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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach


Z á p i s n i c a
z XXII. Rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 26.2.2009


Prítomní: podľa prezenčných listín

Rokovanie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. František Knapík,  primátor mesta Košice, na ktorom privítal prítomných poslancov a hostí. Konštatoval, 

že v úvode rokovania bolo z 50 poslancov mestského zastupiteľstva prezentovaných 32, čo je  väčšina a mestské zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.

K programu rokovania

p. Knapík, primátor mesta Košice – Doplnil program, ktorý bol predložený v pozvánke 
o tieto body:
7/1 – Návrh na viazanie rozpočtových prostriedkov v Programovom rozpočte mesta Košice na rok 2009
7/2 – Informácia o záujme spoločnosti FORDINGTON LTD London, ktorá má záujem o odkúpenie pozemkov v k.ú. Nové Ťahanovce, ktoré sú vo vlastníctve mesta Košice.

p. Čečko, námestník primátora mesta Košice -  Doplnil program rokovania mestského
	zastupiteľstva o tieto materiály:
	16/1 -  Regionálne stratégie pre predchádzanie katastrofám 
	16/2 -  Spracovanie kultúry mestského regiónu.
	Navrhol presunúť bod číslo 6 –Informácia generálneho manažéra OZ Košická 
aréna o činnosti  a prerokovať ho ako bod 0.

p. Buraš, poslanec MZ – Doplnil program rokovania o bod 5/a – Zriadenie stálej 
komisie mestského zastupiteľstva pre hospodársku krízu.

p. Filipko, poslanec MZ – Navrhol zaradiť do programu rokovania bod  19/1 – Vstup
mesta Košice do združenia Slovenská parkovacia asociácia. Materiál bol zverejnený medzi materiálmi na zaradenie.

p. Pajtáš, poslanec MZ – Navrhol zaradiť  materiál od skupiny poslancov pod bodom 
7/3 – Riešenie dopadov hospodárskej krízy na mesto Košice, zmierňovanie následkov hospodárskej krízy formou predaja pozemkov v k.ú. Nové Ťahanovce vo vlastníctve mesta Košice pre FORDINGTON LTD London.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Navrhol p. Pajtášovi dohodu, aby sa body 7/2 a 7/3	spojili do jedného bodu. Z úrovne mesta je pripravená informácia.

p. Pajtáš, poslanec MZ – Súhlasil s návrhom primátora mesta a aj s tým, aby sa to 
spoločne prerokovalo ako bod 7/2.

p. Olejník, poslanec MZ – Navrhol zaradiť do programu rokovania bod 
41/1 – Odvolanie členov neposlancov z komisie životného prostredia a verejného poriadku.

p. Matoušek, poslanec MZ – Požiadal, aby po schválení bol poslancom predložený 
upravený program rokovania.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Uzavrel možnosť vykonať zmeny v programe 
rokovania a dal hlasovať o jednotlivých návrhoch. 

Hlasovanie č. 1 o zaradení bodu 7/1 – Návrh na viazanie rozpočtovaných prostriedkov
v Programovom rozpočte mesta Košice na rok 2009:
za 36, proti 1, zdržali sa 2, nehlasoval 1.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že návrh na doplnenie programu bol 
prijatý.

Hlasovanie č. 2 po dohode s p. Pajtášom o zaradení bodu 7/2 – Informácia o záujme spoločnosti FORDINKTON LTD London a odkúpenie pozemkov v k.ú. Nové Ťahanovce vo vlastníctve mesta Košice:
za 36, proti 1, zdržali sa 3, nehlasoval -.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že návrh na doplnenie programu bol 
prijatý.

Hlasovanie č. 3 o zaradení bodu 16/1 – Regionálne stratégie pre predchádzanie katastrofám:
za 39, proti 1, zdržal sa -, nehlasoval -.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že návrh na doplnenie programu bol 
prijatý.

Hlasovanie č. 4 o zaradení bodu 16/2 – Projektový návrh v rámci operačného programu Stredná Európa pre spravovanie kultúry mestského regiónu:
za 40, proti -, zdržal sa -, nehlasoval 1.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že návrh na doplnenie programu bol 
prijatý.

Hlasovanie č. 5 o zaradení bodu 5/a o zriadení stálej komisie mestského zastupiteľstva pre riešenie dopadu hospodárskej krízy:
za 39, proti -, zdržali sa 2. nehlasoval -.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že návrh na doplnenie programu bol 
prijatý.

Hlasovanie č. 6 o predradení bodu 6 ako bod 0. Ide o informáciu zástupcu Košickej arény o činnosti a o zámeroch:
za 39, proti 1, zdržal sa -, nehlasoval 1.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že návrh na úpravu programu bol 
prijatý.

Hlasovanie č. 7 o zaradení bodu 19/1 – Vstup mesta Košice do združenia Slovenská parkovacia asociácia:
za 40, proti 1, zdržal sa -, nehlasoval -.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že návrh na doplnenie programu bol 
prijatý.

Hlasovanie č. 8 a zaradení bodu 41/1 – Zmeny v komisii životného prostredia a verejného poriadku:
za 42, proti -, zdržal sa -, nehlasoval -.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že návrh na doplnenie programu bol 
prijatý.

Hlasovanie č. 9 za celkový program so schválenými úpravami:
za 40, proti 1, zdržal sa -, nehlasoval 1.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že návrh programu so schválenými 
bol doplnkami bol prijatý.

––-     ––-     ––-


Overovatelia zápisnice:
Doc. RNDr. František Olejník, PhD.
Mgr. Štefan Rychnavský

––-     ––-     ––-

Návrhová komisia:
		KDH				Ing. Marián Dittrich
		SDKÚ-DS SMK		Štefan Derján
		SMER-SD, ĽS-HZDS	Tibor Horváth

Hlasovanie č. 10 o zložení návrhovej komisie:
za 40, proti 1, zdržal sa 1, nehlasoval -.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že návrh na zloženie návrhovej
komisie  bol prijatý a návrhová komisia bude pracovať v zložení: pp. Dittrich, 	Derján a Horváth. Požiadal poslancov, aby návrhy k jednotlivým bodom  	rokovania predkladali návrhovej komisii písomne, po ústnej informácii 	prítomných poslancov.

––-     ––-     ––-

0. Informácia o činnosti občianskeho združenia Košická aréna

p. Knapík, primátor mesta Košice – Informáciu prednesie generálny manažér 
občianskeho združenia o činnosti Košickej arény a o pripravovaných akciách  v súvislosti s majstrovstvami svete v ľadovom hokeji.

p. Havrila, generálny manažér OZ Košická aréna – Je rád, že môže na pôde Magistrátu 
mesta Košice odprezentovať činnosť  Steel arény a oboznámiť prítomných s ich cieľmi, čo sa týka výstavby tréningovej haly.
Steel aréna, košický štadión Ladislava Trojáka je oficiálny názov objektu. Jeho jediným vlastníkom je občianske združenie Košická aréna. Toto vzniklo v roku 2003. Štatutárnym orgánom je správna rada.  Prezidentom správnej rady je 
Ing. Miško. Mesto Košice v správnej rade zastupuje Ing. František Knapík, ktorý má funkciu druhého viceprezidenta. Členmi správnej rady za mesto sú páni Čečko a Vargovčák. V predloženom materiáli je uvedené aj zloženie dozornej rady. 
Hokejový klub HC Košice nie je vlastníkom Steel arény a s Košickou arénou má v súčasnej dobe 5 komerčných zmlúv, podľa ktorých sa hokejovému klubu HC Košice umožňuje vykonávať činnosť v priestoroch Steel arény. Hovoril o tom preto, lebo sa stáva, že tieto vlastnícke práva nie sú každému známe.
Oboznámil prítomných s niektorými číslami súvisiacimi so Steel arénou, hlavne s jej prevádzkou. Na bežnú prevádzku na jeden rok je potrebných v Steel aréne cca 1.350 tis. €, čo je približne 41 mil. Sk. Na túto sumu pripravujú svoj biznis plán a rozpočet. Na prevádzkovaní arény sa podieľa mimo Košickej arény aj mesto Košice, U.S.Steel Košice a Hokejový klub. Bez týchto troch subjektov by bolo prevádzkovanie veľmi ťažké, preto im v každom prípade patrí vďaka. Ako je vidieť z materiálov, občianske združenie v roku 2008 dosiahlo podiel 
53 %. S týmito 53 %-tami sú schopní zabezpečiť prevádzku. Nestačí to však, hoci pribúdajú akcie, z ktorých Steel aréna najviac žije. Len pre zaujímavosť v roku 2006 mali 11 akcií, v roku 2007 27 akcií a v roku 2008 35 akcií. Je vidieť rastúci trend. Darí sa im plniť sľub, ktorý dali Košičanom a obyvateľom blízkeho okolia, že do Steel arény prinesú čo najviac umelcov svetového mena, či už zo šou biznisu, alebo zo športu. Pri pohľade na rok 2007 a 2008, zastúpenie mesta v prevádzkových nákladoch a jeho podiel v roku 2007 bol 11,25 % a v roku 2008 iba 5,9 %. V materiáli sú uvedenie niektoré akcie, ktoré sa realizovali v minulých rokoch. 
Košice budú v roku 2011 hostiteľmi majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. Od Slovenského zväzu ľadového hokeja a od Medzinárodnej hokejovej federácie  dostali materiál, čo všetko je potrebné pripraviť. V súčasnej dobe niektoré veci spĺňajú, niektoré nie. V súčasnosti je najdôležitejšou úlohou výstavba tréningovej haly, bez ktorej by majstrovstvá sveta nebolo možné zorganizovať. Bez ohľadu na to, či majstrovstvá sveta v roku 2011 sa budú organizovať, alebo nie, tréningová hala je pre Steel arénu  a pre mesto Košice veľmi potrebná. Košice by tak mali tretí krytý stánok s ľadovou plochou, je tu veľká možnosť rozvoja ľadového hokeja, podpora hokejového klubu a v súčasnej dobe môže tvrdiť, že tréningovú halu budú vedieť využiť aj na menšie kultúrne podujatia. V materiáloch je uvedené, ako by tréningová hala mala byť situovaná. Len v krátkosti  bude orientovaná kolmo na existujúci Steel arénu s rozmermi 26 x 56 metrov. Také rozmery sú aj v kanadskej hokejovej lige. Ľadová plocha tréningovej haly bude na tej istej úrovni, ako je súčasná ľadová plocha v Steel aréne. Plánujú 10 šatní, turniketový a kamerový systém a tréningová hala bude spĺňať všetky náležitosti na odohratie mládežníckych majstrovských hokejových zápasov.
V závere prezentácie poďakoval mestu Košice, že od roku 2003, kedy začala výstavba Steel arény, stále ju podporuje a to nielen svojou odbornosťou, ale aj finančne. V prílohe č. 2 predložili kompletné príspevky mesta či už na úhradu kapitálových výdavkov, alebo na úhradu prevádzkových nákladov a bez podpory mesta by to bolo veľmi ťažko zrealizovateľné. V roku 2008 im mesto Košice odsúhlasilo čiastku na výstavbu tréningovej haly, ktorú bohužiaľ nedokázali vyčerpať a nevyčerpané zdroje v súčasnej dobe sa pohybujú v čiastke 287.012,- € (8.646.000,- Sk). Súčasne im na rok 2009 na výstavbu tréningovej haly bolo odsúhlasených 15 mil. Sk, za čo mestu v mene občianskeho združenia Košická aréna ďakuje. Tieto peniaze sa v súčasnej dobe pripravujú do určitých etáp výstavby tréningovej haly. Nakoľko dostali právoplatné stavebné rozhodnutie, v súčasnej dobe prebieha príprava realizačných projektov, príprava rozpočtu a výberové konania.
Ešte raz za všetko veľmi pekne poďakoval a požiadal poslancov o nevyčerpanú čiastku, ktorú v roku 2008 z objektívnych príčin nedokázali vyčerpať, aby pri prehodnocovaní týchto nevyčerpaných finančných zdrojov sa na Steel arénu myslelo, nakoľko im tieto peniaze veľmi pomôžu pri realizácii výstavby tréningovej haly, ktorá bude potrebná nielen pre Steel arénu, ale aj pre mesto. 

p. Knapík, primátor mesta Košice – Vyzval prítomných, aby k tomu, čo bolo 
povedané, k postaveniu mesta, k zámerom občianskeho združenia a k príprave subjektov na svetový šampionát, ak sú nejaké otázky, tak je tu priestor.

V rozprave vystúpili:

p. Kočiš, poslanec MZ – Ocenil snahu o rozvoj športu nielen veľkými stavbami, ale aj
tréningovými halami. Na druhej strane sa chcel spýtať, kedy sa ráta s dostavbou a sprevádzkovaním parkovacieho domu, čo s tým nepochybne súvisí. 

p. Havrila, generálny manažér OZ Košická aréna – V každom prípade realizovanie 
a výstavba parkovacieho domu je  v kompetencii Steel arény, teda občianskeho združenia Košická aréna a je to ich priorita. Každý dobre vie, ako to vyzerá s parkovaním počas športových i kultúrnych podujatí. V súčasnej dobe majú právoplatné územné rozhodnutie. Parkovací dom v pracovnej verzii je naprojektovaný. Jedná sa o cca 480 parkovacích miest. Otvorene deklaroval, že v súčasnej dobe hľadajú finančné zdroje na jeho výstavbu. Buď to zvládnu sami získaním finančných zdrojov, no zaoberajú sa aj myšlienkou dať postaviť parkovací dom súkromnému investorovi, ktorý by sa vedel postarať aj o jeho prevádzku. V súčasnej dobe však prostriedky na výstavbu parkovacieho domu nemajú. Po prijatí rozhodnutia verejnosť bude informovaná.

p. Derján, poslanec MZ – Ako fanúšik košického hokeja  a návštevník tohto zariadenia
pri vstupe do neho nie je vidieť žiaden odkaz na to, že mesto Košice je partnerom Steel arény a myslí si, že by to bolo pekné gesto zo strany Steel arény, keby na to upozorňovala aspoň jedna nálepka, alebo pútač, že mesto je spolufinancujúcim partnerom Steel arény. Zaujíma ho, čo sa s tým dá robiť a čo sa s tým vôbec urobí.

p. Havrila, generálny manažér OZ Košická aréna – V každom prípade je pomoc mesta 
Košice pre nich veľmi dôležitá. Mesto Košice je prezentované v ich materiáloch, tak isto na webovej stránke a každým rokom ďakujú svojim partnerom. V tom problém nevidí. Keď sa stretne s kompetentnými ohľadom tejto záležitosti, určite sa nájde spôsob, ako prezentovať mesto Košice. Vie sa to dať do vstupného vestibulu.

p. Jeník, poslanec MZ – Podporil predrečníka s tým, že občianske združenie Košická 
aréna sa skladá z U.S.Steelu, HC Košice a mesta Košice. Malo by tam niekde byť logo mesta, ktoré by potvrdzovalo, že je súčasťou Košickej arény. Chodia tu rôzne kluby, cudzí návštevníci. Teší ho, že p. Havrila ocenil aj prínos tohto zastupiteľstva do Košickej arény, no aj zástupcovia mesta, napr. riaditeľ MMK by mal postrehnúť, že mesto Košice vôbec nie je zviditeľnené pri prezentácii hokeja a to odhliadnuc od toho, či budú majstrovstvá svete v ľadovom hokeji. Dnes už pred „play off“, by bol rád, keby p. Havrila zariadil, aby sa tam niečo také doplnilo.

p. Hrabovský, poslanec MZ – Faktická poznámka. V roku 2011 by sa mali konať 
majstrovstvá sveta v hokeji na Slovensku a to v Bratislave a v Košiciach. Pri obnove zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave významnou finančnou injekciou prispieva aj vláda. Je takáto možnosť aj pri výstavbe tréningovej haly v Košiciach?

p. Havrila, generálny manažér OZ Košická aréna – Očakávajú pomoc od štátu, resp. 
od vlády. V súčasnej dobe sa na tom pracuje  a ihneď po odsúhlasení a získaní finančnej čiastky budú verejnosť informovať. Bez podpory vlády by to ťažko zvládli. Na majstrovstvá sveta musia pripraviť aj niektoré ďalšie investície v už existujúcej Steel aréne. V každom prípade majú deklarovanú pomoc od vlády SR, o akú čiastku pôjde, to ešte nie je známe.

p. Halenár, poslanec MZ – V súvislosti s majstrovstvami sveta v hokeji, kedy sa 
plánuje otvoriť parkovací dom? Stihne sa to do termínu ich zahájenia? Koľko je príspevok mesta do Košickej arény ročne? Aké sú výnosy Steel arény a prečo nie sú priložené? Kto poberá výnosy?

p. Havrila, generálny manažér OZ Košická aréna – K parkovaciemu domu – v podstate 
odpoveď už bola daná. Je to priorita, no pokiaľ nemajú financie, nie je možné začať s jeho výstavbou. Hneď keď finančné zdroje získajú, budú o tom verejnosť informovať.
Čo sa týka ročného príspevku mesta Košice, je to uvedené v prílohe č. 2. V roku 2007 mali od mesta odsúhlasených 4,5 mil. Sk, v roku 2008 to boli 
2 mil. Sk. Všetky zdroje vyčerpali, lebo s nimi na prevádzku počítali. 
Čo sa týka  výnosov, Steel aréna nie je v takej pozícii, aby bola riadená k tomu, aby bola zisková. V podstate pri spolupráci s klubom HC Košice pripravujú vždy kontrakt, aby hokejový klub bol čo najmenej zaťažený, čiže na správnej rade sa odsúhlasilo, že keď Steel aréna získa finančné  možnosti či už z prenájmov nebytových priestorov pre rôzne akcie, alebo z prenájmu reklamných plôch, tak vždy sa upraví zmluva s HC Košice. Hokejový klub v súčasnej dobe ročne prispieva čiastkou 7,5 až 8 mil. Sk a ich výnosy sa pohybujú približne v takej čiastke, ako je rozpočet na rok. Tržba je okolo 40 mil. Sk. Tento materiál zatiaľ nebol schválený správnou radou, inak by ho sem priniesol. 

p. Knapík, primátor mesta Košice – Nakoľko sa do rozpravy už nikto nehlásil, uzavrel 
ju. Tiež poďakoval generálnemu manažérovi p. Havrilovi aj za spoluprácu, aj za riadenie a zodpovedný prístup k rozvoju športových, ale aj kultúrnych a spoločenských aktivít, ktoré sa v týchto priestoroch podarilo zorganizovať. Myslí si, že objekt vošiel do povedomia nielen Košičanov, ale aj širšej verejnosti a aj ostatných častí Slovenska. Dnes je to na mape Slovenska dôležitý kultúrny a športový bod. Zaželal mu do budúcna veľa dobrých rozhodnutí pri hľadaní strategických partnerov, ktorí pomôžu pri realizácii zámerov. Možno sa budú musieť hľadať aj nové riešenia, o ktorých sa dnes možno ešte nevie, ale v každom prípade tie ekonomické dopady sa budú dotýkať aj týchto zámerov. Rezignovať však nebudú, pôjdu ďalej a budú sa snažiť tieto zámery naplniť.
Odovzdal slovo návrhovej komisii. Aj keď v materiáli nie je návrh na uznesenie, prednesená informácia by sa mala zobrať na vedomie.

p. Derján, poslanec MZ - Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. 
ac) Štatútu mesta Košice berie na vedomie informáciu o činnosti občianskeho združenia Košická aréna a  o plánovanej výstavbe tréningovej haly s požiadavkou na financovanie z rozpočtu mesta Košice.

Hlasovanie č. 11: za 39, proti 1, zdržal sa -, nehlasovali 3.

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

––-     ––-     ––-

1. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z  uznesení MZ od  XXI. rokovania 
     MZ  a prehľad o odpredaji  nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta

p. Knapík, primátor mesta Košice – Materiál bol predložený v písomnej podobe. 
Otvoril k nemu rozpravu. 

V rozprave vystúpili:

p. Rychnavský, poslanec MZ – Mestské zastupiteľstvo v Košiciach svojim uznesením 
č. 252 zo dňa 30.10.2003 uložilo konateľovi Správy majetku mesta Košice 
a) prevzatie ďalších objektov do správy, 
b) regulovať stavy pracovníkov za účelom úspory režijných nákladov 
c) spracovať projekt zjednotenia činnosti viacerých mestských organizácií, prípadne ich splynutie do jednej spoločnosti.
Body a) a c) boli buď naplnené, alebo potom zrušené, ale v súčasnosti sa uvádza a kontroluje časť 2 b) regulácia stavu pracovníkov za účelom usporiadania režijných nákladov. Táto úloha sama o sebe je predmetom sledovania na pravidelných rokovaniach valného zhromaždenia pri prehodnocovaní výsledkov hospodárenia. 
Z uvedeného dôvodu predkladanie úlohy poslancom mestského zastupiteľstva je neopodstatnené. Následne podáva návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 252 bod 2 b). Písomný návrh odovzdal návrhovej komisii.

p. Halenár, poslanec MZ -  Upriamil pozornosť poslancov aspoň na dva body, ktoré sú 
uvedené v kontrole plnenia uznesení. Je to na str. 1 uznesenie č. 374 z 28.2.2008. Malo byť splnené v apríli 2008. Jedná sa tam o projektový zámer spoločnosti DALKIA, pokiaľ si niekto pamätá, je to výstavba teplovodu a zabezpečovanie teplej vody a tepla sídliska Nad jazerom z obnoviteľných zdrojov. Riaditeľ magistrátu oznamuje poslancom, že vstup mesta Košice do projektu sa neudeje, lebo týmto vstupom by sa vlastne oslabila pozícia a možnosti TEHO, s.r.o., ktoré je vlastníkom. Upriamil pozornosť aj na to, že uznesenie, ktoré bolo prijaté vo februári 2008, ukladá riaditeľovi magistrátu preveriť možnosti účasti mesta Košice v tomto projekte. Chcel by týmito dvomi vetami, ktoré sú  u neho v príkrom protiklade, poukázať na chápanie úloh, ktoré zadávajú poslanci ľuďom na magistráte, pretože ak má niekto preveriť možnosť účasti mesta Košice, tak chápe, že do termínu predloží rôzne varianty možností účasti mesta Košice, medzi nimi aj variantu, že mesto Košice nebude sa nijako zúčastňovať. Žiaľ dostávajú toto uznesenie s výstupom, že je už splnené až po roku a nikto si z toho nič nerobí, že uznesenie mestského zastupiteľstva si rok nikto nevšímal. To je tá prvá vec. Tiež by ho zaujímalo, kto a kedy povedal, že čo je v záujme mesta, čo sa týka tepelnej energetiky. Je tu nejaká energetická koncepcia mesta a z nej si neprečítal, že oslabovanie spoločnosti TEHO na trhu nie je v záujme mesta. Nič také tam nie je. Ak niekto niečo také uvedie, bolo by dobré uviesť konkrétny odkaz na konkrétnu stranu toho projektu energetickej koncepcie mesta. Ináč, myslí si, že to je len slabá barlička na podporu toho, že Košice nebudú účastníkom prezentovaného projektu. Je to veľmi zlé a navrhol poslancom, aby nesúhlasili s vyradením tejto úlohy zo sledovania, aj keď je to až po roku. 
Druhá a posledná úloha, ktorú si všimol. Je úloha na strane 4. Je to úloha z uznesenia MZ č. 359, je to miestny zákon o poplatku za komunálne odpady. Úloha bola daná v decembri 2007 s termínom apríl 2008. Jeho otázky znejú: V úlohe  poslancov sa píše, že mesto má zabezpečiť a realizovať forenzný audit. Riaditeľ magistrátu v texte píše: Mesto Košice pripravilo verejnú súťaž na obstaranie služby ekonomického auditu spoločnosti Kosit, a.s.. Aký má súvis forenzný audit, potrebuje to vyjasniť a verejná súťaž na obstaranie služieb ekonomického auditu. Súčasne potrebuje poznať odpoveď na otázku, či Kosit, a.s. súhlasí s tým, aby jeden z akcionárov firmy vyhlasoval verejnú súťaž na to, aby sa robil ekonomický audit akciovej spoločnosti.
Tretia otázka znie: Kto navrhol predĺžiť termín do 31.12.2009 a prečo? V súvislosti s uznesením MZ č. 359 bol prijatý aj bod 3, kde je úloha pre riaditeľa magistrátu vypracovať komplexný materiál o možnostiach nakladania s odpadom a území mesta s výhľadom na najbližších 10 rokov so zapracovaním motivačných prvkov pre občanov mesta. Rád by poznal odpoveď na otázku, akým spôsobom sa robilo toto zadanie, kto vypracoval a odsúhlasil obmedzenie, resp. ciele, ktoré má tento dokument naplniť, okrem toho, čo je priamo zadané v uznesení. Kedy boli príslušné orgány mesta o týchto obmedzeniach, resp. cieľoch, ktoré chce mesto z takéhoto dokumentu získať, informované, napr. komisia životného prostredia, ale aj iné orgány, ktoré by sa mali k tomu vyjadriť.

p. Gamcová, poslankyňa MZ -  Otázka na riaditeľa MMK v súvislosti s uznesením MZ 
č. 359 bodom 1 a 3. Doplnila p. Halenára. Myslí si, že ten forenzný audit už bol vypracovaný, je to aj napísané, že úloha je čiastočne splnená, požiadala preto p. riaditeľa, aby zverejnil čo najskôr aspoň čiastočne splnenú úlohu, aby poslanci mohli spoznať forenzný audit. Osobne si myslí, že vykonanie auditu sa riadi príslušnými legislatívnymi úlohami a termínmi a myslí si, že určite mal byť vypracovaný skôr, ako 31.12.2009. Táto úloha by mala byť splnená minimálne do leta 2009. Tiež by chcela vedieť, kto pripravuje na katedre environmentalistiky Strojníckej fakulty materiál v bode 3. Pokiaľ sa pamätá, tak sa to malo diať formou úlohy pre diplomovú prácu. Diplomové práce majú byť ukončené a odovzdané v apríli 2009. Pokiaľ sa tak stalo a niekto túto úlohu dostal ako zadanie,  tak by ju poslanci mali poznať skôr ako 31.12.2009. Navrhla preto pánu riaditeľovi, aby spresnil tieto informácie a aby ich poskytol poslancom. 

p. Halenár, poslanec MZ – Faktická poznámka. Reagoval na vystúpenie p. Gamcovej 
a to v tom zmysle, že  bod 2 uznesenia MZ č. 359 už nie je v kontrole uznesení a nevie prečo už v tejto kontrole nie je, zrejme už bol splnený, ale rád by mu venoval chvíľu pozornosti. Išlo o zadanie vypracovať dôsledný systém kontroly množstva vyprodukovaného odpadu a nakladania s ním na území mesta Košice a informáciu predložiť na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva. Nepamätá si, žeby vo februári 2008, lebo to bolo v decembri 2007 sa rozhodli zadať túto úlohu, žeby im niečo bolo predložené a toto už vôbec nie je v sledovaní. Môže povedať len drobnosť, že  na komisii životného prostredia vyzval pracovníka magistrátu p. Nagya, aby im povedal, ako bežali kontroly a či fakturácia Kositu  je podľa týchto kontrol v poriadku. To, ako popísal priebeh týchto kontrol, vyvolalo v ňom čisté zdesenie. Je to skrátka neuveriteľné, čoho sa magistrát dopúšťa. Výsledok kontrol je, že fakturácia Kositu je správna. 

p. Bereš, poslanec MZ – Myslel si, že po nejakej praxi z minulých zastupiteľstiev už
došli do nejakého normálneho režimu a systému, ale keďže tomu tak nie je, opäť v zmysle rokovacieho poriadku §39 predniesol návrh, aby sa obmedzil rečnícky čas na 3 minúty, aby sa rokovalo pružne. Pripomenul tiež, že faktická poznámka nesmie trvať dlhšie ako 1 minútu.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Dal hlasovať o procedurálnom návrhu na určenie 
dĺžky rečníckeho času, ktorý predniesol poslanec MZ p. Bereš.

Hlasovanie č. 12: za 29, proti 2, zdržali sa 7, nehlasovali 5.

p. Knapík, primátor mesta Košice -  Konštatoval, že návrh bol prijatý.
	Uzavrel rozpravu a dal slovo riaditeľovi MMK, aby podal vysvetlenie.

p. Kolárčik, riaditeľ MMK – Čo sa týka forenzného auditu a následne finančnej 
analýzy, tak forenzný audit vytvára predpoklady a je jedným zo vstupov pre komplexnú ekonomickú analýzu, takže táto časová postupnosť by mala byť dodržaná. Na úlohe sa pracuje, do jedného týždňa by mala byť vyhodnotená súťaž a začne sa pracovať na samotnom komplexnom ekonomickom zhodnotení. 

p. Halenár, poslanec MZ – Faktická poznámka. Ak treba zopakovať otázky, urobí to,
ale takto má pocit, že ich nepovažuje za dôležité. Jeho otázky, okrem tej, na ktorú odpoveď odznela,  zneli: Ako reaguje spoločnosť Kosit, a.s. na to, že jeden z jej minoritných akcionárov plánuje na celú firmu vypísať verejnú súťaž na ekonomický audit? Kto je a kde je to v materiáli uvedené, na trhu v opozícii s teplom a kde sú záujmy mesta?

p. Knapík, primátor mesta Košice – Riaditeľ MMK nechcel reagovať, p. Halenár 
zrejme dostane písomnú informáciu, lebo v tejto chvíli sa na takto postavené otázky, nedá zodpovedať.
Rozprava už bola uzatvorená, dal preto slovo návrhovej komisii. 
p. Derján, poslanec MZ – Návrhová komisia dostala jeden doplňujúci návrh od 
poslanca p. Rychnavského v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. ac) Štatútu mesta Košice ruší uznesenie MZ č. 252 bod 2 b) zo dňa 30.10.2003.

Hlasovanie č. 13: za 29, proti1, zdržali sa 10, nehlasovali 4.

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

p. Derján, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 56 ods. 2 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva berie na vedomie informáciu o plnení úloh vyplývajúcich z  uznesení MZ od XXI. rokovania MZ  a prehľad o odpredaji  nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta.
	Schvaľuje predĺženie termínu plnenia uznesení MZ na:
	- 31. december  2009  uznesenie  MZ  č. 359  v bodoch 1 a 3 z XI.  rokovania 	   MZ  zo dňa 13. a 14.12.2007,
	- 31. august 2009  uznesenie MZ č. 968 v  bode 1  z 13. mimoriadneho 	  	   rokovania MZ zo dňa 30.1.2006,
	- 31. august 2009  uznesenie MZ č. 288 v  bodoch 1, 2  z IX.  rokovania MZ zo 	   dňa  25.10.2007.
	Súhlasí s vypustením sledovania na úrovni MZ časti uznesenia č. 968 bod 2 	z 13. mimoriadneho rokovania MZ zo dňa 30.6.2006,
	Zrušuje
		- uznesenie MZ č. 183 zo dňa 12.7.2007 (Vydávanie mesačníka samosprávy 	  mesta Košice METROPOLIS),
          - uznesenie MZ č. 475 zo dňa 24.4.2008 (Odkúpenie chaty Hlinné v k.ú. Čermeľ  
          mestom Košice od LESOV Slovenskej republiky, štátneho podniku).

Hlasovanie č. 14: za 38, proti 1, zdržali sa 3, nehlasovali 2.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo schválené.
Zároveň informoval poslancov, že upravený program tohto rokovania mestského zastupiteľstva majú na svojich portáloch.

––-     ––-     ––-

2. Informácia o činnosti primátora mesta Košice

p. Knapík, primátor mesta Košice – Predniesol stručnú informáciu o svojej činnosti od 
XXI. rokovania mestského zastupiteľstva, o udalostiach, ktoré osobne a celomestsky sa všetkých dotýkali a vstupovali do života mesta Košice.
Po rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré bolo 10.12.2008 bolo následne v piatok v malej zasadačke v spolupráci s petičným výborom a so zástupcami ministerstva zdravotníctva, riaditeľstva Vojenskej leteckej nemocnice zvolané diskusné fórum, ktoré sa zaoberalo práve aktuálnou problematikou zrušenia Vojenskej leteckej nemocnice v Košiciach. Diskutovalo sa hlavne o dopadoch a o možnom zhoršení kvality poskytovania zdravotníckej starostlivosti. V závere decembra, teda pred vianočnými sviatkami, mal spoločné stretnutie s riaditeľmi mestských podnikov, kde zhodnotili uplynulý rok, predbežné analýzy hospodárskych výsledkov a spoločne diskutovali o tom, ako sa pripraviť na rok 2009. Mnohé veci už boli známe, že ekonomické a finančné prostredie bude pomerne zložité a bude treba na to reagovať. Vývoj dáva tomu za pravdu. 
V týchto predvianočných dňoch rovnako mal možnosť privítať v Košiciach a rokovať s veľvyslancom Izraela na Slovensku Eminenciou Zelom Bokerom, kde na spoločnom stretnutí diskutovali o spoločných aktuálnych témach, ktoré sa dotýkajú mesta Košice.
V predvečer Vianoc mal možnosť privítať na pôde samosprávy delegáciu skautov z Luníka IX, ktorí prišli zaželať aj príjemné vianočné sviatky, aj prezentovať aktivity, ktoré v rámci tejto mládežníckej činnosti na tomto sídlisku vykonávajú. Bolo to pre neho veľmi milé a príjemné prekvapenie a čas, ktorý tomu venovali, bol užitočný. Stretol sa aj so zástupcami skautov mesta, ktorí tradične priniesli betlehemské svetlo, ktoré je symbolom Vianoc, aj do budovy magistrátu.
V medzisviatočnom období si spoločne s ekumenou pripomenuli 150- výročie založenia Vojenskej nemocnice v Košiciach a uskutočnila sa ďakovná bohoslužba, ktorá pripomínala pôsobenie zdravotníkov aj v zložitých situáciách v histórii Košíc.
Koniec roka a nový rok prežil ako obvykle. Za zmienku stojí stretnutie s významným rodákom regiónu, ktorý je významným spôsobom spojený aj s mestom s pánom Jurajom Jakubiskom, ktorý s manželkou navštívil Košice a trávil tu sviatočné dni. Na spoločnom stretnutí jednou s tém bola aj úvaha o zriadení galérie tohto umelca. Záverečné hodiny roka tradične strávil spolu s predstaviteľmi spoločnosti U.S.Steel, s prezidentom a viceprezidentmi a pracovníkmi, ktorým vedenie podniku poďakovalo za prácu a výsledky uplynulého roka a prianím úspechov, ktoré pre tento rok budú určite potrebovať. Príchod Nového roka privítal spolu s Košičanmi v zasneženom centre, na pešej zóne, kde spolu rozlúčili s korunou, privítali euro a povzbudili sa na ceste do roku 2009, ktorý sa ukazoval a aj sa prejavuje ako pomerne zložitý a komplikovaný. 
V prvých pracovných dňoch nového roka absolvoval tradičné stretnutia so zamestnancami Magistrátu mesta, novinármi, so starostami mestských častí, ale aj stretnutie so starostami okolitých obcí. Hneď v prvých dňoch nového roka zaregistrovali veľmi vážne a náročné témy, ktoré sa dotýkali nielen Košíc, ale celého Slovenska a to dopad plynovej krízy. V Košiciach to pocítili veľmi rýchlo, lebo spoločnosti prechádzali na zníženie dodávok, na nižšie regulačné stupne v dodávke plynu. Prejavilo sa to aj v spoločnosti U.S.Steel a priamy dopad to malo aj na obyvateľov bytových domov v mestskej častí Šaca, ktorí sú teplovodom napojení na tento zdroj. Hneď v prvých dňoch sa museli riešiť tieto dopady. Poďakoval všetkým, ktorí veľmi pružne a promptne, s časovým i odborným nasadením dokázali veľmi rýchlo situáciu zmeniť a preladiť systém tak, aby dopady boli minimálne.  Tak isto spolupráca s mestskou časťou bola veľmi dobrá. Myslí si, že nejaké ohrozenie, alebo obavy nevznikli. Rovnako od prvých dní monitorovali situáciu aj v rámci možných dopadov na obyvateľov nemocníc, na školy. Rokovali so všetkými kompetentnými zástupcami spoločností. Analyzovali sa aj možné zhoršenia tejto situácie, prípade nejakých nepredvídaných scenárov. Aj civilná obrana a krízové riadenie bolo v pohotovosti. Stretli sa aj so zástupcami mestských častí, so starostami, boli prijaté isté opatrenia a výzvy, ktoré smerovali k tomu, aby v prípade zhoršenia situácie bol prehľad o tom, kde tie ohrozenia môžu nastať najskôr, aby sa dali urobiť rýchle riešenia ako napr. v prípade rodinných domov, starších chorých ľudí, alebo tých, ktorí sú nejakým iným spôsobom postihnutí, Boli to pomerne zložité dni, kedy boli naozaj pripravení aj na horší scenár aj s negatívnymi dopadmi. Treba povedať, že Košice v tomto smere majú relatívne dobrú situáciu, ale nie zase takú, žeby možné ohrozenie nemohlo znamenať aj negatívne dopady.
V prvom januárovom týždni sa pri príležitosti štátneho sviatku vzniku Slovenskej republiky zúčastnil na pozvanie pána prezidenta a predsedu Národnej rady a premiéra aj slávnostného odovzdávania štátnych vyznamenaní, ktoré boli udelené a odovzdané v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky.
Po malých peripetiách, ktoré súviseli s preverovaním prvého novorodenca Košičana v podstate až po dvoch týždňoch sa stretol s rodičmi a malým novorodencom a odovzdal mu tradičný dar ako prvému Košičanovi, ktorý prišiel na svet v roku 2009.
V spolupráci s Košickým samosprávnym krajom dňa 19. januára podpísali s predsedom KSK dohodu o spolupráci samospráv pri realizácii integrovaného dopravného systému verejnej a osobnej dopravy. Na tomto projekte sa dlhodobo pracuje, projekt sa postupne napĺňa, takže aj dohoda, ktorá bola podpísaná znamená predpoklad na to, aby sa zámery postupne v najbližších rokoch za spoluúčasti obidvoch partnerov rozvíjali a spoločne aj koordinovali. 
V druhej polovici januára v historickej radnici mal česť privítať výbor medzinárodnej zamestnaneckej rady európskeho fóra, ktorý má sídlo v Košiciach. V rámci východoslovenskej energetiky prijal zástupcov z viacerých európskych krajín, ktorí rokovali a mali zasadnutie v Košiciach. 
Upozornil na dôležitý moment - v závere januára rokoval ZMOS. Zúčastnil sa rokovania rady ZMOS-u, kde odznela informácia o pripravovanom memorande z úrovne vlády SR a predstaviteľov ZMOS-u. Ide o dohodu medzi partnermi o hľadaní riešení, ktoré by mali zamedziť zhoršovaniu finančných dopadov hospodárskej krízy aj na samosprávy s tým, že sú tam vydefinované isté oblasti a úlohy aj pre vládu, ako má postupovať vo vzťahu k samosprávam, tak isto čo chce zabezpečiť samospráva a aké kroky plánuje urobiť, aby tie dopady boli minimálne. 
V závere mesiaca bolo prvé stretnutie novovzniknutej organizácie Európske hlavné mesto kultúry 2013, čiže ustanovujúce rokovanie správnej rady a dozornej rady, ktoré prebehlo v priestoroch historickej radnice. Zasadnutie správnej rady naplnilo program, že správna rada bola ustanovená tak, ako bola navrhnutá. Za jej predsedu bol zvolený on a za predsedu dozornej rady bol zvolený zástupca riaditeľa MMK Ing. Richard Dlhý. 
V posledný januárový deň mali možnosť privítať vo veľkej sále historickej radnice na koncerte Otvorené srdce obyvateľov Košíc a zástupcov organizácií, ktorým bol odovzdaný výťažok primátorského punču, ktorý sa podával od 5.12. počas programu košických Vianoc. Ten výťažok bol naozaj rekordný. Už dopredu bolo určené jeho smerovanie a dosiahol úroveň 400 tis. Sk. Bol rozdelený v pomere 60 % Východoslovenskému onkologickému ústavu a 40 % Detskému klubu zdravotne postihnutých detí a mládeže na Ťahanovských riadkoch. Koncert znamenal aj poďakovanie všetkým štedrým darcom, ktorý na tieto ciele prispeli. Tiež poďakoval všetkým poslancom, starostom, mestským častiam, ktorí sa do tohto projektu a do podujatí zapájali a venovali čas počas adventných večerov aj tejto charitatívnej činnosti.
V prvej polovici februára mal česť privítať v Košiciach pána Johna Flenshona z Liverpoolu, ktorý sa výraznou mierou podieľal na obnove a revitalizácii mesta Liverpool. Bol riaditeľom strategického rozvoja a plánovania v rámci samosprávy mesta Liverpool. Dnes pôsobí na univerzite a na pozvanie regionálneho inštitútu Technickej univerzity a prišiel sa podeliť so svojimi skúsenosťami, ako Liverpool prechádzal zmenami, ako aj všetky inštitúcie, ktoré v meste pôsobia, t.j. vzdelávacie aj podnikateľské, ako fungovali pri obnove mesta v súvislosti s projektom, ktorým Liverpool v minulom roku prešiel, ako európske hlavné mesto kultúry. Myslí, že to boli zaujímavé postrehy s ktorými sa podelil a verí, že aj pre mladých ľudí, ktorí sa o túto problematiku zaujímajú a študujú, to boli dobré postrehy, ako veci projektovať, ako ich realizovať a samozrejme aj pre zástupcov samosprávy rovnako ako aj pre neho.
V tomto týždni mal možnosť prijať a stretnúť sa so zástupcami dvoch talianskych univerzít z  južného Talianska z Calabarie z mesta Cosenza  a Benavente, ktorí podpísali s Technickou univerzitou Košice zmluvu o spolupráci, o vzájomnej výmene študentov a o rozvoji v oblasti výskumných prác, konkrétne sa jedná o Elektrotechnickú fakultu.
17. februára bolo zvolané zasadnutie Rady pre rozvoj miest a obcí v Košickom kraji, kde za prítomnosti odborných pracovníkov KSK boli prezentované možnosti realizácie rozvojových programov v rámci operačných  programov hlavne so zameraním na posilnenie a rozvoj miest a kraja.
V ten istý deň mal možnosť spoločne so zástupcami arcidiecéznej charity a cirkví otvoriť nové krízové centrum, ktoré sa preťahovalo z Alejovej do mestskej časti Košická Nová Ves, do priestorov bývalého detského domova, kde v podstatne lepších priestoroch môžu byť ubytované neúplne rodiny, matky s deťmi, ktoré zažili týranie, alebo sú iným spôsobom ohrozené. Majú možnosť zapájať sa do rôznych projektov a starať sa o zverené deti.
V závere tohto týždňa bolo jedno milé podujatie, nad ktorým mal záštitu. Jednalo sa o projekt, v ktorom sa Košičania vyjadrovali k téme „7 divov nášho mesta“. Opäť sa podarilo podujatie, ktoré smerovalo k tomu, aby obyvatelia Košíc boli hrdí na svoje mesto, na jeho historické, ale aj súčasné tradície, pamiatky a významné objekty, aby ich potom vedeli prezentovať aj vo svete a pred návštevníkmi, ktorí do Košíc prichádzajú. Poďakoval aj tým, ktorí tento projekt podporili, stáli za ním, zorganizovali ho a budú Košice prezentovať. 
Začiatkom tohto týždňa sa zúčastnil „okrúhleho stola“, ktorý bol zvolaný primátorom hlavného mesta Slovenska Bratislavy za účasti podnikateľskej sféry, bánk a aj zástupcov samosprávy na tému Dopady hospodárskej krízy a vízia riešenia pre samosprávu. Myslí si, že to bolo potrebné a užitočné podujatie, kde si v spolupráci so zainteresovanými vymenili názory a vypočuli si aj návrhy kompetentných, ako v prostredí samospráv eliminovať podľa možnosti čo najviac dopady hospodárskej krízy, ktoré sa ich budú dotýkať a hľadať spoločné riešenia tak, aby mohli pomôcť tým, ktorý nie vlastnou vinou prídu o prácu a robiť opatrenia a kroky, aby sa zdroje, ktoré bude mať mesto k dispozícii,  využívali čo najefektívnejšie a aby sa nezastavil proces obnovy. Záverom tohto podujatia bolo prijaté vyhlásenie, ktoré bolo prezentované médiami a myslí si, že dáva dobrý predpoklad, aby sa tieto oblasti mohli rozvíjať a prípadná komisia, ktorá bude ustanovená ako poradný orgán tohto mestského zastupiteľstva sa podobnými materiálmi bude môcť zaoberať a implementovať ich odporúčania aj do rozhodovacieho procesu mestského zastupiteľstva.
Toto je stručný prehľad aspoň v tých najdôležitejších oblastiach tohto dvojmesačného obdobia, ktoré má za sebou. Na otázky zodpovie.

V rozprave vystúpili:

p. Hlinka, poslanec MZ – Nemal otázku, no dal do pozornosti pánu primátorovi, aby si
pre budúcnosť zvážil, či vzhľadom na rozsah bodov programu zastupiteľstva, by nebolo možné túto informáciu predkladať formou stručnej písomnej informácie, ktorú by v prípade dôležitých skutočností doplnil, pretože ten výpočet je pomerne rozsiahly, nakoľko činnosť, povinnosti a aktivity za dva mesiace sú veľmi rôznorodé. No program rokovania by sa možno zracionalizoval. Toto je jeho návrh pre budúcnosť.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Má tomu rozumieť tak, že návrh, ktorý predniesol 
poslanec p. Bereš by mal platiť aj pre primátora, že 3 minúty a dosť. To len na odľahčenie, ale dá sa uvažovať aj o takom  riešení. Ak to skráti a zracionalizuje rokovanie, tak sa tomu nebráni a bude uvažovať aj o takejto forme. 
Uzavrel rozpravu a dal slovo návrhovej komisii. 	

p. Derján, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. y) Štatútu mesta Košice berie na vedomie ústnu informáciu primátora mesta o svojej činnosti  od  XXI. rokovania MZ.

Hlasovanie č. 15: za 41, proti 1, zdržal sa -, nehlasovali 2.

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

3. Správa o činnosti hlavného kontrolóra

p. Hojer, hlavný kontrolór mesta Košice – V tomto bode rokovania predložil štyri 
správy v písomnej podobe a o niektorých aktivitách informoval prítomných ústne.
V správe o činnosti od XXI. rokovania MZ spomenul riešenie sťažností na výsledok súťaže na obstaranie služby „Predaj cestovných lístkov prostredníctvom SMS mobilných telefónov“. Generálnemu riaditeľovi DPMK na základe sťažnosti jedného z uchádzačov oznámili, že referencie, ktoré boli pri súťaži požadované, nie je možné splniť, pretože službu, ktorú DPMK obstarával, neposkytoval v čase vypísania súťaže žiaden dodávateľ na území Slovenskej republiky. Na základe prešetrenia sťažnosti konštatovali, že rozhodnutie komisie o víťazovi súťaže je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, pretože referencie sa netýkali jednoznačne predmetu obstarávania. Bohužiaľ, do dnešného dňa nebol prijatý definitívny výsledok, takže nevie k tomu viac povedať. Je tu generálny riaditeľ, ktorý v prípade záujmu môže zaujať stanovisko.
Druhá aktivita – preverenie súladu obsahu zakladacej listiny a štatútu neziskovej organizácie Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, tam preverovali súlad štatútu, zákona a následných krokov na základe tohto prijatého dokumentu. Pánovi primátorovi odovzdal pripomienky, ale reakciu dostal až dnes ráno a nestihol sa s tým ešte oboznámiť, preto bude prítomných o celej veci informovať na ďalšom rokovaní mestského zastupiteľstva. 
Na otázky k písomným správam odpovie.

V rozprave vystúpili:

p. Forgáč, poslanec MZ – Má dojem, že správa o činnosti kontrolóra je dosť stručná.
Nie je tam veľa toho, čo sa urobilo. K sťažovateľovi smerom k DPMK je tam iba stručná konštatácia, že sťažovateľ má pravdu. Tam treba konštatovať, že podľa zákona mal, alebo nemal, nedá sa hovoriť o nejakom názore. Musel konštatovať, že s touto správou od posledného rokovania mestského zastupiteľstva nie je spokojný a nebude hlasovať za.

p. Balún, poslanec MZ – Odznela informácia, že nebol žiaden operátor, ktorý by 
poskytoval tieto služby. Ako je na tom Bratislava? Má skúsenosť, že tam to už dávno funguje.

p. Gamcová, poslankyňa MZ – Požiadala hlavného kontrolóra, aby spresnil informácie 
z rokovania s vedúcou oddelenia školstva, riaditeľom ZŠ Postupimská a ďalšími účastníkmi celej kauzy a výsledok tohto rokovania, ako aj ďalší postup. Tiež sa jej zdá, že predložená správa je veľmi stručná. 
Spýtala sa aj na podrobnosti ohľadom neziskovej organizácie, lebo veľa sa toho nedozvedeli ani teraz.

p. Knapík, primátor mesta Košice  –   Uzavrel rozpravu a vyzval hlavného kontrolóra, 
aby odpovedal na vznesené otázky. 

p. Hojer, hlavný kontrolór mesta Košice – Na otázku p. Forgáča odpovedal, že záver
preverovania súťaže na predaj cestovných lístkov formou SMS je jasný. Citoval z listu generálnemu riaditeľovi, že vzhľadom na uvedené skutočnosti je takéto rozhodnutie komisie v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Pokiaľ o tom nerozhodne súd, je to len názor.
K stručnosti správy – materiály sa odovzdávajú začiatkom mesiaca, preto niektoré aktivity, ktoré sa konajú v čase odovzdania správy do konania zastupiteľstva nie je možné do tejto správy zahrnúť. Táto správa je v podstate za nejakých 5-6 týždňov. No môže ju rozšíriť o podrobnosti, nie je problém napísať obsažnejšiu správu.
Poslanec p. Balún sa pýtal na poskytovanie služby na území Slovenska. Túto službu v čase vypísania súťaže niekedy 13. novembra naozaj na území Slovenska nikto neposkytoval. Súťaž v Bratislave sa spúšťala až týždeň po tomto termíne. Na túto skutočnosť upozornil aj uchádzač súťaže, že nemôže o tejto službe poskytnúť preferencie, lebo službu zatiaľ neposkytuje, lebo časovo to nevychádza. Služba sa začala poskytovať až týždeň po odovzdávaní podkladov pre DPMK.
P. Gamcová sa pýtala na ZŠ Postupimská. Zúčastnil sa rokovania u p. vedúcej oddelenia školstva, kde bol prítomný riaditeľ ZŠ Postupimská. Na toto rokovanie doniesol pán riaditeľ podpísanú objednávku na opravu, resp. rekonštrukciu školy z roku 2004 so svojim podpisom. Na objednávke bola suma 16 mil. Sk. Predtým tvrdil, že takáto objednávka neexistuje. Ďalej sa dozvedeli, že už rok prebieha súdny spor na Okresnom súde Košice I, kde sa riaditeľ ZŠ zastupuje sám. Konanie tohto súdneho sporu neoznámil mestu Košice. Bol stanovený ďalší postup s tým, že riaditeľ školy si najme nejakú advokátsku kanceláriu a právnika, ktorý ho bude zastupovať, pretože následne pôjde o záväzok mesta. Pokiaľ by mesto spor prehralo, bude musieť čiastku zaplatiť. Ďalej bolo dohodnuté, že sa objedná znalecký posudok na rozsah prác, ktoré boli na streche vykonané, pretože do dnešného dňa dodávateľ nedodal súpis vykonaných prác, preto nie je možné odkontrolovať rozsah prác, ani potvrdiť fakturovanú čiastku vo výške 22 mil. Sk. 
Čo sa týka neziskovej organizácie, má rozdielny názor s advokátskou kanceláriou, ktorá pripravovala materiály. Rozdielny je aj názor kontrolórov Útvaru hlavného kontrolóra. Toto sa bude musieť doladiť.  Sú toho názoru, že dozorná rada a riaditeľ neziskovej organizácie neboli ustanovení do funkcie v súlade so zákonom, pretože zákon túto kompetenciu deleguje správnej rade a dozorná rada a riaditeľka neziskovej organizácie boli menovaní uznesením mestského zastupiteľstva. Na toto majú s advokátom rôzny názor a budú si to musieť ujasniť.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Upozornil p. Halenára, že rozprava bola uzavretá.
Požiadal, aby sa to rešpektovalo. 

p. Halenár, poslanec MZ – Faktická poznámka. Vyzval primátora mesta, aby vyzval 
p. Tkáča do diskusie, ako to navrhoval pán kontrolór. Ak dobre rozumel, objavila sa nejaká objednávka na opravu strechy a oproti tej objednávke je faktúra na 22 mil. Sk. Je možné k tomu dodať niečo bližšie?

p. Bereš, poslanec MZ – Faktická poznámka. Ak tomu dobre rozumie, zastupiteľstvá 
sú každé dva mesiace. Teraz je zastupiteľstvo koncom februára. Správu hlavný kontrolór predloží začiatkom februára, takže je iba za jeden mesiac. Ďalšiu správu o svojej činnosti predkladá od rokovania MZ, to znemená, že jeden mesiac z jeho činnosti stále vypadáva. Ďalšia správa sa nedáva od konca januára, ale od posledného rokovania. Toto by bolo vhodné zosúladiť, aby správa bolo kontinuálna. Treba sa pozrieť, aké správy predkladá napríklad kontrolór na VÚC, alebo na mestských častiach. 

p. Hojer, hlavný kontrolór mesta Košice – K poznámke p. Halenára k rozporu medzi
sumou na objednávke a vyfakturovanou – na to nevie reagovať, pretože neexistuje súpis vykonaných prác a nevie sa, aké práce boli do fakturácie zahrnuté. Dokonca neexistuje ani ponukový rozpočet na tých 16 mil. Sk, preto nie je známe, čo malo byť za tých 16 mil. Sk dodané. 
K jeho správe – snaží sa o aktivitách, ktoré nebolo možné zahrnúť do písomnej správy, informovať prítomných ústne tak, ako to robí aj teraz. 

p. Knapík, primátor mesta Košice – Rozprava bola uzavretá, dal preto slovo návrhovej
	komisii. 

p. Derján, poslanec MZ -  Prečítal pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach  podľa § 6 ods. 2 písm. z) Štatútu mesta Košice berie  na vedomie: 
	Správu o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Košice za rok 2008.

Správu o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Košice od XXI. rokovania MZ.
Správu o výsledku kontroly vybavovania sťažností v Meste Košice za obdobie rokov 2007 a 2008.
Správu o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach prijatých v roku 2008.

Hlasovanie č. 16: za 30, proti 2, zdržal sa 9, nehlasovali 2.

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

––-     ––-     ––-


4. Správa náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice 

p. Dvorožňák, náčelník Mestskej polície Košice. –Viacerí poslanci ho žiadali, aby 
správy, ktoré predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva neboli až tak rozsiahle, aby boli stručnejšie a informatívne. Niektorí zase chcú, aby niektoré  pasáže boli rozpísané podrobne. V správe sa nedajú uviesť všetky informácie, lebo by bola ešte obšírnejšia. Kto má záujem a chce vedieť viac, môže prísť na ich pracovisko a požadované informácie mu poskytnú.

V rozprave vystúpili:

p. Kočiš, poslanec MZ – Spýtal sa na 30  parkovacích automatov za 165 tis. €, či bolo 
nutné ich vymeniť, nakoľko nie sú využívané a nie je mu ani jasné, kedy sa začnú využívať.

p. Kupec, poslanec MZ – V tejto správe vidieť, že okrem iného sa v minulom roku 
mestská polícia zaoberala aj s takým problémom, ako je voľný pohyb psov. Minulý týždeň aj v novinách bol článok, že aj v tomto roku chce polícia venovať pozornosť tomuto problému a aspoň 4-krát do mesiaca robiť akciu zameranú za týmto účelom. Nevie, či aj v mestskej časti Kavečany bola robená takáto akcia, nemá o tom vedomosť a pokiaľ bola, tak efekt bol minimálny. Preto požiadal, aby do plánu týchto akcií si mestská polícia naplánovala aj mestskú časť Kavečany, lebo majú s tým dosť veľký problém. Hlavne poštová doručovateľka a deti, keď ráno idú do školy majú obavy z voľne sa pohybujúcich psov.

p. Matoušek, poslanec MZ – Vyslovil názor, že mesto Košice má celkom 
konsolidovanú mestskú políciu. Denne sa teraz stretávajú so strašiakom tejto krízy, čo aj v budúcnosti je možné vyvolať určité  potiaže. Oceňuje niektoré veci, ktoré sa udiali v poslednej dobe. Je proti represiám a je za prevenciu a tie akcie, ktoré prebiehali v centre mesta hodnotí vysoko a mali aj dobrý ohlas u občanov, lebo dnes prejsť v sobotu, alebo v piatok večer po Moyzesovej ulici cez park, na to treba osobnú odvahu. VZN mesta tieto možnosti dáva a je možné navrhnúť aj ďalšie riešenie a navrhnúť sanáciu, aby títo mestskí policajti mali dostatok priestoru vo svojich právomociach, aby sa skutočne venovali tejto oblasti. Je veľmi smutné, keď sa človek dopočuje, že 12- ročné deti pijú alkohol a venujú sa ďalším nevhodným aktivitám.  Myslí si, že v rámci možností je mestská polícia konsolidovaná  a aj pri tom šetrení, ktoré mesto čaká, bude sa snažiť, aby skutočne, aby práve tam nebol veľký dopad. Lebo mesto potrebuje ich súčinnosť, potrebuje ich prácu, ktorá bude čím ďalej tým viac potrebná. Poďakoval taktiež za pomoc pri riešení problémov občanov so sociálnym vylúčením, kde mestskí policajti boli pravidelne na kontrolách v doprovode sociálnych pracovníkov. Bez policajtov by sa tam nevedeli pohybovať. Tieto akcie prebiehajú už od minulého roka. 
Podľa neho by stačilo túto správu predkladať 2-krát ročne, lebo náčelník je aj tak prítomný na každom mestskom zastupiteľstve a poslanci majú v dopytoch možnosť informovať sa a pýtať, čo sa deje a ako sa deje.

p. Halenár, poslanec MZ -  Možno to niekoho prekvapí, ale chcel by pochváliť 
mestskú políciu. Na strane 11 hneď v prvom riadku číta, že od januára 2008 sa mestskej polícii podarilo zistiť 187 prípadov zakladateľov nelegálnych skládok z 320.  Bolo by dobre zverejniť aj postihy, ktorým museli čeliť takíto zakladatelia nelegálnych skládok a zverejniť to trebárs aj inzerátom,  že každý, kto sa pokúsi o ďalšie zakladanie nelegálnych skládok bude čeliť takým, alebo ešte vážnejším postihom. Toto je vec, na ktorú sa zabudlo. 

p. Betuš, poslanec MZ – Mal príspevok k bodu 8, to je ten posledný, lebo rád by 
prítomných oboznámil  s pripravovaným projektom, ktorý by mal mať názov Prevencia pouličnej kriminality a vandalizmu v mestskej časti, ktorý rozbiehajú v spolupráci s PZ SR, mestskou políciou, poslancami, spoločenskými organizáciami, občianskymi združeniami, cirkvami, občanmi, športovými a kultúrnymi organizáciami. Tento projekt by mal byť odštartovaný v mesiaci marec – apríl a mal by mať 2-ročné trvanie. Poprosil náčelníka mestskej polície o vytvorenie podmienok pre príslušníkov mestskej polície, aby sa projekt mohol rozbehnúť a aby sa urobili také opatrenia, aby pouličná kriminalita v ich mestskej časti bola potlačená. 
Ďalší problém, ktorý by chcel v súvislosti s touto správou uviesť, sú kontroly z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mestských častiach vo vzťahu k nestarostlivosti o deti v chatrčiach. Po skúsenostiach z minulého týždňa, kedy utrpela pracovníčka úraz hlavy a keď psy zaútočili na príslušníkov mestskej polície, ocenil a povedal, že tieto kontroly si vyžadujú od ľudí, ktorí to vykonávajú, aj osobnú odvahu. Preto poďakoval ľuďom, ktorí toto robia a bol by veľmi rád, keby výsledky týchto kontrol  a činností nejakým spôsobom znížili počet tých detí, ktoré by sa mohli dostať do ohrozenia života a zdravia, ako v prípade, keď dve deti zhoreli a dve deti zamrzli v týchto chatrčiach.
Ďalším výsledkom týchto činností  je neskutočne veľké množstvo psov bez evidencie a bez potrebných zdravotných záznamov v týchto lokalitách. Je to nebezpečný nárast, preto poprosil všetkých, ktorých sa to týka, aby sa uskutočnil odchyt týchto zvierat. Toľko psov, koľko sa dnes voľne pohybuje za Metrom, pri diaľničnom privádzači, kde môže dôjsť k ťažkým haváriám, na Demetri, v lesoparku, ešte nebolo a treba sa tým začať vážne zaoberať.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Určite budú kontaktovať aj Úniu vzájomnej 
pomoci ľudí a psov, veterinárov, sanačnú službu, ktorí by sa na to za asistencie mestskej polície mali pozrieť a prijať opatrenia.

p. Blaškovičová, poslankyňa MZ – V súvislosti s touto správou poskytla prítomným 
jednu informáciu. Pred dvoma dňami mali miestne zastupiteľstvo v Starom meste a jedným z bodov programu bola aj informácia o bezpečnosti a práci štátnej aj mestskej polície na území Starého mesta. Nikomu nemusí hovoriť, aká je situácia s parkovaním na území Starého mesta v poslednom období a neverí, že tak rýchlo sa vyrieši. Bola to téma, o ktorej hovorili pomerne dlho a zaujala ju taká informácia, že za minulý rok mestská polícia založila papuču 2500 krát. Kto sa prejde po uliciach Starého mesta tak zistí, že mnohokrát sa tam to odťahové vozidlo ani nedostane, pretože tie autá tak parkujú, že tam odťahovka neprejde. Čo je však zaujímavé, v časti medzi Puškinovou ulicou, Podtatranského, Stará baštová, Štefánikova, Hrnčiarska, tie vozidlá parkujú tak, že mamičky s kočíkmi nemajú šancu prejsť po chodníku. Študenti prenášajú kočíky, lebo je tam iba 30 cm miesta medzi parkujúcimi vozidlami. Zdalo sa jej to preto celkom zmysluplné, že založia papuču a vodič dostane pokutu. No je tu otázka, že koľko papúč vlastní mestská polícia. Mala aj návrh, že dôchodkyne, ktoré pozerajú z okna by mohli nahlasovať na políciu takto parkujúce autá, aby im mestská polícia prišla založiť papuču, no mestská polícia  má „až 5 papúč“, z toho sú funkčné 4. Na zastupiteľstve Starého mesta padol takýto návrh, žeby prispeli a zakúpili mestskej polícii zopár papúč. Dala takýto návrh aj ostatným starostom mestských častí, aby každá mestská časť prispela a keď chcú, aby mamičky aj z ich mestských častí mohli prejsť po chodníku, tak nech sa pridajú k tejto iniciatíve.

p. Knapík, primátor mesta Košice -  Na odľahčenie - aby to neskončilo tak, že každý si 
bude nosiť  v kufri auta vlastnú papuču. No na zlepšenie stavu je každé riešenie vítané.

p. Kočiš, poslanec MZ – Faktická poznámka. Podporil poslankyňu p. Blaškovičovú aj 
z dôvodu, že taký istý problém s prechodom po chodníku je pred Poliklinikou Nad jazerom. Tam majú ľudia problém prekľučkovať medzi autami. Asi je to ozaj potrebné riešiť.

p. Halenár, poslanec MZ – Faktická poznámka. Reagoval na vystúpenie poslankyne 
p. Blaškovičovej a chcel počuť vysvetlenie, že ako mohla dať mestská polícia 2500-krát papuču a pritom má 4 funkčné papuče. Je to správa za rok 2008, takže nevie koľko dní mal tento rok, resp. ako je to vlastne s matematikou. Mohol by k tomu niekto zaujať jasné stanovisko, aby mali nejaký oporný bod vzhľadom na ďalšie údaje. Potom to spochybňuje aj tých 320 nelegálnych skládok a ich vysoká identifikácia, ktorú pred chvíľou pochválil. 

p. Pajtáš, poslanec MZ – Vyjadril sa k správe, ktorú p. Dvorožňák predkladá na 
každom zastupiteľstve. Vie, že je návrh na zmenu štatútu, aby sa tá správa predkladala len 2-krát do roka. Názor ich poslaneckého klubu je, žeby správu mohli mať na každom zastupiteľstve v nejakej skrátenej forme. Stačilo by vyčísliť, koľko bolo priestupkov a akých, či je v kriminalite a priestupkoch klesajúca, alebo narastajúca tendencia, prípadne, aké opatrenia sa prijali. Stačili by 2-3 strany a nie 19 strán na každé zastupiteľstvo. 

p. Knapík, primátor mesta Košice – Zrejme bude treba nájsť nejaký kompromis.

p. Jeník, poslanec MZ – Faktická poznámka. Táto správa je veľmi výstižná. Hoci je 
obsiahla, myslí si, že je potrebné činnosť mestskej polície za uplynulý rok hodnotiť kladne. Mestská časť Nad jazerom za posledný polrok cíti nedostatok vplyvu mestskej polície, čo pred tým nebolo. Má aj nové priestory, ponúka možnosť vytvorenia stanice mestskej polície v multifunkčnom zariadení na Poludníkovej ulici. Jeho slová potvrdzuje aj posledné miestne zastupiteľstvo uznesením, že naozaj táto požiadavka mestskej časti je aktuálna.
Súčasne povedal, že komisia odmietla predkladanie správy náčelníka mestskej polície 2-krát ročne a potvrdila požiadavku na predkladanie stručnej správy, kde by bolo menej beletrie a viac čísel na každom mestskom zastupiteľstve.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Uzavrel rozpravu a dal slovo náčelníkovi mestskej
polície, aby odpovedal na otázky.

p. Dvorožňák, náčelník mestskej polície – K 30 parkovacím automatom – tieto 
automaty boli zakúpené z toho dôvodu, lebo staré nebolo možné prestaviť na novú menu. Nové automaty boli zakúpené na základe výberového konania, ktoré bolo zadané ešte v marci – apríli 2007 a parkovné sa prestalo vyberať v júni 2007. V súčasnej dobe sa pripravuje opatrenie a začne sa aj s výberom parkovného. 
Na požiadavku p. Kupca ohľadom kontroly psov – nie je problém, dohodnú si spoluprácu, čas a akcie na kontrolu a odchyt psov vykonajú aj v Kavečanoch.
K vystúpeniu poslanca p. Matoušeka – preventívne akcie začali vykonávať v mestskej časti, no najväčší problém je v centre. Ide o Dominikánske námestie, stanicu, Kováčsku, Mäsiarsku ulicu. Ide hlavne o piatky, soboty. Prvú akciu urobili s Policajným zborom SR a budú ich robiť aj samostatne. Uskutočnili sa v minulom týždni v piatok i v sobotu, bolo to medializované. Opatrenia robia priamo na mieste, oznamujú týchto ľudí a mladistvých a neplnoletých kontrolujú priamo na mieste, či požili alkohol, oznamujú to na Úrad práce, rodiny a sociálnych vecí a títo pracovníci budú predvolávať rodičov týchto detí. Minulý piatok bolo 19 takýchto prípadov, keď kontrolovaní nemali ani 15 rokov a týždeň skôr to bolo 16 prípadov. V týchto akciách budú pokračovať a presunú sa aj do iných mestských častí a budú akceptovať požiadavky starostov.
Otázka p. Halenára k nelegálnym skládkam – postihy sú uvedené aj v správe. Niečo bolo riešené dohovorom, niečo sankciou, niečo oznámením. Nie je problém zverejniť to aj v médiách. Spracujú článok, kde budú informovať verejnosť o výške sankcií, pokiaľ sa dopustia takého priestupku a vytvoria nelegálnu skládku.
K vystúpeniu p. Betuša – Už spolu hovorili o pripravovanom projekte. Veľmi radi sa budú na ňom podieľať a vytvoria vhodné podmienky v rámci možností mestskej polície, aby to bolo čo najefektívnejšie. Akcie týkajúce sa kontroly a odchytu psov organizujú spolu s asanačnou službou. Mnohokrát majú policajti psov obkľúčených, no niekedy sa stáva, že kým príde asanačná služba, tak im ujdú. Ak majú konkrétne informácie, že v určitom čase sa skupinka psov pohybuje na udanom teritóriu, preventívne dohodnú akciu s asanačnou službou a robí sa aj odchyt týchto psov.
K vystúpeniu p. Blaškovičovej – 2500   papúč bolo daných v Starom meste, v rámci mesta to bolo vyše 4000.  S papučami nie je problém. Tie 4 papuče má Staré mesto, Mesto má spolu okolo 30 a v súčasnej dobe objednali ďalších 20 technicky lepšie riešených, lebo niektoré staré majú už čiastočne poškodený mechanizmus a na nové vozidlá s väčšími kolesami sa nedajú založiť. Reagujú aj na podnety občanov o parkovaní na chodníku, alebo na miestach, kde je parkovanie zakázané. Inokedy zase ľudia nadávajú, že riešia vodičov, ktorí parkujú na chodníkoch, keď inde sa to jednoducho nedá. Zákon je však jednoznačný, preto budú postupovať podľa neho.
Poslanec p. Kočiš vystúpil v podstate s tým istým problémom a p. Halenár tak isto. Informáciu o papučiach už upresnil. 
K zriadeniu novej stanice v mestskej časti Nad jazerom – jednal už s pani starostkou, rozoberali tento problém. Osobne nie je proti, ale keď sa zoberie momentálny stav ľudí, ktorých majú prerozdeliť, resp. so stanice Juh presunúť na Jazero, tak tým sa nič nezíska. Znovu sa musí vytvoriť funkcia veliteľa, koordinátorov, čo sú ďalšie náklady na energie, na vybavenie autami. Myslí si, že keď sa posilní stanica Juh, tak aj do obvodu Jazera sa dostane viac policajtov. Spolupráca s pani starostkou je dobrá a keď požiada o pomoc, stále sa snažia vyjsť v ústrety. 

p. Rychnavský, poslanec MZ – Faktická poznámka. Aby sa psy nemuseli udržiavať 
v kruhu navrhol, aby si mestská polícia  zaradila do arzenálu nejaké strelné zbrane s možnosťou streľby sedatív pomocou striekačiek.  Toto by mohlo byť účinné.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Rozprava je ukončená, dal slovo návrhovej 
	komisii. 

p. Derján, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach  podľa § 6 ods. 2 písm. aa) Štatútu mesta Košice berie na vedomie správu náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 1.1.2008 do 31.12.2008.

Hlasovanie č. 17: za 39, proti 1, zdržal sa -, nehlasovali 3.

––-     ––-     ––-

5. Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty 

p. Knapík, primátor mesta Košice – V správe sú odpovede na interpelácie a dopyty 
poslancov, ktoré odzneli na XXI. rokovaní MZ 16.12.2008,

V rozprave vystúpili:

p. Jenčová, poslankyňa MZ – Dopytovala sa generálneho riaditeľa DPMK ohľadom
dopravy na Jazere. Predkladateľ materiálu riaditeľ MMK píše, že odpoveď jej dal priamo generálny riaditeľ DPMK. Nuž, nie je to pravda. Odpovedal jej poverený riaditeľ riadenia dopravy a to úplne úžasne, že prosí o trpezlivosť. Citovala: Vaše pripomienky považujeme za plne opodstatnené a obsluhu severnej časti sídliska budeme sa snažiť riešiť pri prvej možnej príležitosti.  Nuž skutočne, odpoveď hodná riaditeľa riadenia dopravy, pretože z nej sa nedozvedela, ako sa bude doprava riešiť, kedy sa bude riešiť a dokedy majú občania Jazera trpieť za nekompetentné rozhodnutia. 
Na tento problém upozorňovala aj primátora mesta na Rade starostov, pri osobnom jednaní, nič sa nezmenilo. Pokiaľ si niekto myslí, že jej odpovie a pošle jej smiešnych osem riadkov, čím považuje dopyt za vybavený, tak to určite nie. Opäť bude mať dopyt v príslušnom bode. S odpoveďou spokojná nie je. 

p. Hlinka, poslanec MZ – Tiež konštatoval to, čo jeho kolegyňa. Tiež mal dopyt na 
generálneho riaditeľa DPMK a v správe sa uvádza, že poslancovi písomne odpovedal člen predstavenstva generálny riaditeľ DPMK Ing. Michal Tkáč. Samozrejme, že nie je to celkom tak, lebo odpovedal p. Eperješi, ktorý je poverený riadením dopravy. To by bola formálna stránka, no treba tam, kde sa píše osoba s menom aj funkciou, aby tam bol aj jej podpis, lebo to má určite inú vážnosť, pritom  nechce podceňovať niekoho v rámci hierarchie riadenia.
K podstate veci povedal, že odpoveď, ktorá v správe nie je citovaná pre informáciu ostatných poslancov, hoci nevie z akého dôvodu, lebo si myslí, že otázka riešenia dopravnej obsluhy v OC Optima z pohľadu DPMK mohla tu byť zostručnene uvedená. Ide o dopyt 179/08. To len pre budúcnosť pre spracovateľov takýchto informácií.

p. Gamcová, poslankyňa MZ – Mala pripomienku k odpovedi na jej interpeláciu
ohľadom web stránky mesta. Tento dopyt vôbec nie je správny. Nevie, kto prepisoval materiál zo zastupiteľstva, ale v podstate to vyzerá tak, ako keby kritizovala web stránku mesta. Nie je to pravda. Ona žiadala o aktualizáciu niektorých materiálov, ktoré sú naozaj staré. Uviedla napríklad rokovací poriadok a v tejto odpovedi  si pripadala naozaj ako mentálne postihnutá, keď jej niekto vysvetľuje, v ktorej záložke a kde má nájsť rokovací poriadok. Je pravdou, že je tak skrytý na tejto stránke, že sa dá veľmi ťažko nájsť, ale chcela vlastne od mesta, od pána riaditeľa, aby tam uviedol materiály, ktoré sú aktuálne, napríklad, aby sa sprehľadnil a aktualizoval zoznam poskytovateľov sociálnych služieb atď.. Stáva sa jej totiž, že jej volajú ľudia na jej číslo do práce a dožadujú sa Maltézskej pomoci a keď sa ich pýta, že kto im dal takú informáciu, tak jej povedia, že to našli na stránke mesta. Len pre informáciu -táto organizácia zanikla pred dvomi rokmi. V podstate chcela dosiahnuť to, aby mesto Košice malo krajšiu a lepšiu stránku, ako má napr. mesto Bratislava. O nič iné jej nešlo a myslí si, že je to dobrý návod, aby sa zodpovední mohli pochváliť, ako dobre to urobili. Aj VZN, ktoré sú na web stránke mesta nie sú plne hodnotné. Človek si musí vyhľadávať uznesenia, aby zistil, čo sa tam zmenilo. Myslí si, žeby tam malo byť kompletné aktuálne znenie. Tá stránka je dobrá vtedy, keď občan čo najrýchlejšie nájde to, čo hľadá. To je všetko. 

p. Knapík, primátor mesta Košice – S tým súhlasí. V každom prípade je to istá vizitka
mesta. Myslí si, že zásadná zmena sa urobila, ale pokiaľ sú tam také nedostatky, tak bude úloha dať to v najbližších dňoch do poriadku, aby tam bolo to, čo je správne a aktuálne.

p. Matoušek, poslanec MZ – Reagoval na odpoveď na svoju interpeláciu, kde požiadal 
o doručenie prepisu diskusie k organizačnému poriadku, kde tiež upozornil na neplnenie uznesenia MZ č. 626 v bode 3. Aj keď sa ďalej vo všetkých správach píše, že toto uznesenie sa plní a bude sa plniť, dovolil si prečítať z príučky p. Jozefa Sotolářa, ktorú sám publikuje pre verejnú správu a učia sa z nej budúci adepti verejnej správy, kde v organizačnom poriadku presne hovorí: Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o koncepčných a zásadných otázkach fungovania obecného úradu z pohľadu stanovenia regulatívov. Starosta (primátor) zabezpečuje výkon tohto fungovania prostredníctvom individuálneho riešenia pracovno-právnych vzťahov a ostatných záležitosti chodu obecného úradu (magistrátu). Obecné zastupiteľstvo rozhoduje výlučne a samostatne o organizačnej schéme obecného úradu, koľko osôb bude pracovať na úrade, aké budú referáty, či sa zriadi funkcia prednostu úradu a podobne. Starosta, teda primátor samostatne rozhoduje v individuálnych pracovných vzťahoch, s kým konkrétne uzavrie pracovnú zmluvu, zohľadňujúc výkon práce vo verejnom záujme a výberové konania, na aký druh práce a podobne. A čo je podstatné: Uvedené kompetencie nie je možné zamieňať ani do nich vzájomne zasahovať!! To je presne to, čo pred tým hovoril a preto si vyžiadal celý prepis. Znamená to, že organizačný poriadok stále nie je v poriadku, lebo je v rozpore jednak so Štatútom mesta, aj keď sa dohodli, že Štatút sa už pripravuje. Nevie, ako sa bude teraz pokračovať, keď pán primátor vyhlásil, že sa bude šetriť. Nevie si to predstaviť v zmysle týchto uznesení a organizačného poriadku, keď nie je stanovený počet zamestnancov. Ako bude napríklad riešiť prepustenie z nadbytočnosti v zmysle organizačnej štruktúry a podobne. To sú všetko následky, ktoré potom nastanú. Upozornil na to, hoci sa to teraz určite nevyrieši. Túto interpeláciu v celom svojom rozsahu treba preveriť, diskusiu má komplet, treba sa na to pozrieť. Osobne sedel s pánom riaditeľom MMK 2 hodiny a hovorili na túto tému, prebrali niektoré veci, zistili skutkové stavy, že skutočne treba doriešiť a to veľmi rýchlo tento stav. Poprosil, aby na základe všetkých týchto poznaní, aby sa v tom pokračovalo ďalej.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Uzavrel rozpravu a dal slovo riaditeľovi MMK. 

p. Kolárčik, riaditeľ MMK – Reagoval na posledné vystúpenie p. Matouška. Je 
pravdou, že nie sú určené podrobné počty jednotlivých útvarov, ale je určený celkový počet zamestnancov, ktorý v deň schvaľovania organizačného poriadku bol uvedený v materiáli. Bolo to 427 zamestnancov a od vtedy bolo schválené uznesenie, že v priebehu tohto roka, resp. do konca tohto roka má byť znížený počet zamestnancov o 10 %. Počet zamestnancov je stanovený aspoň na takej úrovni. 
Vo vzťahu k ďalším interpeláciám, čo sa týka webovej stránky, pousilujú sa, aby tá stránka bola ešte lepšia. 
Vo vzťahu k formálno-technickým nepresnostiam, že neboli uvedené presné osoby, ktoré odpovedali, pousilujú sa, aby sa to neopakovalo a bude sa uvádzať presne ten, kto odpovedal na interpeláciu. 

p. Mutafov, poslanec MZ – Faktická poznámka. Priznal sa, že teraz tomu nerozumie. 
Keďže organizačná štruktúra nemá presný počet „chlievikov“, nie je možné podľa nej dať výpoveď pre nadpočetnosť, alebo nepotrebnosť, pretože bude z toho vážny pracovno-právny problém. Potom sa nemala v decembri prijať organizačná štruktúra, keď je záujem znížiť počet pracovníkov, ale malo sa to nechať na február.

p. Knapík, primátor mesta Košice -  Na upresnenie, organizačná štruktúra sa 
schvaľovala v októbri 2008. Myslí si, že sa budú prijímať také kroky a bude sa vstupovať do takých vzťahov, alebo meniť vzniknuté vzťahy, aby sa problém do budúcnosti nevyrobil. 
Dal slovo návrhovej komisii. 

p. Derján, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice a § 64 ods. 3 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva berie na vedomie správu o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na  XXI. rokovaní MZ v Košiciach dňa 16.12.2008.

Hlasovanie č. 18: za 41, proti 1, zdržal sa 1, nehlasoval -.

––-     ––-     ––-

5/a   Zriadenie dočasnej komisie pri MZ v Košiciach pre zmiernenie dôsledkov 
        hospodárskej krízy

p. Buraš, poslanec MZ – Je to materiál, ktorý by mal riešiť vážnu situáciu obyvateľov
Košíc v období, ktoré má zasiahnuť ťažká hospodárka kríza. Pred niekoľkými mesiacmi sa schvaľoval rozpočet na tento rok a vtedy, pravdu povediac, ešte netušili, že svet, Európu a Slovensko zasiahne vážna hospodárska kríza. Tento rok sa Slovensko zobudilo nielen do hospodárskej krízy, ale aj do plynovej krízy. Zatiaľ, čo tá druhá, spôsobená východnými susedmi je zažehnaná, tak prvá, hospodárska, vážna kríza sa zatiaľ ešte poriadne neprejavila. Jej dopady odhadujú ekonomickí analytici, politici a manažéri na leto tohto roku 2009. Denno-denne sú v novinách informácie koľko ľudí, ktorá fabrika, prepusti na Východe i na celom Slovensku. Všetky štatistiky a údaje smerujú k tomu, že kríza na Slovensku bude kulminovať už o niekoľko mesiacov. Dnes nevieme povedať, aké budú dopady na mesto Košice, neexistujú ucelené analýzy, nie sú k dispozícii všetky čísla, nevie sa, koľko ľudí príde o prácu a nevie sa, koľko firiem bude musieť z dôvodu hospodárskej krízy zastaviť svoje prevádzky. Dopad na obyvateľov Košíc môže byť preto veľmi hrozivý. Ich povinnosťou, ako volených poslancov v samospráve, je zabezpečiť základné funkcie mesta aj v tomto ťažkom období. Mesto Košice už začalo riešiť krízu rôznymi opatreniami. Šetrenie je v tomto období dôležité, ale nemusí stačiť. Bude veľmi podstatné, ako sa s tým vysporiada nielen Magistrát mesta Košice, ale aj príspevkové organizácie mesta, mestské podniky a mestské časti. Bude veľmi dôležité, aké podmienky sa vytvoria na podporu podnikateľskej obce, aké konkrétne body mesto zrealizuje, aby sa zmiernil dopad hospodárskej krízy na obyvateľov mesta a aby sa neohrozil ďalší rozvoj mesta. Bude dôležité, aby hospodárska kríza neohrozila už avizované majstrovstvá sveta v hokeji v roku 2011, ale aj projekt Európske hlavné mesto kultúry 2013. Obidva projekty pomôžu cestovnému ruchu a rozvoju mesta Košice, i samotného regiónu. Mesto by preto malo prijať balíček opatrení, ktoré budú súvisieť s hospodárskou krízou a pripraviť sa na možné dopady tohto negatívneho fenoménu, s vyhliadkou na roky 2009 až 2011.
Začiatkom júna sa bude v Košiciach konať diplomatické a ekonomické fórum v rámci projektu Dni Európy, ktorého hlavnou témou bude hospodárska kríza v Európskej únii a jej dopad na východné Slovensko. Bude to akési voľné pokračovanie samitu Európskej únie, ktorý bude v máji toho roku v Prahe. Očakáva sa, že na tomto diplomatickom a ekonomickom fóre vystúpi aj zástupca mesta Košice a odprezentuje súčasný stav a víziu riešenia problémov v súvislosti s dopadmi krízy na druhé najväčšie mesto na Slovensku Košice Diplomatické a ekonomické fórum je pripravované v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR a len samotné osoby, ktoré prijali záštitu nad tým, Pavol Paška, predseda Národnej rady SR. Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí SR, Karol Schwartzenberg, minister zahraničných vecí ČR, ktorá predseda Európskej únii, pani Andrea Lešeková Matisová, vedúca zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, svedčia o záujme a podpore podujatia.
Na základe týchto skutočností by mala vzniknúť stála komisia mestského zastupiteľstva komisia pre hospodársku krízu pri mestskom zastupiteľstve, ktorej úlohou by bolo analyzovať dopady hospodárskej krízy na obyvateľov mesta Košice, pripraviť možné varianty riešenia tejto hospodárskej krízy, pomáhať pri koordinácii medzi mestom, mestskými časťami, vládou SR a komisiami Európskej únie a pripraviť prezentáciu riešenia hospodárskej krízy v Košiciach na ekonomické fórum projektu v Košiciach Dni Európy.
Opatrenia, ktoré prinesie komisia, musia zmierniť dopad krízy na obyvateľov mesta Košice a zabrániť zastaveniu rozvoja mesta. Opatrenia, ktoré prinesie komisia, sa budú týkať rokov 2009 až 2011 a nesmú ohroziť uvedené projekty a to majstrovstva sveta v hokeji a Európske hlavné mesto kultúry. 
V závere požiadal vedenie mesta i poslancov o podporu tohto materiálu. Komisia by sa mala schádzať minimálne raz za dva týždne. Prečítal návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 15 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 2 písm. ab) a § 11 Štatútu mesta Košice zriaďuje  stálu komisiu mestského zastupiteľstva s názvom Komisia  pre hospodársku krízu.
Volí 
a) za členov – poslancov stálej komisie mestského zastupiteľstva pre  
     hospodársku krízu a to 
1.	Martina Boritáša
2.	Ing. Mariána Dittricha
3.	Františka Balúna
4.	Ing. Petra Cengela
5.	Eriku Dolnú
6. JUDr. Jaroslava Hlinku
7.  Ing. Ľuboša Pajtáša
8.	Ing. Bc. Ivetu Kijevskú
9.	Tibora Matouška
10.PhDr. Pavla Mutafova
11. Eduarda Buraša
b) členov - neposlancov stálej komisie mestského zastupiteľstva pre 
     hospodársku krízu:
1. Ing. Petra Palečka – zástupcu DEXIA banka, regionálne riaditeľstvo
2. Ing. Milana Dolného – zástupca spoločnosti SIEMENS
3. Ing. Richarda Dudu – riaditeľ HOWE Slovensko
4. Ing. Michala Tkáča – generálneho riaditeľa DPMK
5. zástupcu U.S. Steel Košice – ktorý bude následne menovaný
Pripomenul, že táto komisia má troch členov mestskej rady, má šiestich predsedov stálych komisií mestského zastupiteľstva, má štyroch predsedov poslaneckých klubov z opozície i koalície a ekonomických odborníkov. Tento návrh je predložený návrhovej komisii.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Myslí si, že tento návrh a túto iniciatívu treba 
privítať. V každom prípade, to čo bolo povedané v závere jeho správy o vývoji situácie a dopadoch na samosprávu, o tom sa dnes už reálne vie, je to aj do istej miery vykvantifikované a aj bod 7/1, ktorý je pripravený a ktorý sa bude prerokovávať s využitým zákona o rozpočtových pravidlách, kde je navrhnutá istá viazanosť rozpočtu, hovorí o prvých opatreniach, ktoré z hľadiska istej opatrnosti treba urobiť. Príjmy a výdavky sa budú dať spresňovať podľa výsledkov za február. Myslí si, že aj základný ukazovateľ nabiehanie dane z nehnuteľnosti, by sa mal objaviť už v prvom štvrťroku, ale v každom prípade tie očakávania, ktoré sa dnes už dajú reálne odvodiť, smerujú k tomu, že dopady na príjmovú a tým pádom aj na výdajovú časť rozpočtu budú pomerne značné. Toto bude náplňou práce ekonómov, rozpočtárov a myslí si, že komisia, ktorá vznikne, bude prichádzať aj s návrhmi, ktoré by svojim spôsobom nielen monitorovali situáciu, ale boli aj  reálne. Bude prijímať opatrenia, ktoré budú znamenať efektívnosť, návrh tvorby nových pracovných miest tak, aby ľudia, ktorí o prácu prídu mohli byť aspoň nejakým spôsobom zaradení do pracovného procesu. Mali by sa naštartovať nejaké verejno-prospešné projekty v rámci mesta, využívať efektívne mimorozpočtové zdroje, čiže je to celý komplex opatrení, ktoré bude možné dať do pohybu a v relatívnej krátkej dobe.
V rozprave vystúpili:

p. Bereš, poslanec MZ – Faktická poznámka. Stotožnil sa s týmto materiálom a bude 
ho podporovať. Vadí mu však jedna vec, že to má byť stála komisia. Pevne dúfa, že kríza nebude stála, ale dočasná, preto aj názov komisie by mohol byť optimistickejší, že dočasná komisia.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Dal do pozornosti rokovací
poriadok, ktorý hovorí, že ak mestské zastupiteľstvo menuje komisiu, tak volí aj jej predsedu. Poprosil, aby sa zvolil aj predseda komisie.. 

p. Knapík, primátor mesta Košice – Nakoľko je to v súlade s rokovacím poriadkom, 
predložený návrh treba doplniť.

p. Hrabovský, poslanec MZ – Faktická poznámka. V tejto komisii by bolo dobre, keby 
členmi neposlancami bol aj zástupca Slovenskej živnostenskej komory, lebo takto je to bez zastúpenia malých a stredných podnikateľov.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Myslí si, že na rokovania, ktoré budú prebiehať, 
budú prizývaní aj odborníci k témam, ktoré budú aktuálne, lebo to bude poradný orgán primátora pre zastupiteľstvo a ak bude treba, tak sa to aj rozšíri a prípadne sa to spektrum odborníkov z rôznych oblastí doplní.

p. Čižmáriková, poslankyňa MZ – Osvojila si argumenty, ktoré predniesol pán Buraš, 
ktorého pozná ako veľmi agilného človeka, ktoré predniesol, keď uvádzal a odôvodňoval vznik komisie, ale nie je celkom presvedčená o tom, či mestu takú komisiu treba. Argumentoval rôznymi vecami, ktoré jednoducho nie sú v kompetencii mesta, ako je napríklad podnikateľské prostredie. Predsa o odvodoch a určitých stimuloch rozhoduje Národná rada SR,  keď schvaľuje jej zákony, alebo vláda. Keď sa už hovorí o tom šetrení, má pochybnosti o tom, čo všetko môže táto komisia ovplyvniť. Je vytvorené značné množstvo komisií od finančnej počnúc až nevie ktorou končiac. Myslí si, že ak budú riešiť problémy, ktoré súvisia s mestom a súvisia s krízou, tak majú komisie v kompetencii zaoberať sa aj týmto problémom a aj by sa nim mali. Nakoniec všetky materiály a výstupy, ktoré výjdu z týchto komisií a ktoré pripraví vedenie mesta, sú prerokovávané v mestskom zastupiteľstve a rokujú o nich všetci, čiže poslanci svoj postoj k riešeniu týchto problémov môžu vyjadriť aj na takomto fóre. A keď sa už šetrí, tak  nech sa šetrí aj na tom, že ak má byť predseda komisie, tak ten dostáva odmenu. Neposlanci – členovia komisií, tiež dostávajú určitú odmenu, čiže budú to zase nejaké peniažky navyše, vie, že nie veľmi veľké, ale predsa len. Ešte ju zaujíma, že aká  je asi predstava, keď má komisia zasadať každé dva týždne, aké budú informácie o tom, že k akým záverom dospela a ako budú ostatní poslanci o tom vedieť.

p. Buraš, poslanec MZ – Faktická poznámka. Reagoval na vystúpenie p. Čižmárikovej. 
Myslí si, že ak zastupiteľstvo zasadá každé dva mesiace, tak kríza sa mení zo dňa na deň. Dnes sa nevie, čo bude zajtra, ktorá firma koľko ľudí prepustí, aký to bude mať dopad na chod národného hospodárstva, aký to bude mať dopad na týchto ľudí. Práve táto komisia aj v súčinnosti s ďalšími odbornými partnermi má pripravovať analýzy materiálov nielen pre primátora mesta, ale aj pre poslanecký zbor tohto mesta. Komisie sa zvyknú pravidelne stretávať pred zastupiteľstvom, ktoré je raz za dva mesiace, ak nie je mimoriadne, ale tu reálne hrozí, že kríza bude každý deň horšia. Dovolil si povedať, že do Košíc kríza ešte poriadne nedorazila. Sú to informácie, ktoré sa dajú overiť a zrešeržovať. Tento problém hrozí a práve táto komisia by mala byť poradným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta.

p. Cengel, poslanec MZ – V podstate nič to nebude stáť, pretože všetci poslanci 
poberajú strop toho, čo im patrí v zmysle zákona a ani neposlanci vlastne nemajú nárok, takže mesto to nebude stáť nič. Čo sa týka členov komisie, tak sú to v podstate predsedovia komisií ekonomických a komisií, ktorých odbory spotrebovávajú najväčší objem finančných prostriedkov. Je to doplnené o členov bankových domov; ktoré mesto financujú. Preto si myslí, že táto komisia bude mať iný, komplexnejší pohľad na problematiku a vlastne aj tí predsedovia komisie budú musieť konzultovať priority v rámci jednotlivých odborov.

p. Knapík, primátor mesta Košice -  Áno, mala by integrovať predsedova špecialistov
k tejto téme z rôznych oblastí, ktoré sú pre mesto dôležité a majú čo povedať. Aj tento návrh je takto konštruovaný. 

p. Matoušek, poslanec MZ – Každý tu používa slovo šetrenie. Nevie, či je to správne
slovo v samospráve. Samospráva predsa hospodári s vyrovnaným rozpočtom. Tu treba používať slovo „efektívne“, to znamená, keď sa dosiahne s danými prostriedkami efektívny výsledok, toto je prioritou tejto samosprávy. Tu sa má riešiť hospodárnosť a účelnosť. V tomto prípade ide o to, že budú nižšie príjmy a pri tých nižších príjmoch treba hospodáriť vyrovnane. Znamená to, že výdavky budú nižšie. Táto komisia má reagovať na aktuálny stav, kde a ako výdavky dať pre zachovanie v prvom rade všetkých vitálnych funkcií mesta a potom aj ďalej. Lebo keď sa bude len šetriť, tak sa síce peniažky našetria, ale o 3-5 rokov sa nebudú zvládať opravy ciest. Myslí si, že v tejto chvíli komisia má určité opodstatnenie, vie reagovať okamžite na daný stav a je poradným orgánom. Mesto môže zvolať aj mimoriadne zastupiteľstvá, na ktorých sa rozhodne akou cestou sa ďalej pôjde. 
Zároveň navrhol, aby predsedom komisie pre hospodársku krízu bol ten poslanec, ktorý s touto myšlienkou prišiel a to Ing. Eduard Buraš. 

p. Filipko, poslanec MZ – Predložil návrh na doplnenie jedného člena komisia. Keďže 
poslanec p. Derján prejavil záujem o členstvo v tejto komisii, navrhol ho doplniť v bode a) ako člena poslanca. Všimol si, že nie všetci poslanci sú predsedami komisií a ak má záujem pracovať, treba ho v tom podporiť.

p. Balún, poslanec MZ – Faktická poznámka. Reagoval na príspevok kolegu 
Matouška, keďže to nemá byť šetrenie, ale hospodárenie, tak by to mohlo byť slovíčko šetrné hospodárenie. 

p. Halenár, poslanec MZ – Rokovací poriadok v § 61 postavenie komisií v bode 3 
hovorí: Úlohy komisie vymedzuje mestské zastupiteľstvo pri zriaďovaní komisie. Tak ako odznel návrh na uznesenie, nie sú tam dané žiadne úlohy. Nepočul zatiaľ, žeby niekto predložil nejaký zoznam, alebo návrh na to, čo by tá komisia mala robiť, aké úlohy by mala plniť. Súčasne by rád poznal názor právneho oddelenia, či takýto návrh na uznesenie, ktorý predložil poslanec 
p. Buraš, je v súlade s rokovacím poriadkom a ďalšími zákonnými normami. 

p. Buraš, poslanec MZ – Faktická poznámka. Vystúpil k predrečníkovi. Áno, § 61 
ods. 3 hovorí, že úlohy komisie vymedzuje mestské zastupiteľstvo pri zriaďovaní komisie. On ich už prečítal a prečíta ich ešte raz. 
Úlohy komisie sú: 
1. Analyzovať dopady hospodárskej krízy na obyvateľov mesta Košice.
	2. Pripraviť možné varianty riešenia tejto krízy.
	3. Pomáhať pri koordinácii medzi mestom Košice, mestskými časťami, vládou 
	a komisiami európskej únie.
4. Pripravovať prezentáciu riešenia hospodárskej krízy v Košiciach na     ekonomické fórum. 
Doplnil aj to, čo bolo vznesené ohľadom zmien. Požiadal, aby v návrhu na uznesenie bolo uvedené, že zriaďuje nie stálu, ale dočasnú komisiu mestského zastupiteľstva.

p. Drábik, poslanec MZ – Na poslednej strane sa trochu hovorí o úlohách tejto 
komisie. Ak má iba analyzovať dopady a pripraviť možné varianty, tak treba zvážiť, koho do tej komisie dať. Ak sa jej dá nejaká veľká váha, ak by mali navrhnúť nejaké cesty riešenia problémov a krízy v meste Košice, tak potom odporučil, aby do tejto komisie neboli vyberaní nejakí predsedovia komisií, na ktorých to má dopad, alebo efekt, ale schopní ľudia z radov poslancov, ktorí vedia robiť tieto analýzy, schopní navrhovať tieto možné varianty riešenia a ľudia, čo fakt niečo vymyslia a predložia to tomuto orgánu na seriózne riešenie a schválenie, aby to bolo na úžitok a prospech mesta. Čiže niektoré typy tam nie sú vhodne navrhnuté.

p. Bereš, poslanec MZ – Faktická poznámka. Znalcom rokovacieho poriadku dal do 
pozornosti § 36. Rečník môže na rokovaní vystúpiť len vtedy, ak mu predsedajúci udelí slovo – to pre tých vykrikujúcich kolegov.

p. Halenár, poslanec MZ – Faktická poznámka. Požiadal primátora, aby dal slovo 
niekomu z právneho oddelenia, aby potvrdil, či návrh na uznesenie prečítaný poslancom p. Burašom je v poriadku, je v súlade so zákonnými úpravami, rokovacím poriadkom a ďalšími? Chcel tým povedať to, že v návrhu na uznesenie prečítanom p. Burašom nie sú žiadne úlohy.

p. Novitzká – vedúca oddelenia komunálneho práva MMK – V prípade, že budú 
doplnené úlohy komisie, nevidia problém v tom, aby bola komisia, tak ako je navrhovaná, schválená. Komisia môže byť zriadená, ak úlohy budú doplnené.

p. Knapík, primátor mesta Košice -  Požiadal p. Halenára, aby si vypočul 
Mgr. Novitzkú,, ktorá odpovedá na jeho otázku. Vyzval ho, že v prípade, ak sa nevie ovládať,  odišiel do predsália.

p. Novitzká, vedúca oddelenia komunálneho práva MMK – Ešte raz potvrdila, že 
uznesenie bude v súlade s rokovacím poriadkom, ak budú doplnené úlohy  komisie. Komisia takto môže byť zriadená. Je potrebné zvoliť predsedu komisie a odporučila aj zmeniť názov tejto komisie, aby to nebola komisia pre hospodársku krízu, ale prípadne komisia pre zmiernenie následkov hospodárskej krízy, alebo o dopadoch hospodárskej krízy.

p. Bereš, poslanec MZ – Faktická poznámka. Nie je síce právnik, ale v § 61 sa hovorí, 
že úlohy komisie vymedzuje mestské zastupiteľstvo pri zriaďovaní komisie. Nie je tam však definované, že to musí byť v návrhu na uznesenie. Teoreticky to môže byť aj v dôvodovej správe. Nie je to špecifikované, že návrhom na uznesenie. Nie je problém doplniť to do uznesenia, ale nie je to tam definované. 

p. Jenčová, poslankyňa MZ – Pár poznámok k prebehnutej diskusii. Hodinu sa bavia 
o komisii, ktorá v podstate nebude mať žiadne právomoci. Je presvedčená o tom, že je tu finančná komisia a okrem iných je tu aj Rada starostov. Toto zastupiteľstvo, podľa jej skúseností a Magistrát mesta tak isto, nerešpektujú uznesenia  a závery ako komisií tak Rady starostov. Takže ju by skutočne zaujímalo, do akej miery bude zastupiteľstvo a Magistrát mesta rešpektovať závery tejto účelovej komisie, aj keď nápad p. Buraša hodnotí pozitívne, no myslí si, že praktický význam to mať nebude. Hoc to dobre myslel, ona sa pri hlasovaní zdrží. Stačilo by, keby Magistrát mesta rešpektoval stále komisie, ktoré sú poradnými orgánmi a Radu starostov.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Uzavrel rozpravu. Je možné vrátiť sa k doplneniu 
návrhov.

p. Dittrich, poslanec MZ – Návrhová komisia si poznačila niektoré návrhy, ktoré 
vyplynuli z rozpravy. Je otázkou, či sa bude o nich hlasovať, pretože iba dva návrhy boli doručené písomne. 
Odznel návrh na doplnenie zástupcu Slovenskej živnostenskej komory, ďalší návrh bol, aby komisia nebola stála, ale dočasná, s čím predkladateľ súhlasil. V ďalšom pani poslankyňa povedala, že komisiu netreba, ale návrh tiež nepredložila.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Znovu upozornil poslanca p. Halenára, že nemá 
slovo a požiadal ho, aby nevykrikoval, lebo preruší toto rokovanie a zvolá ho v náhradnom termíne, kým poslanec bude v stave, aby vedel reagovať primerane, lebo toto nie sú primerané reakcie.

p. Dittrich, poslanec MZ – Pokračoval v sumarizácii návrhov. Prvý písomný 
doplňujúci návrh je na doplnenie člena – poslanca komisie p. Derjána. Návrh predložil p. Filipko.

p. Buraš, poslanec MZ -  Osvojil si návrh, ktorý odznel v náväznosti na názov komisie, 
že to bude dočasná komisia mestského zastupiteľstva. Osvojil si aj návrh na doplnenie člena komisie p. Derjána a za nečlena zástupcu živnostenskej komory. Celý názov komisie: dočasná komisia pre elimináciu dopadov hospodárskej krízy.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Odporučil použiť výraz „zmiernenie“ miesto  
elimináciu, aby sa používali slovenské výrazy. Návrhová komisia má týmto zjednodušenú prácu.

p. Dittrich, poslanec MZ – Prečítal doplnený a upravený návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 15 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 2 písm. ab) a § 11 Štatútu mesta Košice zriaďuje dočasnú komisiu mestského zastupiteľstva pre zmiernenie dôsledkov hospodárskej krízy.
Volí 
a) za členov – poslancov dočasnej komisie mestského zastupiteľstva   
     1.	Martina Boritáša
     2.	Ing. Mariána Dittricha
3.	Františka Balúna
4.	Ing. Petra Cengela
5. Ing. Ľuboša Pajtáša
6. Ing. Bc. Ivetu Kijevskú
7. Tibora Matouška
8.  Ing. Eduarda Buraša
9.	PhDr. Pavla Mutafova
10.JUDr. Jaroslava Hlinku
11. Eriku Dolnú
12. Štefana Derjána
b) členov - neposlancov stálej komisie mestského zastupiteľstva pre 
     hospodársku krízu:
1. Ing. Petra Palečka – DEXIA banka
2. Ing. Milana Dolného – SIEMENS
3. Ing. Richarda Dudu –  HOWE 
4. Ing. Michala Tkáča – DPMK
5. zástupcu U.S. Steel Košice 
6. zástupca živnostenskej komory
Za predsedu komisie volí Ing. Eduarda Buraša.

Hlasovanie č. 19: za 32, proti 3, zdržali sa 6, nehlasovali 2.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 
Vyhlásil 15 minútovú prestávku.

––-     ––-     ––-

6. Informácia o činnosti občianskeho združenia Košická aréna

Poznámka: Tento bod bol prejednaný v úvode rokovania ako bod č. 0.

––-     ––-     ––-

7. Prvá zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2009

p. Knapík, primátor mesta Košice – Treba povedať, že touto 1. zmenou programového
rozpočtu sa reaguje na aktuálne požiadavky, ktoré v súvislosti so zmenami je potrebné premietnuť do rozpočtu. Bod 7/1 už znamená úpravy, ktoré v súvislosti s vývojom hospodárskej situácie a s ekonomikou očakávajú. Čo sa týka bodu 7/1 reálne predpokladajú, že sa to premietne v 2. zmene rozpočtu, ktorá sa bude dotýkať jednotlivých položiek a pripraví sa na aprílové rokovanie mestského zastupiteľstva.
	Nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii.

p. Dittrich, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. c) Štatútu mesta Košice schvaľuje
1. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2009
A)
Výdavková časť
Program č. 5 Doprava, podprogram 2 Dopravná infraštruktúra – dôležité dopravné investície, aktivita 7 – Rekonštrukcia Vrátnej ulice, kapitálové výdavky						            		+ 25 800 €
Program č. 7 Služby občanom, podprogram 6 Mestské časti, aktivita 1 – Účelové transfery pre MČ, v tom: MČ Lunik IX – Projekt „Rómska občianska hliadka“, bežné výdavky							+ 17 875 €
Program č. 7 Služby občanom, podprogram 7 Iné obce, aktivita 1 – Mesto Bánovce nad Bebravou – poskytnutie pomoci mestu pri likvidácii následkov tragickej udalosti v obci Polomka, bežné výdavky			+  3 500 €
Program č. 2 Mesto kultúry, podprogram 1 Systém podpory rozvoja kultúry v meste, aktivita 1 Podpora v oblasti kultúrneho a duchovného rozvoja (dotácie v zmysle VZN č. 76), bežné výdavky					-   3 500 €
Program č. 10 Podporná činnosť, podprogram 1 Správa obecného úradu, aktivita 8 – Služby, bežné výdavky					- 17 875 €
Finančné operácie
Príjmy
Prevod z Rezervného fondu						+25 800 €
B)
Účelové použitie časti podielových daní schválených na XXI. rokovaní MZ uznesením č. 687 dňa 10. decembra 2008 vo výške 49 791 € pre MČ Luník IX na Projekt „Rómska občianska hliadka“. 

Hlasovanie č. 20: za 34, proti 1, zdržali sa 6, nehlasovali 3.

––-     ––-     ––-

7/1 Návrh na viazanie rozpočtových prostriedkov v programovom rozpočte mesta 
      Košice na rok 2009

p. Knapík, primátor mesta Košice -  Návrh predpokladá istú úspornosť a viazanosť 
týchto prostriedkov a je prvým krokom k tomu, aby na základe vývoja situácie, aj činnosti, ktorú bude vyvíjať a organizovať vytvorená komisia a zmien, ktoré môžu reálne nastať, pripravili 2. rozpočtové opatrenie k programovému rozpočtu tak, aby sa to potom premietlo do konkrétnej výšky.
Toto je prvý krok, ktorý nabáda k istej opatrnosti pri čerpaní jednotlivých výdavkov. Ak budú konkrétnejšie otázky, sú pripravení zodpovedať ich. 
Materiál je v písomnej podobe, otvoril k nemu rozpravu.

V rozprave vystúpili:

p. Hlinka, poslanec MZ – K materiály povedal jednu základnú filozofickú 
pripomienku. Tento materiál dostali na e-mailovú stránku pravdepodobne niekedy včera popoludní a je tu platná legislatíva, ktorá v § 7a) zákona o meste Košice hovorí, že takéto materiáli, pokiaľ sa dotýkajú ekonomiky, hlavne rozpočtu, sa majú prerokovať vopred s Radou starostov. V Rade starostov tento materiál nebol daný na prerokovanie – pravdepodobne táto možnosť ani nebola Rade starostov daná. Verí, že predseda Rady starostov by ju zvolal.
Mestské zastupiteľstvo podľa § 7a) ods. 3 je povinné pred schvaľovaním a prerokovaním vypočuť si stanovisko Rady starostov. Konkrétne sa tam uvádza, ku ktorým veciam sa to stanovisko dáva a okrem iného je to k mestskej legislatíve a práve k rozpočtovým otázkam. 
Ak sa pozícia Rady starostov obchádza, môže to viesť aj k istým záverom, ktoré tento platný zákon predpokladá. 
Nemyslí si, žeby sa takýto materiál, ktorý sa zásadne dotýka rozpočtových záležitostí mal šiť z večera do rána, ako sa to stalo v tomto prípade. Svedčí to o veľkom možno že amaterizme, ale zároveň aj o veľkej snahe predkladateľov tento materiál dostať ho na rokovanie mestského zastupiteľstva. 
Vie, že reálny stav je taký, aký je, ale to neznamená, že si nebudú ctiť platné zákony. 
Podotkol, že z globálneho pohľadu tento návrh nielenže nebol prerokovaný s mestskými časťami, cez Radu starostov, ale pokiaľ ide o krátenie kapitálových výdavkov, sú to vlastne zmeny rozpočtu a tieto zmeny rozpočtu sa majú robiť istou procedúrou. Znamená to, že sa majú zverejniť 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve a až tak sa môže o nich rozhodovať.
Pripomenul to z toho dôvodu, lebo si myslí, že by sa to v tomto zastupiteľstve nemalo stať pravidlom a ani nemôže. Nie je za to, aby sa tento materiál schvaľoval na tomto zastupiteľstve.

p. Knapík, primátor mesta Košice -  Vysvetlia sa potom dôvody, prečo sa rozhodli 
	predložiť tento materiál a koľko času reálne mali k dispozícii.

p. Cengel, poslanec MZ – Faktická poznámka. Tiež si vie predstaviť lepší materiál a s 
mnohými vecami ani nie celkom súhlasí, ale krízová situácia si vyžaduje krízové a okamžité riešenia. V takomto prípade je možné, aby materiál neprešiel cez mestské radu a je možné, aby neprešiel cez finančnú komisiu. Je vecou poslancov, aby rozhodli, či s tým súhlasia, alebo nie. 

p. Mutafov, poslanec MZ – Najprv k niektorým obligatórnym otázkam. Vypočul si 
pozorne stanoviska kolegov p. Hlinku a p. Cengela. Pravda je taká, že primátor mesta má právo predložiť materiál, avšak je tu v zákone jedno ustanovenie, prerokovať také materiály v Rade starostov, ktorá má isté blokačné možnosti. V náväznosti aj na bod 5/a si myslí, že ustanovená komisia by mohla riešiť otázky týkajúce sa finančných záležitostí mesta. Zároveň sú tam zástupcovia jednotlivých klubov a túto otázku z hľadiska krízového riešenia by bolo vhodné prerokovať. 
Na druhej strane sú nezahnuté veci, ktoré sa týkajú príjmových a výdavkových položiek rozpočtu, preto dal procedurálny návrh, aby si vypočuli diskusné fórum, ale aby sa tento bod dnes neschvaľoval, ale schválil by sa na ďalšom rokovaní mestského zastupiteľstva. Dal procedurálny návrh, aby sa prerušilo rokovanie tohto bodu, po doplnení a vykonzultovaní s komisiou, ktorú si v bode 5/a schválili by sa predložilo buď na mimoriadne alebo na riadne rokovanie mestského zastupiteľstva v apríli také stanovisko, ktoré by bolo zjednocujúce pre všetky dotknuté osoby, ako pre magistrát, tak pre mestské časti a to v kapitálových i bežných výdavkoch. 
Možno medzi tým príjme Národná rada SR avizované riešenie o možnosti využitia kapitálových zdrojov  v rámci rozpočtovej skladby na bežné výdavky, možno budú v týchto veciach múdrejší.
Preto dal tento procedurálny návrh, aby si všetky námety a pokračovali buď mimoriadnym zastupiteľstvom,  ktoré primátor mesta môže zvolať, alebo v apríli na riadnom zastupiteľstve.

p. Knapík, primátor mesta Košice -  Pozorne si vypočul návrh. Aj takéto riešenie je 
možné, je to na vôli poslancov, ale v každom prípade po zvážení situácie a na základe informácii, s ktorými dnes disponujú a ktoré boli reálne známe vtedy, keď mestu prišli podielové dane, t.j. vo februári, ktoré hovoria o ekonomickom dopade na samosprávu za január toho roku, tak im bolo jasné, že ak sa situácia už nebude zhoršovať a zachová sa v rámci ekonomiky taký stav, aký bol v januári, tak tie opatrenia bude treba urobiť, Musí sa začať rýchlo, lebo ak sa bude čakať a ujdú 4 mesiace tohto roka, tak potom opatrenia, ktoré bude treba urobiť v troch štvrtinách, alebo v druhej polovici roka 2009, budú ďaleko horšie a dramatickejšie, ako keď sa to nastaví optimálne na začiatku roka s reálnosťou 10 mesiacov. To je hlavný dôvod. 
Odznel tu procedurálny návrh pána poslanca, aby sa tento bod neuzavrel, ale aby o tom rozhodlo buď mimoriadne mestské zastupiteľstvo, alebo potom riadne aprílové. Dal hlasovať o procedurálnom návrhu poslanca p. Mutafova.

Hlasovanie č. 21: za 25, proti 5, zdržali sa 14, nehlasoval 1.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že návrh prešiel, dnes sa tento bod
	uzatvárať nebude.

p. Kočiš, poslanec MZ – Faktická poznámka. Mal taký faktickú – preto slovíčko mal, 
lebo keď sa tento bod neuzavrie, tak či by nebolo potrebné v súvislosti s týmto bodom aj v súvislosti s bodom 7/2 predložiť tomuto zastupiteľstvu, v akej finančnej situácii sa mesto momentálne nachádza, ako sa napĺňa rozpočet, aké sú riziká, aby sa na základe týchto informácii vedeli rozhodnúť.

p. Betuš, poslanec MZ – Faktická poznámka. Zmenil obsah svojho príspevku na 
základe novej skutočnosti a keďže tu nie je predseda, ani podpredseda Rady starostov, poprosil, aby to prešlo týmto orgánom, lebo Rada starostov má možnosť vysloviť aj právo veta a zatiaľ nedostali možnosť takýmto spôsobom sa k veci vyjadriť.

p. Mutafov, poslanec MZ – Faktická poznámka. Rád by predložil odborným 
pracovníkom možnosť posúdenia  dvoch vecí. Tento materiál neobsahuje problém zrážkovej vody a je tu otázka možného sporného, alebo pre mesto výhodného posúdenia zápisu v katastri z hľadiska katastrálneho územia a možností vyberania daní. Treba to prerokovať, nechce to podrobnejšie rozvádzať. To sú dve veci, ktoré by snáď po objasnení mohli mestu pomôcť.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Áno, ešte odznie stanovisko zástupcu riaditeľa
	MMK p. Dlhého k ekonomickej analýze aj k očakávaným dopadom.

p. Jenčová, poslankyňa MZ – Predniesla pripomienku a zároveň rečnícku otázku, 
že kto a čo tvorí toto mesto. Sú to predovšetkým mestské časti. Takže nie Magistrát mesta, ale mestské časti tvoria toto mesto. Vždy pred prípravou, alebo schvaľovaním rozpočtu sa mestské časti doslova bijú o každú korunu. Keď už konečne majú svoj rozpočet a ako tak boli na 50 % uspokojení, tak najjednoduchšie je pri akejkoľvek príležitosti zobrať mestským častiam. Keď si pozrela príjmy a výdavky veľkého rozpočtu, hovorí sa o 100 miliónovom rozpočte v eurách. Mestské časti z toho majú 9 miliónov. Zo 100 miliónového rozpočtu má všetkých 22 mestských časti 9 miliónov. Predkladateľ uvádza,  že počíta s výpadkom 100 miliónov korún pri dani z príjmu fyzických osôb. Nuž a čo je úplne najľahšie – to, že mestským častiam sa zoberie 35 miliónov, jednu tretinu z toho, čo mestu chýba. 
Zaujímalo by ju, kde sú úsporné opatrenia čo sa týka Magistrátu mesta a prečo sa nehľadali iné vnútorné rezervy, ale najjednoduchšie je siahnuť na mestské časti, ktoré z troch štvrtín suplujú toto mesto čo sa týka opráv chodníkov, odvozu smetia a všetkých ostatných vecí, ktoré mestské časti ani nemajú v kompetencii robiť, ale robia to, lebo ľudia to od nich očakávajú. Okrem toho, že toto mesto nerobí to, čo má robiť, musia to robiť oni. Poprosila predkladateľa, aby skúsil hľadať rezervy niekde inde a nebral mestským častiam to, s čím jednak počítajú a tieto peniaze aj tak budú vložené do mestského majetku a pre občanov mesta Košice. 

p. Berberich, poslanec MZ – Faktická poznámka. Podotkol k vystúpeniu poslankyne
p. Jenčovej, ich starostke, že keď tu hovorí o šetrení, tak bude treba aj u nich, na MČ Nad jazerom sa tak správať a neprijímať ďalších zamestnancov. Dúfa, že aj napriek tomu, že majú schválené uznesenie, bude sa snažiť a neprijme tých ľudí.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Poprosil, aby to neboli faktické na faktické 
	poznámky.

p. Jenčová, poslankyňa MZ – Faktická poznámka. Poprosila pána poslanca, aby 
vnútorné veci Jazera riešil na pôde mestskej časti  a zodpovedne prehlásila, že ich rozpočet je tak maximálne úsporný, bez ohľadu nato, čo tu p. Berberich hovoril o zamestnancoch, lebo nedajú si rozkradnúť ihrisko tým, že neprijmú tam strážnikov.

p. Betuš, poslanec MZ – Faktická poznámka. Na margo poslanca p. Berbericha 
povedal, že to nepatrí na zastupiteľstvo mesta Košice, aby riešil takéto problémy. Poslanec má v zmysle zákona o obecnom zriadení iniciatívnu funkciu, takže má priestor a právo riešiť takéto problémy na pôde mestskej časti. A odporučil mu zamyslieť sa, čo  sa stane s mestskými časťami, keď tieto finančné prostriedky z rozpočtu odídu. Čo budú hovoriť občanom, ako to budú vysvetľovať a aj ten legislatívny proces, akým sa tento materiál dostal na rokovanie mestského zastupiteľstva asi nie je celkom v poriadku. 

p. Knapík, primátor mesta Košice – Požiadal o kľud, o prejavenie dostatku empatie
k tomu čo mesto čaká. Iste to nebude ľahké a zrejme bude treba viac času na to, aby sa našlo optimálne riešenie. Osobne si nemyslí, že je dobre nechať plynúť čas, ale v každom prípade tie signály, ktoré sú a ktoré reálne vedia vyhodnotiť súvisia s tým, aké čísla tu prichádzajú a s týmito číslami disponujú týždeň. To je prvá reakcia na to, aby nemuselo byť horšie niekedy od mája, ale aby sa mesto už teraz na túto situáciu pripravilo.

p. Balún, poslanec MZ – Faktická poznámka. Berie slová pána primátora. Jeho 
empatia voči pani starostke Jenčovej tu je. Mesto tvoria mestské časti. Nevidí problém v tom, aby sa aj problém mestskej časti, ktorý sa javí ako vnútorný, nepertraktoval, nespomínal na úrovni mesta. V tom nevidí žiaden problém. 
Druhý problém, ktorý ale vidí, je, že služby a veci, ktoré vykonáva mesto si poniektorí starostovia, česť výnimkám, pripisujú na svoj vlastný vrub a berú to ako svoj vlastný úspech. Toho je často svedkom. Bohužiaľ. Takže aj tu dochádza k veľkej disproporcii. 

p. Hojer, hlavný kontrolór mesta Košice – Upozornil na terminológiu prerokovávanú
v tomto bode programu. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách 523/2004 znamená viazanie rozpočtových prostriedkov v § 18 ods.1 časové a vecné obmedzenie ich použitia. Viazanie rozpočtu neznamená číselnú úpravu rozpočtu, pretože číselná úprava rozpočtu je zmena rozpočtu. Bolo by treba ujasniť a osvojiť si túto terminológiu, lebo aj návrh na uznesenie je kombináciou týchto dvoch spôsobov. Hovorí sa v ňom o viazaní výdavkov vo výške 5 %, ale následne sa hovorí, že pre mestské časti, ktoré sú tam vymenované, sa znižuje rozpočtovaná suma. Takže toto si treba najskôr vyjasniť, či ide o viazanie rozpočtových prostriedkov, alebo ide o zmenu rozpočtu. 

p. Knapík, primátor mesta Košice – Vyzval p. Dlhého, aby reagoval na to, čo odznelo 
v diskusii a aj na pripomienku hlavného kontrolóra mesta.

p. Dlhý, zástupca riaditeľa MMK – Čo sa týka pripomienok, v podstate áno, materiál
nebol prerokovaný v dotknutých orgánoch a inštitúciách mesta, ale je to z časového dôvodu, kedy tie informácie, kedy hodnotili vývoj rozpočtu, vývoj externého prostredia, ekonomiky Slovenska, tie prichádzajú postupne a k ich negatívnejšej interpretácii došlo v podstate v posledných  dvoch týždňoch s tým, že zhruba pred týždňom mali aj prvý konkrétny výsledok. Bol to podiel z príjmov dane fyzických osôb poukázaný na  účet mesta Košice, ktorý už bol nižší, ako v minulom roku. Napriek pôvodnej úvahe, kde chceli mestskému zastupiteľstvu predložiť návrh rozpočtových opatrení spolu s vyhodnotením výsledkov roka 2008, čiže s rozborom a záverečným účtom a návrhmi na zmeny rozpočtu na aprílovom rokovaní a vzhľadom na tento vývoj, na  prudké zhoršenie odhadu vývoja ekonomiky a následne rozpočtu mesta, dovolili si aj po porade s primátorom mesta predložiť tento návrh rozpočtového opatrenia, kde sa v dôvodovej správe snažia vysvetliť na akých princípoch a v akých intenciách s snažili viazať rozpočtované prostriedky.
K námietke hlavného kontrolóra – ide tu o rozpočtové opatrenie – viazanie, obmedzenie výšky výdavkov vzhľadom na predpokladaný a očakávaný výpadok. Ak je tam ten dovetok „t.j.“, tak to dali na vysvetlenie. Ak je to chyba tak sa to opravní, no myslí sa tým viazanie. Taký je úmysel toho, kto dáva návrh na uznesenie.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Mysli, že to postačuje. V tejto chvíli je jasné, 
že sa tento bod nebude uzatvárať. Predchádzajúce hlasovanie rozhodlo o tom, že to ostáva otvorené. Buď sa stretnú na mimoriadnom zastupiteľstve v marci, alebo ak sa situácia nebude vyvíjať nepriaznivo a ak budú signály, ktoré budú znamenať niečo iné, tak to môže pokojne počkať do apríla. Skôr si však myslí, že sa stretnú. Materiál sa vyprecizuje, prerokuje sa na jednotlivých úrovniach. Poslanci budú mať možnosť sa k tomu vyjadriť a bude na to aj čas, lebo tá hektika tu bola, čo už bolo vysvetlené, ale veľa sa s tým robiť nedá, tak či tak sa bude musieť nájsť riešenie, ktoré bude k tomu smerovať.
Uzatvoril bod 7/1.

––-     ––-     ––-

7/2 Informácia  o žiadosti na odpredaj pozemkov v k.ú. Nové Ťahanovce 
      pre spoločnosť FORDINGTON LTD London

p. Knapík, primátor mesta Košice – Je to niečo, čo treba vnímať v reálnych 
súvislostiach v súvislosti so situáciou, ktorej mesto čelí a prežíva a je tu návrh spoločnosti FORDINGTON LTD z Londýna, ktorý v závere minulého týždňa predniesla a predložila žiadosť o odkúpenie majetku mesta. Jedná sa o lesné pozemky o výmere 50 hektárov v k.ú. Nové Ťahanovce. Je to lokalita medzi diaľničným privádzačom v smere na Zelený dvor a sídliskom Ťahanovce. Samozrejme celý ten zámer nesmeruje k tomu, aby odkúpili pozemok na pestovanie stromov a zvyšovali efektívnosť lesného hospodárstva, ale smeruje k tomu, aby časť pozemkov bola z lesného pôdneho fondu vyňatá, odlesnená, aby tam boli realizované stavené projekty, obchodné, zábavné centrum a priestory pre podnikateľské aktivity. aj výrobného charakteru.  Zatiaľ to nebolo bližšie špecifikované, ale ide naozaj reálne o veľmi vážny záujem. K materiálu je priložený aj znalecký posudok, ktorý oceňuje hodnotu lesa, hodnotu lesných pozemkov a ponuka spoločnosti oproti cene, ktorú predstavuje znalecký posudok, je ďaleko vyššia. Ich návrh je vykúpiť tieto pozemky za 1.000,- Sk/m2. 
Toto je situácia, kedy možno treba rozhodnúť rýchlo, takéto ponuky neprichádzajú každú chvíľu. Aj s prihliadnutím na vývoj situácie a na predchádzajúci bod, by takto získané zdroje znamenali možno výrazné zníženie dopadu na ekonomiku mesta a mestských častí. V každom prípade sú tu aj dopady, ktoré znamenajú isté zníženie environmentálnych hodnôt a budú musieť čeliť určitej kritike, že sa odpredáva les. V každom prípade aj na to sú možné modely, je možné riešenie. V pondelok na porade požiadal, aby sa spracovala analýza dopadov a možné riešenia, ktoré by znamenali, že mesto nezníži výmeru lesného fondu ani vo vlastnom majetku, ani environmentálneho potenciálu, ktorý 50 hektárov zeleného lesa prináša do života mesta. No na to je potrebný čas, aby sa zanalyzovala situácia a pripravil takýto materiál. No niekedy rýchle rozhodnutie môže v tejto situácii, ktorej mesto čelí, priniesť aj pozitívny dopad. 
Analyzujú aj z auditu spoločnosti, aj dopady, ktoré môžu byť negatívne, preto je tento materiál na stole, je zaradený do programu rokovania a preto sa bude o ňom rokovať a bude treba rozhodnúť.
Toľko na úvod, ak bude vedieť odpovedať na otázky, tak odpovie. Treba to však brať s istou mierou neistoty, že je tu otázka, ktorú bude treba zodpovedať, vysporiadať sa s ňou, no na všetko odpovede nebudú.

p. Cengel, poslanec MZ – Ako predsedovi finančnej komisie mu pripadla úloha
predniesť stanovisko finančnej komisie. Na úvod povedal, že finančná komisia sa jednohlasne postavila za tento materiál. Názov je Riešenie dopadov hospodárskej krízy na mesto Košice a zmierňovanie následkov tejto krízy formou odpredaja pozemkov mesta. Mesto Košice má v rozpočte odhadom výpadok v príjmoch vo výške 200 mil. Sk. Samozrejme za predpokladu, že príjmy z dane fyzických osôb budú rásť. Osobne si myslí, že príjmy z dane od fyzických osôb až tak rásť nebudú, čo znamená, že ten výpadok môže byť podstatne horší. Do pozornosti dal stanovisko vlády za január, keď výpadok v daniach v národnom hospodárstve bol až 39 %. Samozrejme bola plynová kríza a podobne, ale je to obrovský výpadok, ktorý bude mať dopad na finančnú situáciu v meste. Táto situácia nie je spôsobená mestom, je v podstate spôsobená celosvetovou recesiou, hospodárskou krízou. Preto mestu reálne hrozí obmedzenie v oblasti dopravy, čistoty, v oblasti školstva, v oblasti mestských častí, ale možno aj v oblasti EHMK a podobne. Dnes je ťažko povedať, aký vysoký a aký bolestný bude ten dopad na všetky časti. Tak isto je tu otázka ďalšieho zvyšovania daní a poplatkov. Tomu by sa nejakým spôsobom, ak sa dá, mali vyhnúť. 
Každá kríza a ta kríza tu naozaj je, si vyžaduje okamžité krízové riešenie. Ako bolo povedané, minulý týždeň prišla ponuka od jednej vysoko renomovanej skupiny podnikateľov a jednou z možnosti je realizovať projekt touto skupinou európskych spoločností s tým, že investor predložil na vedenie mesta materiál, ktorý z časových dôvodov nemohol prejsť štandardným legislatívnym postupom, ale zákon v takýchto mimoriadnych situáciách umožňuje mimoriadne konať. Preto skupina poslancov sa rozhodla podporiť materiál, ktorý predkladal primátor mesta, pretože sa naozaj jedná o výnimočnú situáciu,  situáciu veľmi veľkého významu. Ako už bolo povedané, čas tu hrá svoju rolu. 
Má sa jednať o výstavbu obchodného a zábavného centra pre niekoľko spoločností s tým, že mesto získa zhruba 500 mil. Sk, t.j. pol miliardy korún do rozpočtu, čo mestu umožní prežiť hospodársku krízu zhruba na 1,5 až 2 roky. Mesto nebude musieť robiť rozsiahle škrty, obmedzenia, bude môcť rekonštruovať cesty, realizovať ďalšie projekty. Mesto získa okolo 2500 až 3000 pracovných miest. Ďalším bonusom bude, že sa vybuduje nová prístupová komunikácia pre sídlisko Ťahanovce, lebo dnes je tam lievik. Vybudoval ba sa nový nadjazd, ktorý by umožnil priame napojenie sídliska na diaľničný privádzač a zároveň by sa pripravila prípojka pre novú časť sídliska - Ťahanovce II. Ďalším bonusom je likvidácia nelegálnych chatrčí pri vstupe do mesta. Vznikne nová dominanta. Je tu návrh na odpredaj 50 hektárov lesa, ktorý je v podstate starý od 5 do 20 rokov. Aj podľa vyjadrenia Mestských lesov sa jedná o les, ktorý nemá význam obhospodarovať, je na zničenej pôde z titulu Magnezitky, výstavby diaľnic a výstavby sídliska. Paradoxne, odpredajom tohto majetku, môže sa zväčšiť výmera mestských lesov. Ak by sa vyčlenila časť finančných prostriedkov, tak sa môže realizovať projekt Mestských lesov na odkúpenie ďalších enkláv v iných častiach mestských lesov, to znamená, že samotnú výmeru mestských lesov by bolo možné týmto odpredajom zväčšiť. Samotný pozemok z environmentálneho hľadiska nemá veľký význam, pretože sa nachádza vedľa diaľničného privádzača. Samotné objekt bude chránený  od obytnej zóny cca 200 až 250 metrovým ochranným pásom, z ktorého postupne vznikne park. Za podstatnú vec je možné považovať výšku súdnoznaleckého posudku, kde ju cena určená priemerne na 23,- Sk/m2. Investor ponúka 1.000,- Sk/m2. Je to nepomerne viac.  Mimo toho bude musieť vykonať vyňatie z lesného pôdneho fondu, zmeniť územný plán, previesť zemné a rekultivačné práce, vybudovať prístupové komunikácie, nadjazd. 
Dôležité je, aby bol projekt schválený v rýchlej lehote. 

p. Knapík, primátor mesta Košice -  Upozornil poslanca p. Cengela, aby sledoval čas.

p. Cengel, poslanec MZ – Samozrejme, pokiaľ nedôjde k schváleniu projektu, tak sa
môže stať, že mesto o to nejakým spôsobom príde. Ešte jedna podstatná vec. Mesto aj v minulosti chcelo takýto problém riešiť odpredajom pozemkov. Mnohí pamätajú, že pred pár rokmi, za vlády iného primátora, iného vedenia, keď hrozila nútená správa, uvažovalo sa za 400 mil. Sk predať 20000 hektárov lesa. Tento predaj sa nakoniec nerealizoval, lebo mestu sa podarilo získať nový úver. Pred tromi rokmi tu bol iný návrh, ktorý riešil odpredaj zhruba 150 až 200 hektárov s výnosom cca 100 mil. Sk. Teraz je tu určitý záujem mesta odpredať 50 hektárov, teda podstatne nižšiu výmeru s tým, že mesto by si tú výmeru mohlo eventuálne zväčšiť, za cenu pol miliardy korún. 
Je možné dívať sa na to rôznym spôsobom, ale myslí si, žeby k tejto ponuke mali pristupovať zásadne a pokiaľ je záujem riešiť finančnú situáciu mesta, mali by sa týmto problémom vážne zaoberať a pokiaľ možno aj schváliť. 

p. Knapík, primátor mesta Košice – Požiadal ďalších diskutujúcich, aby sa pri svojich 
vystúpeniach snažili dodržať časový limit. Z dôvodu porúch v sieti je tu informácia pre poslancov.

p. Dlhý, zástupca riaditeľa MMK – Ospravedlnil sa za tento vstup, ale dochádza 
k neštandardnému správaniu sa v počítačoch a celej siete, preto poprosil poslancov, ktorí nemajú materiály uložené na pevnom disku, aby to urobili, aby počas rokovania nevypadli zo sledovania. 

p. Halenár, poslanec MZ – Faktická poznámka. Premýšľal, v čom sa argumentácia 
poslanca p. Cengela na odpredaj pozemku pre firmu FORDINGTON  líši od predaja pozemku  pre Aupark. Zhoda je v tom, že materiál bol predložený ráno, teda tesne pred začiatkom rokovania, je silná argumentácia v prospech počtu pracovných miest, silná argumentácia v prospech vyriešenia dopravnej situácie a samozrejme skrášlenia celého okolia a hľadá v čom je rozdiel. Kde je niečo, čo by mu pripomenulo, že to nie je niečo také, aby sa neobávali, že to bude ako s Auparkom. Našiel len jeden rozdiel. Návrh na predaj pozemku pre Aupark predkladal komunista a teraz poslancom návrh predkladá kresťanský demokrat.

p. Kočiš, poslanec MZ – Vypočul si dosť dlhý diskusný príspevok, snažil sa aj čítať
a mal otázku na predkladateľa, či je to informácia, alebo hneď to bude aj predaj. Ďalej by sa chcel opýtať p. Cengela, aké má on informácie, o ktorých ostatní nevedia, aby ich zverejnil, týka sa to hlavne finančnej situácie tohto mesta, prípadne keď má ešte iné informácie, ktoré by mu napomohli pri rozhodovaní, nech ich zverejní.
Naposledy, keď ho pamäť neklame, chceli predať les verejnou súťažou a vtedy bolo mesto v zlej finančnej kondícii a bolo ohrozené plnenie dlhovej služby. Ak teraz hrozí niečo také, poprosil, aby sa to zverejnilo, aby sa vedel rozhodnúť a zodpovedne svoje rozhodnutie, aké príjme vedel aj zdôvodniť svojim voličom. Nezdá sa mu, že je to štandardný postup ukázať na les, kúpiť ho a potom meniť územný plán. Nemyslí si tiež, že v dnešnej hospodárskej kríze je zaručené, že tento investor tam bude stavať. Čo keď to teraz kúpi za 1,000,- Sk a po kríze to predá za 2,000,-. Chápe to už len tak, že mesto je v takej zlej finančnej kondícii, že sa musí niečo hľadať a predať to, ináč si to nevie vysvetliť.

p. Drábik, poslanec MZ – V podstate podporuje tento návrh ako principiálny, že sa 
robí nejaká veľká developerská aktivita a že sa tá veľká developerská aktivita nerobí v centre mesta. Pre toto je principiálne za. Trochu mu vadí výraz, že zase nejaká skupinka sa tu našla, ktorú spomínal kolega p. Cengel. Nie všetci majú radi skupinky. Viac by ho potešilo, keby povedal, že buď finančná komisia, alebo niekto konkrétny to predkladá v záujme tohto mesta. Je potešený, že veľmi extrémne rýchlo sa vyšlo v ústrety nejakej firme, nejakému developerskému projektu, čo sa v tomto mesta naozaj často nestáva. Fandí tomu, že veľmi rýchlo sa vie na tieto veci takto reagovať. No nevie, ako rýchlo bude vedieť na to reagovať Útvar hlavného architekta mesta Košice a či sa s tým bude veľmi rýchlo chcieť zmieriť, že susedom krematória bude nejaký zábavný park a nejaké „hala – bala“. Možno áno, bude tomu držať palce, lebo naozaj principiálne to podporuje.
Poznámka k cene. Cenu 23,- Sk a znalecký posudok podľa neho netreba brať do úvahy, ale treba sa na to pozerať ako na územie, ktoré je pri diaľnici, je na okraji mesta, vo veľmi dobrej lokalite, ktorá momentálne sa nijako rozumne a inteligentne využiť nedá. Ak sa to dá využiť tak, tak naozaj treba ísť do toho. Aj nový les sa dá rýchlo vysadiť, keď budú dobré peniaze, naozaj všetko svedčí pre to, aby mestské zastupiteľstvo tento projekt podporilo.
Záverom povedal len toľko, že verí, že aj iným developerským projektom, ktoré prídu a ktoré určite budú dobré, síce nie na 50 hektároch, sa v tomto meste vyjde v ústrety.

p. Cengel, poslanec MZ – Faktická poznámka.  Materiál v podstate prekladal aj 
primátor mesta ako informatívnu správu. Poslanci sa pripojili k tomu, aby ho podporili a to z toho dôvodu, že naozaj tam pre krátkosť času nebolo možné použiť ten štandardný legislatívny postup. 
Čo sa týka krematória, toho sa to nedotkne, vzdialenosť bude minimálne jeden kilometer. 
Čo sa týka financií – pred chvíľou predsa všetci tu prítomní počuli, aká je v meste situácia a v televízii každý deň informujú, aká je situácia v národnom hospodárstve. Znamená to, že ten finančný prepad naozaj bude. Tam je jediný problém v tom, že ak sa má uskutočniť celá táto akcia, tak sa to musí urobiť promptne. Čakať do ďalšieho zastupiteľstva znamená vykašľať sa na to. Z toho dôvodu si myslí, že topiaci by sa mal aj slamky chytiť a využiť všetky možnosti a ak takáto možnosť tu je, tak urobiť všetko preto. Je možnosť naformulovať ochranné vety, alebo nejaké uznesenie a vložiť do návrhu, ale je to jeden zo spôsobov riešenia finančnej krízy v meste Košice. 
Samozrejme, môže sa stať, že projekt nedopadne dobre, lebo sa budú musieť riešiť vyňatie lesného pôdneho fondu, bude sa musieť riešiť zmena územného plánu, ale treba sa o to aspoň pokúsiť. Mestu padlo asanačné pásmo, padol odpredaj pozemkov v U.S.Steele, tak niekde ta náhrada musí byť.

p. Hlinka, poslanec MZ -  Áno, je to materiál, ktorý je okamžitým riešením krízovej
situácie, s tým súhlasí. Verí aj tomu, že prostriedky do mestskej kasy je potrebné získavať, takže v každom prípade myslí, že je to jeden z reálnych prostriedkov na to, aby sa tieto deficity v rozpočte odstránili aspoň čiastočne. 
No napriek tomu a poprosil o prepáčenie, že bude zase popisný, poukázal na to, že obal tohto materiálu hovorí o predkladateľoch, ktorí sú uvedení v prílohe. V prílohe je napísaný nadpis Zoznam predkladateľov materiálu Riešenie dopadov hospodárskej krízy na mesto, ide o túto vec – odpredaj pozemkov, meno, priezvisko, podpis žiadny.
Čo sa týka dôvodovej správy – kto ju vypracoval, nie je ani len zmienka. Každý vie, že sa takýmto právnym úkonom akým je kúpa a odpredaj, sa viažu isté zodpovednosti a isté jasnosti, ktoré by mali byť známe, tak poprosil, aby sa tieto veci tu vysvetlili. 
Ináč si myslí, že materiál je dobrý, až na tieto chyby. 

p. Kupec, poslanec MZ – V písomnej informácii číta, že si to bude vyžadovať aj 
zmenu územného plánu. Spýtal sa hlavného architekta na jeho názor, alebo na názor Útvaru hlavného architekta z pohľadu budúceho rozvoja, územno-plánovacej dokumentácie a zámerov v tejto oblasti, či je to zhodné. Mal by sa k tomu vyjadriť už v tomto štádiu. 

p. Petrvalský, poslanec MZ – Vzdal sa svojho vystúpenia a predpokladá, že starosta 
	mestskej časti Sídlisko Ťahanovce sa k tomu vyjadrí k tejto problematike. 

p. Gamcová, poslankyňa MZ -  V podstate ju zaujímalo presne to, na čo sa pýtal jej
predrečník, starosta p. Hlinka. Materiál obsahuje iba nejaké informácie podľa prílohy a v prílohe nie je žiadne stanovisko, dokonca sa tu hovorí o tom, že ÚHA mesta Košice súhlasí s odpredajom pozemkov. Na ďalšej strane pri vyjadrení je prázdne políčko. Má z toho veľmi zvláštny dojem a pripomína jej to situáciu s Auparkom, kde naozaj nevedia, ako to dopadne, leto investor má vážne problémy. Ale čo ju najviac uráža je to, že informácie, ktoré predniesol poslanec p. Cengel sú veľmi zaujímavé a veľmi podrobné. Myslí si, že 50 poslancov v tomto meste nie je až tak veľa, aby mohlo mať podobné informácie. ako on. Veľmi ju prekvapilo všetko, čo tu povedal a svedčí to o tom, že rokoval aj s niekým iným a veľmi podrobne. Odmieta dnes sa vyjadriť k niečomu o čom v podstate nič nevie. To čo podáva  p. Cengel, je jeho jednostranný pohľad. Dnes tu mal byť prítomný minimálne zástupca firmy, ktorému by mohli dávať priame otázky a dozvedeli by sa možno viac. Nemá rada takéto jednanie, keď poslanci postavení do situácie, že sa majú veľmi rýchlo a pod nátlakom rozhodnúť. Nepoznajú žiadne čísla, nevedia, aký dopad má hospodárska kríza na mesto, na jeho rozpočet. V podstate iba si vyžadujú nejaké informácie, ktoré zatiaľ nedostali. 

p. Müller, poslanec MZ – Materiál prišiel rýchlo. No chcel povedať, že dobrý gazda 
kupuje v dobrých časoch a predáva, keď je v tiesni. Má otázku, ktorá tu ešte nebola vyslovená. Tie spomínané peniaze by prišli do mestskej kasy pri podpise zmluvy, alebo za rok, dva, alebo by boli rozdelené?

p. Ivanko, poslanec MZ – Mal jednu zásadnú otázku, pretože z toho materiálu, ktorý 
kolega poslanec ráno predložil, mu vôbec nie je jasné, že kto zaplatí odvody za vyňatie lesného pôdneho fondu, čo pri takom rozmere môže byť 200 až 250 mil. Sk Zaoberal sa vôbec niekto touto otázkou? Vie dotyčný záujemca o tom, že za to vyňatie ešte ďalších 250 mil. Sk bude musieť zaplatiť? Možno je to prehnané, ale tých 150 miliónov určite. Alebo bude v zmluve, že odvody zaplatí mesto? Alebo sa zníži navrhovaná suma o čiastku za odvody? Na to by potreboval dostať jasnú odpoveď, lebo bez nej nevie zahlasovať za tento predložený návrh.

p. Cengel, poslanec MZ – Faktická poznámka. Veci, o ktorých hovoril, sú veci, ktoré 
oficiálne dostali do majetkovej komisie a všetkým to poskytol v písomnej podobe. Čo sa týka vyňatia, mesto robilo v súčasnosti vyňatie z lesného pôdneho fondu z titulu krematória, takže je tam urobený aj znalecký posudok. Platí sa asi 100,- Sk/m2 z titulu vyňatia, ale toto by mal samozrejme hradiť investor, nie mesto.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Informácia z organizačného: Kompletná 
informácia, ktorej sa poslanci dožadovali je uložená vo formáte pdf pod názvom Hospodárska kríza medzi materiálmi na toto rokovanie.

p. Betuš, poslanec MZ – Treba si položiť zásadnú otázku. Čo víta návštevníkov mesta 
Košice, keď prichádzajú po diaľničnom privádzači do Košíc. Katastrofálna situácia v podobe protiprávne obsadených záhradných chatiek, občania, ktorí sa potulujú po diaľničnom privádzači v podnapitom stave a pod vplyvom drog, ľudia, ktorí si úporne a veľmi zložito zháňajú obživu, pitnú vodu. V tejto súvislosti pripomenul, že na diaľničnom privádzači zomreli 4 ľudia, ktorí boli pod vplyvom drog a alkoholu a to tým spôsobom, že boli v nočných hodinách zrazení autami. V priestoroch lesného porastu zomrelo jedno dieťaťa z dôvodu zlyhania materskej starostlivosti. Dochádza tam k protiprávnemu výrubu lesného porastu, zdržujú sa tam všetky možné závadné skupiny obyvateľov, ktorí v priebehu dňa rozkradnú čo sa dá  a v nočných a ranných hodinách vyberajú kontajneri a spôsobujú veľmi útrpné situácie v tejto mestskej časti. To je situácia, ktorá je na strane diaľničného privádzača sídliska Ťahanovce a určite je taká istá aj na druhej strane  diaľničného privádzača, kde je mestská časť Dargovských hrdinov.
V ich mestskej časti už boli predložené projekty na využitie priestoru pod názvom Ovocný sad až po časť, kde hraničí s priestorom záhradných chatiek. Tieto projekty skončili z dôvodu, že neboli vysporiadané pozemky. Všetci veľmi dobre vedia že mestská časť Sídlisko Ťahanovce je jedinou mestskou časťou, alebo obcou, kde je takýto katastrofálny stav. To hádam nie je v žiadnej obci v tejto republike. Ale o týchto veciach s primátorom mesta hovorili a zhodli sa, že sa príjme nejaké riešenie, aby sa z toho nejakým spôsobom vymotali. 
O tejto veci rokovali so všetkými komisiami ich mestskej časti. Komisie zobrali tento návrh na vedomie a ich záver k tejto veci bol, že nemajú námietky voči realizácii tohto  projektu. 

p. Kočiš, poslanec MZ – Faktická poznámka. K predrečníkovi. Nemyslí si, že 
predajom tohto pozemku sa vyrieši problém s neprispôsobivými občanmi. Pozemok, ktorý sa má predávať je mimo územia, ktoré oni „protiprávne“ obývajú. Nevie či má dobré informácie, ale to už je záhradkárska lokalita. Nemyslí si, že zmenou vlastníckych vzťahov sa vyrieši problém neprispôsobivých občanov. 
Ako príklad uviedol asanačné pásmo. Občania majú v súkromnom vlastníctve pozemky, ktoré prenajali neprispôsobivým občanom. Preto si myslí, že toto je zavádzajúca informácia. 
A sám seba sa nahlas spýtal, prečo za ním nechodia developeri. 

p. Jenčová, poslankyňa MZ – Faktická poznámka. Reagovala na p. Betuša. Verí, že 
Demeter sa nepresťahuje na Jazero, preto poprosila primátora mesta a všetkých kompetentných, aby potom zvládli situáciu s presídlením, lebo Jazero je už plne obsadené neprispôsobivými. Ďalších neberú.

p. Betuš, poslanec MZ – Faktická poznámka. Odpovedal, že vôbec nejde o Demeter.
Ide o lokalitu, ktorá je pri diaľničnom privádzači, ktorá sa volá Moňov potok, Toto s Demetrom nemá nič spoločného. 
A k vystúpeniu kolegu p. Kočiša – vôbec nejde o zavádzajúce informácie. Majú to zmapované a podklady k tomu môžu doložiť príslušníci mestskej i štátnej polície, ako aj všetky úkony, ktoré vo vzťahu k týmto protiprávne zabratým záhradným chatkám uskutočnili. Nebolo to jednoduché, kto chce, nech sa páči, všetko je v jeho kancelárii na stole pripravené.

p. Mutafov, poslanec MZ – Faktická poznámka. Ako predkladateľ návrhu 
v predchádzajúcom bode, aby sa prerušil bod rokovania, lebo tu môžu byť iné okolnosti, vyzval kolegov poslancov a kolegov tohto auditória k pozornosti, lebo všetky myšlienky, ktoré tu odzneli, majú svoju logiku a istú vecnosť. Na druhej strane, ak by sa skutočne podarilo zrealizovať tento predaj a do rozpočtu príde 500 mil. Sk, čo je pol miliardy, tak zvažuje, že to stojí za to, aby sa to schválilo. Vyriešia sa tým mnohé otázky, ktoré súvisia s investičnými akciami v rámci mestských častí. Preto povedal, že veci a javy treba vidieť v súvislostiach. On osobne bude hlasovať za, ak to bude spĺňať všetky kritéria zákonnosti a postupnosti a myslí si, že veci by sa mali posudzovať v tomto kontexte. Keby sa to predávalo pred 2 rokmi, tak by sa konštatovalo že tisíc korún je málo. V tejto chvíli je tisíc korún, ktoré sú ekvivalentom za rozmer pol miliardy a že sa tam vytvorí nejaký investičný zámer, treba zvážiť, či to nie je dobrá investícia. Preto apeloval, aby sa o návrhu uvažovalo aj z toho pohľadu.

p. Balún, poslanec MZ – Chápe kolegov, ktorí váhajú a majú určité pochybnosti, resp. 
podozrenia z nejakej manipulácie. Podobné pochybnosti mohli byť aj pri iných predajoch ďaleko lukratívnejších pozemkov, ako je tento. Kto pozná toto prostredie, tak by mohol obidvoma rukami hlasovať za to, aby sa udialo to, čo je naplánované, pretože by sa naozaj konečne skultúrnilo aj toto prostredie. A hovoriť o lese ako o nejakej hodnote v tejto lokalite môže naozaj iba človek, ktorý to nepozná, alebo chce zámerne tento predaj stopnúť. 
Podstatnú časť povedal starosta pán Betuš. Vyrieši sa tým mnoho problémov. Nie je za bezhlavé predaje pozemkov z majetku mesta, ale tento zámer môže byť veľmi prospešný na vyriešenie nielen hospodárskej a finančnej krízy, ale aj krízy, ktorá trápi, alebo by mala trápiť poslancov aj ako vizitka vstupu do mesta. 

p. Filipko, poslanec MZ – Zo zásady nie je proti tomu zámeru, ani proti tomuto 
návrhu, treba si však uvedomiť, že tento materiál má vážne dopady na iné záujmy mesta. Spomenul možné riešenie integrovanej dopravy, ktoré istým spôsobom súvisí s umiestnením takejto investície v prípade inej lokalizácie tohto projektu. Určite by o tom vedel viac povedať hlavný architekt mesta, ale myslí si, že ozaj sa treba týmto problémom zaoberať a urýchlene to riešiť. Keď si prečítal poslanecký návrh, ktorý je tu predložený, v dôvodovej správe je uvedené, že cena odporučená majetkovou komisiou konanou vo februári roku 2009 a pritom hovoril, že majetková komisia k tomu nezasadala. Myslí si, že bolo by vhodné, aby zasadla a urýchlene riešila túto otázku. Čo sa týka ceny, myslí si, že ešte stále je nejaký priestor na rokovanie. Treba ho využiť, lebo nie je typické, aby pri obchodovaní sa táto možnosť nevyužila. 
Čo sa týka návrhu na uznesenie, ktoré navrhol pri tomto bode rokovania primátor mesta, doplnil by ho, že po predložení analýzy dopadov vyplývajúcich z toho návrhu zvolať mimoriadne rokovanie zastupiteľstva, povedzme do dvoch týždňov a definitívne rozhodnúť o návrhu. Myslí si, žeby sa do toho času dali usporiadať všetky veci a vysvetlili by sa nejasnosti, zodpovedali otázky. Nedáva takýto návrh pre návrhovú komisiu, ale mohol by padnúť, ak si ho niekto osvojí. Nechce brániť tomuto zámeru, ale je to jeho osobný názor, ktorý prezentoval. 

p. Halenár, poslanec MZ – dve drobné poznámky bez toho, aby si robili ambíciu 
ovplyvniť hlasovanie v tomto bode.  Na komisii dopravy a výstavby pán Pásztor, ktorý je známy veľkému počtu poslancov, zaujal k umiestneniu celého projektu negatívne stanovisko. Jeho argument bol, že nie je treba zbytočne rozširovať extravilán mesta, že je skôr tendencia a to celosvetová revivalovať, to znamená oživovať, premieňať to, čo je vo vnútri. To je prvá poznámka. Druhá poznámka, alebo otázka – mohli by sa niečo dozvedieť aj o kupujúcom?

p. Knapík, primátor mesta Košice – Poprosil, aby sa pripravil zástupca Mestských 
lesov, aby sa vyjadril k tým dopadom, o aké územie ide a odpovedal na otázky, ktoré boli v rozprave naznačené a potom poprosil aj hlavného architekta mesta Košice, aby sa vyjadril. Najprv ešte príspevok poslanca p. Pajtáša.

p. Pajtáš, poslanec MZ – Ešte pred tým než prečíta návrh na uznesenie povedal pár
poznámok k celému projektu. Je jasné, že je to všetko veľmi narýchlo, pretože aj tá ponuka pravdepodobne prišla takto narýchlo. Keď sa veľký investor snaží etablovať na určitom území osloví vždy viacerých developerov, ktorí sa pokúšajú nájsť nejaký priestor na jeho podnikateľské aktivity. V súčasnej dobe je situácia taká, lebo ťažko je dostať do mesta niekoho šikovného a dobrého investora, je taká situácia na Slovensku, že skôr odchádzajú s nedokončenými projektmi z rôznych slovenských miest. Okrem toho, že investor ponúka necelých 2000 pracovných miest, investíciu okolo 10 miliárd korún, že ponúka napojenie  a vyriešenie dopravnej situácie Ťahanoviec, napojenie na diaľničný privádzač, čím by mali Ťahanovce konečne aj jednu rezervu na opustenie, alebo príjazd na sídlisko, je tu ešte aj finančný prínos do rozpočtu. Zároveň je to veľmi dobrý signál pre ostatných investorov, ktorí si určite všimnú, že do Košíc sa oplatí investovať aj v čase takejto krízy. Myslí si, že tento signál by nemali len tak jednoducho zahodiť za chrbát a nepovšimnúť si ho. Je tu samozrejme množstvo otáznikov, je tu určite množstvo dohadov. Určite by vedeli ošetriť všetky náležitosti takým spôsobom, aby sa mestu neublížilo a v prípade, žeby sa  chystali uzavrieť zmluvu za podmienok nevýhodných pre mesto, tak vždy je možné toto uznesenie zrušiť. To všetko sa dá dokázať. Nedá sa dokázať len jedna vec a to keď  dnes odplašia investora, nebudú sa ho snažiť dotiahnuť do Košíc, tak ujde. 
Pre čisté svedomie, že sa urobilo všetko preto, aby šikovný a bohatý investor do mesta prišiel, tak treba urobiť túto vec a ak sa ukáže, že to bola chyba, tak sa uznesenie zruší a budú na tom istom bode ako pred tým.
Predniesol návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice schvaľuje v záujme zachovania základných funkcií mesta odpredaj nehnuteľnosti v kú. Nové Ťahanovce podľa GP č. 12/2009 vedených na LV 978 a 2752 ako novovzniknuté parcely:
	1. pôvodná parcela  KN – E	 Výmera m2		Druh pozemku
	3475					  1 921 651			les. p.
	3460				        	         2 858			ost. pl.
	3461/1				     151 241			les. p.
	3462					         1 981			ost. pl.
	3463/502				       79 950			les. p.
	3459					         2 982			orná p.
	2. novovzniknuté parcely		 Výmera m2		Druh pozemku
	2229/3			 	    134 662			les. p.
	2263					      49 635			les. p.
	2260/3			 	    235 656			les. p.
	2258/1				        3 515			les. p.
	2264/2				           991			les. p.
	2265/4				      42 146			les. p.
	2261/2				           303			zast. pl.
	3392/162					101			ovoc. sad
	2261/4					  48			zast. pl. 
	2255/2				         1 491			les. p.
2253/12			         	       19 876			les. p.
2251/2				       10 405			les. p.
1622/6					     1			záhrada
2262				      	         1 875			les. p.
2260/4					559			les. p.
vo vlastníctve mesta Košice pre FORDINGTON LTD London za cenu 
33,19  €/m2, (tzn. 1 000,- Sk/m2).
V prípade, ak podmienky predaja budú majetkovou komisiou vyhodnotené ako pre mesto nevýhodné, mesto k uzavretiu zmluvy nepristúpi.
Ukladá prioritne riešiť zmenu územného plánu v danej lokalite. Zodpovedné: ÚHA, termín: ihneď.

p. Knapík, primátor mesta Košice -  Požiadal predkladateľa, aby k cene uviedol aj 
	ekvivalent v eurách. Ak prepočul, tak sa ospravedlňuje.

p. Juhász, zástupca riaditeľa Mestských lesov, a.s. Košice – K spomínanému územiu 
vzhľadom na to, že nemá konkrétne informácie, o ktoré porasty sa presne jedná, ale vo všeobecnosti môže povedať, že tieto lesné porasty v spomínanej lokalite nie sú z hospodárskeho hľadiska nejako veľmi významné. Zo zdravotného hľadiska sa jedná o porasty, ktoré sú viac menej poškodené ešte exhalátmi z fungovania Magnezitky, čiže veľký hospodársky význam tieto lesy nemajú. Nie je ani ambíciou Mestských lesov získať tam drevnú hmotu, skôr by mali plniť estetickú a rekreačnú funkciu, Tieto lesy sú súčasťou lesoparku. Je vecou vlastníka, ktorou cestou sa vyberie a akú prioritu  si zvolí. Ešte snáď z biologického hľadiska môže tiež povedať, že nakoľko sa jedná o porasty, ktoré sú dosť navštevované ľuďmi a je tam ľudský atak v týchto porastoch, nie sú ani súčasťou natury, ani pripravovaného vtáčieho územia, ktoré má byť vyhlásené v tejto lokalite. 

p. Drahovský, hlavný architekt mesta Košice – Uvedený návrh predpokladá zmenu 
územného plánu, predpokladá rozšírenie intravilánu Košíc a predpokladá developerský zámer na pozemkoch, ktoré pre tento účel nie sú určené. Košice ako mesto majú v podstate množstvo území, ktoré ponúkajú a vedia ponúknuť investorom pre developerské zámery podobného charakteru aj priamo v lokalite Ťahanovce. S súčasnosti bude mestské zastupiteľstvo schvaľovať zmenu územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice v zóne pri rieke Hornád, ktorá tiež predpokladá územie, ktoré môže byť transformované aj na polyfunkčnú zástavbu a podobné centrum. 
Je potrebné povedať, že zatiaľ čo doteraz sa hovorilo o preverovaní možnosti predaja, teraz počul návrh priamo na odpredaj. Odpredaj je klasifikovaný v hodnote 1.000,- Sk/m2, ale celý zámer je jasne deklarovaný, že developer bude na danom pozemku stavať multifunkčné centrum. V tomto prípade ak sa zmení územný plán pre takúto funkciu treba povedať, že sa bude odpredávať stavebný pozemok. No a aké sú ceny stavebného pozemku? Ďalej je treba povedať, že sú tu ostatné vyvolané investície k danému pozemku, teda aj premostenie, cestná infraštruktúra, všetky dopady a spôsob financovania. Ďalej je treba povedať, že práve spracovávajú zmenu územného plánu HSA pre Ťahanovce s dopravným napojením, ktoré od piatku bude vyvesené a je to dopravné mimoúrovňové napojenie práve z tejto komunikácie, ale v inom bode, priamo do nového dopravného integrovaného terminálu Košice – Sever. Tento integrovaný dopravný systém a koľajová doprava sú predjednané na Železniciach s DPMK, s KSK. Je treba povedať aj to, že potom do daného územia bude treba priviesť kvalitnú dopravu, bude treba saturovať toto územie celou technickou infraštruktúrou. 
Preto si myslí, že najdôležitejšie je urobiť  kvalitné zhodnotenie tohto územia a tohto zámeru a potom rozhodnúť o odpredaji. 

p. Knapík, primátor mesta Košice – Požiadal ešte majetkové oddelenie MMK, aby sa 
vyjadrili  k otázke, ktorá smerovala odvodom za vyňatie, či je to povinnosť mesta, alebo investora. 

p. Pučanová, vedúca oddelenia MMK – Pokiaľ ide o vyňatie z lesného pôdneho fondu
je to povinnosť vlastníka, ale túto povinnosť môže preniesť so súhlasom aj na kupujúceho. 

p. Knapík, primátor mesta Košice -  Takže odpoveď na otázku je, že keď mesto predá 
lesnú pôdu, nevyplýva mu z toho povinnosť platiť odvody za vyňatie. 
To čo odznelo sa nedá v plnom rozsahu zodpovedať, tak ako to povedal v úvode, ale s prihliadnutím aj na situáciu, v ktorej sa mesto nachádza, súčasť Slovenská, súčasť Európy. Treba to brať tak, že každý podľa vnútorného cítenia by sa mal rozhodnúť, či investora presvedčia a dotiahnu ho tu, alebo ak je málo informácii, tak sa tým budú zapodievať. Nebude to ľahké rozhodovanie .
Dal slovo návrhovej komisii.

p. Derján, poslanec MZ – Návrhová komisia dostala dva návrhy na uznesenie. 
Pôvodný je od primátora mesta, ako predkladateľa a pozmeňujúci poslanecký návrh od p. Pajtáša. Prečítal najprv pozmeňujúci návrh. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice schvaľuje v záujme zachovania základných funkcií mesta odpredaj nehnuteľnosti v kú. Nové Ťahanovce podľa GP č. 12/2009 vedených na LV 978 a 2752 ako novovzniknuté parcely:
	1. pôvodná parcela  KN – E	 Výmera m2		Druh pozemku
	3475					  1 921 651			les. p.
	3460				        	         2 858			ost. pl.
	3461/1				     151 241			les. p.
	3462					         1 981			ost. pl.
	3463/502				       79 950			les. p.
	3459					         2 982			orná p.
	2. novovzniknuté parcely		 Výmera m2		Druh pozemku
	2229/3			 	    134 662			les. p.
	2263					      49 635			les. p.
	2260/3			 	    235 656			les. p.
	2258/1				        3 515			les. p.
	2264/2				           991			les. p.
	2265/4				      42 146			les. p.
	2261/2				           303			zast. pl.
	3392/162					101			ovoc. sad
	2261/4					  48			zast. pl. 
	2255/2				         1 491			les. p.
2253/12			         	       19 876			les. p.
2251/2				       10 405			les. p.
1622/6					     1			záhrada
2262				      	         1 875			les. p.
2260/4					559			les. p.
vo vlastníctve mesta Košice pre FORDINGTON LTD London za cenu 
33,19  €/m2, (tzn. 1 000,- Sk/m2).
V prípade, ak podmienky predaja budú majetkovou komisiou vyhodnotené ako pre mesto nevýhodné, mesto k uzavretiu zmluvy nepristúpi.
Ukladá prioritne riešiť zmenu územného plánu v danej lokalite. Zodpovedné: ÚHA, termín: ihneď.

Hlasovanie č. 22: za 30, proti 2, zdržali sa 9, nehlasovali 3.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté a bod 7/2 je 
uzavretý. 
Vyhlásil hodinovú obedňajšiu prestávku. 

––-     ––-     ––-

8.  Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného   
     priestranstva

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Materiál je v písomnej podobe,
	otvoril k nemu rozpravu.

V rozprave vystúpili:

p. Hlinka, poslanec MZ – Predniesol doplňujúci návrh a to v súvislosti s prílohou č. 2,
ktorá je súčasťou tohto  VZN a ktorou sa vymedzujú územia mesta Košice, ako centrálna časť mesta, ktorá je ohraničená istými ulicami. V platnom znení je okrem iných uvedená aj ulica Rázusova bez jej bližšieho vymedzenia, čo sa týka úseku. V tomto prípade sa má na mysli iba časť ulice vzhľadom na jej dĺžku, ktorá je od Štúrovej po Kukučínovu. Takt o bolo aj v predošlých variantoch, ktoré sa k tomuto VZN v minulosti viazali. Vyplýva to aj z logiky veci, pretože je tu tak isto Žižkova ulica vymedzená v úseku od Štúrovej po Nerudovu a tak isto aj Kukučínova ulica je vymedzená  od Zborovskej po Rázusovu. 
Zopakoval to ešte raz, že navrhuje, aby  sa v prílohe č. 2 špecifikovalo územie Rázusovej ulice textom, že je to od Štúrovej po Kukučínovu ulicu. V tomto zmysle návrhovej komisii návrh na uznesenie.

p. Cengel, poslanec MZ – Finančná komisia odporučila prerokovať a schváliť tento 
	materiál jednohlasne aj s pripomienkou, ktorú predniesol poslanec p. Hlinka.

p. Kupec, poslanec MZ – K prílohe č. 2, kde sú názvy ulíc. V MČ Kavečany sú 
niektoré názvy nesprávne. Je to ulica nie Ku ihrisku, ale K ihrisku,  potom Na Rožku – správne Na rožku, nie Podkamenné, ale Podkamenná. Požiadal o opravu. 

p. Müller – poslanec MZ – Sú vybrané ulice, konkrétne Myslava Pod horou, Pod 
hrabinou, Povrazová, Za priekopou. Sú to 4 ulice a čo s ostatnými, ktoré sú v mestskej časti, ktoré existujú. Otázka znie, či sú tu zahrnuté iba tie ulice, ktoré sú vo vlastníctve mesta?

p. Bogačevičová, vedúca oddelenia správy daní MMK – Ide jednoznačne o ulice 
ktoré sú vo vlastníctve  mesta a podľa toho, ako bude postupovať majetkovo-právne vysporiadanie ostatných ulíc, tak postupne budú zapracované do všeobecne záväzného nariadenia, resp. do tej prílohy.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Uzavrel rozpravu a dal slovo 
	návrhovej komisii. 
p. Dittrich, poslanec MZ – Návrhová komisia dostala doplňujúci návrh od poslanca
p. Hlinku v znení: V článku I navrhovaného dodatku doplniť za bodom 1 bod 1a) v znení: v § 2 písm. b) sa za ulicou Rázusova dopĺňajú slová  „v úseku od Štúrovej po Kukučínovu“.

Hlasovanie č. 23: za 39, proti 1, zdržal sa -.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Doplňujúci návrh bol schválený.

p. Dittrich, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. a) Štatútu mesta Košice  schvaľuje zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva podľa predloženého návrhu s úpravou.

Hlasovanie č. 24: za 39. proti 1, zdržal sa -.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Konštatoval, že materiál pod 
	bodom č. 8 bol schválený.

––-     ––-     ––-

9. VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Materiál je v písomnej podobe,
	otvoril k nemu rozpravu.

V rozprave vystúpili:

p. Cengel, poslanec MZ – Finančná komisia odporučila schváliť tento materiál. 

p. Jeník, poslanec MZ – Komisia verejného poriadku a životného prostredia prejednala 
tento materiál a odporučila ho schváliť s nasledovnými úpravami. Na základe poverenia predsedu komisie p. Olejníka prečítal tento návrh.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. a) Štatútu mesta Košice schvaľuje doplnenie VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku podľa predloženého návrhu s týmito zmenami:
	v § 4 čistota verejných priestranstiev doplniť v bode 5 za poslednú vetu text: Ak posyp chodníkov a ulíc prestane pôsobiť ako bezpečnostný faktor, je právnická, alebo fyzická osoba zodpovedná za posyp povinná bezodkladne ho odstrániť. Z dôvodu prašnosti využíva k tomu hlavne obdobie, kedy sú chodníky a ulice mokré.

v § 8 zákaz požívania alkoholických nápojov zmeniť znenie písmena d) v okolí účelových zariadení registrovaných cirkví a náboženských spoločností a písmena h) územie ohraničené ulicami historickej časti mesta Košice a Staničné námestie.
Tento návrh predložil návrhovej komisii. Požiadal predsedajúceho, aby o týchto návrhoch dal hlasovať zvlášť.

p. Halenár, poslanec MZ – Podporil návrh na uznesenie, ktoré bolo pred chvíľou
prečítané a požiadal poslankyne a poslancov o podporu tohto návrhu uznesenia, resp. doplnenia návrhu na uznesenie. Jedná sa o to, že ak by sa podarilo vsunúť tú zmienku o odstraňovaní materiálov zo zimného posypu, myslí si, žeby to malo množstvo veľmi kladných bočných efektov, od zdravia obyvateľov, až po peňaženky, keď treba dať peniaze za opravu obuvi. Stav, kedy niekoľko mesiacov v roku vietor roznáša rôzne čiastky zo zimného posypu po celých Košiciach, by mal prestať. 

p. Lukán, poslanec MZ -  Vyjadril sa k doplnku, ktorý schválili na komisii, k § 8.
Keďže návrh, ktorý prišiel zo Starého mesta a žiada rozšírenie tohto územia, kde má byť zakázané pitie alkoholu o dve ulice. Prejednali to na komisii a zvážili, že nemá logiku, aby sa doplnili dve ulice, ktoré sú v susedstve ďalších ulíc, na ktorých je to povolené, lebo skupina tých detí a adolescentov sa presunie do tých vedľajších ulíc. Preto sa rozhodli rozšíriť to na celú historickú  zónu mesta vrátane Staničného námestia. Či je to v súlade so zákonom, o tom malo rozhodnúť právne oddelenie, na komisii zaviazali tajomníčku, aby tento návrh konzultovala s právnym a keďže je to v poriadku, je za to, aby sa to takto schválilo.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Takže to treba brať ako podporné 	stanovisko.

p. Petrvalský, poslanec MZ – Otázka na predkladateľa návrhu. Posyp treba zbierať 
hneď, keď prestane pôsobiť. No kto vie určiť, kedy prestane pôsobiť? On dnes pozbiera a zajtra mu nasneží. To znamená, že má ďalšiu robotu posyp rozsypať. Bolo by dobre, keby niektoré pojmy sa vyhradili nejako normálnejšie, lebo vo VZN nemôže byť výraz „pokiaľ prestane pôsobiť posyp“. 

p. Halenár, poslanec MZ – Faktická poznámka. Pokúsil sa vysvetliť, čo znamená, keď 
prestane pôsobiť bezpečnostný faktor – posyp. Je to úplne prirodzený pohľad, že komunikácia, t.j. cesta, alebo chodník už nemá to, kvôli čomu ten posyp tam bol. Znamená to, že ak padá sneh a niekto sa rozhodne kamienkami to posypať, všetko je v poriadku, ale keď sneh už tam nie je, tak ten posyp prestal pôsobiť ako bezpečnostný faktor, tak tá právnická, alebo fyzická osoba by mala mať za povinnosť to pozbierať. Nevie, či je to teraz zrozumiteľnejšie.

p. Cengel, poslanec MZ – Faktická poznámka. Bral by to, no môže nastať situácia, že
5. januára nastane oteplenie, bude sa musieť odstrániť posyp a naozaj potom príde ďalšie sneženie. U súkromných firiem niekde na Hlavnej to nebude až taký problém, ale bude toto platiť aj pre mesto? Veď to budú obrovské náklady.

p. Halenár, poslanec MZ – Faktická poznámka. Súhlasí s p. Cengelom, že to budú 
zvýšené náklady. Na jednej strane bude treba viac peňazí dať za to, aby mesto bolo čisté, no na druhej strane a to ešte raz zdôraznil, vznikne takto množstvo benefitov. Na komisii životného prostredia získali nejaké čísla o alergikoch v tomto meste na prach, alebo čokoľvek iné a radi by po schválení tohto doplnku porovnali v čase a následne radi predložili, že ako funguje to pozbieranie posypu na zdravie občanov. Chcel tým povedať, že aj dnes, keď nastane  oteplenie a opäť napadne sneh, sype sa znovu. Znamená to, že v tomto náklady zvýšené nebudú, len v tom, že to bude treba samozrejme pozbierať. To, že v tomto meste je niekoľko tisíc ľudí, ktorí nemajú čím zaplatiť svoj nájom, malo by ich motivovať ku kladnému posúdeniu tohto návrhu.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice -  Dostal informáciu, že platby 
za zber posypového materiálu činia zhruba 10 mil. Sk. Požiadal ešte o stanovisko vedúcu právneho oddelenia.

p. Novitzká, vedúca oddelenia komunálneho práva MMK -  K posypu chodníkov. 
Posyp chodníkov a ulíc v samosprávnej pôsobnosti mesta na základe § 4 ods. 3 písm. f) zákona o obecnom zriadení, ktorý okrem iného hovorí o údržbe a správe miestnych komunikácií – táto samosprávna pôsobnosť bola v § 55 Štatútu mesta prenesená na mestské časti a mestské časti majú na starosti aj správu chodníkov, miestnych komunikácií 4. triedy. V podstate, ak by sa do VZN dala táto formulácia, že právnická, alebo fyzická osoba zodpovedná za posyp je povinná bezodkladne ho odstrániť, tak áno, to sú práve pri tých zvýšených finančných nákladoch a v podstate VZN by zaväzovali sami seba k nejakej povinnosti a prípadne aj k nejakým sankciám, čo je nemožné, lebo VZN neslúži na to. VZN slúži na to,  aby zaväzovali právnické a fyzické osoby navonok, nie aby ním zaväzovali sami seba ako obec. Takže ona s tým nesúhlasí.
Ďalšia vec je, že posyp v rámci zimnej údržby je riešený vo VZN mesta Košice č. 33, takže ak sa má urobiť nejaká úprava, tak určite nie vo VZN č. 78 ale v danom prípade vo VZN č. 33.

p. Jenčová, poslankyňa MZ- Faktická poznámka. Je teraz zmätená, pretože nevie o tej 
povinnosti, žeby mestské časti mali odstraňovať posypový materiál. Nevie, či ona má medzery, alebo p. Novitzká má medzery v oblasti údržby chodníkov. 

p. Halenár, poslanec MZ – Faktická poznámka. Osobne pochybuje, že to robia mestské 
časti. Niektoré majú povinnosť starať sa o komunikácie svojimi vlastnými silami. Zrejme za to platia nejakým ďalším firmám, ktoré to robia. Nič iné by nenastalo len to, že áno, museli by sa mestské časti aj mesto zamyslieť nad zvýšenými nákladmi a ako to robiť. To, že 10 mil. Sk je možné dať na zber posypového materiálu, to musí motivovať nejaké firmy, alebo firmu k tomu, aby sa prihlásila do súťaže o tieto peniaze. Myslí si, že to je veľmi zaujímavá čiastka. 
Čo sa týka právneho názoru novej právnej hviezdy, ktorá tu vychádza, povedal, že VZN má byť všeobecné. Má byť všeobecné a to je jedno koho má zaväzovať. To znamená, že ak je zodpovedná mestská časť, alebo mesto, tak áno, mesto má túto povinnosť.

p. Jeník, poslanec MZ – Faktická poznámka. V rozpočte boli prerozdelené podielové 
dane. Malé mestské časti dostali 4.000,- Sk a potom súhlasí s tým, čo povedala pani vedúca a veľké mestské časti dostali len 770,- Sk, ale zmluvná povinnosť medzi mestom a Kositom je jasná.

p. Petrvalský, poslanec MZ – Faktická poznámka. Na svojich predrečníkov zareagoval 
tým spôsobom, že tu sa hovorí 10 miliónov sem, 10 miliónov tam, nie je problém – nech mu to prepáčia, ale dotácie do športu boli znížené z 20 miliónov na 10 miliónov a možno skončia pri piatich. Sumy sa rozhadzujú, ale pokiaľ sa majú poskytnúť deťom na šport peniaze, tak je problém. Bol by veľmi rád, keby čiastku 10 miliónov nikto nebral na ľahkú váhu. To je veľmi pekná suma, s ktorou sa dá aj ináč naložiť.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Svoj názor poslanci vyjadria 
hlasovaním. Odzneli postoje pre aj proti. Týmto rozpravu uzavrel a dal slovo  návrhovej komisii. 

p. Dittrich, poslanec MZ – Návrhová komisia dostala pozmeňujúci návrh poslanca 
p. Olejníka, ktorý predniesol v zastúpení poslanec p. Jeník v znení:
V § 4 čistota verejných priestranstiev doplniť v bode 5 za poslednú vetu text: Ak posyp chodníkov a ulíc prestane pôsobiť ako bezpečnostný faktor, je právnická, alebo fyzická osoba zodpovedná za posyp povinná bezodkladne ho odstrániť z dôvodu prašnosti. Využíva k tomu najmä obdobie, kedy sú ulice a chodníky mokré.

Hlasovanie č. 25: za 7, proti 4, zdržali sa 29.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice -  Konštatoval, že tento návrh nebol 
	schválený.

p. Dittrich, poslanec MZ – Prečítal ďalšiu časť doplňujúceho návrhu. 
	V § 8 zákaz používania alkoholických nápojov zmeniť na znenie:
-     písm. d) v okolí účelových zariadení registrovaných cirkví a náboženských 
      spoločností
	písm. h) územie ohraničené ulicami historickej časti mesta Košice a Staničné námestie.


Hlasovanie č. 26: za 37, proti -, zdržali sa 3.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Konštatoval, že tento pozmeňujúci 
	návrh bol schválený.

p. Dittrich, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. a) Štatútu mesta Košice  schvaľuje doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku podľa predloženého návrhu s prijatými zmenami.

Hlasovanie č. 27: za 38, proti -, zdržal sa -.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Konštatoval, že materiál pod 
	bodom č. 9 bol schválený.

––-     ––-     ––-

10. Zmena Štatútu mesta Košice

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice -  Materiál je v písomnej podobe 
	a nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii. 

p. Dittrich, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. a) Štatútu mesta Košice  schvaľuje zmenu Štatútu mesta Košice podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 28: za 34, proti 1,  zdržali sa 2.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice -  Konštatoval, že materiál pod 
	bodom č. 10 bol schválený.

––-     ––-     ––-

11. Zmena a doplnenie Organizačného poriadku Magistrátu mesta Košice

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Materiál je v písomnej podobe 
	a nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii.

p. Dittrich, poslanec MZ  - Prečítal pôvodný návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a § 10 ods. 3 písm. k) zák. SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a tiež ustanovenia § 6 ods. 2 písm. l) a § 15 ods. 2  Štatútu mesta Košice schvaľuje zmeny a doplnenie Organizačného poriadku Magistrátu mesta Košice podľa predloženého návrhu. 

Hlasovanie č. 29: za 26, proti 1, zdržali sa 11.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Konštatoval, že materiál bol 
	schválený.

––-     ––-     ––-

12. Zmeny a doplnky ÚPN zóny Košice - Myslava, lokalita Na Kope I, II, III

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Otvoril rozpravu k písomne 
	predloženému materiálu. 

V rozprave vystúpili:

p. Drahovský, hlavný architekt mesta Košice – V uvedenej zmene územného plánu 
zóny Košice – Myslava Na kope I, II, III. Plánuje sa zmena organizácie dopravy na danom území. Bola spracovaná na základe urbanistickej štúdie a predpokladá zmenu územného plánu HSA v lokalite Girbeš.  Pokiaľ by sa táto zmena schválila územný plán zóny Košice – Myslava takýmto spôsobom a ináč by sa schvaľovala lokalita Košice Girbeš, je možné túto zmenu schváliť, ale vykonateľná musela byť až po doriešení danej situácie. 

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Požiadal poslanca p. Halenára, aby 
nevyrušoval, lebo v opačnom prípade bude musieť prerušiť rokovanie mestského zastupiteľstva.

p. Drahovský, hlavný architekt mesta Košice – Je to o tých dvoch zmenách, ktoré 
úzko súvisia. Je možné ich schváliť, ale účinné budú až vtedy keď sa dorieši situácia.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Čiže Útvar hlavného architekta 
navrhuje materiál schváliť v predloženej podobe. 

p. Kočiš, poslanec MZ – Faktická poznámka. Nevystúpil preto, že nesúhlasí, ale 
nerozumie, lebo v tomto materiáli je článok II, podľa ktorého tento doplnok nadobúda účinnosť 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli.

p. Drahovský, hlavný architekt mesta Košice – Vysvetlil, že všetky územno -
plánovacie zmeny sú komplexom a mení sa územný plán HSA a mení sa aj plán zóny. Keď sa mení zóna, tak súvislosti so zmenou väčšieho – celého územného plánu tejto lokality. Ide o komunikáciu, ktorá pôvodne v územnom pláne HSA bola a viedla z Kopy I, II, III smerom do Myslavy a bola v kategórii D-2 a teraz celý proces prejednávania a schvaľovania od tejto dokumentácie prebehol tak, že je prekategorizovaná  z D-2 na C. Ak toto má platiť, tak vtedy je to cesta iného charakteru a potom táto lokalita môže byť napojená lepšou cestou len cez iné územie. To napojenie cez iné územie sa nebude dať schváliť, tak zmena napojenia tohto územia, síce bude schválená, ale musí byť doriešené jeho napojenie vyššou kategóriou. On teraz nemôže dať návrh na spätnú zmenu tejto komunikácie do D-2, pretože celý proces takto prebehol, takto to bolo odsúhlasené s mestskou časťou Myslava, takto to bolo odsúhlasené s Krajským stavebným úradom. 

p. Müller, poslanec MZ – Hlavný architekt mesta povedal odbornými slovami to, čo 
on povie neodborne. Jedná sa o to, že v ďalšom bode sa budú schvaľovať aj zmeny a doplnky územného plánu HSA Girbeš. Jedno s druhým súvisí. Ináč to ani z pohľadu Myslavčanov ani z pohľadu odborných inštitúcii to nejde. Keď sa hovorí o komunikácii D-2, ide o šírku cez 16,5 metra. Táto komunikácia sa týmto zmení na komunikáciu typu C a bude užšia. Široká komunikácia v tomto cípe a v tomto záreze sa jednoducho urobiť nedá, čo znamená, že D-2 tam ani fyzicky byť nemôže. Preto poprosil, aby bol schválený predložený návrh. V ďalšom bode sa bude hovoriť o zmenách a doplnkoch aj územného plánu HSA Girbeš. Na obrazových prílohách je to vyznačené.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice –Uzavrel rozpravu a dal slovo 
	návrhovej komisii. 

p. Dittrich, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 31 stavebného zákona a podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice schvaľuje
1. zmeny a doplnky Územného plánu zóny Košice - Myslava v lokalitách Na Kope I,II, III v zmysle spracovaných grafických a textových príloh,
2. doplnok ku všeobecne záväznému nariadeniu mesta Košice č. 52/2001, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Košice – Myslava,
Berie na vedomie stanovisko nadriadeného orgánu územného plánovania,
Žiada primátora mesta Košice zabezpečiť uloženie Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Košice – Myslava, lokality Na Kope I, II, III na Útvare hlavného architekta mesta Košice, na Miestnom úrade mestskej časti Košice - Myslava, na Stavebnom úrade mesta Košice – pracovisku Západ a na Krajskom stavebnom úrade v Košiciach.

Hlasovanie č. 30: za 32, proti 1, zdržali sa 8.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Konštatoval, že materiál bol 
	schválený.

––-     ––-     ––-

13. Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice lokality Za Hornádom, Trolejbusová

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Materiál je tak isto v písomnej 
podobe a vyzval hlavného architekta mesta Košice, aby ho uviedol.

p. Drahovský, hlavný architekt mesta Košice -  Prvá časť sa týka ÚPN HSA lokality
Girbeš. Je to práve o tej lokalite, o ktorej sa práve rokovalo. 
(Bez mikrofónu, vysvetľoval situáciu pri mape).
Ďalšia lokalita je lokalita Za Hornádom, ktorá je centrálnym priestorom Košíc. Túto lokalitu chcú zhodnotiť polyfunkčnou zástavbou. Je potvrdením prepojenia medzi Masarykovou ulicou a centrom sídliska KVP s napojením na rýchlostný privádzač na Prešovskú a ďalšie územie. Táto komunikácia umožní vymiestniť ľavobrežnú komunikáciu pri Hornáde. Celá zóna Hornádu tým dostane omnoho kvalitnejší rekreačno-obytný charakter a pôvodná ľavobrežná cesta, ktorá ide až po Priemyselnú sa bude predlžovať, lebo sa vykupujú pozemky pre tento účel. Bude tiež slúžiť ako kapacitný cyklistický a peší chodník. Skvalitnenie tohto prostredia bude omnoho vyššie a vytvorí ponukovú možnosť pre nových developerov s veľmi dobrým dopravným napojením. 
Treťou zmenou je lokalita Trolejbusová. Je to malá zmena, účelová, pre možnosť výstavby ďalšieho obchodného centra. Je to na južnej strane Trolejbusovej triedy. Trolejbusová trieda je po severnej strane tangovaná veľkokapacitným parkoviskom pre Hypertesco, pre Elektroworld. Na južnej strane už v predchádzajúcom období bola urobená zmena pre Novátora. Je to predajňa rôznych produktov pre záhradkárov. Táto lokalita je transformovaná zo zelenej zóny a zo športového ihriska na možnosti pre ďalšieho obchodného partnera. V tomto prípade požadovali, aby v tejto zmene bola zapracovaná možnosť prepojenia trolejbusov na centrálnu komunikáciu Džungle. Pri jednaní tak isto požadovali spracovanie urbanistickej štúdie celej lokality, aby dobre umiestnili aj ostatnú občiansku vybavenosť aj športového charakteru.

V rozprave vystúpili:

p. Kijevská, poslankyňa MZ -  Pripomienku má k lokalite Girbeš, ktorá sa 
prejednávala na miestnom zastupiteľstve v tomto týždni – 24.2.2009. Lokalita Girbeš časťou spadá do územia sídliska KVP, ktorej sa to aj dotýka. Vzhľadom k tomu, že tieto zmeny a doplnky boli bodom programu zastupiteľstva, tlmočila a predniesla požiadavku nielen poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti, ale aj občanov, pretože mali vážne výhrady a pripomienky k týmto zmenám.
Navrhla preto z uznesenia vypustiť lokalitu Girbeš. Na tento problém už upriamil pozornosť aj hlavný architekt mesta Košice p. Drahovský. Má to súvis s dopravou, ktorá je veľmi dôležitým zaťažujúcim bodom tejto lokality. 
Návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v časti schvaľuje vypúšťa lokalitu Girbeš. Požiadala poslancov nielen vo svojom mene, ale aj v mene občanov, aby túto zmenu schválil. 

p. Müller, poslanec MZ – Toto je podobná situácia ako nedávno keď sa riešil problém 
Lorinčíka a Pereša. Keď išla výstavba sídliska KVP, Myslavčania chodili 4 rokov v gumákoch, nemohli vyjsť z dvorov autom, pretože prebiehala výstavba sídliska Košického vládneho programu. Následne zažili to, že bola daná na istej ulici, konkrétne na Stierovej bránka na ceste, lebo občania paneláku sa sťažovali, že pôjdu autá a domiešavač a bude robiť prach. Všetko toto sa skončilo s tým, že občania v Myslave už dávno zabudli a teraz nastala táto situácia. Podotkol, že Myslavčania sú urazení, hlavne tí starší, pretože celé sídlisko KVP ja na myslavskom grunte, ale aj to je už za nimi, veď dostali 40 halierov za m2  a musia byť spokojní. 
Toto riešenie, ktoré bolo na lokalite Girbeš prezentované, vyšlo z troch urbanistických štúdií a prepojenie na Klimkovičovu musí byť, lebo ináč by sa stalo to, čo sa stalo v Ťahanovciach, žeby bola jedna prístupová komunikácia, tam konkrétne z ulice Jána Pavla II. a nič iné. Kto si myslí, že stačí, nech sa spýta obyvateľov sídliska Ťahanovce, či stačí jedna prístupová komunikácia.. 
Toto riešenie, ktoré bolo prezentované, bolo odobrené inštitúciami, ktoré majú z odborného hľadiska právo a aj povinnosť posudzovať veci, ktoré sa k ním dostanú. Vyjadrenie Krajského stavebného úradu potvrdzuje túto záležitosť, že tak je to najlepšie. Mestská časť Myslava a občania Myslavy žiadajú, aby toto prepojenie bolo. Toto prepojenie dole pod Klimkovičovou veľmi pomôže Myslave aj tým, že ten zelený úsek zdola – údolie Bangorty, raz za 15 rokov zažíva situácie, že pri búrkach tam tečie až 80 cm voda o šírke 3 metre a berie to všetko. Čiže tento prepoj z lokality Na kope po Klimkovičovu  by išiel nie cez most, ale cez násyp, kde by sa tá voda v budúcnosti zadržala. Má to svoje veľké výhody. Okrem toho by tam ďalej vznikli možnosti vodného športu. 
Bol by rád, ak by poslanci zahlasovali za pôvodné uznesenie. Ak za pôvodné uznesenie hlasovať nebudú, predložil alternatívny návrh na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo  v Košiciach podľa § 31 stavebného zákona a podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice žiada doplniť záväznú časť navrhovaných zmien a doplnkov územného plánu HSA Košice lokalita Girbeš o nasledovný regulatív. Výstavba na riešenom území je podmienená dobudovaním plánovanej zbernej komunikácie Klimkovičova od jej napojenia na Moskovskú ulicu. Schvaľuje zmeny a doplnky územného plánu HSA Košice v lokalitách Girbeš, Za Hornádom, Trolejbusová v zmysle komplexnej dokumentácie a ďalej text z pôvodného uznesenia. 

p. Gabštúr, starosta MČ Košice – Myslava – Doplnil poslanca p. Müllera a hlavného 
architekta mesta Košice. Pri výberovom konaní tejto štúdie bol aj starosta z KVP, bol tam on ako aj odborníci naslovovzatí, architekti z celého Slovenska.  Bolo to podmienené tým, že napojenie musí mať dve cesty, nakoľko lokalita má 130 hektárov, Na výberovom konaní boli asi 4 hodiny a pán starosta z KVP povedal aj na verejnosti, že ho presvedčili, že z tejto lokality musia byť dva až tri východy. Jeden je smerom do Myslavy a ďalšie dva tak, ako je to znázornené v urbanistickej štúdii. 
Pripomenul, že poslanci z mestskej časti KVP sa rozhodli tak, ako sa rozhodli. Aj on by mohol poprosiť p. Mutafova, aby od zajtra cez Terasu nepustil obyvateľov KVP. A keď sa budú takto k sebe chovať, tak treba ísť od toho preč.  Mesto sa porozdeľuje, oplotí sa, nebudú sa púšťať cudzí.  Takto sa totiž chovajú poslanci z mestskej časti KVP. On však verí, že v tomto pléne zvíťazí zdravý rozum. 

p. Kijevská, poslankyňa MZ -  Ťažko sa posudzuje bremeno, keď sa nesie, ľahko ho 
posudzuje ten, kto ho nenesie. Svoj návrh predniesla v mene všetkých poslancov mestskej časti KVP i v mene pána starostu., aj v mene p. Boritáša. Za obyvateľov tejto mestskej časti, aby sa naozaj táto lokalita Girbeš vyňala a aby nasledujúce rokovania prebehli korektne a zmysluplne v prospech občanov.
p. Halenár, poslanec MZ – Je členom komisie dopravy a výstavby a tam položil 
riaditeľovi ÚHA niekoľko otázok v súvislosti s touto zmenou územného plánu. Medzi iným sa ho spýtal, aké negatívne dopady vidí zo schválenia tohto územného plánu pre obyvateľov Klimkovičovej ulice a ďalších dotknutých. Odpovedal, že to bude zvýšená prašnosť a hlučnosť, lebo aj cesta sa bude rozširovať. To bolo všetko.  Nič viac k tomu nedodal. Znamená to, že niekto ide stavať pre 15 tisíc ľudí nové obydlia, prečo nie, ale súčasne tých starých obyvateľov, ktorí sú už zvyknutí  na nejaký spôsob života, ktorí majú nejaký komfort v úvodzovkách a nejakú cenu bytov na trhu nehnuteľností, bez toho, aby sa im čokoľvek kompenzovalo, sa im to zmení. To vidí ako vážny problém s tým, že Útvar hlavného architekta o toto nejaví záujem. Ako dôkaz uviedol to, že už v decembri, keď im ÚHA dávalo informáciu o tomto zámere, tak boli vyzvaní, aby dal všetko, čo súvisí s prašnosťou, hlučnosťou a aké kompenzácie budú pre obyvateľov v dotknutej oblasti. Tu nikto nechce klásť polená ďalšej výstavbe mesta, ani ľuďom v Myslave, ale problém je na ÚHA, ktorý sa nespráva v tomto prípade ako ÚHA a tam vidí hlavný problém. 
Bude hlasovať proti nielen preto, že  mestská časť sa rozhodla negatívne, bol o tom presvedčený už po komisii, ale rád by počul názor skúsenejších poslancov, že či náhodou názor mestskej časti, alebo vyjadrenie mestskej časti, čo sa týka územného plánu, nie je jedným z rozhodujúcich faktorov pre ďalšie pokračovanie. Či je možné negatívny názor mestskej časti prelomiť hlasovaním v meste bez akýchkoľvek dôsledkov. 

p. Balún, poslanec MZ – Faktická poznámka. V každom prípade vyzerá to tak, že 
občania niektorej  mestskej časti budú poškodení a otázka je, ktoré poškodenie bude menšie. Vyzerá to tak, že sú pred voľbou menšieho zla, alebo väčšej výhodnosti. Druhá možnosť je, že Útvar hlavného architekta možno by mohol nájsť iné riešenie. Priznáva, že to je neodborná poznámka, ale aj tak sa spýtal, či by sa nedalo nájsť také riešenie, ktoré by „menej bolelo“ a aby bolo priechodné pre obidve strany. Toto by rád vedel.  Ináč naozaj nevidí dôvod, prečo by sa nemohlo uznesenie schváliť tak, ako je navrhované. 

p. Pajtáš, poslanec MZ – Podotkol, že nedávno sa schvaľovala zmena územného plánu 
pre Východné mesto, kde očakávajú výstavbu pre 60 tisíc obyvateľov, je naplánovaná výstavba v Ťahanovciach približne pre 20 tisíc obyvateľov, to je spolu 80 tisíc. To je taký nárast obyvateľstva v tomto meste, že si nevie predstaviť, kto v tých bytoch bude bývať.  Ak sa teraz schváli aj táto územná zmena, kde nevie presne, pre koľko obyvateľov by to bolo, snáď potom Košice budú naozaj najväčším mestom na Slovensku, ak sa bude počítať, že všetky zmeny a všetky výstavby sa naplnia tak, ako ich schvália. Vzhľadom na to, že majú mandát od voličov a momentálne je vôľa voličov chvíľočku počkať a dať všetky veci na pravú mieru, tak si myslí, že to pre svojich voličov môžu urobiť, veď aj tak tie byty nebudú chýbať, aj keď sa to bude stavať o dva mesiace neskôr. Preto kľudne môžu počkať so schvaľovaním do ďalšieho zastupiteľstva, kým si občania na KVP tieto veci nedajú tak do poriadku, ako chcú.

p. Kočiš, poslanec MZ – Faktická poznámka. Nesúhlasí s názorom, že kto tam bude 
bývať, lebo je nedostatok bytov. Preto aj tie byty majú skreslenú cenu, lebo je ich nedostatok.  A mesto má vytvárať podmienky na bývanie. Je to jedna z funkcií mesta.  Nie je možné zakrývať si pred tým oči, že nejako bolo, nejako bude, však to neschváľme, vtedy sme to neriešili, neriešme to ani teraz.  Podľa neho pani poslankyňa za KVP nedala celkom zlý nápad, aby sa to stiahlo a prerokovalo neskôr. Tiež si nevie predstaviť, že Myslava si bude teraz myslieť, že sú na kraji mesta a odteraz nikto nebude chodiť do Myslavy a bude im stačiť len jedna cesta.. Je toho názoru, že KVP s Myslavou by bolo vhodné prepojiť ďalšou komunikáciou. To je vyšší záujem a treba to riešiť. Mesto má ja iné požiadavky než len bývanie. Občania sa chcú aj rekreovať. Ako sa majú rozvíjať rekreačné oblasti, keď sa nebudú budovať cesty? Je to oprávnená požiadavka  poslancov KVP, ako je aj oprávnená požiadavka občanov Myslavy. Nemožno to riešiť tak, že si zakryjú oči. Treba sa na to pozrieť seriózne.

p. Gamcová, poslankyňa MZ – Faktická poznámka. Doplnila, že miestne 
zastupiteľstvo zasadalo len v tomto týždni a možno je veľká škoda, že pri tom schvaľovaní a celom tom procese vyjadrenie mestskej časti nebolo k dispozícii.  Myslí si, že záver tých troch komisií by bol asi iný. Tiež súhlasila s poslancom p. Kočišom. 

p. Drahovský, hlavný architekt mesta Košice – K procesu – ten bol úplne štandardný. 
Všetky mestské časti mali možnosť vyjadriť sa ústne i písomne. V zákonnej lehote žiadnu negatívnu odozvu od MČ KVP nedostali. Preto si dovolili požiadať aj Krajský stavebný úrad o vyjadrenie a ten potvrdil proces a vydal § 25, ktorý hovorí, že súhlasí a odporúča schváli zmenu územného plánu. 
K lokalite ako takej a k obytnej zástavbe. Súhlasí, že je to ďalších 15 tisíc obyvateľov, ale táto lokalita je napojená z dvoch strán- Pred nedávnom sa schválila Krásna a chcú sa schváliť aj Ťahanovce. A práve tu je otázka – či sa majú rozvíjať Ťahanovce, ktoré sú napojené len z jednej komunikácie, alebo to tam zastaviť a radšej rozvíjať túto lokalitu. Lokalita Ťahanovce ešte nie je schválená v územnom pláne zóny. Treba teda povedať čo s tamtou lokalitou, resp. ako sa to bude usmerňovať v množstve bytov.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Uzavrel rozpravu a dal slovo 
návrhovej komisii. 

p. Dittrich, poslanec MZ – Návrhová komisia vyzvala p. Müllera, aby sa vyjadril 
k svojmu návrhu.

p. Müller, poslanec MZ – Tento materiál sa nebude odkladať na dobu neurčitú. 
Zrejme bude 	prerokovaný na najbližšom rokovaní, preto stiahol svoj návrh.

p. Dittrich, poslanec MZ -  Návrhová komisia má v tomto prípade jeden pozmeňujúci 
návrh poslankyne p. Kijevskej v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v časti schvaľuje bod 1: vypúšťa lokalitu Girbeš. 

Hlasovanie č. 31: za 34, proti 1, zdržali sa 8.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice -  Konštatoval, že návrh bol prijatý.

p. Dittrich, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie so schválenou 
	úpravou.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 31 stavebného zákona a podľa príslušných ustanovení Štatútu mesta Košice schvaľuje 
1. zmeny a doplnky Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice v lokalitách Za Hornádom, Trolejbusová v zmysle komplexnej dokumentácie,
2. doplnok ku Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Košice č. 39/1998, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice.
	Berie na vedomie stanovisko nadriadeného orgánu územného plánovania.
Žiada primátora mesta Košice zabezpečiť uloženie Zmien a doplnkov Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice na Útvare hlavného architekta mesta Košice, na miestnych úradoch mestských častí Sídlisko KVP, Myslava, Staré mesto a Džungľa, na stavebnom úrade Mesta Košice pracovisku Západ a na Krajskom stavebnom úrade Košice.
Hlasovanie č. 32: za 42, proti -, zdržal sa -,

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice -  Konštatoval, že uznesenie bolo 
	schválené.

––-     ––-     ––-

14.  Dohoda o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi mestom Košice  
       a mestom Katowice

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice -  Materiál je v písomnej podobe, 
	otvoril k nemu rozpravu.

V rozprave vystúpili:

p. Balún, poslanec MZ – Mal len jednu pripomienku. Na základe rokovania komisie 
kultúry a to v čl. 1 bod 1 výmena informácii, vedomostí a skúsenosti najmä v oblasti – a ďalej sú vymenované oblasti, v ktorých by to malo prebiehať a tu mal návrh na doplnenie, aby to bolo aj v oblasti sociálnych vecí. 

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice -  Nakoľko sa do rozpravy už nikto
	neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii. 

p. Dittrich, poslanec MZ – Návrhová komisia dostala jeden doplňujúci návrh od 
	poslanca p. Balúna v znení:
Do zmluvy treba doplniť v bode 1 ďalšiu odrážku – v oblasti sociálnych vecí. 

Hlasovanie č. 33: za 39, proti 1, zdržali sa 2.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice -  Konštatoval, že doplňujúci návrh 
	bol schválený. 

p. Dittrich, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa ustanovení § 6 ods. 2 písm. k)  Štatútu mesta Košice schvaľuje znenie Dohody a jej obsahové a formálne náležitosti,
Žiada primátora mesta Košice zabezpečiť oficiálny podpis bilaterálnej dohody
- podľa príslušných ustanovení Európskeho rámcového dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi uverejneného v Zbierke zákonov ako oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 78/2001 Z.z.,
- na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o cezhraničnej spolupráci uverejnenej v Zbierke zákonov ako oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 44/1995 Z.z.,
- a na základe platných bilaterálnych a multilaterálnych dohôd, ktorých signatármi sú Slovenská republika a Poľská republika s doplnením zmluvy v bode 1 o ďalšiu odrážku: - v oblasti sociálnych vecí.

Hlasovanie č. 34: za 41, proti 1, zdržal sa -.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice -  Konštatoval, že materiál pod 
	bodom č. 14 bol schválený.

––-     ––-     ––-

15. Rómska občianska hliadka 

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice -  Materiál bol v písomnej podobe,
	otvoril k nemu rozpravu. 

V rozprave vystúpili:

p. Cengel, poslanec MZ – Predložil procedurálny návrh, aby sa rokovanie XXII. 
Mestského zastupiteľstva v Košiciach prerušilo o l16.00 hod. 

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice -  Odznel procedurálny návrh, dal 
	o ňom hlasovať. 
Hlasovanie č. 35: za 26, proti 8, zdržali sa 8.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice -  Konštatoval, že návrh bol prijatý,
	rokovať sa bude do 16.00 hod. 

p. Halenár, poslanec MZ – Obvod č. 9 je aj časťou jeho volebného obvodu pre voľby 
do Košického samosprávneho kraja, koľkokrát sa tam bol pozrieť a zhováral sa aj s miestnym poslancom, ktorý sám spomenul, že hliadky, ktoré fungovali, fungovali celkom k spokojnosti, že na tom sídlisku bol väčší pokoj. To že tam dnes po večeroch horia ohne a hlavne v lete je naozaj dôsledok akýchsi úplne iných pomerov ako v inej časti mesta. Ale vzhľadom na to, čo tu dnes celý deň počúvali o kríze a o finančných problémoch, ktoré čakajú toto mesto, mal pozmeňujúci návrh v tomto zmysle:
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 Štatútu mesta Košice 

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice -  Nakoľko sa nikto ďalší do 
	rozpravy neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii. 

p. Dittrich, poslanec MZ – Návrhová komisia dostala pozmeňujúci návrh poslanca
	p. Halenára v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 Štatútu mesta Košice schvaľuje projekt a Štatút Rómskej občianskej hliadky v I. fáze pre počet členov hliadky znížený na počet 2.
Všetky náležitosti plynúce zo zníženého počtu upraviť v dokumentoch, ktoré sa toho týkajú. 

Hlasovanie č. 36: za 10, proti 1, zdržali sa 27.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice -  Konštatoval, že tento návrh nebol
	schválený. 

p. Dittrich, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. ac) Štatútu mesta Košice schvaľuje projekt a štatút Rómskej občianskej hliadky.

Hlasovanie č. 37: za 38, proti 1, zdržali sa 2.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice -  Konštatoval, že Mestské 
	zastupiteľstvo Rómsku občiansku hliadku schválilo.

––-     ––-     ––-



16. Spolufinancovanie projektov v rámci Operačného programu Vzdelávanie 
      na základe výzvy Kód výzvy: OPV-2008/1.1/03-SORO

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice -  Otvoril rozpravu k predloženému
	materiálu.

V rozprave vystúpili:

p. Petrvalský, poslanec MZ – Komisia školstva, športu a mládeže prejednala tento
návrh a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť ho.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Nakoľko sa do rozpravy už nikto
	neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii. 

p. Dittrich, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. ac) Štatútu mesta Košice   schvaľuje poskytnutie  finančných prostriedkov  vo výške 22 804,31 € (687 002,62,- Sk) na zabezpečenie zdrojov spolufinancovania projektov nasledovných  škôl vo výške 5 %:
	- Základná škola Slobody 1, Košice
	- Základná škola Považská 12, Košice
	- Základná škola Ulica Jána Pavla II. 1, Košice
Uvedené základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice predložia žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Vzdelávanie Opatrenia 1.1: Premena tradičnej školy a modernú samostatne.

Hlasovanie č. 38: za 41, proti -, zdržal sa -.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice -  Konštatoval, že uznesenie bolo 
	prijaté.

––-     ––-     ––-

16/1 Príprava a spracovanie projektu  v rámci Programu interregionálnej    
        spolupráce  „Regionálne stratégie pre predchádzanie katastrofám / Regional    
        Strategies for Disaster Prevention - CivPro“

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice -  Otvoril rozpravu k predloženému 
	materiálu.

V rozprave vystúpili:

p. Krištof, poslanec MZ – Požiadal prítomných poslancov, aby podporili tento projekt,
lebo v Košiciach sa toho deje dosť, preto je tu opatrnosť na mieste. 

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Uzavrel rozpravu a dal slovo 
	návrhovej komisii.

p. Dittrich, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. ac) Štatútu mesta Košice schvaľuje
a) predloženie projektu v rámci Programu interregionálnej spolupráce Regionálne stratégie pre predchádzanie katastrofám / Regional Strategies for Disaster Prevention CivPro“, 
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení projektového návrhu,
c) financovanie projektu vo výške 15 % z celkových oprávnených výdavkov 
na projekt t.j. vo výške 16 452 EUR.

Hlasovanie č. 39: za 39, proti 1, zdržal sa 1.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Konštatoval, že materiál pod 
	bodom  16/1 bol schválený.

––-     ––-     ––-

16/2 Príprava a spracovanie projektového návrhu v rámci Operačného programu 
        Stredná Európa „Spravovanie kultúry mestského regiónu / City-region 
        governance of culture GoCul“

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Otvoril rozpravu k predloženému
	materiálu.

V rozprave vystúpili:

p. Halenár, poslanec MZ – Materiál 16/1 nedostal ani on, ani viacero poslancov
okolo neho. Tak isto nemá ani materiál 16/2, preto nech sa nikto nečuduje, že bude hlasovať proti. Chcel tým povedať, že by bolo naozaj dobre, keby to tak bolo zorganizované, že keď sa vsúvajú body programu, aby ich každý dostal buď e-poštou, alebo akýmkoľvek iným spôsobom informáciu, kde sú doplnené materiály v elektronickej forme a samozrejme, aby fungovala sieť. Značnú časť tohto zasadania sieť nefungovala, nevie z akých dôvodov. Pokiaľ nebude mať materiály k dispozícii  nech sa nikto nečuduje, že časť poslancov nebude vedieť hlasovať. On bude hlasovať proti. 

p. Kolárčik, riaditeľ MMK – Je to projekt, ktorý významne podporuje projekt 
Európske hlavné mesto kultúry 2013. Na rozdiel od iných medzinárodných projektov tu mesto Košice sa uchádza o to, čo nie je až také obvyklé v strednej a východnej Európe aby bolo lídrom v strednej a východnej Európe a Košice zatiaľ taký medzinárodný projekt nepodali. Ak sa schváli tento projekt, bude sa dať vykryť možno až 90 % nákladov v nasledujúcich dvoch rokoch na projekt Európske hlavné mesto kultúry, čiže je to možnosť ako si významne pomôcť pri financovaní tohto projektu. 

p. Buraš, poslanec MZ- Ocenil aktivitu smerujúcu k tomu, aby mesto Košice bolo 
lídrom  v projektoch, nielen partnerom v projektoch, lebo to je dosť významná a vážna záležitosť v rámci získavania finančných zdrojov a pokiaľ to uspeje a bude prínosom, tak to len pomôže naplniť prostriedky pre úspech EHMK. 

p. Balún, poslanec MZ – Faktická poznámka.  Na komisii kultúry boli informovaní
o týchto zámeroch vedenia EHMK a zobrali to s porozumením na vedomie. Verí, že poslanci to podporia. 
Malá poznámka ku kolegovi Halenárovi. Ak on nenašiel na internete tento materiál, tak ho to veľmi prekvapuje, pretože doteraz si myslel, že je väčší odborník v počítačoch, než on. Ale sklamal sa. 

p. Kočiš, poslanec MZ – Faktická poznámka. Nevie, či to dobre chápe, ale keď sa 
schváli toto uznesenie, tak sa mesto zaviaže prispieť 120 tis. €. Dal do pozornosti, že teraz sa schválil jeden predaj za 165 tis. €, čiže sa rovno pretransformujú tým smerom?

p. Kolárčik, riaditeľ MMK -  Realizáciou tohto projektu budú pokryté oprávnené 
aktivity na 90 %, ktoré s aj tak musia urobiť v rámci realizácie projektu EHMK. Keď mesto bude úspešné pri tomto projekte, bude vedieť vybalansovať aj dopady na rozpočet. Čistý zisk z tohto projektu by mohol byť okolo 20 mil. Sk.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice -  Nakoľko sa do rozpravy už 
nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii. 

p. Dittrich, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. ac) Štatútu mesta Košice schvaľuje
a) predloženie projektového návrhu v rámci Operačného programu Stredná Európa, Prioritná os 4 Zvýšenie konkurencie schopnosti a atraktívnosti miest a regiónov, oblasť intervencie 4.3 Využitie kultúrnych zdrojov pre atraktívnejšie mestá a regióny „Spravovanie kultúry mestského regiónu / City-region governance of culture GoCul“, ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Košice a projektom EHMK 2013,
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení projektového návrhu,
c) financovanie projektu vo výške 15 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 120 000 EUR.

Hlasovanie č. 40: za 31, proti 1, zdržali sa 8.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice -  Konštatoval, že tento materiál bol 
	schválený.

––-     ––-     ––-

17. Povinná príloha č.10 k žiadosti o NFP v rámci Regionálneho operačného 
      programu

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice – Aj vzhľadom k tomu, že pri tomto 
bode mal novú informáciu, mesto Košice bolo zatiaľ úspešné v troch projektoch modernizácie, ktoré sú známe a ktoré boli uverejnené v médiách, čo je zhruba 120 mil. Sk. Najnovšia informácia je taká, že uspel aj štvrtý projekt. Pogratuloval projektovému tímu. 
V tomto materiáli ide o ďalšie základné školy. Otvoril k nemu rozpravu. 

V rozprave vystúpili:

p. Petrvalský, poslanec MZ – On dnes ráno získal od vedúcej oddelenia školstva takú 
informáciu, že mesto už má schválených päť projektov.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice -  Len štyri školy, lebo boli podané 
	len štyri projekty. 

p. Buraš, poslanec MZ – Aj on má informáciu, že úspešných bolo päť projektov. 
V každom prípade je to zásluha aj p. Vargovčáka, keďže riadi danú oblasť a treba pochváli aj oddelenie, ktoré sa tomu venuje, lebo prínos zo všetkých projektov, ktoré boli doteraz schválené vo výške 300 mil. Sk, čo predstavuje cca 10 mil. € a väčšinou sú to projekty investičného charakteru a šetria finančné prostriedky mesta vo výdavkovej časti. Treba to oceniť. Dúfa,  že v tomto trende sa bude pokračovať aj v iných oblastiach, kde ma mesto možnosť uchádzať sa  o podporu.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice -  Je rád, že niektorí poslanci majú 
lepšie informácie ako on. 
Nakoľko sa v rozprave už nikto nehlásil, dal slovo návrhovej komisii. 

p. Dittrich, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach  podľa § 6 ods. 2 písm. ac) Štatútu mesta Košice schvaľuje
	1.
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP  na realizáciu projektu „Modernizácia Základnej školy Tomášikova 31“, ktorý je realizovaný 
pre Základnú školu Tomášikova 31, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Košice,
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP,
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 99 582 EUR.
	2.
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP  na realizáciu projektu „Modernizácia Základnej školy Jenisejská 22“, ktorý je realizovaný pre Základnú školu Jenisejská 22, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Košice,
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP,
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 99 582 EUR.
	3.
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP  na realizáciu projektu „Modernizácia Materskej školy Dneperská 8“, ktorý je realizovaný pre Materskú školu Dneperská 8, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Košice,
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP,
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt  t.j. vo výške 26 556 EUR.
	4.
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP  na realizáciu projektu „Modernizácia Materskej  školy Kalinovská 9“, ktorý je realizovaný pre Materskú školu Kalinovská 9, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Košice,
b)zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP,
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 23 236 EUR.

Hlasovanie č. 41: za 40, proti 1, zdržal sa -.

p. Vargovčák, námestník primátora mesta Košice -  Konštatoval, že materiál bol 
schválený. 
Ešte k tým číslam, aby sa veci uviedli na pravú mieru. Mesto bolo úspešné v štyroch tzv. tvrdých investičných projektoch. To sú projekty tohto typu, aký sa schválil aj teraz a v piatich tzv. mäkkých projektoch, týkajúcich sa vzdelávania a vylepšovania vzdelávacích aktivít na základných školách, čiže spolu je to deväť.
Je tu návrh prerokovať ešte bod č. 20 – Ceny mesta Košice, no je viazaný uznesením a rokovací poriadok hovorí to, čo hovorí, preto prerušil rokovanie mestského zastupiteľstva. 

––-     ––-     ––-




Pokračovanie XXII. Rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 10.3.2009

p. Knapík, primátor mesta Košice -  Podľa prijatého uznesenia MZ č. 748 zo dňa
26.2.2009 pokračuje sa v tejto chvíli v XXII. Rokovaní mestského zastupiteľstva, na ktorom všetkých privítal. 
Konštatoval, že v úvode bolo prítomných  35 poslancov, čo je z 50 poslancov mestského zastupiteľstva  väčšina.
Pripomenul, že overovateľmi zápisnice XXII. rokovania mestského zastupiteľstva boli určení poslanci p. Olejník a p.  Rychnavský. 
Návrhová komisia bude pracovať v zložení poslanci p. Dittrich, p. Horváth 
a p. Derján. 
Rokovanie bolo prerušené pri bode č. 18, takže pokračuje sa týmto bodom. 

––-     ––-     ––-

18. Informácia o plnení uznesenia MZ č. 376 zo dňa 28.2.2008

p. Kolárčik, riaditeľ MMK -  Informácia je v písomnej podobe. Najdôležitejšie je, že 
zatiaľ sa nepodarilo identifikovať zdroje financovania zo štrukturálnych fondov a v čase krízy aj reálne financovanie tohto projektu je viac, menej otvorené. Zatiaľ prebieha projektová príprava, resp. príprava štúdie. 

p. Knapík, primátor mesta Košice -  Nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, dal 
	slovo návrhovej komisii. 

p. Derján, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie. 
Mestské  zastupiteľstvo v  Košiciach podľa § 6 ods.2 písm. ac)  Štatútu mesta Košice berie na vedomie informatívnu správu o plnení uznesenia MZ č. 376 zo dňa 28.2.2008.

Hlasovanie č. 42: za 36, proti 1, zdržal sa -, nehlasoval 1.

––-     ––-     ––-

19. Informácia o čiastkových dosiahnutých výsledkoch v zabezpečovaných 
      oblastiach za obdobie od 1. augusta 2008 do 9. februára 2009

p. Knapík, primátor mesta Košice – Informáciu predkladal p. Filipko, poslanec, ktorý
je mestským zastupiteľstvom poverený výkonom osobitných úloh a činností. 

p. Filipko, poslanec MZ – Správu predložil v zmysle uznesenia MZ č. 551 pre tri 
oblasti, kde má isté poverenie a uviedol aj niektoré ďalšie aktivity, ktorým sa venoval. Je pripravený odpovedať na otázky poslancov.

p. Knapík, primátor mesta Košice -  Nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, dal 
	slovo návrhovej komisii. 

p. Derján, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. ac) Štatútu mesta Košice berie na vedomie písomnú informáciu poslanca povereného výkonom osobitných úloh a činností o čiastkových dosiahnutých výsledkoch v zabezpečovaných oblastiach za obdobie od 1. augusta 2008 do 9. februára 2009.

Hlasovanie č. 43: za 37, proti 1, zdržal sa 1, nehlasoval 1.

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

––-     ––-     ––-

19/1 Vstup Mesta Košice do Slovenskej parkovacej asociácie a účasť na Valnom 
        zhromaždení SPA 12.3.2009

p. Knapík, primátor mesta Košice – Návrh predložil poslanec p. Filipko, vyzval ho, 
	aby informáciu krátko uviedol. 

p. Filipko, poslanec MZ – Snažil sa v materiáli popísať všetky informácie 
o Slovenskej parkovacej asociácii. Zdôraznil, že mesto Košice z hľadiska ponúkaných parkovacích miest, aj keď nie sú zatiaľ spoplatnené, ale verí, že sa to vyrieši, sa stane jedným z najväčších prevádzkovateľov parkovania na Slovensku. Preto, aby mohli aktívne sa zúčastniť na činnosti združenia, ktoré rieši problematiku parkovania, bolo by vhodné, aby sa mesto Košice prihlásilo ako riadny člen tejto asociácie. Už dal návrhovej komisii malé upresnenie návrhu na uznesenie. Termín do 10.3. by bol asi príliš krátky, preto ho zmenil na 12.3., lebo v tom čase sa koná valné zhromaždenie a upresnil v schvaľovacej časti vstup mesta Košice do združenia  Slovenská parkovacia asociácia ako riadny člen, aby tá formulácia bola jednoznačná. 

V rozprave vystúpili:

p. Gamcová, poslankyňa MZ – Spýtala sa, kto bude zastupovať mesto v jednotlivých 
	orgánoch. 

p. Filipko, poslanec MZ – Predbežne sa rozprávali, že zástupcom by bol on. Ešte to nie
	je definitívne. 

p. Knapík, primátor mesta Košice – Je to prvá informácia a ak sa mesto stane členom, 
ak ten návrh prejde, tak zvážia možnosti a kombinácie, aby tam boli ľudia,, ktorí budú túto činnosť profesionálne zabezpečovať. V súčasnosti to profesionálne zabezpečuje parkovacia služba v rámci mestskej polície.

p. Jenčová, poslankyňa MZ – Faktická poznámka. Okrem vstupných poplatkov, 
	o ktorých sa tu píše, čo z toho mesto bude mať, ak bude v asociácii?

p. Knapík, primátor mesta Košice – Mesto je natoľko významný partner a má dosť 
významný dosah na to, aby sa spolupodieľalo na vytváraní aj istej parkovacej politiky a návrhov, ktoré v oblasti parkovania treba spracovať. Treba zvládnuť nápor vozidiel v rámci Starého mesta – centrálneho mesta, t.j. rozbehnúť aj projekty, ktoré budú smerovať k tomu, aby vznikli buď podzemné parkoviská, alebo parkovacie domy a je dobré podeliť sa aj so skúsenosťami a s projektmi, ktoré boli realizované aj v rámci iných slovenských miest. Je to platforma na výmenu skúsenosti a spoločnú realizáciu aj úloh, ktoré v rámci miest pred statickou dopravou stoja s potom aj spoločné riešenie problémov, ktoré v tejto oblasti tiež nie sú ľahké. 

p. Filipko, poslanec MZ – Zdôraznil, že na Slovensku ešte stále nie je schválená 
legislatíva, ktorá by umožnila obciam a mestám jednoznačne zadefinovať postup vyberania poplatkov za parkovanie. Je to práve Slovenská parkovacia asociácia, ktorá má skúsenosti z aktívnej činnosti. Sú v nej všetci vážni hráči: Bratislava, Martin, Žilina, Prešov, ktorí na parkovaní robia. Takto budú vedieť skôr vypracovať legislatívu, ktorú celé Slovensko potrebuje. Ale nielen to je prínosom. Prínosom môže byť stále aktuálna informácia, aktuálna komunikácia k aktuálnym problémom či už legislatívnym, alebo technickým. 
Ako hovoril primátor mesta, má sa spustiť  projekt výstavby parkovacích domov. Tento projekt môže byť jedinečný a budú k nemu potrebovať komunikáciu v tomto prostredí. Tak isto v rámci úloh z integrovanej dopravy majú stratégiu statickej dopravy a parkovania v meste Košice, čo je úloha na tento rok a v tomto kruhu sa dá komunikovať a získavať skúsenosti.

p. Knapík, primátor mesta – Ukončil rozpravu a dal slovo návrhovej komisii. 

p. Derján, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie upravený predkladateľom 
	materiálu. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. k) Štatútu mesta Košice schvaľuje vstup mesta Košice do združenia „Slovenská parkovacia asociácia“ (SPA) ako riadny člen.
Ukladá riaditeľovi Magistrátu mesta Košice zabezpečiť príslušné kroky súvisiace so vstupom mesta do uvedeného združenia a účasťou na Valnom zhromaždení. Zodpovedný: riaditeľ MMK, termín: do 12.3.2008.

Hlasovanie č. 44: za 30, proti 2, zdržali sa 9, nehlasoval 1.

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

––-     ––-     ––-


20. Udelenie Ceny mesta Košice pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv 
Dňa mesta Košice v roku  2009

p. Knapík, primátor mesta Košice – Návrhy bolo spracované podľa rozhodnutia 
komisie, ktorá bola na tento účel z rodov poslancov vytvorená. Zhodnotila a zanalyzovala návrhy, ktoré predložili rôzne spoločenské organizácie, inštitúcie, či už spoločenské, alebo vzdelávacie, alebo aj záujmové, vrátane poslaneckých klubov. Myslí si, že je tu návrh, ktorý v predloženej štruktúre zodpovedá aj istej pestrosti mesta. Je to pestrá mozaika mimoriadnych výkonov a osudov ľudí, ktorí píšu, alebo písali históriu Košíc. Svojim vkladom dotvárajú a formujú jeho profil.  Na otázky zodpovie, ale bude rád, ak materiál bude prijatý.

V rozprave vystúpili:

p. Ivanko, poslanec MZ – V minulosti prijali určitý úzus, že aj ostatným poslancom, 
nielen tým, ktorí boli v komisii, sa poskytne zoznam adeptov nominovaných na toto ocenenie. Prečo sa toto neudialo?

p. Petrenka, poslanec MZ – Mestská časť Košická nová Ves na základe uznesenia 
miestneho zastupiteľstva taktiež podala návrh na ocenenie Cenou mesta Košice pre ich rodáka Prof. Dr. Milana Melníka. Bol by rád, keby predkladateľ návrhu, resp. predseda komisie povedal, na základe akých  hodnotiacich kritérií boli vybraní občania, ktorí budú ocenení v máji 2009.
Pokiaľ sa jedná o určité hodnoty ich kandidáta, tak ide o človeka, ktorý v roku 2002 získal ocenenie SR ako vedec roka, v roku 2005 bol ocenený ako medzinárodná vedecká osobnosť, v roku 2007 bol ocenený cenou nadácie Matice slovenskej. Je autorom 11 patentov, má stovky prác a ďalších uznaní z hľadiska celosvetového aj domáceho. Myslí si, že taká osobnosť mohla byť tak isto medzi tými, ktorí budú navrhnutí na ocenenie. 
Požiadal o vysvetlenie, na základe akých hodnotiacich merateľných kritérií bol stanovený výber uchádzačov.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Štatút hovorí, že ocenenie Cena mesta sa môže 
udeliť občanovi mesta, je to viazané na trvalý pobyt. Takže aj keď pán profesor pochádza z tohto prostredia, trvalý pobyt má mimo mesta Košice, takže bolo by to porušením Štatútu, ak by rozhodli o takejto forme. V prípade takýchto osôb, alebo významných osobností je možné dať návrh na udelenie Čestného občianstva. 
	Uzavrel rozpravu a dal slovo návrhovej komisii. 

p. Horváth, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. ac) a § 96 ods. 1 Štatútu mesta Košice udeľuje Cenu mesta Košice pre jednotlivcov 
	Mgr. art. Peter Rašev, in memoriam

Mgr. art. Mária Dravecká
Štefan Haberland
prof. Ing. Dušan Levický, CSc.
Mgr. art. Jozef Podprocký
prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
MUDr. Dušan Kahanec, CSc., in memoriam
Imrich Pástor
Mgr. Emília Dzemjanová, art. D.
Július Kánássy
	pre kolektívy
	Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach

Spevácky zbor Csermely
Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov v Košiciach

Hlasovanie č. 45: za 30, proti 1, zdržali sa 2, nehlasoval 1.

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

––-     ––-     ––-

21. Vyradenie Základnej školy Rehoľná 2, Košice zo siete škôl a ŠZ MŠ SR

p. Knapík, primátor mesta Košice – Nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, dal 
slovo návrhovej komisii. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 1) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 2 písm. v) Štatútu mesta Košice schvaľuje vyradenie Základnej školy Rehoľná 2 Košice a jej súčasti: školský klub detí zo siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len „sieť“) 
k 31.8.2009.
Zrušuje základnú školu Rehoľná 2, Košice ako preddavkovú organizáciu k dátumu, ku ktorému rozhodne Ministerstvo školstva Slovenskej republiky o vyradení zo siete.
Určuje Základnú školu Ľ. Podjavorinskej 1, Košice a ZŠ Družicová 4, Košice ako nástupnícku školu za zrušenú Základnú školu Rehoľná 2, Košice.

Hlasovanie č. 46: za 40, proti -, zdržali sa 2, nehlasoval 1.

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

––-     ––-     ––-

22. Vznik Základnej školy s materskou školou Želiarska 4, Košice

p. Knapík, primátor mesta Košice – Nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, dal 
	slovo návrhovej komisii. 

p. Horváth, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach  podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 pís. b) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 2 písm. v) Štatútu mesta Košice schvaľuje
	1.
a) vyradenie Základnej školy Želiarska 4, Košice a jej súčasti: školský klub detí 
a školskú jedáleň zo siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len „sieť“) k 31. 8. 2009,
b) zrušenie Základnej školy Želiarska 4, Košice ako rozpočtovej organizácie k dátumu, ku ktorému rozhodne Ministerstvo školstva Slovenskej republiky o vyradení zo siete,
		2.
a) vyradenie Materskej školy Želiarska 4, Košice a jej súčasti: výdajná školská  jedáleň zo siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len „sieť“ ) k 31. 8. 2009,
b) zrušenie Materskej školy Želiarska 4, Košice ako preddavkovej organizácie k dátumu, ku ktorému rozhodne Ministerstvo školstva Slovenskej republiky o vyradení zo siete,
		3.
a) návrh na zaradenie Základnej školy s materskou školou Želiarska 4, Košice a jej súčasti: školský klub detí, školskú jedáleň a výdajnú školskú jedáleň do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len „sieť“),
b) zriadenie Základnej školy s materskou školou Želiarska 4, Košice a jej súčasti: školský klub detí, školskú jedáleň a výdajnú školskú jedáleň ako rozpočtovú organizáciu k dátumu, ku ktorému rozhodne Ministerstvo školstva SR o zaradení do siete.

Hlasovanie č. 47: za 41, proti -, zdržal sa -, nehlasovali 2.

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

––-     ––-     ––-

23. Interpelácie 

p. Knapík, primátor mesta Košice – Poslanci môžu interpelovať primátora, 
námestníkov primátora, mestskú radu, alebo jej člena v súlade s § 63 rokovacieho poriadku. Z dôvodu operatívnejšieho prerokovania odporučil predložiť ich písomne. Tlačivá poskytne kancelária samosprávnych orgánov a odpoveď bude zaslaná do 30 dní tak, ako to bolo doteraz. 

p. Mutafov, poslanec MZ – Interpeloval primátora mesta. 
V podstate si osvojil názor, rady seniorov v Košiciach, ktorí navrhovali zaradiť do akčného plánu rozvoja mesta Košice v rokoch 2008-2015 otázku riešenia problematiky starších ľudí. Jedná sa predovšetkým o miesta v domovoch dôchodcov a veci, ktoré súvisia s touto problematikou. Medzi tým prišlo nové nariadenie, ktoré v podstate hovorí o tom, že mestá a obce by mali vytvoriť dostatočný priestor pre túto kategóriu ľudí a chce, aby sa tieto materiály dostali do PHSR a na najbližšom rokovaní, keď sa bude rozširovať , alebo upravovať PHSR by boli zaradené. Predkladá tento námet v písomnej podobe a odovzdal ho zapisovateľke. 

p. Hlinka, poslanec MZ – Interpeloval primátora mesta. 
Ide o nový zákon o sociálnych službách, ktorý zaviedol od 1. januára t.r. nové inštitúty, ktoré obce a mestá na Slovensku sú povinné zabezpečovať. Okrem iného jedná sa o § 54 tohto zákona o sociálnych službách, konkrétne ide o poskytovanie odľahčovacej služby, ako novej formy sociálnej služby. Zaujímalo by ho, akým spôsobom mesto Košice ako oprávnený a zároveň povinný subjekt v zmysle tohto zákona hodlá zabezpečiť realizáciu tejto odľahčovacej služby už aj z toho dôvodu, že nejde o nejakú málo početnú akciu a málo početnú službu vzhľadom na to, že napríklad iba v evidencii okresu Košice IV na Úrade práce je celkove 316 poberateľov príspevku za opatrovanie. Jedná sa o pomerne veľmi častú službu. Čo sa bude s týmto v Košiciach robiť, pretože sa bude týkať množstva osôb, ktoré sú na túto službu odkázané. 
Bol by rád, keby dostal odpoveď na petíciu, ktorá tu bola poslaná od občanov sídliska Podhradová, ktorí sa na nich ako na poslancov (dostal to do poslaneckej schránky a predpokladá, že aj ostatní kolegovia poslanci) obrátili s námietkami ohľadom zmeny územného plánu súvisiac s plánovanou výstavbou na Podhradovej v tesnom susedstve internátov Veterinárnej univerzity, kde majú byť postavené poschodové budovy na bývanie. Jedná sa mu o vybavenie tejto petície.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Čo sa týka zákona o sociálnych službách, 
konkrétne § 54, ktorý rieši a vytvára  nový druh služby -  odľahčovaciu službu, je pravdou, že dnes zámer, ktorý by mohol byť presne deklarovaný a prezentovaný nie je. Pripraví sa materiál, ako to mesto hodlá riešiť a ak to bude v takej podobe, žeby to mohli spustiť, tak bude o tom informovaná aj verejnosť a aj poslanci mestského zastupiteľstva.
K petícii bude pripravená písomná informácia. Predpokladá, že bola zákonným spôsobom zrealizovaná a vybavená.

p. Jenčová, poslankyňa MZ – Predniesla dve informácie na primátora mesta.
Akým spôsobom mesto rieši a bude riešiť odťah vrakov zo sídlisk, ktoré zaberajú parkovacie miesta. Kde má mesto zriadené vrakovisko, resp., kde ho chce zriadiť, pretože momentálna situácia je taká, že všade na sídlisku si s vrakmi nevedia poradiť. Hlásia ich mestskej polícii, tá však zrejme veľa možností na to, ako ich týchto vrakov zbaviť nemá.
K DPMK – Na niekoľkých fórach žiadala nápravu a informovala o situácii, ktorá je na Jazere. Bola jej daná odpoveď na interpeláciu, ktorú už spomínala a ktorá ju neuspokojila. Poverený riaditeľ dopravy jej píše. že pripomienky považujú za plne opodstatnené a pri prvej možnej príležitosti sa Dopravný podnik bude snažiť skvalitniť dopravu. Jej otázka znie: Kedy bude ten deň D, kedy  budú mať občania jednej štvrtiny Jazera príležitosť cestovať slušne, minimálne porovnateľne s ostatnými občanmi. Požiadala primátora mesta, aby bral túto jej otázku vážne. Prebiehali nejaké prieskumy, nechcela sa k nim vyjadrovať, na akej úrovni boli a aký výsledok z toho bude. Komunikovala aj s generálnym riaditeľom, aj s primátorom mesta, avšak náprava počas troch mesiacov nenastala. Poprosila nielen o odpoveď, ale hlavne o doriešenie dopravy na začiatku Jazera pri teplárni. 

p. Knapík, primátor mesta Košice – Bude pripravená písomná odpoveď, ale ak chce 
	riaditeľ DPMK reagovať, tak môže.

p. Gamcová, poslankyňa MZ – Požiadala o informáciu o počte pracovníkov, ktorí 
boli prijatí na magistrát počnúc 31.10.2008. Tiež požiadala o aktualizovaný zoznam pracovníkov s telefónnymi číslami a zaradením, aby vedeli, kto kde patrí a na koho sa môžu obrátiť.  Ostatné interpelácie podá písomne.

p. Jeník, poslanec MZ – Pri prejednávaní správy náčelníka mestskej polície bol
v rámci rozpravy tlmočený  určitý názor a nesúhlas s potvrdením § 21 ods. 3 pri zmene Štatútu mesta Košice. Samozrejme, že bod 10 pojednával špecificky o tomto. Musel oceniť veľmi pružné vedenie zastupiteľstva viceprimátorom 
p. Vargovčákom. Kým sa pozháňalo uznesenie, už aj rozprava bola uzavretá. Z toho dôvodu interpeloval primátora mesta a cez neho aj náčelníka mestskej polície, aby správa náčelníka mestskej polície bola pravidelne tak ako doteraz každé dva mesiace  predkladaná na komisiu verejného poriadku a životného prostredia. Je to komisia zriadená špeciálne na tento účel, preto nestačí jej správa raz za polrok, ale pravidelne každé dva mesiace.
Požiadavku vniesla komisia svojim uznesením a on je povinný ju tlmočiť z poverenia predsedu a dal ju aj písomne návrhovej komisii. 

p. Knapík, primátor mesta Košice – Má tomu rozumieť tak, že by sa o tom malo 
hlasovať: Ale v interpeláciách sa návrhy na uznesenia neprijímajú. Požiadavku je možné rešpektovať a náčelník mestskej polície takúto informáciu môže predkladať. Keď si to komisia vyžiada, tak určite pripraví takýto materiál. Možno sa upresní, v akej konkrétnej podobe, či bude identická s tou, ako sa predkladala na mestské zastupiteľstvo, alebo len s istým konkrétnym zámerom z oblastí, ktoré komisiu budú zaujímať. 

p. Jeník, poslanec MZ -  Je to oprávnená prosba a požiadavka komisie, aby náčelník
pravidelne správu predkladala musel o to požiadať oficiálne, lebo za iných okolností by sa na komisiu táto informácia nedostala.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Bude sa to rešpektovať. 

p. Hlinka, poslanec MZ – Nedá mu, aby sa neopýtal, že z akého dôvodu náčelník 
mestskej polície bez uznesenia mestského zastupiteľstva nemôže svoju komisiu informovať o problémoch verejného poriadku. Myslí si, že komisia plní iniciatívnu, ale aj kontrolnú funkciu, takže tam nie je problém, aspoň má taký dojem. Ak je v tom problém, bol by rád, keby na to niekto z organizačných útvarov, alebo z vedenia mesta  na to zareagoval. Ale ak sú takéto maniere, tak to nie je správne.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Tiež v tom problém nevidí, chápe to tak, aby bola 
istota, resp. aby to bolo poistené. Pokiaľ tá požiadavka je a dotyčný vie o tom, čo má predkladať, tak na základe istých džentlmenských dohôd, alebo spolupráce obidvoch partnerov to nevidí ako problém.  Požiadal však náčelníka mestskej polície, aby sa k tomu vyjadril a aj k vrakovisku. 

p. Dvorožňák, náčelník mestskej polície – K vrakom – mestská polícia má zmapované
vraky v rámci celého mesta, sú zdokumentované, nafotené. Zaslali to Správe komunikácií mesta Košice a tým je to prakticky aj skončené, lebo podľa všetkého mesto by malo mať vytvorené vrakovisko, To vrakovisko má určité parametre, ktoré  musí spĺňať, ale zatiaľ takýto priestor nebol nikde vytvorený. Všetko je na mŕtvom bode. Prešetrujú nájde ne vraky, podľa ŠPZ či od susedov zisťujú komu  patrí, vyzývajú týchto ľudí a takýmto spôsobom bolo dosť vrakov odstránených, ale na mnoho nemajú právomoc.  
Čo sa týka požiadavky p. Jeníka, nemá s tým žiadny problém. Pokiaľ budú pozvaní na komisiu pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia a predložia správu či už za posledné obdobie dvoch mesiacov, alebo nejakú dielčiu správu, o ktorú bude záujem. Príde aj osobne a zreferuje, čo bude potrebné.

p. Tkáč, generálny riaditeľ DPMK – Dopravný podnik v predchádzajúcich týždňoch,
aj v tomto týždni pokračuje v realizácii dopravného prieskumu, výsledkom ktorého je sú informácie, ktoré budú slúžiť na optimalizáciu linkového vedenia. Vyhodnotenie tohto prieskumu je naplánované na apríl. Bude snahou Dopravného podniku, aby kritické miesta riešil skôr, už pred plánovanou veľkou úpravou, t.j. 1.7.2009. Medzi tie prioritne samozrejme zaradzujú aj sídlisko Nad jazerom a spomínanú dotknutú časť.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Verí, že sa tak stane. Nakoľko sa už do rozpravy
	nikto nehlásil, uzavrel tento bod. 

––-     ––-     ––-

24. Dopyty, informácie a vysvetlenia

p. Knapík, primátor mesta Košice – V súlade s rokovacím poriadkom poslanci sú 
oprávnený požadovať vysvetlenie od primátora, od námestníkov primátora, členov mestskej rady, predsedov komisii mestského zastupiteľstva, hlavného kontrolóra, riaditeľa MMK a štatutárnych zástupcov právnických osôb, ktoré sú zriadené mestom.

p. Jenčová, poslankyňa MZ – Informovala vedenie mesta a poslancov o uznesení 
miestneho zastupiteľstva  MČ Nad jazerom, v ktorom žiada primátora mesta Košice v súvislosti s rozšírením  a rekonštrukciou Slaneckej cesty rokovať a realizovať zámer zámeny pozemkov potrebných k rozšíreniu Slaneckej cesty s firmou Labaš. Urýchlene realizovať a zabezpečiť plnenie uznesenia MZ č. 40 zo dňa 8.3.2007 a to je kúpa pozemkov na výstavbu komunikácie  Slanecká cesta a urýchlene zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie tejto Slaneckej cesty. Toto uznesenie podporila a prijala aj Rada starostov. Poprosila primátora mesta, aby v zmysle listu, ktorý mu poslala ako starostka, toto riešil. Uznesenie zastupiteľstva doloží, aby sa veci na Slaneckej pohli.

p. Kočiš, poslanec MZ – Spýtal sa riaditeľa MMK, ak je to v kompetencii mesta, kedy
naposledy bola robená kontrola značenia ulíc a aký je stav z pohľadu mesta. Pod označovaním ulíc myslí tie štítky s názvami ulíc na jednotlivých domoch a súpisné čísla,  lebo sa mu zdá, že tie označenia chýbajú a kto nie je z Košíc a nevyzná sa v Košiciach, má problém trafiť tam, kde má namierené. 

p. Knapík, primátor mesta Košice – Správna pripomienka.

p. Buraš, poslanec MZ – Mal dopyt a zároveň aj žiadosť o vysvetlenie. Nedávno bola 
webová stránka mesta Košice zaradená medzi 10 najlepších stránok a keďže mal dnes jeden telefonát z horného Francúzska týkajúci  sa investičného prostredia v Košiciach, tak pripomenul, že už dávnejšie upozorňoval na to, že informácie týkajúce sa samosprávy s odklikom na ekonomiku mesta, sú staré. Sú z roku 2002. Týka sa to riaditeľa Magistrátu mesta a zodpovedných pracovníkov, ktorí tam tieto informácie dávajú. Pripravovalo ich ešte oddelenie komunálneho rozvoja. Sú tam informácie, kde vítajú investorov, ale sú z roku 2002 až 2007. Sú tam hotely, ktoré už neexistujú, zariadenia, ktoré už neexistujú. Je to komplexný súbor informácií, ktorý je viac ako 6 rokov starý.
Poprosil primátora mesta, aby sa tieto veci dali do poriadku. Medzi informáciami pre investorov – analýza investičného prostredia Košického samosprávneho kraja z 26.9.2006. Košický samosprávny kraj má novú analýzu investičného prostredia. Ďalej sú tam lokality vhodné pre investorov ohľadom Priemyselného parku Pereš. Je to informácia z 26.9,2006 a už sa vie, že je tam postavené Valeo. Poprosil, aby sa tieto veci dali do poriadku, pretože si myslí, že je potrebné v rámci zdravého investičného prostredia v tomto meste to riešiť.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Poďakoval za pripomienku. K problematike 
aktualizovania webovej stránky už boli isté pripomienky. Čo najrýchlejšie sa to dá do poriadku, aby poskytovali čerstvé a aktuálne informácie.

p. Hlinka, poslanec MZ – Nadviazal na odpoveď ktorú dostal z Dopravného podniku
mesta v januári 2009, ktorá sa týkala problematiky riešenia dopravného napojenia k OC Optimy. Vzhľadom na to, že koncom minulého roka došlo k odovzdaniu ďalšej stavby, Chodí tam denne veľmi veľa ľudí 1500 až 2000, nie každý sa tam vie dostať autom, tak sa spýtal, či by zo strany DPMK nebolo možné zrealizovať presmerovanie niektorej trasy liniek, ktoré momentálne sú v najbližšom širšom okolí tak, aby tam bola buď zastávka, alebo konečná. Jeho napadla linka 17, alebo 16. Samozrejme, že nie je na to odborník, aby to momentálne navrhoval konkrétne, preto dal možno domácu úlohu v úvodzovkách, či by sa pri najbližších zmenách a vylepšovaniach grafikonu a linkového vedenia nemohlo na to myslieť.
Dopyt na riaditeľa BPMK – v súvislosti so zatepľovaním a výmenami okien, čiže energetickým úsporným programom. Jedná sa o objekt na Vojvodskej ulici. Ide o malometrážny blok, ktorý spravuje v mene mesta BPMK a je to posledný objekt, ktorý v rámci série malometrážnych bytov v meste nie je opravený a zmodernizovaný v zmysle zatepľovania. Obyvatelia sa ho pýtajú, čo sa s tým dá urobiť. Bolo sľúbené, že sa to zrealizuje ešte v minulom  roku. Vzhľadom na isté problémy s financovaním sa táto úloha presunula na tento rok. Dostal na to predbežnú odpoveď, preto požiadal o písomnú odpoveď, ako v tomto roku bude dať táto úloha vybaviť.

p. Andrejčák, poslanec MZ – Reakcia na vytvorenie vrakoviska. Napadlo ho, či by
vrakovisko  nemohlo byť zriadené na bývalom parkovisku, v priestoroch, kde sídlila Správa komunikácií, na Jarmočnej ulici. Nevie v akom je to stave, či je to vôbec mestský pozemok. 

p. Knapík, primátor mesta Košice – Pokiaľ dobre vie, tak areál je využívaný. Polovicu 
objektu a časť plochy využíva novozriadená stanica Mestskej polície Juh a druhá časť tiež slúži mestskej polícii a je to miesto, kde sa deponujú vozidlá, ktoré odťahuje odťahová služba. Aj náčelník mestskej polície pokyvuje hlavou, že tam nie je voľný priestor. Je to však vážna požiadavka aj v kontexte tých zmien a úprav, ktoré prijala Národná rada SR. Musí sa to vyriešiť a nájsť spôsob. Treba preskúmať program odpadového hospodárstva a úlohy partnerov, ktorí v tomto smere sú zazmluvnení, že ako sa to napĺňa a či veci, ktoré majú byť, aj reálne fungujú.

p. Hlinka, poslanec MZ – Nedá mu, aby sa neopýtal, nakoľko sa množia prípady, keď 
v úradnej korešpondencii, ktorú dostávajú z mesta Košice, sa používa hlavičkový papier Mesto Košice – primátor mesta Košice, ale podpísaná nie je osoba, ktorá je uvedená v záhlaví, čiže nie primátor, ani nie námestník primátora, ale niekto iný, napríklad vedúci oddelenia. Spýtal sa, či spisový poriadok a ktorý, takýto postup vybavovania písomnej agendy pripúšťa. Podľa jeho názoru to nie je správne.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Poďakoval za podnet, bude preverený.
	Uzavrel tento bod. 

––-     ––-     ––-

25.  Odpredaj pozemkov v k.ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice 
       pre Magdalénu Bittovú a Jaroslava Bitta

p. Knapík, primátor mesta Košice – Nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, dal 
	slovo návrhovej komisii. 

p. Derján, poslane c MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a  § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti - pozemku časť parc. č. 1640/3 k.ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre :
1. Magdalénu Bittovú novovytvorené parc. č. 1640/23 a č. 1640/25 spolu s výmerou 265 m² za cenu 49,79 €/m²,
2. Jaroslava Bitta novovytvorená parc. č. 1640/24 s výmerou 133 m² za cenu 
49,79 €/m².

Hlasovanie č. 48: za 42, proti -, zdržal sa -, nehlasovali 2.

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

––-     ––-     ––-

26. Zrušenie uznesenia MZ č. 403 zo dňa 11.3.2008 o predaji nebytových 
      priestorov pre KONEX elektro, spol. s r.o. na ul. Južná trieda 5

p. Knapík, primátor mesta Košice – Nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, dal 
	slovo návrhovej komisii. 

p. Derján, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo  v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice  ruší uznesenie MZ v Košiciach č. 403 zo dňa 11. 3. 2008.

Hlasovanie č. 49: za 43, proti 1, zdržal sa -, nehlasoval -.

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

––-     ––-     ––-

27. Odpredaj nebytového priestoru pre firmu RILLÖ, s.r.o. na ul. Kováčska 1

p. Knapík, primátor mesta Košice – Nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, dal 
	slovo návrhovej komisii. 

p. Derján, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo  v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice v súlade so zákonom NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien schvaľuje
prevod vlastníctva  nebytového  priestoru vrátane spoluvlastníckeho podielu 
na spoločných častiach, zariadeniach domu  ako aj alikvotnej časti pozemku 
vo veľkosti 145/10000 prislúchajúceho k NP pre nájomcu nebytového priestoru firmu RILLÖ, s.r.o. za cenu 14 273,39 €.

Hlasovanie č. 50: za 41, proti 1, zdržali sa 2, nehlasoval -.

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

––-     ––-     ––-

28. Odpredaj nebytového priestoru pre Petra Takácsa – CB-rádio 
      na ul. Kováčska 1

p. Knapík, primátor mesta Košice – Nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, dal 
	slovo návrhovej komisii. 

p. Derján, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo  v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice v súlade so zákonom NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien schvaľuje 
prevod vlastníctva nebytového priestoru vrátane spoluvlastníckeho podielu 
na spoločných častiach, zariadeniach domu  ako aj alikvotnej časti pozemku 
vo veľkosti 803/10000 prislúchajúceho k NP pre nájomcu nebytového priestoru Petra Takácsa – CB-rádio za cenu 63 898,29 €.

Hlasovanie č. 51: za 40, proti 1, zdržali sa 3, nehlasoval -.

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

––-     ––-     ––-

29. Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 1162 zo dňa 7.9.2006

p. Knapík, primátor mesta Košice – Nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, dal 
	slovo návrhovej komisii. 

p. Horváth, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 1 a § 29 ods. 1 písm. a), b)  Štatútu mesta Košice mení uznesenie MZ v Košiciach  č. 1162 zo dňa 7.9.2006 v bode e) nasledovne: slová „LV č. 304“ nahrádza slovami „LV č. 1046“.
Schvaľuje 
	zámenu nehnuteľností parc. č. 264/1, ostatné plochy s výmerou 5945 m², parc. č. 299/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1549 m², parc. č. 263/5, trvalé trávne porasty s výmerou 440 m², parc. č. 263/6, trvalé trávne porasty s výmerou 20 m², parc. č. 264/4, ostatné plochy s výmerou 3567 m², parc. č. 265/1, trvalé trávne porasty s výmerou 2574 m² v k. ú. Lorinčík a parc. č. 778/1, trvalé trávne porasty s výmerou 796 m², parc. č. 778/13, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 68 m², parc. č. 779/75, lesné pozemky s výmerou 80 m² v k. ú. Pereš vo vlastníctve Casa Invest, s.r.o.za pozemky parc. č. 3278, ostatné plochy s výmerou 1 995 m² a parc. č. 3279, ostatné plochy s výmerou 1 322 m² v k. ú. Stredné mesto vo vlastníctve mesta Košice bez finančného vyrovnania,   

kúpu nehnuteľností – pozemkov parc. č. 3/6, záhrady s výmerou 75 m² a  parc. č. 4/3, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 125 m²  v  k. ú. Lorinčík vo vlastníctve Damiána Exnera, zapísaného v katastri nehnuteľností na Správe katastra Košice na LV č. 1041 do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 13,91 €/m²  (tzn. 419,- Sk/m²).
Ruší body  a), b), d) uznesenia MZ v Košiciach č. 1162 zo dňa 7.9.2006.

Hlasovanie č. 52: za 41, proti 1, zdržal sa 1, nehlasoval 1.

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

––-     ––-     ––-

30. Kúpa spoluvlastníckeho podielu ( ¾ k celku ) nehnuteľnosti na ul. Kováčska 
      č. 18 mestom Košice od spoluvlastníkov

p. Knapík, primátor mesta Košice – Zámer kúpi súvisí  s realizáciou projektu, ktorý je 
prepojený  s objektmi historickej radnice. Nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii. 

p. Horváth, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 1 a § 29 ods. 1 písm. a) Štatútu mesta Košice schvaľuje kúpu spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti na ul. Kováčska č. 18, dom súp. č. 214, pozemok parc. č. 806 v podiele ¾ k celku mestom Košice od spoluvlastníkov (Hamid Redžepovič, Fikri Redžepovič, Tenasip Lechvárová, Martin Redžepovič) za  cenu 69 019,02 €.

Hlasovanie č. 53: za 43, proti 1, zdržal sa -, nehlasoval -.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že uznesenie bolo prijaté.
31. Zverenie majetku mesta do správy Správe mestskej zelene
      v Košiciach a MČ Košice - Juh

p. Knapík, primátor mesta Košice – Nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, dal 
	slovo návrhovej komisii. 

p. Horváth, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 29 ods. 1 písm. l) Štatútu mesta Košice   schvaľuje
1. zverenie majetku mesta Košice do správy  Správe mestskej zelene    v Košiciach:
názov nehnuteľností:		 pozemky a stavby (príloha č. 1)
	k. ú.:		  		 Južné mesto
	LV č.: 		            11650
	účel zverenia: 		 správa a údržba pozemkov a verejnej zelene
	deň zverenia:	                       dňom účinnosti zmluvy o zverení majetku mesta 
                                                        do správy
2. zverenie majetku mesta do správy MČ Košice – Juh:
	názov nehnuteľností:	  pozemky (príloha č. 2)
	k. ú.:		                        Južné mesto
	LV č.: 		             11650
	účel zverenia: 		  správa a údržba pozemkov 
	deň zverenia:                        dňom účinnosti zmluvy o zverení majetku mesta 
                                                         do správy

Hlasovanie č. 54: za 44, proti -, zdržal sa -, nehlasoval -.

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

––-     ––-     ––-

32. Zverenie majetku mesta do správy Správe mestskej zelene v Košiciach

p. Knapík, primátor mesta Košice – Nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, dal 
	slovo návrhovej komisii. 

p. Horváth, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 29 ods. 1 písm. l) Štatútu mesta Košice  schvaľuje zverenie majetku mesta Košice do správy  Správe mestskej zelene v Košiciach:
	názov nehnuteľností:		pozemky uvedené (v prílohe č. 1)
	k. ú.:		  			Jazero
	LV č.: 		                      1704
	účel zverenia:		           správa a údržba pozemkov a verejnej zelene
	deň zverenia	:                                dňom účinnosti zmluvy o zverení majetku 
					            mesta do správy

Hlasovanie č. 55: za 41, proti -, zdržal sa -, nehlasovali 3.

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

––-     ––-     ––-

33. Odňatie majetku mesta zo správy MČ Košice - Barca a následné zverenie    
      majetku do správy Správe mestskej zelene v Košiciach

p. Knapík, primátor mesta Košice – Nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, dal 
	slovo návrhovej komisii. 

p. Horváth, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 29 ods.1 písm. l) Štatútu mesta Košice schvaľuje odňatie  majetku mesta Košice zo správy MČ Barca a následné zverenie majetku do správy Správe mestskej zelene v Košiciach:
	názov nehnuteľností:	pozemky (príloha č. 1)
	k. ú.:	                                 Barca
	LV č.:	                                 1010, 2628
	účel zverenia:	           správa a údržba pozemkov
	deň zverenia: 	           dňom účinnosti zmluvy o zverení do správy	

Hlasovanie č. 56: za 43, proti -, zdržal sa -, nehlasoval 1

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

––-     ––-     ––-

34. Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto pre AUTO-VMV, s.r.o.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, dal 
	slovo návrhovej komisii. 

p. Derján, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a  § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice schvaľuje predaj časti pozemku parc. č. 501/19 (novovytvorená parc. č. 501/471) s výmerou 259 m2 v k.ú. Južné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre AUTO-VMV, s.r.o. za cenu 99,58 €/ m2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Hlasovaie č. 57: za 40, proti 1, zdržal sa -, nehlasovali 3.

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

––-     ––-     ––-

35. Odpredaj pozemkov v k.ú. Terasa pre J & P & J Slovakia s.r.o.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, dal 
	slovo návrhovej komisii. 

p. Derján, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2. písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice schvaľuje predaj nehnuteľností – pozemkov  parc. č. 1871/30 a časť parc. č. 1871/32 (novovytvorená parc. č. 1871/47)  s  celkovou výmerou  652 m² v k.ú. Terasa  vo vlastníctve mesta Košice pre J & P& J  Slovakia s.r.o. za cenu  165,97 €/m².

Hlasovanie č. 58: za 41, proti 1, zdržal sa -, nehlasovali 2.

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

––-     ––-     ––-

36. Odpredaj pozemkov v k.ú. Myslava pre žiadateľa Juraja Cirnera
       a Annu Cirnerovú

p. Knapík, primátor mesta Košice – Otvoril rozpravu k predloženému materiálu.

V rozprave vystúpili:

p. Müller, poslanec MZ – Navrhol zmenu v návrhu na uznesenie. Text ostáva, ale
mení sa cena zo 43,15 €/m² na 22 €/m² a požiadal, aby sa o jeho návrhu hlasovalo. 
Prečo navrhol túto zmenu – úplné objasnenie konkrétnych údajov by zvládol možno za 10 minút, preto povedal aspoň nasledovné: Ak si poslanci zoberú materiály, tak uvidia, že susedia napravo i naľavo od Cirnerových tento problém s vlastníctvom nemajú., preto akákoľvek iná cena za m² ako symbolická, čo by bolo 1,- €, je trest. Je to trest za to, že už otec Juraja Cirnera, Štefan Cirner sa nezaujímal o vlastníctvo a nemal oplotený pozemok v čase nových mapovaní. Syn Juraj, terajší kupujúci, resp. záujemca o kúpu zaplatí za to, že neuschoval kúpne zmluvy a nedohliadol, aby mal svoj majetok zapísaný už pred rokmi a teraz ho kupuje ešte raz. Archív Miestneho národného výboru v Myslave zhorel. Preto navrhol túto zmenu a verejne prehlásil, že poznal ešte otca Juraja Cirnera, vie, že to bol veselý človek, ale nevenoval sa  veciam, ktorým sa mal a vlastníctvu už vôbec nie. Poďakoval vopred, ak budú hlasovať za jeho návrh. 

p. Knapík, primátor mesta Košice – Do popredia nastupuje ľudský rozmer. 

p. Boritáš, poslanec MZ – Poprosil kolegov a kolegyne, aby návrh p. Müllera 
	podporili. 

p. Matoušek, poslanec MZ – Faktická poznámka. Spýtal sa, či je to v súlade so 
	všetkými pravidlami a právnymi predpismi. Ak áno, tak to podporí.

p. Pučanová, vedúca majetkového oddelenia MMK – Podľa Štatútu mesta možno 
predávať nehnuteľnosti mininálne za cenu znaleckého posudku. Návrh 
p. Müllera je pod znaleckým posudkom. 

p. Müller, poslanec MZ – Faktická poznámka. Tu rolu zohráva skutočne len ten 
ľudský rozmer, lebo pre 18 rokmi začali uvažovať nad tým, ako dostať to, čo už raz zaplatili. Mysleli, že sa im to podarí, ale situácia sa vyvinula tak, že ceny išli hore a dnes tieto eura, ktoré sú tam, to je v prepočte na koruny 1.300,- Sk/m².

p. Knapík, primátor mesta Košice – Uzavrel rozpravu. Vysvetlenie všetci počuli, treba 
zvážiť. Sú špecifické situácie, kedy treba zohľadniť aj takéto okolnosti. Dal slovo návrhovej komisii. 

p. Derján, poslanec MZ – Návrhová komisia dostala pozmeňujúci návrh od poslanca
p. Müllera. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice schvaľuje predaj nehnuteľnosti pozemkov parc. č.  1479/1 a 1479/2 s celkovou výmerou 134 m² v k.ú. Myslava vo vlastníctve mesta Košice pre Juraja Cirnera  a Annu Cirnerovú za cenu 22,- €/m² a zriadenie vecného bremena, práva prechodu a prejazdu cez parc. č. 1479/1 v prospech vlastníkov pozemkov parc. č. 1476/1 a 1478/2 v k.ú. Myslava. 

Hlasovanie č. 59: za 21, proti 5, zdržali sa 17, nehlasoval 1.

p. Knapík, primátor mesta Košice - Konštatoval, že uznesenie nebolo prijaté.

p. Derján, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice schvaľuje predaj nehnuteľnosti pozemkov parc. č.  1479/1 a 1479/2 s celkovou výmerou 134 m² v k.ú. Myslava vo vlastníctve mesta Košice pre Juraja Cirnera  a Annu Cirnerovú za cenu 43,15 €/m² a zriadenie vecného bremena, práva prechodu a prejazdu cez parc. č. 1479/1 v prospech vlastníkov pozemkov parc. č. 1476/1 a 1478/2 v k.ú. Myslava. 

Hlasovanie č. 60: za 19, proti  2, zdržali sa 23, nehlasoval -.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Konštatoval, že návrh nebol prijatý. Zrejme bude 
	treba hľadať nejakú dohodu.

––-     ––-     ––-

37. Odpredaj pozemkov v k.ú. Terasa pre Doc. MUDr. Jána Mechíra, CSc.,
      Doc. MUDr. Violu Mechírovú, CSc. a Doc. Prof.h.c. Ing. Vojtecha Annu, PhD.
      a Ing. Vieru Annovú

p. Knapík, primátor mesta Košice – Nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, dal 
	slovo návrhovej komisii. 

p. Dittrich, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2. písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice schvaľuje predaj pozemkov vo vlastníctve mesta Košice v k.ú. Terasa: 
	parc. č. 4680/839 s výmerou 21 m2 pre Doc. MUDr. Jána Mechíra, CSc.
a Doc. MUDr. Violu Mechírovú, CSc. do bezpodielového spoluvlastníctva za cenu 56,43 €/m2, 

parc. č. 4680/838 s výmerou 20 m2 pre Doc. Prof.h.c. Ing. Vojtecha Annu, PhD.  a Ing. Vieru Annovú do bezpodielového spoluvlastníctva za cenu 56,43 €/m2.

Hlasovanie č. 61: za 41, proti -, zdržal sa 1, nehlasovali 2.

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

––-     ––-     ––-

38. Odpredaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb a zmena  
      uznesenia MZ v Košiciach č. 714 zo dňa 16.12.2008

p. Knapík, primátor mesta Košice – Nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, dal 
	slovo návrhovej komisii. 

p. Derján, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice schvaľuje predaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb: 
	1. Margita Straková, parc. č. 798 s výmer. 20 m2  v  k.ú. Šaca za cenu 663,88 €
	2. Ján Dzurenda, parc. č. 1079/11 s výmer. 19 m2 v  k.ú. Šaca za cenu 630,68 €
Mení uznesenie  MZ  v Košiciach  č. 714 zo dňa 16.12.2008  v časti  schvaľuje  v bode 2 nasledovne: slová  „parc. č. 1076/16“  sa nahrádzajú slovami  „parc. č. 1079/16“.

Hlasovanie č. 62: za 43, proti 1, zdržal sa -, nehlasoval -.

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

––-     ––-     ––-

39. Odpredaj stavebnej časti trafostanice v areáli na Teslovej ul. č. 2 v Košiciach
      pre Róberta Wagnera

p. Knapík, primátor mesta Košice – Nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, dal 
	slovo návrhovej komisii.

p. Derján, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b), § 29 ods. 1 písm.  b) Štatútu mesta Košice schvaľuje predaj  nehnuteľného  majetku  mesta Košice,  stavebnej  časti  trafostanice  v areáli  na Teslovej ul. č. 2 v Košiciach pre Róberta Wagnera za cenu  663,88 €. 

Hlasovanie č. 63: za 42, proti 1, zdržal sa 1, nehlasoval -.

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

––-     ––-     ––-

40. Odpredaj pozemku v k.ú. Stredné mesto pre Tepláreň Košice, a.s.

p. Knapík, primátor mesta Košice – Nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, dal 
	slovo návrhovej komisii. 

p. Derján, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2. písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice schvaľuje predaj nehnuteľnosti – pozemku časť parc. č. 2597/1 (novovytvorená parc. č. 2597/5) s výmerou 12 m²  k.ú. Stredné mesto  vo vlastníctve mesta Košice pre Tepláreň Košice, a.s. za cenu 
139,41 €/m 2.

Hlasovanie č. 64: za 42, proti 1, zdržal sa -, nehlasoval 1.

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

––-     ––-     ––-

41. Odpredaj pozemku v k. ú. Ťahanovce pre Petra Kušníra

p. Knapík, primátor mesta Košice – Nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, dal 
	slovo návrhovej komisii. 

p. Derján, poslanec MZ – Prečítal pôvodný návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. b) a § 29 ods. 1 písm. b) Štatútu mesta Košice schvaľuje predaj nehnuteľnosti pozemku časť parc. č. 356/1 (novovytvorená parc. č. 356/5) s výmerou 50 m2 v k. ú. Ťahanovce vo vlastníctve  mesta  Košice  pre  Petra Kušníra za cenu  
69,71 €/m2.

Hlasovanie č. 65: za 43, proti -, zdržal sa -, nehlasoval 1.

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

––-     ––-     ––-

41/1 Zmeny v Komisii verejného poriadku, životného prostredia 
        a ochrany zdravia pri MZ 

p. Knapík, primátor mesta Košice – Tento bod zaradil do programu rokovania 
predseda Komisie verejného poriadku, životného prostredia a ochrany zdravia pri MZ  p. Olejník. Vyzval ho, aby uviedol návrh.

p. Olejník, poslanec MZ – Jedná sa o vzdanie sa členstva dvoch členov – neposlancov. 
	Návrh na uznesenie postúpil návrhovej komisii. 

p. Knapík, primátor mesta Košice – Rozpravu k tomu otvárať netreba, dal slovo 
	návrhovej komisii. 

p. Horváth, poslanec MZ – Prečítal návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 15ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 písm. aa) a § 11 ods. 2 Štatútu mesta Košice odvoláva  na vlastnú žiadosť z Komisie verejného poriadku, životného prostredia a ochrany zdravia pri MZ členov neposlancov: Mgr. Petra Petrivaldského, Tibora Smolnického.

Hlasovanie č. 66: za 42, proti -, zdržal sa 1, nehlasoval 1.

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

––-     ––-     ––-

42. Rôzne

p. Knapík, primátor mesta Košice – Do tohto bodu neboli v úvode rokovania 
	schválené žiadne vstupy, preto ho hneď uzavrel. 

––-     ––-     ––-






	Program XXII. rokovania mestského zastupiteľstva sa vyčerpal. Rokovanie mestskej rady je plánované na 12.3.2009 a na ďalšom rokovaní mestského zastupiteľstva sa stretnú 23. apríla 2009.
	Primátor mesta Košice Ing. František Knapík poďakoval prítomným za aktívnu účasť a vyhlásil rokovanie za ukončené.
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