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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

 

Zápisnica 

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

zo dňa 26. marca 2020 

 

Prítomní: podľa prezenčných listín  

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 26. marca 2020 otvoril a viedol 

primátor mesta Košice Ing. Jaroslav Polaček vo veľkej zasadačke v budove Magistrátu mesta 

Košice. 

 

Úvod rokovania 

 

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

ctené médiá, občania otváram XIII. neplánované zasadnutie mestského zastupiteľstva, na 

ktorom vás všetkých vítam.  

Poprosím aj médiá, aby rešpektovali zasadací poriadok. Poprosím aj mestskú políciu, aby 

postupne upresnila, upovedomila každého, aby dodržiaval pravidlá, ktoré sme stanovili na 

dnešné zastupiteľstvo.  

V úvode chcem ospravedlniť zo zasadnutia mestského zastupiteľstva pánov poslancov 

Rusnáka, Stanka, Liptáka, Rovinského, pána poslanca Hlinku, Jakubovova, Knapa a pána 

poslanca Blanára. Prosím, prezentujete sa. Konštatujem, že bolo prezentovaných 25 

poslancov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a sme uznášania schopní. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci program dnešného mimoriadneho zasadnutia ste 

dostali v pozvánke. Pán poslanec prišli ste neskoro, poprosím, nerušte priebeh mestského 

zastupiteľstva.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci, milí hostia, všetci z vás dostali inštrukcie ako sa dnes 

mestské zastupiteľstvo bude organizovať, prosím, buďme naozaj struční, rýchli. Médiá 

žiadam, aby dodržiavali všetky pravidlá. Fotograf pán Vacula vám následne bude rozdávať 

fotky. Je to jediná osoba, ktorá má povolenie sa v priestore tejto zasadačky voľne 

pohybovať.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci najskôr pristúpime k slávnostnému aktu zloženia sľubu 

náhradníka na uprázdnený mandát poslanca mestského zastupiteľstva. V súvislosti so 

zánikom mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach Henricha Burdigu dňa 

21. februára 2020 som v súlade s ustanovením § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Zb. zákona 

v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní vyhlásil nastúpenie náhradníka na 

uprázdnený mandát poslanca, ktorým je Ing. Juraj Tobák, ktorý vo volebnom obvode číslo 

8 získal najvyšší počet platných hlasov, ale nebol zvolený za poslanca. Vyhlásenie 

nastúpenia bolo realizované formou zverejnenia na úradnej tabuli a na webovej stránke 

Mesta Košice dňa 6. marca 2020. Prosím pána Juraja Tobáka, aby prišiel zložiť zákonom 

predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý následne potvrdí svojim 

podpisom. Zároveň žiadam všetkých prítomných, aby počas sľubu stáli. 

 

p. Tobák, poslanec MZ: Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje 

povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať ústavu Slovenskej republiky, ústavné 

zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie 



2 
 

poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho 

vedomia a svedomia. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Vážení poslanci mestského zastupiteľstva, dovoľte mi, aby som aj vo 

vašom mene zablahoželal pánovi Jurajovi Tobákovi, poslancovi mestského zastupiteľstva k 

zloženiu zákonom predpísaného sľubu poslanca mestského zastupiteľstva a poprial mu veľa 

úspechov v poslaneckej práci. Pán poslanec Tobák, prosím, zaujmite svoje poslanecké 

miesto. Teraz prejdeme k pracovnej časti programu. 

- - - 

 

Návrhová komisia  

 

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

zástupcov do návrhovej komisie. Nech sa páči, otváram rozpravu. Pán poslanec Strojný, 

nech sa páči. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Poprosím pána poslanca Karaffu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Iný návrh? Pán poslanec Balčík, nech sa páči. 

 

p. Balčík, poslanec MZ: Dobrý deň prajem. Navrhujem pána poslanca Berbericha a pána 

poslanca Filipka. 

 

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

uzatváram diskusiu a poprosím poslancov, aby sme schválili návrhovú komisiu s členením 

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

hlasujme o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 1 -  za: 28, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Oznamujem, že na XIII. zasadnutí mestského 

zastupiteľstva bude návrhová komisia pracovať zložení pán poslanec Karaffa, pán poslanec 

Berberich a pán poslanec Filipko, ktorí už zaujali svoje miesta vyznačenom v 2. Rade. 

Ostatným poslancom oznamujem, aby svoje návrhy k jednotlivým bodom programu 

rokovania predkladali písomne tejto návrhovej komisie po ústnej informácii prítomných 

poslancov.  

- - - 

Overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Filipko a p. Iveta Adamčíková  

- - - 

 

K programu rokovania 

 

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

v pozvánke. Nech sa páči. Pardon, pán poslanec Filipko? 

 

p. Filipko, poslanec MZ a návrhová komisia:  (pozn.: mimo záznam) 
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p. Polaček, primátor mesta: Potom, ako urobíme všetky komisie, následne. Čiže nech sa páči, 

hlasujeme o programe, ako bol zverejnený. Nech sa páči, hlasujte teraz. 

 

Hlasovanie č. 2 - za: 29, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pristupujeme k bodom rokovania. 

- - - 

 

Bod č. 1 

Zloženie sľubu náhradníka na uprázdnený mandát poslanca mestského zastupiteľstva 

 

p. Polaček, primátor mesta: Zloženie sľubu náhradníka na uprázdnený mandát poslanca 

mestského zastupiteľstva nadväzuje na akt zloženia sľubu podľa § 18 ods. 4 rokovacieho 

poriadku. Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie v návrh na 

uznesenie. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo  

v Košiciach v súlade s § 25 ods. 1 a 2 zákona č. 369 z roku 1990 Zb. o obecnom zriadení  

v znení neskorších predpisov po a) berie na vedomie po 1. zánik mandátu poslanca 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ďalej len mestské zastupiteľstvo, Henricha Burdigu 

z dôvodu vzdania sa mandátu poslanca dňa 21. februára 2020, po 2. nastúpenie Ing. Juraja 

Tobáka ako náhradníka na uprázdnený mandát poslanca mestského zastupiteľstva vo 

volebnom obvode číslo 8, po b) konštatuje zloženie zákonom predpísaného sľubu poslanca 

mestského zastupiteľstva Ing. Juraja Tobáka. Koniec návrhu. 

 

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

 

Hlasovanie č. 3 - za: 30, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

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

- - - 

 

Bod č. 2 

Návrh niektorých opatrení počas mimoriadnej situácie za účelom zamedzenia ďalšieho 

šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 2, predkladám návrh niektorých opatrení počas 

mimoriadnej situácie za účelom obmedzenia ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19 

spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2. Vážené poslankyne, vážení poslanci, návrh 

vám bol doručený. Dovoľte, aby som predniesol zmenu. V bode c, v návrhu uznesenia 

pod písmenom c obsahovalo výzvu pre obyvateľov mesta za účelom nosenia rúšok. Úrad 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky medzitým opatrením zo dňa 24.03.2020 pri 

ohrození verejného zdravia zakázal všetkým osobám s účinnosťou od 25. marca 2020 do 

odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest 

napr. respirátor, rúško, šál, šatka atď., preto táto časť navrhovaného uznesenia mestského 

zastupiteľstva stratila svoje opodstatnenie. Namiesto pôvodného znenia c, sa ako 

efektívnejší nástroj javí vyhlásenie dobrovoľnej zbierky za účelom eliminácie 
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negatívnych dopadov opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 na rizikové skupiny 

obyvateľov mesta Košice a za týmto účelom má mesto Košice zriadený transparentný 

účet, ktorý bude možné využiť práve na túto zbierku. Reagujem na návrhy poslancov, 

ktorí takýto návrh predniesli v rámci e-mailovej komunikácie. Predpokladám, myslím, že 

včera, a preto sme zaradili podmienky dobrovoľnej zbierky do tohto bodu c. Poprosím, 

následne pána námestníka, aby uviedol, pani námestníčku, pardon, aby uviedla celý bod. 

Nech sa páči, otváram rozpravu a pani námestníčke dávam slovo.  

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne za slovo. Skôr ako ...  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pani námestníčka, predložte pozmeňujúci návrh. 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Pozmeňujúci návrh k bodu návrh niektorých 

opatrení počas mimoriadnej situácie za účelom zamedzenia ďalšieho šírenia ochorenia 

COVID-19 spôsobeného koronavírusom. V úvodnom odseku návrhu uznesenia sa pripájajú 

slová: a podľa § 11 ods. 4 písmeno b zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. V návrhu uznesenia písmena c znie: vyhlasuje dobrovoľnú zbierku 

Pomoc pre jednotlivcov a rodiny v Košiciach na zmiernenie dopadov opatrení proti šíreniu 

ochorenia COVID-19. Podmienky dobrovoľnej zbierky sú uvedené v prílohe tohto 

uznesenia. K návrhu uznesenia sa pripája príloha, ktorá vrátane nadpisu znie: podmienky 

dobrovoľnej zbierky Pomoc pre jednotlivcov a rodiny v Košiciach na zmiernenie dopadov 

opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19. Usporiadateľ dobrovoľnej zbierky mesto 

Košice. Účel dobrovoľnej zbierky eliminácia negatívnych dopadov opatrení proti šíreniu 

ochorenia COVID-19 na rizikové skupiny obyvateľov mesta Košice. Spôsob konania 

dobrovoľnej zbierky finančným príspevkom na transparentný účet dobrovoľnej zbierky 

vedený v Slovenskej sporiteľni. Miesto konania  dobrovoľnej zbierky - mesta Košice. Doba 

konania dobrovoľnej zbierky od 27. marca 2020 do 30. septembra 2020. Náklady 

dobrovoľnej zbierky - nepredpokladáme žiadne priame náklady spojené s konaním zbierky. 

Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky do 31. decembra 2020. O výsledkoch zbierky a použití 

zbierkou získaných finančných prostriedkov bude informovať primátor mesta po ukončení 

a vyúčtovaní zbierky na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach. 

Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, procedurálny návrh pána 

poslanca Djordjeviča.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Dobré ráno všetkým. Môj 

procedurálny návrh spočíva v tom, aby sme o každom bode hlasovali osobitne, pretože 

napr. ja a aj viacerí kolegovia s niektorými bodmi súhlasím, s niektorými nesúhlasím. Čiže, 

jednoducho, skráťme to hlasovanie per partes po každom bode. Ďakujem pekne.  

 

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

 

Hlasovanie č. 4 - za: 25, proti: 0, zdržali sa: 5. 

 

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

vystúpi... Nech sa páči, pani námestníčka. Procedurálny návrh. 
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p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Vzhľadom na situáciu, v ktorej sa nachádzame a v 

súvislosti s prijatými opatreniami a všetkým nám záleží na tom, aby dnešné rokovanie 

bolo flexibilné, aby tu odznelo len to, čo je nevyhnutné, navrhujem počas celého 

rokovania dnešného mestského zastupiteľstva skrátiť diskusné príspevky z troch minút na 

jednu minútu. Ďakujem. 

 

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

návrhu. 

 

Hlasovanie č. 5 - za: 21, proti: 3, zdržali sa: 5. 

 

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

ďalej pokračuje pán poslanec Djordjevič, nech sa páči. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Keďže som bol v diskusnom príspevku ukrátený 

o 2 minúty, takže formality vynechám a mám návrh na doplnenie bodu číslo 2. Čiže, 

žiadam o doplnenie písmena f. Predkladám písomne. Čiže, dopĺňa sa písmeno f. Mestské 

zastupiteľstvo žiada Vládu Slovenskej republiky o mimoriadnu pomoc pre mesto Košice 

vo výške 5 miliónov eur. Termín do splnenia.  

 

p. Polaček, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Strojný. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Vidím pán kolega, že ani v takýchto výnimočných 

prípadoch si neodpustíte bezbrehý populizmus, ale OK, keď preteky v populizme, mám aj 

ja návrh. Prihlásim sa do diskusie. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec, ja len chcem na túto vašu poznámku 

pána poslanca Djordjeviča vysvetliť. Mesto Košice sa usiluje získať, oslovuje denne 

všetky ministerstvá, vládu, boli požiadaní mnohí ministri o stretnutie. Pravdepodobne, 

zajtra som v Bratislave. Všetky tieto veci sa pomaly riešia. Nie je v tejto chvíli potrebné 

možno sa takto správať. Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič, faktická. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán primátor, od marca, od kedy sa mal 

organizovať v Košiciach EYOF, aj tak ďalej. ste veľmi rád cestoval do Bratislavy, tak vás 

poprosím, keď ste už tú karikatúru s novým premiérom zverejnili na svoj FACEBOOK, 

ako sa tešíte z toho, že máme nového premiéra, tak vás poprosíme za občanov mesta, nie 

pre Djordjeviča, nie pre Strojného, nie pre Polačeka, vycestujete ešte raz do Bratislavy 

a vyžiadate si, buď prostredníctvom pána Libu alebo cez svoje kontakty, stretnutie 

s premiérom. Ďakujem pekne za pochopenie. Robíme to pre ľudí. Samospráva nie je tu na 

to a nemá na to financovanie, aby chodila na nákupy a kupovala rúška. Má sa postarať 

štát, výberca daní. Ďakujem za pochopenie. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pani poslankyňa Kovačevičová. Nebudem na vás, pán 

Djordjevič, reagovať.  

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Dobrý deň, kolegovia, kolegyne. Vážený pán primátor, ja by 
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som vás chcela veľmi pekne poprosiť, aby ste rešpektovali názory a stanoviská 

a odporúčania starostov mestských častí. Mnohé veci sa mnohokrát dozvedáme až 

z médií. Veci s nami podstatné, ktoré sa týkajú tejto situácie, nekonzultujete. Ja som vás 

osobne poprosila na rade starostov, že si ako starostka neprajem, aby bol kontajner alebo 

nejaký zberný kontajner na bavlnené rúška umiestnený v mestskej časti, pretože to 

evokuje v podstate niečo, kde občania budú hádzať špinavé veci, napĺňať odpadkami, je to 

zdroj infekcie, čohokoľvek. Nie je možné, aby výroba rúšok bola na území mesta alebo 

Slovenska nekontrolovaná. Čiže, na jednej strane zavádzame prísne opatrenia na strane 

štátu, mesta a my v podstate takto môžeme ohroziť obyvateľov Košíc. Ja vás preto 

žiadam, aby dnes tento kontajner bol z mestskej časti odstránený. Ja som, dokonca mi 

volali z magistrátu deň predtým a som pekne povedala, máme zberné miesto. Takže vás 

žiadam, aby kontajner, lebo ja ho osobne odstránim.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pani starostka, naozaj, ja nemyslel som si, že dnes budeme riešiť tieto 

veci. Kontajnery sú zároveň aktivitou výmenníkov, ktorým mesto Košice odovzdalo 

materiál na ušitie 100 000 rúšok. Včera za tri hodiny na výmenníku sa rozdal materiál na 

cca 15 – 20 000 rúšok. Zobrali to rôzne fyzické osoby, ktoré chcú ušiť, chcú pomôcť, 

chcú zásobiť, penetrovať pre okolie a zvyšok, ktorý ušijú chcú dať mestským častiam, 

lebo starosta najlepšie vie, komu ich môže rozdať. Nemyslím si, že akékoľvek šitie 

podomácky je tak úžasné, že má všetky atesty a spĺňa všetky biologické, vírusovo ... 

všetko, že spĺňa a je tip top. Jednoducho, pani starostka, ak nájdete v kontajneri nejaké 

rúška, ja som presvedčený, že pomôžete obyvateľom tým, že ich zoberiete možno do 

svojej práčky, že ich vyperiete, vyžehlíte, tak ako to robíte s ostatnými rúškami. Urobíte 

všetko preto, aby sme mohli ľuďom pomôcť. Ak sú skupiny ľudí, ktorí chcú pomáhať 

a nás požiadali o to, aby mohli urobiť zberné miesta. Fajn, nemusí to byť na miestnom 

úrade. Sídlisko, mestská časť Jazero je dosť dlhá, aby ste možno povedala, aby sme dali 

tento kontajner možno na druhú stranu mestskej časti, aby ľudia mohli mať bližšie a 

mohli pomôcť, ak chcú. Je to aktivita dobrovoľníctva, aktivita ľudí, ktorí chcú pomáhať. 

Nebráňme im v tom. Na druhej strana naozaj evokujeme. Chceme sa poďakovať Faurecii, 

Kositu, všetkým tým, ktorí do tejto investície prišli a pomohli. A pri tejto príležitosti 

ďakujem aj pánovi poslancovi Špakovi, ktorý nám pomohol zabezpečiť materiál. Pani 

poslankyňa Kovačevičová. 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Treba sa ísť pozrieť, čo je v tých kontajneroch nahádzané. 

Takže sú tam odpadky. Ten kontajner sa dá normálne otvoriť, čiže takto prehrabovať sa 

určite v mestskej časti v týchto kontajnerov nebudeme. Keď sa na neho pozriete, 

v podstate je to modrý kontajner, kontajner na triedený odpad, takže ľudia to nebudú 

nejak riešiť. Myslím si, že existovali metódy a spôsoby oveľa lepšie. 

 

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

 

p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne vážený primátor, vážená pani 

primátorka. Ja verím, že tu sedím poslednýkrát na tomto mieste. Nebudem stále rotovať 

ako stále, ale sa vrátim k tým rúškam. Hovoríte, že splnia určité požiadavky. Aké rúška 

splnia tie požiadavky proti môjmu rúšku, ktoré som si kúpil, tie polotovary? Povedzte mi, 

aký atest spĺňa ten polotovar, ktorý si doma niekto došije. Nech viem, aká norma je to.  
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p. Polaček, primátor mesta: Však o tom vravíme, že podomácky čo šijeme, proste je urobené 

podomácky, o tom rozprávame. To znamená, preťahovať sa, je úplne zbytočné. Ak chcú 

ľudia pomáhať, dajte im tú možnosť. Pani starostka, keď budete mať kontajner plný, ja 

prídem osobne, vyberiem. Ja to doma vyperiem. Ja to pripravím. Ja to ľuďom rozdelím. 

Nebráňme dobrovoľníkom, ktorí chcú a požiadali nás takto, takým spôsobom pomôcť. 

Nech sa páči, pán poslanec Saxa. 

 

p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, rád by som navrhol ešte jedno 

opatrenie, ktoré by veľmi pomohlo Košičanom v rámci ich života a zamestnávateľov 

mesta Košice. Poprosím vás, aby ste si to, keď bude vôľa osvojili a nejakým spôsobom 

pripravili. Je to len návrh ako sa dá pomôcť. V dobrých časoch, ktoré boli, som bol veľmi 

proti dani z nehnuteľnosti, ktorá bola nastavená. Prešla, okej. Teraz táto daň z 

nehnuteľnosti v týchto časoch, a ešte sme len na začiatku zlých časoch, môže mať veľmi 

zlý dopad na zamestnanosť a životy obyvateľov. Som si vedomý, že toto VZN-ko, túto 

sadzbu v tomto roku už nemôžeme opraviť, ani zmeniť. Je mi to jasné. Poprosím, kedy sa 

dalo zamyslieť nad možnosťou a síce odpustiť poslednú splátku dane z nehnuteľnosti. 

Jednalo by sa pri tých vyšších sadzbách je to 4 kvartály, máme 4 šeky. To znamená, nájsť 

možnosť odpustiť poslednú splátku, čím by sa ... Krátky čas je, no ale... Uvedomme si 

výpadok 8.000.000,- EUR, ale pre krátkosť času vám nemôžem povedať. Mám pripravené 

položky, kde si viem predstaviť, čo sa týka športu a ostatných náležitostí v tomto roku, 

ktoré aj tak nemôžeme realizovať, ušetriť. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. K tejto téme len toľko. My sme preverovali 

možnosti. Nie je žiadna zákonná možnosť odpustiť. Proste je to daň, ideme v zmysle 

daňového zákona, zákona v poriadku. To, čo máme urobené je, že všetky, aj to je 

zaužívané z minulosti, sú rozdelené tak, že sú tam vždycky tri splátky. To znamená, 

myslím, že druhá splátka je splatná niekedy júl, august, tretia niekedy september, október. 

S tým, že my sme v tejto chvíli pre fyzické osoby neodovzdali do rúk daňovým 

subjektom, teda aj fyzickým osobám výzvy alebo výmery, pretože čakáme. Nechceme ich 

v tejto chvíli zaťažovať. To znamená, výmery budeme ľuďom dávať naozaj až na nejakú 

poslednú chvíľu, možno niekedy koncom mája, v júni. Na tomto robíme, akým spôsobom 

nájsť ten najsprávnejší termín. To znamená, platnosť sa automaticky posúva o 45 dní po 

doručení fyzickej osobe. Čiže, ak v máji by sme doručili fyzickej osobe, je tam 15 dní na 

odvolanie a 30 dní následne na zaplatenie tej prvej splátky, následne druhej, tretej, tak ako 

sú rozdelené. Nie je možné odpustiť z jedného dôvodu, ako mi to vysvetľovali daňovníci, 

pretože daňovému subjektu v tejto chvíli ani nevznikla daňová povinnosť, to znamená, nie 

je čo odpustiť. Najprv musí vzniknúť daňová povinnosť a potom zákon umožňuje osobe, 

ktorá napr. bude v exekúcii, má zákonné minimum, pristúpiť jednotlivo. Zákon 

jednoznačne hovorí jednotlivo, individuálne  ku korekcii pri niektorých daňovníkoch. 

Tam sa budeme pokúšať uplatniť naozaj maximálnu mieru pomoci, ale zákon hovorí 

jednotlivo, nemôžeme to robiť celoplošne, nemôžeme to robiť úplne. To znamená, všetci 

tí, ktorí istým spôsobom vymedzíme nejakú kategóriu. Možnože im usmerníme, že teda, 

ak niekto mám menej ako životné minimum a pod. a pod., tak budeme hľadať riešenie, ale 

v tejto chvíli to nemôžeme urobiť, pretože daň nie je splatná a teda nie je čo odpúšťať. 

Ale zaoberáme sa tým, daňovníci mi to vysvetlili. Vidím, pani Kažimírová tu je, nech 

kývne hlavou, či som povedal správne. Treba niečo doplniť? Všetko som povedal? 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Lörinc s faktickou.  
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p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Odporúčanie RUVZ bolo, aby 

zastupiteľstvo trvalo 45 minút. Sme v druhom bode a ubehlo 30 minút. Poprosím 

všetkých, aby skrátili príspevky a svoj názor vyjadrili hlasovaním a tá diskusia môže 

prebehnúť aj e-mailami alebo off line alebo off record. Ďakujem pekne.  

 

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

 

p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Teraz sa kolegovia ukázalo, akí 

ste niektorí, prepáčte, boli hlúpi, keď ste hlasovali za zvyšovanie daní. Teraz to tu máme. 

Tešte sa všetci.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ténai. 

 

p. Ténai, poslanec MZ: Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, dobrý deň prajem. Ja mám 

výhrady voči pôvodnému návrhu uznesenia a to z dôvodov, že celý minulý týždeň som 

rozvážal obedy pre našich seniorov. Chodil som aj do Starého mesta, keďže Sever to 

zabezpečuje. Prešiel som si centrum. Je množstvo parkovacích miest voľných v centre, či 

na Mäsiarskej, či na Kováčskej. V centre mesta sa hýbe nula ľudí. Včera som bol takisto 

o pol jedenástej v meste. Fotka z centra, kto má záujem, môžem poslať. Ľudia nemajú 

dôvod chodiť do centra mesta. To znamená, obchody, kaviarne a ďalšie prevádzky sú 

zatvorené, preto nevidím v dôvodovej  správe žiadne finančné, keďže nevidím 

v dôvodovej správe žiadne finančné vyčíslenie a poprípade ani nejako negatívne možné 

konečné riešenie sporov s EEI to môže v podstate ovplyvniť. Ja navrhujem, aby sa z 

pôvodného návrhu stiahli body a zrušili sa vlastne, vypustili sa body b, c a d. Čiže ostali 

by len vlastne pôvodné návrhy a a e. Ďakujem.  

 

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

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja len v krátkosti zareagujem. 

Áno, v centre sú prázdne parkovacie miesta, preto ak by poslanci trvali na návrhu dávať 

alebo umožňovať občanom bezplatné parkovanie centrum, súhlas, ale čo sa týka sídlisk 

a hlavne Kuzmányho, naozaj nie sú voľné parkovacie miesta, síce zamestnanci T-Systems 

robia momentálne z home officu, ale nepochválili by vás obyvatelia lokality Cassovar, ak 

by ste umožnili 1 500 zamestnancom stav spred roka 2011. Čiže, tak isto nepodporím v 

tomto, a preto som aj navrhol hlasovať per partes, takže poprosím, buď niekto obmedzte 

len na CMZ-tku, toto uznesenie, tento návrh, alebo ako pán starosta Severu, pán Ténai 

navrhol, vypusťme tieto body. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Páni poslanci, možno nám ušla pointa tohto písmena 

b. My dnes sme úplne v opačnom garde ako sme v minulosti hlásali, ako by sa mali 

Košičania správať. V minulosti sme preferovali hromadnú dopravu pred osobnou. Dnes 

sme v štádiu, kedy hromadnú dopravu by sme nemali preferovať, pretože jednoducho 

autobusy tým, že skupiny ľudí kde sú, vždy je tam potenciálne riziko. Mnoho ľudí sa na 

nás obracia, že chcú zásobovať svojich rodičov, starých rodičov, chcú im pomáhať, chcú 

chodiť do týchto platených zón, preto našim cieľom je uvoľniť parkovanie, nielen v 

centrálnej mestskej zóne, ale aj zónach 1 až 10, aby ľudia mohli prísť, pomôcť svojim 
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rodičom, nemuseli platiť parkovné, aby nevznikali zbytočné náklady a aby sme umožnili 

a v tejto chvíli preferovali osobnú dopravu, čo je priorita dnes už na, nielen v krajine, ale 

Európe alebo na svete, aby sme pomohli osobnej doprave ju rozvinúť v tomto krízovom 

stave, aby ľudia nemali žiadne zábrany, aby dokázali veľmi efektívne pomôcť svojim 

blízkym. Toto je cieľ. Takémuto ustanoveniu pristúpilo včera aj mesto Trenčín. Tým, že 

sme pripravení, alebo teda verím, že ste ochotní prijať aj ustanovenie režimu života 

obyvateľov a tým, že sa v zmysle § 15 ods. 1 písmena j zákona 42/1994 o civilnej ochrane 

obyvateľstva vyhlásime mimoriadnu situáciu a ustanovíme podľa tohto paragrafu režim 

života obyvateľstva na území obce, to je terminus technicus, tak v rámci týchto 

mimoriadnych udalosti máme oprávnenie, ako poslanci, takto rozhodnúť. Nech sa páči, 

s procedurálnym návrhom pán poslanec Karaffa. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Včera sme mali mailovú komunikáciu, všetky tieto 

návrhy tam mohli odznieť. Ja dávam procedurálny návrh na ukončenie rozpravy. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujte o procedurálnom návrhu pán poslanca 

Karaffu.  

 

Hlasovanie č. 6 - za: 26, proti: 2, zdržali sa: 2. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. V diskusii pokračuje pán poslanec Liba, nech 

sa páči. 

 

p. Liba, poslanec MZ: Ďakujem pán primátor. Dovoľte mi reagovať na návrh pán Djordjeviča. 

Chcel by som ho uistiť, že Vláda Slovenskej republiky robí všetko preto, aby zvládla túto 

krízu. Včera v Národnej rade sme schválili v skrátenom legislatívnom konaní podporu pre 

zamestnancov, pre zamestnávateľov v celkovej sume 360.000.000,- EUR mesačne, kým 

bude trvať táto kríza. Takže naozaj si myslím, že tento návrh je len populisticky. 

Ďakujem. 

 

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

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Viete čo je na vás krásne?  

 

p. Polaček, primátor mesta: Neboli ukončené náhodou? 

 

p. Djorjdevič, poslanec MZ: Nie. Lebo faktické poznámky podľa rokovacieho po.....no dobre. Je 

to krásne, keď jedna strana dá návrh, je to super, tlieskajme, píšme PR články, keď niekto 

druhý, je to populizmus. Prepočítajte si, ak máte viac ako 50 000 predplatiteľov 

cestovného a z toho polovica sú študenti. Vypočítajte si ľahko, že za dva mesiace môže 

vzniknúť 1 a pol milióna. Možno niekto bude oponovať, že sa ušetrí na pohonných 

hmotách a od apríla aj na platoch, ale v konečnom dôsledku to bude opäť len strata. To, že 

štát robí opatrenia, je v poriadku. Ale čo je na tom zlé? Tak si ho osvojte, prečítajte ho vy, 

ja ho stiahnem. Lenže diskusia je ukončená. Je tu problém, že to Djordjevič dal ten návrh? 

Čo je zlé žiadať 5 miliónov od vlády? Však žiadajte 10. Vyjednajte. Ja som veľmi 

zvedavý. Ja sa vás o štyri roky budem pýtať na výsledky, ale zatiaľ nechám vám 

vydýchnuť. Ale nebráňte sa tomu, požiadajme. Nie je na tom nič zlé. Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec, len pripomínam, že mesto žiada 14 

miliónov odpustenie dlhov. Nech sa páči, pán poslanec Strojný. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Naviažem rovno na vás, pán primátor. Nie je to blbosť, pretože to 

povedal Djordjevič, ale je to blbosť, pretože pýtať 5 000 000, keď máme dlh 15 je blbosť. 

Preto pozmeňujúci návrh k bodu. Návrh sa dopĺňa nasledovne po f. Žiada primátora mesta 

Košice, aby opätovne listom požiadal tentokrát už nového predsedu vlády o odpustenie 

zostatku návratnej finančnej výpomoci vo výške 15,2 milióna EUR vyplývajúceho zo 

zmluvy o návratnej finančnej pomoci čísla MF 014236 2014 442 zo dňa 9. 7. 2014. 

Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, tento list je napísaný, ale vrátky mu priložím aj 

uznesenie zastupiteľstva, aby sme podporili, že to nie je len názor mesta, ale aj poslancov. 

Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Gibóda. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ja som iba chcel podporiť kolegu, 

poslanca Strojného. Takto sa predkladajú konštruktívne a nie populistické návrhy. 

Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Do diskusie sa nikto nehlási. Bola ukončená. Chcel 

by som vás poprosiť, aby ste sa dívali na rozmer pre občanov a nie, aby sme sa tu 

pretláčali pri schvaľovaní uznesení. Právnici napísali tie uznesenie naozaj tak, aby boli 

prechodné, aby boli správne. Prosím, podporte tieto opatrenia. Ďakujem pekne. Poprosím 

návrhovú komisiu, aby postupne predložila ako pozmeňovacie návrhy, tak aj následne 

samotné.  

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia dostala 4 návrhy z toho 3 

vlastne dva sú pozmeňovacie, jeden, dva sú doplňovacie. Prvý návrh od pani poslankyne 

Gurbáľovej, pani námestníčky. Pozmeňovací návrh... pardon, hľadám uznesenie. Tu je. 

Pozmeňujúci návrh k bodu návrh niektorých opatrení počas mimoriadnej situácie za 

účelom zamedzenia ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19, pardon, to nečítam ďalej, to je 

názov materiálu. V úvodnom odseku návrhu uznesenia sa pripájajú slová: a podľa § 11 

ods. 4 písmeno b zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov,  v návrhu uznesenia písmeno c znie: c) vyhlasuje dobrovoľnú zbierku Pomoc 

pre jednotlivcov a rodiny v Košiciach na zmiernenie dopadov opatrení proti šíreniu 

ochorenia COVID-19, podmienky dobrovoľnej zbierky sú uvedené v prílohe tohto 

uznesenia. K návrhu uznesenia sa pripája príloha, ktorá vrátane nadpisu znie. Príloha. 

Musím ju prečítať, keďže ste ju nedostali. Podmienky dobrovoľnej zbierky Pomoc pre 

jednotlivcov a rodiny v Košiciach na zmiernenie dopadov opatrení proti šíreniu ochorenia 

COVID-19. Usporiadateľ dobrovoľnej zbierky mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 

Košice, IČO 00 69 11 35. Účel dobrovoľnej zbierky: eliminácia negatívnych dopadov 

opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 na rizikové skupiny obyvateľov mesta Košice. 

Spôsob konania dobrovoľnej zbierky finančným príspevkom na transparentný účet 

dobrovoľnej zbierky vedený v Slovenskej sporiteľni a. s. číslo účtu IBAN SK56 0900 

0000 0051 6742 4414. Miesto konania dobrovoľnej zbierky mesto Košice. Doba konania 

dobrovoľnej zbierky od 27. 3. 2020 do 30. 9. 2020. Náklady dobrovoľnej zbierky 
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nepredpokladáme žiadne priame náklady spojené s konaním zbierky. Vyúčtovanie 

dobrovoľnej zbierky do 31. 12. 2020. O výsledkoch zbierky a použití zbierkou získaných 

finančných prostriedkov bude informovať primátor mesta po ukončení a vyúčtovaní 

zbierky na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Koniec k návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujme o pozmeňovacom alebo doplňovacom 

návrhu, pozmeňovacom návrhu. To je pozmeňujúci návrh pani námestníčky jeden kus.  

 

Hlasovanie č. 7 - za: 28, proti: 1, zdržali sa: 0. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ospravedlňujem sa. Tento návrh bol prijatý. Nech sa páči, návrhová 

komisia, prosím, pokračujte.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Druhý doručený návrh, 

doplňujúci návrh od pána poslanca Djordjeviča, ktorý znie: doplnenie bod 2, dopĺňa sa 

písmeno f, žiada vládu Slovenskej republiky o mimoriadnu pomoc pre mesto Košice vo 

výške 5.000.000,- EUR. Termín do splnenia. Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte o návrhu pána poslanca Djordjeviča.  

 

Hlasovanie č. 8 - za: 10, proti: 4, zdržali sa: 16. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol. Pán poslanec Djordjevič, náklady mesta 

budú viac ako 5 miliónov, ak sa situácia bude zhoršovať. My sme pripravení si každú 

jednu faktúru následne od štátu nechať refundovať, preto sa snažíme peniaze dať do 

civilnej ochrany a odtiaľ použiť všetky nástroje, ktoré nám štát ponúka. Nech sa páči, 

návrhová komisia. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pozmeňujúci návrh od pána poslanca 

Františka Ténaia. Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 

ods. 3 zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v spojitosti s § 15 ods. 1 písmeno j) 

zákona č. 42/1994 Zb. zákonov o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov, po A) berie na vedomie vyhlásenie mimoriadnej situácie s účinnosťou 12. 

marca 2020 od 6:00 hodín pre územie Slovenskej republiky z dôvodu ochorenia COVID-

19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, ďalej len mimoriadna situácia na základe 

uznesenia Vlády Slovenskej republiky číslo 111 zo dňa 11. 3. 2020. Vypúšťajú sa 

pôvodné body B, C, D. Po E) žiada primátora mesta Košice, aby na najbližšie zasadnutie 

mestského zastupiteľstva predložil návrh zmeny príslušných všeobecne záväzných 

nariadení mesta Košice za účelom zmiernenia následkov niektorých opatrení 

realizovaných v súvislosti s mimoriadnou situáciou. Koniec návrhu. V podstate návrh 

upravuje zloženie materiálu, o ktorom sa bude hlasovať potom jednotlivo, ako tak to 

máme vnímať. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: To bola otázka, pán Filipko? 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pardon, len som konštatoval, že tento návrh 

v podstate, iba upravuje skladbu materiálu o bodoch, ktorých budeme ešte jednotlivo 
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hlasovať.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ale keď ich vyhodíme niektoré, neviem.  

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Tak už nebudeme.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Tak. Čiže, nielen upravuje. Schválením týchto už nebudeme rokovať 

o jednotlivých, o niektorých jednotlivo či, tak. Dobre tomu rozumieme, aby sme si všetci 

uvedomili. Hej. Skúsim to vysvetliť, lebo... vysvetliť, pretože sú tu nejaké otázky, teda 

schválením týchto návrhov už nebude zmysluplné hlasovať per partes na základe 

základného, lebo už niektoré body vyhodíme. Správne hovorím pán poslanec Ténai. Už 

nebude o čom, lebo nám ostane tam 1 alebo 2 body. Čiže tie dva preschválime. No, 

narobíme si zmätky, áno a neviem, kto nás z toho vyženie. Prosím, hlasujte 

o predloženom návrhu, už nie je priestor na diskusiu.  

 

Hlasovanie č. 9 - za: 13, proti: 1, zdržali sa: 17. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol. Nech sa páči, návrhová komisia pokračujte 

s ďalšími predloženými návrhmi. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: V poradí štvrtý návrh, doplňujúci návrh, ktorý 

doručil pán poslanec Strojný znie: dopĺňa sa písmeno f) žiada primátora mesta Košice, 

aby opätovne listom požiadal tentokrát už nového predsedu vlády o odpustenie zostatku 

návratnej finančnej pomoci vo výške 15,2 milióna EUR vyplývajúceho zo zmluvy 

o návratnej finančnej výpomoci číslo MF 014236 2014 - 442 zo dňa 9. júla 2014. Koniec 

návrhu. 

 

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

 

Hlasovanie č. 10 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0. 

 

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

komisia pokračujte.  

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Teraz budeme hlasovať jednotlivo o bodoch 

materiálu, ako sme si ho upravili a doplnili. Čiže prvé hlasovanie bude o bode a, časti 

berie na vedomie. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení 

právnych predpisov a) berie na vedomie vyhlásenie mimoriadnej situácie s účinnosťou 12. 

marca 2020 od 6:00 hodín pre územie Slovenskej republiky, ďalej podľa predloženého 

návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, hlasujme.  

 

Hlasovanie č. 11 - za: 29, proti: 0, zdržali sa: 0. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči návrhová komisia, bod b. 
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p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Budeme hlasovať za časť b. Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov b) súhlasí s  

ustanovením režimu života obyvateľstva, ďalej podľa predloženého návrhu.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. O parkovaní myslím toto je.  

 

Hlasovanie č. 12 - za: 20, proti: 4, zdržali sa: 7. 

 

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

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Bod c sme vymenili na základe uznesenia pani 

námestníčky.  

 

p. Polaček, primátor mesta: O ktorom sa hlasovalo, myslím, že ... 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Hlasovalo sa, ale mali by sme ho opäť 

potvrdiť hlasovaním, lebo my sme schválili iba ... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Myslím, že to bolo schválené tak isto ako návrh pána Strojného. Tie 

by som vynechal. Ideme na písmenko d. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Áno, v poriadku. Bod c bol schválený 

zaradením pozmeňovacieho návrhu do hlasovania.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pokračujte, písmeno d. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Písmeno d. Mestské zastupiteľstvo  

v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov d) žiada primátora mesta Košice 

o ustanovenie režimu života obyvateľstva, ďalej v zmysle predloženého návrhu. 

 

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

 

Hlasovanie č. 13 - za: 23, proti: 3, zdržali sa: 4. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. Ešte myslím je tam 

písmenko e. Nech sa páči pán poslanec, návrhová komisia.  

 

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

príslušných právnych predpisov e) žiada primátora mesta Košice, aby na najbližšie 

zasadnutie mestského zastupiteľstva predložil návrh zmeny príslušných všeobecne 

záväzných nariadení mesta Košice za účelom zmiernenia následkov niektorých opatrení 

realizovaných v súvislosti s mimoriadnou situáciou. Termín v texte. 

 

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

 

Hlasovanie č. 14 - za: 27, proti: 0, zdržali sa: 3. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Tento návrh prijatý bol. Myslím, že sme vyčerpali 

bod číslom 2. Ďakujem pekne. 

- - - 

 

Bod č. 3 

Návrh zmien a doplnkov Štatútu mesta Košice 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod č. 3. Otváram rozpravu. Ja len jedným slovom. Je tu 

množstvo občianskych združení, neziskových organizácií, ktoré pracujú v teréne, ktorí chcú 

pomáhať ľuďom nezištne, mnohokrát aj dobrovoľne, ale žiaľ, tieto organizácie nemajú 

dostatok finančných dôsledkov na to, aby zabezpečili týchto dobrovoľníkov, prípade 

svojich zamestnancov ochrannými prostriedkami, aby im umožnila bezpečný výkon práce. 

Nakoľko sa jedná, podľa nášho názoru, v tejto chvíli my sme narátali asi 10 združení, 

predpokladáme, že ich môže byť viac, potom ako združenia by preukázali, že naozaj svoju 

činnosť vykonávajú, že bude tá referencia správna, našim cieľom je, aby sme ich podporili 

finančne od 0 do 5.000,- Eur v rámci tohto trojmesačného režimu, ak o to prejavia záujem 

a ak nám vydokladujú, že efektívne dokážu finančné prostriedky investovať na to, aby tento 

3. sektor dokázal pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Ďakujem pekne, rozprava je otvorená. 

Nech sa páči, pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem. Ja k téme RÚVZ a odporúčanie 45 minút. Nemajú oni nejakú 

možnosť nám teraz dať, ja neviem, prestávku vydezinfikovať to tu, vyčistiť a potom, že 

pokračujeme ďalej. Nie je takáto tu náhodou potreba? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Takto, aby sme si vyjasnili odporúčanie. Ja keď som s pani 

riaditeľkou Dietzovou rozprával a som jej hovoril, aké máme opatrenia, to je jej názor, že je 

to proste priestor, čas, ktorý je proste ideálny. Ona hovorila medzi trištvrte hodinou, 

hodinou a pol, že je to v poriadku, ale čím menej, tým lepšie. To je odporúčanie. Okná 

neotvárame, pretože je tu nanotechnológia, ktorá je vo vzduchu a tá baktéria zabíja. Preto 

sú tu miesta utesnené. Nech sa páči, diskusia je otvorená. Ak sa do diskusie nikto nehlási, 

uzatváram diskusiu. Nech sa páči, poprosím návrhovú komisiu o predloženie návrhu. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo 

v Košiciach podľa § 10 ods. 3 písmená a) a § 18 ods. 2 zákona č. 401 z roku 90 Zb. o meste 

Košice v znení neskorších predpisov po a) schvaľuje zmeny a doplnky štatútu mesta Košice 

podľa predloženého návrhu, po b) žiada primátora mesta Košice, aby na najbližšie 

zasadnutie mestského zastupiteľstva predložil po a) informáciu podľa predloženého návrhu 

a po b) návrhy na zmeny všeobecne záväzného nariadenia podľa predloženého návrhu. 

 

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

 

Hlasovanie č. 15 - za 27, proti 1, zdržali sa 3 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem pekne. 

- - - 
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Bod č. 4  

Návrh na 1. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2020 

 

p. Polaček, primátor mesta: Prechádzame k bodu číslo 4 návrh 1. zmeny programového rozpočtu 

mesta Košice na rok 2020. Tento materiál uvediem len troma vetami. Jedná sa o to, aby 

sme naplnili položku civilná ochrana a s tým súvisia aj výdavky 1 milión EUR, nielen 

mesto, ale aj mestské podniky, aj mestské časti nemajú dostatok ochranných prostriedkov, 

chceme ich centrálne nakúpiť a následne pomôcť tým, ktorí to potrebujú a zabezpečiť, 

nielen zamestnancov, ale každému, komu dokážeme pomôcť. V rámci bodu 2 sociálna 

výpomoc, s tým súvisiace výdavky vo výške 1,4 milióna EUR, má slúžiť na to, aby sme 

pomohli hlavne seniorom a sústredili sa na nich, na rizikovú skupinu. V rámci materiálu 

sme si dovolili pripraviť ešte 1 malý pozmeňujúci návrh, ktorý prednesie opäť pani 

námestníčka v rámci jej sociálnej problematiky, ktorá hovorí o tom, aby sme od 1. apríla do 

30. júna, teda opäť na 3 mesiace, zvýšili hranicu dôchodku pre priznanie účelového 

finančného príspevku na stravovanie seniorov zo 415,- EUR na 450,- EUR. Naším cieľom 

je v rámci týchto všetkých troch opatrení ktoré, ktoré sú v tejto dôvodovej správe urobiť to, 

aby v 1. rade seniori, ktorí sú odkázaní na pomoc zvonku, teda na donášku obedu, sme im 

uvoľnili priestor, my medzitým pripravíme na sociálnom oddelení kompletnú metodiku pre 

mestské časti a zároveň aj pre občanov, ktorá bude hovoriť principiálne o tom, že každý 

senior s dôchodkom do 450,- EUR bude môcť si objednať akúkoľvek donášku v Košiciach, 

z tejto donášky v rámci jedného hlavného jedla denne si odloží bloček, preplatíme mu 

jedno euro na obed a jedno euro na dopravu, ak to jedno euro doprava samozrejme bude 

oprávneným nákladom, teda na tom bločku to bude uvedené. Občan si bude tieto bločky 

zbierať, nechceme, aby chodil na úrad, nechceme, aby chodil do vonkajšieho prostredia, 

následne v rámci metodických pokynov, tzn. niekedy po tejto, týchto opatreniach, príde na 

miestny úrad, donesie rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne, že má dôchodok do 450,- EUR  

a donesie všetky bločky. Následne mesto Košice, by mu na základe týchto opatrení, 

preplatilo tie náklady, ktoré budú oprávnené, teda maximálne jedno euro na obed, na jedno 

hlavné jedlo denne, 7 dní v týždni a dopravu do hodnoty jedného eura. Toto sú vlastne 

opatrenia, hranicu zvyšujeme zo 415 na 450,- EUR. Nech sa páči, poprosím pani 

námestíčku, aby túto časť zmeny uznesenia predložila. 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne, za slovo. Predkladám pozmeňujúci návrh 

v nasledujúcom znení, v návrhu uznesenia sa dopĺňa písmeno c) v nasledovnom znení: 

schvaľuje zvýšenie hranice dôchodku pre priznanie účelového finančného príspevku na 

stravovanie dôchodcov v období platnosti mimoriadnych opatrení v dôsledku pandémie 

COVID 19 na obdobie od 1. apríla 2020, do 30. júna 2020 zo 415,- EUR na 450,- EUR. 

Všetko. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Možno ešte 1 poznámka  

k starostom mestských častí, tí, ktorí v súčasnosti zásobujete tú skupinu ľudí, ktorí majú 

buď rozhodnutia alebo im pomáhate, tak isto to bude platiť aj pre mestské časti, ale tu už je 

metodika vnútorná, interná kedy ak starosta mestskej časti preukázateľne zabezpečí obed 

komukoľvek, tak mestskej časti každé toto euro zároveň preplatíme. Ak ste v súčasnosti 

mali, hlavne 4 mestské časti, v rámci svojho ekonomického oprávneného nákladu v rámci 

stravovania seniorov aj peniaze, ktoré vám mesto posiela transfermi, tieto transfery vám 

necháme, nebudeme do nich nijakým spôsobom vstupovať, tzn. náklady, ktoré v minulosti 
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alebo ste označili ako náklady za dopravu, tie vám ostávajú na ďalšie sociálne záležitosti 

a popritom vás za každý 1 obed  podporíme tak isto jedným eurom, ak to budete 

zabezpečovať vy, možno pre tých, ktorí si nebudú vedieť objednať alebo sú odkázaní na 

pomoc druhých a nevedia to robiť cez ten otvorený trh, kedy každá 1 jedáleň, reštaurácia, 

doručovateľská služba, bude môcť im doručiť to hlavné jedlo. Nech sa páči procedurálny 

návrh, pán poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, rovnako ako v bode 2, dávam procedurálny návrh 

na hlasovanie osobitne. Zdôvodním v samostatnej rozprave, ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujme o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 16 - za: 23, proti: 0, zdržali sa: 7 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím pristúpme k ďalej ešte v diskusii, tento návrh 

prijatý bol, pán poslanec Ténai. 

 

p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem, ja by som len možno upresnil ešte jednu vec, návrh možnosť 

hranice, no o tejto výške diskutovali už v našej mestskej časti, niekoľko týždňov, ja by som 

to časovo neobmedzoval, tzn. nie do 30.06. ale neobmedzene, ak už robíme od 1. apríla túto 

zmenu, nech to beží ďalej, tzn. veľmi ťažko by sa následne vysvetľovalo dôchodcom od 1. 

júla, že, neviem ešte aká bude situácia, môže nastať aj taká alebo onaká, takže jednoznačne, 

keď prijmeme toto opatrenie a bude sa týkať množstvo práce práve mestských častí, takže, 

aby to už platilo potom naďalej, s tým, že si požiadame, v podstate budeme čakať, že to má 

platiť od 1.4., veľmi rýchle toto metodické usmernenie z mesta, súčasne aj so stanoviskom 

hlavného kontrolóra mesta by sme poprosili ako máme zabezpečovať verejné obstarávanie, 

aby nenastávalo potom do budúcna, problém práve na mestských častiach z hľadiska 

verejného obstarávania a prípadne kontroly, ktorá je vykonávaná na mestských častiach, 

ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec len 1 pripomienka, preto sme dali 

trojmesačné obdobie, aby sme dokázali vyhodnotiť, totižto do tejto skupiny nám môže 

spadnúť až 15 000 Košičanov, čiže my budeme musieť mestské zastupiteľstvo podľa 

zákona urobiť do troch mesiacov, tzn. ak je dnes marec, apríl, máj, jún, čiže my predtým 

ako nám táto lehota bude ukončená, budeme mať ešte zastupiteľstvo, kedy budeme vedieť 

vyhodnotiť, už je jedno, aký sa prijme legislatívny rámec v parlamente na konanie 

zastupiteľstiev, ale budeme vedieť vyhodnotiť a povedať či sme schopní túto službu ďalej 

zabezpečovať, budeme vedieť, či nám ju možnože štát pomáha preplácať a budeme môcť 

tieto hranice buď otvoriť alebo sa vrátiť, preto sme dali len trojmesačné, ale vieme to ešte 

pred ukončením opäť rozšíriť, čiže urobili sme to možno z opatrnosti, aby nám tie financie 

nejakým spôsobom neutiekli, je to 15 000 ľudí na ktorých toto opatrenie môže platiť. Pán 

poslanec Karaffa. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, ja by som sa chcel opýtať ako 

ste prišli na tú sumu zo 415 na 450, prečo 450, prečo nie viac a o aký počet dôchodcov sa 

asi bude jednať, ten rozdiel je asi koľko, v desiatkach, v stovkách. 
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p. Polaček, primátor mesta: Je to rozdiel v tisícoch a predpoklad pri hranici 450, my nemáme 

úplne presné dáta zo Sociálnej poisťovne, pretože nám ich jednoducho nedáva, čiže máme 

len predpoklad podľa nášho, našich komunitných plánov a informácií s ktorými pracujeme 

a mala by to byť skupina 15 000 seniorov, resp. nielen seniorov, to môže byť aj invalidný 

dôchodca, v  predčasnom dôchodku a pod.. Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, len by som chcel kolegovi vysvetliť 

ako prišli ste na tých 450. To je Dominik tak, že zoberieš, nepoviem, že odsťahuješ sa od 

mamky, ale zoberieš si podnájom a vyskúšaš žiť zo 415 na mesiac a potom prídeš na tú 

hranicu, ďakujem. 

 

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

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Ja by som sa chcela opýtať a vlastne následne požiadať aj o 

určitú jednotnú metodiku na území všetkých mestských častí, keďže v uplynulých dňoch 

prišlo k tisíckam Košičanov, 10 000-om Košičanov, že vlastne je tu pomoc ohľadom 

nevyhnutných nákupov, liekov, že bude zabezpečovaná najmä odkázaným seniorom, 

invalidným dôchodcom,  osobám s ťažkým zdravotným postihnutím atď., čiže len keď 

zrátam na území mestskej časti je 6 200 dôchodcov, ak by sme to skresali o nejakú časť, 

ktorí naozaj budú oprávnení, sú to rádovo v stovkách ľudí, ktorí vlastne budú mať takýto 

nárok a vlastne my by sme vlastne potrebovali to technické riešenie, čiže kde budú zriadené 

tie call centrá, pretože dnes riešiť nejaký nákup pre jedného človeka alebo dvoch ľudí sa dá, 

ale keď rádovo budú oprávnení desiatky a stovky ľudí, čiže kto to bude zabezpečovať, kto 

bude vlastne prijímať tie objednávky, spracúvať, aké autá budú nám slúžiť na zabezpečenie 

tejto stravy, vlastne musia byť autá špeciálne na chladenie, ďalej kto vlastne bude znášať 

tieto všetky náklady, pretože tí pracovníci, ktorí to budú zabezpečovať, potrebujú aj 

ochranné pracovné prostriedky na mestskej časti, čiže autá dezinfikovať, ten pracovník 

musí mať respirátor a riešiť nejakých stovky nákupov, áno, ale potrebujeme naozaj 

metodické usmernenie na všetky mestské časti jednotne, aby v podstate dobrá vec sa naozaj 

nestala zdrojom nákazy, pretože ak dvaja pracovníci navštívia stovky seniorov, tak ich 

naozaj môžu nejakým infikovať. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pani poslankyňa, ak ste ma pozorne počúvali, práve 

preto, aby sme tlak na mestské časti znížili, sme vlastne liberalizovali trh s dodávkou jedla, 

kedy v minulosti to bolo tak, že mestská časť mala zazmluvnenú možnože jednu, možno 2 

vývarovne od ktorých brala obed a nosila seniorom. Dnes je táto vec otvorená, 

predpokladáme, že väčšia časť seniorov si bude vedieť objednať, tým, ktorým 

zabezpečujete, je to proste už nejakým spôsobom dané a tam nepredpokladáme obrovský 

nárast, ale práve preto sme umožnili všetkým, nech si cez telefón objednajú akúkoľvek 

komerčnú spoločnosť, ktorá im to vie doniesť a budú môcť s nimi spolupracovať. Zároveň, 

my rokujeme v rámci eurofondov, kedy chceme nakúpiť najmä pre tie mestské časti, ktoré 

rozvoz robia a to sú 4 mestské časti, Sever, Dargovských hrdinov, Juh a Západ, zároveň 

nakúpiť nové autá, ktoré budú s chladením, ktoré by sme z týchto peňazí, ktoré sa budú 

uvoľňovať z eurofondov, centrálne nakúpili a následne vám ich vedeli odovzdať, rokujeme, 

verím, že sa nám podarí aj do takýchto projektov v rámci najbližších dní vstúpiť. Pani 

poslankyňa, nech sa páči ešte raz. A metodika samozrejme na nej sa pracuje od včera, ja 

verím, že v pondelok bude distribuovaná. 
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p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Čiže ja som nemyslela teraz rozvoz 

stravy a donáška, toto je super, že v podstate to bude zabezpečovať mesto, ohľadom tých 

bločkov ste nám to vysvetlili, toto som pochopila, ale ja sa pýtam, vlastne o nákupy 

potravín do domácností, už nám vlastne desiatky obyvateľov sa na nás obracia v mestskej 

časti, že im prišla esemeska od mesta, že takáto služba bude zabezpečovaná a ja sa pýtam, 

keď vlastne bude stovky oprávnených, ako my to vlastne z pozície mestskej časti 

zvládneme, čiže ľudia chcú nakúpiť lieky, to nebude, že 1 oprávnený, budú to desiatky 

oprávnených a takisto potraviny, čiže toto potrebujeme dotiahnuť a doriešiť, teda ako, kto 

bude prijímať, spracúvať tie objednávky, pretože dnes troch ľudí vieme vybaviť, ale keď to 

bude rádovo v stovkách, nemáme na to personálne kapacity, nemáme na to autá, čiže ja 

potrebujem, my to zabezpečíme, logistiku, ale potrebujeme vedieť, kto nám to zaplatí, 

pretože my dnes tieto prostriedky v rozpočte nemáme, ja sa na to pýtam, čiže ľuďom na 

území mesta Košíc prišla či 45 ročným, 50. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Práve preto sa snažíme ten trh naozaj zjednodušiť, v tejto chvíli do 

toho call centra, keď nám volajú ľudia, tak ja si pamätám, včera to bola požiadavka na MČ 

Západ, čo bola najväčšia požiadavka za celý deň, bolo 18 ľudí, ktorí požiadali o pomoc. 

Čiže to nerozprávame o pomoc v stovkách, tých individuálnych pomocí, keď niekto 

potrebuje, pomôžte mi doniesť lieky, lebo neviem, pomôžte mi s nákupom, lebo neviem, 

my nerozprávame o stovkách, zároveň v rámci dobrovoľníctva, dnes už máme nový 

systém, máme zoznamy ľudí, ktorí chcú k nám prísť pomôcť, jak do call centra, niektorí 

nám chcú pomáhať s učením pre deti, niektorí nám chcú pomáhať práve s rozvozom a s 

touto pomocou. My týchto dobrovoľníkov sa snažíme zoradiť a zároveň im ponúknuť, aby 

vedeli ísť aj do mestských častí a budú pomáhať vám a samozrejme je to na tom 

dobrovoľníkovi, aby povedal áno, je pre mňa bližšie MČ Jazero, pôjdem tam a budem 

pomocou mesta zabezpečovať všetkých tých a mestskej časti tých, ktorí tú pomoc budú 

potrebovať. Čiže sieťujeme dobrovoľníkov, pripravujeme komplet projekt, ktorý vám 

odovzdáme vlastne na kľúč, aby ste mohli fungovať, samozrejme jednoduché to nebude, 

každý deň sa situácia mení, niektorí ľudia ráno chcú, poobede si ti môžu rozmyslieť, ten 

priestor je veľmi nestabilný, práve preto robíme dnes tieto opatrenia, aby sa nám otvorili 

možnosti a mohli sme pomôcť, čo najširšej skupine ľudí. Pán poslanec Vrchota. 

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň kolegovia, ja len 

chcem zareagovať veľmi krátko na to, že dobre, za včerajší deň, od vás je to 18, my máme 

po svojej vlastnej línii, tzn. tá komunikácia, ktorú zabezpečuje mestská časť, možnože 

ďalších 10, zatiaľ sme v stave, že to vieme v pohode zvládať a naozaj tých dopytov na 

potraviny, lieky, zatiaľ sú to len desiatky, my štandardne robíme ten rozvoz obedov ale 

pokiaľ to presiahne nejakú únosnú mieru, naozaj potom to budeme musieť riešiť a budeme 

potrebovať pomoc od mesta. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Uvedomujeme si to, aj samotné opatrovateľky, všetci, istým 

spôsobom nám môžu postupne z toho systému vypadávať v rámci svojich zdravotných 

problémov a riešime to. Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, keďže aj ja som bol oslovený, ohľadom tých 

nákupov, lebo dostali občania SMS od mesta, k tomu poviem ostatní kolegovia iba toľko, 
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mesto poslalo SMS, ak to mesto nezvládne, mesto bude zodpovedné, teda pán primátor to 

berie na seba, poďme ďalej, keďže máme len minútu. Neviem prečo bola vypichnutá len 

Košická aréna OZ, možno sa nebudú konať dni mesta, kopec vecí, hovorili sme, že z 

programu nebudeme presúvať, keď bolo niečo na šport určené, mohli sme dať športujúcim 

deťom v Košiciach, veď sa naštartujú procesy, budú potrebovať trénerov, s tým súvisí aj to, 

ten bod d), prečo som žiadal hlasovať per partes. Bod 4, hovorí sa tu o tom vypustiť bod 4, 

čiže konkrétne dotácie pre kultúrne inštitúcie, ktoré síce teraz nemajú činnosť ale majú 

zamestnancov, platia energie, viete im vybaviť odklad platenia vody, elektriny a ešte k 

bodu číslo 3 sa vyjadrím zrejme v samostatnom príspevku, nakoľko rešpektujem rokovací 

poriadok na rozdiel od vedenia, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, vysvetlenie prečo 100.000,- EUR z občianskeho 

združenia Steel aréna a prečo sú to takto, do dotácii môžeme ísť jedine z bežných peňazí, 

nemôžme ich použiť z rezervného fondu, proste tento zákon musíme rešpektovať, preto 

trebalo nájsť položku, ktorú vyberieme. Dnes vieme jednoznačne, že hokejová kvalifikácia 

sa v Košiciach diať nebude, na ňu sme vyčlenili sumu 100.000,- EUR, na to, aby sme ju 

Slovenskému zväzu ľadového hokeja ponúkli, aby to mohli zorganizovať. Toto padlo, to je 

definitívne, preto to  bolo najjednoduchšie použiť túto položku. Toto uznesenie hovorí aj 

o tom, že my pripravíme kompletný návrh, kedy výdavkovú časť, jednoducho mesto 

Košice, ale všetky mestá, všetky samosprávy na Slovensku musia zoškrtať, musíme krízovo 

prerobiť celý rozpočet od piky a toto budeme musieť vám predložiť na najbližšie 

zastupiteľstvo a budeme sa s tým musieť popasovať. Nech sa páči pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Poslal som vám návrh, ktorým chcem zastaviť takéto 

zhromaždenia, čo sme dnes urobili, napriek zdravému rozumu. Sme tu pre to, aby sme 

vyriešili Košice a vyriešili celé Košice. Poslal som včera 1 návrh, ktorý môže pomôcť 

starostom, starostkám našich mestských častí, aby neboli nútení zvolávať ďalších 22 

miestnych zastupiteľstiev, nevidím ho tam zahrnutý, tak ho prečítam ešte raz, pretože 

máme tu už starostu, ktorý sa snaží tiež robiť záchrancu a kvôli 3000 eurám, zvoláva 

miestne zastupiteľstvo. Chcem vás poprosiť pošlime tieto peniaze na mestské časti, nech 

nie sú nútení volať znova ďalšie a ďalšie poslanecké zbory, na takéto rizikové stretnutia. 

Zodpovedne prepočítal pán starosta Ihnát, že pre mestskú časť je potrebné 3.000,- EUR, čo 

je po prepočte 13 centov a dávam vám návrh uznesenia, aby sme nemuseli vydierať 

poslancov, že musia prísť na zastupiteľstvo kvôli schváleniu 3.000,- EUR. Tzn. e) bod 

dopĺňam, vyčleniť a zaslať na každú mestskú časť mimoriadnu dotáciu 0,13 centov na 

obyvateľa, na opatrenia, ktoré pomáhajú obyvateľom pred šírením koronavírusu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: To je jedna možnosť, druhou možnosťou je to čo sme pripravili, že 

každému jednému starostovi dáme jedno euro za to, ak pomôže zrealizovať dopravu pre 

samotného seniora, lebo mu vzniká náklad, jak doprava, tak možnože nejaká ochranná 

pomôcka a ďalšie veci, čiže jedno euro, konkrétna pomoc, každému mestská časť komu 

pomôže a dokáže to nejakým spôsobom nám zúčtovať, tá metodika príde, je väčšia pomoc 

ako tých 13 centov a budeme to robiť z tej kapitoly, sociálna výpomoc a s tým súvisiace 

výdavky, dobre hovorím, pani Dudová...takto, áno je to tak a čo sa týka... okej, čiže 

ďakujem pekne, toľko je na moje vysvetlenie, podľa mňa je to väčšia pomoc, konkrétna 

pomoc, konkrétna donáška a je to, čím viac ľuďom pomôžeme, tým to bude efektívnejšie, 

je to viac ako 13 centov, podľa mňa by to malo byť lepšie, na to netreba nič ďalšie 
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upravovať, nech sa páči pán poslanec Ihnát, nasleduje pán poslanec Špak, pán poslanec 

Vrchota, nech sa páči s faktickou. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne, nemám rád populizmus pán 

primátor ako povedal pán poslanec Špak, tak treba vysvetliť občanom a treba vysvetliť aj 

Ťahanovčanom, prečo je zvolané miestne zastupiteľstvo na zajtrajší deň, z dôvodu toho, že 

nemáme schválené kapitálové výdavky, čiže neviem sa pohnúť napr. na Pekinskej ulici 13, 

17 neviem nič urobiť, ďalej schodiská neviem pohnúť na sídlisku Ťahanovce, výtlky, 

chodníky a ďalšie možnosti, ktoré máme, aby sme sa vôbec pohli o centimeter ďalej, takže 

občania, je to veľmi dôležité zastupiteľstvo a populista Špak, ktorý povedal, že kvôli 3 000 

EUR zvolávam toto miestne zastupiteľstvo, je to holý nezmysel. Včera sme pomohli jednej 

pani, ktorú sme riešili 2 dni, naozaj sme boli aj v nemocnici, na poliklinike západ, kde sme 

urológiu riešili, jej ďalšie náležitosti,  pomohlo sa jej, takže chvalabohu a pokračujeme 

takto ďalej, zastupiteľstvo je zvolané kvôli kapitálových výdavkom a schváleniu 

programového rozpočtu mestskej časti Košice sídlisko Ťahanovce, ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh pán poslanec Karaffa. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, dávam procedurálny návrh na ukončenie rozpravy 

bez možnosti diskutovať, ďalej faktickými poznámkami. 

 

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

Karaffu. 

 

Hlasovanie č. 17 -  za: 23, proti: 5, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Nech sa páči pokračuje v rozprave faktickou 

pán poslanec Špak. Prosím nepretláčajme sa, čo je na mestskej časti, platí, každá jedna 

mestská časť, 22 mestských častí, ktorá nám preukáže, že, veľmi jednoduchým spôsobom, 

že pomohla  občanovi, dostane jedno euro, myslím si, že to je postačujúce alebo  resp. 

určite je to nejaká pomoc a nie 13 centov. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Beriete mi čas, ale dobre. Je to určite pomoc, ale my 

nemáme definované na čo pán starosta potrebuje tých 3.000,- EUR, tzn. potrebujem dať 

každému starostovi, starostke, túto dotáciu, či je to na dezinfekciu neviem to je jedno, ale 

dajme im tie peniaze, nech nemusia riskovať a zvolávať ďalšie poslanecké zbory a pán 

starosta Ihnát je mi smutno, že vy každý deň vypisujete, že 30 rokov sa tu nič nerobilo  

a zrazu potrebujete v takejto situácii riešiť výtlky, čo nepočkajú 2 mesiace, keď 30 rokov 

vydržali, vám garantujem, že ľudia toto ospravedlnia. 

 

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

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo, mám riešenie na túto 

vec, práve pred chvíľkou sme v bode 2 schválili pre pána primátora oprávnenie na práve 

dezinfekčné, ochranné pomôcky vo výške, oprávnenie udeľovať dotáciu až do výšky 

5.000,- EUR, takže myslím, že aj toto by sa mohlo na toto použiť a pomôžete pánovi 

starostovi Ihnátovi, dáte mu 3000, MČ Západ môžete dať aj viac, ja sa nepohnevám, 
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ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Je tu aj tam pán Ferjenčík, ktorý v rámci civilnej ochrany viem, že 

zozbieral od vás požiadavky, tzn. ochranné pomôcky, dezinfekčné, dnes už naozaj 

rozprávame aj  o tom, aby sme vedeli človeka v teréne obliecť, toto všetko budeme musieť 

nakúpiť a tým, že chceme, aby mestu to bolo následne preplatené, ten proces nie 

jednoduchý a preto to treba urobiť cez mesto a následne mestským častiam dodáme tieto 

požiadavky, žiaľ máme objednané rúška, máme objednané respirátory, jednoducho tu je 

dnes, poviem to takto, buď každý virológ alebo priekupník s rúškami a tieto veci žiaľ dnes 

nefungujú. Pán poslanec Lörinc. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne, vrátim sa k podstate materiálu, lebo máme 

rozhodnúť o 2,5 miliónoch, ktoré majú byť vyčlenené na riešenie krízovej situácii, to 

absolútne chápem a myslím si, že každý chce pomôcť, lebo kto pomáha rýchlo, pomáha 2 

krát. Na 2. strane po prečítaní materiálu si musím, aspoň ja som skonštatoval, že každý 

zodpovedný, ktorý pristupuje k verejným financiám zodpovedne, musí konštatovať, že tých 

údajov je žalostne málo. Čiže my máme schváliť v podstate teraz nejaký bianko šek, kde 

nám chýbajú presné údaje, mesto hovorí, že ide nakupovať ochranné pomôcky, kupujú sa 

pomôcky, kupuje sa látka, bude sa šiť, s nejakými dobrovoľníkmi, o počte, o ktorom 

nevieme. Čiže bol by som rád, po 1., aby boli presne špecifikované, lebo ak vieme, že 

ideme nakupovať ochranné pomôcky, už teraz vieme cenu, čiže  povedzte čo, koľko kusov, 

za koľko, ak nevieme cenu, tak by som povedal, že posledný mesiac sme trošku niečo 

podcenili v príprave a toto ja osobne zahlasujem, ale musím povedať, že s trpkým pocitom 

v ústach, lebo vypisujem v podstate bianko šek a ja len verím, že budú využité efektívne 

tieto peniaze a 2. vec, ktorú chcem povedať, že teraz po zdravotnej kríze, nás čaká určite 

finančná kríza a preto by som bol rád  aby sme na budúcom zastupiteľstve sa veľmi 

radikálne pozreli na rozpočet, aby všetci tí, čo hovorili, že netreba zvyšovať dane, prišli 

s návrhom že kde budeme škrtať, lebo veľmi rád si to vypočujem, kde sú skryté milióny  

a aby prebehla diskusia ešte pred zastupiteľstvom, aby sme tu opäť nesedeli celý deň, lebo 

naozaj, pripravme sa na zlé časy, či mesto alebo samospráva budeme musieť škrtať, 

ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec kľudne buďte konkrétny, sú tu 

kolegyne, rady odpovedia ak vám niečo konkrétne chýba, na to tu sú, naozaj nie je dôvod 

nejakým spôsobom byť možno podozrievavý. Pán poslanec Horenský. 

 

p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne, na úvod možno Dominikovi, Dominik keď si 

prečítaš ten pozmeňujúci návrh, tam sa hovorí o náraste počtu ľudí o 1000 - 1500 

dôchodcov, ktorých sa asi bude týkať to navýšenie. Ale ja sa chcem práve v tejto záležitosti 

ešte opýtať, v tej dôvodovej správe sa hovorí, že konkrétnu výšku dopadov na rozpočet 

mesta nie je možné v súčasnej dobe presne určiť a potom o ďalšiu vetu sa píše, že čo sa 

týka navýšenia toho počtu dôchodcov o 1000 – 1500 dôchodcov, z toho dôvodu 

odhadujeme nárast rozpočtu v programe o 500.000,- EUR. Môžete nám toto vysvetliť, 

ďakujem pekne a ešte 1 otázočku, ten pozmeňovací návrh je bod číslo c), ale pôvodný 

návrh uznesenia má body a), b), c), d), tak potom ten pôvodný nebude platiť? Ďakujem 

pekne. 
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p. Polaček, primátor mesta: Vaša otázka bola, ste ma vykoľajili teraz, bola ku.. pardon, zapojíte 

pána poslanca, sa ospravedlňujem. 

 

p. Horenský, poslanec MZ: Moja otázka bola, čo sa týka toho pozmeňovacieho návrhu bod c), 

kde v dôvodovej správe sa píše o odhadovanej sume 500.000,- EUR, hej na základe čoho, 

lebo asi 2 vety predtým sa píše, že nevieme odhadnúť. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Áno, vysvetlí vám to pani Dudová, ak teda chcete, štandardne ide o 

to, že dnes vieme, že tie náklady sú okolo 200.000,- EUR, tých stravníkov máme približne 

medzi 300-500, to osciluje, predpokladáme, že ten nárast bude nejaký 2 a pol násobný, je to 

predpoklad, je to odhad, my dnes nedokážeme povedať, že ako sa to bude vyvíjať, preto aj 

ten mantinel sme určili na 3 mesiace, aby sme dokázali povedať, koľko ľudí sa nám do 

služby prihlásilo, čo to bude stáť mestské peniaze, aby sme si vedeli povedať či s tou 

hranicu pracujeme ďalej alebo či prídeme s nejakým novým riešením, nevieme to určiť, 

pretože skupina ľudí, ktorí by túto službu mohli požadovať, je v tisícoch, ale ani dnes ju 

všetci nevyužívajú. Mnohí si radšej uvaria doma  a pod. jednoducho nechcú nejaký dovoz 

stravy. Povedal som všetko? Nech sa páči pán poslanec Karabin. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo k rozpočtu. To čo vravel kolega Lörinc, 

kolegovia rozhodujeme dnes o 2 a pol miliónoch EUR, 75 miliónov korún. Ste si pozreli na 

čo to ide? Ja nevidím, že koľko masiek chce kúpiť mesto za akú cenu, nevidím koľko 

oblekov, koľko návlekov, nič nevidím, vidím tu 3 čísla, 2 a pol milióna EUR. Odhad 

z brucha. Nič, nemáme šajnu absolútne za 3 mesiace, koľko treba dať na seniorov, koľko 

budú stáť donášky, nevieme nič, ale o 2 a pol melóna máme rozhodovať. Ďalšia vec je, 

10 % pán primátor, bod číslo d). Prečo späť na 10%, kvôli čomu? Málo to je? Už tých 2,5 

milióna nie je ničím krytých, neviem, či sa kolegovia o všetkom, tak, takí spokojní, že 

všetko vedia, netuším. Kolegovia už vedeli aj vy, že parkovanie bude zdarma, všetko, vy 

ste asi vizionár nejaký, 2,5 milióna EUR. A keď chceme, že kde ich nájdeme tie peniažky, 

tak tí čo hlasovali za zvyšovanie daní, kolega, Cesta Jána Pavla II,  nemusí byť toho roku, 

našli sme melón a pol. Niekde bude treba škrtať, to je pravda, netrebalo hlasovať 

populisticky a zvýšiť dane, trebalo premýšľať. 

 

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

 

p. Gibóda, námestník primátora: Faktická poznámka. Kolegovia poslanci, mne bolo udelené 

slovo pán poslanec, nemusíte tuná na mňa kričať. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ja sa ospravedlňujem, som si neuvedomil, že boli zastavené aj 

faktické, mrzí ma to pán poslanec, prepáčte, prosím kľud. Pán poslanec Djordjevič máte 

slovo. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, ospravedlňujem sa, ten človek ma neskutočne vie 

vytočiť. Idem ďalej, v poriadku, pán primátor hovorí sa v bode d), že sa má vypustiť 

dotácia Sándora Máraiho, cirkví, Rada seniorov, Občianske združenie, Young angels, 

Maratónsky beh, Sršne, Hokejová Académia. Nepíše sa, čo bude ďalej, ste len niečo 

naznačil ale z tohto zrušenia uznesenia zrušíme peniaze, že tie kluby prestanú existovať, 

lebo takto laicky to vnímam, tak je vypísaná, áno, ruší sa bod 4, prečítal som si uznesenie č. 
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386, ale aby som sa neoberal o sekundy, tak sa chcem ešte vyjadriť k tomu, čo povedal pán 

Karabin. Bolo odsúhlasené, že budete mať 5 % v rámci programu a teraz sa bavíme o 

celkových príjmoch do výšky 10 %, čiže toto zastupiteľstvo nemalo byť o 2,5 milióna, toto 

zastupiteľstvo je otvorenie na lietanie miliónov kade-tade. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec vy rozprávate o bode c), dobre rozumiem? Si spájate 2 

veci. Čo sa týka dotácií a grantov, súvisí to s tým, že všetci sme si vedomí toho, že musíme 

prehodnotiť nanovo rozpočet a jednoducho prehodnotiť každú jednu dotáciou, či je 

opodstatnená v tejto, v tomto krízovom období alebo nie, to je 1 časť. Písmena d) o ňom 

rozprávate, pán poslanec, písmeno d), hovorí o časti b), nie časti a), prosím čítajte 

s porozumením. Pán poslanec Strojný, nech sa páči. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, no mal som pripravený pozmeňovák k tomuto 

návrhu, ale nepredložím ho, ale aspoň vysvetlím. že čo mi tak trošku vadí. Potrebovali ste 

zohnať niekde 100 000, niekde mimo programového, no niekde mimo rezervného fondu 

a zobrali ste ju práve košickej aréne, to mi trošku príde také že nie v poriadku, aj keď áno, 

nebude sa tam konať to čo sa malo, ale to nebude ani inde, ale dobre oukej, už teraz s tým 

neurobím nič, jediné chcem aj kolegom povedať, že s tým déčkom nemôžem súhlasiť ani 

ja, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, my sme nechceli zasahovať do tých vecí, ktoré sú 

jednoducho aktívne, otvorené. Na 2. strane ja si nemyslím, že máme teraz dotácie pre 

športovcov úplne zastaviť, jednoducho aj oni musia prežiť, tak isto aj kultúrni operátori 

musia prežiť, čiže  musíme nájsť riešenie, aby časť, nejaký zlomok peňazí bol doručený 

tým, ktorí jednoducho v čase, keď začnú veci fungovať, mohli fungovať. Nemôžeme dať 

týmto športovým operátorom, kultúrnym operátorom, jednoducho všetko zoškrtať a 

musíme veľmi citlivo nájsť riešenie, aby jednoducho dokázali kluby prežiť, aby dokázali 

zaplatiť svoje náklady a aby v tom ďalšom období, ktoré je pred nami jednoducho dokázali 

poskytovať tú istú činnosť, tie služby, či už športovcov, či už v kultúre. Bude to veľmi 

ťažké rozhodnutie, ale určite dneska niečo zobrať a dať na nulu by nebolo zodpovedné, 

lebo my musíme sa dívať aj na tú druhú stranu. Čo sa týka písmena d) pán poslanec, sme tu 

aj preto, pretože posledným uznesením sme zablokovali veci tak, že ja nedokážem do 

civilnej ochrany posunúť peniaze, ktoré jednoducho potrebujú. Ja som  vtedy vravel, že čo 

ak sa spadne nejaký most, budeme sa musí stretávať, budeme musieť veľmi aktívne 

fungovať a ten čas sa stal. Sme naozaj v ťažkom období, skúsme sa dívať na to, že my 

nevieme, čo nás ešte čaká. Prajem si, želám si, aby Košice tú situáciu, ktorú majú dnes, 

možno pod kontrolou udržali, aby tu nakazení nepribúdali a my sme si mohli povedať o 3 

mesiace, že sme to zvládli, ale musíme myslieť aj tak, že jednoducho sa môže stať situácia, 

že jednoducho o 10 dní to môže byť úplné peklo, úplná katastrofa, neviažme veci, naozaj 

prosím nechajte dôveru mestu. Dnes sme tu, mnohí ste vyjadrili názor, že nie správne tu 

byť, my nevieme ako Národná rada prijme opatrenia, ako budeme hlasovať, je to o tom, 

ďakujem pekne. Posledný príspevok pán poslanec Špak. Ospravedlňujem sa, že som viac 

rozprával. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem, budem sa snaží byť stručný. Mám tu ešte 1 návrh uznesenia, 

ktorý súvisí aj s tým, že sme naozaj dostali veľmi málo informácií, na čo chceme minúť 

tých x miliónov eur. Tak isto verím, že aj poslanec Karabin, starosta, bude spokojný, keď 
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toto navrhnem, pretože naozaj potrebujeme kontrolu a keďže to vnímam už od 1. 3. 

doslova, tak pohyby cien na trhu sú neskutočné. Doslova zo dňa na deň, preto mám návrh 

uznesenia nasledovný. Po f), doplniť bod f) mestské zastupiteľstvo poveruje UHK, Útvar 

hlavného kontrolóra, kontrolou efektívnosti a správnosti každej objednávky súvisiacej s 

riešením situácie pred jej podpisom, platné do ukončenia mimoriadnej situácie. Verím, že 

ste rozumeli. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ja s tým problém nemám, kontrolujeme, čo a ako chceme. Možnože 

aj to vás obmäkčí, že treba veci robiť úplne inak. Prosím kolegov, aby ste ma počúvali. Je 

tu 1 drobný, technický, technická vec, prosím či správne viem. Ospravedlňujeme sa, 

pozmeňujúci návrh, ktorý sme predložili a čítala ho pani námestníčka a hovoril o 

pozmeňujúcom návrhu k bodu, návrh na jej 1. zmenu programového rozpočtu, návrh 

uznesenia sa dopĺňa písmeno c), kde hovorí, že c) schvaľuje zvýšenie hranice dôchodku, 

pre priznanie účelového finančného.., nemá to byť písmeno c), ale písmeno e) a tak isto pán 

poslanec Ténai, ak si môžeme takto očne dohodnúť, že vám prepíšeme uznesenie, nebude 

to písmeno c), ale písmeno e), aby sme to mali v poriadku. Môže byť? Ďakujem pekne, čiže 

prosím tieto návrhy opravme na písmená e). Ďakujem návrhová komisia, že to zapracovala, 

ukončujem diskusiu, bola zároveň ukončená aj procedurálnym návrhom. Poprosím 

návrhovú komisiu, aby v zmysle zaslaných návrhov postupne prečítala jednotlivé návrhy na 

uznesenie, ďakujem. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia obdržala 1. pozmeňujúci 

návrh od pani námestníčky Gurbáľovej, ktorý sa týka po konzultácii, doplnenia nového 

bodu e) v uznesení. Čiže pozmeňujúci návrh, Návrh na 1. zmenu programového  rozpočtu 

mesta Košice na rok 2020. V návrhu uznesenia sa dopĺňa písmeno e) v nasledovnom znení: 

e) schvaľuje zvýšenie hranice dôchodku pre priznanie účelového finančného príspevku na 

stravovanie dôchodcov v období platnosti mimoriadnych opatrení v dôsledku pandémie 

Covid 19, na obdobie od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020 zo 415,- EUR na 450,- EUR. 

Koniec návrhu. 

 

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

 

Hlasovanie č. 18 - za: 28, proti: 0, zdržali: 2 

 

p. Polaček, primátor mesta:. Tento návrh prijatý bol, nech sa páči pokračujeme ďalej. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Vzhľadom na schválenie tohto návrhu je 

bezpredmetné hlasovať o návrhu pána Ténaia, ktorý vlastne navrhuje to isté doplniť, ale 

bolo to bez obmedzenia. Jeho návrh hovoril od 1. apríla bez obmedzenia, keďže sme 

doplnili návrh v znení. 

 

p. Polaček, primátor mesta: ďakujem pekne prosím pokračujte. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalším pozmeňovací návrh, momentík 

usporadúvam si to. Ďalší pozmeňujúci návrh je od, pardon, doplňujúci od pána poslanca 

Špaka, navrhuje doplniť písmeno f), skutočne ťažko sa to číta, vyčleniť a zaslať na každú 

MČ mimoriadnu dotáciu 0,13 EUR/ obyvateľa na opatrenia, ktoré pomáhajú obyvateľom 



25 
 

pred šírením koronavírusu. Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Skadiaľ, z ktorej položky tam nie je? Pardon, hlasujeme. 

 

Hlasovanie č. 19 - za:14, proti: 1, zdržali sa: 14 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol, nech sa páči prosím pokračujte návrhová 

komisia. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalšie návrh doručený od pána poslanca 

Špaka, doplňuje písmeno g), poveruje ÚHK kontrolou efektívnosti a správnosti každej 

objednávky súvisiacej s riešením situácie pred jej podpisom. Platné do ukončenia 

mimoriadnej situácie. Koniec z návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Hlasujte, nech sa páči. 

 

Hlasovanie č. 20 - za: 19, proti: 0, zdržali sa: 12 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nasleduje písmeno.. pôvodný návrh nech sa páči. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Podľa procedurálneho návrhu máme hlasovať 

o jednotlivých bodoch samostatne opäť. Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo  

v Košiciach podľa § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice za A schvaľuje a) 1. zmenu 

programového rozpočtu mesta Košice na rok 2020 v zmysle predloženého návrhu, za b)  

v zmysle predloženého návrhu a za c) v zmysle predloženého návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči prosím hlasujte. To je pôvodný, dobre 

hovorím? Pôvodný návrh. 

 

Hlasovanie č. 21 - za: 29, proti: 1, zdržal sa: 1 

 

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

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalšie, B. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa príslušných právnych predpisov za B odporúča primátorovi prehodnotiť v súlade s 

§ 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 zákona o rozpočtových pravidlách, ďalej podľa predloženého 

návrhu. 

 

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

 

Hlasovanie č. 22 - za: 29, proti: 1, zdržal sa: 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, pokračujte návrhová komisia. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Bod C. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

schvaľuje za C žiada primátora mesta Košice predložiť finančné opatrenia na zmiernenie 

ekonomických dopadov a to znížiť výdavkovú časť rozpočtu, ďalej podľa predloženého 
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návrhu. 

 

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

 

Hlasovanie č. 23 - za: 29, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

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

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pardon. D Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

za D mení uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 338, ďalej podľa 

predloženého návrhu. 

 

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

 

Hlasovanie č. 24 - za: 16, proti: 7, zdržali sa: 7 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne myslím, že sme vyčerpali. 

Ďakujem pekne všetky návrhy boli prijaté tak takýchto navrhla komisia, ďakujem pekne. 

- - - 

 

Bod č. 5 

Návrh na úpravu platu primátora z dôvodu ekonomických opatrení súvisiacich  

s pandémiou ochorenia COVID-19 
 

p. Polaček, primátor mesta: Otváram k tomuto bodu diskusiu. Myslím, že nie je k nej čo 

rozprávať. Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Počujeme sa? Ďakujem. Chcem sa spýtať, takéto uznesenia, že 

mestské zastupiteľstvo berie na vedomie, pozastavuje, určuje, že k čomu to je dobré. Alebo 

inak sa opýtam. Urobiť na svojej stránke príspevok, znížil som si plat alebo znižujem si, 

proste vy stále...tu len vás chcem upozorniť, vy stále predbiehate. Aj dnešné opatrenia. 

Objednáte státisíce rúšok, tony látky, všade sa vtrepete, idete ako virológ do televízie 

diskutovať, už ste naozaj expert na COVID, za chvíľu liek vynájdete a potom v rozpočte 

hľadáme, aby sme presunuli. Nič som tým nechcel povedať, je to dobré rozhodnutie, škoda, 

že len s termínovým obmedzením, ale podporujem samozrejme, ale vravím vám, najprv 

prekročte a potom skáčte hop. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, vaša zloba je nekonečná. Nech sa páči, pán poslanec 

Gibóda. 

 

p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec, musím s vami súhlasiť v jednej veci, 

čo ste práve povedal, keď ste tým nič nechcel povedať, tak nabudúce radšej mlčte, 

ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Do diskusie sa nikto nehlási, poprosím návrhovú 

komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie a diskusiu uzatváram. 
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p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo 

v Košiciach podľa § 10 ods. 3 písmena k) zákona č. 401 z roku 90 Zb. o meste Košice v 

znení neskorších predpisov a § 3 a 4 zákona č. 253 z roku 94 Zb. o právnom postavení 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov po a) 

berie na vedomie informáciu primátora o vzdaní sa platu nad minimum stanovené zákonom 

č. 253 z roku 94 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí  

a primátorov miest v znení neskorších predpisov v termíne od 01.04.2020 do 31.12.2020, 

po b) mení uznesenie č. 58 zo dňa 14.februára 2019  tak, že pozastavuje jeho účinnosť od 

01.04.2020 do 31.12.2020, ďalej len rozhodná doba, po c) plat primátora určuje, plat 

primátora počas rozhodnej doby v základnej výške podľa § 3 ods. 1 zákona. Koniec návrhu. 

 

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

 

Hlasovanie č. 25 - za 28, proti 0, zdržali sa 2 

 

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

- - - 

 

Bod č. 6 

Dodatok č. 2 k Tarife DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 6 predkladám materiál. Pán poslanec Filipko ma 

informoval, že má vyprecizovaný návrh, ktorý sme si prešli na mestskej rade. Poprosím 

týmto pána poslanca, aby predniesol návrh na zmenu. 

 

p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Po konzultácii, ako som to písal, aj s pánom 

generálnym riaditeľom, aj riaditeľom dopravy, teda s dopravným podnikom, aj s 

predsedom predstavenstva upravujeme tento návrh, ktorý pôvodne stanovoval rozhodné, 

nejaké obdobie, kedy sa bude posudzovať udelenie takej tzv. kompenzácie, pôvodne to 

bolo zo dňa 09.03.2020 a navrhujeme to posudzované obdobie predĺžiť od 09.03., čo je 1. 

deň, pracovný deň po jarných prázdninách a toto obdobie stanoviť až do konca mesiaca, 

teda do 31.03.2020, lebo to je obdobie, kedy všetci tí, ktorí potrebovali alebo potrebujú 

jazdiť MHD, si tie mesačníky alebo dlhšie časové lístky kúpili. Vzhľadom na to, aby sme 

veľmi férovo poskytli túto kompenzáciu čo najširšiemu rozsahu tých ľudí, ktorí pravidelne 

využívajú mestskú hromadnú dopravu a v týchto ťažkých časoch nemôžu využívať v takej 

kvalite a v takom rozsahu, ako boli na to zvyknutí. Preto predkladám pozmeňovací návrh, 

ktorý som poslal, žiaľ, iba včera večer, lebo až včera večer som sa k tomu dostal, aby som 

to napísal: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov 

schvaľuje zmenu textu v celom rozsahu v časti príloha nasledovne: pôvodný text v znení 

dňa 09.03.2020 sa nahrádza textom obdobie od 09.03.2020, 00:00 hodín do 31.03.2020, 

24:00 hodín. Zároveň sa upravuje číslovanie odsekov, namiesto 1 až 3 na 1 až 4. Príloha po 

úprave je súčasťou pozmeňovacieho návrhu. V prípade, ak máte otázky, budeme 

odpovedať. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec, chcel by som vás poprosiť, mňa ešte 

ráno upozornili kolegyne, skupina občanov ma poprosila, či nevieme 60 dní zmeniť na 2 

mesiace. Ide o to, že oni dôvodia tým, že ak deviateho niekto mal platné, aby jednoducho sa 
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ľahšie tomu revízorovi odrátalo 2 mesiace, keď deviateho, deviateho, keď tridsiateho 

prvého tridsiateho prvého, nech to nie je 60 dní, keď....takýto návrh prišiel, skúste to 

zvážiť. Nech sa páči, máte slovo pán poslanec. 

 

p. Filipko, poslanec MZ: Neodporúčam riešiť toto, nakoľko v našom tom tarifnom poriadku 

pracujeme s údajmi 30 dní, 90 dní, 180 dní, 365 dní tzn., že všetky tieto mesačníky sa 

datujú na 30 dní. Teda štandardne, ďakujem. 

 

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

 

p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem. Ja viacmenej sa chcem opýtať, lebo minule bol prerušený ten 

bod, či tie návrhy, ktoré sme mali, pokračujú ďalej alebo treba znova predložiť, lebo tam v 

mojom návrhu bol aspoň dátum 01.03., čo samozrejme už je nereálne, či predložím nový od 

01.04.? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec takto. Tam ten bod bol prerušený, dnes je neplánované, 

to znamená, my sa k tomu vášmu bodu vrátime, dovolím si povedať, bolo by možno teraz 

nezodpovedné, aby sme robili rôzne skupinové zľavy, keď nie je naším cieľom v tejto 

chvíli podporovať hromadnú dopravu, čo je trošku zvrátené oproti tomu, čo štandardne 

máme v záujme. S faktickou ešte pán poslanec Saxa, pardon. 

 

p. Saxa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, je mi jasné, ale raz to obdobie pominie  

a chcel som to pri jednom celku urobiť, hej, čiže teraz samozrejme netlačme ľudí do 

spoločnej prepravy, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Pravdepodobne máme veľa toho, čo musíme čítať a 

nasať, ale ja som spomínal v e-maily aj kolegom, že si myslím, že tí obyvatelia naši viac 

ocenia túto zľavu 2 mesiace alebo 60 dní naviac až v prípade, že mimoriadna situácia 

nebude, keď nastúpia do škôl, keď nastúpia do práce, keď budú vyžmýkaní možnože až 

v septembri, októbri, nevieme, dokedy bude mimoriadna situácia. Preto si myslím, že nikto 

z nás nevie odhadnúť, kedy tá mimoriadna situácia začne a preto by som navrhoval nie 

teraz to viazať, teraz, keď musia byť zamknutí doma, dať im tie 2 mesiace, ale navrhujem 

4. bod predlženie začína ďalším mesiacom po ukončení mimoriadnej situácie. Ak mi 

rozumiete, tie 2 mesiace jazdy, ktoré mi im teraz ideme dať, im dajme až potom, keď budú 

môcť chodiť do roboty, do školy. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec, našim cieľom je hlavne v to, že ľudia 

mali nakúpené časové lístky a my sme v istý deň zmenili prepravný poriadok a to, čo si 

kúpili, jednoducho od dopravného podniku, v danom čase nedostali, lebo očakávali, že 

mestská hromadná doprava pondelky, piatky chodí v režime a nie v režime štátnych 

sviatkov. To znamená, my sme zmenili pravidlá a ľudia majú nakúpené lístky. Našim 

cieľom je kompenzovať toto. To, že ak chceme sa baviť v budúcnosti, akým spôsobom 

pomôcť verejnosti, pretože ako povedal tu jeden vás, teraz máme krízu zdravotnú, máme 

pandémiu, potom príde kríza finančná, to je už otázka, čo vymyslíme možno v tom júni, 

keď budeme vedieť, čo nás tieto opatrenia stáli a budeme hľadať ďalšie možnosti ako 
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Košičanom prijsť v ústrety a dať im ďalšie možnosti na to, aby dokázali ten krízový aj 

finančný stav následne absorbovať a jednoducho prežiť. Nech sa páči, pán poslanec 

Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor, keďže pán poslanec Filipko spomínal, 

že konzultoval danú problematiku s generálnym riaditeľom dopravného podniku, chcem sa 

opýtať, či už máme generálneho riaditeľa, či ste podpísal nakoniec uznesenie, lebo som to 

nejako neodsledoval a či ste mali zákonnú oporu v zákone nepodpísať. Teda jasne sa 

pýtam, pán primátor, máme už generálneho riaditeľa nastálo alebo ešte budú čachre-

machre, lebo zachytil som, že ste tam údajne poslali nejaký kontroling a audit a niečo tam 

sa snorí, takže aj o tom nám povedzte, prosím. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Karabin. Tento bod je Dodatok číslo 2 

k tarife. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Pán primátor, ja by som navrhoval tým, ktorí 

si zakúpili takéto časové cestovné lístky, vrátiť alikvotnú časť financií a nie teraz im 

predlžovať niečo o 60 dní, aby sa prevážali, aby mali takú najdrahšiu jazdu so šoférom 

autobusu, doslova v prázdnom autobuse. My im teraz ponúkame jazdu zdarma alebo za 

pánboh zaplať v prázdnom autobuse. Teraz im je to úplne nanič. Ak to chceme dať, ako 

kolega Špak vravel, tak potom po tej kríze, keď chceme byť takí dobrí, dajme im tých 60 

dní, predĺžme o 60 dní alebo teraz im vráťme financie, alikvotnú čiastku, kto si čo zaplatil. 

Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči. Reagujete na pána poslanca 

Karabina? 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Na poslanca Karabina, áno. Niektoré návrhy 

fajn sa zdajú na pohľad dobré a lepšie, ale niekedy si všetko potrebné rozmeniť na drobné a 

prakticky by to znamenalo to, že ja chodím do práce električkou, že by som si vlastne túto 

časenku musel vlastne vyhodiť z puzdra, archivovať dokým neskončí kríza, už teraz na nej 

nieje nič vidno, lebo tá tlač bledne a potom vlastne by som prišiel niekedy za 4 mesiace na 

dopravný podnik a chcel by som... ja napr. toto opatrenie podporujem. Toľko som chcel. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Diskutujúcich sme vyčerpali, diskusiu uzatváram, 

poprosím návrhovú komisiu, aby predložila pozmeňujúci návrh. Nech sa páči. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Čiže pozmeňovací návrh, ktorý som predložil 

ešte raz. Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach: Mestské zastupiteľstvo 

v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje zmenu textu v celom 

rozsahu časti príloha nasledovne: pôvodný text v znení dňa 09.03.2020 sa nahrádza textom 

obdobie od 09.03.2020, 00:00 hodín do 31.03.2020, 24:00 hodín, zároveň sa upravuje 

číslovanie odsekov namiesto 1 až 3 na 1 až 4. Príloha po úprave je súčasťou 

pozmeňovacieho návrhu. Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte. 
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Hlasovanie č. 26 -  za 28, proti 1, zdržal sa 1 

 

p. Polaček,  primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Nech sa páči, návrhová komisia. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší návrh, čo sa týka tohto materiálu 

predložil pán Špak. Pod číslom 4 ...štvorku máme, ale v pôvodnom návrhu boli číslované 

len 3, to som ja vlastne zmenil, ale prečítam vám návrh, ktorý predložil pán Špak. Bod číslo 

4, predlženie platnosti o ďalších 60 dní nastane v ďalší mesiac po mesiaci, v ktorom bola 

ukončená mimoriadna situácia. Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujte o návrhu pána poslanca. 

 

Hlasovanie č. 27 - za 18, proti 0, zdržali sa 13 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh uznesenia k bodu číslo 6: 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste 

Košice v znení neskorších predpisov schvaľuje Dodatok číslo 2 k tarife DPMK a.s. pre 

mestskú hromadnú dopravu v znení prílohy v zmysle schválených pozmeňovacích návrhov. 

Koniec návrhu. 

 

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

 

Hlasovanie č. 28 - za 29, proti 0, zdržal sa 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Návrhová komisia všetko? Ďakujem pekne. 

- - - 

 

Bod č. 7 

Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 

v programovacom období 2014 – 2020, Prioritná os 3 Verejná osobná doprava, Špecifický 

cieľ 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a 

rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu, pre projekt 

„Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa – 2. časť, projektová 

dokumentácia“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram rozpravu. Ak sa do rozpravy nikto nehlási, 

uzatváram rozpravu v tomto bode a poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na 

uznesenie. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo 

Košice podľa § 10 ods. 3 písmená c) a d) zákona č. 401 z roku 90 Zb. o meste Košice  

v znení neskorších predpisov po a) zrušuje podľa predloženého návrhu, po b) schvaľuje 

podľa predloženého návrhu, po c) poveruje štatutárny orgán mesta Košice na uzatvorenie 

zmluvy o dielo podľa časti a) písmena e). Koniec návrhu. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 29 -  za 30, proti 0, zdržali sa 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 
- - - 

 

Bod č. 8 

Predloženie žiadosti o NFP v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, 

Prioritná os 4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, 

Špecifický cieľ: 4.4.1 – Zvýšenie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich 

s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území, za účelom realizácie projektu: „Rozvoj 

energetických služieb na území mesta Košice, 2.etapa“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram diskusiu v tomto bode. Pán poslanec Ténai. 

 

p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem. Ja sa chcem spýtať, na základe čoho sa vyberali objekty v 

prílohe a v prípade, že je možné doplniť, poprosil by som doplniť do tejto prílohy objektov 

objekt Amfiteátra na Festivalovom námestí číslo 2 v MČ Košice Sever a tak isto objekt 

kultúrno-spoločenského centra na ulici Obrancov mieru číslo 1 v MČ Košice Sever. 

Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, je to otázka na odborné referáty, poprosím pána 

zástupcu magistrátu, pána Richarda Dlhého, aby vám ozrejmil danú vec. Nech sa páči, pán 

Dlhý, máte slovo. 

 

p. Dlhý, zástupca riaditeľa: (mimo záznam) ...opakované kolá, vyzvali sme mestské časti, 

mestské podniky, aby nám dali podnety a požiadavky, ktoré majú pre tento prípad. Tie, 

ktoré sme dostali, tie sme zapracovali. Ten zoznam, ktorý tam je, je orientačný. V prípade, 

že nám to benchmarky dovolia, doplníme aj tie ďalšie, ktoré prídu alebo ozvala sa ešte MČ 

Juh, takže keď MČ Sever doplní, tak ak to bude možné, tak to doplníme. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, diskusiu uzatváram v tomto bode  

a poprosím návrhovú komisiu o predloženie, prečítanie návrhu na uznesenie navrhnú 

uznesenie. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo 

v Košiciach podľa paragrafu 10 ods. 3 písmená c) a d) zákona 401 z roku 90 Zb. o meste 

Košice v znení neskorších predpisov schvaľuje návrh podľa predloženého návrhu. 

 

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

 

Hlasovanie č. 30 - za 30, proti 0, zdržali sa 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, tento návrh prijatý bol. Pán poslanec Lörinc hlasoval 

za, pre technický problém, prosím, nahlásiť jeho hlasovanie. 
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Záver rokovania 

 

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček skonštatoval, že program mimoriadneho 

zasadnutia sa vyčerpal a poďakoval sa všetkým za účasť.  

Vyhlásil XIII. (mimoriadne) zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach za ukončené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Marcel Čop  Ing. Jaroslav Polaček 

riaditeľ Magistrátu mesta Košice primátor mesta Košice  
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