 -  750 eur na 1 parkovací automat včítane inštalácie 

elektrického napojenia, repasu a takýmto spôsobom sa pokúsime nainštalovať približne 

45 parkovacích automatov. Chceli by sme začať s inštaláciou už koncom apríla, v 

posledný aprílový týždeň tak, aby od 1. mája časť týchto automatov už bola funkčná a 

postupne ich v 1. májový týždeň doinštalujeme tak, aby najmä návštevníci nášho mesta 

v rámci majstrovstiev sveta vedeli uhradiť parkovné aj pomocou, pomocou peňazí, 

pomocou v hotovosti. V tejto súvislosti pán námestník predkladá drobnú zmenu VZN, 
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ktorú vám predloží po tom ako otvorím diskusiu, čo urobím teraz. Nech sa páči, pán 

poslanec Gibóda má slovo.  

 

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

pozmeňujúci návrh je jednoduchý. Je v znení: navrhovaný § 11d sa dopĺňa odsekom 3, 

ktorý znie: Z dôvodu osobitných technických obmedzení pri prevádzkovaní parkovacích 

miest možno vydať aj parkovací lístok bez uvedenia EČV, čiže čísla auta, ak nejde o 

elektronický parkovací lístok. Povinnosť platiteľa úhrady podľa § 6 ods. 4 tým nie je 

dotknutá. Oznámenie o postupe podľa prvej vety mesto zverejní na svojej úradnej tabuli 

a na webovom sídle. Čiže ako pán primátor spomenul, máme k dispozícii pôvodné 

parkovacie automaty, ktoré majú určitú technológiu a pomocou nich by sme vedeli 

riešiť tento stav, ktorý máme v meste Košice tak, aby obyvatelia vedeli zaplatiť aj 

hotovosťou. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Procedurálny návrh, pán poslanec Špak, nech sa 

páči. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Áno, ďakujem. Viem, že to asi kolegov prekvapí, ale dávam pri tomto 

bode procedurálny návrh, aby sme tak isto pridali po dva vstupy pre rečníkov. Ďakujem 

pekne. Ak chcete dôvod, môžem ho povedať, ale už som ho dnes spomenul, poslal som 

20. 3. až 23. 3. viac ako 15 dosť konkrétnych otázok od obyvateľov a doteraz som 

nedostal odpoveď od mesta.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme o procedurálnom návrhu 

pána poslanca Špaka, teraz. 

 

Hlasovanie č. 21 - za: 11, proti: 0, zdržali sa: 15 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento procedurálny návrh prijatý nebol. Pokračujeme v rozprave. 

Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Balčík. 

 

p. Balčík, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, vážené kolegyne, 

vážení kolegovia. Zmenu VZN číslo 156 dňa 8. apríla 2019 prerokovala na svojom 

zasadnutí legislatívno-právna komisia a v tejto súvislosti predkladám pozmeňujúci 

návrh k návrhu VZN číslo 157 a to po 1.) v návrhu zmeny VZN sa vypúšťa bod 1 a 

ostatné body sa primerane prečíslujú; bod 2) v terajšom bode 6 návrhu sa slová 

výnimočné možné vo vzťahu k jednej obytnej jednotke, sa nahradia slovami: vo vzťahu 

k jednej obytnej jednotke možno; bod 3) v § 9 odsek 1 písm. f) VZN sa slová odseku 3 

nahrádzajú slová odseku 4. Prečítam odôvodnenie. Prvé dve pripomienky schválila na 

svojom zasadnutí Legislatívno-právna komisia pri prerokovaní návrhu zmeny VZN 

číslo 157. V prvom prípade ide o vypustenie bodu, ktorým sa navrhuje, aby v zóne 

plateného parkovania bolo možné zriadiť aj ďalšie závorové parkoviska, ktoré nie sú 

uvedené v prílohe číslo 1. Takýto návrh by mal ísť stále formu príslušnej zmeny VZN, 

t.j. formou doplnenia prílohy číslo 1, preto je predmetný návrh nadbytočný. Pri druhom 

bode ide o menšiu zmenu formulácie tak, že pri súbehu uvedených dvoch typov 

rezidentských kariet sa vypúšťa slovo výnimočné, čo môže evokovať, že by v tej 

výnimke, že by o tej výnimke mala rozhodovať nejaká osobitná komisia. Čo sa týka 3. 

bodu, ide o opravu preklepu nesprávneho odkazu na príslušný odsek. Namiesto odseku, 

namiesto odkazu na ods. 3 má byť odkaz na ods. 4. Touto úpravou sa komisia zaoberala 

v rámci rozpravy, avšak nedopatrením sa o tom nehlasovalo v rámci uznesenia. 
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Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči v diskusii pán poslanec Djordjevič.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Keďže tu máme otvorenú tému VZN, zopár 

faktov by som rád poznamenal. Začnem asi od začiatku, keď v lete 2016 na súkromná 

firma zavádzala systém plateného parkovania, netrvalo ani týždeň, ani 2 a nemusím ani 

nemenovať konkrétnych poslancov, ktorí boli vtedy aktivistami, fotili čiary, fotili 

značky, proste hľadali nedostatky. Na ostatnom riadnom, pardon mimoriadnom 

zastupiteľstve, keď sme riešili VZN boli na moju osobu dotazy, že nevyčkám, všetko 

chcem za 1 deň, čo sa zanedbalo 2 roky, no faktom je, že je tu 4. mesiac, pardon, od 7. 

januára mesto Košice prevádzkuje platené parkovanie v meste Košice. To, že dalo QR 

kódy a oznamy o SMS platbe na cudzí majetok, čo mám aj listom z magistrátu 

potvrdené, že značky sú stále v majetku firmy EEI, to mi ani tak nevadí, lebo v podstate 

pre mňa je prioritné to, aby občan po informovaný a aby bolo parkovanie zrozumiteľné. 

Vôbec za 3 mesiace sa neriešili zóny 1 až 10, tzn., že dnes keď príde k nám na návštevu, 

čo myslím, že pán kolega Špak dával vtedy návrh, aby mohli aj v rezidentských zónach 

1 až 10 parkovať návštevy od 7:30 do 16-tej, maximálne 4 hodiny, dnes príde návšteva, 

mohla by si teda podľa platného VZN si môže zakúpiť lístok na pol hodinu, ale na 

značkách do vstupu do zón, ale aj na ostatných značenia nie je vôbec informácia, kde 

má poslať SMS, na aké číslo, nie sú tam QR kódy, čiže absolútne v tomto smere sú 

nové zóny zanedbané. Uznávam, že nie je tam má nejaký extrémny záujem o platenie 

parkovania, ale dosť sa to zhoršilo práve preto, že sa jednoducho toleruje aj parkovanie 

doslova na čierno. No vyjadrím sa aj k letáku, ktoré mesto Košice dalo a píše v ňom o 

tom, že konečne môžte zaplatiť aj 30 minút, no v SMS platbe môžte zaplatiť iba zelenú 

zónu na 30 minút, čiže pásmo 3, ostatok je hodina. Uvádza sa tam viac možností 

parkovania pre Staromešťanov. Ja o nich neviem. Bavíme sa o znížení ceny SMS o 20 

centov, ale o toľko je nižší príjem mesta Košice, čiže operátor SMS platby si berie svoj 

poplatok tak či tak. Pýtam sa, koľko stáli letáky, koľko stála výroba plagátu, teda 

poradná marketingová činnosť firmy a koľko stála inzercia v KOŠICE:DNES? 

 

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

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Chcel by som vás, pán primátor, ako predseda 

poslaneckého klubu požiadať o 10 minútovú prestávku do 12, takže presne 9 minút, ak 

sa to dá. Malo by sa dať. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Je to procedúra? 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Tuším, že podľa rokovacieho poriadku ako predseda poslaneckého 

klubu mám nárok požiadať o prestávku a tak by sa o nej ani nehlasovalo, ale môžem dať 

aj procedúru. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ok, ale na druhej strane ja môžem vyhlásiť prestávku, čiže 

vyhlasujem prestávku do 12:00 s tým, že dokončíme tento bod a potom bude 

pokračovať Slovo pre občana.   

- - - prestávka - - - 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, ctení 

hostia. Budeme pokračovať, v rámci rokovania mestského zastupiteľstva sme v bode 
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číslo 7, kedy sme predložili materiál Návrh na zmenu VZN mesta Košice číslo 157 o 

dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice. V 

diskusii bol prihlásený pán poslanec Djordjevič a procedurálny návrh má pán poslanec 

Gibóda. Nech sa páči. Nie je to procedurálny návrh, čiže pán poslanec Djordjevič, nech 

sa páči, pokračujte. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Zaznelo tu riešenie, ktoré tak, ale 

už bežím, už mi beží čas. Zaznelo tu riešenie, ktoré není zlé, lebo je to, je to vyhovenie 

požiadavky, aby sa mohlo platiť v hotovosti. Pán primátor, nestopne to, lebo ešte nikto 

nesedí, ako môžem, ale... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Kľudne pokračujte. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Čiže, vyriešilo by to tú platbu v hotovosti. Je tu taká úvaha z 

mojej strany, že 40 automatov, repa 750 na 1 z robotou, tisícka osadenie. Osadíme 40 

nových, pardon pätnásťročných alebo desaťročný alebo neviem koľkoročných 

automatov, neviem či ich v budúcnosti mesto Košice chce využívať, čiže sa tu dá 40 tis. 

eur vynaloží na niečo, čo možno nebude potrebné alebo neviem ako prebiehajú 

rokovania s odkúpením majetku EEI a že či vôbec mesto Košice počíta s automatmi, 

ktoré zakúpila EEI. Čiže na túto otázku by som rád dostal odpoveď. A ja som návrh na 

to, aby bola zriadená akási parkovacia služba, ktorý teda prečítam, dával aj preto, lebo 

som tam jasne napísal, že je to do vyriešenia situácie. Bola by oveľa lacnejšia, 

zefektívnil by sa výber, lebo parkovacia služba by mohla kontrolovať aj vozidlá, bola 

by vybavená rovnakou technológiou ako sú mestskí policajti a vedeli by ich volať 

doslova na hotovú vec, čiže ak by vozidlo nemalo v danej zóne platnú a týkalo by sa to 

samozrejme CMZ, nemalo platnú rezidentskú kartu alebo  parkovací lístok, Mestská 

polícia by už išla konať. Takéto riešenie je lacné, môžu tam pracovať dohodári a takisto 

prenosné pokladne na baterky, ktoré vydávajú aj pokladničné bloky a aj sa dá platiť v 

hotovosti teda a aj majú terminály, lebo pri týchto starých automatoch platba platobnou 

kartou nie je možná. Tak toto nerieši, preto predkladám svoj návrh doplňujúci k návrhu 

VZN a to, že v § 5 ods. 3 sa za písmeno d) doplní písmeno e), ktoré znie: zaplatením 

parkovného v hotovosti u poverených výbercov parkovného a v § 6 ods. 1 sa za 2 písm. 

d) dopĺňa písm. e) v znení: pokladničný doklad vydaný povereným výbercom 

parkovného, účinnosť rovnaká ako vo vašom návrhu. Tieto zmeny a doplnenia 

nadobúdajú účinnosť 1. mája 2019. Takže poprosím vás, o odpoveď či rátate so starými 

parkomatmi, ktoré majú 10 až 15 rokov do budúcna a že či, nehovorím, že je to riešenie 

úplne zle, ale že či chcete teraz vynaložiť na takéto rýchle riešenie 40 tis. eur. A idem 

od odniesť návrh. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec s porozumením ešte raz vysvetlím 

o čo ide. Cieľom mesta je inštalovať 45 parkovacích automatov, ktoré boli používané v 

histórii v rámci Mestskej polície a Správy majetku mesta v danom čase. Približná 

hodnota celého projektu je na jeden parkovací automat 700 až 750 eur, v čom je repas, 

revízia, inštalácia, elektrické pripojenie a ďalšie revízie, ktoré s tým súvisia, plus aj 

nejaké drobné zemné práce, ktoré jednoducho nemôžme opomenúť. V tejto chvíli sa 

vybavujú povolenia cez ÚHA a cez tak isto aj pamiatkarov. Mapy, ktoré budú súvisieť s 

touto inštaláciou a kde budú tieto parkovacie automaty sa tak isto pripravia, aby sme 

boli aj majstrovstvá sveta aj na ďalšiu budúcnosť pripravení. To ako dopadne 

vyjednávanie so spoločnosťou EEI a ako skončia ich parkovacie automaty, dnes tá téma 

jednoducho nie je na stole, je to vec jednania, možno že sa nám to podarí ukončiť o pol 
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roka, o rok, možno o dva, ale potrebujeme reagovať na situáciu, ktorú máme a toto 

riešenie je viac-menej ideálne. Treba si uvedomiť, že nový parkovací automat aj s DPH 

aj so všetkým, čo som povedal, revíziou, inštaláciu, elektrickým pripojením sa 

jednoducho pohybuje niekde na úrovni 8 až 10 tis. eur 1 kus. Čiže sú to drahé zábavy, a 

preto si myslím, že môžme ísť aj týmto spôsobom, nebudeme jediné mesto, ktoré 

používa tento typ, dokonca aj v rámci Európy tento typ parkovacích automatov. Čiže 

verím, že to bude účelné. S faktickými sa do rozpravy prihlásili pán poslanec Špak, pán 

poslanec Karaffa, pán poslanec Balčík. Nech sa páči. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja v rámci faktickej, čo som chcel na kolegu pána 

námestníka, dalo by sa to nejak mailom poslať, žeby som si to prečítal? To, čo ste 

doplnili alebo písomne? Ďakujem. Ja si skočím po to, keď treba. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Karaffa. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Toto je faktického pána poslanca 

Djordjeviča, dobre hovorím? Ďakujem. Pán kolega, keď urobíme tak, nedobre, keď 

urobíme inak, nedobre. Máme tu riešenie, aby sa dalo zaplatiť v hotovosti, nedobre. Ak 

by sme robili tak, že by sme vyslali nejakých policajtov alebo nejakých vyberačov 

parkovného, v podstate riešili sme to takouto formou ako to teraz navrhujete, potom by 

ste povedali, máme tu staré automaty, tak použite tieto automaty. Proste nikdy vám 

nevyhovieme, nech sa akokoľvek snažíme. Namiesto toho, aby si povedali, som rád, že 

ste našli konečne riešenie na to, aby sa dalo platiť v hotovosti. Zase na 2. strane, aby to 

nebola len kritika, chcem pána poslanca Djordjeviča pochváliť za to, že hlasoval v tom 

predchádzajúcom bode za tých 10 miliónov. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, sme vo VZN o parkovaní. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: ...lebo nie všetci športovci tak urobili. 

 

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

 

p. Balčík, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Reagujem na pána 

poslanca Djordjeviča. Ja si osobne myslím a som o tom presvedčený, ja mám s tým aj 

konkrétnu skúsenosť, že výber parkovného prostredníctvom osôb alebo živých ľudí, 

zamestnancov alebo dohodárov, je extrémne drahá záležitosť, pretože zaplatiť človeka 

je najväčšia položka firmy alebo firemná nákladová položka, tzn., že absolútne 

neodporúčam, absolútne neodporúčam zastupiteľstvu, aby podporilo návrh pána 

Djordjeviča, i keď si myslím, že pán Djordjevič to nemyslí v zlom. To je prvá vec. A 

druhá vec, parkovacie automaty sú tiež neskutočne drahé, taký základný priemerný 

automat stojí viac ako 6,5 tisíc eur. Takže to je jeden nový.  Takže ďakujem, toľko. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bez DPH, plus inštalácia. Pán poslanec Špak v diskusii, nech sa 

páči. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Dostal som za posledný mesiac a pol veľmi 

veľa otázok. A ja som sa snažil získať na nich odpovede. Tak ako som spomenul, je ich 

dosť a sú priamo súvisiace s VZN, s fungovaním parkovania v meste, s tým čo občania 

chcú, čomu nechápu, čo sa chcú naučiť a čo chcú plniť, resp. dodržiavať. Asi možno 

vyčerpám celých 6 minút, ale dovolím si tie otázky prečítať, pretože my ideme schváliť 
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VZN-ko, ktoré bude platné od 1. mája a mne už tu medzitým prišli otázky od ľudí, ktoré 

súvisia s tým, že čo do toho 1. mája budeme robiť napríklad na rampových 

parkoviskách a doteraz závorových a doteraz som na to nedostal odpoveď. Začnem 

takouto najzaujímavejšou. Na základe ktorého bodu platného VZN nastala zmena 

spoplatnenia na bývalých závorových parkoviskách? Na základe čoho v tomto VZN má 

užívateľ platiť? A teraz vám možno prečítam tie otázky, takže nechcem porušovať 

GDPR ani nič také, od koho mi prišli, ako, možno budú vyzerať, ja neviem, tak že 

familiárne niektoré, ale prečítam vám tie e-maily a tie otázky cez sociálne siete. Takže 

začnem jednu za druhou, nebudem ich číslovať. Mám peniaze, mám platobnú kartu a 

nemôže zaplatiť parkovné. Prečo si každý automaticky myslí, že musí mať každý mobil, 

mobilné dáta, aplikácie, dôjde mi baterka, pokazí sa mobil, stratím ho alebo ho proste 

nechcem, a nemôžem parkovať? Zdá sa vám to normálne? Ak mi zamestnávateľ 

zakazuje platiť SMS-kami, mám si kúpiť aj súkromný mobil? Dokedy bude... no to nič, 

toto nebudem také citové veci, výlevy. Bude mať mesto len SMS a QR parkink? No 

dnes naznačujeme, že nie. Kto rozhodol a podľa akého VZN či zákona, že sa zrazu 

rampové parkoviská, kde sme bežne so starými rodičmi zastali a stihli i injekciu aj 

kontrolu a zadarmo za 45 minút, musíme zrazu platiť 50 centov? Kto je zodpovedný za 

bordel na parkovisku a preplnené ulice, nezaplatené autá, čo parkujú kade tade a 

nevieme ani zistiť či platiť majú a koľko? Peniaze berie mesto, prečo sa nestará a 

nemáme na to ľudí? Však EEI autá jazdili, ale teraz máme všetky peniaze do našej kasy 

a nevidno nikoho nikde? Čo sa urobí s tromi miliónmi eur, ktoré údajne vybralo EEI 

ročne z mesta a dala nám len 300  tis. paušál, kde sú tie peniaze? Kedy toto všetko, to 

nič, to tiež je príliš citové.. EEI z mesta odišlo, všetky peniaze tu ostali. Trnka tvrdil, že 

denne vyberajú aj 20 tis. eur, to nevieme kúpiť aj normálne automaty? Už by sme ich 

mali mať dávno. To bol dobrá predpoveď celkom toho pisateľa... Kedy bude súd s EEI? 

Ďalej. Je stále pravda, čo tvrdil Bur... no nič, to nemusíme. Prečo naraz... to tiež 

nemusíme, som čítal, však nás tu okrádali ešte minulý rok. Jasne povedal, že žiadne 

zlaté padáky nebudú. Dobre ideme ďalej. Platí EEI za prenájom parkovísk pozemkov 

mestu? Ak áno, koľko a v akých termínoch? To ma celkom zaujalo. Koľko sme 

vyzbierali na SMS parkingu za rok 2019? Prečo a ako sme dokázali dať dole cenu o 

20 %? Aké poplatky a DPH platíme za vybrané SMS? Až veľa je tých otázok. To mi 

stačí. Ale teraz vlastne pozerám, že tá jedna by sa možno aj dala zodpovedať. Platí EEI 

za prenájom parkovísk pozemkov mestu? Ak áno, koľko a v akých termínoch? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Karaffa, Djordjevič, 

Gibóda. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja som čakal, že budeme 

mať nejaký konštruktívny návrh a pán kolega Špak kládol otázky. Ak má otázky, nech 

sa páči, máme bod potom Interpelácie, dopyty,  môže ich dávať tam. Tu očakávame 

nejakú konštruktívnu diskusiu a konštruktívny návrh. Ďakujem. 

 

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

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. V tomto ja by som sa do istej 

miery zastal mesta a vedenia mesta, lebo napr. rampové parkoviská boli riešené v rámci 

toho, že vo VZN je, bola klauzula, že ak sú rampy dvihnuté, tak parkovisko má štatút 

parkoviska ako v bežnej zóne. Čiže toto tu, na to nemali ani vyjednávač, ani mesto 

nejaký priestor na to nejak pružnejšie reagovať. Ale budem nadväzovať na to, že pán 

poslanec Špak hovoril aj o dopytoch obyvateľov. Mestská polícia je zbytočne 
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zneužívaná a privolávaná obyvateľmi, ktorí keď vidia cudzie auto a nemá tam zastrčenú 

papierovú rezidentskú kartu, volajú policajtov. Robí to ešte väčší chaos ako predtým a 

práve preto by som chcel poprosiť, aby v budúcnosti sa vrátilo k papierových kartám, 

aby bolo jasné, kto má zakúpené parkovné. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán námestník. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec Špak, ja som si so 

záujmom vypočul vaše otázky, ktoré ste tu od niekoho iného pretlmočil a má udivuje, že 

poslanec, ktorý v minulom období chcel založiť spoločnú firmu s EEI nemá na mnohé z 

týchto otázok odpovede sám. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Karabin. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. K VZN alebo ku parkovaniu v Košiciach, všetci 

máme asi rovnaký problém. Je problém vôbec niekde zaparkovať. Poviem otvorene, že 

parkovanie v réžii mesta Košice je dnes úplnou katastrofou, určite mi dajú za pravdu 

Košičania, aj mimo košickí návštevníci, motoristi. Výsledkom tohto parkovania je fakt, 

že naozaj v týchto VZN-kách sa o chvíľu nevyzná ani divá sviňa. Skúsme niečo 

koncepčne schváliť, nielen doplnky nejaké, pripomienky a reálne, páni poslanci, my 

nevieme zaparkovať. Je v tom taký chaos. Pýtajte sa motoristov, väčšina týchto ľudí 

neplatí. Polícia nerieši tých čo neplatia, nerieši papuče, nič, nerieši zákazové státie, 

nerieši státie na zeleni, nerieši státie na chodníku, nič nerieši. Tak pokiaľ nenaučíme 

týchto motoristov sa správať slušne, parkovať v súlade s vyhláškou, nemáme právo 

potom my určovať, čo, kto, za koľko bude parkovať. Najprv si treba urobiť poriadok 

doma a naučiť parkovať ľudí tak, aby to nebolo v rozpore s vyhláškou. Ďakujem pekne. 

 

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

poslanec Djordjevič. Prosím, držme sa merita veci, takže VZN. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán kolega Karabin. Tak ako vravíte. Máme tu 

návrhy na zmeny VZN, na doplnenie VZN. Ťažko tu človek príde s nejakým novým 

návrhom, ak 3 týždne sa nevie dostať k údajom, na základe ktorých by návrh pripravil, 

pán Karaffa. Chápeme sa. Díky. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Reagujem na vystúpenie pána poslanca 

Karabina. Skutočnosť je taká, že aby som bol zasa objektívny, v posledný týždeň, 

posledné 2 týždne sa zintenzívnila kontrola, aspoň ja ju badám na sídlisku Kuzmányho a 

naozaj cez deň sú, teda je dostatok voľných parkovacích miest, aj na exponovaných 

uliciach Branisko a Tatranská, čo som fakt prekvapený, asi si už neplatiči uvedomili, že 

aj toto vedenie mesta bude dodržiavať VZN, aj keď roky k jeho nedodržiavaniu 

nepriamo vyzývalo. Ale už len posledný dopyt od občanov, a ktorý sa veľmi sťažujú na 

autách Carsharing, tak poviem osobnú skúsenosť, kedy príslušníkmi Mestskej polície, 

ktorí odmietli predo mnou skontrolovať, či má žlté autíčko Carsharing zaplatené 

parkovné a ďalšie informácie som sa dozvedel z prostredia Mestskej polície a bol by 

som rád, keby pán primátor mi odpovedal na otázku, lebo povedali mi, že Carsharing 

má uzavretú zmluvu s mestom a neviem o tom, že my poslanci, že by sme niečo také 

schvaľovali. Čiže majú alebo nemajú zaplatené? Lebo asi desiati policajti mi povedali, 
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že nemajú kontrolovať tieto autíčka, že oni sú poriadku. Tak ako to je teraz? Chceme 

podporovať MHD a zároveň tu protežujeme nejakú firmu súkromnú, alebo čo toto je? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nechal som vás viac, mám to u vás. Ukončujem diskusiu v tejto 

veci. Ďakujem pekne. Čo sa týka Carsharingu, neviem vám na to odpovedať, nemám 

vedomosť o zmluve. A poprosím návrhovú komisiu, aby sa chytila svojej práce. 

 

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

návrhy k pôvodnému. Prvý od pána námestníka Gibódu. Takže pozmeňujúci návrh k 

VZN číslo 157: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 zákona č. 369 z roku 

1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 3 písm. b) zákona 

č. 401 o meste Košice schvaľuje pozmeňujúci návrh zmeny VZN číslo 157 nasledovne: 

navrhovaný § 11d sa dopĺňa ods. 3, ktorý znie: „Z dôvodu osobitných technických 

obmedzení pri prevádzkovaní parkovacích miest možno vydať aj parkovací lístok bez 

uvedenia evidenčného čísla vozidla, ak nejde o elektronický parkovací lístok. Povinnosť 

platiteľa úhrady podľa § 6 ods. 4 tým nie je dotknutá. Oznámenie o postupe podľa 1. 

vety mesto zverejní na svojej úradnej tabuli a na webovom sídle.““ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujeme o návrhu pána námestníka Gibódu. 

 

Hlasovanie č. 22 - za: 26, proti: 2, zdržali sa: 7 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší návrh prišiel od pána poslanca 

Balčíka z Legislatívno-právnej komisie a ten znie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa príslušných ustanovení a zákonov schvaľuje pozmeňujúci návrh zmeny VZN 

číslo 157 nasledovne: bod 1) V návrhu zmeny VZN sa vypúšťa bod 1 a ostatné body sa 

primerane prečisťujú; bod 2) v terajšom v bode 6 návrhu sa slová „výnimočne možno 

vo vzťahu k jednej obytnej jednotke“ nahradia slovami „vo vzťahu k jednej obytnej 

jednotke možno“ a bod 3) v § 9 ods. 1 písm. f) VZN sa slová „odseku 3“ nahrádzajú 

slovami „odseku 4“.“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujeme o návrhu predsedu Legislatívno- 

právnej komisie. 

 

Hlasovanie č. 23 - za: 29, proti: 0, zdržali sa: 5 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Tento návrh prijatý bol. Nech sa páči, návrhová 

komisia. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší a posledný doplňujúci návrh bol 

od pána poslanca Djordjeviča, ktorý znie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

schvaľuje doplňujúce návrhy k návrhu na zmenu VZN mesta Košice číslo 157 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice 

v znení: čl. 1 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice číslo 157 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice prijaté uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 157 z roku 2015 ako vyplýva zo zmien a 

doplnení vykonaných uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 574 z roku 

2016, uznesením Mestského zastupiteľstva Košice číslo 1137 z roku 2018, uznesením 
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Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 1216 z roku 2018 a uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach číslo 16/2019 sa mení a dopĺňa takto: bod 1 v § 5 ods. 3 sa za 

písm. d) dopĺňa písm. e), ktoré znie: „Zaplatením parkovného v hotovosti u poverených 

výbercov parkovného.“ a bod 2 v § 6 ods. 1 sa za písm. d) dopĺňa písm. e) v znení: 

„Pokladničný doklad vydaný povereným výbercom parkovného“.“ Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujeme o návrhu pána poslanca Djordjeviča, 

nech sa páči. 

 

Hlasovanie č. 24 - za: 9, proti: 2, zdržali sa: 23 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol. Návrhová komisia, prosím pokračujte 

s pôvodným návrhom. 

 

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

v Košiciach podľa § 6 zákona č. 369 z roku 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 401 z roku 1990 Zb. o meste 

Košice v znení neskorších predpisov schvaľuje zmenu Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Košice číslo 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom 

území mesta Košice podľa predloženého návrhu so schválenými zmenami.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujeme o pôvodnom návrhu. Nech sa páči, 

hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 25 - za: 30, proti: 1, zdržali sa: 4 

 

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

- - - 

 

Bod č. 1 

Slovo pre verejnosť  

 

p. Polaček, primátor mesta: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ctení hostia, 

dovoľte, aby sme sa vrátili k bodu číslo 1 Slovo pre verejnosť, ktoré má byť 

prerokované vždy po 12. hodine. Tým, že sme ukončili tento bod, otváram bod Slovo 

pre verejnosť. Prosím obyvateľovi aby vystúpili zo svojimi príspevkami, v poradí, v 

akom boli prihlásení do diskusie. Ako prvý by mal vystúpiť pán František Máday k 

téme Kronika mesta; nasleduje pani Olina Gregová v rámci témy odkúpenie pozemku 

pri rodinnom dome a nasleduje aj pani Ing. Schulzová v rámci témy helikoptéry nad 

Košicami. Nech sa páči pán Máday, máte slovo.  

 

p. Máday, obyvateľ mesta: Vážené vedenie mesta, vážený poslanecký zbor, vážení prítomní. 

Ako rodák, Košičan, dlho sa zaoberám jednou zaujímavou myšlienkou, ktorá sa týka 

nás všetkých a všetkých generácií  Košičanov. Ide o myšlienku, projekt, Košické 

zrkadlo. Čo pôvodne rezonovalo v rozsahu zriadenia regionálneho múzea, košického a 

potom prerástlo vo výraz „Košické zrkadlo“, čo by odzrkadlilo všetku bohatú činnosť 

toho mesta, z každej oblasti spoločenského diania. Máme dobrý zákon, ktorý žiada 

ústredie obce, aby viedli mestské, obecné  kroniky. Myšlienka výborná, ale 

konštatujem, že v Košiciach sa vedie mestská kronika; robí to jedna milá pani v malej 

miestnosti, zabehaným štýlom. By som si dovolil povedať, že mechanicky a pomerne 
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formálne a zďaleka nezachycuje všetky oblasti života, ktorými žijeme. Ja navrhujem iný 

uhol pohľadu a zriadiť niečo také, čo ešte tu nebolo - nejaké centrum - na jednom 

mieste všetky informačné, dokumentačné centrum, za pomoci mestského archívu, 

pamiatkového úradu, Technického múzea, Východoslovenského múzea, Štatistického 

úradu, galérie, atď., kde sú profesionáli a zriadiť ústredné miesto, kde by boli ...tie 

tematiky spracované v samostatných kapitolách. Napr. jedna miestnosť, alebo jedna 

tematika by bol šport. Tu bola obrovská história športu, športovcov, vynikajúcich  

jedincov, čo boli a sú aj možná budú. Aby bola otázke športu venovaná jedna konkrétna 

oblasť - dokumentačná, fotografická - všetko. Tak isto kultúra. Kultúra je tak bohatá, to 

je neuveriteľné. A toto by malo mať samostatnú kapitolu; spätne aj pritom nie zachytiť 

osobnosti a výsledky v kultúre. Potom by mohla byť cirkev - máme bohatú škálu 

cirkevných odvetví, kostolov a vyznaní, atď., atď. By som mohol, len pre krátkosť času 

si nemôžem dovoliť ísť do hĺbky. Ale mesto si to zaslúži, Košičania, aby bolo jedno 

centrum, kde by sa určitej tematike venoval tím ľudí, nadšencov, aby sme zachránili 

hromadu materiálu, čo je medzi ľuďmi a časom sa stráca; Napr. môj dobrý kamarát, 

doktor Gašpar,  odišiel z našich radov a celý život venoval zbierke, fondu histórie Košíc 

a nazbieral tak úžasne veci, a teraz, keď odišiel – otázka: Čo s tým? A podobné prípady 

sú čo odišli z radov Košičanov, ľudia čo zbierali a venovali chuť, energiu a peniaze,  

všetko a manželky to vyhodia, alebo deti sa o to nestarajú;  to sú vzácne  hodnoty. A je 

najvyšší čas, podľa mňa dozrela doba, že dať tomu patričnú vážnosť a vybudovať niečo 

také, čo by bolo ďalšou raritou; lebo tých rarít máme košických viacej. By som takto si 

predstavoval, že zriadiť budovu - vytipovať nejakú budovu - buď starú sporiteľňu na 

Štúrovej alebo v Kulturparku, alebo kde. Zriadiť prípravnú komisiu, finančne aj z 

európskych fondov, sponzorov a zbierku celomestskú, Košičanov, že by to bola naša 

akcia, všetkých Košičanov. A podporiť možnosť sústredenia tých zaujímavých 

materiálov, čo nedá sa všetko digitalizovať a moderne, ale starú klasiku, staré jubilejné 

knižky, publikácie z histórie aj prítomnosti, fotoalbumy a všetko možné, na jedno 

miesto.  Lebo naša mládež, si dovoľujem tvrdiť, že nepozná - polovička, aspoň, kto to 

bol Bauer? Kto to bol Poledňák? Kto to bol Kašňák? Atď., aby konečne sme dali tomu 

plnú vážnosť a záujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán Máday, skúste...  

 

p. Máday, obyvateľ mesta: Toto by som prosil, pomoc mesta a všetkým dohromady. Ďakujem 

pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči s príspevkom nasleduje aj 

pani Ilena Gregová k pozemkom. Nech sa páči. 

 

p. Gregová, obyvateľka mesta: Vážený primátor, vážení poslanci, vážení ostatní. Ja sa... ja 

rozprávam, 55 rokov máme záhradu, ktorú sme dostali do používania z Lorinčíku. 

Vtedy to boli samé porasty. No a tak sme si tam aj postavili dom; a ten náš pozemok je 

rozdelený na 3 časti. Vpredu nie je naše,  strede je naše a vzadu nie je naše. No a  vždy 

keď tak prichádzam, tak ja  chodím domov, ja tam bývam, normálne po nie vlastnom 

pozemku, čo je mestské. Ja už 20 rokov žiadam, a nie raz sme dávali žiadosť a nič. Tak 

by som vás veľmi pekne prosila, aby ste mi pomohli v tom. Lebo ja už neviem, za kým 

mám ísť.  A k tomu ešte, jak máme teda dom, tak máme tam cestu, záhradu celú k tomu 

domu, elektriku, plyn a vodu všetko to máme pod zemou. A máme tam proste pri bráne 

šachtu. No a k tomu ešte by som chcela dodať, že máme elektrický stĺp, a ten už toľko 

rokov tam stojí, že sa bojím že to spadne. Sa bojíme proste. Takže, nechcem zdržiavať, 
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to by bola...veľa o tom hovoriť, odkedy máme ten pozemok. A dostali sme..., máme od 

toho aj papier. A ostaní, ktorí to dostali do používania, to predali, ale my to máme stále 

ako, všetko robíme tak, ako sme to dostali.  Tak neviem, čo k tomu ešte dodať. To by 

som veľmi veľa... Ale veľmi by som rada bola, keby sme to konečne vysporiadali. 

Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne aj ja a všetci poslanci. Nech sa páči s 3. 

príspevkom vystúpi pani Schulzová k helikoptéram nad Košicami. A máme zaužívané, 

že diskusia sa otvorí po všetkých príspevkoch. 

 

p. Schulzová, obyvateľka mesta: Vážené zastupiteľstvo, vážený pán primátor, vážení poslanci 

možno, že si ma pamätáte v posledného zastupiteľstva, keď pán Petruško sedel tam, kde 

pán Polaček. Veľmi zaujímavý pohľad občana na tieto zastupiteľstvá. Mohla by som to 

mali písať nejakú knihu o tom. A chcem vám veľmi zdôrazniť to, bohužiaľ, že za mojím 

chrbtom je veľmi málo občanov; a sú to tak vážne témy, ako bolo EEI. A teraz, ďalšia 

vážna téma sú vrtuľníky, ktoré prelietavajú nad mestom a celým okolím. Je to Pereš, 

Lorinčík, Čečejovce, Nová Hutka. Absolútne rádius je maximálny. Genézu neviem či 

ste si prečítali v pondelok v Korzári vyšiel v tento týždeň veľký článok o tom.  Genéza 

je taká, že v roku 2017 slávnostne otvoril bývalý premiér Fico s Kaliňákom Slovak  

Training Airlines, a to STA skratka, kde založili, alebo otvorili školiace stredisko 

predovšetkým pre Afganistancov a Arabov a zahraničných hostí. Veľmi, veľmi nepekne 

sa zachovali ku Košiciam. Pretože, čo je tu najdôležitejšie? Ekológia, život ľudí. Tu keď 

počúvam, v Bratislave je úzus - nesmie sa zeleň rušiť - parky. V Parku Janka Kráľa v 

Bratislave tiež chceli stavať, a to sa im nepodarilo. V Košiciach sa podarilo. V 

Košiciach sa všetko podarí. Všetko smetie je na východe. Developeri - Nová nemocnica 

- tým, že mám veľmi veľa rokov, si pamätám, že to bol park pri SNP-čke. Dnes sú tam 

bloky, samozrejme. No, aby som neodbočovala od hlavnej témy. Pán advokát, Čolák 

Jaroslav, spustil petíciu pred dvoma týždňami, zhruba alebo pred týždňom. Táto petícia 

je za to, aby odišla súkromná firma STA, čo je Ficov kšeft. Nemajú tu jednoducho čo 

hľadať! To nie je možné, aby idem po Kováčskej tento týždeň v utorok, boli prijímačky 

do ZUŠ-ky, no a hádam 20 - 30 m nad hlavou mi letelo. No, neviem dôvod. Sú to 

americké helikoptéry. Vieme presne počty, atď. Ja tú genézu mám celú spracovanú. A 

okrem iného, ešte vyhodili v Hradci Králové kompletnú túto súkromnú firmu Českú, tá 

sa spojila so slovenskou. Dubnica nad Váhom tomu má vedenie, riaditeľstvo, inžinier 

Korba, ktorý už vystupoval v televízii, atď. bránia sa zubami - nechtami. Pán Petruško 

mi povedal - zakrýval si tak tvár dlaňou, sedel tam a my potom hapkal, hapkal a 

povedal, že asi možno pôjdu do Prešova. Možno. To možno - neviem, čo znamená. 

Ďalšia vec. Nevieme, aký kontrakt minulé vedenie urobilo s touto firmou? Dokedy? 

Nikto nič nevie. Mňa sa vypytujú dosť ľudia, pretože sa angažujem aj je na Pereši a 

angažujem sa v mnohých záležitostiach. Mám otvorene oči. Pán Máday tuná hovoril - 

Ing. Bauer, ktorý pre Košice urobil toľko vecí, že až a dokonca aj ja som robila v tejto 

oblasti. Asi... neviem, či ste ma vypli, či nie? Počuť ma? Sledujem si čas, lebo vtedy 

som mala len 3 minúty. Ukončím to, je čas obeda. Viem. Budem chodiť na 

zastupiteľstvá, budem hlásať hlas ľudu, lebo urobila som viac vecí. Bola tu aj petícia na 

Pereši, keď napätie, vysoké, 22kW nie a nie zísť dole. Ukončím to. Ďakujem za vašu 

pozornosť a doporučujem vám tento článok si prečítať. Je tam aj fotka pána premiéra, 

jak sedí v helikoptére, veľký geroj. Nechápem to! Ja by som len to chcela, aby nad jeho 

hlavou tam nad jeho rezidenciou lietali tieto lietadlá. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Keď dovolíte, pán Máday diskutuje aj s 
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pani námestníčkou. Viem že pani námestníčka sa s pánom Mádayom stretla a riešia 

niektoré veci, ktoré by vedeli vyriešiť. Čo týka pani Gregovej, poprosím majetkové 

oddelenie, nech mi dá informáciu do porady primátora. Ďakujem. A čo sa týka vás, pani 

Schulzová, je to veľmi zložitá téma. Zmluvu nemá mesto Košice, ale letisko. Ale to, čo 

sme sa bavili na poslednej porade, zhodli sme sa na tom, že Mestská polícia potrebuje 

zariadenie, aby sme dokázali vôbec hluk merať. Dnes ho nemá. Je to problém aj 

spoločensky, nielen v rámci helikoptér, ale v rámci susedských sporov a ďalších 

problémov. Tzn. budeme sa zaoberať tým, aby sme mali na meste Košice zariadenie, s 

ktorým dokážeme hluk merať a dokážeme objektívne posúdiť, či rušia alebo neruší. 

Pretože vždy sa nám tá druhá strana môže vyšmyknúť a nikdy nemáme dostatočné 

dôkazy. Čiže chceli by sme sa zaoberať aj touto témou,  minimálne týmto spôsobom. 

Otváram diskusiu, nech sa páči. Bol prihlásený pán Karabin s faktickou. Nech sa páči. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Chcel som reagovať na pani 

Gregovú, keďže je to obyvateľka mestskej časti Pereš. Pani Gregová aj jej syn niekoľko 

rokov žiadali mesto Košice o odpredaj časti pozemkov. Pred pozemok a zadný. Predný 

má rozlohu nejaké 3 áre; je dôležitým pre to, aby sa pani Gregová vedela dostať k svojej 

nehnuteľnosti, ktorú má zákonne legálne postavenú. Niekoľko rokov mesto Košice 

ignoruje  tento fakt. Nesúhlasí s tým, aby jej boli odpredané  minimálne 3 áre pozemku 

s tým, že Útvar hlavného architekta sa odvoláva na platný územný plán z roku 97. Žiaľ, 

je platný. V skutočnosti na tomto pozemku sa nedá nič vybudovať. Nevidím dôvod, aby 

nebolo vyhovené žiadosti pani Gregovej. Mestská časť niekoľkokrát písomne vyhovela, 

keďže sme správcom uvedeného pozemku. Nie vlastníkom. Žiaľ, mesto Košice, minulé 

vedenie, predminulé vedenie, aj teraz vedenie tento fakt ignoruje. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán Rovinský sa snaží prihlásiť. Nejak sa mu to nedarí. Skúste ho 

zapojiť.  

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Odborná organizácia Regionálny úrad verejného zdravotníctva je 

vybavený prístrojovou technikou na meranie hluku. Myslím si ovšem, že..., čiže 

neviem, či je až tak účelné, aby sme mali aj my ten prístroj. Lebo aj tak pri rozhodovaní  

by to mala byť odborná organizácia. Druhá vec je, že všetky lety by mali byť, 

akékoľvek lety by mali byť účelné. Tzn. účelom nejaká obsluha toho územia. A takéto 

lety, podľa môjho názoru, keď sa nalieta nad obývanú oblasť, bez toho aby, to sa 

jednalo o dajaké prelety, zákroky a pod., tak vôbec tá myšlienka trénovať nad hlavami 

obyvateľov, podľa môjho názoru, by mala byť napadnuteľné. A z tej strany by som šiel 

na letecky úrad. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. V tomto bode ukončujem diskusiu. Ďakujem 

všetkým, ktorí sa zapojili v rámci nášho bodu Slovo pre občana. 

- - - 

 

Bod č. 8 

Menovanie člena dozornej rady v obchodnej spoločnosti KOSIT, a.s. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Otváram materiál číslo 8 pod ktorým predkladáme Menovanie 

člena dozornej rady obchodnej spoločnosti Kosit, a.s. K tomuto materiálu otváram 

rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec Rusnák, nech sa páči. 

 

p. Rusnák, poslanec MZ: Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia. Ja si dovolím 
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predniesť návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva a to v znení: Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov schvaľuje menovanie 

do funkcie člena dozornej rady, predsedu dozornej rady - pána poslanca Igora 

Petrovčíka. Po b) poveruje zástupcu mesta Košice, ktorý vykonáva oprávnenia mesta 

ako akcionára na valnom zhromaždení v obchodnej spoločnosti Kosit, a. s., iniciovaním 

navrhovaných zmien v orgánoch obchodnej spoločnosti podľa písm. a) tohto bodu 

uznesenia. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Je ešte nejaký návrh? 

 

p. Rusnák, poslanec MZ: Člena dozornej rady, pardon, člena dozornej rady. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Je ešte nejaký iný návrh do diskusie a do tohto 

návrhu? Ak nie, ukončujem túto diskusiu a poprosím návrhovú komisiu, aby predložila 

návrh. 

 

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

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 písm. j) zákona č. 401/1990 Zb. o meste 

Košice v znení neskorších predpisov a § 14 Štatútu mesta Košice, v obchodnej 

spoločnosti Kosit, a.s. , Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214, v ktorej 

mesto Košice ako jeden z akcionárov má minoritný podiel za A) schvaľuje menovanie 

do funkcie člena dozornej rady Ing. Igora Petrovčíka. po B) poveruje zástupcu mesta 

Košice, ktorý vykonáva oprávnenia mesta ako akcionára na valnom zhromaždení v 

obchodnej spoločnosti Kosit a.s. iniciovaním navrhovaných zmien v orgánoch 

obchodnej spoločnosti podľa písm. A) tohto bodu uznesenia.“ To je všetko. Prepáčte, 

pán primátor, poprosím, aby ste zastavili hlasovanie.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nespustilo sa. Nech sa páči, opravte prečítaný návrh, návrhová 

komisia. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Opravujem zmätok v 

návrhu uznesenia v bode A) prečítam teda uznesenie ešte raz, nakoľko v texte má byť aj 

slovo „predseda dozornej rady“. Čiže opravujem bod A) návrhu uznesenia: „schvaľuje 

menovanie do funkcie člena dozornej rady - predsedu dozornej rady“, ostatok bez 

zmeny. Ďakujem. 

 

Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím hlasujte teraz. 

 

Hlasovanie č. 26 - za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Tento návrh bol prijatý. Poprosím príslušné 

oddelenie, aby vyhotovilo uznesenie čo najskôr, aby ešte dnes bolo uznesenie doručené 

do spoločnosti Kosit. Ďakujem pekne. 

- - - 

 

Bod č. 9 

Informácia o právnych vzťahoch medzi mestom Košice a spoločnosťou DÚHA, a. s. vo 

veci týkajúcej sa riešenia vád na diele „Rekonštrukcia bývalých kasární – Kulturpark, 

Košice“ a určenie ďalšieho postupu 
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p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 9 predkladám materiál Informácia o právnych 

vzťahoch medzi mestom Košice spoločnosťou Dúha a.s. vo veci týkajúcej sa riešenia 

vád na diele Rekonštrukcia bývalých kasární Kulturpark Košice a určenie ďalšieho 

postupu. K materiálu otváram rozpravu a poprosím aj pána predsedu Balčíka, aby 

predložil návrh, ktorý pozmeňuje celý tento návrh v rámci bodu b). Nech sa páči pán 

poslanec a predseda legislatívnej komisie, máte slovo v rámci diskusie. 

 

p. Balčík, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Taktiež táto vec bola prejednaná na 

Legislatívno-právnej komisii 8. 4., kde po diskusii bolo prijaté nasledovné stanovisko, 

z ktorého vychádza tento pozmeňujúci návrh v bode B). Takže terajšia časť uznesenia v 

časti B) sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným textom: po B) žiada primátora mesta 

Košice, aby začal mimosúdne rokovanie so spoločnosťou Dúha, a.s. vo veci uplatnenia 

ďalší potenciálnych nárokov mesto na zaplatenie zmluvnej pokuty, za porušenie 

povinností riadne a včas odstraňovať vady diela, voči zhotoviteľovi nad rámec sumy 

uvedenej v písmene A) v bode 2, ktorú si už mesto uplatnilo prostredníctvom inštitútu 

bankovej záruky. Odôvodnenie - Pripomienku schválila na svojom zasadnutí 

Legislatívno-právna komisia pri prerokovaní materiálu prehľade právnych vzťahov 

medzi mestom Košice spoločnosťou Dúha a.s. V rámci diskusie sa komisia priklonila k 

záveru, aby sa mesto Košice teraz ešte definitívne nevzdávalo myšlienky na prípadné 

ďalšie uplatnenie si zmluvnej pokuty z dôvodu, že nedošlo k včasnému alebo riadnemu 

odstráneniu vád diela Kulturpark, ale aby sa k tejto otázke vrátila za určitú dobu, napr. 

za pol roka. Preto v časti B) sa navrhuje zmenu tak, aby sa primátor ešte pokúsil 

rokovať so spoločnosťou Dúha a.s. o ďalších potenciálnych nárokoch mesta Košice. 

Ďakujem pekne. 

 

Ďakujem pekne za prednesený návrh. Nech sa páči, diskusia je otvorené. Ak sa nikto do nej 

neprihlasuje, ukončujem diskusiu. Pán Špak ešte, nech sa páči. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Som rád, že sa kolegovia z legislatívno-právneho 

rozhodli týmto smerom ísť. Lebo ten prvý návrh to nebolo až také kóšer. Ale poprosím 

pre budúcnosť, keby sme to vedeli poslať aj potom ten zápis nejaký, že by sme nemuseli 

na internete každú chvíľu preklikávať, či už niečo z komisie vybehlo. Tak ako napríklad 

Lacko Lörinc nám poslal zápis z komisie športu. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Diskusiu ukončujem. Podľa môj názoru,  

stanoviská komisií mestských zastupiteľstiev mal k dispozícii každý. Bolo zaslané. Čiže 

tá informácia by tam niekde mala byť. Ak nie, tak sa ospravedlňujem. Poprosím 

návrhovú komisiu, aby predložila pozmeňujúci návrh od pána predsedu komisie. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže návrhovej komisii bol doručený 

jeden pozmeňujúci návrh od pána poslanca Balčíka, ktorý znie, resp. terajšia časť 

uznesenia v časti B) sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným textom: „Po B) žiada 

primátora mesta Košice, aby začal mimosúdne rokovania zo spoločnosťou Dúha, a.s. vo 

veci uplatnenia ďalších potenciálnych nárokov mesta na zaplatenie zmluvnej pokuty za 

porušenie povinnosti riadne a včas odstraňovať vady diela voči zhotoviteľovi nad rámec 

sumy uvedenej v písmene A) v bode 2, ktorú si už mesto uplatnilo prostredníctvom 

inštitútu bankovej záruky.“ Koniec návrhu.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím hlasujme o pozmeňujúcom návrhu. Nech 

sa páči, teraz. 
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Hlasovanie č. 27 - za: 34, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uznesenie bolo prijaté. Návrhová komisia. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh: „Mestské zastupiteľstvo v 

Košiciach podľa § 10 ods. 3 zákona č. 401 v roku 1990 Zb. o meste Košice v znení 

neskorších predpisov po A) berie na vedomie po 1.) Informáciu o právnych vzťah medzi 

mestom Košice a spoločnosťou Dúha vo veci týkajúcej sa riešenia vád na diele 

„Rekonštrukcia bývalých kasární - Kulturpark Košice, vrátane informácie o stave 

riešenia vád deštrukcie a opadávania profilovaných ozdobných prvkov fasád na 

stavebných objektoch diela SO 01, SO 02 a SO 03. Po 2.) Informáciu o uplatnení práva 

mesta z bankovej záruky z titulu zmluvnej pokuty za porušenie povinnosti riadne a včas 

odstraňovať vady diela voči zhotoviteľovi vo výške 1.218.728,05 eur, čo je 5 % z ceny 

diela. Po 3.) Informáciu o podanej žalobe mesta voči zhotoviteľovi za účelom náhrady 

nákladov spojených s odstránením osobitných vád diela. A v časti B) vlastne bol 

schválený pozmeňujúci návrh pána poslanca Balčíka.“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Nech sa páči, prosím hlasujme. 

 

Hlasovanie č. 28 - za: 33, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý.  

- - - 

 

Bod č. 10 

Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2018 

 

p. Polaček, primátor mesta:Pod bodom číslo 10 predkladám materiál Monitorovacia správa 

plnenie Programu rozvoja mesta Košice na rok 2018. K materiálu otváram rozpravu. 

Nech sa páči. V prípade, že sa nikto do rozpravy nehlási, ukončujem rozpravu a 

poprosím návrhovú komisiu, aby predložila návrh. Zároveň pripomínam, že mestská 

rada tento materiál prerokovala na svojom 5. zasadnutí dňa 11. 4. a odporučila ho 

mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Nech sa páči, návrhová komisia.  

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Návrh uznesenia: 

„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa ustanovenia § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice, 

po A) berie na vedomie Monitorovaciu správu plnenia programového rozvoja mesta 

Košice za rok 2018.“ Koniec návrhu.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujme o návrhu. 

 

Hlasovanie č. 29 - za: 34, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne. 

- - - 

 

Bod č. 11 

Program odpadového hospodárstva mesta Košice na roky 2016 - 2020 
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p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 11 predkladáme materiál Program odpadového 

hospodárstva mesta Košice na rok 2016 - 2020. K materiálu otváram rozpravu. Nech sa 

páči. Zároveň dodávam,  že mestská rada tento materiál prerokovala a odporučila ho 

mestskému zastupiteľstvu prorokovať a  schváliť. Nech sa páči. V prípade, že sa  do 

diskusie nikto nehlási, ukončujem diskusiu; prosím návrhovú komisiu, aby predložila 

návrh na uznesenie. 

 

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

podľa § 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 

a § 10 ods. 4 písm. b) zákona č. 79/2015 Zb. zákonov o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje Program odpadového 

hospodárstva mesta Košice na roky 2016 až 2020 podľa predloženého návrhu.“   

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 30 - za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne. 

- - - 

 

Bod č. 12 

Návrh na vyhlásenie sv. Alžbety Uhorskej za patrónku mesta Košice 

 

p. Polaček, primátor mesta: Predtým ako otvorím bod číslo 12 dovolím si navrhnúť, aby sme 

prerokovali bod 12, 12.1,12.2 a následne sa pobrali na obed. Verím, že tak bude 

súhlasiť, aby sme si pripravili myšlienky na obed. Takže otváram bod..Predkladám v 

rámci bodu číslo 12 materiál - Návrh na vyhlásenie svätej Alžbety Uhorskej za patrónku 

mesta Košice. Materiál ste mali v materiáloch. Poprosím pani námestníčku Gurbáľovú, 

aby návrh predniesla a pripomenula tie najväčšie dôvody. Ďakujem veľmi pekne.  

 

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

 

p. Polaček, primátor mesta: Pani námestníčka, pardon, otváram diskusiu a prosím, prihlásme 

sa do diskusie, lebo viem, že máte aj pozmeňujúci návrh, čiže urobme to takto, že 

v rámci diskusie vystupuje pani námestníčka Gurbáľová. 

 

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

kolegovia poslanci, k tomuto bodu rokovania by som rada podala také krátke 

vysvetlenie. Napriek tomu, že mesto Košice svätú Alžbetu Uhorskú považuje za svoju 

patrónku, podľa historických prameňov, už od 13. storočia, neexistuje žiadny záznam o 

jej oficiálnom vyhlásení za patrónku mesta cirkevným inštitúciami, žiadny záznam o 

schválení alebo uznaní tohto statusu pre mesto zo strany kompetentných úradov. Reálny 

život svätej Alžbety Uhorskej, si myslím, že je nám a je jej zasvätená aj najznámejší 

dominanta Košíc, gotická katedrála Dóm svätej Alžbety. Myslím si, že je nepochybne 

jej život spojený s dejinami nášho mesta a s dobrovoľníctvom, ktoré prakticky 

vykonávala, a preto môže byť veľkou inšpiráciou a motiváciou a príkladom, vzorom pre 

našich dobrovoľníkov, obzvlášť v roku Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva. A 

oživenie povedomia o Alžbete Uhorskej týmto spôsobom si myslíme, že môže byť 

veľmi pozitívnym prínosom pre prezentáciu Košíc s národným, nadnárodným 

významom. Celá záležitosť bola prerokovaná s Arcibiskupským úradom v Košiciach, 
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ktorý k myšlienke zaujal kladné stanovisko. Boli zodpovedne preverené oba archívy. 

Rokovalo sa aj s odborníkmi, historikmi a na základe týchto rokovaní nám bolo 

odporúčané, aby poverenie pre Arcibiskupský úrad odkomunikovať túto vec so štátom 

Vatikán, aby poverenie vyšlo od akejsi kolektívnej, aby to bolo kolektívnou vôľou 

vyjadrené najvyšším orgánom v meste a najvyšším orgánom v meste je práve mestské 

zastupiteľstvo. V zmysle záverov týchto rokovaní som sa snažila pripraviť to uznesenie 

lepšie ako som vedela. Tak, aby to odrážalo tú podstatu tej myšlienky a chcem 

poďakovať poslancom, ktorí mi dodali podnetné návrhy k tomu, aby sme to ešte 

vylepšili tak, aby to ešte lepšie odrážalo tú myšlienku, ktorú teda ako ten návrh 

obsahovať má. Takže ak dovolíte, k tomu pôvodnému návrhu by som na základe týchto 

podnetov, ktoré som dostala od kolegov, upravila znenie návrhu takto: Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach po A) sa hlási k odkazu patrónky mesta Košice svätej 

Alžbety Uhorskej, po B) súhlasí s predložením návrhu na oficiálne schválenie svätej 

Alžbety Uhorskej za patrónku mesta Košice príslušnými cirkevnými inštitúciami, po C) 

poveruje primátora mesta Košice realizáciou úkonov za účelom návrhu podľa písm. B. 

Ďakujem za pozornosť. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Veľmi pekne ďakujem. Diskusia je otvorená, nech sa páči, pán 

poslanec Jakubov.  

 

p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Úvodom chcem povedať, že absolútne 

nemám problém zahlasovať za takéto uznesenie. Chcel som sa len opýtať, pretože toto 

môže schváliť jedine Vatikán, pravdepodobne by to predložil arcibiskupský úrad 

a dostal som takéto informácie, že vraj, nemám to overené, to nie je zvykom a že na 

Slovensku ešte nie je vraj žiadne mesto, ktoré o takúto formu požiadalo. Či náhodou ste 

neskúmali aj túto oblasť a neviem, ako sa vyjadril Arcibiskupský úrad, spomínali ste 

pani námestníčka, že jednoznačne to potvrdil, ale možno povedal aj niečo viac k tomu, 

tak ak by sme mohli dostať informáciu. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nie sme jediným mestom, ktoré o niečo takéto 

žiada a môže dostať. Môžeme spomenúť Bratislavu, Martin, Prešov, čiže týchto miesto 

aj na Slovensku, ale aj v európskych mestách je niekoľko. Proces s Arcibiskupským 

úradom bol nastavený tak, že my musíme kolektívne vyjadriť súhlas s takouto 

požiadavkou a následne to celé sprocesuje Arcibiskupský úrad prostredníctvom 

Vatikánu. Pani námestníčka ešte chcela niečo dodať. Nech sa páči faktickou.  

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ja by som len k tomu, áno, nemajú to všetky 

mestá, ale je to teraz aj taká móda, myslím si, že v Európe, ale naposledy to takto urobil 

Prešov. 21. júla 2018 bol vyhlásený blahoslavený Peter Gojdič za patróna mesta Prešov. 

A môže mať mesto aj viac patrónov, to vôbec nevadí, ak je naozaj takí vôľa a ľudia to 

chcú, si myslí, že by nemal byť v tom problém. 

 

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

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Je to veľmi citlivá téma a to 1. uznesenie, ten návrh, 

ten mi nijak nerezonoval, ale toto, že sa ideme hlásiť k odkazu, máme k tomu nejakú, 

neviem. Ten odkaz, k akému odkazu sa hlásime? K tomu dobrovoľníctvu alebo ku 

čomu? Lebo mne to nejak nedochádza. Vyrušuje ma to viac, ako ten prvý návrh 

uznesenia.  
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný, nech sa páči, s faktickou. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. No, pani námestníčka 

spomínala, že ďakuje kolegom za návrhy k tomuto uzneseniu. Jeden z návrhov išiel aj 

odo mňa práve na to, čo vás vyrušuje, pán Špak, tak skúsim Vám zodpovedať. V tom 

pôvodnom prvom návrhu nebolo spomenuté, že patrónka alebo že svätá Alžbeta je 

patrónkou Košíc a týmto, že sa hlásime k tomuto odkazu dávame na pravú mieru že ňou 

je. To je všetko. A chcel by som poprosiť aj ostatných kolegov, aby sme túto tému 

neznevažovali tým, že nás niečo vyrušuje alebo nevyrušuje. Pozrime sa na to naozaj 

komplexne a poďme hlasovať. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán námestník. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, opäť prosím, už som to dnes minimálne 

raz spomenul, poprosím kolegov, aby pozornejšie možno čítali materiály, lebo keby ste 

si pozreli dôvodovú správu k tomuto bodu, tak by ste možno identifikovali 

v niekoľkých odsekoch, aký je odkaz tejto svätej Alžbety Uhorskej. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ja myslím, že som dosť jemne a citlivo začal, že je to citlivá téma a, že 

by som to chcel mať vysvetlené, prečo nám to chýbalo, že to prvé uznesenie sa mi zdalo 

úplne kompletné, príčetné. Tak dobre, ďakujem za informácie. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ak nie sú ďalšie návrhy do diskusie, ukončujem 

rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu. Ďakujem pekne. 

 

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

predložený nový návrh, ktorý prečítam bodu číslo 12: „Mestské zastupiteľstvo v 

Košiciach po A) sa hlási k odkazu patrónky mesta Košice svätej Alžbety Uhorskej, po 

B) súhlasí s predložením návrhu na oficiálne schválenie svätej Alžbety Uhorskej za 

patrónku mesta Košice príslušnými cirkevnými inštitúciami, a po C) poveruje primátora 

mesta Košice realizáciou úkonov za účelom návrhu podľa písm. B).“ Koniec návrhu. 

 

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

 

Hlasovanie č. 31 - za: 33, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Návrh bol prijatý. 

- - - 

 

Bod č. 12/1 

Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa 

ústavného zákona č.357/2004 Z.Z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pristúpime k bodu 12/1, predkladateľom ktorého je pán poslanec 

Seman v rámci doplnenia programu rokovania vo veci komisie na ochranu verejného 

záujmu. nech sa páči pán poslanec, máte slovo. 
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p. Seman, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Návrh znie nasledovne: Mestské 

zastupiteľstvo po A) rozhodlo v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia 

rozporu záujmov, že poslanec Mestského zastupiteľstva v Košiciach, Mgr. Ladislav 

Lörinc, bytom Bauerova 2, Košice, porušil povinnosť podať oznámenie podľa čl. 7 v 

lehote ustanovenej v čl. 7 ústavného zákona č. 357 z roku 2004 Zb. zákonov o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov. Rozhodnutie je prílohou k tomuto uzneseniu. Po B) poveruje doktora 

Jaroslava Hlinku, predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov, podpísaním a doručením písomného rozhodnutia, ktorá je 

prílohou k tomuto uzneseniu, poslancovi Mestského zastupiteľstva v Košiciach Mgr. 

Ladislavovi Lörincovi, bytom Bauerova 2. Termín do 30. 4. 2019. Ešte nové informácie 

k tomu rozhodnutiu. V priebehu konania bolo preukázané, že poslanec Mgr. Ladislav 

Lörinc porušil povinnosť, ktorá mu ako verejnému funkcionárovi vyplýva z čl. 7 ods. 1 

ústavného zákona č. 357 z roku 2004 Zb. zákonov a Mgr. Ladislavovi Lörincovi, 

poslancovi Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ukladá sa pokuta vo výške jeho 

mesačného platu, t.j. 50 eur, ktoré je povinný uhradiť do pätnástich dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Výška pokuty bola určená v sume 

zodpovedajúcej mesačnému platu poslanca, pričom mesačným platom poslanca sa 

rozumie 1/12 dvanástina z jeho ročného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok za 

výkon verejnej funkcie. Výška pokuty teda predstavuje sumu 50 eur, čo je 1/12 zo sumy 

600 eur, ktoré mal ako plat v roku 2018. Ešte jedna vec, podľa čl. 9 ods. 9 ústavného 

zákona rozhodnutie má byť prijaté nadpolovičnou väčšinou členov mestského 

zastupiteľstva inak to znamená, že sa konanie zastavuje. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Nech sa páči. Uzatváram 

diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh. 

 

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

zastupiteľstvo v Košiciach podľa čl. 9 ods. 1 písm. b) a čl. 9 ods. 5 a nasledujúcich, 

ústavného zákona č. 357/2004 Zb. zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone 

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov za A) rozhodlo v konaní vo veci 

ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov, že poslanec Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach Mgr. Ladislav Lörinc, bytom Bauerova 2, 04023 Košice, 

porušil povinnosť podať oznámenie podľa čl. 7 v lehote ustanovenej v čl. 7 ústavného 

zákona č. 357/2004 Zb. zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Rozhodnutie je prílohou k 

tomuto uzneseniu. Za B) poveruje doktora Jaroslava Hlinku, predsedu Komisie na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podpísaním a 

doručením písomného rozhodnutia, ktoré je prílohou k tomuto uzneseniu, poslancovi 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach Mgr. Ladislavovi Lörincovi, bytom Bauerova 2, 

04023 Košice. Termín do 30. 4. 2019.“ To je všetko. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím hlasujme o návrhu. 

 

Hlasovanie č. 32 - za: 23, proti: 0, zdržali sa: 9 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. 

- - - 
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Bod č. 12/2 

Koncepcia rozvoja športu v meste Košice - návrh na prerozdelenie dotácií v roku 2019 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bod 12/2. Máme návrh pána poslanca Lörinca, predsedu Komisie 

športu a aktívneho oddychu, ktorý navrhol doplniť bod v rámci návrhu na prerozdelenie 

dotácií v roku 2019. Pán poslanec máte slovo, nech sa páči.  

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Materiál ste všetci poslanci mesta obdržali 

večera v písomnej podobe. Jedná sa o prerozdelenie dotácií, ktoré prerozdeľujeme 

každoročne podľa rovnakého vzorca kritérií, ktoré sú v súčasnosti platné. Celková suma 

prerozdelenia na šport je 660 tis. Návrh bol predložený návrhovej komisii.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči. 

Uzatváram diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.  

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem. Vzhľadom na to, že návrh bol 

doručený všetkým dotknutým subjektom, nebudeme čítať podrobne pre všetky kluby; 

tzn. návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. d) 

Štatútu mesta Košice schvaľuje v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach číslo 33 zo dňa 14. 2. 2019 návrh rozdelenia dotácií v roku 2019 na šport 

v rámci koncepcie rozvoja športu v Košiciach na roky 2015 až 2020. Rozdelenie 

bežných výdavkov v programe 2 - Mesto kultúry a športu, Podprogram 9 - Podpora 

športu a mládeže, financie na Fond mládežníckeho športu - Kolektívne športy 

v celkovej sume 140.800 eur podľa predloženého návrhu. Rozdelenie bežných 

výdavkov v programe 2 - Mesto kultúry a športu, Podprogram 9 - Podpora športu 

a mládeže - financie na Fond mládežníckeho športu - Individuálne športy v celkovej 

sume 156.900 eur podľa predloženého návrhu. Rozdelenie bežných výdavkov 

v programe 2 - Mesto kultúry a športu, Podprogram 9 – Podpora mládežníckeho futbalu 

v celkovej sume 200 tis. eur podľa predloženého návrhu. Rozdelenie bežných výdavkov 

v programe 2 - Mesto kultúry a športu, Podprogram 9 - Podpora športu a mládeže - 

financie na Fond športových aktivít v celkovej sume 162.300 eur podľa predloženého 

návrhu.“ A to je všetko. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, hlasujme o predloženom návrhu. Nech 

sa páči.   

 

Hlasovanie č. 33 - za: 32, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh na uznesenie bol prijatý.  

Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, ctení hostia, vážené kolegyne, kolegovia, 

vyhlasujem 30 minútovú prestávku na obed.  

- - - prestávka - - - 

 

Bod č. 13 

Prenájom veľkej telocvične v objekte ZŠ Postupimská 37 v Košiciach z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa pre nájomcu FUTBALOVÁ AKADÉMIA BENECOL KOŠICE, o. z. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Poprosím kolegov, kto ešte nie je zaprezentovaný... 

Ďakujem veľmi pekne kolegovia. Dámy a páni, poslanci mesta, sme týmto pádom 

uznášaniaschopní, nakoľko je 23 prezentovaných poslancov, čo je nadpolovičná 
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väčšina. Budeme pokračovať v programe rokovania tohto zastupiteľstva bodom číslo 13 

Prenájom veľkej telocvične objekte ZŠ Postupimská 37 v Košiciach z dôvodu hodné 

osobitného zreteľa pre nájomcu Futbalová akadémia BENECOL Košice, o. z. Otváram 

k tomuto bodu diskusiu. Ak sa nikto nehlási, poprosím návrhov komisiu, aby prečítala 

návrh uznesenia. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže návrh uznesenia: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s § 53 ods. 2 písm. b) bod 4 Štatútu mesta Košice a 

§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138 z roku 91 Zb. o majetku obci v znení neskorších 

predpisov schvaľuje prenájom veľkej telocvične na Základnej škole Postupimská 37 

Košice, stavba súpisné číslo 945 na parcele registra C KN číslo 2424/1, o výmere 

291,61 metra štvorcového, ktorá sa nachádza v katastrálnom území Furča, obec Košice - 

Dargovských hrdinov, okres Košice 3 a je evidovaná Okresným úradom, katastrálny 

odbor v Košiciach na LV číslo 1 nájomcovi Futbalová akadémia BENECOL Košice, 

Postupimská 37, po a) priamym nájmom, po b) za ročné nájomné 300 eur a 

prevádzkové náklady, po c) na dobu neurčitú v rozsahu 20 hodín týždenne podľa 

časového rozvrhu schváleného správcom majetku, ako dôvod hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138 z roku 91 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov - všeobecný záujem podporovať subjekty zabezpečujúce 

mimoškolské záujmové činnosti a pohybovo-športové aktivity detí, čím sa podporuje 

harmonický vývin detí a vedie ich k aktívnemu využívaniu voľného času, za 

podmienky, že nájomca bude zabezpečovať údržbu priestorov na vlastné náklady v 

úplnom rozsahu.“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, poprosím hlasujme. 

 

Hlasovanie č. 34 - za: 29, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh bol schválený. 

- - - 

 

Bod č. 14 

Prenájom veľkej telocvične v objekte ZŠ Janigova 2 v Košiciach z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa pre nájomcu Košické bedmintonové centrum, o. z. 

 

p. Gibóda, poslanec MZ: Prechádzame k bodu 14 - Prenájom veľkej telocvične v objekte ZŠ 

Janigova 2 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Košické 

bedmintonové centrum, o. z. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec Karaffa. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Už asi nejaký materiál, Alžbeta bola 

trinástka, za trinástku som, tento materiál, spoločne teda všetky 4 body telocvične sme 

mali v majetkovej komisii. Ako môžete vidieť v materiály, majetková komisia dala 

odporúčanie, aby sme v podstate schválili tento materiál, ale nájomné, teda doba nájmu 

len na dobu určitú do 31. 12. 2019. Ja som viedol dosť rozsiahle diskusie s niektorými 

kolegami. Nie som úplne presvedčený o tom, že by sme mali, že je dôvod na to, aby 

sme to schválili na dobu neurčitú. Je tu tá možnosť. Nič by sme tu nejakým spôsobom 

nepokazili. Zahlasujem za tento materiál, ale žiadam, aby skutočne boli vypracované do 

konca roka také pravidlá, aby zohľadňovali aj to, že nájomcovia a v konkrétne v tomto 

prípade, v prípade Janigovej, vlastne to bedmintonové centrum tam investovalo peniaze, 

urobili tam novú palubovku, kúpili škole kosačku, proste snažia sa a naopak v iných 
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prípadoch také informácie nemám, že by sa snažili títo nájomcovia. Zas na 2. strane 

rozumiem tomu, že nemôžeme schvaľovať resp. ak by sme išli po trhovom nájomnom, 

tak by to tie kluby odrovnalo a nemali by kde trénovať, ale tu si treba položiť jednu 

základnú otázku. Máme viacej telocviční ako záujemcov alebo naopak a podľa toho aj 

prispôsobovať pravidlá tak, aby sme vlastne vedeli nejakým spôsobom v nich 

odzrkadliť to, že tie telocvične majú nejaké ďalšie náklady na nejakú ďalšiu ich údržbu 

a pokiaľ ich využívajú súkromné subjekty tak v podstate nejakým spôsobom by sa na 

tom mali podieľať. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pán poslanec. S faktickou na vás pán 

poslanec Rovinský. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len taká drobná pripomienka. Keďže jedná 

sa o organizácie školy, tak by som potreboval vedieť také upresnenie, že či do konca 

školského roku alebo do začiatku budúceho kalendárneho roku alebo ako je to myslené, 

lebo sme sa bavili aj s pani námestníčkou, že školy fungujú tak, majú už zapracované do 

rozvrhov atď., atď. Bolo by dobré, aby už nasledujúci školský rok sa fungovalo tým 

systémom, čiže malo by to byť do začiatku školského roku budúceho. Môj názor, ale ty 

vieš, ty si predseda.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za slovo. Pán poslanec Karabin. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Na pána Karaffu. Chcem sa 

opýtať, keď som Vás počúval, komisia odporúča na dobu určitú. Aký zákon, paragraf, 

právna norma alebo niečo iné existuje, prečo nebolo schválené na dobu neurčitú? 

Porušila by tým komisia niečo alebo mesto Košice, keďže už tam niekto niečo 

investoval. Je to slabá garancia, aby tam niekto bol len na dobu určitú. Ďakujem pekne. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. Pani viceprimátorka 

Gurbáľová. 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. Ja by som pánovi Rovinskému 

chcela odpovedať, že je taká naša predstava, že by sme chceli, aby od budúceho 

školského roku, od septembra, už boli nastavené nové podmienky. Uvidíme ako 

flexibilne bude fungovať ten pracovný tím, ktorý sa bude schádzať, aby tie kritéria na 

prenajímanie telocviční nastavil čo najobjektívnejšie a najlepšie. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujeme veľmi pekne. Teraz pán poslanec Karaffa 

v diskusii. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja dokonca neviem či zle pozerám, ale ja ani v 

materiáli nevidím vyjadrenie majetkovej komisie, tak toto považujem za veľmi zlé. 

Bolo doručené? Dobre. Čo sa týka otázky pána poslanca Karabina, ide v podstate o to, 

že žiaden predpis neodporúča alebo neprikazuje. My sa rozhodneme ako, ale my sme to 

odôvodnili tým, že najprv bol teda návrh, aby sme to prerušili rokovanie o týchto 

bodoch, a myslím tam pán poslanec Lesňák dal takú pripomienku, že zrejme spôsobíme 

týmto klubom problém a potom po dohode medzi nami, členmi, sme v podstate sa 

rozhodli, že dáme dostatok času na prípravu nových pravidiel a ten čas sme stanovili do 

31. decembra 2019. V prípade, ak by sa do toho času nepripravili nové pravidlá, tak by 

sa podľa týchto pravidiel, aké máme teraz, schvaľovalo aj ďalej. Do istej miery takýto 
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termín alebo harmonogram bol aj preto, aby sme nejakým spôsobom zaviazali referát 

školstva časovo, dokedy to má pripraviť, čiže tam nebola snaha s niekým vypiecť alebo 

niekomu spôsobiť nejakú právnu neistotu, len v podstate sme požadovali nové pravidlá. 

Pokiaľ som niečo nepovedal alebo možnože som povedal zle, tak môže sa prihlásiť 

nejaký iný kolega z majetkovej komisie a môže niečo dodať. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. Len na 

doplnenie, vyjadrenia majetkovej komisie sú priložené k súhrnnému stanovisku komisií 

mestského zastupiteľstva, takže tam je to uvedené. Pán poslanec Djordjevič s faktickou 

na pána poslanca Karaffu. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne. Ja len chcem doplniť, 

že týmito prenájmami sme sa zaoberali aj na našej komisii športovo-aktívneho oddychu 

a skonštatovali sme, drvivá väčšina z nás a vlastne aj prijali sme teda odporúčací 

charakter pre všetky 4 subjekty y toho dôvodu, že dnes viac ako 40 subjektov má na 

dobu neurčitú, a ak by sa aj u týchto štyroch schválila doba určitá, nič by to neriešilo 

z hľadiska dlhodobého a z hľadiska toho, že mesto bude pripravovať vlastnú koncepciu, 

čiže preto sme sa aj zhodli na tom, že nechajme tieto 4, pokiaľ nie sú navrhnuté nové 

pravidlá, aby boli na rovnakej úrovni a za rovnakých podmienok, ako majú ostatné. A 

ak bude pripravený návrh, samozrejme, mesto tam má mesačnú, myslím, výpovednú 

lehotu a stále sa lepšie vypovedá zmluva, ktorá je na dobu neurčitú. Čiže preto aj všetky 

4 sme odporúčali, aby sa schválili v predloženom znení. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, keď sa už nikto ďalší nehlási do rozpravy, 

uzatváram rozpravu. A len na doplnenie, je to trojmesačná výpovedná lehota. Ďakujem 

veľmi pekne. Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia.  

 

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

súlade s § 53 ods. 2 písm. b) bod 4 Štatútu mesta Košice a § 9 ods. 9 písm. c) zákona 

č. 138 z roku 91 o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje prenájom 

veľkej telocvične v objekte Základnej školy Janigova 2, Košice, nájomcovi Košické 

bedmintonové centrum o. z., Textilná 7, Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa 

podľa predloženého návrhu.“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Poprosím kolegovia, hlasujme. 

 

Hlasovanie č. 35 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo schválené. 

- - - 

 

Bod č. 15  

Prenájom veľkej telocvične v objekte ZŠ Ľ. Fullu Maurerova 21 v Košiciach z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Školský Basketbalový Klub GALAXY Košice, 

o. z. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 15 - Prenájom veľkej 

telocvične v objekte ZŠ Ľudovíta Fullu Mauerova 21 v Košiciach z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa pre nájomcu Školský basketbalový klub Galaxy Košice, o. z. 

Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, poprosím návrhovú 
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komisiu aby predniesla návrh uznesenia. 

 

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

súlade s § 53 ods. 2 písm. b) bod 4 Štatútu mesta Košice a § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

č. 138 z roku 1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje prenájom 

veľkej telocvične na Základnej škole Ľudovíta Fullu, Maurerova 21 Košice nájomcovi 

Školský basketbalový klub Galaxy Košice, Floriánska 7, Košice, ako dôvod hodný 

osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Kolegovia, hlasujme o tomto 

návrhu.  

 

Hlasovanie č. 36 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh bol schválený. 

- - - 

 

Bod č. 16 

Prenájom veľkej telocvične v objekte ZŠ Bernolákova 16 v Košiciach z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa pre nájomcu Školský športový klub Bernolákova 16 Košice, o. z. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu č. 16 - Prenájom veľkej 

telocvične v objekte ZŠ Bernolákova 16 v Košiciach z dôvodu hodného osobitého 

zreteľa pre nájomcu Školský športový klub Bernolákova 16, Košice o. z.. Otváram k 

tomuto bodu diskusiu. Pokiaľ sa nikto nehlási do diskusie, diskusiu uzatváram. 

A poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 

 

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

zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje 

prenájom veľkej telocvične na ZŠ Bernolákova 16, Košice, nájomcovi Školský športový 

klub Bernolákova 16, Košice, ZŠ Bernolákova 16, Košice, ako dôvod hodný osobitného 

zreteľa v zmysle predloženého návrhu.“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Poprosím kolegovia, hlasujme o tomto 

návrhu. 

 

Hlasovanie č. 37 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrhu bol schválený. 

- - - 

 

Bod č. 17 

Odňatie nehnuteľností pozemkov par. č. 3660/5 a 733/310, k. ú. Južné Mesto zo správy 

organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach a ich následné zverenie do správy MČ 

Košice – Juh 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 17 - Odňatie nehnuteľností 

pozemkov parcelné číslo 3660/5 a 733/310, v katastrálnom území Južné Mesto zo 

správy organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach a jej následné zverenie do 

správy Mestskej časti Košice - Juh. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Pokiaľ sa nikto 
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nehlási do diskusie, diskusiu uzatváram a poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla 

návrh uznesenia k tomuto bodu. 

 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje odňatie nehnuteľností pozemkov 

registra C-KN podľa predloženého návrhu zo správy organizácie Správa mestskej 

zelene v Košiciach, IČO: 17078202, Rastislavova 79, Košice. Po 2.) zverenie 

nehnuteľností v zmysle predloženého návrhu do správy Mestskej časti Košice - Juh, 

IČO: 00691049, Smetanova číslo 4, 040 79 Košice. Účel zverenia: majetkovoprávne 

usporiadanie pozemkov pod stavbami detských ihrísk. Deň zverejnia: dňom účinnosti 

dodatku k zmluve o zverení majetku mesta do správy. Doba zverenia: neurčitá.“  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Kolegovia pristúpme 

k hlasovaniu o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 38 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Toto uznesenie, tento návrh bol schválený. 

- - - 

 

Bod č. 18 

Odňatie pozemkov v k. ú. Letná zo správy MČ Košice – Staré Mesto a zverenie 

do správy Správe mestskej zelene v Košiciach 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 18 - Odňatie pozemkov 

v katastrálnom území Letná, zo správy Mestskej časti Košice - Staré Mesto a zverenie 

do správy Správe mestskej zelene v Košiciach. Otváram k tomuto návrhu diskusiu. 

V prípade, ak sa nikto nehlási do diskusie, uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú 

komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. 

 

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

zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje za a) 

odňatie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice, pozemku registra C-KN 

v zmysle predloženého návrhu, zo správy Mestskej časti Košice - Staré Mesto; ďalej v 

zmysle predloženého návrhu. Za b) zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta 

Košice, pozemkov registra C- KN podľa predloženého návrhu do správy Správe 

mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice, ďalej v zmysle predloženého 

návrhu.“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Prosím, kolegovia, hlasujeme 

o predloženom návrhu. 

 

Hlasovanie č. 39 - za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh bol schválený. 

- - - 

 

Bod č. 19 

Zverenie nehnuteľností v k. ú. Grunt do správy MČ Košice – Sídlisko KVP 
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 19 - Zverenie nehnuteľností 

v katastrálnom území Gunt do správy Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP. Otváram 

diskusiu k tomuto návrhu. Pán starosta, pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Ja len tak krátko. Keďže nadobudneme nové starosti, bude to nejak aj 

zohľadnené vo forme financií? Zvýšených pre mestskú časť?  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ak ste si toto pán starosta požiadali vy sami, tak 

verím, že ste sa tým zaoberali, odkiaľ budete mať financie na správu týchto pozemkov. 

Ak sa nikto ďalší nehlási do diskusie, poprosím, uzatváram týmto diskusiu a poprosím 

návrhovú komisiu. 

 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje zverenie nehnuteľností - 

pozemkov uvedených v prílohe číslo 1, do správy Mestskej časti Košice - Sídlisko 

KVP, ďalej v zmysle predloženého návrhu.“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, kolegovia, hlasujme o tomto návrhu 

uznesenia. 

 

Hlasovanie č. 40 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo schválené. 

- - - 

 

Bod č. 20 

Zámena pozemkov v k. ú. Jazero vo vlastníctve Ing. Jána Spišáka za pozemky 

vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Sokoľ, z dôvodu hodného osobitného zreteľa za 

účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod Slaneckou cestou 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 20 - Zámena pozemkov 

v katastrálnom území Jazero vo vlastníctve Ing. Jána Spišáka za pozemky vo vlastníctve 

mesta Košice v katastrálnom území Sokoľ, z dôvodu hodného osobitného zreteľa za 

účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod Slaneckom cestou. Otváram 

diskusiu k tomuto návrhu. Pani poslankyňa Kovačevičová, nech sa páči. 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Vážený pán námestník, myslím si, že takou strategickou 

investíciou do ďalších rokov by  malo byť práve rozšírenie Slaneckej cesty. A chcem sa 

opýtať, keďže ste stiahli bod číslo 21, dali návrh na stiahnutie; sú tam všetky kladné 

stanoviská. Vlastne, z akého titulu? Pretože ja mám v materiáloch, že v spoločnosti, 

ktorá mala vysporiadavať tieto, pozemky - čiže v rámci tej zámeny, bod číslo 21 - 

vlastne súhlasila so zámenou aj finančným vyrovnaním. Išlo tam približne o doplatok 

nejakých 15 eur. Čiže, či prišiel nejaký dodatkový list? Alebo ste s nimi viedli nejaké 

rokovanie, že vlastne odstúpili od toho aktom? Pretože v materiáli sú všetko kladné 

stanoviská. A zároveň budeme ešte podávať interpeláciu, pretože  nielen Jazerčania, ale 

aj Košičania by chceli vedieť, koľko ešte je nevysporiadaných parciel, pozemkov 

v rámci rekonštrukcie Slaneckej cesty. A chcela by som tiež vedieť mená alebo názvy 

spoločností, ktoré robia v rámci vysporiadania obštrukcie alebo nesúhlasia so zámenou. 

Myslím si, že občania by mali právo vedieť, kto sú tie spoločnosti, kto vlastne sú proti 

takejto strategickej investícii a rozšíreniu. Pretože je to otázka pár rokov, kedy tá 
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doprava, krátkeho času .v mestskej časti Nad jazerom skolabuje. Ďakujem pekne.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa. Ja by som 

poprosil, najradšej asi pani Verešovú z majetkovo-právneho, aby nám vysvetlila prípad 

aj toho bodu 21 a aký je celkový stav s výkupom pozemkov. 

 

p. Verešová, vedúca referátu nakladania s majetkom MMK: Dobrý deň. Čo sa týka materiálu 

21, ten bol stiahnutý z toho dôvodu, že my sme do poslednej chvíle viedli rokovania za 

spoločnosťou Vamex a Inzuko - tam sú rovnakí konatelia, aby došlo ku zámene týchto 

pozemkov. Oni na začiatku súhlasili s touto zámenou, robili všetko pre to, aby sa 

zamenili pozemky. Keď prešlo majetkovou komisiou, keď boli nacenené a vyšla z toho 

vlastne hodnota pozemkov, ktoré sú pod Slaneckou cestou,  tam bola stanovená hodnota 

35 eur, ale za pozemky, ktoré mesto im malo dať ako zámenou za tieto pozemky, tak 

oni nesúhlasili s touto cenou. Oni žiadajú - záver z toho vyplynulo, že oni žiadajú, aby 

tam sa zamenili pozemky - buď metre štvorcové za metre štvorcové bez toho, aby teda 

museli doplatiť nejakú finančnú čiastku alebo, aby teda sa zamieňali pozemky, že 

hodnota pozemkov, ktoré chceli na Furči, pri svojom objekte, aby im bola taká istá, ako 

je hodnota pozemkov na Slaneckej ceste. Čo teda nie je možné, resp. by tam muselo ísť 

o zámenu z dôvodov hodných osobitného zreteľa, kde vlastne tá cena by bola stanovená 

rovnaká.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ešte keď poprosím, odpoveď na otázku, lebo viem, že 

máme taký nejaký prehľad, koľko je asi percent vysporiadaných už tých pozemkov? 

 

p. Verešová, vedúca referátu nakladania s majetkom MMK: Na Slaneckej ceste je 

vysporiadaných viac ako 85 % pozemkov.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Dobre. Ďakujem teda veľmi pekne. Pokiaľ sa nik ďalší 

nehlási do diskusie v tomto bode, uzatváram teda diskusiu a poprosím návrhovú 

komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 

 

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

zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona 

č. 138 z roku 1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov schvaľuje zámenu 

spoluvlastníckeho podielu Ing. Jána Spišáka, bytom Trieda SNP 73, 040 11 Košice, vo 

veľkosti jednej tretiny k celku na pozemkoch v katastrálnom území Jazero podľa 

predloženého návrhu, do vlastníctva mesta Košice, so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 

Košice, IČO: 00691135, za pozemky vo vlastníctve mesta Košice so sídlom Trieda SNP 

48/A, 0040 11 Košice IČO: 00691135 podľa predloženého návrhu, do vlastníctva Ing. 

Jána Spišáka, bytom Trieda SNP 73, 040 11 Košice, s finančným vyrovnaním vo výške 

1.107 eur v prospech mesta Košice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je  

majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod križovatkou Slaneckej cesty, pre 

potreby realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká 

cesta“.“ 

 

p. Gibóda, námesník primátora mesta: Ďakujem návrhovej komisii. Len keby som mohol 

poprosiť, myslím si, že nikto z kolegov sa neurazí,  keď za určitou časťou uznesenia už 

prečítate „podľa predloženého návrhu“, aby sme sa zbytočne nezdržiavali tými 

siahodlhými formuláciami, ktoré tam sú.  

Poprosím, kolegovia, pristúpime k hlasovaniu o tomto návrhu na uznesenie. 
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Hlasovanie č. 41 - za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo schválené. 

- - - 

 

Bod č. 21 

Prevod pozemkov formu zámeny v katastrálnom území Jazero a Furča so spoločnosťou 

Vamex a.s. 

 

Stiahnutý v úvode rokovania. 

- - - 

 

Bod č. 22 

Prenájom pozemku časti parcely v k. ú. Košická Nová Ves za účelom realizácie stavby 

„R2 Šaca – Košické Oľšany“ pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. z dôvodov 

hodných osobitného zreteľa 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pristúpime k rokovaniu o bode číslo 22 - Prenájom 

pozemku časti parcely v katastrálnom území Košická Nová Ves za účelom realizácie 

stavby „R2 Šaca – Košické Oľšany“ pre Národnú diaľničnú spoločnosť a.s. z dôvodov 

hodných osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Pán poslanec Graga 

s faktickou. 

 

p. Grega, poslanec MZ: Využívam tento priestor, že netreba čítať tie dátumy narodenia, lebo 

to sú osobné údaje, keď to bude v nejakých ďalších bodoch.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Hlási sa ešte niekto ďalší do diskusie 

k tomuto bodu? Pokiaľ sa už nikto iný nehlási do diskusie, diskusiu uzatváram a 

poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. 

 

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

zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje 

prenájom pozemku registra E-KN v zmysle predloženého návrhu pre Národnú 

diaľničnú spoločnosť v zmysle predloženého návrhu, cena za prenájom 9.388,05 eur na 

rok v zmysle predloženého návrhu z dôvodov hodných osobitného zreteľa.“  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Poprosím, kolegovia, 

hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. 

 

Hlasovanie č. 42 - za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo schválené. 

- - - 

 

Bod č. 23 

Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí 

pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ulice Tyršovo nábrežie a Gorkého Košice“, na 

pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Letná, v prospech Východoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti, a. s.  
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 23 - Zriadenie vecného 

bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sieti pre stavbu 

„Vodovod a kanalizácia - ulice Tyršovo nábrežie a Gorkého Košice“, na pozemkoch vo 

vlastníctve mesta Košice v katastrálnom území Letná, v prospech Východoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti, a.s. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Pokiaľ sa nikto nehlási 

do diskusie, diskusiu uzatváram a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na 

uznesenie. 

 

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

v súlade s § 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138 z roku ´91 o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a § 53 ods. 2 písm. f) Štatútu mesta Košice, schvaľuje zriadenie 

vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sieti pre stavbu 

„Vodovod a kanalizácia - ulice Tyršovo nábrežie a Gorkého Košice“ v prospech 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, Komenského číslo 50, v zmysle 

predloženého návrhu.“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Poprosím, kolegovia, hlasujem 

o predloženom návrhu. 

 

Hlasovanie č. 43 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo schválené. 

- - - 

 

Bod č. 24 

Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí 

pre stavbu „Vodovod a kanalizácia - ulice Jesenná, Jarná, Zimná, Pajorova Košice“, na 

pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Letná, v prospech Východoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti, a. s. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame týmto k bodu číslo 24 - Zriadenie 

vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu 

„Vodovod a kanalizácia - ulice Jesenná, Jarná, Zimná, Pajorova Košice“, na pozemkoch 

vo vlastníctve mesta Košice, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. Pán poslanec Karaffa. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať, keď tu tak 

schvaľujeme tie vecné bremená, či mesto nejakým spôsobom komunikuje s týmito 

dodávateľmi, alebo sieťarmi a či nejakým spôsobom zhromažďuje údaje o jednotlivých 

sieťach? Máme ešte VZN z roku 1990, ani neviem... číslo 14 o digitálnej technickej 

mape Košíc, a neviem, v akom je to stave? Či vôbec takú nejakú mapu máme? Čo by 

nám dosť aj pomohlo. Otázka je, vôbec, ak sa toto VZN nejakým spôsobom ani 

neuplatňuje, či by nebolo dobré ho zrušiť a niečím iným nahradiť? A ináč s tým 

materiálom nemám problém. Ďakujem.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za podnetný dopad na zamyslenie sa vedenia 

mesta Košice, či sa uplatňuje toto VZN v praxi. Pokiaľ viem, tak asi nie, ale pracuje sa 

na tom, aby sme tak, ako to máme v GISPLAN-e jednotlivé vrstvy, ktoré sa týkajú napr. 

územného plánu pozemkov, atď., aby sa to v rámci tohto systému dali dokladať ďalšie 
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vrstvy, ktoré budú akýmsi podkladom aj pre prácu mesta, ale aj pre záujmy obyvateľov, 

keď potrebujú niečo zistiť. Takže, ďakujem za podnetný návrh. Pán poslanec Vrchota. 

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Ja len veľmi krátko. Tento týždeň som bol na jednom takom 

zaujímavom školení; bolo by fakt možno vhodné, aby aj mesto iniciovalo nejakú 

diskusiu s týmito vlastníkmi sietí, aby sme si vzájomne prípadne vymenili tieto 

informácie. Pomohlo by to aj im a pomohlo by to určite aj mestu a mestským častiam.  

Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Ak sa nikto ďalší nehlási do diskusie, 

diskusiu uzatváram a  poprosím návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie. 

 

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

zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s § 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138 z roku 1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 53 ods. 2 písm. f) Štatútu mesta Košice 

schvaľuje zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie 

inžinierskych sieti pre stavbu „Vodovod a kanalizácia - ulice Jesenná, Jarná, Zimná, 

Pajorova Košice“, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, katastrálne územie 

Letná, špecifikovaných v prílohe číslo 1, v rozsahu 3679 m² za jednorazovú finančnú 

náhradu vo výške 40.168 eur a 1 cent v prospech Východoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, a.s., Komenského číslo 50, Košice.“  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Poprosím, kolegovia, hlasujme o tomto 

návrhu na uznesenie. 

 

Hlasovanie č. 44 - za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo schválené. 

- - - 

 

Bod č. 25 

Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre 

 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 25 - Určenie spôsobu 

prevodu - priamy predaj pozemku v katastrálnom území Košické Hámre. Otváram 

k tomuto bodu diskusiu. Pokiaľ sa nikto do diskusie nehlási, diskusiu uzatváram, 

poprosím  návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 

 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve mesta Košice - priamy predaj časti pozemku s výmerou 291 m² 

v zmysle predloženého návrhu.“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Poprosím, kolegovia, hlasujme o tomto 

návrhu na uznesenie. 

 

Hlasovanie č. 45 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo schválené. 
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- - - 

 

Bod č. 26 

Prevod vlastníctva 22 kV káblového vedenia v úseku ES Košice – Západ – DPMK 

meniareň D, meniareň E – ul. Popradská pre VSD, a.s. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 26 - Prevod vlastníctva 22 

kV káblového vedenia v úseku ES Košice – Západ – DPMK meniareň D, meniareň E – 

ul. Popradská pre VSD, a.s. z dôvodu hodného osobitého zreteľa. Otváram k tomuto 

bodu rozpravu. Pokiaľ sa nikto do rozpravy nehlási rozpravu uzatváram. Poprosím 

návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 

 

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

zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona 

č. 138 z roku ´91 o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje prevod 

vlastníctva stavby DPMK 22 kV káblového vedenia v úseku ES Košice - Západ - 

DPMK meniareň D, meniareň E - ulica Popradská pre Východoslovenskú distribučnú 

z dôvodu hodného osobitého zreteľa podľa predloženého návrhu.“  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Kolegovia prosím hlasujme o tomto návrhu 

na uznesenie. 

 

Hlasovanie č. 46 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie k tomuto bodu bolo schválené. 

- - - 

 

Bod č. 27 

Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Košická Nová Ves na Národnú diaľničnú 

spoločnosť, a.s. z dôvodu hodného osobitého zreteľa  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Bod číslo 27 - Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. 

Košická Nová Ves na Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. z dôvodu hodného osobitého 

zreteľa. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Pokiaľ sa nikto nehlási do diskusie diskusiu 

uzatváram. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 

 

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

zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona 

č. 138 z roku 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje prevod 

vlastníctva nasledovného nehnuteľného majetku mesta Košice v spoluvlastníckom 

podiele 1/1 - pozemku v katastrálnom území Košická Nová Ves, registra C-KN 

p. č. 1107/56 lesný pozemok s výmerou 6835 m², zapísaného na LV číslo 1050 do 

vlastníctva Národnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava IČO: 35919001 

za kúpnu cenu vo výške 423.469,26 eur bez DPH z dôvodu hodného osobitého zreteľa 

podľa predloženého návrhu.“ 

 

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

na uznesenie. 

 

Hlasovanie č. 47 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo schválené.  

- - - 

 

Bod č. 28 

Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Krásna na Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. 

z dôvodu hodného osobitého zreteľa  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 28 - Prevod vlastníctva 

pozemkov v k. ú. Krásna na Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. z dôvodu hodného 

osobitého zreteľa. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Pokiaľ sa nikto do diskusie nehlási 

diskusiu uzatváram. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 

 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prevod vlastníctva nasledovného 

nehnuteľného majetku mesta Košice v spoluvlastníckom podiely 1/1 - pozemkov 

registra C-KN podľa predloženého návrhu do vlastníctva Národnej diaľničnej 

spoločnosti za kúpnu cenu spolu vo výške 1.051.876,96 eur bez DPH ako z dôvodu 

hodného osobitého zreteľa podľa predloženého návrhu.“  

 

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

návrhu na uznesenie. 

 

Hlasovanie č. 48 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Len chcem upozorniť troch poslancov, že sú 

prezentovaní a nehlasovali. Uznesenie bolo schválené. 

- - - 

 

Bod č. 29 

Majetkoprávne usporiadanie pozemku v k. ú. Krásna dotknutého líniovou stavbou R2 

Šaca - Košické Oľšany s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. formou zmluvy 

o budúcej kúpnej zmluve 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 29 - Majetkoprávne 

usporiadanie pozemku v k. ú. Krásna dotknutého líniovou stavbou R2 Šaca - Košické 

Oľšany s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. formou zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Pokiaľ sa nikto nehlási do diskusie diskusiu 

uzatváram. Poprosím návrhovú komisiu o prednesie návrhu na uznesenie. 

 

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

zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s § 53 ods. 3 písm. a) Štatútu mesta Košice 

schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve o prevode pozemku dotknutého 

stavbou vo verejnom záujme „R2 Šaca - Košické Oľšany“ medzi mestom Košice ako 

budúcim predávajúcim a Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. ako budúcim 

kupujúcim s náležitosťami v predloženom návrhu.“  

 

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

návrhu na uznesenie.  
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Hlasovanie č. 49 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo schválené.  

- - - 

 

Bod č. 30 

Prevod pozemku pod stavbou vrátane priľahlého pozemku v k. ú. Myslava pre Mgr. 

Tatianu Korlovú 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 30 - Prevod pozemku pod 

stavbou vrátane priľahlého pozemku v k. ú. Myslava pre Mgr. Tatianu Korlovú. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. Pokiaľ sa nikto nehlási do diskusie diskusiu 

uzatváram a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 

 

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

zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. b) zákona 

č. 138 z roku 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje prevod 

nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Košice - pozemku registra E KN p. č. 312/505 

s výmerou 95 m² podľa predloženého návrhu.“ 

  

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Kolegovia, prosím hlasujme o tomto návrhu 

na uznesenie. 

 

Hlasovanie č. 50 - za: 33, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo schválené. 

- - - 

 

Bod č. 31 

Prevod pozemku pod stavbou vrátane priľahlého pozemku v katastrálnom území 

Ťahanovce pre Martu Kozákovú 

 

Stiahnutý v úvode rokovania. 

- - - 

 

Bod č. 32 

Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 1054 zo dňa 12.02.2018 – Prevod nehnuteľnosti 

(kotolne DELTA) v k. ú. Severné mesto podnájomcovi, spol. GALIJA COLOR s.r.o. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k návrhu v bode číslo 32 - Návrh na 

zrušenie uznesenia č. 1054 zo dňa 12.02.2018 – Prevod nehnuteľnosti (kotolne DELTA) 

v k. ú. Severné mesto podnájomcovi spol. GALIJA COLOR s.r.o. Otváram k tomuto 

bodu diskusiu. Pokiaľ sa nikto do diskusie nehlási, diskusiu uzatváram. Poprosím 

návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 

 

p. Berberich, Návrhová komisia, poslanec MZ: Návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo 

v Košiciach zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1054 zo dňa 

12. 02. 2018 - Prevod nehnuteľnosti (kotolne DELTA) na ulici Čárskeho č. 1A, súpisné 

číslo 3342 nachádzajúcej sa na parcele č. 4430 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

643 m² v katastrálnom území Severné mesto vrátane pozemku ako dôvod hodný 
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osobitého zreteľa podnájomcovi spoločnosti GALIJA COLOR s.r.o. za kúpnu cenu 

289.600 eur.“  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Kolegovia, prosím, pristúpime 

k hlasovanie o tomto návrhu na uznesenie. 

 

Hlasovanie č. 51 - za: 33, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo schválené.  

- - - 

 

Bod č. 33 

Interpelácie poslancov MZ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Kolegovia, prechádzame k bodu číslo 33 – 

Interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Pán 

poslanec Ihnát, nech sa páči. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Prvá interpelácia. Na základe mne elektronicky 

doručenej informácie pána poslanca Špaka mal on pre mesto Košice zabezpečiť údajne 

1,2 mil. eur. Prosím, aby ste mi túto informáciu potvrdili alebo vyvrátili. A v prípade 

pravdivosti tvrdenia poslanca Špaka, v čom spočíval prínos na základe takejto čiastky? 

Ďakujem. Druhá interpelácia. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec koho interpelujete? 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: V tejto primátora mesta.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Okej, dobre. Pokračujte kľudne. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Primátora mesta. Ja som mal právo sa opýtať. Lebo poslanec Špak 

priniesol údajne 1,2 mil. eur. 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Dobre, nech sa páči. Pokračujte. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Druhá interpelácia. Stále je to interpelácia na pána primátora, pán 

viceprimátor. Urbariát Ťahanovce požiadal Mestskú časť Košice - Sídlisko Ťahanovce o 

riešenie situácie užívania nehnuteľnosti parcelného registra E p. č. 2486/6 v 

katastrálnom území Nové Ťahanovce. Aké riešenia navrhuje mesto Košice pre 

uspokojenie nárokov urbariátu Ťahanovce v kontexte s požiadavkami a potrebami 

obyvateľov Košíc? Na parcele sa nachádza športový areál, chodníky a cesty. Teda či je 

možné uskutočniť napr. zámenu pozemkov, resp. platiť za užívanie predmetných 

nehnuteľností alebo aké iné riešenie mesto Košice navrhuje?  

Tretia interpelácia. Akú koncepciu parkovania navrhuje mesto Košice v jednotlivých 

mestských častiach?  

Štvrtá interpelácia. Aké riešenia mesto navrhuje v problematike nelegálneho 

osídľovania mesta Košice a priľahlostí?  

Piata interpelácia. Koľko bytov je celkom na ulici Na Demetri 1/6? Koľko z týchto 

bytov je obsadených, ktorý užívatelia s číslom bytu a číslom domu majú platnú nájomnú 

zmluvu, a požiadam detailne platnú nájomnú zmluvu, a ktorí sú bez platnej nájomnej 

zmluvy? Prečo nemajú všetci užívatelia s platnou nájomnou zmluvou zapojenú 
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elektrickú energiu v bytoch? Z akého dôvodu je voda dodávaná len hodinu denne? 

Prečo nemajú užívatelia bytov namontované merače spotreby vody?  

Šiesta interpelácia. Platia všetci užívatelia bytov Na Demetri 1/6 za odpad? Koľko 

finančných prostriedkov od užívateľov získalo mesto Košice za rok 2018? Je myslené 

za odpad.  

Siedma interpelácia. Plánuje mesto Košice zriadiť komunitné centrum v lokalite Na 

Demetri?  

A ôsma interpelácia. V akej výške boli prijaté platby od spoločnosti EEI za rok 2018, 

v akej výške za rok 2019 a koľko financií získalo mesto Košice od prevzatia platieb 

v prospech mesta Košice? Vďaka, všetko. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne pán poslanec. Pán poslanec 

Ihnát, možno taká rada aj pre ďalších kolegov, v prípade ak sa jedná o otázky z vašej 

mestskej časti a ste zároveň aj starostom mestskej časti, zvážte, či tieto nebudete 

formulovať z pozície starostu mesto Košice. Ale je to na vás, nakoľko ste aj poslancami 

mesta. Poprosím, nasleduje pán poslanec Horenský. 

 

p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Takže ja mám štyri interpelácie. Prvá. 

Vychádzajúc z programu rozvoja mesta Košice - cieľ 13, opatrenie 13.3 Rozvíjanie 

neformálnych vzdelávacích príležitostí participácie mládeže na živote verejnej správy. 

Chcem sa opýtať, aké kroky chystá vedenie mesta v oblasti participácie mládeže na 

živote verejnej správy, nakoľko v roku 2018 neboli realizované žiadne výstupy? 

Po druhé. Reagovalo vedenie mesta na e-mail občana pána Bača zo dňa 15. 2. 2019 vo 

veci požiadavky odňatia verejného ocenenia Čestný občan mesta Košice pre Michaila 

Gorbačova? A ak reagovalo, aká bola odpoveď?  

Po tretie. Má mesto Košice v záujme hľadať nové potenciálne miesta pre autovraky? Ak 

áno, v akom je to štádiu?  

A po štvrté. Ako chce mesto Košice postupovať v prípade ukladania odpadu v rozpore 

so zákonom o odpadoch aj s prihliadnutím na najproblematickejšie lokality v meste? 

Resp. ako chce minimalizovať tvorbu odpadov uložených v rozpore so zákonom? 

Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Andrejčák. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja len v krátkosti otázka. V akom štádiu je 

verejná súťaž na správcu verejného osvetlenia? V prípade, ak mesto neplánuje riešiť 

správcu verejného osvetlenia formou verejnej súťaže a plánuje možno ponechať správu 

v réžii dopravného podniku, či mesto plánuje posilnenie personálne aj technické práve 

oddelenia dopravného podniku, ktoré sa stará o toto verejné osvetlenie?  

A druhá interpelácia, s ktorou sa na mňa obrátili obyvatelia ulice Na hore, ktoré sa aj 

pribežne rieši, resp. riešilo sa Magistrátom mesta Košice a predpokladám, že aj sa bude, 

sa týka práve prevzatia do správy časti komunikácie na tejto ulici, zelene a verejného 

osvetlenia a hľadania možnosti, či by zo strany mesta bolo možné zobrať do správy 

najskôr osvetlenie, ktoré podľa mojich informácií nie je problematické, taktiež zeleň, a 

potom následne riešiť tie komunikácie, ktoré sú medzi tými obytnými blokmi. Ďakujem 

pekne. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ja tu mám šesť interpelácií a pošlem ich kolegynkám elektronicky, 
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ďakujem pekne. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Karabin.  

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Mám tri interpelácie na pána primátora. Prvá 

interpelácia. Na základe akého zákona, všeobecne záväzného nariadenia, činnej právnej 

normy Magistrát mesta Košice nereaguje písomne na žiadosť Mestskej časti Košice - 

Pereš v zmysle zákonnej tridsaťdňovej lehoty?  

Druhá interpelácia. Na základe akého zákona, VZN, či inej právnej normy v prípade 

podozrenia z trestného činu informujete pán primátor pred tým, ako podáte oznámenie 

polícii, práve košické médiá?  

Tretie interpelácia. Kedy, v ktorom roku a mesiaci, chce mesto Košice rekonštruovať 

Bystrickú v Pereši a kedy chce mesto Košice dostavať chodník na uvedenej 

komunikácii? Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec k tej vašej prvej interpelácii. 

Keby som vás mohol poprosiť, mohli by ste doplniť o akú písomnosť sa jedná, na ktorú 

vám Magistrát mesta Košice nereagoval? Ďakujem. Pán poslanec Liba. 

 

p. Liba, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Interpelujem pána primátora vo veci hazardu 

v meste Košice. Plánuje mesto regulovať, prípadne zakázať, herne a kasína v našom 

meste, ktoré rastú ako huby po daždi? Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Lesňák. 

 

p. Lesňák, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja len chcem interpelovať pána primátora 

ohľadne toho listu, ktorý poslal na Mestskú časť Košice - Košická Nová Ves ohľadne 

ponuky prevzatia futbalového ihriska, kde sú nevysporiadané majetkovoprávne vzťahy. 

Či to myslel skutočne vážne a pokiaľ áno, bol by som rád keby nám v tomto mesto bolo 

nápomocné, pretože nie je v ekonomických silách mestskej časti vysporiadať 1,2 ha 

pozemok bez spoluúčasti mesta. Toľko, ďakujem pekne. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Karaffa a potom dáme pánovi 

Ihnátovi ešte raz príležitosť.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja skúsim ešte raz tú Turzovú ulicu. Takže 

žiadam o informáciu, či je výstavba na Turzovej ulici s názvom bytový dom Turzovka, 

Turzova ulica Košice v súlade s splatným a účinným Územným plánom mesta Košice. 

Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne pán viceprimátor. Ja len toľko, že tie 

interpelácie ja podávam ako mestský poslanec, nie starosta mestskej časti. Takže, aby sa 

to bralo v úvahu v zmysle rokovacieho poriadku. Ďakujem pekne. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Lipták. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Dobrý deň, ďakujem za slovo. Ja mám niekoľko interpelácií. Chcel 

by som sa opýtať, keďže sa blížia Majstrovstvá sveta v hokeji, kedy bude jediná 
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informačná tabuľa, ktorá je na Hlavnej ulici, ktorá patrí mestu Košice a Turistcentru 

Košice, kedy bude opravená? Lebo od roku 2011 je v takom stave, v akom je. Škoda, že 

to nevidíme. Je v podstate v dezolátnom stave, tak by som poprosil ju opraviť. Tak isto 

sa chcem opýtať kedy mesto vyzve vlastníka budovy na Poštovej ulici, kde sídlila 

kedysi Aida, aby tú budovu dal do poriadku, lebo vyzerá v katastrofálnom stave dlhé 

roky a je to jeden z takých zaujímavých vstupov do mesta Košice, do centra. Nejde nám 

to, nevadí. Vieme s tým niečo spraviť? 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, kľudne môžete zaslať ako prílohu 

k vaším interpeláciám aj obrazový materiál.  

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ja som sa chcel potom opýtať, lebo škoda že nejde k tomu, takže vám 

sľubujem, že vám to pustím potom o dva mesiace, keď sa stretneme. Malo to byť ku 

všetkým tým zaujímavým rozhodnutiam stavebného úradu v oblasti Považská 40, kde sa 

vlastne porušilo všetko, čo sa malo porušiť, kde jeden subjekt bol oproti iným 

zvýhodňovaný neskutočným spôsobom. Ale keďže to nejde, tak vám to pustím potom 

o dva mesiace. Tá Považská 40 nám neutečie. A chcem sa ešte interpelovať jednu vec. 

17. apríla sa má začať výstavba parkovacieho domu na Považskej 40, čiže sa zlikviduje 

100 parkovacích miest. Tak moja otázka znie, kde bude tých 110 áut parkovať počas 

výstavby parkovacieho domu? Medzitým sa dostavia druhá ubytovňa, čiže pribudne 

ďalších 110 áut, čiže už budeme mať 220 áut, a keď sa dostavia parkovací dom a nikto z 

tých 220 áut si nekúpi miesto v tom parkovacom dome za 13.500, to sú tie sociálne byty 

Jána Jakubova, kde bude tých 220 áut parkovať? To sú moje dopyty. To je všetko. 

Interpelácie vlastne aj na mesto Košice, či rieši sa toto zo strany mesta alebo nie. 

Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Poprosím vás, podajte tie dopyty, interpelácie, potom 

písomne alebo potom mailom na oddelenie. Len chcem vás opraviť. Neviem či v 

projekte ste videli 110 parkovacích miest, ale reálne som vám aj včera posielal pán 

poslanec, že je ich tam 83. Keby som narátal aj tých, čo parkujú mimo stojísk, je 87. 

Pán poslanec Karaffa. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja len na doplnenie. Ja som sa práve kvôli tomu 

problému snažil komunikovať s investorom zhruba pred nejakým mesiacom. Sú tam v 

okolí približne dva také veľké pozemky, ktoré by sa dali dočasne využiť na také 

dočasné parkovanie. Ale po tom, čo sme tu dnes mali ten vložený bod o tom 

preverovaní toho znalca, no neviem, či sa nejako dohodneme s investorom. Tak len 

toľko. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Karabin, nech sa páči. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ešte jednu poslednú interpeláciu na pána 

primátora. Kedy chce mesto Košice, v ktorom roku a mesiaci, zabezpečiť celkovú 

výmenu verejného osvetlenia, tzn. staré osvetlenie za nové LED-kové? Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ sa kolegovia poslanci 

už nikto nehlási s interpeláciou, uzavriem tento bod 33. 

- - - 

 

Bod č. 34 



80 

 

Dopyty poslancov MZ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 34, kde otváram diskusiu 

k dopytom poslancov. Pán poslanec Ihnát a pán poslanec Lörinc. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Mám tri dopyty, jeden z nich prečítam. 

Elektronicky mi bol zaslaný druhý list s názvom Sťažnosť zamestnancov Bytového 

podniku mesta Košice s.r.o. na nedôstojné pracovné podmienky, psychické týranie 

zamestnancov zo dňa 30. 1. 2019. Požiadam kompetentných o vysvetlenie. List, 

sťažnosť prikladám k môjmu dopytu. To je jeden z nich, ktorý som považoval za veľmi 

dôležitý aj s prílohou, to je ako ten list. Odovzdávam. Všetko, ďakujem. Tri sú celkovo. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Lörinc. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. V katastrálnom Grunt je vybudovaná aj jedna 

z posledných a teda najmodernejších škôl v meste Košice, Základná škola Lechkého, 

ktorá je bezbariérová a má pomerne dobré vybavenie v podobe dvoch telocviční aj sály. 

V rámci tohto bolo vybudované aj športovisko so 400 metrovou trávou a futbalovým 

ihriskom, dvakrát tam je hádzanárske ihrisko, dvakrát basketbalové, exteriérové a 

tenisový kurt. Celý tento areál už roky chátra a to je najmä z dôvodu, že krížom cez 400 

metrový ovál a futbalové ihrisko idú, z  môjho pohľadu, špekulatívne vykúpené 

pozemky zhuba v troch prípadoch. A nemám vedomosť o tom, že by mesto Košice v 

minulosti venovalo tomuto prípadu. Chcel by som teda poprosiť či by bolo možné, aby 

mesto Košice otvorilo rokovania s majiteľmi týchto pozemkov s cieľom vysporiadať 

tieto pozemky, aby sme vedeli ďalej rozvíjať školský areál, ktorý môže slúžiť nielen 

mestskej časti, ale poviem tak, že má celomestská význam vďaka tomu, aká štedrá tam 

je priestorová orientácia.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne pán poslanec. Ak sa už nikto 

ďalší nehlási chcem upozorniť všetkých kolegov, aby podali svoje interpelácie buď 

písomne, fyzicky alebo potom digitálne, ako to robí pán poslanec Špak mailom na 

kanceláriu. Pán poslanec Rovinský. Nech sa páči. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Moja otázka, interpelácia alebo... ja viem, ja viem, kľud. Ja som to 

povedal v rámci diskusie, že mesto sa nezaoberá vysporiadaním pozemkov. Čiže to nie 

je len Lechkého. Tá moja otázka znie, teda môj dopyt, kedy sa konečne začneme 

systematicky zaoberať vysporiadaním pozemkov? Akú čiastku na to určí v rozpočte 

mesto? Koľko pracovníkov mesta sa tomu bude venovať? Lebo ten problém nás 

dobehne. Už nás dobieha a za chvíľu nás predbehne. Takže sú tu aj dôležitejšie otázky, 

no, áno dobre, ale tá je jedna z najdôležitejších. 

  

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Aj keď pán poslanec Rovinský 

je starší ako ja, ale toto je, táto otázka je skôr asi do interpelácií a nie do dopytov na 

riaditeľov mestských podnikov. Takže, ale budeme sa touto otázkou zaoberať. Pán 

poslanec Lörinc, nech sa páči. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ešte som zabudol, mám jeden dopyt týkajúci 

sa správcu sietí. Bolo by možné z úrovne mesta iniciovať takú aktivitu, že mesto by 

oslovilo všetky spoločnosti, ktoré majú siete v zemi v jednotlivých mestských častiach 

aby dali plán investičných akcií na nasledujúce 4 roky? Lebo samozrejme havárie sú 
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jedna vec, ale tipujem, že projekty ako vodárne alebo TEHO majú dopredu schválené 

investičné akcie. A mojím cieľom je, aby sa tieto aktivity ešte predtým než budeme mať 

vytvorený nejaký plánovací a strategický inštitút, aby sa koordinovali. Opäť opakujem 

situáciu, ktorú máme na KVP-čku. Rozkopali nám chodníky a zeleň minulého roku, 

rozkope nám druhá spoločnosť tohto roku a na tretí rok plánuje tretia spoločnosť ďalšie 

rozkopávky. Čiže tieto aktivity by trebalo nejako koordinovať a tlačiť na tie spoločnosti 

aby chodníky sa opravovali v celej šírke, pretože aj keď dajú chodník dokopy, ale nie v 

celej šírke, je znehodnotený dovolím si povedať. Aby aj náhradná výsadba bola splnená 

v pláne a v takom rozsahu ako má byť. Lebo mám skúsenosti z KVP, že toto tomu tak 

nie je.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja by som aj zareagoval na pána 

Rovinského. Vy ste i odpovedali pán viceprimátor, na interpeláciu to bolo. Aké 

opatrenia navrhuje mesto Košice za účelom postupného vysporiadania pozemku v 

intraviláne sídliska Ťahanovce? Myslené je riešeniu súčinnosti mesto, ZMOS a štát, 

vláda Slovenskej republiky. Celkom rozumne ste odpovedali, naozaj to musí povedať, 

že mesto Košice predložilo na úrovni združenia krajských miest K8 návrh novelizácie 

zákona č. 66/2009 Zb. zákonov. Toto je veľmi dôležité aby sa dotiahlo do konca a že by 

sa to ustrážilo potom, ako aj v Národnej rade, vlastne aby boli tlaky na Národnú radu. 

Toto pomôže aj nám na sídlisku Ťahanovce. Ďakujem pekne. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Myslím, že čo sa týka vysporiadavania pozemkov 

hlavne v oblasti ako sú Ťahanovce, a prípadne iné takéto veľké celky, si bohužiaľ asi 

mesto Košice nebude vedieť vystačiť samo. Budeme sa usilovať aj o spoluprácu a 

pomoc zo strany štátu, pozemkového fondu, atď. Pán poslanec Rovinský ešte raz, nech 

sa páči. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Áno a posledný raz, sľubujem. Jedná sa o takú vec, ktorá ma trápi 

už dlho ako najmladšie tu sediaceho poslanca. Lebo ty síce hovoríš, že som starší, ale 

ako poslanec si ty starší. Ja som mladý, ucho poslanecké. Takže, ale trápi ma to 

dlhodobo. Kto sleduje opravy komunikácií z hľadiska reklamácií? Totižto chodníky sa 

rozkopú a sleduje niekto, že v akom stave sú po polroku? Lebo mám takú skúsenú, že 

polovička chodníkov tuná v okolí bieleho domu je po oprave prakticky v takom stave 

horšom ako bola predtým. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Ak sa už nikto nehlási s dopytom, resp. pán 

poslanec Karabin. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Áno, omylom som to stlačil. Chcem sa prihlásiť. Takže dopyt na 

pána generálneho riaditeľa, na pána Padyšáka, na pána Čopa, na dopravný podnik. Ako 

chce pán riaditeľ zabezpečiť to, aby mestská hromadná doprava bola pre motoristov 

výhodnejšia než individuálna osobná doprava? Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za dopyt na riaditeľa mestského podniku, 

lebo o tomto je bod Dopyty a preto odporúčam kolegom, aby si naštudovali § 37, 38 a 

39 rokovacieho poriadku, aby vedeli kde sa kladú interpelácie a kde dopyty na 

riaditeľov mestských podnikov. Ak sa nikto už ďalší nehlási, uzatváram k tomuto bodu 

diskusiu. 
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- - - 

 

Bod č. 35 

Rôzne 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 35 - Rôzne. Otváram 

diskusiu. Pán poslanec Špak.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Ja som rád, že sme to dnes konštruktívne zvládli. Ráno ...resp. v noci 

som posielal oznam - pozvánku pre tých, ktorí to nemali naštudované a dnes o 16-tej, 

viete asi kam sa ide, a o 17-tej na Námestí osloboditeľov bude také odhalenie novej 

pamätnej tabule pre nebohého Lepčíka. Ďakujem.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Tak, ešte pre tých, ktorí o tom nevedia, o 16-tej máme 

- je to spomienková slávnosť na Sándora Máraia, pri jeho soche a o 17-tej, možno pán 

Špak mi pomôže, že kde presne je to na námestí. Zapnite, prosím, pána Špaka ešte.  

 

p. Špak, poslanec MZ: V meste, keď kladieme vence, tak ideme najprv doľava, tzn. Pamätník 

neznámeho protifašistického bojovníka, na strane Dargova. No tak tam vpravo, v tráve,  

bude uložený - už je uložený kameň. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Dobre, dobre. Ďakujem, nasleduje pán poslanec 

Karabin. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Snažím  sa trocha previesť na tú kultúru - je to šport, týka sa to 

hokeja. Tak ja len chcem poďakovať - včera prišiel mailik všetkým poslancom, ktorí 

majú záujem o lístky na hokejový zápas. Chcem za to poďakovať. Druhou vecou sa 

chcem úprimne spýtať, ako je to s plnením alebo s nepeňažným plnením? Pretože každá 

sranda, každý lístok, niečo stojí, nejaké financie. Pokiaľ ten lístok má nejakú hodnotu, 

čo i len viac ako cent, viac ako euro, je potom našou povinnosťou to brať ako 

nepeňažné plnenie a tým pádom to zdaniť na konci. Rád by som vedel, či ten lístok je 

grátis alebo je pre nás grátis, ale reálne stojí nejaké financie? Ďakujem. Alebo tie lístky 

na zápas hokejový?  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Možno vám odpovie pán poslanec Schwarcz, ktorý je 

v správnej rade Košickej arény. Nech sa páči. 

 

p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Na vysvetlenie, mesto Košice je 33 % 

vlastníkom Steel Arény a akcionárom a pri vzniku týchto majetkových vzťahov, jedným 

z benefitov bol jeden skybox - 20 miestny a tento vlastne mesto prevádzkuje a v rámci 

tohto sú tieto vstupenky.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Takže ďakujem. Pán poslanec Karaffa. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. V sobotu sa uskutoční v Borovicovom háji taká 

čistiaca akcia. Ja by som chcel teda pozvať všetkých kolegov, ktorí budú mať čas a 

prišli a teda aj širokú verejnosť a pomohli. To všetko. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Možnože, že o akom čase sa začína. 
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p. Karaffa, poslanec MZ: Začíname doobedu. Presný čas 9:00 hod. Dobre. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Ténai. 

 

p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem. Ja by som si dovolil pozvať všetkých priateľov hokeja, 

ktorí sa nezmestia do kapacity a nezmestia sa do Steel Arény, bude sa organizovať 

podujatie Hokejové mestečko v Amfiteátri. Tzn. mesto Košice, K 13 a Mestská časť 

Košice - Sever budeme organizovať všetky hokejové zápasy slovenského tímu a plus 

ďalšie zápasy. Takže veľmi srdečne vás pozývame. Pokiaľ sa pamätáte, v 2011 malo 

obrovský úspech. Takže ste všetci srdečne pozvaní. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Tak, ako aj pred tými ôsmimi rokmi, aj 

teraz bude mesto Košice informovať aj mestské časti o tom, aké sú opatrenia a aké sú 

aktivity. S tým súvisí aj organizácia Hokejového mestečka. Nie je to oficiálna funzóna , 

ale je to skôr funzóna pre obyvateľov mesta Košice. Tá oficiálna funzóna, ktorá je 

vôbec povolená IIHF je vlastne v Kulturparku. A toto Hokejové mestečko má slúžiť, by 

som povedal, že skôr pre Košičanov, ktorí boli zvyknutí aj po minulé roky, že sa tam 

dal sledovať hokej počas majstrovstiev sveta. Pán poslanec Špak, tak nech sa páči. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem. Ja k tomu hokeju ešte, rannému, čo sme dostali email, včera, 

že máme prísť a ráno pred mestským zastupiteľstvom, pri prezentácii, si môžu 

záujemcovia vyklikať svoje mená na konkrétne zápasy. Ja zvyknem chodievať prvý už  

asi piaty rok na zastupiteľstvo a celkom ma zaujalo, že kolegovia, ktorí naozaj mali 

záujem zapísať, tak prišli k už vypísaným zápasom. Takže, to taká poznámka, že jak to 

bolo možné, že už tabuľky prišli plné? Díky.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Treba možno vstávať ešte skôr. Pani poslankyňa 

Gurbaľová.  

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Mňa inšpiroval kolega Dominik Karaffa, ktorý 

navrhol na čistenie Borovicového hája, tak ja by som vás chcela pekne poprosiť, keď 

robíte dobrovoľnícke aktivity, upratujete si v rámci mestských častí, veľmi pekne vás 

prosím, dajte nám vedieť v nejakom predstihu, aby sme to vedeli odprezentovať aj na 

tej našej stránke Srdce v meste. Lebo úlohou mesta v rámci toho titulu Európske hlavné 

mesto dobrovoľníctva je aj koordinovať všetky aktivity v meste a pomáhať mestským 

častiam a organizáciám hľadať týchto dobrovoľníkov. Takže buďte takí dobrí, dajte 

nám vždy vedieť, keď niečo také idete robiť. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Ihnát na pani Gurbáľovú. 

Nech sa páči, poprosím pána Ihnáta, potom bude pán Vrchota. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne. Budem reagovať na pani viceprimátorku 

Gurbáľovú. Ako, Lucka, si vedela o tom, že u nás bolo akcia, minulý týždeň, ja som to 

hovoril aj; Čiže toho 6. 4. bola veľmi veľká akcia. 200 ľudí sa zúčastnilo pratania na 

Demetri. Ako tiež, tak isto 200 ľudí sa zúčastnilo tejto akcie. Spolu aj s obcou 

Ťahanovce, keď zoberiem, vlastne spolu. Čiže sa chcem poďakovať všetkým občanom, 

všetkým organizátorom, všetkým sponzorom - naozaj. A bola to veľmi, veľmi, veľmi 

prekvapujúca akcia - poviem pravdu. Lebo inokedy chodilo 30 ľudí a teraz bolo okolo 

200 ľudí. Takže, fajn.  
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ja som rovnako rád, lebo pokiaľ viem, v ten istý 

víkend sa uskutočnila taká istá akcia aj na KVP, ktorá tiež nezaostala účasťou. Takže 

nešli všetci čistiť Ťahanovce iba, našťastie. Pán poslanec Vrchota. 

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Takže, keď sa pripojím, pripojím 

sa aj ja. Mestská časť Košice - Západ bude v nedeľu 14. apríla o 15-tej zdobiť 

gigantickú veľkonočnú kraslicu. Všetci ste vítaní, aj s rodinami. Ak mi výjde štrúdľa, 

bude aj starostovská štrúdľa. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pani poslankyňa Kovačevičová. 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Takže ja by som tiež chcela informovať mesto Košice, 

keďže sme neposlali žiadnu nejakú oznámenku, ospravedlňujem sa. Zajtra organizujeme 

veľkú sídliskovú brigádu. Samozrejme za účasti spolupráce mestských podnikov, či už 

Správa mestskej zelene, spoločnosti Kosit, Slovenskej inšpekcie životného prostredia a 

dobrovoľníckych organizácií. Takže všetci, ktorí majú chuť sa zapojiť, sú srdečne 

vítaní, od ôsmej hodiny zajtra ráno a pokračujeme ešte aj v sobotu od ôsmej hodiny. 

Takže všetci sú vítaní v Mestskej časti Košice - Nad jazerom. A v rámci osláv Dňa 

mesta Košice, ktoré už možno za menej, ako za mesiac odštartujú veľké slávnosti vás 

chcem pozvať do mestskej časti, kde budú Košické Benátky. Pokiaľ rozmýšľate o 

nejakom svojom plavidle, tí, ktorí ste ešte neboli, tak ste srdečne vítaní a môžete 

zostrojiť nejakú loďku,  ktorou sa môžete prezentovať. Ďakujem pekne. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ sa už nikto ďalší 

nehlási do diskusie, uzatváram diskusiu k tomuto bodu.  

- - - 
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Záver zasadnutia 

 

Námestník primátora mesta Košice Marcel Gibóda skonštatoval, že program zasadnutia 

sa vyčerpal. Skôr, ako ukončil toto zasadnutie, poďakoval sa všetkým za ich účasť na 

rokovaní. Uviedol, že sa stretnú samozrejme o dva mesiace na najbližšom riadnom 

zastupiteľstve a aj v priebehu osláv Dňa mesta Košice počas májových dní, prípadne pri 

aktivitách v rámci hokejových majstrovstiev sveta.  

Vyhlásil VI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach za ukončené.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Marcel Čop  Ing. Jaroslav Polaček 

riaditeľ Magistrátu mesta Košice primátor mesta Košice  
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66 Prenájom veľkej telocvične v objekte ZŠ Bernolákova 16 v Košiciach z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Školský športový klub Bernolákova 16 

Košice, o. z. 

66 Odňatie nehnuteľností pozemkov par. č. 3660/5 a 733/310, k. ú. Južné Mesto zo správy 

organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach a ich následné zverenie do správy MČ 

Košice – Juh 

67 Odňatie pozemkov v k. ú. Letná zo správy MČ Košice – Staré Mesto a zverenie do 

správy Správe mestskej zelene v Košiciach 

67 Zverenie nehnuteľností v k. ú. Grunt do správy MČ Košice – Sídlisko KVP 

68 Zámena pozemkov v k. ú. Jazero vo vlastníctve Ing. Jána Spišáka za pozemky vo 

vlastníctve mesta Košice v k. ú. Sokoľ, z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom 

majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod Slaneckou cestou 

70 Prevod pozemkov formu zámeny v katastrálnom území Jazero a Furča so spoločnosťou 

Vamex a.s. 
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70 Prenájom pozemku časti parcely v k. ú. Košická Nová Ves za účelom realizácie stavby 

„R2 Šaca – Košické Oľšany“ pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. z dôvodov 

hodných osobitného zreteľa 

70 Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí 

pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ulice Tyršovo nábrežie a Gorkého Košice“, na 

pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Letná, v prospech Východoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti, a. s. 

71 Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí 

pre stavbu „Vodovod a kanalizácia - ulice Jesenná, Jarná, Zimná, Pajorova Košice“, na 

pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Letná, v prospech Východoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti, a. s. 

72 Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre 

73 Prevod vlastníctva 22 kV káblového vedenia v úseku ES Košice – Západ – DPMK 

meniareň D, meniareň E – ul. Popradská pre VSD, a.s. 

73 Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Košická Nová Ves na Národnú diaľničnú 

spoločnosť, a.s. z dôvodu hodného osobitého zreteľa 

74 Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Krásna na Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. 

z dôvodu hodného osobitého zreteľa 

74 Majetkoprávne usporiadanie pozemku v k. ú. Krásna dotknutého líniovou stavbou R2 

Šaca - Košické Oľšany s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. formou zmluvy 

o budúcej kúpnej zmluve 

75 Prevod pozemku pod stavbou vrátane priľahlého pozemku v k. ú. Myslava pre Mgr. 

Tatianu Korlovú 

75 Prevod pozemku pod stavbou vrátane priľahlého pozemku v katastrálnom území 

Ťahanovce pre Martu Kozákovú 

75 Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 1054 zo dňa 12.02.2018 – Prevod nehnuteľnosti 

(kotolne DELTA) v k. ú. Severné mesto podnájomcovi, spol. GALIJA COLOR s.r.o. 

76 Interpelácie poslancov MZ 

80 Dopyty poslancov MZ 

82 Rôzne 

85 Záver zasadnutia 


