Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Zápisnica
z XI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 13. júna 2016
Prítomní: podľa prezenčných listín
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach otvoril a viedol primátor mesta
Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice.
Úvod zasadnutia
p. Raši, primátor mesta - Dobrý deň prajem. Poprosím poslancov mestského zastupiteľstva,
aby sa prezentovali. Ctené poslankyne mestského zastupiteľstva a vážení poslanci, ctení
hostia, dovoľte mi, aby som hneď na úvod, aby sme predišli zbytočným konfliktom vám
prečítal Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva. Paragraf 17 Zasadací poriadok a
zabezpečenie disciplíny v rokovacej sále. Je to schválený legislatívny dokument.
„Zástupcovia masmédií a verejnosť sa môžu zdržiavať len na miestach pre ne určených
a nesmú rušiť priebeh zasadnutia. (pozn.: nepokoj v rokovacej sále) V prípade
nevhodného správania a porušovania pravidiel slušnosti alebo rušenia zasadnutia, môže
predsedajúci rušiteľa vykázať alebo nechať vyviesť pracovníkmi mestskej polície z
rokovacej miestnosti. Ak narušenie priebehu zasadnutia pokračuje, predsedajúci môže
nariadiť vypratanie miest určených pre masmédiá alebo verejnosť.“ Takže pokiaľ chcete
sa zúčastniť rokovania mestského zastupiteľstva, musíte dodržiavať rokovací poriadok
mesta. Poprosím náčelníka mestskej polície, aby pustili toľko občanov, aby nebol
narúšaný priebeh zasadnutia. Zároveň ale, hneď po tomto potlesku, vás upozorňujem, že
pokiaľ nebudete dodržiavať rokovací poriadok, bude rokovanie bez prítomnosti
verejnosti.
Ctené dámy poslankyne, vážení poslanci, ctení hostia, otváram rokovanie mestského
zastupiteľstva, na ktorom vás všetkých vítam. V úvode chcem ospravedlniť zo
zasadnutia mestského zastupiteľstva, zatiaľ, z ospravedlnených pána Deča. Prosím,
prezentujete sa. Konštatujem, že je zatiaľ prezentovaných 37 poslancov mestského
zastupiteľstva, čo je nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a sme teda
uznášaniaschopní.
--K programu zasadnutia
p. Raši, primátor mesta - Ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, teraz pokračujeme v
rokovaní. Program zasadnutia ste dostali v pozvánke. Program rokovania dopĺňam o
bod 12/1. Je to predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na
základe výzvy číslo I SKR 2016. Teda návrh na doplnenie bodu ako 12/1.
A ďalej predkladám návrh na doplnenie bodu pod číslom 12/2. Je to Predloženie
žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej
kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe výzvy číslo II SKR 2016.
Ide o dve výzvy, ktoré umožňujú materiálno-technické zabezpečenie pre útvary civilnej
ochrany v mestách a obciach. Po zaradení týchto bodov do programu vás bližšie o nich
bude informovať šéf štábu civilnej ochrany pán Ferjenčík.
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A teraz prosím o vaše pripomienky, respektíve doplňujúce návrhy. Pán poslanec Ihnát,
nech sa páči. Pán poslanec Betuš, to je faktická? Nie? Tak poprosím prihlásiť sa do
rozpravy. Pán poslanec Ihnát, nech sa páči.
p. Ihnát, poslanec MZ - Áno, ďakujem pekne za slovo pán primátor. Ja ja žiadam zaradiť do
rokovania tohto mestského zastupiteľstva pod bodom 3.1, hneď po EEI, Vysporiadanie
finančných nárokov Rímsko-katolíckej cirkvi vyplývajúcich z predžalobnej výzvy zo
dňa 2. 9. 2015, ktorou sa cirkev domáha od mesta Košice zaplatenia údajného
bezdôvodného obohatenia za užívanie cirkevných nehnuteľností, bez právneho titulu.
Vysvetlím prečo. Treba mať na zreteli, pán primátor, že neustále narastanie údajného
finančného nároku cirkvi, ktorý v prepočte na jeden deň, dámy a páni, činí takmer
300 euro denne. Denne. Okrem už žiadanej čiastky 202,5 tisíca eur treba rátať aj s
ďalšími 80 tis. eurami od dátumu výzvy. Sú to naše verejné financie a z tohto dôvodu
žiadam, ako poslanec mestského zastupiteľstva, aby sme neodkladali tento bod a
jednoducho ho prerokovali a zaujali jasné zreteľné stanovisko. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pán poslanec. Pán námestník Petruško.
p. Petruško, námestník primátora - Vážený pán primátor, ctené kolegyne poslankyne,
kolegovia poslanci, dovoľte mi, aby som stiahol bod číslo 41 Prevod časti pozemkov v
katastrálnom území Jazero, z dôvodu osobitného zreteľa, z toho dôvodu, že nám vzišli
nové skutočnosti, o ktorých sme v podstate nevedeli. Takže sťahujem tento bod z
rokovania mestského zastupiteľstva. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pán poslanec Gaj, nech sa páči.
p. Gaj, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážené zastupiteľstvo, vážení
občania vsúvam bod už nie 3.1, ale asi 3.0. Dám 3.0. Je to riešenie statickej dopravy v
Mestskej časti Košice – Sever. Si myslím, že dôvodová správa je tam napísaná. V
diskusii pri danom bode vysvetlím viac. Ďakujem. 3.0.
p. Raši, primátor mesta - 3.0. Dobre 3/0. Ďakujem pekne, pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš, poslanec MZ - Ďakujem za slovo. Vážené mestské zastupiteľstvo, vážený primátor,
prítomní. Ja by som chcel doplniť bod 14/1 Personálne otázky. A to, jedná sa o vzdanie
sa členstva v komisii, ako bod 14/1. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pán poslanec Polaček, nech sa páči.
p. Polaček, poslanec MZ - Ďakujem pekne za slovo. Dobré ráno pán primátor, dobré ráno,
vážení obyvatelia mesta Košice. Ja by som chcel navrhnúť dva body rokovania. Je to
bod 3.2 Odvolanie riaditeľa K 13, pána Kováča, z funkcie riaditeľa Košických
kultúrnych centier. A bod 3.3 Vystúpenie občianky, pani Köverovej, k petícii k
zachovaniu pietneho miesta v okolí Verejného cintorína v Košiciach. Petíciu pani
Köverová podala dnes a rada by informovala obyvateľov o tejto veci. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec, ktorý cintorín to je?
p. Polaček, poslanec MZ - Áno, rozprávame o cintoríne na Rastislavovej ulici, o mestskom
cintoríne.
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p. Raši, primátor mesta - Čiže verejný cintorín. Pán poslanec Sidor.
p. Sidor, poslanec MZ - Ďakujem za slovo. Dobrý deň. Pán primátor, dámy, páni, dovoľte mi
pod bod číslo 15/2 vložiť návrh materiálu Grantový program Damko a návrh na
prerozdelenie dotácií na rok 2016. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Betuš, nech sa páči.
p. Betuš, poslanec MZ - Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, dámy a páni, dopĺňam, teda
navrhujem doplniť bod 15/1 a to je Informácia o činnosti komisie na ochranu verejného
záujmu.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ - Ďakujem za slovo, pán primátor. Pán primátor, kolegovia, vážení,
navrhujem preložiť bod číslo 34 na bod číslo 3.4. Je to z dôvodu toho, že bod číslo 34
Riešené územie parkovania Galéria City 2 na Považskej ulici, na Terase, sa priamo
dotýka rozširovanej zóny, ktorú budeme prerokovávať v bode číslo 3 a zároveň má
súvis s parkovacou koncepciou, ktorú sme v tomto meste schvaľovali a o ktorej toľko
diskutujeme. Ďakujem veľmi pekne.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Ak nikto nemá žiadne doplňujúce návrhy k
rokovaniu dnešného zastupiteľstva, budeme hlasovať o návrhoch. Najprv teda o
návrhoch, tak ako boli predkladané. Najprv budeme hlasovať o návrhu 12/1. Je to
Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
kapitoly Ministerstva vnútra SR. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 1 o bode č. 12/1 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 5

p. Raši, primátor mesta - Budeme hlasovať o doplnení bodu 12/2 Predloženie žiadosti o
poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
Ministerstva vnútra SR, ale výzva číslo II. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 2 o bode č. 12/2-

za: 37, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta - Tento doplňujúci návrh sme posunuli ďalej. Teraz budeme hlasovať
o návrhu pána poslanca Ihnáta, ako bod 3/1 Vysporiadanie finančných nárokov Rímskokatolíckej cirkvi na Sídlisku Ťahanovce. Pán poslanec, musím ale pred hlasovaním
prečítať stanovisko právneho oddelenia k tomuto návrhu. „Navrhované finančné
vyrovnanie doteraz nebolo definitívne posúdené žiadnym z odborných útvarov
magistrátu o možnom mimosúdnom vyrovnaní. Nebol predmetom rokovania orgánov v
zmysle platného Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, ani majetkovej, ani
finančnej komisie, ani mestskej rady.“ Chcem upozorniť poslancov mestského
zastupiteľstva, že pokiaľ by sme hlasovali, môžeme mesto pripraviť o spätné nájomné
za posledné 2 roky. Pokiaľ by došlo k inej forme majetko-právneho vysporiadania, tak
spätné nájomné za 2 roky mestu platiť nemusí. Čiže keby sme to schválili, môžeme
mestu vytvoriť finančný problém. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 3 o bode č. 3/1 -

za: 10, proti:7, zdržali sa: 20
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p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme neschválili. Bod, ktorý požiadal o stiahnutie
predkladateľ č. 41 je stiahnutý. Prejdeme k hlasovaniu o bode označenom ako 3/0
Riešenie statickej dopravy v Mestskej časti Košice – Sever. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 4 o bode č. 3/0 -

za: 31, proti: 0, zdržali sa: 5

p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k hlasovaniu o bode navrhnutom na doplnenie do
programu ako 14/1 Personálne otázky, ktoré predložil pán poslanec Kočiš. Nech sa páči,
prosím hlasujme.
Hlasovanie č. 5 o bode č. 14/1 -

za: 37, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta - A budeme hlasovať o návrhoch, ktoré dal pán poslanec Polaček. Je
to bod 3/2 Odvolanie riaditeľa K 13 – Košické kultúrne centrá. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 6 o bode č. 3/2 -

za: 11, proti: 9, zdržali sa: 17

p. Raši, primátor mesta - Budeme hlasovať o ďalšom predloženom návrhu o bode č. 3/3
Petícia ku zachovaniu pietneho miesta na cintoríne na Rastislavovej ulici. Prosím
hlasujte.
Hlasovanie č. 7 o bode č. 3/3 -

za: 37, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta - Budeme hlasovať o bode 15/2 Grantový program Damko, ktorý
predkladá predseda komisie pán poslanec Sidor, navrhnutý ako 15/2. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 8 o bode č. 15/2 -

za: 30, proti: 4, zdržali sa: 4

Raši, primátor mesta - Budeme hlasovať o zaradení materiálu č. 15/1, ktorý predkladá pán
poslanec Betuš Informácia o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu. Prosím
hlasujte.
Hlasovanie č. 9 o bode č. 15/1 -

za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta - Tento materiál sme schválili.
Budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Gibódu presunúť bod 34 ako bod 3/4. Prosím
hlasujte.
Hlasovanie č. 10 -

za: 13, proti: 2, zdržali sa: 22

p. Raši, primátor mesta - Keďže neboli ďalšie doplňujúce návrhy k rokovaniu programu, tak
budeme hlasovať o programe ako o celku aj so schválenými doplnenými návrhmi.
Hlasovanie č. 11 -

za: 36, proti: 1, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta - Oznamujem teda, že dnes sa budeme riadiť týmto schváleným
programom rokovania.
--Overovatelia zápisnice:

Ing. Dušan Petrenka a Ing. Iveta Kijevská
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--Návrhová komisia
p. Raši, primátor mesta - Teraz prosím predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich
zástupcov do návrhovej komisie. Pán predseda Jakubov.
p. Jakubov, poslanec MZ - Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážení páni
poslanci, dámy a páni, za klub SMER - Sociálna demokracia navrhujem do návrhovej
komisie týchto pánov poslancov: pán poslanec Andrejčák, Kaifer a Sitkár.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Ak nie sú iné návrhy... Pán poslanec Špak sa hlási.
Skúste mu skontrolovať hlasovacie zariadenie. Nech sa páči, pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ - Ďakujem pekne, vážený pán primátor, poslankyne, poslanci, občania,
neviem, či to zariadenie, ale počul som, že ani live prenos nejde. Takže, to len
poznámka. A do komisie navrhujem poslanca Jutku. To je všetko. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Keď nie sú iné návrhy alebo pripomienky, budeme
hlasovať o zložení návrhovej komisie v zložení: páni poslanci Andrejčák, Kaifer, Sitkár
a Jutka. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 12 -

za: 36, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta - Oznamujem teda, že návrhová komisia bude pracovať v
spomenutom zložení a žiadam ju zároveň, aby zaujali miesta vo vyhradenom 12. rade.
A ostatným poslancom oznamujem, aby svoje návrhy k jednotlivým bodom programu
rokovania predkladali písomne tejto návrhovej komisii, po ústnej informácii prítomných
poslancov.
--Bod č. 1
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 1. Poprosím pána Galla, hlavného kontrolóra
mesta, aby uviedol správu o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra.
p. Gallo, hlavný kontrolór mesta - Vážené mestské zastupiteľstvo, vážený pán primátor,
vážení hostia. Tak, ako je to predložené v materiáloch ku dnešnému mestskému
zastupiteľstvu, v správach o činnosti hlavného kontrolóra a v správach o výsledkoch
kontrol od X. mestského zastupiteľstva, Útvar hlavného kontrolóra vykonal 6 kontrol u
kontrolovaných subjektov. V súčasnej dobe prebiehajú ďalšie 3 kontroly. Kontrolné
zistenia odhalili predovšetkým nedostatky nefinančného charakteru a náhodného
charakteru. U dvoch kontrolovaných subjektov sme odhalili aj nedostatky finančného
charakteru, porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 zákona 323 o rozpočtových
pravidlách samosprávy. Rozhodujúce nedostatky boli Útvarom hlavného kontrolóra
odhalené pri hospodárení s majetkom. Je to nedostatočná zodpovednosť a neplnenie si
povinnosti v oblasti nájomných zmlúv, zvlášť je to v oblasti vymáhania pohľadávok
vyplývajúcich z nájomných zmlúv, nedostatky vo verejnom obstarávaní,
nezverejňovanie povinných informácií v zmysle zákona, nesprávne alebo nevyúčtovanie
5

poskytnutých dotácií alebo nevykonávanie inventarizácií zvereného majetku. Pozitívne
dopadli kontroly vykonávané v neinvestičnom fonde Fond zdravia a v Nadácii Pro
Cassovia. Z odporúčaní, ktoré sú uvedené v správe, z kontrolnej činnosti dávam do
pozornosti mestskému zastupiteľstvu predovšetkým odporúčanie, v budúcnosti sa
venovať viacej aktivitám, ktoré vyplývajú pre mesto zo všeobecne prospešných účelov.
Jedná sa o aktivity pre deti a mládež, aktivity pre šport, poskytovanie dotácií. Na tieto
aktivity, kde v súčasnej dobe prakticky tieto aktivity sú podporované z troch zdrojov,
efektívnejšie do budúcnosti by bolo zlúčiť tieto aktivity a tým pádom lepšie a
efektívnejšie využívať prostriedky, ktoré sú k dispozícii. V materiáloch je súčasne
predložený návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok. Predpokladáme vykonať 15
kontrol. Celkom za rok 2016 je to 27 kontrol. V návrhu predpokladáme rozšírenie
tematických kontrol, zavedenie pravidelných kontrol, plnenia opatrení na odstránenie
nedostatkov tak, aby boli realizované najneskôr do dvanástich mesiacov po vykonaní
kontroly hospodárenia. Samozrejme, Útvar hlavného kontrolóra vykoná vždy kontrolu
na základe požiadania mestského zastupiteľstva. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pán hlavný kontrolór. Otváram rozpravu. Ak sa nikto
nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
uznesenia.
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach, podľa
§ 6 ods. 2 písm. z) Štatútu mesta Košice berie na vedomie po 1.) Správu o činnosti a
výsledkoch kontrol od X. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktorá
obsahuje výsledky z kontrol Knižnica pre mládež mesta Košice, Stredisko sociálnej
pomoci mesta Košice, Základná škola Kežmarská 30, Košice, Nadácia Pro cassovia,
Fond zdravia mesta Košice, neziskový fond, Magistrát mesta Košice. Po 2.) Stanovisko
hlavného kontrolóra mesta Košice k Záverečnému účtu mesta Košice za rok 2015.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
mesta Košice na II. polrok 2016.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 13 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 5

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
--Bod č. 2
Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva,
ktoré boli prednesené na X. zasadnutí MZ v Košiciach dňa 14.03.2016
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 2. Je to Správa o odpovediach na interpelácie
a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na poslednom
zasadnutí mestského zastupiteľstva. Pán riaditeľ, nech sa páči, máte slovo.
p. Lazúr, riaditeľ MMK - Vážený pán primátor, ctené poslankyne, poslanci, predkladáme
pravidelný materiál Správu o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov, na ktoré
bolo reagované tak, ako je vždy zvykom, do 30 dní, ako hovorí pracovný poriadok. Tie
odpovede, niektoré, samozrejme vyhovujú, niektoré sú časovo náročné, niektoré sú
problémom riešiť finančne, čiže v medziach normy a v medziach možnosti sme
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zodpovedali. Niektoré veci, sú veci, ktoré už dnes majú aj novú fázu, z toho titulu, že
zastupiteľstvo bolo pred troma mesiacmi, odpovedali sme do mesiaca, čiže niektoré veci
už boli aj poriešené. Ďakujem za pozornosť a doporučujem materiál zobrať na vedomie.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k bodu číslo 2. Pán poslanec
Ihnát, nech sa páči, po ňom pán poslanec Polaček.
p. Ihnát, poslanec MZ - Áno, ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 8. 4. 2016 mi došli
odpovede na moje interpelácie, vznesené na mestskom zastupiteľstve. Pýtal som sa na
odtokový rigol pod lesom na sídlisku Ťahanovce, ktorý už je vyčistený a ktorý, ako
vieme, tiež môže byť potenciálom určitých problémov spodnej vody. Mám tu napísané,
že v prvom rade sa musí vyriešiť vlastníctvo rigolu a až potom následne môžeme riešiť
jeho správcu. Bude ma zaujímať, samozrejme, aj v interpeláciách potom ku koncu tohto
rokovania mestského zastupiteľstva, že v akom stave je riešenie toho vlastníctva rigolu.
Od socializmu vlastne ten rigol riešený nebol. A mám za to, že treba, čo najskôr pohnúť
s tým, aby sme získali správcu, aby sa o neho kvalitne staral a v časových intervaloch
čistil. To je tá prvá vec.
Druhá vec. Z mojich, tiež, vybraných interpelácii je cesta na Rozvojovej ulici. Cesta na
Rozvojovej ulici je cestou pri Daňovom úrade. Určite Košičania veľmi dobre poznajú.
Dlhodobejšie sa tejto problematike venujem. Firma Jobelsa a Neomad urobili určité
opatrenia, na základe výzvy cestného správneho orgánu, ktorým je mesto Košice. Zaliali
betónom, ten betón sa už rozprášil a sú tam kaňony. Čiže treba povedať, že keď tam
prejdete autom, tak prídete možno aj o nápravu, keď pôjdete rýchlejšie. Ja by som
požiadal mesto Košice, keďže mi odpísalo, že pristupuje k správnemu konaniu, bude ma
zaujímať, v akom stav, aké listiny odišli kde z mesta Košice? Aké správne konanie
vlastne, v akom pohybe to je.
Ďalej cesta pri Poliklinike Terasa, to znamená pohotovosť. Tak isto krátery. Tiež to
nejako bolo opravené, tiež na základe toho, že som urgoval vtedy, ale mám odpísané, že
v nájme má tento pozemok cirkev augsburského vyznania, čiže Evanjelická cirkev
augsburského vyznania, no a mesto s tým nemá údajne nič spoločné. No keď dám
niekomu niečo do nájmu, tak musím mať aspoň spoločné to, že mám záujem vôbec s
ním rokovať a jak sa hovorí, tak ľudovo ho nakopnem. Takže by som poprosil, aby
mesto Košice sa o tento problém zaujímalo a s cirkvou tento problém prerokovalo,
viedlo dialóg a výmenu názorov. Ďakujem.
Ďalšia. Chcem vedieť, ako ďalej s trolejbusovou dopravou v Košiciach? Vieme, že sme
nakúpili elektrobusy, atď. Poukazujem práve na tento fakt. Mňa, ako poslanca
mestského zastupiteľstva a zároveň aj ako občana Košíc bude zaujímať, v akom stave tá
trolejbusová doprava vôbec bude? A či sa s ňou vôbec počíta, alebo ide do zahynutia?
Potrebujem jasné stanovisko, či vôbec mesto v elementárnom poňatí počíta s
trolejbusovou dopravu? To je tá ďalšia vec.
No a ďalšia, chcem sa poďakovať v prvom rade nejako, tak prvotne mestu Košice, že
na základe aj určitých urgencii práci na Facebooku, ako sociálnej sieti, sa pohli veci a
pri Základnej škole Slobody 1 sa pokosilo ihrisko, vyzbieral odpad a zároveň vyrúbala
zeleň, ktorá zacláňala vlastne aj vo výhľade nad plotom, alebo pri plote. To je ten prvý
bod. Druhý bod. V jeseni máme to isté. Čiže tých 16 tis. eur, eventuálne, ktoré pani
riaditeľka povedala, že tam boli alebo mali byť investované, tak jednoducho tých 16 tis.
eur vlastne budeme investovať znovu skoro. Takže vás poprosím veľmi pekne, aby sme
jasne povedali a to sa budem pýtať aj v interpeláciách, ako ďalej s tým ihriskom a čo sa
tam počíta? Čiže, ako bude využité, aby sme ho nemuseli kosiť, znova investovať do
neho.
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No a znovu sa chcem potom, ako, v interpeláciách pýtať, pán primátor, a to aj teraz
pripomeniem, to neustále ja interpelujem, cesta od ťahanovského mosta po prameň
Gajdovka. Katastrofálny tankodrom. Hanbím sa prechádzať okolo. Ľudia sa ma pýtajú,
či mi to je jedno. Ja hovorím, nie je mi to jedno. A vy ste mi odpísal, že to má štát. Tak
sa budem pýtať, čo ten štát v tejto veci urobil? Kto je ten štát!? A aké veci, aj mesto
Košice s poslancami Národnej rady, ktorých tu máme, podniklo, aké kroky podniklo
k tomu? Aby občan videl vôbec aspoň pohyb v tejto veci a videl vysprávky, keď už nič
iné. Tak aspoň vysprávky. Je to rekreačný areál Anička. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Jutka. Nech sa páči.
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne
za slovo, pán primátor. Ja by som chcel požiadať všetkých poslancov, ktorí vystupujú v
tomto bode, aby sa držali vecnej podstaty. Miloš, ty si to sám povedal, že budeš sa na to
dopytovať v interpeláciách, respektíve dopytoch, ktoré máme samostatný bod. Chcem
vás požiadať, ak ste predložili nejakým spôsobom dopyt alebo interpeláciu a nedostali
ste adekvátnu odpoveď, na toto reagujte. Máme na to dopyty a interpelácie poslancov.
Ja viem, že je tu plénum ľudí, ktorí radi si vypočujú všelijaké informácie, ale držme sa
vecnej podstaty rokovania. Lebo takto tu budeme sedieť dva dni. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pán poslanec. Do rozpravy prihlásený pán poslanec
Polaček. Nech sa páči.
p. Polaček, poslanec MZ - Ďakujem za slovo. Budem vecný a rýchly. Pod číslom 173/16,
mesto resp. pán primátor bol interpelovaný kvôli spoločnosti EEI a pani Blaškovičová,
poslankyňa sa pýtala ohľadom znečistenia parkoviska na Vodnej ulice. Odpoveď, ktorá
tuná zaznela, budem ju citovať: „V prípade znečistenia parkovísk, neplnia povinnosti
vyplývajúce z nájomnej zmluvy zo strany EEI, referát dopravy magistrátu pristúpi k
správnemu konaniu.“ Teda mňa zaujíma, či na podnet pani poslankyne Blaškovičovej,
sa k správnemu konaniu pristúpilo alebo nie? Verím, že mi pán riaditeľ magistrátu vie
dať promptnú odpoveď.
A druhý môj príspevok sa týka opäť spoločnosti EEI. Je to skôr informácia. Ja som sa
dotazoval, nakoľko nájomná zmluva s EEI bola uzavretá v roku 2012, tak ma zaujímalo,
koľko parkovacích miest sa postavilo od roku 2014, 2015 a v roku 2016? Odpoveď
Magistrátu mesta - „Vzhľadom k tomu, že proces zmien v parkovacej politike je v
počiatočnej fáze a nie je ukončený, informácia k počtu novovytvorených parkovacích
miest nie je k dispozícii.“ Ďakujem za pozornosť.
p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Berberich, pán poslanec Gibóda s faktickou
poznámkou.
p. Gibóda, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ja iba by som chcel zareagovať na môjho
kolegu pána Polačeka. Je zvláštne, že mesto Košice teda nemá žiadne informácie o tom,
čo robí spoločnosť EEI na území mesta. Lebo neviem si to ináč vysvetliť.
p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Berberich, ďakujem.
p. Berberich, poslanec MZ - Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia,
dovoľte, aby som sa opýtal, chcem sa vrátiť k jednej mojej otázke ešte z
predchádzajúceho zastupiteľstva. Pýtal som sa teda na oddeľovače jazdných pruhov v
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mieste mosta cez Myslavský potok. A dostal som odpoveď, že tieto oddeľovače, je to
tam dosť nebezpečné, kto to tam pozná, je tam také esíčko za tým mostíkom a v tých
večerných hodinách je to neviditeľné, tie vodorovné značenie. Tak odpoveď, teda som
dostal, že oddeľovače budú zrealizované v roku 2016 po zimnom období. Bohužiaľ,
doteraz to nebolo. Tak ak je možné, kedy sa to plánuje tam zrealizovať? Ďakujem za
odpoveď.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Poprosím
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach, podľa
príslušných právnych predpisov, berie na vedomie Správu o odpovediach na
interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na X.
zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 14. 03. 2016.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 14 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
--Bod č. 3
Prenájom ďalších úsekov miestnych komunikácií za účelom prevádzkovania
parkovacích miest v rezidentských lokalitách č. 1 až 10 v zmysle VZN mesta Košice
č. 157
p. Raši, primátor mesta – Pod bodom číslo tri predkladám materiál Prenájom ďalších úsekov
miestnych komunikácií za účelom prevádzkovania parkovacích miest v rezidentských
lokalitách číslo 1 až 10 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice číslo
157. Dovoľte, aby som uviedol materiál. Vážené dámy poslankyne, vážení páni
poslanci, vážení hostia, po schválení koncepcie a harmonogramu prác a všeobecne
záväzného nariadenia dnes stojíme pred uznesením, ktoré je potrebné urobiť aj v oblasti
regulovaného parkovania, ktorého cieľ je zaviesť v parkovaní poriadok, jasné pravidlá,
ktoré budú platiť pre všetkých. Tento cieľ sme si nevytýčili sami. Od roku 2011
evidujeme 4 petície s viac ako 4 tis. podpismi, ktoré žiadali, aby sme vyriešili problém,
ktorý sa stal už neudržateľný. Autá parkujú na chodníkoch, na trávnatých plochách,
zvyšuje sa počet kolíznych situácií, ohrozená je bezpečnosť chodcov aj vodičov, rastie
nervozita ľudí, najmä s trvalým pobytom, rezidentov s trvalým pobytom, pretože nájsť
parkovacie miesto v centre mesta, či jeho blízkom okolí je čoraz ťažšie. Samozrejme, tu
už nehovorím ani o prašnosti, hlučnosti, či výfukových plynoch, ktoré sa koncentrujú na
malej ploche širšieho centra mesta a výrazne znižujú kvalitu života jeho obyvateľov
a návštevníkov. Ak chceme rozvíjať naďalej naše mesto, musíme reagovať aj na vývoj v
riešení dopravy a parkovania. Systém regulovaného parkovania, ktorý chceme od 1. 7.
2016 zaviesť, vychádza zo skúseností z viac ako sedemdesiatich európskych miest.
V týchto mestách sú napríklad akým je Praha, slovenské mestá Zvolen, či Banská
Bystrica. Hneď na úvod chcem zdôrazniť, že systém regulovaného parkovania
pripravený pre Košice bude pre budúcnosť systémom dynamickým. Je založený na
dodržiavaní presne stanovených pravidiel a je nastavený preto tak, aby sme po jeho
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spustení, po niekoľkých mesiacoch vedeli vyhodnotiť, čo nám ukázal, ako a či je vôbec
potrebné ho modifikovať a zohľadnili sme všetky špecifiká a potreby ľudí, ktorí ho
budú využívať. Myslím si, že všetci sa zhodneme na tom, že ak od začiatku nezvolíme
systémové riešenie, nikdy nebudeme poznať odpovede na otázky, ako ho môžeme
eventuálne v budúcnosti korigovať, meniť, aby naozaj bol čo najvhodnejší pre naše
mesto. Samozrejme, všetci vieme, že mnohí naši občania sú prirodzene nedôverčiví, čo
je úplne logické, najmä teraz, keď sa začala komunikačná kampaň o tom, ako bude
systém parkovania u nás po 1. 7. 2016 fungovať. Mnohí neveria tomu, že po jeho
zavedení bude dostatok miest na zaparkovanie, že budú mať kde a kedykoľvek bez
problémov zaparkovať. Máme, ale k dispozícii dopravné prieskumy, podľa ktorých
neexistuje žiaden racionálny predpoklad, že by nemalo byť po zavedení nového systému
regulovaného parkovania dostatok parkovacích miest pre rezidentov, ale aj
návštevníkov rezidentských zón. Na týchto dopravných prieskumoch a na príprave
dopravných projektov pracovali odborníci z firmy, ktorá bude nový parkovací systém
prevádzkovať, spoločne s našimi odborníkmi z referátu dopravy a Útvaru hlavného
architekta. Postupovali podľa medzinárodne rešpektovanej metodiky a zohľadnili
skúsenosti z prípravy dopravných projektov vo viacerých európskych mestách. Zobrali
sa do úvahy aj miestne podmienky. A vy sami ste sa presvedčili, ctení poslanci, na
stretnutiach so zástupcami spoločnosti, že dopravné projekty pre jednotlivé zóny sú
pripravené a v prípade vášho súhlasu budú postupne zrealizované. A teraz nebudem
hovoriť o tom, čo už bolo zverejnené na informačných letákoch, ktoré dostala každá
domácnosť v Košiciach alebo v článkoch, v rámci mediálnej kampane. Ak dovolíte,
budem sa venovať vysvetleniu otázok, ktoré zaujímajú aj verejnosť aj vás, a ktoré
vyplývajú nielen už zo spomenutej prirodzenej nedôverčivosti a z obavy zo zmeny,
ktorá je tiež úplne prirodzená a logická, ale aj zo šírenia nesprávnych informácií
a klamstiev, tými, ktorý nemajú z osobných dôvodov záujem na tom, aby systém
regulovaného parkovania v Košiciach fungoval. Niektorí vytýkajú pripravovanému
systému, že najskôr v ňom budú od ľudí vyberané peniaze, až potom vybudované nové
parkovacie miesta. Želajú si, aby to bolo naopak. Vybudovanie jedného úplne nového
parkovacieho miesta, a nehovorím o parkovacích miestach, ktoré budú vytvorené len
premaľovaním parkovacích čiar, je okolo tisíc eur. Náklady s parkovacími miestami sú
aj pri jeho zimnej a letnej údržbe. Parkovacie miesta budú zabezpečené kamerovým
systémom, dopravným značením, novým parkovacím systémom, ktorý umožní
efektívne parkovacie plochy prevádzkovať a zároveň kontrolovať dodržiavanie
pravidiel pri ich využívaní. A to môže nastať až po schválení tohto materiálu. Pretože
investície, ktoré má robiť parkovacia spoločnosť, budú investíciami na majetku mesta.
Niektorí Košičania namietajú, že mesto by si malo takýto parkovací systém spravovať
samo. Skúsenosti, nielen naše, ale aj v ostatných mestách ukázali, že systém sa v
takomto prípade skôr zrúti, ako ho nielen nastavíte, ale hlavne doladíte. A rúca sa na
rôznych výnimkách. Na tom, že mesto nemajú dostatočné kapacity a neodborné aparáty
na to, aby sa parkovacím systémom venovali. A mestá nie sú profesionálne parkovacie
firmy. Nemajú s tým také skúsenosti. Mesto má v súčasnosti garantovaný práve preto,
že uzavrelo s externou spoločnosťou zmluvu, ročný príjem z parkovania viac ako 500
tis. eur. Pred uzavretím tejto zmluvy to bolo niečo iba cez 300 tis. eur. Po zavedení
nového systému očakávame príjem z úhrady parkovacieho poplatku z nových lokalít
rozšírenej zóny plateného parkovania vo výške jeden milión eur, pričom 50 % z tohto
príjmu ide na účet mesta. Teda ročne získame do mestskej kasy viac ako mil. eur.
Chcem povedať.... Chcem... Keby ste mi dovolili, aby som dočítal, potom sa budete
môcť vyjadriť aj vy. (pozn.: nepokoj v rokovacej sále) Výber z peňazí mesta... príjem
mesta, ktorý z tohto mesto získa, z vybudovania, čiže ešte raz zopakujem, z každého
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novovybudovaného parkovacieho miesta je príjem z parkovného príjmom mesta.
Príjem, ktorý z týchto nových parkovacích miest získame bude približne na úrovni 500
tis. eur, pričom chcem zdôrazniť, že tieto finančné prostriedky budú smerované práve
do zón, v ktorých rezidenti platili za parkovné a budú využité na rozvoj týchto zón,
mimo rozvoja parkovacích systémov. Je to v návrhu rozpočtu na budúci rok, takže
všetci poslanci budú vidieť, že tieto finančné prostriedky pôjdu späť do zón, z ktorých
boli vyzbierané. Samozrejme, otvorím aj otázku, že výčitky, že druhú polovicu príjmov,
ako ste aj vy spomínali, získava súkromná firma. Chcem len to kvôli korektnosti
doplniť, že nejde o čistý príjem firmy, ale jeho výnos, z ktorého sa zabezpečujú všetky
náklady, ktoré s prevádzkovaním parkovacieho systému súvisia. Ako som už spomínal,
budovanie nových parkovacích miest, údržba, kamerové systémy, parkovacie automaty.
Čo sa týka vytvárania nových parkovacích miest najskôr ich vznikne v zónach 1500.
Prvých 520 parkovacích miest vznikne okamžite dopravným preznačením, ďalších
968... (pozn.: nepokoj v rokovacej sále) Nechajte ma dohovoriť, aby ste sa dozvedeli
všetky informácie, buďte taký láskaví. Ďalších 968 parkovacích miest je
naprojektovaných a bude postavených ihneď po zadefinovaní právneho vzťahu k
pozemkom, čo robíme práve dnes a po stavebnom konaní, ktoré k vytváraniu
parkovacích miest je nevyhnutné. A potom sa pripraví druhá fáza výstavby nových
parkovacích miest, ktorých bude opäť približne 500. A podľa analýz, ktoré máme,
postačujúci počet na to, aby sa vyhovelo požiadavkám obyvateľov nášho mesta. Sme
pripravení aj na to, že by požiadavka parkovacích miest bola v budúcnosti kvôli
narastajúcemu počtu áut väčšia. Pokiaľ by došlo ku požiadavke vytvárania ďalších
parkovacích miest nad počet 1500 + 500, ktorý som teraz spomenul, sa prevádzkovateľ
zaviazal, že nad rámec zmluvy preinvestuje ďalších 300 tis. eur. Parkovacie miesta,
ktoré sú obsadzované ľuďmi, ktorí nemajú trvalý pobyt v našom meste, prípadne, ktorí
chodia do centra mesta, respektíve do širšieho centra mesta za prácou, bohužiaľ blokujú
parkovacie miesta rezidentom. Dôležitá je aj informácia, že sú vlastníci nehnuteľností,
ktorí prenajímajú byty, ale neodvádzajú dane z takto nadobudnutého príjmu. Ľudia,
ktorí majú v meste len prechodný pobyt, neplatia mestu podielové dane fyzických osôb.
Iste všetci viete, že mesto Košice je platené od počtu obyvateľov, ktorí majú v našom
meste trvalý pobyt. Čiže pokiaľ v daných zónach, ktoré sú navrhnuté, a o ktorých dnes
rokujeme parkujú obyvatelia, ktorí trvalý pobyt v našom meste nemá a myslím si, že ste
sami videli, že tam parkuje mnoho obyvateľov bez trvalého pobytu v našom meste....
Poprosím vás, aby som mohol dohovoriť, aby sme... Chcem vás poprosiť o trochu
trpezlivosti, lebo potrebujem na to, aby sme mohli otvoriť rozpravu k tomuto materiálu,
potrebujem urobiť úvodné slovo, tak vás láskavo prosím, aby ste ma nechali dohovoriť
a potom sa budú môcť vyjadriť aj poslanci, aj zástupcovia občanov. Ale buďte takí
láskaví, nechajte zvážiť na mne, čo poviem a ostatné otázky budú zodpovedané potom v
rámci diskusie. Na to tu máme nielen poslancov, ale aj zástupcov parkovacej
spoločnosti. Čiže rád by som upokojil aj držiteľov Európskych preukazov zdravotne
ťažko postihnutých obyvateľov, pretože oproti súčasnému stavu je vyhradený
dvojnásobný počet miest, ktorý je určené pre túto skupinu občanov. Samozrejme,
chceme odľahčiť aj centrum mesta. A teda istého komfortu sa budú musieť vzdať aj
ľudia, ktorí zaparkujú na záchytných parkoviskách. Tie sú však vytipované pri každej
rezidentskej zóne tak, aby sa z parkoviska dostali do centra za niekoľko minút. Či už je
to od Jumbo centra k starému Tescu na Hlavnej, čo je 300 m. Pričom sú to vzdialenosti,
ktoré bežne mnohí z nás chodia, keď navštevujú nákupné centrá. Rád by som rozptýlil
aj obavy rodičov detí základných a materských škôl, ktorí sa boja, že budú musieť platiť
za to, že dovážajú - odvážajú svoje deti z predškolských zariadení. Platiť rozhodne
nebudú musieť. Pri týchto školách budú vyhradené parkovacie miesta práve pre tento
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účel, aby rodičia, ktorí detí odvádzajú a privádzajú... Vážené dámy poslankyne, ctení
páni poslanci, dnes treba urobiť posledný krok k tomu, aby sme zaviedli systém teraz,
pretože keď to neurobíme teraz, chaos s parkovaním vo vyhradených zónach bude
pokračovať. Ešte chcem raz povedať, že 50 % výberu z parkovného z nových
parkovacích miest je príjmom mesta. Samozrejme, pokuty pri nedodržiavaní pravidiel
parkovania sú tak isto výlučným príjmom mesta. Ďakujem pekne za pozornosť, aj za
kľud, ktorý ste dodržali počas môjho príhovoru a otváram k tomuto bodu rozpravu.
Ďakujem pekne.
Pán poslanec Ihnát. Chcem vás... nemáte slovo. Pán poslanec Ihnát, nech sa páči, máte
slovo. Pán poslanec Polaček, procedurálny návrh, nech sa páči.
p. Polaček, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážení kolegovia, mám dva
procedurálne návrhy. Prvý je, aby sme pozvali obyvateľov, ktorí sú pred rokovacou
miestnosťou do sály, nakoľko sa tu, ja tu vidím minimálne ďalších 100 voľných miest.
Napríklad tu si všimnite túto radu, kde sa úmyselne posunuli tabuľky pre zamestnancov
úradu, aby sedeli vyššie sme, aby sme tuná prišli o nejaké miestam pre obyvateľov. Čiže
ja by som bol veľmi rád, keby sme... Čiže ak dovolíte, môj prvý procedurálny návrh je,
aby sme všetkých 100 miest, ktoré tu sú, ja som ich zrátal, sme zaplnili obyvateľmi,
ktorí stoja pred budovou respektíve vo foyer. A môj druhý procedurálny návrh je, aby
sme z Rokovacieho poriadku § 24 Rozprava neuplatnili, tzn., aby táto rozprava bola bez
limitov. Aby rečníci neboli limitovaní, aby diskusia bola voľná s tým, že samozrejme
budeme rešpektovať predsedajúceho a verím, že aj obyvatelia a verím, že diskusia bude
dostatočne slušná na to, aby sme vyjadrili svoje názory. Teda druhý návrh je o tom, aby
sme rokovali bez limitov. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec, aby sme si teda nastavili nejaké pravidlá, sa chcem
spýtať, či prerušovanie môjho príhovoru je ešte tá korektná miera diskusie alebo už nie.
Pretože to sa môže opakovať aj z druhej strany. Chcem sa to spýtať, pretože... Poprosím
slovo pánovi poslancovi Polačekovi.
p. Polaček, poslanec MZ - Veľmi pekne ďakujem za slovo. Verím, že si všetci rozumieme a
všetci máme v úmysle diskutovať korektne.
p. Raši, primátor mesta - Dobre. Čiže budeme hlasovať o procedurálnom návrh a potom dám
slovo pánovi poslancovi Ihnátovi. Čiže prvý procedurálny návrh je, aby sa pustili ďalší
ľudia do miestnosti. Je to na schválení, je to na rozhodnutí, z môjho pohľadu, mestskej
polície, ale o procedurálnom návrhu môžeme hlasovať. Čiže hlasujeme
o procedurálnom návrhu.
Hlasovanie č. 15 -

za: 26, proti: 0, zdržali sa: 10

p. Raši, primátor mesta - Chcem poprosiť mestskú políciu, aby regulovala počet ľudí, ktorí
budú pustení do sály. Poprosím mestskú políciu. A budeme hlasovať o druhom návrhu,
ktorý dal pán poslanec Polaček. A je to návrh, aby sa nedodržiaval rokovací poriadok v
§ 24, aby sa umožnilo rozprávať aj nad rámec tohto času. Počkajte, len sa pozriem ako
toto máme definované. Pán poslanec, máme tu napísané, že: „dĺžka rečníckeho času v
rozprave je 3 minúty, pokiaľ sa mestské zastupiteľstvo nerozhodne o jeho predĺžení.“
Pán poslanec, viete mi povedať z ktorého paragrafu ste vychádzali v rokovacom
poriadku? Dobre. Budeme hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca. Rokovací
poriadok to nedefinuje, tak ako to pán poslanec povedal, ale jeho návrh bol, aby sa
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rozprava mohla viesť tak dlho, ako budú požiadavky o vystupovanie. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 16 -

za: 12, proti: 3, zdržali sa: 20

p. Raši, primátor mesta - Tento procedurálny návrh neprešiel. Pán poslanec Ihnát, do
rozpravy.
p. Ihnát, poslanec MZ - Ďakujem za slovo, pán primátor. Vážna téma. 6. 6. 2016 sme mali
Komisiu dopravy a výstavby pri MZ. Strávili sme tri hodiny len témou EEI. 8. 6. 2016
sme mali pracovné rokovanie s firmou EEI. Strávili sme cca 2 hodiny. Veľmi krátko,
naozaj, aby som sa vyjadril zo svojho pohľadu veci. Čo sa týka vlastníctva k vozidlu, aj
v zmysle VZN 157, čas, prax a život ukázal, aj na základe rozhovorov s ľuďmi, že
jednoducho, podľa môjho názoru, má to určitý nádych diskriminácie. Jednoducho
nemôžeme viazať, keď jeden byt má mať jedno parkovacie miesto. Hovorím o jednom
parkovacom mieste, nie o troch, ale o jednom parkovacom mieste a o byte, keď viažeme
na trvalý pobyt, na list vlastníctva. Dokonca aj to je otázne, z hľadiska osobných údajov
atď., je to podľa môjho názoru nezmysel. Čiže anomálie, ktoré sú, a ktoré vidíme už
teraz, tak neexistuje, aby som bral pod kožu a zahlasoval za takéto anomálie. Už teraz.
Hovoríme o parkovacích miestach. Hovorím to rovno a poviem to nahlas. Mňa
spoločnosť EEI po takmer 6-tich hodinách rokovaní nepresvedčila. Bavili sme sa o
mnoho veciach. Bavili sme sa napríklad aj o parkovacom dome pri Steel Aréne.
Vysvetľovali mi veci. Bavili sme sa napr. aj o cyperskej firme alebo o portfóliu Cypru,
ako vidím, teraz sú na plagáte, čo to vlastne znamenalo, bolo mi to vysvetlené, ale skôr
v tej intencií, že spolupráca je teraz smerovaná na ministerstvo dopravy. Ale, áno,
nebolo mi to poprené, že do určitého času tam bolo portfólio Cypru. Už takúto jednu
firmu, ako, nechcem menovať, sme tu raz mali. Pri Ťahanovskom lese. To bolo pred
rokmi. A som rád, že to takto skončilo, ako to skončilo. Preto platí „vox populi“, čiže to
je latinské „hlas ľudu“. A ten hlas ľudu mi povedal, že jednoducho sú tam anomálie. A
treba tieto anomálie vychytať a riešiť. Ak túto firmu dnes tu pustíme a dáme zelenú
kartu tejto firme, tak ich už odtiaľ nevylágruje už nikto. Jednoducho nemám dôveru. A
musím povedať jednu veľmi závažnú vec. Pre mňa nové parkovacie miesto a vytvorenie
nového parkovacieho miesta nie je premaľovanie čiar. Pre mňa nové parkovacie miesto,
a to som aj pánovi Tomanovičovi jasne povedal, je podložie, zemina, asfalt a
vyvalcovanie a potom naťahanie čiary. Čiže toto je pre mňa nové parkovacie miesto. A
nakoľko nie som presvedčený o správnosti dnešného hlasovania v prospech spoločnosti
EEI a tohto nájmu pozemkov a vlastne dane zelenej karty, aby sme ich už stade
nedostali nikdy, mám iný názor, ako pán primátor. Mám názor ten, že jednoducho
mesto Košice, ak by to chytlo, tak jednoducho, takúto parkovaciu politiku ako máme do
dnešného dňa, opakujem, by zvládlo aj mesto Košice. Ak sme mali 10 mil. eur na
zaplatenie pokuty pre Strelingstav a kauzu Strelingstav, tak verím tomu, že určite by sa
našlo aj tých 2 mil. eur na vybudovanie nových parkovacích miest. 50 % vlastne by
malo brať EEI a 50 % vlastne zo zisku mesto Košice. Fakt, keď sa človek hlbšie
zamyslí nad tým, tak jednoducho, správny krok by to nebol. Z tohto dôvodu, za toto
uznesenie, ktoré bude dnes, alebo bude predložené mestom Košice, ja hlasovať
nebudem.
p. Raši, primátor mesta - Dobre. Ďakujem. S faktickými poznámkami pán poslanec Polaček,
po ňom pán poslanec Berberich, faktická.
p. Polaček, poslanec MZ - Ďakujem pekne, pán primátor. Jedná sa skôr o procedurálny návrh,
13

opäť. Požiadali ma obyvatelia tohto mesta, zároveň zvolávatelia tohto protestu, aby
mohli vystúpiť a vysvetliť vám, ako vedeniu mestu, poslancom, ale aj samotným
obyvateľom dôvody zvolania týchto ľudí. Z vysvetlenia svojho nesúhlasu a objasnenia
všetkých súvislostí, ktoré s týmto bodom rokovania súvisia. Teda, dovoľte mi, vážení
kolegovia, požiadať vás, aby sme umožnili vystúpiť v prvom rade pánovi Lörincovi,
ktorý je zvolávateľ týchto obyvateľov, zároveň pána Rastislava Trnku, ktorý je zástupca
starostu Mestskej časti Staré Mesto, pána Labaša a pána Gála, ktorý je obyvateľ z
Mestskej časti Juh. Ja som sa zúčastnil na miestnom zastupiteľstve a myslím si, že tento
pán má čo takisto povedať k týmto veciam. Zároveň by som vyzval aj predstaviteľov
spoločnosti EEI, verím, že je tu pán Fellegi, ten kto podpisoval nájomnú zmluvu s vami,
pán primátor a tiež pristúpi k mikrofónu, ukáže sa týmto obyvateľom a povie nám svoje
dôvody, prečo si myslí, že tie euríčka by mali teda zarábať. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Berberich, máte procedurálny návrh alebo faktická?
Nech sa páči.
p. Berberich, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Vzdávam sa. Ja som tiež chcel dať procedurálny
ale už je realizovaný. Takže ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Halenár, nech sa páči.
p. Halenár, poslanec MZ - Rád by som reagoval na kolegu Ihnáta. Dve veci. Takú parkovaciu
politiku by zvládlo aj mesto Košice. No, pýtam sa, prečo také dlhé roky mesto Košice
nepostupovalo tak, keď je to tak ľahké, jednoznačné? A dotiahli sme to do situácie v
tomto meste, kedy parkovanie hlava-nehlava je súčasťou nášho života. A ešte dôležitá
vec, aby tu naozaj boli ... veľmi dosť laxne sa tu narába s pojmami zisk, príjem a pod.
Povedali ste, že mesto získa 50 % zo zisku. Nie, nezíska. Mesto berie 50 % z príjmu.
Tzn. že, ak je v návrhovom VZN 35 eur ročne príjem, mesto okamžite s DPH zrejme,
okamžite získa nejakých 14 eur bez DPH a zvyšných 14 eur si napchá do vrecák táto
firma, ktorá z toho zaplatí všetky tie náklady, ktoré treba. Zaujímavé je, že na mesto,
ako príjemcu bezproblémových 50 % sa nikto nesústreďuje.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, pán poslanec Halenár. Presne o to ide. Čiže, pán poslanec
Polaček dal procedurálny návrh, kde navrhol, aby mohli vystúpiť za občanov štyria
zástupcovia. Dvaja z nich sú poslancami miestnych zastupiteľstiev a dvaja z nich sú
neangažovaní v komunálnej samospráve pokiaľ vidím ako poslanci. Takže budeme
hlasovať o každom vystúpení. Teda, chcem sa spýtať, či je všeobecný súhlas so
všetkými alebo chcete hlasovať? Dobre. Takže po vystúpení pána Berbericha a
pána Gregu by sme dali slovo štyrom zástupcom za občanov. Nech sa páči pán poslanec
Berberich.
p. Berberich, poslanec MZ - Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, kolegyne,
kolegovia. Dovoľte mi, aby som vysvetlil postoj, prečo nemôžem za tento bod hlasovať.
Ide v podstate o dlhodobý postoj mojich kolegov, aj mňa, k tomu ...k tejto problematike.
A v podstate, len spomeniem tento princíp, že to isté, ako robí firma EEI, môže robiť aj
mesto. Trošku sa dostanem ku materiálu. Zdá sa mi, že použitie osobitného zreteľa v
tomto prípade, ako keby obchádzalo verejnú súťaž na tieto veci. Ja to aspoň teda tak
vnímam. Ďalej, mám aj informáciu zo stretnutia s firmou EEI, na ktorom som sa
zúčastnil, že všetky mestské časti, ktoré sú dotknuté touto zmenou, dali súhlas na
uskutočnenie tejto zmeny. Čiže prosím, ja by som prosil zástupcov mestských častí,
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ktoré sú dotknuté, aby to naozaj potvrdili lebo minimálne viem o Mestskej časti Juh, že
tento súhlas nedalo. Mám tu pri sebe aj uznesenia z minulého roka, ktoré boli prijaté,
takže viem, že ten súhlas tam daný nebol. Ďalej by som sa chcel spýtať, materiál má, je
to iba jedna A4, nie je tam objasnené, akým spôsobom sa dospelo k navrhovanej cene
nájmu 50 % z výberu parkovného, Ďalej, predkladaný materiál - tiež mi tam chýba
návrh nájomnej zmluvy. Ak sa ide schvaľovať prenájom z dôvodu osobitného zreteľa,
poslanci by mali byť oboznámení s celou zmluvou, so všetkými bodmi a s podmienkami
uzatvorenia. Taktiež mi vadí trošku postup pri informácií alebo informovaní občanov
o informovaní. Teda občania dostali už do schránok informačný leták, ktorý asi všetci
poznáte. Tento. Ale ja si myslím, že postup nebol zvolený správne. Podľa mňa sme mali
postupovať takým spôsobom, že najprv sme to mali všetko schváliť riadnym spôsobom.
Potom mali dostať občania informáciu, že odvtedy a odvtedy sa tá zmena uskutočňovať,
až následne to malo vstúpiť do platnosti. Čiže teraz mám taký pocit, ako keby bol
vytváraný trošku tlak na poslancov, že „ale od 1. 7. to musí platiť, tak sa zachovajte“.
Ďalej, ako to s rezidentmi tu už to padlo tiež, dnes, či teda budú môcť získať kartu
osoby s prechodným pobytom? A ako je to konkrétne ošetrené v rámci tej zmluvy?
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pán poslanec. Ešte chcem doplniť, že po tom, po
faktických a po vystúpení poslancov, dáme samozrejme, slovo aj zástupcovi spoločnosti
EEI, ako sa pýtal pán Polaček. Pán poslanec Halenár s faktickou. Nech sa páči.
p. Halenár, poslanec MZ – Faktická poznámka. Ku kolegovi Berberichovi. Opäť argument, že
to isté, čo zvládne EEI, zvládne aj mesto. No, ak zoberieme len čísla a to je výber
parkovného. Mám z dvoch miest výber parkovného: s mestom, to znamená s nejakou
mestskou firmou a privátnou firmou. Banská Bystrica a Košice. Banská Bystrica v
rokoch 2007 až 2010 cez svoju firmu NBB vyberala parkovné 215 tis. priemerne - ročne
215 tis. bez DPH. V rokoch kedy začala prevádzkovať privátna firma, v rokoch 2011 –
2013, bol priemerný výber parkovného 510 tis. eur bez DPH. V Košiciach je veľmi
podobný stav. V tom istom počte parkovacích miest, pri tom istom počte parkovacích
miest v Košiciach príjmy mesta za parkovanie v rokoch 2009 až 2011 priemerne 347
tis. eur. Od roku 2013 do roku 2015, kedy to začala prevádzkovať privátna firma
v Košiciach 619 tis. eur. Ja chcem vám ešte povedať, pán poslanec Berberich, že jedna z
najväčších chýb, ktoré sa stali v pojmoch príjem - zisk sa stala, keď pán primátor
Trnavy Brocka zverejnil, že za rok 2014 mala Trnava zisk 840 tis. eur. To nebol zisk,
ale to bol príjem a plus nejaké náklady 37 tis. Keď som sa pýtal, že k týmto peniazom,
tých 870 tis., kde sú náklady, tak bolo mi povedané, že sú rozpočítané na rôzne
prevádzky. Tým chcem povedať, že systém účtovníctva a to, že pán primátor Brocka
nepovedal, že sa jedná o príjem, mohlo navodiť dojem, že mesto vie perfektne zvládnuť
parkovaciu politiku a získať hodne peňazí.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pán poslanec. Ďakujem. S faktickou poznámkou pán
poslanec Polaček. Po ňom pán poslanec Gáll. Nech sa páči.
p. Polaček, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Tiež by som sa rád zapojil do
tejto časti, kedy pán Berberich rozprával o tom, že mesto, či je schopné alebo nie je
schopné? Či EEI potrebujeme alebo nie. Ja som sa zúčastnil niekoľkých stretnutí s touto
spoločnosťou. A viete, čo mne na tom vadí alebo na čo som prišiel? Táto spoločnosť
má nejakého projektového manažéra. Tento projektový manažér kúpi značky
a zabezpečí nejakú firmu, ktorá tieto značky osadí. Tento projektový manažér kúpi
hardware a software a nejaká firma tento software, hardware nainštaluje. Tento manažér
15

že kúpi parkovacie automaty a nejaká firma ich zapojí. A ten istý manažér kúpi vo
farbách a lakoch Primalex a brigádnici namaľujú biele čiary. A my sme menej schopní?
Toto mesto je menej schopné, aby toto isté dokázalo zabezpečiť?
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pán poslanec Gáll. Ďakujem.
p. Gáll, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Na margo toho, čo hovoríte, aj
čo ste spomínali. Dlhodobo sa o tom vedelo. Čiže teraz sú to vášne okolo toho. Ale vy,
poslanci, ktorí ste teraz hlavne proti, ktorí nachádzate rôzne chyby, áno, tam nejaké
chyby určite sú, ktoré vyskočia a sám som zvedavý, čo všetko. Ja som sa zúčastnil
všetkých tých diskusií, ktoré boli možné. Veľa vecí, ktoré ste sa pýtali teraz, alebo ktoré
vám neboli jasné, ste sa tam neopýtali. Teraz tu ozaj vykrikujete rôzne veci... Vydržíte?
Ja chcem dohovoriť. Ozaj, veľa vecí sa vyťahuje až tu. Ja som bol na tých stretnutiach
EEI. A veľa vecí ste sa nepýtali tam. Možnože to sú vaše dojmy z toho. Ale hovorím,
mali sme priestor na to, aby sme sa pýtali priamo EEI. A verím že príde EEI a vám ešte
zodpovie veci aj priamo tu. Na margo toho letáku, že najprv vyšiel leták a že či sme
nemali počkať, pokiaľ sa to najprv schváli. Ja si myslím, že nie! Z toho dôvodu, že by
sa to schválilo, títo občania o tom nevedia. Čiže nemôžeme teraz povedať, že to bol zlý
krok. Ja som rád, že ten leták vyšiel, lebo vďaka tomu možno tu aj tento protest... (Si ho
zoberiem. Ja som si ho prečítal. Dobre). Tak ešte raz to vysvetlím aj občanom, ktorí sú
tu. Keby tento leták nevyšiel, asi ani neviete o tom, čo sa deje. Hoci to bolo... hoci to
bolo..., áno? Takže buďme radi, buďme radi, že táto kampaň vyšla skôr. Ďakujem
pekne.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Hlinka. Nech
sa páči.
p. Hlinka, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ja by som chcel ešte reagovať veľmi krátko na
pána poslanca Berbericha. Miestne zastupiteľstvo na Juhu sa s touto záležitosťou
zaoberalo doteraz 3-krát. Naposledy v minulom roku v júni, keď sa prerokovával
harmonogram riešenia statickej dopravy v meste. Nebolo stotožnené zastupiteľstvo s
viacerými vecami, ktoré tam boli uvedené a v uznesení, ktoré bolo prijaté, bolo
požiadané mesto a EEI, aby sa zapracovalo 10 pripomienok, ktoré boli uvedené v
uznesení z tohto zastupiteľstva do finálneho materiálu. Pokiaľ som sa do toho díval
teraz, znovu, tak samozrejme nie každá z týchto pripomienok sa tam nachádza. Niektoré
áno, niektoré nie. Toľko na doplnenie pre pána kolegu Berbericha, aj pre občanov.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ - Faktická poznámka. Pán poslanec Gáll, s touto informovanosťou,
ako ste reagoval na pána poslanca Berbericha, nuž, my sme to schválili bez toho, aby
ľudia o tom vedeli. Presne to je ten problém. A my sme sa pýtali aj na tých komisiách,
aj tu pána primátora, ako bude mesto informovať? Akým spôsobom? A mesto a
spoločnosť EEI čakali rok, aby spustili informácie pre obyvateľov. Rok od schválenia
tohto všeobecne záväzného nariadenia. Čiže asi toľko ku komunikácii mesta voči
svojim obyvateľom.
p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Berberich, nemôžete sám na seba reagovať. Lebo stále
sú tu k vášmu príhovoru. Tak sa prihláste do rozpravy, vás poprosím. Nie, ja viem, ale
to sú faktické ešte na vaše prihlásenie. Takže pán poslanec Kaifer, nech sa páči.
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p. Kaifer, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ďakujme za slovo. Ja budem na pána
Berbericha reagovať takisto, ako aj poslanec na Juhu. No, na to, že nebol daný súhlas,
vám rovno odpoviem. Nie je pravda, že by nebol daný súhlas Mestskej časti Košice –
Juh. Pripomienky sa schválili. Pripomienky sa schválili na miestnom zastupiteľstve,
následne išli tu. Ja som bol ten, ktorý aj predkladal pozmeňujúce návrhy v tomto pléne,
keď sa schvaľovalo všeobecné záväzné nariadenie, aby z rezidentskej lokality jedna
mohli parkovať v rezidentskej lokalite dva, aby pred OC Astória bola hodina zadarmo,
keďže sa tam chodí nakupovať. Čo sa týka tohto, teda nie je pravdou, čo sa tu povedalo.
Pán Polaček, ja len poviem jednu vec. Prvýkrát v živote som vás tu počul povedať, že
mesto je lepší hospodár ako iný tretí subjekt. Ja vám len poviem, aby občania vedeli, čo
tu hovorí, pán Polaček. Všetci. On hovorí stále, doteraz, do dnešného dňa, že mesto
nemá riadiť nič, lebo to nevie. Teraz tam prvýkrát povedal, že to má.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne...
p. Kaifer, poslanec MZ - Môžeme sa potom stretnúť, ja vám to poviem. Takže ďakujem
veľmi pekne.
p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Polaček s reakciou na pána poslanca Berbericha, nech
sa páči.
p. Polaček, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ak dovolíte, ja by som mal
dve reakcie. Jedna, čo tu zaznelo, ako prepáčte mi pán kolega, áno, toto mesto je
neschopné a nevie riadiť mestské podniky. Nevie riadiť! Ja si za svojimi slovami stojím.
Ale to je chyba riadenia! To je chyba vedenia tohto mesta. A ja chcem aby toto mesto sa
naučilo riadiť a bolo správnym gazdom. To je moje želanie. A k tej druhej veci, sme sa
tu rozprávali o kampani, o tom, že obyvatelia neboli informovaní. Chcel by som vás
kolegovia upozorniť, že pán Gibóda dával na zastupiteľstve návrh na hlasovanie, kde
požiadal poslancov, aby sme schválili celý koncept, ako bude fungovať kampaň. Ako
ľuďom sa budú podávať informácie. Keď som interpeloval toto mesto, pána primátora
na poslednej schôdzi, bolo mi povedané, že kampaň, kolegovia, sa začala 1. apríla.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Pán poslanec Grega do rozpravy.
p. Grega, poslanec MZ - Mestská časť Staré Mesto už vyše 10 rokov, tak ako hovorím alebo
častejšie tak s nadhľadom, bola diskriminovaná tým, že ako jediní museli rezidenti
platiť. Hej? Kedysi to bolo 500 korún. Bol tam taký istý bonus, že sa mohlo za to
parkovať všade v meste. Potom sa to zúžilo na 3 ulice a teraz, aj keď sa platí, tak človek
nemá takmer kde zaparkovať. Včera som sa vracal večer z chalupy, samozrejme, že som
nemal kde zaparkovať. Čo sa týka našej mestskej časti, áno, ona schválila tu koncepciu
a však s mnohými pripomienkami a hlasovali za to všetci poslanci, celý poslanecký
zbor. A keďže neboli zapracované, neboli ani naplnené, tak ja som 2-krát za to
nehlasoval. A nebudem ani teraz. Pretože to jednoducho nie je splnené. Podľa môjho
názoru, jedná sa predovšetkým o tú výšku tej čiastky, tých 35 eur, pretože predtým tie
rozhovory, ktoré predchádzali, tak sa to točilo okolo nejakých 20 eur. To je po prvé. Po
druhé, sú tu nejaké argumenty, že ľudia tam nebývajú, ale ja si myslím, že keď niekto
má, býva v prenájme, tak vlastník tohto bytu predsa platí daň mestu a to, či on odvedie
daň a to, či ten majiteľ odvedie tú daň, to mesto nemá čo zaujímať. Na to sú tu daňové
úrady a rôzne iné útvary. Ďalej by som chcel povedať, že tak isto si myslím, že tie
17

finančné prostriedky by mohlo vyberať mesto. A nielen mesto. Ja by som šiel ďalej, aj
jednotlivé mestské časti. A tie financie by sme podľa požiadaviek občanov vedeli
jednoducho zapracovať do rozpočtu. A pokiaľ to, čo by sme im sľúbili, by sme to
neurobili, tak by sme tu neboli ani jeden.
p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec, len krátku poznámku, že mesto je platené z
podielových daní z príjmov fyzických osôb. Teda neodvádzanie dane z príjmu za
poskytovanie prechodného ubytovania, je vlastne znižovanie príjmov mesta. Pretože sa
tým znižuje... z dane fyzických osôb. Takže je veľmi dôležité, aby v tom bol poriadok.
A druhá poznámka, to je to, čo som povedal, že financie, ktoré mesto získa z nových
rezidentských kariet, budú použité do zón, z ktorých tieto finančné prostriedky dostanú.
Pán poslanec Halenár, nech sa páči.
p. Halenár, poslanec MZ - Dobre. Ja si myslím, že prijatie systému parkovania je spoločným
záujmom všetkých občanov tohto mesta. A systém, ktorý sme sa rozhodli prijať je
logický, výhodný pre občanov a kontrolovateľný. Zavedením systému nastane stav,
kedy sa naplnia dlhoročné a oprávnené požiadavky občanov. Systém vytlačí firemné
autá, vytlačí dlhodobé státia s parkovaním na rezidentských parkovacích miestach.
Systém zabezpečí ukončenie parkovania hlava-nehlava. Parkovanie hlava-nehlava už
dnes neohrozuje bezpečnosť občanov na chodníkoch. Máme konkrétne poznatky z
KVP, kedy sa nám občania sťažujú, že autá, ktoré sa presúvajú po chodníkoch, ohrozujú
ich bezpečnosť. Máme konkrétny poznatok od občana, do ktorého narazilo zozadu auto,
pretože sa rozhodol neustúpiť z chodníka. Chceme čakať do doby... (pozn. nepokoj
v rokovacej sále) Tak, čo je pre vás občania dôležitejšie? Bezpečnosť a zdravie občanov
alebo vaše parkovanie hlava-nehlava? Zodpovedajte si, prosím, túto otázku. Chcem
povedať ďalšiu vec. Naozaj chceme čakať do doby, keď nám nejaké dieťa vybehne
z brány a stretne sa na chodníku s autom? Parkovanie hlava-nehlava potencionálne
ohrozuje životy občanov. Pri simulovanom požiari na jeseň 2015 na KVP požiarnická
cisterna s vodou nedokázala prísť k miestu simulovaného požiaru. A to preto, pretože
cestou narazila na autá, ktoré boli zaparkované v strede cesty druhej triedy. Jasne
v rozpore s cestným zákonom. Ak prítomným občanom nezáleží na životoch občanov,
našich spoluobčanov v tomto meste, aby sme ukončili parkovanie hlava-nehlava, ktoré
potenciálne ohrozujú všetkých ľudí, v tom prípade si naozaj musíme položiť otázku,
koho záujmy zastupujete?
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne...
p. Halenár, poslanec MZ - A pán primátor, otázka k materiálu.
p. Raši, primátor mesta - Ešte mikrofón pánovi poslancovi Halenárovi. Nech sa páči, zapnite
pána poslanca Halenára.
p. Halenár, poslanec MZ - Chcem sa opýtať, pán primátor, 2-krát ste tu spomínali, že tých
50 % z výberu parkovného pôjde do kasy mesta, ale bude alokované na riešenie
problému parkovania v tých zónach, v ktorých bolo vybraté. Moja otázka znie, akým
spôsobom bude stanovený a odkontrolovaný počet zaplatených rezidentský kariet,
vyhradených miest a pod.? Teda koľko peňazí príde do mestskej kasy? Na koľko
budeme teda mať kontrolu nad výberom? Toto ma zaujíma.
p. Raši, primátor mesta - Dobre. Chcem poprosiť organizátorov za verejnosť, aby zabezpečili
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kľud v rokovacej sále. Opakujem, opakujem, že chcem poprosiť organizátorov, aby
zabezpečili svojich ľudí, ktorí zorganizovali ako verejnosť na tomto zhromaždení, kľud
v rokovacej sále, pretože budeme musieť pristúpiť k Rokovaciemu poriadku k § 17 a
budeme rokovať bez prítomnosti verejnosti. Ďakujem pekne. Čiže ešte raz, žiadnemu
z rečníkov nikto z poslancov, ani z odborných útvarov mesta nebude skákať do reči,
pretože si vypočujeme všetky názory. To isté žiadam aj vás. Ináč bude rokovanie
musieť prebiehať bez vernosti. Takže teraz dávam... s faktickou poznámkou sa hlási pán
poslanec Grega.
p. Grega, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ja som ešte zabudol pripomenúť jednu vec.
K tomu vytváraniu tých nových parkovacích miest. Za to obdobie uplynulé, asi tých
piatich rokov, aj od kedy táto firma existuje, my sme nepristúpili k tomu, že by sme
premaľovávali nejak čiary, ale naša mestská časť vybudovala z vlastných finančných
prostriedkov vyše 50 miest na Kuzmányho sídlisku. Teraz sme ich odovzdali za jedno
euro mestu, no ja mám teraz taký, naozaj zvláštny pocit, že keby sa to schválilo, tak to
zase dostane firma, bude za to vyberať peniaze. My sme to vytvorili pre tých občanov,
aby mali kde parkovať. Tak to sme ich naozaj radšej mohli dať na škôlky, ktoré nám
zatekajú.
p. Raši, primátor mesta - Pani poslankyňa Iľaščíková s faktickou poznámkou nech sa páči.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ - Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Tak ja na úvod by
som chcela povedať, že ja osobne súhlasím so zavedením systému parkovania. Poviem
aj dôvody prečo. Všetci tu rozprávame, že nemáme kde parkovať. Vy všetci, ktorí tu
sedíte, ste si uvedomili, že napr. polovičku, možno, miest vám zaberajú ľudia, ktorí tam
nebývajú? Ľudia, ktorí chodia za prácou. Prečo títo ľudia nemôžu parkovať na
vyhradených záchytných parkoviskách? Všetci dobre vieme, že akonáhle sa zavádza
nejaký systém, ktorý troška... ktorý nám nejaké veci a život znepríjemňuje, automaticky
tým, aby sme to poznali, aby sme poznali jeho fungovanie, už sa bránime. Ja si myslím,
že aj medzi vami a hlavne na tých sociálnych sieťach dochádzalo k dezinformáciám.
Tak ako pán kolega Halenár povedal, v prvom rade každý si tu myslí, že 50 % z výberu
parkovného si firma zoberie pre seba. Nie. 50 % je príjem. Čiže nie je to čistý zisk.
Mesto, tak ako tu bolo povedané, tým ako sa zaviedol systém parkovací, má oveľa vyšší
výber toho nájomného, respektíve príjmov z parkovného. Tak isto nemusí zabezpečovať
údržbu parkovísk, riadenie. Tak isto mestskí policajti. Chodili tu dezinformácie, že
mestskí policajti pracujú pre firmu EEI. Nie je to pravda. Poviem aj prečo. Pretože
náklady na prácu mestských policajtov sú platené firmou EEI. Nemusia platiť. Je to
smiešne, áno, ale pokuty sú príjmom mesta. Nie sú príjmom firmy. A mesto neurobí nič
a má 50 % z príjmu. Treba sa opýtať aj záchranných zložiek, či sú spokojné s tým, ako
sa vedia dostať, ak je nejaká situácia, je požiar. Vieme dobre, ako parkujú ľudia.
Parkujú po tráve, parkujú po chodníkoch. Mamy s deťmi nemajú kde prejsť. Ja tak isto
mám dieťa a veľakrát sa mi stalo, že som nevedela prejsť s kočíkom. Hovoríme tu o
ochrane životného prostredia. Chcete povedať, že pokiaľ nebude systém, tak ako
budeme sa správať my ľudia k tomu životnému prostrediu? Budeme si parkovať hore
dole. Na jednej strane áno, nechajme autá, poďme hromadnou dopravou. Berme si
príklad z iných veľkých miest v iných štátoch. Ako ľudia svoje autá nechávajú doma
a ako využívajú hromadnú dopravu, ako využívajú možno cyklistické chodníky. Prečo,
však apelujme na to, aby mesto vybudovalo cyklistické chodníky, aby sme viac chodili,
aby sme viac zdravšie žili a nie aby sme... Áno, všetci chceme pohodlie, všetci sa
chceme dostať s autom rovno pred kanceláriu, možno, keby sa dalo zaparkovať do bytu.
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A ešte neviem kde. Naučme sa troška... Nechajme ten systém nech funguje, nech začne
fungovať. A potom, ak prídu negatíva, potom tu príďte, potom povedzte, že čo nie je
dobré. Ja som tak isto za, ja som tak isto za, ak... Môžem? Môžem?...
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Poprosím vás, ešte raz. Na to, aby
sme sa počuli, nemôžeme si skákať do reči a kričať. Ak taký názor, ako máte vy, možno
mnohí poslanci majú názor opačný, ale vám nikto do rečí neskáče. Keď hovoria
poslanci, ktorí obhajujú názory, možno tu prítomných ľudí, tak si ich v kľude
vypočujeme, keď hovorí niekto iný, tak ho nechajte dohovoriť. Nepomáha to, opakujem
nepomáha to veci. Nepomáha to veci. Zbytočne sa tu vnášajú obrovské emócie
a nemôžeme si vypočuť fakty z jednej, ani z druhej strany. Myslím si, že naozaj, vaše
výkriky, to je jedno, na koho sú adresu, neprospievajú veci. S faktickou pán poslanec
Polaček, potom pán poslanec Halenár. Potom bude v diskusii pán poslanec Jakubov.
p. Polaček, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor. Ja s vami plne
súhlasím. Ale prosím, ak sme sa rozhodli dodržiavať čas, tak ho buď dodržujeme a
nestrihajte mikrofón kolegom po minúte. Verejnosť to nevidí, že vy nás odstrihávate od
mikrofónu alebo inej kolegyni necháte 3 minúty plynúť faktickú. V rokovacom
poriadku máme minútu. Buď budeme diskutovať rovnako, buď budeme diskutovať
naozaj rovnako alebo potom ako predsedajúci to striktne dodržujte.
p. Raši, primátor mesta - Takže na to, súhlasím s pánom poslancom Polačekom. Teraz chcem
poprosiť všetkých členov a nielen poslancov mestského zastupiteľstva, ale potom aj
vystupujúcu verejnosť, poprosím technikov, po minúte faktickej vypíname, po troch
minútach rozpravy vypíname, aby sme dodržali poriadok tak, ako navrhol pán poslanec
Polaček. Ďakujem pekne, súhlasím. Dol to dobrý nápad. Pán poslanec Halenár faktická.
Minúta, nech sa páči.
p. Halenár, poslanec MZ - Faktická poznámka. Dostal som tu celkom vtipnú poznámku, že
bránim Smerákov. Ja vám chcem povedať, že ja týchto ľudí, nikdy! Neexistuje. Ale
dobrá pripomienka by bolo, nech sa konečne už dakto postaví z koalície, ktorá tu je, má
väčšinu dlhé roky a povie niečo na obranu tohto, čo tu teda... tohto bodu, ktorý tu je.
Ale chcem reagovať na kolegyňu, pani poslankyňu Iľaščíkovú. Hovorila o tom, že
zavedenie systému, je zavedenie poriadku. Ja vám poviem, čo je najväčší problém v
tomto meste. V tomto meste je najväčší problém ten, že nejestvuje žiadna iná,
momentálne alternatíva lepšieho, efektívnejšieho systému. A všetci si prajeme, aby sme
mali, čo najviac áut, aby sme bohatli. Dokedy, prosím, budeme uťahovať zo zelene?
Dokedy budeme ukrajovať zo zelene na plošné parkoviská? Príde tu nejaký lepší
systém, okamžite...
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, minúta. Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa pán
poslanec, ale sľúbil som, že budeme naozaj striktne dodržiavať Rokovací poriadok, ako
to chcel pán poslanec Polaček. Pán poslanec Jakubov tri minúty.
p. Jakubov, poslanec MZ - Ďakujem pekne pán primátor. Dámy a páni, ja budem vyslovene
faktograficky. Dnešný bod je Prenájom ďalších úsekov miestnych komunikáciu za
účelom prevádzkovania parkovacích miest pre spoločnosť EEI. Mne osobne je jedno, či
je to spoločnosť EEI, AA, BBB. S touto spoločnosťou má mesto Košice podpísanú
desaťročnú zmluvu. Ak my dnes prenájom týchto parkovacích miest neschválime,
spoločnosť povie, podľa platnej zmluvy, vy ste mesto nesplnili podmienky, my
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nebudujeme. Ale naďalej bude prevádzkovať to, čo prevádzkuje v Starom Meste.
Pretože to je fakt. Zmluva je podpísaná. Čiže my sa nebavíme o parkovaní, o rozšírení
zón dnes, aj keď 90 % príspevkov k tomu smeruje, ale k tomu, ak neumožníme EEI
stavať ďalšie parkovacie miesta, povedia, to sú dvaja zmluvní partneri, to je súkromná
spoločnosť, mesto Košice nesplnilo si svoje. Nebudujeme. A budú spokojní a budú
ďalej prevádzkovať to, čo doteraz prevádzkujú. Majú na to ešte zhruba 8 rokov, pokiaľ
sa niečo neudeje. Otázka B. VZN a parkovanie, ako také. Ja chcem povedať len tri
fakty. Toto VZN bolo schválené 22. júna 2015, čiže pred rokom a rok bolo zverejnené
6. júla 2015. A všetci poslanci, ako tu sedíme, všetkých 41 poslancov si mohol nájsť
formu, ak je k tomu niečo proti alebo protest, 12 mesiacov komunikovať a riešiť to, čo
sa dalo vyriešiť. A riešime to dnes, pár dní predtým, ako je účinné. Pretože účinné má
byť od 1. júla 2016. Dámy a páni, ktorí dnes protestujete, kde sme sedeli? A môžem to
vzťahovať aj na seba, rok, ak sme boli s tým nevysporiadaní? Ale riešime to pár dní
pred účinnosťou. VZN je platné. My sa dnes vôbec o ňom nebavíme. De facto mesto
Košice má právo podľa svojho interného zákona, ktorý schválili poslanci 1. júla začať
riešiť parkovaciu politiku v zónach 1 až 10. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pán poslanec Polaček a poprosím teda, z
organizačného, aby zároveň aj rátali koľkokrát sa prihlási poslanec s faktickou
poznámkou. Lebo ako ma pán poslanec Polaček upozornil, poslanec môže v rozprave s
faktickou poznámkou žiadať informácie a vysvetlenia k prerokovávanému bodu
programu a to najviac 2-krát v tej istej veci. Čiže pán poslanec Polaček, nech sa páči.
p. Polaček, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja chcem len doplniť pána
starostu zo Západu, pána Jakubova. Áno, v júli 2015 poslanci, niektorí neschválili,
niektorí schválili VZN, ktorým sa hovoria pravidlá a financovanie a zároveň je tu platná
zmluva od roku 2012, ktorá len hovorí o tom, že máme možnosť rozšíriť parkovanie do
zóny 1 až 10. To, že parkovacia zóna v rámci centra mesta funguje je neodškriepiteľné.
Aj budem veľmi rád, ak spoločnosť EEI nám dokáže v tejto centrálnej zóne, že to
naozaj myslí vážne, že naozaj vie preinvestovať milióny eur, a že naozaj tá doprava a
fungovanie bude tak, ako nám bolo deklarované. Rád by som pripomenul, že 1.
novembra 2015 malo, naozaj, malo vstúpiť do platnosti parkovanie v zónach 1 až 10...
Nestihnem svoj príspevok, ale určite budem pokračovať, ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Poprosím technikov, aby evidovali počty vystúpení
jednotlivých poslancov, aby sme dodržiavali Rokovací poriadok. Ďakujem pekne. Pán
poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Tak najprv ku pánovi
Jakubovovi. Neviem, že či si dôsledne prečítal návrh na uznesenie, bohužiaľ. Rád by
som bol, keby mi ukázal, kde v tomto návrhu konštatujeme, že spoločnosti EEI dávame
do nájmu pozemky, na ktorých postaví nové parkovacie miesta? My jej dávame
existujúce miestne komunikácie. Žiadne pozemky, na ktorých by stavala. Tzn. je to
zavádzanie zo strany pána Jakubova. A teraz k zavádzaniu zo strany pána primátora.
Pán primátor si totižto neprečítal bod číslo 2) v § 26 „Faktickou poznámkou môže
poslanec reagovať na vystúpenie predchádzajúceho rečníka. Reagovať na vystúpenie
predchádzajúceho ročníka môže poslanec len raz.“ Bod 1) sa vzťahuje na pána
primátora, bod 2 na poslancov v diskusii. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Myslím si, že ste to povedali zle. Pán poslanec Žarnay faktická.
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Nech sa páči.
p. Žarnay, poslanec MZ - Prepáčte, len chcem využiť časový priestor. Dostal som informáciu,
že mestská polícia pre pred magistrátom odťahuje autá, ktoré sú umiestnené v strede.
Tak, aby si občania išli tie autá vyzdvihnúť alebo preparkovať.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pán poslanec Kaifer, po ňom pán poslanec Brixi.
p. Kaifer, poslanec MZ - Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ja sa vyjadrím k trom
veciam. A to k spôsobu parkovania, potom k prejednávajúcemu bodu a to nájomnej
zmluve a potom ešte k sume. Čo sa týka spôsobu parkovania, budem hovoriť najmä o
rezidentskej lokalite 1 až 3, v tej lokalite bývam a môžem zodpovedne povedať, choďte
sa tam aj sami pozrieť. Môžete krúžiť, nadávať, blúdiť. Neviete zaparkovať počas dňa
ani večer. Je tam Aupark, Vysoká škola bezpečnostného manažmentu. Je to blízko
centra. Choďte sa pozrieť na Roosweltku počas dňa, či sú voľné parkovacie miesta na
Palárikovej, Jantárovej, Ludmanskej, Fibichovej, Zlatej, Krivej? Nenájdete jedno voľné
parkovacie miesto, pretože všetci len prejdú cez Aupark a sú v Starom meste. (Nechajte
ma dohovoriť, nechajte ma hovoriť.) Spôsob parkovania je vyriešený všeobecne
záväzným nariadením. Ak my tento bod neschválime, všeobecne záväzné nariadenie
bude platiť ďalej a bude povinnosťou mesta spoplatniť za tieto povinnosti, ktoré sú
uložené vo všeobecnom záväznom nariadení. Môžeme rokovať o tom, že ako to je na
KVP alebo v iných lokalitách, ktoré v súčasnej dobe sa neriešia týmto všeobecným
záväzným nariadením, ani nájomnou zmluvu. Tam je iný problém. Napr. v tejto
lokalite, nárazníkovej, rezidentská zóna 1, 2, 3, 4, určite sú to kvôli tomu, pretože z
mesta majú dosť blízko do týchto lokalít a tam zaparkujú svoje auto, ako aj zamestnanci
a návštevníci Auparku, ako aj prednej časti Hlavnej od Auparku. Čiže my to tam
potrebujeme riešiť. Určite je pre tieto lokality rezidentské, je to vhodný spôsob riešenia.
Môžeme sa baviť o sume, kto to bude robiť, to je druhá vec. Teraz prejdem k nájomnej
zmluve, o ktorej budeme mať teraz hlasovať. Táto nájomná zmluva hovorí o tom, že má
alebo bude tam zakomponované, že sa majú vytvoriť nové parkovacie miesta. No, ako
ideme spochybňovať niečo, čo bude uvedené v tejto zmluve ako povinnosť niekoho.
Ako keď s tým nesúhlasíme už dopredu, predtým jak je podpísaná zmluva, tak ako, je to
naša hypotéza, ale nie je to skutkový faktický stav. Ak dáme niekomu, teraz poďme po
čísle, ja nebudem nikomu tu rozprávať nepravdy, ale poďme spolu počítať. Ak dáme si,
zaplatíte si v Starom meste, máte tam, že jedno euro s DPH ste zaplatili. 50 % zo sumy
35 eur dajme tomu, o rezidentských kartách budem hovoriť, alebo z jedného eura ide
mestu, čiže 50 centov. Následne 20 % je DPH-čka. Máme 70. Ostáva 30, z ktorých
musia vytvoriť nové parkovacie miesta a musia urobiť ďalšie veci, kamery a iné
systémy, plus daň z príjmu je 22 %. Ja nehovorím, môžeme sa baviť o sume, že či to
bude 60, či to bude koľko percent, stále takýto návrh som tu však nepočul. Nikto nedal
návrh, že poďme meniť inú sumu. Nikto nedal návrh, ako iným spôsobom zmeniť
všeobecne záväzné nariadenie. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. S vystúpením v rozprave pán poslanec Brixi. Nech
sa páči.
p. Brixi, poslanec MZ - Ďakujem pekne pán primátor. Kolegyne, kolegovia, ctení zástupcovia
verejnosti. Myslím, že nikomu z nás nie je príjemná situácia, v ktorej sme dnes ocitli. A
teda asi sa žiada povedať, že ak sa niekde stala chyba, tak je našou povinnosťou sa za
ňu ospravedlniť. Ale fakt je ten, že počúvame tu mnoho výhrad od ľudí, ktorých sa
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reálne parkovacia situácia, parkovacie problémy dnes nedotýkajú. A preto chcem
poprosiť vás, kolegyne, kolegovia, chcem poprosiť vás kolegyne .. aj pán primátor, aby
ste umožnili o vystúpenie a dali súhlas pánovi poslancovi Mestskej časti Staré Mesto,
pánovi Djordjevičovi, ktorý tu dnes zastupuje 5 a pol tisíc občanov, ako zástupca
Stavebného bytového družstva a zástupca spoločenstiev vlastníkov bytov z Kuzmányho
sídliska. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Myslím, že tak, ako sme dali možnosť štyrom
ľuďom z... ktorí prišli s inými organizátormi, tak asi je všeobecný súhlas aj na pána
Djordjeviča. Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ - Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne za slovo. Ja, pán primátor,
mám iný názor. Ja mám na to názor taký, že dnes je potrebné zablokovať firmu EEI.
Úplne zablokovať. A jednoducho otvoriť ... a otvoriť všeobecno záväzné nariadenie 157
a tieto anomálie riešiť. Sú tam anomálie o ktorých vieme už teraz. Už teraz vieme
o nich. A ideme hlasovať o niečom, čo vlastne úplne zabijeme. To je - jednoducho zablokovať firmu EEI.
p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Gibóda ... s faktickou alebo do rozpravy?
p. Gibóda, primátor mesta - Faktická poznámka. Pán primátor, už pred časom ste povedali, že
po pánovi Gregovi budú vystupovať štyria prihlásení zástupcovia obyvateľov.
Poprosím, dajte im slovo.
p. Raši, primátor mesta - Dobre. Môžete vystúpiť v rozprave. Už počkáme na vystúpenie pani
Iľaščíkovej a potom dáme vystúpiť zástupcom - jedným aj druhým. ...Pani poslankyňa
Iľaščíková a po nej vystúpia zástupcovia za ... teda organizátorov a potom vystúpi za
druhú stranu pán Djordjevič. Nech sa páči pani poslankyňa.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ - Ďakujem, ja sa ospravedlňujem za moju faktickú, ktorá bola
troška viac... dlhšia ako by mala. Ale chcem sa ešte vrátiť k informovanosti. Bolo tu
spomenuté, že –hej- alebo vyčíta ...vytýkanie mestu, že malo na to rok a nerobilo nič. Ja
sa napr. chcem opýtať tých kolegov, ktorí tu hovoria, že to, čo je pripravené, to čo bolo
schválené a celý systém, ktorý by mal fungovať a ako by mal fungovať je zlý. Že prečo?
Tiež mali rok na to, aby nám- možno- kolegom, predložili nejaký lepší systém, nejaké
lepšie návrhy. A potom sa chcem spýtať aj pánov starostov dotknutých mestských častí,
tak isto - myslím, že bola dosť dlhá doba na to, aby okrem tých možno pripomienok,
ktoré boli teraz predložené a o ktorých hovoríte, že neboli akceptované, ste prišli možno
s lepším riešením, ktoré by pomohlo vašej mestskej časti. Veď predsa parkovanie tak,
ako je, nie je tento rok, ani minulý rok. Je už tu viac rokov neúnosné. A podľa môjho
názoru - a každý my dá za pravdu, každým rokom bude horšie a horšie. Pretože v
rodinách áut pribúda, tak isto pracujúcich pribúda, firiem pribúda. Čiže - proste
parkovanie treba riešiť. Dajme tomu, čas tak ako som povedala, uvidíme, ako čas ukáže.
A ja si myslím, že ani mesto, ani nikto z nás, poslancov, nehovorí, že to, čo teraz
schválime, je už konečná. Ďakujem.... A ešte ...a ešte ak môžem dodať, chcela by som
sa aj kolegov a možno aj vás tu, hlavne kolegov poslancov, ktorí tak hovoria, že... prišli
protestujúci - toľko a toľko, čo hovoria na to, ako bolo povedané - je tu petícia so 4 s
podpismi 4 tis. ľudí. Čo týmto ľuďom potom máme my poslanci povedať? Ako máme
potom týmto ľuďom vyhovieť, ktorý sú za to, aby sa riešila riešilo parkovanie v meste.
A sú to hlavne ľudia dotknutých mestských častí a hlavne ulíc, kde... ktoré im
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obsadzujú- či už návštevníci, či už pracujúci ľudia, ktorí majú vyhradené v parkovacích
domoch, ale neplatia z istých dôvodov. Treba potom vyvinúť tlak aj na to, a to nie je
problém nás, mesta, je tu problém Národnej rady. Máme tu poslancov - aby štát prijal
také zákony, aby firmy alebo respektíve nehnuteľnosti, či už podnikateľské subjekty,
aby si stavali vlastné parkoviská, aby sa neodchádzali zákony tým, že sa prenájmu
parkovacie plochy na určitú dobu, pokiaľ sa vydá stavebné povolenie a potom títo
ľudia, títo podnikatelia, ktorí vyberajú... a ktorí majú zisk z toho, že prenajímajú svoje
plochy, svoje priestory nebytové, obsadzujú.....
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pani poslankyňa. Ďakujem pekne. Teraz poprosím
zástupcov občanov. Dám slovo pánovi poslancovi ...pán poslanec - chcel som povedať,
že kým dám slovo vám, aby sa pripravil prvý zástupca občanov. Tak vás poprosím
láskavo, vy ste poslanec mestského zastupiteľstva, čiže má slovo pán poslanec Gibóda,
potom poprosím zástupcov občanov ...potom vás láskavo poprosím, aby ste nám aj
povedali- že vaše meno, aby sme vedeli, že ktorý z menovaných ste. Nech sa páči, pán
poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, pán primátor. Najprv
poprosím odstrániť stopku z môjho vystúpenia, pretože som ešte nevystupoval v
rozprave, čo som prihlásený do rozpravy. Potom k pani Iľaščíkovej - veľmi sa teším na
jej príspevok v bode číslo 34, kde mesto Košice chce prenajať za euro zelenú plochu pre
parkoviská, lebo práve teraz to znegovala a ako člen majetkovej komisie.... Teším sa na
jej vystúpenie v tomto. A zároveň, ešte dovoľte, aby som zareagoval na to, že tu
nepredkladáme návrhy. No, pani Iľaščíková, pred rokom, keď sme schvaľovali toto
VZN, sme sa pýtali - prečo 35 eur? Prečo nie 20 eur? Nikto nám to nevysvetlil.
Predkladali sme návrhy, ktoré by zjemnili tieto podmienky voči obyvateľom. Vtedy ste
ich neodhlasovali. Prosím, nezavádzajte, že ľudia, ktorí vyzývajú občanov, aby prišli na
zastupiteľstvo a zaujímali sa o veci verejné, neinformujú. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Aby nedošlo k nedorozumeniu, môžeme dať teraz slovo zástupcom,
pán poslanec Gibóda? Lebo ste, ešte prihlásený do rozpravy. Môžem dať slovo
zástupcom, hej? Aby som, naozaj, nechcem mať s vami nejaký konflikt. To by ma
veľmi mrzelo. Takže teraz vystúpia postupne schválení všeobecným súhlasom dokopy
piati zástupcovia verejnosti. Chcem vás požiadať, tak isto, ako poslanci mestského
zastupiteľstva, máte čas 3 minúty. Po tejto dobe bude vaše vystúpenie ukončené. Nech
sa páči, máte slovo.
p. Lörinc, občan mesta, poslanec MČ - Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Moje meno je
Ladislav Lörinc a som tu zástupca zvolávateľov tohto protestu. Dovoľte, aby som vám
prečítal oficiálne stanovisko zvolávateľov. Vážený pán primátor, vážený zastupiteľský
zbor, vážení občania, dovoľte mi tlmočiť vám v mene ľudí, s ktorými tu dnes stojím
odkaz týkajúci sa problematiky parkovania v Košiciach. Zmluva je podpísaná od roku
2012, VZN schválené od roku 2015. A predsa tu dnes máme občanov, ktorí si vybrali
dovolenku v práci, len aby vám ukázali, že nesúhlasia s tým, čo ste doteraz schválili,
respektíve v schvaľovaní čoho dnes chcete pokračovať. Kde ste boli doteraz? Pýtajú sa
nás. Ak chcete uvariť žabu, musíte vodu zohrievať pomaly, aby nevyskočila. To sa v
Košiciach deje v otázke parkovania už od roku 2012. Varíte nás pomaly. Vtedy bolo na
pripomienkovanie veľmi skoro, teraz už je neskoro. A kde ste boli doteraz? Pýtate sa.
Na zásah a protest Rastislava Trnku, môjho kolegu predkladala EEI koncepciu 2-krát.
18 mesiacov táto firma vyberala poplatky protiprávne. Musel sa kvôli tomu zmeniť
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zákon v Národnej rade. VZN bolo schválené s ročným predstihom a predsa informačná
kampaň začala pred niekoľkými týždňami. Doteraz neboli vybudované žiadne
parkovacie miesta, pričom, podotýkam, že zmluva je platná od roku 2012. Čo viac
chceme? Dá sa o tomto procese povedať, že je zjavne výhodný pre mesto Košice?
Komu toto riešenie vyhovuje? Riešenie parkovania od EEI je super pre firmu EEI, ktorá
v podstate vyberie peniaze od ľudí a následne ich investuje. Budeme mať síce možnosť
platiť kartou a merače znečistenia ovzdušia, ale parkovacie miesta nám len namaľujú.
Koncepcia EEI s poplatkom 35 eur totiž neráta s výstavbou parkovacích garáží, tak ako
je trendom všade v Európe. Budú aj naďalej zaberať trávnaté plochy. Ak predsa
parkoviská postavia, tak to bude len na zanedbaných zelených plochách, vďaka
nezodpovednosti správcu zelene. Riešenie parkovania je pre mesto a zastupiteľstvo iba
horúcim zemiakom, ktorý ste len prehodili na stranu súkromnej firmy. A viac vás už
nezaujíma. Na toto riešenie parkovania však najviac doplatia samotní Košičania,
rezidenti. Zaplatia si za to, že sa problém vytlačí do iných zón a ulíc mimo centrálnu
mestskú zónu. Napr., ak spomíname problém T-Systems, tak tí z Vojenskej prejdú na
parkovanie na Považskú a po pol roku nám príde Terasa, ktorá bude žiadať koncepciu
taktiež, lebo bude musieť riešiť situáciu na Považskej. Miesto, im však, rezidentom, nič
negarantuje. Zaplatia si aj za prepisy áut, nové doklady k trvalým pobytom a návštevu
iných spoplatnených zón, tak ako to je uvádzané teraz vo VZN. Občania si zaplatia za
krúženie okolo vlastného bloku s rovnakým výsledkom. Ak sme chceli zvýhodniť
rezidentov domácich, prečo nie je prvá karta zadarmo k jednému bytu? Jedna karta bez
potreby zmeny dokladov a ďalších platených úkonov. Parkovacia politika ma v prvom
rade riešiť parkovanie, nie nájomné zmluvy a podielové dane mesta Košice. Na to tu
máme predsa iné orgány. Prečo firma EEI nepostavila parkovacie domy s dostatočnou
kapacitou v každej rezidentskej lokalite ešte predtým, ako pristúpili k samotnému
spoplatneniu?
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pán poslanec, nasleduje ďalší zástupca
organizátorov, pán poslanec Trnka z Mestskej časti Košice - Staré Mesto. Nech sa páči.
p. Trnka, občan mesta, poslanec MČ - Ďakujem pekne vážený pán primátor, vážené panie
poslankyne, páni poslanci, vážení občania. Dovoľte mi trošku sa vrátiť do minulosti,
keďže tam niekde to celé začalo. Táto otázka mi iste všetci dáte za pravdu, je príliš
komplexná, zložitá a zasahuje do rôznych oblastí nášho života aj kompetencii mesta. Pri
každých takýchto závažných krokoch je takým pravidlom, aj na úrovni štátu, aj vo
vyspelých demokraciách, že sa urobí nejaká štúdia realizovateľnosti, alebo štúdia
uskutočniteľnosti. Ide v podstate o to, aby mesto, alebo verejný orgán mali
dokumentáciu k tomu, že ten a ten krok je najlepší a najvýhodnejší pre všetky
zúčastnené a dotknuté strany. Ja som do dnešného dňa, po možno štyroch rokov, čo sa
tomuto venujem nevidel žiadnu takúto štúdiu. Čiže nikto, nikto relevantne nevie
zdokladovať, že takýto krok bol výhodný pre mesto Košice a pre jeho obyvateľov. Tzn.,
zazmluvniť si externú firmu, ktorá bude poskytovať parkovacie služby. Čiže, toto je
z minulosti. Keďže tento krok nenastal, dejú sa tie následné kroky, ktoré - jedným z
nich je aj dnešné zastupiteľstvo. Ja musím za Staré Mesto povedať, že bývam v
centrálnej mestskej zóne niekoľko rokov alebo odjakživa a poznám tú históriu vývoja
parkovania. A môžem povedať, že taký problém s parkovaním ako máme teraz, napr.
môžem spomenúť aj konkrétne ulice, ale proste nie je žiadna garancia, keď si človek
kúpi túto rezidenčnú kartu, že na týchto dvoch, troch uliciach zaparkuje každý deň, keď
príde večer domov. Nemôžeme hovoriť o tom, že priorita je na rezidentovi, ak napr. po
ôsmej už nefunguje ani „odťahovka“ a z rezidentského miesta nikto neodtiahne auto,
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ktoré tam stojí. Čiže a mestská polícia, samozrejme keď alebo, nechcem povedať, že
mestská polícia, ale skôr EEI proste nemá prioritu riešiť rezidentov, pretože z týchto
rezidentských kariet má možno menšie príjmy alebo tržby, ako z tých jednorazových
hodinových lístkov. Čiže nemôžeme toto tvrdiť, že priorita je na rezidenta. A zároveň
nemôžeme tvrdiť, že je tuná táto priorita, keď v podstate rozdiel medzi cenou
rezidentskej karty za jedno euro a za sto euro je v počte rezidentov, alebo v počte
vydaných rezidentských kariet, nie je žiadny. Čiže rozdiel je jedine ten, že sa zvyšujú
tržby súkromnej spoločnosti. A ešte...
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Poprosím ďalšieho obyvateľa, číslo 3, pokiaľ mám
dobre poznačené. Pán Labaš prišiel k druhému mikrofónu, takže nech sa páči, máte tri
minúty.
p. Labaš, občan mesta - Dobrý deň prajem. Vážený pán primátor, vážené mestské
zastupiteľstvo. Pôvodne som nechcel vystúpiť k tejto téme, ale vzhľadom na očakávané
obštrukcie, k čomu aj došlo, pri prísnom časovom limite, ktorý nebol schválený, ako iný
limit, tak som sa rozhodol, že dokončím príspevok pána Lörinca, ktorý je oficiálnym
zvolávateľom tohto zhromaždenia. Verím, že vaša snaha aj pohnútky boli a sú úprimné
a chceli ste zlepšiť život Košičanom. Ak je ale dnes, po štyroch rokoch práce a
vytvárania pseudokoncepcií parkovania váš jediný argument, že nič lepšie nemáme a
lepšie je takéto riešenie s chybami, ako to, čo bolo doteraz, tak si so všetkou úctou
myslím, že je to žalostne málo. A niekde na začiatku sa stala veľká chyba. Dnes to máte
možnosť svojim hlasovaním napraviť a ukázať, že vám skutočne záleží na Košičanoch a
nechcete, aby sa stali otrokmi vlastnej parkovacej politiky. Žiadame firmu EEI, aby
zvážila svoju schopnosť a ochotu vyvážiť svoj biznis splnením požiadaviek občanov a
podľa toho zvážila zotrvanie v Košiciach. Žiadame vás poslancov, aby ste zamietli
predložený návrh uznesenia a namiesto neho pripravili priestor pre založenie
špecializovaného mestského podniku, ktorý bude v súlade s platnými dokumentmi
mesta v oblasti dopravy vykonávať komplexnú správu parkovania, v doposiaľ
nespoplatnených zónach. Verím, že založenie mestského podniku vyjadríte aj
prednesením návrhu uznesenia. Mám za to, že výber parkovného nemá byť za účelom
zisku, ale za účelom rozvoja. Súkromná firma reprezentuje biznis, mesto rozvoj.
Parkovanie nie je biznis a dnes sme vám to tu všetci spoločne prišli povedať. Mesto to
dokáže. Keď nie s týmto vedením, počkáme si na výmenu. Svojím vystúpením
reprezentujem názor zvolávateľov zhromaždenia občanov. Vystúpenia ostatných
občanov mesta, pokiaľ by k nim došlo, prosím považujete za ich osobné názory a
nezamieňajme si ich s týmto oficiálnym postojom. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta - Ďalší má vystúpiť pán Gál. Nech sa páči, tento mikrofón, tri minúty,
nech sa páči pán Gál.
p. Gál, občan mesta - Vážený pán primátor, vážení poslanci, vážení občania. Ja uvediem
konkrétny prípad. Keďže vlastne celú túto parkovaciu koncepciu riešili dopravní
experti, tak spomeniem, určite mapky poznáte, keďže ste strávili niekoľko hodín ich
lúštením a štúdiom. Ja vlastním nehnuteľnosť na Rastislavovej ulici číslo 3. Sú tam
vchody a je to jeden pozdĺžny blok v zóne 5. Sú tam vchody 1, 3 a 5. Nikto z mojich
susedov nedostal ten plánik, ako je to zamýšľané. Možno je to z toho dôvodu, že práve
tento obytný blok nemá ani jedno parkovacie miesto. Parkovisko oproti tomuto
obytnému bloku už patrí do zóny 4. Keďže ja, ako občan, som nedostal nič od firmy
EEI, žiadne upozornenie, žiadne upovedomenie, žiadnu informáciu, tak som si napísal
26

niekoľko mailov, ktoré si môžu aj dohľadať zástupcovia spoločnosti, ak majú mailový
server a bolo mi povedané, že nemôžem zastať v zóne 4, musím parkovať v zóne 5.
Takže, najbližšie tak na pešo 500 metrov od vlastného domu. A aj to len v prípade, že sa
zmestím. Inak si môžem nájsť záchytné parkovisko a platiť si hodinové parkovné. Ja sa
len chcem opýtať, či toto je fakt pomoc občanom? A či toto mne, ako vlastníkovi
nehnuteľnosti, ako rezidentovi má vôbec pomôcť k môjmu životu? Doteraz nebola
žiadna koncepcia, parkovalo sa hlava-nehlava a ja som dokázal zaparkovať obidve autá,
a podotýkam, chodil som domov vo večerných hodinách. Takže väčšina ľudí už doma
bola. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Teraz pán Djordjevič, nech sa páči, máte slovo, tri
minúty.
p. Djordjevič, občan mesta, poslanec MČ - Dobrý deň. Ďakujem vám za možnosť vystúpiť.
Volám sa Michal Djordjevič. Som zástupcom vlastníkov bytov na Škultétyho ulici číslo
2, kde aj bývam a zastupujem viac ako 130 obyvateľov tohto bytového domu. No
rovnaké problémy majú aj obyvatelia Kuzmányho ulice, Vojenskej, Dargovskej,
Karpatskej, Muránskej a Floriánskej ulice, na ktorých žije viac ako 3 tis. ľudí dokopy,
na Kuzmányho vyše 5 a pol tisíc. A preto tlmočím ich prosby aj ako nezávislý poslanec
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Staré Mesto. Našim denným bojom za
našu dôstojnosť, sa stalo, bohužiaľ, parkovanie pred vlastným blokom, na čo ako
vlastníci máme mať nárok. Na našej ulici parkovali odjakživa návštevníci centra mesta,
ktorí nechceli platiť parkovné. No, bolo to v princípe znesiteľné. Až do času, kým sa
postavilo business centrum Cassovar a začali v ňom pracovať zamestnanci spoločnosti
T-Systems, ktorých je momentálne na Žriedlovej ulici viac ako 2400. Odvtedy sa
situácia rapídne zhoršila. Na našej ulici začali parkovať autá s evidenčnými číslami
okresov, ktoré tu dovtedy neparkovali. Ako napr. Trebišov, Sobrance, Rožňava, Prešov
či Michalovce. Pri príchode domov, počas dňa, viac ako 20 minút hľadáme parkovacie
miesto pred vlastným blokom. Niekedy ho vôbec nenájdeme. Často sa nám stáva, že
sme tak rezignovaní, že radšej zaparkujeme a zaplatíme parkovné, my domáci, na
spoplatenom parkovacom mieste, na Ulici dr. Kostlivého, len aby sme mohli ísť domov.
Je to podľa vás normálne? Starší ľudia, matky s deťmi, ale aj pracujúci nemôžu
zaparkovať pre hulvátov, ktorí zarábajú veľmi slušne v tejto firme. Aj napriek tomu,
nedajú pár eur na to, aby zaparkovali v business centre za poplatok, alebo v parkovacom
dome pri Steel Aréne, ktorý bol niekoľkokrát ponúknutý za tak výhodné ceny, za ktoré
sa nedá prenajať v dnešnej dobe ani garáž. Veď, za ich nedotknuteľné právo parkovať
zadarmo, pred našimi blokmi aj naďalej nás obmedzovať, týrať bojuje aj ich kolega a
zamestnanec tejto firmy Ladislav Lörinc, ktorý žije na sídlisku KVP a téma
rezidentského parkovania sa ho nemá ako dotknúť. Čiže je motivovaný buď politicky
alebo ekonomicky. Ale o tom si urobte názor sami. Tak isto sa pridávajú poslanci z
iných mestských častí, ktorí nemajú ani poňatia o našich problémoch. Asi iba preto, aby
sa zviditeľnili, keďže pozitívnou činnosťou to nedokážu. Drvivá väčšina našich
obyvateľov rezidentské parkovanie podporuje, aj za cenu 35 euro za rok, preto, že sme
si, že sme si vedomí, že je to v prepočte menej ako 3 euro mesačne. A na benzíne, ktorý
spálime hľadaním parkovacieho miesta utratíme ročne viac. Už naozaj chceme
skoncovať s tým, že budeme neustále otrokmi niekoho, kto si príde do nášho okolia
zarobiť a my z toho máme dennodenný problém. Tak vás preto, vážení mestskí
poslanci, v mene všetkých obyvateľov žiadam, aby ste si uvedomili, že toto už nie je o
politike, ale o dôstojnosti obyvateľa.
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p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Gibóda a
potom pán poslanec Polaček.
p. Gibóda, poslanec MZ - Faktická poznámka. Poprosím kľud. Sme tu v demokratickej
diskusii. Každý názor by sme si mali vypočuť. Ja som vnímal výčitky miestneho
poslanca zo Starého Mesta. Verte mi, aj ja hľadám parkovacie miesto, častokrát večer.
Na obranu pána Lörinca by som uviedol, že podľa mojich informácií má parkovaciu
kartu a parkuje v parkovacom dome v spoločnosti Cassovar. A čo sa tohto týka, ja
verím týmto obyvateľom Starého mesta, lenže takto sa posunieme na Sever a ďalej na
Juh a opäť ešte raz na Sever a na Západ. A všetci budeme platiť 35 eur, ktoré nám nikto
nevysvetlil. A my na to nechceme sa skladať mestu a spoločnosti EEI. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Petrvalský, pretože pán poslanec Polaček reagoval už
2-krát s faktickým poznámkami k prerokovávanému bodu. Pán poslanec Petrvalský,
nech sa páči.
p. Petrvalský, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ďakujem pán primátor za slovo. Ja len
chcem zareagovať na tu predrečníkov, ktorí hovorili, že mesto by to malo robiť a mesto
je dobrým správcom. Spomeňte si na obdobie, keď parkovacie, keď parkoviská a
parkovací dom prevádzkovala mestská firma. Ročne obrovské straty vykazovala.
Nevedeli sme čo s ňou. Práve kvôli tomu sme tento celý systém dali súkromnej firme. A
až po jej príchode sa napr. straty v parkovacom dome pri Steel Aréne znížili. Dovtedy
mesto neskutočne doplácalo na tieto záležitosti. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pán poslanec. S faktickou reaguje pán poslanec
Halenár. Nech sa páči, máte slovo, pán poslanec Halenár.
p. Halenár, poslanec MZ - Faktická poznámka. Už som na rade? OK. Ďakujem. No, ja som
ešte nedostal odpoveď na moju otázku, akým spôsobom bude stanovený a
odkontrolovaný počet zaplatených rezidentských kariet, vyhradených, atď. v tých...
podľa tohto nájmu? Lebo podľa toho sa bude odvíjať vlastne aj to množstvo peňazí,
ktoré pôjde do tých zón, tak, ako ste povedali, pán primátor. A druhú vec, čo by som
chcel povedať, mohol by niekto vystúpiť z firmy EEI, s konkrétnymi skúsenosťami?
Ako je to, keď sa najprv postaví hromadná parkovacia garáž, hromadný parkovací dom
napr., ako ten pri Steel Aréne a až následne sa zavádza regulované parkovné? Bolo by
dobré, teda, ak by niekto vystúpil z firmy EEI, aby táto požiadavka, ktorá tu zaznela od
pána poslanca KVP Lörinca, aby bola zodpovedaná konkrétnym príkladom z Košíc.
Chcel by som, už nie.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Po pánovi poslancovi Kaiferovi dáme možnosť
vystúpiť k zástupcovi spoločnosti EEI. Čiže pán poslanec Gibóda v rozprave.
p. Gibóda, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dámy a páni myslím, že
akýkoľvek máme názor na to, čo tu dneska prerokovávame, všetci vieme, že určitým
spôsobom parkovanie regulovať treba. Ale bohužiaľ, už zadanie mesta v tejto veci bolo
neodborné a účelové. Firma na koncepciu a na konzultáciu, áno, a mesto na realizáciu
koncepcie, tak ako to povedal zástupca starostu zo Starého mesta, pán Trnka. Namiesto
toho sme si našli firmu, z určitých dôvodov, ktorá realizuje obidve veci naraz a má
fakticky na 10 rokov nevypovedateľnú zmluvu. Nik nevysvetlil, z čoho bolo
vypočítaných 35 eur na vozidlo. A prečo mesto dostáva viac na úkor obyvateľov a za
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aké služby. Nik nevysvetlil, kam pôjdu financie? Do zón? Tak ako daň za psa. Pán
primátor, mesto vyberie 220 tis. za psa a iba 50 % alebo 30 % dá naspäť do aktivít pre
psíčkarov? Toto je daň za parkovanie. Záchytné parkoviská v každej zóne? Kde?
Amfiteáter, parkovací dom Jumbo, železničná stanica. A čo ďalšie zóny? Nikde som to
nenašiel. Parkovanie pre rodičov pred materskými školami a základnými školami. Živý
príklad z Banskej Bystrice, jedno parkovacie miesto pred materskou školou na jednu
hodinu medzi siedmou a ôsmou. A každý rodič môže stáť maximálne 15 minút. Všetci
vieme, že malé deti, do materských škôl sú také samostatné, že vyskočia z toho auta a
utekajú rovno do triedy. Vôbec ten rodič s nimi nestrávi 15 minút, kým ich vyberie
alebo odloží. Čo ostatní rodičia? Kde zaparkujú? Vyčíslenie hodnoty pozemkov, ktoré
dávame v tomto uznesení. Nikde to tam nie je dané! A potom nechápem teda ten
osobitný zreteľ? Na základe čoho? Zároveň uvádzate, že v tomto uznesení dávame EEI
priestor na pozemky, na budovanie nových parkovacích miest. Už som to spomínal pri
pánovi Jakubovovi v tomto uznesení dávame existujúce miestne komunikácie. Žiadne
nové pozemky, na ktorých by EEI mohla niečo stavať. Tzn. ešte raz jej budeme
prenajímať pozemky na výstavbu nových parkovacích miest. Pán poslanec Petruško sa
verejne vyjadril, že týmto sa zvýši bezpečnosť. Neviem, skade nabral túto
dezinformáciu, ktorou reagoval na iné dezinformácie, podľa neho, ale pokiaľ viem,
kamery majú snímať značky a nie vozidlá na parkoviskách. Potom, chýba tu prepojenie
na DPMK, na cyklotrasy z týchto záchytných parkovísk. A zároveň pán primátor, v
prílohe číslo 12, strana 3. Kde je tých 50 parkovacích kariet pre mesto Zvolen, ktoré je
tam napísané? A už 2 roky vás tuná upozorňujem na to, že tam je blbosť v meste so
zmluvou a vy na to kašlete! A takýto je váš prístup, pán primátor, k tomuto celému a ku
komunikácii s obyvateľmi.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pán poslanec Kaifer, nech sa páči.
p. Kaifer, poslanec MZ - Ja sa vrátim, pán poslanec Gibóda, k jednej vašej veci, čo ste
povedali ešte predtým, že ste dali pozmeňujúce návrhy k VZN. No, nedali ste. Vy ste
dali len to, že sa má zrušiť alebo neschváliť. To bol váš, pred rokom, príspevok k
tomuto VZN. Potom... nie, nie, k spôsobu parkovania hovorím a riešeniu statického
parkovania v týchto rezidentských lokalitách. Keď nie, prehrajte si záznam. Potom,
pozorne som si vypočul pánov obyvateľov, pána Lörinca, Labaša aj pána Gála. Ja len,
treba si uvedomiť, že pán Lörinc hovoril, že je proti spoplatneniu, resp. proti spôsobu
parkovania navrhnutému VZN. A potom pán Labaš hovoril, že je za daný systém, ale
nie za zmluvu s EEI, ktorá je predmetom tohto bodu. Čiže, ak nie sme za to, že sa má
parkovať týmto spôsobom VZN, tak sa mal predložiť iný návrh, ktorý by riešil. Lebo
problém je s tým, ako sa parkuje. Na Juhu určite je. Pán Labaš není za to, aby bola
uzavretá zmluva. No tak OK, však keď to teraz sa neschválili, tak to bude musieť robiť
mesto. Nezmení sa spôsob parkovania. To je druhá vec. Môžeme o tom rokovať, jasne.
Len poprosím, nech ma vypočujte. Pán Gál mal problém s tým, že nevie zaparkovať na
Rastislavovej ulici, ako sú záchytné parkoviská v okolí, ja chápem, že sú troška ďalej –
Kukučínova, Rázusova, chápem ho, ale kľudne sa to dá vyriešiť takým spôsobom, jak ja
som dal pozmeňujúci návrh. O tomto probléme som nevedel, pán Gál. Kľudne by som
ho aj ja riešil pozmeňujúcim návrhom, tak jak z rezidentskej lokality jednotky môžu
parkovať v rezidentskej lokalite dvojky. Hravo, ak je to problém, dá sa zmeniť toto
VZN. Ja s tým nemám akýkoľvek problém. Treba vyjsť v ústrety. Lebo keď je vám
bližšie cez cestu, ja s tým nemám problém, aby sa tam parkovalo. Spýtame sa, že či sú
tam nejaké iné problémy. Ale ja si nemyslím, nevidím teraz nejaký problém, aby sa toto
kľudne mohlo vyriešiť. Čiže niektoré problémy sa dajú aj za chodu. Určite za pol roka
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sa prehodnotí tento systém. No musíme niečo začať, aby sme vedeli, jak sa to vyvíja.
Chápem, že je tu problém a môže byť problém s nájomcami. Skúste ma nechať
dohovoriť. Môže tu byť problém s nájomcami, ktorých budeme možná riešiť, ak
nájdeme vhodné riešenie, nikto zatiaľ nenavrhol iný spôsob, ako je navrhnutý. Ale
kričať, že je zlý, no tak, ako, nie je to najlepší spôsob, ktorý sme schválili vo VZN, že
by som tu teraz kričal, že je to super, ale nikto nedal lepší. Ani nikto mi nepovedal, že
týmto spôsobom to bude lepšie. Čo je dôležité, aby to mohlo fungovať, pretože parkujú
tam ľudia, na našich miestach, tí, ktorí nechcú platiť. A nie sú z danej lokality. Ja
hovorím stále o 1 až 5 na Juhu rezidentskej lokalite. Čiže v tomto prípade kontrola
výberu, kontrola v podstate plnenia VZN a kontrola zo strany EEI, aby sme mali
prehľad o tom a vedeli odkontrolovať, koľko je vôbec príjem. To sú dve zásadné veci,
ktoré sa musia splniť, aby sme vedeli naplniť ten zmysel nášho VZN. Inak my budeme
parkovať pri bloku a platiť si to alebo ani nebudeme parkovať a budú tam platiť a stáť
iní ľudia. To nechceme.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán poslanec Gibóda, už ste mali
dve faktické poznámky k prerokovávanému bodu programu. Poprosím teraz, poprosím,
teraz vystúpiť pána poslanca Polačeka. Pán poslanec Polaček, nech sa páči.
p. Polaček, poslanec MZ - Ďakujem za slovo. Pán primátor, beriete nám slovo, beriete nám
mikrofóny, nie je to úctivé. Dohodli sme sa, že budeme korektní. A nie ste. Nechcem
veľmi dlho rozprávať. Rád by som sa vrátil k meritu veci. Je pred nás predložené
uznesenie, ktoré v sebe obsahuje množstvo balastu, množstvo zbytočných informácií.
Nie je mi jasné, prečo v uznesení hovoríme o tom, že sa budeme deliť pol na pol so
spoločnosťou EEI, keď pán primátor už v roku 2012 ste to podpísali a je to napísané v
nájomnej zmluve. Nerozumiem tomuto divadlu, prečo my sa máme spolupodieľať na
tom, čo ste vy už pred niekoľkými rokmi podpísali. Nie je náhodou úmyslom tohto
VZN, tohto uznesenia v zmysle a ešte do konca naozaj na základe osobitného zreteľa
urobiť a reálne zabetónovať spoločnosť EEI v týchto zónach? Nie je mi, nie je mi jasné,
prečo pred nás je podsunuté VZN-ko, ktoré vlastne alebo teda návrh uznesenia, ktorý
hovorí o úplne nepodstatnej veci, a to je pozemky, pozemky, pozemky, aby mohlo EEI
maľovať tie čiary s tým Primalexom, ktorý som predtým spomínal. Tých informácií,
keď som si preštudoval zmluvu, by sa dalo množstvo veľa vecí vytiahnuť. Ja som za tie
dva roky nepostrehol a verím, že mi dajú aj kolegovia poslanci za pravdu, ako
spoločnosť EEI robí zimnú údržbu medzi tými zaparkovanými autami v zime. Ako si
toto EEI, túto zmluvu vykladá, lebo mne je jasné, ako sa to robí. Ja by som mohol
povedať, že táto zmluva v tomto paragrafovom znení, ktoré práve spomínam, nie je ani
dodržiavaná, lebo z tých peňazí, ktoré od nás zoberú. A treba si povedať, že v Košiciach
je cca 100 tis. áut krát priemerne, možno 40 až 50 eur, môžeme rátať, lebo niektorí majú
naozaj dve autá, rozprávame o tom, že za 10 rokov to je biznis na 50 miliónov eur. To
nie je, vážení, len tak trošku. Už dnes môžeme prehlásiť, že zmluva ktorá je takto hrubá,
aby sme ju nevládali čítať a jej nerozumeli, nie je dodržiavaná. Bol som na komisii
dopravy, stretol som sa so spoločnosťou EEI, prepáčte mi, tam boli samé klamstvá. Raz
pán Tomanovič nám tvrdí, že všetko je pripravené, všetko je zariadené, pardon, všetko
je pripravené, všetko je zariadené, už len treba spustiť veci. V zapätí otočí, že nič nie je
nakúpené a pripravené, pretože by si to nemohol uplatniť zo zmluvy a mesto by mu to
nepreplatilo. A spomeňme si, na základe čoho, pán primátor, ste posunuli samotnú
účasť. Nebolo to kvôli voľbám? Že ste sa báli tejto spoločnosti, že by ste možno prišli
o hlasy?
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p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pán poslanec Gibóda, nech sa páči, faktická.
p. Gibóda, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Ja som chcel ešte
zareagovať na pána Kaifera. Nie je to pravda, čo hovoríte, že sa nepredkladali
pozmeňujúce návrhy ku tomu VZN. Predkladali sa. A zároveň by som chcel poprosiť
zodpovedného pracovníka magistrátu, pána primátora a predsedu komisie dopravy a
výstavby pán Kočiša, aby rešpektovali Rokovací poriadok, pretože nie sú zverejnené
žiadne zápisnice z komisií dopravy a výstavby, ktorá prerokováva aj tieto veci.
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Polaček, druhé prihlásenie do rozpravy. Nech sa páči.
p. Polaček, poslanec MZ - Ďakujem. Budem pokračovať. Čiže, keď sme sa dotkli už zmluvy,
ja by som veľmi rád vyzval pána Fellegiho, nie pána Tomanoviča, ktorý naozaj dokáže
veľmi, veľmi slušne rozprávať a dokáže naozaj argumentovať, ale pána Fellegiho, nech
nám príde o tejto zmluve porozprávať. Či si myslí, že je dodržiavaná? A či je férové,
ako sú dohodnuté podiely. Zároveň sa pýtam vás, pán primátor, prečo chceme my byť
ziskoví na parkovaní, keď sme schválili koncepciu, kde vlastne EEI by malo všetko
zabezpečiť? Prečo chceme aj my byť ziskoví? Načo chcete tie peniaze používať? Je to
50 %. Mne to príde úplne zbytočné. A hlavne, keď sme navrhovali s pánom Gibódom,
aby sa finančné prostriedky z týchto peňazí použili na cyklotrasy, použili na mestskú
hromadnú dopravu a použili sa do dopravy a parkovania ako takého, my dnes nemáme
záruku, že tieto peniaze nebudú, s prepáčením, prežraté. A rád by som a dovoľte, aby
som na záver nadviazal na vyzývateľov, ktorí prišli a naozaj sa pokúsili rozpovedať
svoje poznatky o parkovaní a zároveň, ak si pozorne čítali, tak medzi tými riadkami bol
aj návrh, s ktorým som sa s pánom Gibódom stotožnil a teda dovoľte mi prečítať návrh
na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v meste Košice, v rámci uplatňovania politiky
parkovania prospešnej mestu Košice a jeho obyvateľom, žiada primátora mesta Košice
pripraviť a predložiť na nasledujúce rokovanie mestského zastupiteľstva podklady na
schválenie zriadenia mestského podniku, ktorý bude v súlade s platnými dokumentmi
mesta v oblasti dopravy vykonávať komplexnú správu parkovania v doposiaľ
nespoplatnených zónach. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta - Prosím, aby ste písomne predložili návrh uznesenia návrhovej
komisii. Pán poslanec Gaj, nech sa páči.
p. Gaj, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Vážení občania, ja by som chcel tlmočiť, že dneska ste
boli veľmi oklamaní. Oklamaní. Od rána premýšľam, ako sa volá táto ovca tuná, na
tomto letáčiku. Pred 15 minútami som zistil, že sa volá Lörinc. Ako, podľa mňa, táto
ovca sa kľudne baran môže volať Polaček, Gibóda a spol. Vážení občania, vážení
občania, názor poslanca a o tomto bude nasledovať v bode 3/0 aj to, že aj nie milé
skutočnosti, nemilé rozhodnutia, musíme urobiť. A na to treba mať gule. Ja k
technickým záležitostiam sa nebudem vyjadrovať. Už tu bolo spomenuté strašne veľa.
Vyjadrím sa k téme 3/0 Mestskej časti Sever. Opakujem, pán poslanec Polaček, pán
poslanec Gibóda. Pán poslanec Polaček, ja svätý nie som, ale klameš? Klameš!
Zavádzaš? Zavádzaš! Kradneš? Kradneš! Áno! Pánovi Labašovi a pánovi kolegovi si
ukradol tému urán, Trnkovi si ukradol koľajnice, Lörincovi si ukradol parkoviská! Taká
je pravda. Áno, vážení občania, opakujem vám, dnes títo traja z vás urobili ovce. Z vás!
A je normálne, že títo dvaja, títo dvaja dokážu olepiť Sever, aby si dokázali, že plnia
svoje volebné sľuby. Títo dvaja olepia autá, olepia schránky, olepia nové prístrešky, len
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aby sa presadili. Tento pán, presne, ako pred siedmymi rokmi dodrbal kamionistov....
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Do diskusie je prihlásený pán poslanec Halenár, po
ňom pán starosta Gaj. Nech sa páči, pán poslanec.
p. Halenár, poslanec MZ - Pán poslanec Polaček tu predniesol mimoriadne závažný návrh na
uznesenie. Mali by sme naozaj o ňom a keďže budeme o ňom hlasovať, mali by sme o
ňom začať aj trochu hovoriť. Mne sa zdá, že by sme mali podporiť ten návrh na
uznesenie od pána poslanca Polačeka. A to z toho dôvodu, aby sme si celkom jasne
urobili obrázok o tom, čo vlastne obnáša také vytvorenie toho mestského podniku, ktorý
by sa staral o problematiku parkovania. Je to, podľa môjho názoru, veľmi potrebné. A
nielen možno pre poslancov, ale aj pre občanov tohto mesta. A súčasne by bolo dobré aj
v tej analýze, ktorú predložíte, pán primátor, v prípade, že samozrejme ten návrh na
uznesenie bude prijatý, aby tam bolo napísané z akých peňazí sa to bude kryť. A teda,
kedy bude návratnosť? Skrátka, kompletný biznis plán takého mestského podniku, ktorý
sa bude starať o parkovanie. A súčasne aj, samozrejme, právnu analýzu, nakoľko teda
pôsobnosť takéhoto mestského podniku môže naraziť na platnú zmluvu a koncepciu,
ktorú tu máme. Toto by podľa názoru bolo dobré podporiť, tento návrh, aby sme to
dostali. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pán poslanec. S faktickou pán poslanec Jutka. Nech sa
páči.
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán
primátor. Ja len sa chcem opýtať, ako člen návrhovej komisie, predkladateľov tohto
návrhu. Pokiaľ tento návrh by bol schválený, automaticky nemôžeme hlasovať o
pôvodnom návrhu, vzhľadom k tomu, že už je schválená ďalšia zonácia parkovania,
spoplatneného parkovania. Dobre tomu rozumiem?
p. Raši, primátor mesta - Treba, aby sa na tom pozrelo aj právne. Ďakujem pekne pán
poslanec. Pán poslanec Gaj v rozprave. Nech sa páči.
p. Gaj, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Budem pokračovať v mojich veciach. Poprosím, aby
čas, ktorý sa prepíska, mi bol pripočítaný k debate. Áno. Vážení poslanci, vážení
občania. 24. 6. 2015 páni poslanci Gibóda a Polaček hlasovali v Mestskej časti Sever za
nasledujúce veci. Je ich tu strašne veľa. Vyberiem niektoré. Žiadajú starostu Mestskej
časti Sever zabezpečiť adresovanie žiadosti, v zmysle požiadaviek tohto uznesenia
mestu Košice, ako zmluvnému partnerovi EEI, ktoré je zodpovedné za realizáciu
parkovacej koncepcie v meste Košice. Termín: 15. 7. Zabezpečiť spoluprácu mestskej
časti pri príprave podkladov a ostatných náležitostí potrebných pri príprave týchto
návrhov, riešenia parkovania v Mestskej časti Sever, atď. Tuná je celá strana uznesení.
Pán poslanec jeden, druhý boli tí, ktorí napádali úrad za nečinnosť, že nekoná, aby sme
stihli prvý vlak, prvú fázu rozdelenia finančných prostriedkov na vybudovanie
parkovacích miest. Preto Sever prijal koncepciu do návrhu číslo 2, kde títo páni pred
tromi mesiacmi, samozrejme, sa zdržali, lebo keď tuná zahlasovali „ZA“, to nie je, tam
boli „PROTI“. Tam boli „PROTI“. Čiže Sever prijal koncepciu. V nasledujúcom bode
budeme o tom rokovať. A dúfam, že sa schváli a urobíme na hraniciach Severu a hlavne
Starého Mesta, kde je problémová zóna, už dnes konečne poriadok.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. S faktickou na rečníka pán poslanec Polaček. Nech
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sa páči, potom dáme slovo zástupcovi spoločnosti EEI.
p. Polaček, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi krátko. Pán
starosta Gaj prekrútil a dezinformoval všetko, čo sa dalo. Áno, našim cieľom, s pánom
Gibódom bolo pozvať spoločnosť EEI do mestskej časti, pretože koncepciu, ktorú nám
predložila, bola nedopracovaná, nebola v poriadku. Preto sme im zadali úlohu, aby sme
videli, ako to zapracuje a čo vie ponúknuť Mestskej časti Košice - Sever. Následne sme
tento materiál odmietli. To je celé.
p. Raši, primátor mesta - To je všetko? Dobre. Ďakujem pekne pán poslanec. Poprosím
zástupcu spoločnosti EEI, pán..., poprosím vás, budete mať tri minúty, ako každý. Nech
sa páči, máte slovo.
p. Tomanovič, zástupca EEI - Ako prvé, žiadam asistenciu mestskej polície, keď budem
odtiaľto odchádzať.
p. Raši, primátor mesta - Samozrejme. Nech sa páči, môžete pokračovať.
p. Tomanovič, zástupca EEI - Pán primátor, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,
ďakujem za slovo.
p. Raši, primátor mesta - Choďte bližšie k mikrofónu, vás poprosím. Ďakujem.
p. Tomanovič, zástupca EEI - Spoločnosť EEI, po tom, ako uzavrela zmluvu, sme si splnili
prvú zmluvnú povinnosť. Spracovali sme koncepciu. Zhrniem. Koncepcia popisuje
metodiku riešenia parkovania v Košiciach tak, ako o nej hovorí európsky štandard.
Tento princíp sa učí v Európe na mnohých univerzitách. Košičania, keď prídu do
zahraničia, tak hovoria, aké je to tu pekné, aké je to tu fajn, ale doma, asi to tak
nechceme mať. Zmluva ďalej hovorila o spracovaní harmonogramu. To boli ďalší krok
počas tohto obdobia. Prešlo veľa mesiacov, dokonca rokov a preto sme chceli začať
skôr, ako bola schválená, ako koncepcia tak harmonogram. Začali sme rekonštrukciu
prvých troch parkovísk v centre mesta. Okamžite sme zaregistrovali reakciu. Táto
investícia vám nebude uznaná. Toto je vaša dobrovoľná činnosť. Nerealizovali ste to na
základe schválenej koncepcie. Áno, dotyční páni mali pravdu. My skutočne, na základe
zmluvy, tak ako je postavená v platnom legislatívnom prostredí, nemáme mandát
preinvestovať prvé euro skôr, ako nebudú, ako nebudú dokončené kroky, ktoré sú
definované v zmluve. Následne po schválení harmonogramu sme pripravili
technologické riešenie tak, aby bolo pripravené k 1. 7. 2016. Naprojektovali sme
dopravný projekt tak, aby bol realizovateľný k 1. 7. 2016 a dokončili sme stavebné
projekty na výstavbu 986 nových parkovacích miest v lokalite 1 až 10 s tým, že sú už
prepracované na základe konzultácií so všetkými stranami, ktoré sú činné v
schvaľovacom konaní, tzn. stavebný úrad reálne čaká mandát na to, aby my sme mali
právo toto začať stavať. Ale pokiaľ poslanci spomínajú to, čo bolo diskutované pred
rokom, pred dvomi rokmi, minimálne počas desiatich stretnutí, že prečo nejdeme
postaviť garáže a následne môžeme regulovať ...
p. Raši, primátor mesta - Pán Tomanovič, vidíte dohodli sme sa na dodržiavaní času. Nie je
súhlas. Ďakujem pekne.
p. Tomanovič, zástupca EEI - Načo ste ma sem volali, ak vy nemáte záujem?? O čom to je?
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p. Raši, primátor mesta - Poprosím o kľud. Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu k tomuto
bodu. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Poprosím návrhovú komisiu o návrh
uznesenia, poprosím návrhovú komisiu, máme dve uznesenia. Návrhová komisia, nech
sa páči, máme dve uznesenia. Nech sa páči, návrhová komisia.
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Poprosím o kľud, ctené auditórium,
poprosím o kľud. Pán primátor dal návrh na predloženie uznesení k tomuto bodu. Takže
ich ideme čítať, ako návrhová komisia. Ešte raz poprosím o kľud všetkých prítomných.
Návrhová komisia obdržala jeden pozmeňujúci návrh. Ja ho prečítam tak, ako sme ho
dostali: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v rámci uplatňovania politiky parkovania
prospešnej mestu Košice a jeho obyvateľom žiada primátora mesta pripraviť a predložiť
na nasledujúce rokovanie mestského zastupiteľstva podklady na schválenie zriadenia
mestského podniku, ktorý bude v súlade s platnými dokumentmi mesta v oblasti
dopravy vykonávať komplexnú správu parkovania v doposiaľ nespoplatnených
zónach.“ Tento návrh predkladá pán poslanec Polaček a pán poslanec Gibóda. Všetko.
p. Raši, primátor mesta - Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 17 -

za: 11, proti: 6, zdržali sa: 21

p. Raši, primátor mesta - Prosím o ďalší návrh.
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Ďakujem veľmi pekne za slovo pán
primátor. Predkladám pôvodný návrh na uznesenie v znení: „Mestské zastupiteľstvo v
Košiciach podľa príslušných platných právnych predpisov schvaľuje prenájom všetkých
úsekov miestnych komunikácii na dočasné parkovanie motorových vozidiel parkovacích miest, ktoré sa nachádzajú v rezidentských lokalitách číslo 1 až 10 v
zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice číslo 157 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice schváleného uznesením
Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 157 zo dňa 22. 6. 2015, vrátane parkovacích
miest, ktoré mesto Košice nadobudne do svojho vlastníctva v uvedených lokalitách
počas platnosti nájomnej zmluvy od tretích osôb, pre nájomcu EEI, spoločnosť s
ručením obmedzeným, so sídlom Laurinská 18, Bratislava...“ pokračujem... „na dobu
určitú od 1. 7. 2016 do 31. 7. 2022, za cenu za prenájom“...
p. Raši, primátor mesta - Čítajte pán poslanec.
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Ďakujem „za cenu za prenájom vo výške
50 % z výberu parkovného, vzťahujúceho sa na parkovacie miesta nachádzajúce sa v
rezidentských lokalitách v zmysle VZN číslo 157, z dôvodov hodných osobitného
zreteľa, ktorým je rozšírenie zóny plateného parkovania na základe VZN číslo 157 s
účinnosťou od 1. 7. 2016, pričom nájomca EEI s.r.o. podľa § 6a ods. 2 zákona č. 135 z
roku 1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov prevádzkuje
parkovacie miesta v centrálnej mestskej zóne na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej s
mestom Košice číslo 2012001646 zo dňa 30. 7. 2012, podľa výsledkov verejnej
obchodnej súťaže schválených uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 321 zo dňa
18. 6. 2012. Uvedená nájomná zmluva je uzatvorená na dobu určitú 10 rokov odo dňa
jej účinnosti, t. j. do 31. 7. 2022.“ Všetko.
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p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pán navrhovateľ. Poprosím hlasujeme.
Hlasovanie č. 18 -

za: 27, proti: 8, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
--Bod č. 3/0
Riešenie statickej dopravy v MČ - Sever
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Prejdeme k bodu 3/0, budeme pokračovať v
rokovaní Riešenie statickej dopravy v Mestskej časti Košice – Sever. Takže poprosím,
za chvíľu, Marián. Ešte nie, ešte nie. Počkáme, ešte chvíľu a budeme pokračovať v
rokovaní o ďalšom bode rokovania. Čiže poprosím, aby sa pripravil predkladateľ
ďalšieho materiálu a za chvíľu budeme pokračovať. Takže za chvíľu budeme
pokračovať v rokovaní. Poprosím mestskú políciu. Ďakujem pekne. Nech sa páči,
pristúpime k ďalšiemu bodu rokovania. Je to bod zaradený ako 3/0. Prosím
predkladateľa materiálu, aby materiál uviedol.
p. Gaj, poslanec MZ - Ďakujem pekne, vážený pán poslanec, milí kolegovia, dávam návrh na
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
po a) žiada primátora mesta Košice predložiť na najbližšie rokovanie Mestského
zastupiteľstva Košice návrh Všeobecného záväzného nariadenia mesta Košice číslo 157
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice, v
rozsahu schválenej koncepcie pre Mestskú časť Košice – Sever, rozšírením pôsobnosti
platného VZN na Mestskú časť Košice – Sever. Po b) žiada primátora mesta Košice,
aby pred schválením záväzného harmonogramu výstavby prevádzkovania a rozšírenia
mestského parkovacieho systému, mesto Košice prerokovalo tento materiál s Mestskou
časťou Košice – Sever.“ Svoj návrh odôvodňujem tým, že na Miestnom zastupiteľstve
Košice - Sever sme prijali koncepciu, dodatok číslo 2, ktorá hovorí v záverečnej časti, je
to dôležité, výstavba a návrh, výstavba nových kapacít v rozsahu 328 parkovacích
miest. Investícia odhadom 470 tis. eur. Samozrejme, táto koncepcia zahŕňa všetky
problematické lokality od ulici Letnej, Slovenskej jednoty, smerom na Sever, Boženky,
Kuzmányho, Komenského, Vodárenskú a hlavne čo ma zaujíma, aby Hroncova ulica
bola zjednosmernená kvôli tomu, že sa tam nachádza škola, základná škola. V
septembri tam nastupuje 80 nových žiačikov, prváčikov a som veľmi rád, že máme
vyriešenú projektovú dokumentáciu k tejto situácii a priorita bude Hroncová ulica.
Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec
Gibóda, po ňom pán poslanec Halenár a pán poslanec Polaček.
p. Gibóda, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia, tento bod sa dostal na
rokovanie Miestneho zastupiteľstva na Severe nielen v súvislosti so schvaľovaním
koncepcie EEI v celom meste, ale aj v súvislosti s tým, že Sever sa stane nárazníkovou
zónou. A ako nárazníková zóna budú naši obyvatelia dotknutí týmto rozšírením, ktoré
ste pred chvíľkou schválili. Preto by sme chceli ochrániť obyvateľov Sever. Čo ale pán
starosta mestskej časti nespomenul a nie je to spomenuté ani v tejto dôvodovej správe,
ktorá tu pre vás je, naopak, je tu celkom zaujímavá informácia, že rieši jednotný spôsob
regulácie dopravy a cenovú štruktúru, čo je v súlade so základným cieľom. Toto nie je
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pravda. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever sa síce nezhodlo na
cenovej štruktúre 35 eur a vyššie, pardon, na nižšej cenovej štruktúre, ale nesúhlasí
jednoznačne s cenovkou 35 eur za rezidentské miesto. Táto informácia tuná nezaznela.
Preto je aj dôležitý bod 2), bod B) v tomto uznesení, kde žiada mestská časť, aby najprv
ona odsúhlasila pristúpiť k tejto zóne. Severania si neprajú, aby sa dostali do tej istej
situácie, do akej sa dostali obyvatelia Juhu, ktorí boli ... o nich rozhodnuté bez súhlasu
miestneho zastupiteľstva. Preto prosíme, keď pripravíte tento koncept, aby išiel na
pripomienkovanie pre obyvateľov a miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice –
Sever. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán starosta Gaj, nech sa
páči.
p. Gaj, poslanec MZ - Faktická poznámka. Pán poslanec, ďakujem veľmi pekne, ja viem, že ja
sa volám Gaj, ale ty si papagáj. Ty si zopakoval to, čo som povedal ja v bode B).
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pán poslanec Halenár, po ňom pán poslanec
Polaček s faktickou. Neviete reagovať na faktickú. Poslanec Halenár, nech sa páči.
p. Halenár, poslanec MZ - Aby som vedel zaujať postoj pri tomto hlasovaní, niečo som počul
o tom, že pre Mestskú časť Sever boli nejako aj našité, vlastne, vzhľadom na to, že
Mestská časť Sever má rôzne typy obytných zón, že vlastne ten systém parkovania, bol
našitý alebo upravený pre potreby mestskej časti. Mohli by sme od zástupcu firmy EEI
počuť, čo vlastne bolo požadované a nakoľko vlastne, to čo požadovala mestská časť
bolo zapracované? Aby sme si urobili taký obrázok o tom predtým, než budeme
hlasovať o tomto návrhu.
p. Raši, primátor mesta – Určite, pán poslanec, ho požiadam. Len naposledy som ho videl
odchádzať s mestskou políciou. Takže pokiaľ tu bude, tak ho požiadame. Hej? Pokiaľ tu
bude, ho požiadam. Samozrejme, dobre. Čiže potom, po vystúpení poslancov, až je tu
zástupca firmy EEI ešte nejaký odvážny, tak poprosím toho. Pán poslanec Polaček, po
ňom pán poslanec Jakubov.
p. Polaček, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Budem veľmi krátko. Podľa môjho, tento návrh
odporuje Rokovaciemu poriadku v tretej časti v I. hlavne Spracovanie návrhu a postup
ich prípravy. Tento návrh neprešiel všetkými ustanoveniami, ktoré Rokovací poriadok a
poslanci schválili. Teda jednoducho je úplne bezpredmetný a žiadam, aby sa o ňom
nehlasovalo.
p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Gibóda, po ňom pán poslanec Gaj.
p. Gibóda, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ja by som sa rovno tiež v tejto veci pripojil k
pánovi Polačekovi z jedného jediného dôvodu. Keďže nemáme zápisnice z rokovania
komisie dopravy a výstavby, neviem či táto zaujala vecné stanovisko ku tejto veci? A
neviem, že či teda rešpektujeme Rokovací poriadok, alebo iba vtedy, keď to vyhovuje
pánovi primátorovi? Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Gaj, nech sa páči.
p. Gaj, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Toto uznesenie, tento návrh,
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hovorí o príprave, o návrhu všeobecného záväzného nariadenia, ktoré bude v termíne
riadne zavesené, atď. Čiže ja hovorím, aby mesto pripravilo návrh. Čiže ja nehlasujem o
danom VZN-ku, o zmene, lebo sa to technicky nedá. Ja hovorím, aby pripravilo návrh.
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Odporúčam cteným dámam poslankyniam a pánom
poslancom, aby si to naozaj prečítali. Lebo naozaj nehovoríme o vytvorení VZN-ka, ale
o tom, aby mestské zastupiteľstvo zaviazalo mesto pustiť sa do prípravy VZN-ka,
rešpektujúc všetky legislatívne podmienky, ktoré sú pre prípravu VZN-ka nevyhnutné.
Čiže my dávame návrh, ktorým žiadame, len aby sme sa do toho pustili. Pán poslanec
Jakubov, nech sa páči.
p. Jakubov, poslanec MZ - Ďakujem pekne pán primátor. Vzhľadom na to, že si myslím, že
septembrové zastupiteľstvo je pomerne krátky čas, aby sme to všetko pripravili,
odporúčam a predkladám procedurálny návrh, pozmeňujúci návrh v uznesení „na
najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva“ vymeniť „na decembrové rokovanie
mestského zastupiteľstva! Tzn., aby to bolo na ostatnom rokovaní mestského
zastupiteľstva tohto roku. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Chcem sa spýtať, pán predkladateľ, či to bude možné
akceptovať? Naozaj, kvôli tomu, aby boli aj nejaké štatistické dáta prítomné a aby sme,
chystá sa leto, kde tá situácia nie je úplne štandardná. Nech sa páči.
p. Gaj, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Osvojujem si tento procedurálny návrh zmeny
termínu.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pán poslanec Jutka.
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Ďakujem pekne za slovo, pán primátor, ja sa
stotožňujem s návrhom pána poslanca Jakubova. Lebo určite život ukáže, že treba
možno alebo bude treba nejaké zmeny úpravy tohto VZN-ka urobiť. A ja mám nejaké
návrhy, ktoré za nejaký čas prídu a myslím si, že na decembrové zastupiteľstvo to bude
akurát pripravené. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Súhlasím a eventuálne možno budeme niektoré úpravy, ktoré nám
pribudnú po zistení, ktoré budeme mať po zavedení parkovania aj s nejakými
pripomienkami. Ďakujem pekne. Chcem sa spýtať, zo spoločnosti EEI, či je tu niekto,
kto by mohol vystúpiť? Je to požiadavka pána poslanca Polačeka. Ďakujem. Máte na to
tri minúty. Nech sa páči.
Zástupca spol. EEI - Ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, ja krátko a rýchlo
uvediem do problematiky parkovania na Severe. Nebudem sa vracať k predošlej
diskusii. Problematika parkovania na Severe bola rozdelená do základných
koncepčných zón. Prvá zóna bola ohraničená ulicou Boženy Nemcovej, Hroncová ulica,
ktorá je najkritickejšou zónou, spolu so Starou spišskou cestou. Tieto dve zóny sú
najviac preťažované prítomnosťou kancelárskych budov vysokej školy a ja neviem,
akých ďalších inštitúcií. Tieto dve zóny boli definované, ako z prevažnej časti
rezidentskej zóny, s náhradou parkovania na zberných parkoviskách. V pôvodnej
koncepcii navrhujeme ako zberné parkovisko Jumbo centrum, navrhujeme Amfiteáter,
jeden druhý aj tretí. Pretože na amfiteátri máme tri parkoviská v rámci toho navrhujeme
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alebo sme navrhli, ste schválili, parkovisko pri Amfiteátri v žltej zóne, tzn. tarifa dve
eurá za deň a prvé dve hodiny za jedno euro, s tým, že v rámci koncepcie Severu
navrhujeme zjednosmernenie základnej nosnej cesty, a to je Hroncová ulica. Táto ulica
je výrazne preťažovaná obojsmernou dopravu, extrémnym parkovaním. Navrhujeme ju
zjednosmerniť v smere z Letnej ulice smerom na Boženy Nemcovej s tým, že
začiatočný úsek prejde a základnú školu navrhujeme ako obojsmerný z jedného
jediného technického dôvodu, pretože dostupná vzdialenosť po hranu Základnej školy
od Boženy Nemcovej je kratšia a technicky jednoduchšie realizovateľná. A tento návrh
bol predložený na schválenie mestskej časti. Tak isto bol prerokovaný aj s dopravnou,
teda Krajským inšpektorátom dopravnej polície a bol prerokovaný aj s inými
dotknutými orgánmi. Momentálne je tento návrh pripravený na schválenie a čakáme
vlastne len na odsúhlasenie mestskou časťou, ktorá k tomuto návrhu zatiaľ zásadné
pripomienky nevzniesla. V rámci koncepcie navrhujeme budovanie nosných parkovísk
na ulici Boženy Nemcovej, prevažne a na ulici Letnej, kde tieto dve ulice sú vysoko
poddimenzované nedostatočnou kapacitou parkovania. Boženy Nemcovej je priestorom,
kde je možné vytvoriť nové parkovacie miesta na zeleni, ktorá síce dneska nie je
zdevastovaná, ale je to jediné miesto, kde môžeme efektívne zabezpečiť dostatok
parkovacích miest. Čo sa týka iných návrhov, koncepcia, ktorú sme predložili, detailne
popisuje každú jednu ulicu, so zobrazením parkovacích miest na každej ulici a našimi
návrhmi, kde navrhujeme vytvoriť nové parkovacie miesta, tak ako tomu bolo v iných
mestských častiach, alebo v iných zónach. Celkom navrhujeme vytvoriť 386 nových
parkovacích miest v celej tejto zóne a s tým, že parkovacie miesta budú budované ako
nové parkovacie miesta. Nie sú to parkovacie miesta, ktoré navrhujeme preznačiť alebo
dosiahnuť iným technickými opatreniami, ale novou, budovanou technológiou.
Ďakujem za slovo.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem veľmi pekne. S faktickou na vaše vystúpenie pán poslanec
Gibóda. Nech sa páči.
p. Gibóda, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ďakujem. Ja by som chcel vyzvať vedenie
mesta, aby spolupracovalo so spoločnosťou EEI, hlavne pri tej spolupráci ako to
spomínal tuná pán projektant, najmä, čo sa týka oblasti Komenského ulice. Lebo ako
viem, chystá sa tam rekonštrukcia električkovej trate a sú tam určité nesúlady s tým, ako
tam riešiť koncepciu parkovania na tejto ulici. A ďakujem, že pán zástupca spoločnosti
EEI povedal, že zóna medzi Hroncovou a Nemcovou je tá najkritickejšia v mestskej
časti, pretože mestská časť na to opakovane upozorňovala Magistrát mesta Košice a pán
Lazúr a vedenie mesta Košice nerešpektovalo tieto naše pripomienky a nezapracovalo
to do pôvodnej koncepcie, ktorú sme schvaľovali na celé mesto Košice. Takže som rád,
že už tentoraz sa to konečne spracovalo. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Ja som rád, že vám vyhovieme. Uzatváram
rozpravu k tomuto bodu. Poprosím, máme teda jedno uznesenie, ktoré pokiaľ
schválime, nebudeme hlasovať o pôvodnom uznesení. Hej? Tak je? Takže nech sa páči,
návrhová komisia.
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Pretože predkladateľ návrhu sa stotožnil s
doplňujúcim návrhom pána poslanca Jakubova, budem predkladať upravený návrh:
„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach žiada primátora mesta Košice predložiť na
decembrové rokovanie Mestského zastupiteľstva Košice návrh Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Košice číslo 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na
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vymedzenom území mesta Košice v rozsahu schválenej Koncepcie pre Mestskú časť
Košice – Sever, rozšírením pôsobnosti platného VZN na Mestskú časť Košice Sever. Po
B) žiada primátora mesta Košice, aby pred schválením záväzného harmonogramu
výstavby, prevádzkovania a rozšírenia mestskej parkovacej služby mesto Košice
prerokovalo tento materiál s Mestskou časťou Košice - Sever.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 19 -

za: 30, proti: 0, zdržali sa: 9

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
--Bod č. 3/3
Petícia k zachovaniu pietneho miesta v okolí Verejného cintorína v Košiciach – ústna
informácia
p. Raši, primátor mesta - Ešte máme doplnené návrhy. Mali sme návrh 3/0. To bol tento. Máte
niekto zapísané tie návrhy? Silvia? To neprešlo, to nebolo schválené. Čiže máme návrh,
požiadavka, dobre - Ťahanovce neprešli. A prešiel bod 3/3 Verejný cintorín v Košiciach
a vystúpenie zástupkyne za petíciu k verejnému cintorínu. Chcem sa spýtať, či tu k bodu
3/3 máme dámu, ktorá má vystúpiť? Je to petícia verejný cintorín. Nech sa páči.
Poprosím vás, máte na to tri minúty.
p. Köverová, občianka mesta - Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážené poslankyne a
páni poslanci. Volám sa Jolana Köverová a som členkou petičného výboru. Dovoľujem
si vás osloviť a zároveň za 1292 občanov mesta Košíc vo veci výstavby súkromného
domu smútku, ktorí podpísali petíciu. Tento je navrhovaný v blízkosti verejného
cintorína. Sme za to, že mesto obradnú sieň má, a po zisťovaní aj postačujúco.
Dovoľujeme si pripomenúť, že v roku 2010 bola zrekonštruovaná obradná sieň a nie za
malé finančné prostriedky. Ďalšia je v krematóriu. Opätovne sa pýtame či mesto
potrebuje ďalšiu obradnú sieň? Táto súčasná nestíha? Je toľko obradov? Navrhovaná
stavba nemá plochu na cintorín, je situovaná do dvora, medzi iné prevádzky. Nemá
dôstojný nástup, nemá plochu na parkovanie, nemá cintorín, nemá na neho priamu
väzbu. Objekt je duplicitnou stavbou pre verejný cintorín. Príjazdová cesta vjazde
a výjazde do areálu domu smútku je v kontakte s existujúcimi budovami. Stretanie,
pomerov, pomery pre prichádzajúcich a odchádzajúcich návštevníkov domu smútku.
Bude rušená okolo, tými rušivými prevádzkami. Pýtame sa, prečo mesto vydalo 2-krát
nesúhlasné stanovisko práve pre tieto body, ktoré som citovala? A teraz so stavbou
súhlasí. Prečo nevyhovelo mesto pánu Kačmárymu, keď požadoval výstavbu domu
smútku, aj napriek tomu, že má aj on plochu na pochovávanie. Tak isto požadoval
súkromný dom smútku. Preto žiadame mesto, pokiaľ má rovnaký meter, aby vydalo
nesúhlasné stanovisko. Ďakujem za porozumenie.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec Polaček,
do rozpravy, nech sa páči.
p. Polaček, poslanec MZ - Ďakujem. Pekne pani Köverová ma požiadala, pred nejakým
polrokom mi vylíčila celú situáciu, aby som kolegom vysvetlil. Podstata je v tom, že
máme dom smútku, ktorý naozaj bol zrekonštruovaný z mestských peňazí. Podľa
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informácií, ktorými disponuje je dostatočne vyťažený a teda my nevidíme dôvod, aby
sme v jeho blízkosti dali súhlas a riešili postavenie nového domu smútku, ktorý zaťaží
statickou dopravou celý priestor. Nemyslíme si, že nakoľko samotný verejný cintorín,
ktorý v tejto lokalite máme, je do budúcnosti pripravený tak, že bude sa rozvíjať.
Jednoducho mesto Košice je v budúcnosti pred rozhodnutím, aby hľadalo nový priestor
a aby jednoducho sme tento verejný cintorín v budúcnosti postupne dali do iného módu,
kde nebudeme proste pochovávať v takom, tak, takou frekvenciou ako v súčasnosti. A
teda si myslíme, že nie je vhodné, aby sa do tohto priestoru včlenila nová nejaká
budova. Na druhej strane si myslíme, že toto nie je len o tom, aby sa postavil nový dom
smútku, ale o tom, aby sa tam urobili nové občerstvovacie zariadenia, aby sa mohol v
tomto priestore robiť jednoducho biznis. Biznis nielen s pochovávaním, ale s tým, aby
obyvatelia mali aj keď samozrejme patrí to k tomuto miestu, ďalšie, ďalšie nové
priestory. Ja si osobne myslím, že toto je, toto je prvoradou, prvoradým cieľom
investora nie je riešiť dom smútku ako taký, ale úplne iné biznis plány. A preto by som
bol veľmi rád, pán primátor, uznesenie k tomuto bodu nie je pripravené, ale bol by som
veľmi rád, keby ste túto situáciu preverili. Zároveň pozreli, že či sme v zmysle všetkých
právnych predpisov, pretože tam sú rôzne ochranné pásma a my sa domnievame, že
úmyselne sú nám podsúvané informácie, aby tieto ochranné pásma boli porušované.
Preto by sme naozaj boli radi, keby ste zobrali túto informáciu na vedomie a sa s ňou
začali zaoberať. Ja som tak isto v minulosti interpeloval vás v tejto veci. Ďakujem
pekne.
p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Hlinka, po ňom pán poslanec Gibóda.
p. Hlinka, poslanec MZ - Ďakujem. Všetci Košičania vieme, že v okolí verejného cintorína na
Rastislavovej ulici, pokiaľ sa zúčastňujeme nejakých obradov alebo sviatku zosnulých,
sú mimoriadne stiesnené pomery, čo sa týka statického parkovania, a keď ideme na
väčší pohreb, tak je problém tam skutočne vôbec dôjsť motorovým vozidlom, nie ešte
ho zaparkovať. Myslím si, že ak odborné útvary mesta Košice, Útvar hlavného
architekta dali svoje odborné stanovisko a v podstate sa nič nezmenilo, nevidím dôvod
preto, aby sme menili to pôvodné stanovisko mesta Košice, ktoré bolo vyjadrené
slovami Útvaru hlavného architekta, aj keď je to iba odporúčacia funkcia, aby sme ho
zmenili na celkom inú pozíciu. Osobne, pani Köverová, bola tak isto za mnou v čase,
keď sa táto petícia spisovala. Navštívila, vysvetlila svoje dôvody, boli sme sa pozrieť
vonku a zdá sa, mi, že táto investícia neprispeje k nejakému väčšiemu komfortu v tejto
oblasti, pretože priorita tejto oblasti je zabezpečovanie smútočných obradov a nie nejaké
ďalšie komerčne doplnkové služby, ktoré v tejto lokalite by neboli vôbec vhodné. Takže
sa prihováram za dôvody tejto petície.
p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ - Ja by som chcel len kolegov upozorniť na to, čo už spomínal aj pán
Polaček, že mesto Košice investovalo svoje vlastné finančné prostriedky do
rekonštrukcie tohto domu smútku. A teda ak by súkromník postavil v blízkom okolí
druhý dom smútku, tento by sa stal pravdepodobne trošku menej využívaný. A to by
ovplyvnilo aj určitú ekonomiku tohto nášho mestského domu smútku. A teda ešte raz sa
pýtam, či je to v našom záujme robiť takúto konkurenciu, keď vieme, že dopyt zo strany
obyvateľov nie, nie je tam pretlak. Tzn. myslím si, že nie je nutnosť stavať ďalší dom
smútku v tejto lokalite. Ďakujem.
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p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel spýtať, pán primátor,
technicky petícia bola podaná dnes do podateľne, bola smerovaná aj na mestské
zastupiteľstvo aj vám ako primátorovi, v dvoch kópiách. Tzn. mňa zaujíma, či sa k tejto
téme ešte ako mestské zastupiteľstvo vrátime? Pretože bolo požiadané mestské
zastupiteľstvo. Ak áno, tak samozrejme sa teším na rozpravu. A keď nie, tak by som dal
návrh na uznesenie. Takto sa vlastne informujem, ako to vidíme, právne? Nechcem
zbytočne zamotávať a robiť nejakú obštrukciu.
p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec, budeme postupovať presne tak, ako postupovať
musíme. Čiže petícia je prijatá mestom, petícia je spracovaná a posúdená, či spĺňa
všetky podmienky petície. Lebo inak sa to ani robiť nedá. A pokiaľ ich spĺňa, bude
samozrejme predmetom prerokovávania v mestskom zastupiteľstve. Lebo je to našou
povinnosťou. Takže, samozrejme, bude to urobené presne tak, iba jediným možným
spôsobom, ako sa to robiť musí. A, pardon, som myslel, že ste skončil. Ospravedlňujem
sa, môžete pokračovať, pardon.
p. Polaček, poslanec MZ - Každopádne dám návrh na uznesenie, aby sa naozaj dalo
zadosťučinenie všetkému. Čiže uznesenie nie je zložité. Verím, že bude prijaté:
„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach žiada primátora mesta Košice, aby preskúmal
stanoviská odborných referátov vo veci výstavby nového domu smútku na Rastislavovej
ulici.“ Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Vy si môžete dať aké chcete uznesenie. Ale vy ma
nemôžete zaviazať, aby som ja to skúmal, ako primátor mesta, lebo odborné útvary
musia pokračovať, postupovať podľa legislatívy. Uzatváram rozpravu. Uzatváram
rozpravu a chcem vám povedať, keďže tu odznelo pár informácií, ktoré absolútne nie
sú pravdivé. Takže cintorín o ktorý sa jedná, je v dlhodobom prenájme. A mesto nie je
platené od počtu obradov. Čiže, ešte raz, cintorín je dlhodobo prenajatý. Neviem, či na
dobu desiatich alebo pätnástich rokov a mesto od počtu obradov nemá nič. Prvá
informácia. Druhá informácia. Investície, ktoré idú do existujúceho domu smútku robila
firma a započítavala si to do nájmu, pretože tak to bolo dohodnuté v zmluve. Po tretie.
Tento cintorín slúži všetkým, čiže keď by tam vznikla nová obradná sieň, tak sa bude
môcť pochovávať na danom cintoríne len do možností a do kapacít. Ale čo je dôležité,
vznikne nám konkurencia, ktorá môže odstrániť problém na ktorý sa sťažujú Košičania
nonstop a to sú neúmerné vysoké poplatky. Pretože tam teraz konkurencia žiadna nie je.
A po štvrté. Mesto bude pokračovať iba tak, ako mu to legislatíva v takýchto a
obdobných prípadoch dovoľuje a nebude sa riadiť žiadnym iným názorom, iba platnou
legislatívou. Ďakujem. Prosím hlasovanie v návrhu uznesenia, ktorý dal pán poslanec
Polaček.
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Pán primátor, nemáme návrh na uznesenie.
p. Raši, primátor mesta - Poprosím vás skontrolovať, či je po formálnej stránke správne? Ak
áno, budeme hlasovať. Ak nie, ideme k ďalšiemu bodu.
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Pán primátor, ale mali by sme, okrem tohto
návrhu, čo predkladal pán Polaček, zobrať na vedomie petíciu, ktorú predložila
občianka.
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p. Raši, primátor mesta - Keď je návrh, tak môžeme zobrať na vedomie.
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Takže návrhová komisia, ako prvý
predkladá návrh: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach berie na vedomie ústnu
informáciu predloženú občiankou mesta pani Köverovou, ohľadne zriadenia domu
smútku.“
p. Raši, primátor mesta - Tak, čiže budeme hlasovať o tom, že berieme informáciu na
vedomie. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 20 -

za: 31, proti: 1, zdržali sa: 0

p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Teraz pán primátor predkladám návrh, ktorý
predložil pán poslanec Polaček: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach žiada primátora
mesta Košice, aby preskúmal stanoviská odborných referátov vo veci výstavby nového
domu smútku.“
p. Raši, primátor mesta - Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 21 -

za: 7, proti: 1, zdržali sa: 23

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme neschválili. Ďakujem pekne.
--Bod č. 4
Územný plán zóny Košice – Rozália, ZADANIE
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme teda k bodu číslo 4. Je to pôvodný materiál z pôvodného
programového mestského zastupiteľstva - Územný plán zóny Košice, Rozália –
Zadanie. Prosím pani hlavnú architektku o krátke uvedenie materiálu.
p. Kiralyová, hlavná architektka mesta - Predložený materiál, teda Územný plán zóny Košice
- Rozália vlastne ohraničuje územie, na ktoré boli spracované prieskumy a rozbory.
Následne bolo pripravená zadanie. Teraz vlastne ide o zadanie na túto lokalitu. Zadanie
bolo v prerokovaní prerokované s dotknutými organizáciami štátnej správy, tak isto
občanmi a fyzickými a právnickými osobami. Na základe toho bolo vlastne dokončené
zadanie a na zadanie máme vlastne aj dokument, teda schválené Okresným úradom v
zmysle § 20 stavebného zákona, znamená, že celý proces prebehol v zmysle stavebného
zákona, je v súlade, takže dávame na schválenie zadanie. Je to, stále opakujem, zadanie,
ktoré hovorí o nejakej, formuluje, teda formuluje podmienky pre spracovanie územného
plánu zóny.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec
Halenár, nech sa páči máte slovo.
p. Halenár, poslanec MZ - Ja chcem povedať, že budem hlasovať proti, ako protest, akým
spôsobom sú nám predkladané materiály. Naozaj netuším, ako ja sa mám vyznať
v číslach, parcelných. Jeden jediný záchytný bod tu nie je, aby som vedel, že o ktoré
miesto sa jedná! Čisté parcelné čísla. Ani jedna jediná ulica. Iste, viem použiť ďalší
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softwér, ale toto jednoducho nemôže byť materiál na to, aby sme schvaľovali čokoľvek.
Toto je možno materiál pre toho, kto je rozhodnutý schváliť všetko, čo mu je
predložené.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Pán poslanec Kočiš s faktickou.
p. Kočiš, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Pán Halenár, máte pravdu.
Na komisii výstavby to isté som upozornil predkladateľa, aby bol doplnený nejaký,
nejaké širšie vzťahy, aby sa vedeli orientovať. Ďakujem.
p. Raši, primáor - Pani hlavná architektka.
p. Királyová, hlavná architektka mesta - Všetko toto vlastne sme vysvetľovali na prerokovaní.
Ste pozývaní na prerokovanie. Znamená, že tam vieme vysvetliť...
p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec, tiež vám nebolo príjemné, keď vám skákali do reči,
verejnosť. Ja som ju poprosil, nech to nerobí. Tak vás láskavo poprosím, aby ste nechali
dohovoriť pani hlavnú architektku. Ďakujem pekne.
p. Királyová, hlavná architektka mesta - Viete, veľmi ťažko sa hovorí o uliciach, je to územie,
ktoré nemá ulice. Znamená, že je to bývala záhradkárska lokalita. Preto hovorím,
robíme prerokovanie. Pozývame aj vás, ako poslancov, jednak vám tam vysvetľujeme
ten proces, čo vlastne obnáša, prečo sa to Územný plán zóny spracováva. Je to vlastne
nejaký materiál, kde občania sa vedia týmto materiálom potom riadiť a nedochádza
možno k susedským sporom. Znamená, vzniknú tam jasné regulatívy pre zadanie toho
územia. Znamená, že vieme tam dopravný systém, vieme infraštruktúra kade má ísť,
vieme ako má ísť výstavba. Znamená, že, celkom nerozumiem...? Parcely. Jednoducho,
v zmysle stavebného zákona musíme pomenovať parcely.
p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Polaček, nech sa páči.
p. Polaček, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja chcem zareagovať na to,
že „sme pozývaní“. Spôsob, akým sme pozývaní, áno, je to niekde na úradnej tabuli
referátu ÚHA, tak ako odborný, nejaký iný, niekde. Ak ja chcem niečo vygoogliť, kde
všade sú pozvánky mesta, ja musím absolvovať niekoľko hodín, aby som rôzne stránky
v rámci mesta Košice, podstránky, odkontroloval, čo všetko sa deje. Teda, ak chceme
byť korektní, prosím, pošlite nám mail. Ja veľmi rád prídem. Ale ja naozaj nie som
schopný si dennodenne lustrovať stránku mesta Košice, na ktorej úradnej tabuli, lebo
nie je jedna, tých tabúľ je niekoľko, čo pribudlo. Je to nerealizovateľné! Nielen pre mňa
ale aj pre obyvateľov. Prosím, zosúlaďme aspoň jednu úradnú tabuľu.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Uzatváram rozpravu. Urobíte to tak, dobre? Pani hlavná
architektka. Dostanú poslanci situačnú mapku, aby sa vedeli zorientovať. Pošlete im to
v elektronickej forme, aby nemali problémy. Dobre. Vybavené. Hlasujeme.
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných platných právnych predpisov, po 1.) berie
na vedomie body číslo 1.1, 1.2, 1.3 podľa predloženého návrhu. Po 2.) schvaľuje
Zadanie pre Územný plán zóny Rozália Košice. Po 3.) žiada primátora mesta Košice
zabezpečiť spracovanie návrhu Územného plánu zóny Rozália Košice, podľa
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schváleného Zadania pre Územný plán zóny Rozália Košice.“
p. Raši, primátor mesta – Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 22 -

za: 25, proti: 1, zdržali sa: 8

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 5
Návrh zadania pre Územný plán zóny Košice - Slivník
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania. Je to návrh Zadania pre
Územný plán zóny Košice – Slivník. Pani hlavná architektka, nech sa páči.
p. Kiralyová, hlavná architektka mesta - Územie Slivníka, vlastne pod Furčou. Začnem tým,
ja si myslím, že z tej situácii je jasné, prebehlo podobné spracovanie. Znamená, urobili
sa prieskumy a rozbory na dané územie. Územie sa vyhodnotilo, spracoval sa návrh
zadania, zadanie prešlo prerokovacím konaním. Znamená, že s občanmi, tak isto
s právnickými, s fyzickými osobami a ako aj so štátnymi zástupcami štátnych
organizáciami spracované zadanie bolo posúdené Okresným úradom v zmysle
stavebného zákona § 20 vydané bolo rozhodnutie. Znamená, celý proces prešiel v
súlade so stavebným zákonom. Predložený návrh na teda predložené zadanie je
predložené vám, páni poslanci, na schválenie, na základe čoho sa budú formovať
zadanie, samotné, teda spracovanie územného plánu zóny.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási,
uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa
príslušných platných právnych predpisov, po 1.) berie na vedomie bod body číslo 1.1,
1.2, 1.3 podľa predloženého návrhu. Po 2.) schvaľuje Zadanie pre Územný plán zóny
Košice - Slivník. Po 3.) žiada primátora mesta Košice zabezpečiť spracovanie návrhu
Územného plánu zóny Košice – Slivník, podľa schváleného Zadania pre Územný plán
zóny Košice - Slivník.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 23 -

za: 29, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme schválili.
--Bod č. 6
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulice „Ulica
Sajkov“
p. Raši, primátor mesta - Ďalej, pod bodom číslo 6 predkladám materiál - Návrh všeobecne
záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulice ulica Sajkov. Otváram k
tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú
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komisiu.
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných platných právnych predpisov schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o určení názvu ulice „Ulica Sajkov“ podľa
predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 24 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme schválili.
--Bod č. 7
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice (nariadenie o
nakladaní s komunálnymi odpadmi)
p. Raši, primátor mesta - Ďalším bodom programu je Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Košice o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území mesta Košice. Poprosím pani Kottferovú, aby nám krátko uviedla materiál.
p. Kottferová, vedúca referátu ŽP a energetiky - Vážený pán primátor, vážené mestské
zastupiteľstvo, dovolím si predstaviť v krátkosti návrh všeobecného záväzného
nariadenia a hlavne uviesť dôvody, pre ktoré sme museli pristúpiť k tomuto návrhu.
Účinnosťou zákona 79/2016, ktorý nadobudol účinnosť sme získali prechodné obdobie
do konca júna, kde musíme zosúladiť doterajšiu legislatívu, doterajšiu praktickú
aplikáciu. Pri aplikácii všeobecne záväzného nariadenia, predchádzajúceho, aj s tými
novými povinnosťami, ako je uvedené v dôvodovej správe, vo všeobecnej časti, veľmi
dôležitým prvkom, ktorý vznikol je to, že vznikajú organizácie zodpovednosti
výrobcov, ktoré sa nám majú postarať o triedený zber. Majú dve základné povinnosti,
okrem tých povinností vo vzťahu k ministerstvu životného prostredia a to, že budú nám
hradiť náklady, uznané náklady, za triedený zber zmluvnej spoločnosti, ktorá vykonáva
na území mesta zber, prepravu komunálneho odpadu. A za druhé, budú v termíne od
1. 7. vykonávať aktivity, enviro vzdelávanie, na podporu triedeného zberu,
predpokladáme, že aj na podporu iných... nevyhovujúcich veci. Vychádzame z toho, že
asi dve tretiny návrhu všeobecne záväzného nariadenia sú identické, ako bolo v
predchádzajúcom období. S tým, že sme tam doplnili nové definície, novú tú
skutočnosť, čo sa týka triedeného zberu, zberné nádoby, cyklus myslím ostáva, doplnili
sme podmienky pre záhradkárske lokality, doplnili sme na základe vyhlášky, ktorá je
vykonávacou vyhláškou k zákonu tzv. donáškovú vzdialenosť. To sme riešili aj na rade
starostov, aj na mestskej rade. Ešte sú tam také konkrétnosti, ako zavádza sa 1-krát od
roku 2001 napr. definícia zberného dvora. Čo je veľmi dôležité, už nezabezpečujeme
zber tzv. zeleného odpadu z pozemkov právnických subjektov. A potom ešte, čiže ten je
vyňatý a zavádza sa tak isto povinnosť zabezpečiť zber jedlých olejov a tukov.
Odpadové pneumatiky už nie sú komunálnym odpadom. To sme tiež riešili aj na našej
komisii s tým, že po komisii životné prostredie, verejný poriadok v utorok, v stredu už
bola na webovom sídle ministerstva nová informácia daná, lebo je to problém, tie
odpadové pneumatiky, vznikajú tak, zakladá sa, a je to síce len v zápise, zakladá sa
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nezisková organizácia, kde sa združili výrobcovia pneumatík a budú nakladať s týmto
druhom odpadu. Dôležitá vec je, že mesto má povinnosť na svojom webovom sídle v
termíne od 1. 7. zverejniť všeobecne zrozumiteľný popis tohto celého systému. To je na
informovanosť. Čiže nie len organizácie zodpovednosti výrobcov, ale už aj mesto. To je
všetko.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec
Polaček, po ňom pán poslanec Jakubov.
p. Polaček, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne. Ja mám niekoľko otázok. Prvá je praktická.
Od 1. 7. OZV-čka začínajú byť funkčným článkom v triedenom odpade. Vyhláška jasne
hovorí, že od 1.7. má vzniknúť edukácia. Tzn. mňa zaujíma, ako sme vyjednali so
spoločnosťou NATUR-PACK všetky tieto veci, aby od 1. 7. reálne v meste Košice
všetky tie veci, ktoré sú vo vyhláške, tuším § 13 – 12, sú pomenované a ako ich
NATUR-PACK so súčinnosťou s mestom Košice bude prezentovať? Čo sa vlastne 1.7.
pre obyvateľov v rámci tejto vyhlášky udeje? To je prvá vec. Druhá vec. Vrátim sa k
tým odpadovým pneumatikám. To je len informácia. Naozaj si treba uvedomiť, že
zákon jasne pomenoval, že tie pneumatiky majú odoberať distribútori, výrobcovia, ako
aj samotné pneuservisy. Tzn., každý pneuservis v meste Košice je povinný pneumatiky
odobrať. Tzn. toto treba obyvateľom nejakým spôsobom posunúť, túto informáciu, aby
tie pneuservisy sa jednoducho neskrývali a aby si plnili svoju povinnosť. Myslím si, že
v rámci edukácie, v tejto veci, mesto istým spôsobom má svoje povinnosti a mohlo byť
túto informáciu nejakým spôsobom odkomunikovať. No a teraz tie vecné problémy. V
rámci VZN-ka mám dva alebo dve pripomienky. Ja som ich bol odkomunikovať na
komisii životného prostredia, ktorá ma odporučila na komisiu legislatívnu a komisia
legislatívna má opäť odporúčala na komisiu životnú. Teda sa nevedeli zhodnúť, či sa
jedná o vecnú problematiku alebo odbornú problematiku. Môj prvý zásadný problém je
v tom, že my si uplatňujeme v rámci VZN-ka tzv. výnimku na to, že netriedený
biologický rozložiteľný kuchynský odpad z domácnosti nebudeme obyvateľom
ponúkať, pretože umožňujeme obyvateľom tento odpad zmiešať s komunálnym
odpadom, lebo výnimku si uplatňujeme na základe toho, že to skončí v Košickej
spaľovni, ktorá odpad nespaľuje, ale energeticky zhodnocuje. Preto pre mňa je scestné,
ak v § 8 ods. 1 hovoríme o tom, že umožňujeme v rámci Košickej spaľovne aj činnosť
D10, tzn., že umožňujeme, aby spaľovňa odpad nielen energeticky zhodnocovala
činnosťou R1, ale aj spaľovala D10. Tým pádom tú výnimku, podľa môjho názoru, si
nemôžeme uplatniť. A trvám na tom, že tá D10 z toho VZN-ka musí odísť. A najlepšie
keď nám Kosit dá čestné prehlásenie, že odpad bude energeticky zhodnocovaný. Toto je
podstata, aby sme si túto výnimku mohli uplatniť. Inak tá výnimka prakticky nie je
funkčná. Uvedomme si, že keď máme 1100 litrovú nádobu, do nej dovolíme všetko dať,
aj tento kuchynský odpad a zároveň my tvrdíme... Pán primátor, ja sa prihlásim ešte raz,
budem 2-krát, aby som...
p. Raši, primátor mesta - Dajte 6 minút pánovi Polačekovi dokopy. Teraz je druhýkrát
prihlásený.
p. Polaček, poslanec MZ - Tzn., my keď všetko dáme do jednej nádoby a tvrdíme, že to
energeticky zhodnotíme, tak je to v poriadku. Ale keď my umožníme, v rámci VZN-ka,
že to môže byť aj spálené, tak jednoducho sami seba podvádzame a umožňujeme aj
nejaké iné, inú činnosť. To je tá R1 verzus D10. Čiže ja sa domnievam a mali by sme to
vyriešiť § 8 ods. 1, tá D10 tam nemá čo robiť. A potom posledná pripomienka. Ostatné
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sme si viac menej vydiskutovali a to sa týka prechodných ustanovení. V prechodných
ustanoveniach hovoríme o tom, že spoločnosti, firmy, súkromníci, ktorí nakladajú
s odpadom, nebudem to rozoberať a zároveň robia s vyhradeným druhom odpadu, sú
povinní uzavrieť s mestom Košice zmluvu. To je v poriadku. Na druhej strane si ale
treba uvedomiť, že dnes je 13. júna. Toto VZN-ko sa dostane , ak dneska pán primátor
podpíše, do účinnosti v závere mesiaca. Na druhej strane tí, ktorí nemajú súhlasy z
Okresného úradu, ani nedostanú od 1. júla súhlas, pretože nebudú mať podpísanú
zmluvu s mestom. Ale my zabúdame na tých, ktorí majú historicky súhlasy urobené na
dvadsiatkové odpady, teda na komunálne odpady, ktorí zo zákona do 30. júna majú
povinnosť oznámiť Okresnému úradu, aby tieto autorizácie, respektíve rozhodnutia
súhlasy, ktoré majú, rozhodlo či sú platné, alebo nie. Ale oni môžu fungovať. Ale tým,
že neuzatvoria asi zmluvu s mestom, podľa tohto nariadenia, sa dostanú do rozporu a
budú s odpadom nakladať nelegálne. Teda je mojim cieľom, aby sme 30. jún, toto
prechodné ustanovenie postavili do nového dátumu a to je 30. júl. Aby sme tým ľuďom
dali 30 dní na to, podľa všetkého sa jedná asi o 100 spoločnosti v meste. Ale na druhej
strane za tri dni aj podpísať tie zmluvy treba aj odkomunikovať, to treba. A prečo týchto
podnikateľov máme tlačiť do nejakých povinností. Dajme im čas. Podľa mňa je to
našou úlohou. Nič nelegálne sa nestane. Teda zároveň návrh, potom, ako mi kolegyňa,
pani Kottferová zodpovedala tie otázky, ja ho zároveň prečítam. Čiže pozmeňujúci
návrh k bodu číslo 7,, teda VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom: „Mestské zastupiteľstvo v meste Košice v predloženom VZN,
mení dátum uzatvorenej zmluvy v § 17 Prechodné ustanovenia z dátumu 30. júna 2016
na dátum 31. júl 2016.“ Myslím si, že je to len o tom, aby sme boli praktickí. Ďakujem
pekne.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Ja teda ešte dám slovo pánovi poslancovi
Halenárovi, len to už je tak odborne rozpracovaná téma, že sa porozprávajte, keď
môžete pán Polaček s pani Kottferovou a nám povedzte. Viete, dvadsiatky, tridsiatky,
desiatky, ako vy ste odpadár, pani inžinierka tak isto, ale veľmi komplikované, lebo
obaja ste nám presvedčili, len nikto tomu tak nerozumie, ako vy. Pán poslanec Halenár,
nech sa páči.
p. Halenár, poslanec MZ - No, keď som dobre pochopil, skrátka to VZN-ko by malo byť
prijaté k 1. 7. 2016. Tak je? A celkom dobre som pochopil ten problém, súhlasím s vami
pán poslanec, že jednoznačná deklarácia o tom, že nezatvárať si cestu na to, aby sme,
aby sme nútili občanov v úvodzovkách alebo motivovali ich separovať bio odpad, že
malo byť v tom VZN-ku nejaké dvierka otvorené. Zrejme pre krátkosť času by bolo
vhodné to veľmi dobre precizovať a urobiť nejakú novelu toho VZN-ka, potom v
nejakom možno mimoriadnom termíne. A to druhé, priznám sa, že som vás sledoval asi
tak približne prvé 3, 4 vety, ale potom som sa odpojil. Už som to jednoducho nedokázal
pochopiť tie súvislosti, ktoré ste hovorili. Takže ak aj mám, keď predkladáte nejaký
návrh a mám to podporiť, tak zrejme je to otázka dôvery, skôr že vám verím, že čo
hovoríte, že je to, že to má logický súvis. Keď by ste to potom v prípade vedeli nejako
poslovenčiť, to, čo ste povedali. Ináč, naozaj si myslím, že by sme mali to schváliť to
VZN-ko a vrátiť sa k nemu. A súhlasím s tým, že je to vážna pripomienka. A precizovať
to do budúcnosti, čo sa týka toho komunálneho bio odpadu. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Presne tak. Ďakujem pekne. Pán poslanec Polaček, nech sa páči.
p. Polaček, poslanec MZ - Faktická poznámka. Skôr tu je otázka právna, či je nejaký problém,
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aby sme tento dátum posunuli? Lebo z pohľadu odpadu, je to v poriadku. Musí právnik
povedať, či môžeme. Lebo zákon nám nehovorí, že my tie zmluvy musíme s tými
firmami podpísať. Je dobré ich podpísať, je dobré mať odpad pod kontrolou a mať
informácie, ktoré z toho vyplývajú, to je v poriadku. Otázka znie, že sa naozaj nejedná o
troch štyroch podnikateľov, ktorých zajtra obtelefonujeme.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Tak poprosím pani inžinierku, aby nám skúsila povedať v
akom sme stave.
p. Kottferová, vedúca referátu ŽP a energetiky - Keď začnem od tejto poslednej, tak práve
preto ste išli aj na legislatívno-právnu komisiu, lebo v podstate návrh všeobecne
záväzného nariadenia je právny predpis. A on kopíruje, nemôže byť v rozpore so
zákonom. A v zákone tieto určité termíny pri zmluvách sú k tomu nech sa vyjadria iní,
či môžeme do 30. 6. Ja by som veľmi rada ešte vysvetliť, jednoducho si myslím, že tak,
ako to je, ak zákon už platil na zmluvách sa dalo pracovať aj na všetkých, lebo vlastne
sme v inom paragrafe sme aj účastníkmi konania. My sme si to vyriešili tak, že sme
podmienili tieto súhlasy, čo sa týka, keď môžem okrajovo lebo to rezonovalo, to si
musíme vysvetliť. § 8 ods. 1 je o tom, že popisujem zariadenie. Zariadenie popisujem
na základe toho, a prevádzkuje svoju činnosť na základe vydaného integrovaného
povolenia. Integrované povolenie na vydané... spaľovňa na obidve činnosti aj na R1 aj
na R2. Keď idem v § 8, ktorý má názov Ďalej ktorá sa zbavuje tohto druhu odpadu túto
zákonnú výnimku tzn. že občan Košíc, fyzická osoba, ktorá sa zbavuje tohto druhu,
môže ju hodiť do zbernej nádoby. V celom VZN-ku, v tej štruktúre, všade je to vo
vzťahu k nadpisu, k štruktúre VZN-ka vysvetlená popísané. My len tu kopírujeme
skutočnosť, ktorá je až termovalorizátor, nebude mať vydané integrované povolenie aj
na činnosť D10, tzn. spaľovanie nebudeme to tam mať, ale v čase spracovania
všeobecne záväzného nariadenia sme vychádzali z tejto skutočnosti. Okrajovo tieto veci
sa dotýkajú aj energetickej koncepcie aj zákona o tepelnej energetike, aj v mnohých
iných vecí. Je to na diskusiu, asi na 30 minút. Čiže ja navrhujem, keď môžem, tak ako je
návrh § 8 ods. 1 a § 8 ods. 7 je, mal by byť schválený.
p. Raši, primátor mesta – Ďakujem, poprosím pána poslanca Kaifera, legislatívno-právna,
nech sa páči.
p. Kaifer, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. Ja sa chcem vyjadriť,
lebo pán Polaček povedal, že sme ho odkázali naspäť na životné prostredie. No my sme
sa mu snažili vysvetliť § 8 ods. 1, náš pohľad naňho, tohto všeobecného záväzného
nariadenia, aj § 8 ods. 7. Ja to skúsim povedať tak laicky, aby to bolo zmysluplné pre
každého aspoň. Môj názor, § 8 ods. 1 hovorí o spôsoboch zneškodňovania komunálneho
odpadu. A to buď energetickým zhodnotením alebo zneškodňovaním spaľovaním
v spaľovni, činnosťou R1 alebo D1. Výnimka podľa zákona je daná vtedy, ak ide o
činnosť, čo sa týka kuchynského odpadu, ktorý je zmiešaným odpadom iba činnosťou
R1. A práve pre tento druh nevytriedeného odpadu je uvedená táto výnimka § 8 ods. 7 a
pre tento nevytriedený, biologický rozložiteľný kuchynský odpad je možné použiť iba
činnosť R1, čo je v súlade s výnimkou. Čiže v prvom odseku hovoríme o možných
spôsoboch po sebe. Ale pri kuchynskom odpade, nevytriedenom, hovoríme iba
jednoznačne, iba o spôsobe, ktorý je možné použiť a je to v súlade s tou výnimkou o
ktorej hovoril pán Polaček. Čo sa týka námietky, alebo pripomienky, ktorú uviedol na
komisii pán Polaček hovoril, že by bolo dobré, budem citovať: „2 alebo 3 týždne nechať
priestor týmto ľuďom, aby to stihli“. My sme mu na to povedali, že toto uznesenie bude
48

záväzné, resp. platné od dneska resp., keď sa podpíše pánom primátorom. A v tomto
prípade, máme dnes ktorého? Trinásteho máme. 18 dní, čo bolo medzi dvoma až troma
týždňami, takže tá diskusia nebola nejaká podstatná. Vzhľadom na to, že mu stačilo 2 až
3 týždne, teraz sa dozvedáme, že už potrebuje 8 týždňov. Tak treba predkladať tie
návrhy tak, ako sa majú, alebo čo aj vy sledujete a to dať aj na legislatívnu komisiu.
Lebo teraz tvrdíte už väčší rozsah časový, ako ste tvrdili ešte minulý týždeň. Ďakujem
pekne.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Kijevská, nech sa páči.
p. Kijevská, poslankyňa MZ - Ďakujem veľmi pekne, vážený pán primátor, za slovo.
vzhľadom k tomu, že k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu sme sa stretli, tak ako
pani zástupkyňa oddelenia informovala, chcem v tejto súvislosti veľmi pekne
poďakovať nášmu hosťovi, ktorý sa zúčastnil našej komisie a to generálnemu
riaditeľovi spoločnosti Kosit. Chcem sa mu veľmi pekne poďakovať za to, že pred
niekoľkými rokmi sme v mene mestskej časti žiadali nákup, teda infekčného vozidla,
ktorý sa v minulosti neuskutočnil. Teraz aj viem, že na podnet mesta sa toto vozidlo
zakúpilo. Takže ďakujem veľmi pekne. Len pre informáciu, dezinfekcia týchto
smetných nádob a príslušenstva sa bude vykonávať 2-krát do roka. Viem, že to veľmi
starostovia mestských častí privítajú. Takže ďakujem veľmi pekne.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pani poslankyňa aj vám a poprosím pána poslanca
Halenára, nech sa páči.
p. Halenár, poslanec MZ - Nadväzujúc na to, čo tu bolo povedané pani Kottferovou, tá
edukácia, keď som dobre pochopil, firmou NATUR-PACK, tak je tu k dispozícii
aplikácia pre mobilné telefóny, volá sa Greenbeam. Tam je veľmi pekne graficky
urobená. Len viete, problém je, že na plastoch, keď si kliknem na plastovú stoličku, tak
tam je, že plastovú stoličku môžete sa zbaviť jej v žltom, teda v žltom kontajneri s
komunálnym odpadom. Tak si viem teraz predstaviť tých nadšených Košičanov, ktorí
povedia fajn, tak aplikácia hovorí do žltého, tak ak je to zatvorené, tak teraz musím tú
stoličku tam narvať jak sa mi to len podarí. Skratka, na KVP-čku sa dejú také veci, že
ľudia potrebujú päťlitrovú sklenenú nádobu vhodiť do zelenej, no a skrátka nejde im
otvoriť, tak to ešte si zavolajú pomocníka, aby im to otvoril a tam dajú tú nádobu.
A potom, samozrejme, dochádza ku kontaminovaniu separovaného komunálneho
odpadu. Čiže tú firmu NATUR-PACK, je tu priamo uvedená ako tvorca aplikácie, môže
to byť významné v zmysle, keď sa to rozšíri, aby tí ľudia, ktorí majú mobilné telefóny a
budú sa chcieť pozrieť, lebo sú tú naozaj detaily mimochodom v angličtine, tak by bolo
dobré aj v slovenčine niečo napísať, aby sa vedeli orientovať, lebo je celkom zaujímavo
urobená.
p. Raši, primátor mesta - Asi treba požiadať firmu NATUR-PACK aj o tie pripomienky zo
zastupiteľstva, aby tá aplikácia bola čo najzrozumiteľnejšia. Hlavne aby ju aj šírili,
možnosť jej požívania ďalej. Aspoň tak to chápem. Môžem uzavrieť rozpravu?
Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Ďakujeme pekne, pán primátor, návrhová
komisia obdržala jeden pozmeňujúci návrh od pána poslanca Polačeka: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach v predloženom VZN mení dátum uzatvorenia zmluvného
vzťahu v § 17 Prechodné ustanovenia z dátumu 30. jún 2016 na dátum 31. júl 2016.“
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Všetko.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 25 -

za: 17, proti: 1, zdržali sa: 18

p. Raši, primátor mesta - Poprosím ďalej, nech sa páči.
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Pôvodný návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných platných právnych predpisov schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice, nariadenie o nakladaní s
komunálnymi odpadmi podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 26 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
--Bod č. 8
Návrh na zmeny a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 130 o
úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v
pôsobnosti územnej samosprávy mesta
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 8. Je to Návrh na zmeny a doplnenie
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice číslo 130 o úhradách a spôsobe určenia
a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy.
Poprosím, pani námestníčka, aby uviedla materiál.
p. Lenártová, námestníčka primátora - Vážený pán primátor, ctené kolegyne, kolegovia,
chcem k návrhu na zmenu platného Všeobecne záväzného nariadenia číslo 130 povedať,
naším cieľom je nezvyšovať úhrady v zariadení pre seniorov na Garbiarskej ulici.
Vysvetlím prečo. Okrem základného zámeru, ktorým je spomínané nezvyšovanie úhrad
v zariadení pre seniorov, navrhujeme aj na základe odporúčania Psychosociálneho
centra upraviť poplatky za užívanie elektrospotrebičov, ktoré sú súčasťou obytnej
jednotky v zariadení núdzového bývania na Aslerovej ulici. A ďalšou zmenou, ktorá je
však bez dopadu na spôsob výpočtu, respektíve výšku úhrad, je nová definícia
zariadenia núdzového bývania. V prípade, ak by všeobecne záväzné nariadenie ostalo v
súčasnom znení, mesto by bolo povinné zvýšiť úhrady za poskytovanie pobytovej
sociálnej služby v zariadení pre seniorov všetkým klientom, až o sumu 25,60 eur za
mesiac, keďže sa zvýšili v roku 2015 ekonomicky oprávnené náklady tohto zariadenia.
Po zvážení všetkých reálnych možnosti obyvateľov zariadenia pre seniorov, ako aj z
ohľadom na skutočnosť, že výška dôchodku bola v roku 2016 upravená paušálne o 1,90
eur mesačne pre všetkých dôchodcov, navrhujeme upraviť VZN-ko tak, aby mesto
nebolo povinné zvyšovať úhrady vždy keď sa zvýšia ekonomicky oprávnené náklady,
ale aby úprava úhrad ostala iba ako možnosť. Samozrejme, ak to schválime.
Navrhovaným opatrením máme záujem aj predísť počtu klientov, predísť znižovaniu
počtu klientov, ktorí odoberajú večeru. Pretože po našich skúsenostiach vieme, že stále
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po zvýšení úhrad nám klesá počet sociálnej služby zariadenia, znižuje sa počet
odobratých večerí. Vzhľadom na túto skutočnosť, vychádzame v ústrety seniorom,
prosím vás, aby ste zahlasovali za takúto úpravu všeobecne záväzného nariadenia.
Ďakujem pán primátor.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pani námestníčka. Otváram rozpravu k bodu číslo 8. Pán
poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Ja mám požiadavku na predkladateľa. Jedna vec
mi nie je jasná, resp. možno mi to vysvetlíte. Priemerné ekonomické oprávnené náklady
sa zvýšili z 584 eur na sumu 648, čo je cca 12 - 13 %. Čo sa také zásadné stalo, že sa tie
ekonomické oprávnené náklady zvýšili, keď sme mnohí dostali vratku za plyn a energie
išli dole?
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Ešte necháme, aby položil otázku aj pán poslanec Gibóda
a potom poprosím pani Dudovú. Nech sa páči.
p. Gibóda, poslanec MZ - Ďakujem za slovo. Ja mám tiež otázku na predkladateľa. V tomto
materiáli je síce povedané, aký dopad by to malo na seniora tých 25,60 a vlastne o toto
chceme ich uchrániť, o toto zvýšenie. V tomto materiáli však chýba, aký dopad to bude
mať na rozpočet mesta Košice. Takže poprosím predkladateľa, aby doplnil túto
informáciu aj v budúcnosti, aby ju dal do takýchto materiálov. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Pani doktorka, nech sa páči, poprosím odpoveď na obe otázky. A v
budúcnosti dávať aj túto informáciu do materiálu. Nech sa páči.
p. Dudová, MMK - Ďakujem pekne za slovo. Chcela by som povedať, že ekonomicky
oprávnené náklady sa v minulom kalendárnom roku zvýšili z jednoduchého dôvodu.
Začal platiť personálny normatív a teda zariadenie pre seniorov muselo posilniť
sociálny úsek. Muselo posilniť odborné úseky. Čiže narástli mzdy. Narástli. A druhá
otázka?
p. Raši, primátor mesta - Aký dopad bude mať na mesto to, že nezvýšime seniorom.
p. Dudová, MMK - Okolo 20 tis. eur za rok.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Poprosím
návrhovú komisiu.
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Návrhová komisia neobdržala žiaden
pozmeňujúci návrh, takže čítam pôvodný návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo
v Košiciach podľa príslušných platných právnych predpisov schvaľuje zmeny a
doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice číslo 130 o úhradách, spôsobe
určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej
samosprávy mesta podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 27 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 2
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p. Raši, primátor mesta - Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
--Bod č. 9
Záverečný účet mesta Košice za rok 2015
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu programu. Je to Záverečný účet mesta
Košice za rok 2015. Poprosím pani inžinierku Kažimírovú o krátke uvedenie materiálu.
p. Kažimírová, zástupkyňa riaditeľa MMK - Dobrý deň. Vážený pán primátor, vážené
mestské zastupiteľstvo, v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách predkladáme návrh
záverečného účtu za rok 2015. Za rok 2015 mesto hospodárilo s celkovými príjmami
vyše 226 mil. eur, s celkovými výdavkami viac ako 218 mil. eur a prebytok
hospodárenia predstavoval 8.286.000 eur. Z tejto sumy musíme odrátať prostriedky,
ktoré predstavujú štátne prostriedky, potom prostriedky EÚ fondov a združené
prostriedky a to je výška vyše 6 mil. eur. A na prerozdelenie do fondov zostala suma
1.931.834 eur. Z tejto sumy navrhujeme rozdeliť do rezervného fondu 1.878.974 eur a
45 centov a do fondu rozvoja bývania 52.860 eur. Návrh záverečného účtu bol
skontrolovaný aj audítorom. Audítor odsúhlasil hospodárenie mesta a vyjadril sa k
nemu bez výhrad. Tak isto aj stanovisko hlavného kontrolóra navrhuje schváliť
záverečný účet bez výhrad.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pani inžinierka. Otváram rozpravu k tomuto bodu.
Nech sa páči, pán poslanec Petrenka, po ňom pán poslanec Polaček.
p. Petrenka, poslanec MZ - Ďakujem vážený pán primátor. Kolegyne, kolegovia, Finančná
komisia prerokovala záverečný účet mesta Košice za rok 2015. Finančná komisia
odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť záverečný účet a celoročné
hospodárenie mesta Košice za rok 2015 bez výhrad. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pán poslanec Polaček, nech sa páči.
p. Polaček, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Ja som chcel prísť na finančnú komisiu, ale žiaľ,
my koordinujeme komisie tak, že všetky sú v jeden deň, pomaly v jednu hodinu a dal
som prednosť odbornosti, pred týmito finančnými vecami, čo ma mrzí, lebo som chcel
sa aj spýtať, teda aspoň jednu otázku si neodpustím. Verím, že pán riaditeľ Kováč K13ky pred nás predstúpi a nám vysvetlí ako sa dá z rozpočtu 5,1 milióna eur urobiť strata
30 tis. eur? Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Určite ste asi zabudli to povedať, že je to strata vo
výške, je to nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov. To len dopĺňam.
Uzatváram rozpravu k tomuto bodu, poprosím návrhovú komisiu.
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa
príslušných platných právnych predpisov schvaľuje, po 1.) Záverečný účet a celoročné
hospodárenie mesta Košice za rok 2015 bez výhrad podľa predloženého návrhu. Po 2.)
prídel do Fondu rozvoja bývania mesta Košice vo výške 52.860 eur. Po 3.) prídel do
Rezervného fondu mesta Košice vo výške 1.878.974 eur a 45 centov. Po 4.)
Usporiadanie finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky. Po 5.)
Usporiadanie finančných vzťahov k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám,
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ktorých zriaďovateľom je mesto Košice nasledovne: 5.1. Finančné usporiadanie
rozpočtovej organizácie: Stredisko sociálnej pomoci Košice - celkové príjmy vo výške
578.496 eur a 37 centov, celkové výdavky vo výške 1.861.052 eur a 65 centov, z toho
bežné 1.839.004 eur a 45 centov, kapitálové výdavky vo výške 22.048 eur a 20 centov,
celkové výnosy vo výške 2.705.762 eur a 34 centov, celkové náklady vo výške
2.702.219 eur a 33 centov. Hospodársky výsledok - účtovný zisk vo výške 3.543 eur a 1
cent zaúčtovať na účet výsledku hospodárenia organizácie. V bode 5.2. Finančné
usporiadanie rozpočtových organizácií: škôl a školských zariadení, celkové príjmy vo
výške 2.608.268 eur a 82 centov, celkové výdavky vo výške 41.337.318 eur a 79
centov, z toho bežné výdavky 40.248.360 eur a 46 centov, kapitálové výdavky vo výške
1.088.958 eur a 33 centov, celkové výnosy vo výške 47.098.880 eur a 62 centov,
celkové náklady vo výške 47.198.521 eur a 88 centov, hospodársky výsledok - účtovná
strata vo výške 99.641 eur a 26 centov zaúčtovať na účet výsledku hospodárenia
organizácie. V bode 5.3. Knižnica pre mládež, hospodársky výsledok - zisk vo výške
25 eur a 47 centov zaúčtovať v prospech rezervného fondu organizácie. V bode 5.4.
Zoologická záhrada, hospodársky výsledok - zisk vo výške 12.961 eur a 54 centov na
účet nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov. V bode 5.5.
Psychosociálne centrum, hospodársky výsledok - zisk vo výške 19.621 eur a 11 centov
v prospech rezervného fondu organizácie. V bode 5.6. Správa mestskej zelene,
hospodársky výsledok - zisk vo výške 319.540 eur a 26 centov v prospech rezervného
fondu organizácie. 5.7. K13 - Košické kultúrne centrá, hospodársky výsledok - strata vo
výške 27.668 eur a 42 centov na účet nevysporiadaný výsledok hospodárenia z
minulých rokov. Po 6.) Finančné usporiadanie účelových finančných prostriedkov pre
mestské časti: poskytnuté účelové transfery 1.605.730 eur a 70 centov, z toho bežné
výdavky 1.328.430 eur a 10 centov, kapitálové výdavky vo výške 277.300 eur a 60
centov. Po 7.) Stav peňažných fondov po finančnom usporiadaní: Rezervný fond
6.142.478 eur a 24 centov, Fond rozvoja bývania 607.089 eur a 98 centov, Sociálny
fond 22.526 eur a 15 centov.“ Všetko pán primátor.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 28 -

za: 34, proti: 1, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
--Bod č. 10
Návrh na 2. zmenu Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2016
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania. A je toho návrh na 2. zmenu
Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2016. V krátkosti uvediem materiál.
V rozprave, keď budú otázky, zodpovie pani Ing. Kažimírová. Keď si spomínate, robili
sme na minulom zastupiteľstve prvú zmenu rozpočtu, ktorá predstavovala zmeny
týkajúce sa finančných operácii v oblasti školstva v objeme 1,8 milióna eur. Keď sme
teda navyšovali tieto finančné prostriedky na základe rozpočtových opatrení
Ministerstva financií o úprave normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov
pre základné školy. Teraz predkladáme druhú zmenu, ktorá vychádza jednak z
financovania jednotlivých položiek jednotlivých programov a akcií a ktorej realizácia
vyplynula v priebehu prvého roka, pričom celkové príjmy aj výdavky z programového
rozpočtu mesta sú aj po druhej zmene bez dopadu, teda rozpočet ostáva po prvej a po
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druhej zmene naďalej vyrovnaný. A okrem jednotlivých zmien rozpočtu, ktoré máte
uvedené podľa jednotlivých kapitol, prerozdeľujeme aj 50 % výšky dane za psa z
príjmom mesta, tak ako to bolo vyžiadané na Rade starostov, s tým, že tieto prostriedky
budú účelovo viazané na to, čo budete uvádzať v žiadosti o tento príjem. A teda
súčasťou uznesenia je aj bod b), kde sa pre jednotlivé mestské časti na základe reálne
vybratých príjmov za daň za psa rozdeľuje 50 % z tejto sumy. Ďakujem pekne za
pozornosť a otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec Ihnát, po ňom pán poslanec
Polaček.
p. Ihnát, poslanec MZ - Áno, ďakujem pekne za slovo pán primátor. V prvom rade je správne,
že sa prerozdelili tie peniaze na psa. Čiže vlastne Ťahanovce by mali dostať skoro 12
tis. eur, čo je fakt ako chválihodné. A to sú práve aj tie určité kompetencie, povedzme
si, keď sa stále bavíme o kompetenciách a poukazujeme na to, občania sa nás pýtajú,
prečo tie peniaze vlastne išli len do mesta, tak práve to sú tie kompetencie. A vy osobne,
ako, pokiaľ si ja dobre pamätám, ste tie kompetencie mesta podmienil určitým
spôsobom zlúčenie mestských častí. To si ...to si tak trošku pamätám. Pôjdem ďalej. Čo
sa týka Dopravného podniku mesta Košice, ak sa nemýlim tam je 500 tis. eur. Vložili
sme určitý kapitál, čiže do základného imania spoločnosti bol vložený nehnuteľný
majetok. Teraz nebudem hovoriť v jakej krásnej sume a jednoducho tiež tak isto to bolo
za účelom strát. Tu je ďalších 500 tis. Čiže vlastne, to jak keby sme nalievali vlastne
ako prelievali z hrnca do hrnca. Znovu 500 tis. Ja 500 tis. si viem napr. predstaviť na
Americkej triede, kde je rozbitý chodník alebo cyklotrasa by sa mala urobiť, aby sa tam
investovalo z Košíc. Za Košice správca, ako mesto Košice by tam investovalo tie
peniaze. Čiže budem chcieť vysvetliť od pána generálneho riaditeľa vlastne, že... že
dokedy vlastne, či to každé zastupiteľstvo vlastne budeme tu, pri tomto rozpočte znovu
a znovu nalievať tých 500 tis., jeden milión, atď. do dopravného podniku? A kedy sa
táto situácia zastabilizuje? To by ma, ako poslanca mestského zastupiteľstva, určite
zaujímalo. A bude ma to zaujímať potom pozdejšie aj u iných mestských podnikov.
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Ja len veľmi krátko zareagujem. Možno si
pamätáte, že sme na minulom zastupiteľstve schválili navýšenie financií pre dopravný
podnik, ako návrh pána poslanca Jutku. A toto je prvá časť na základe reálnych
disponibilných zdrojov mesta Košice, ktoré do podniku môžeme dať. A nijako to
nesúvisí so základným imaním podniku. To je dôležité si uvedomiť, že miešame dve
veci, ktoré absolútne spolu nesúvisia. Základné imanie podniku a jeho navýšenie na
minulom mestskom zastupiteľstve vychádzal z potreby zmenenej legislatívy, ktorá
upravuje nové podmienky finančného zdravia podniku. A preto sme majetok, ktorý
dlhodobo je využívaný dopravným podnikom z mesta previedli do základného imania,
pričom to nijako neovplyvnilo bežné finančné operácie a cash-flow daného podniku.
Takže, len aby sme vedeli, že sú to veci dve, ktoré nijako so sebou nesúvisia. A zároveň
plníme uznesenie, ktoré sme si prijali na návrh pána poslanca Jutku, na minulom
zastupiteľstve. Pán poslanec Polaček, po ňom pán poslanec Petrenka.
p. Polaček, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ďakujem pekne kolegovia. Dovoľte mi, aby
som vám urobil taký krátky exkurz, v tejto druhej zmeny rozpočtu. Daň za psa. Príjem
mesta Košice 230 tis. Galantne sa mesto rozhodlo, že polovicu peňazí prerozdelí
mestským častiam. Tzn. Luník IX 105 eur, napr. Poľov 555 eur. Ja sa pýtam týchto
pánov starostov, čo za tie peniaze budú robiť? Podľa mňa to je nesystémové a nie je to
v poriadku. Podľa môjho názoru, mesto Košice má 100 % peňazí z daní za psov
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investovať do psov, maximálne stanoviť nejaké pravidlá, aby mestské časti mohli sa
uchádzať o tieto peniaze svojimi projektmi, svojimi nápadmi. Zároveň aby mesto
Košice nakúpilo lopatky a tie exkrementy jednoducho riešilo a ich rozdalo mestským
častiam, aby ich mohli rozdávať starostovia obyvateľom. Určite to bude lacnejšie, keď
to vysúťažíme jedným spôsobom. Druhá vec. Sládkovičova ulica. Mne už to príde také
rasistické. Už asi piatykrát, v rámci piatich rokov, sa Sládkovičova posúva, posúva.
Peniaze sa stále dávajú preč z tejto budovy, z tejto opravy. Je neuveriteľné, že Šoltésovú
stíhame a vieme do nej investovať a sme manažérsky projektovo pripravení a tej
Sládkovičovej to opäť nevyšlo. Žiaľ. Rekonštrukcia, modernizácia v areálu kúpaliska
Červená hviezda. Bum! Plus 437 tis. eur. Najprv 2,4, 4,8 ! Ja už to ani nevládzem rátať.
Prosím vás a to sa ešte musíme teraz skladať na autorský dozor? Kde bol doteraz
autorský dozor, že ho ideme teraz vyplácať?! Európske mesto športu 120 tis. eur. Nie je
dôležité zdroj, ale čo s tými peniazmi robíme. Obyvatelia ani nevedia, nikto nedal
informáciu, že my žiadne peniaze nedostaneme. Sú to len naše peniaze a plus nejaké
sponzorské. Som, strašne ma mrzí, keď my za tieto peniaze ideme hostiť zamestnancov
mestských častí a pod záštitou primátora ideme míňať peniaze, ktoré sú pre obyvateľov
v rámci niektorých projektov. Veľmi smutný príbeh mesta Košice, v rámci športu. No a
aby som, samozrejme, sa dostal aj k mestskej verejnej doprave. 500 tis. eur, prepáčte
mi, pán Majza nie je schopný do dnešného dňa mi dať informáciu, čo nás stáli autobusy,
keď sme rekonštruovali električkové trate, pretože citujem: „my ešte vlastne nepodali
sme ani daňové priznanie, lebo sme si požiadali o odklad do 30. 6. 2016.“ No a, niečo
som tu vynechal, ale každopádne podstatná formácia, načo vôbec pán primátor pred nás
dávate tento rozpočet, keď máte stopercentný mandát od vašich poslancov nakladať s
peniazmi v plnej ľubovôle? Ďakujem za pozornosť.
p. Raši, primátor mesta - Pán Polaček, mrzí ma zloba, ktorá z vás kypí. Ale je to možno aj
čiastočne kvôli nevedomosti. Pretože prerozdeľovanie časti dani za psov je dlhodobá
požiadavka Rady starostov. Ja chápem, predkladá ju väčšinou pán starosta Gaj, možno
je tam aj trochu osobná. Ale je to kvôli tomu, pretože časť z týchto peňazí pôjde na
rozhodnutie mestských častí, podľa ich zváženia. A pôjde podľa sumy, ktorá bola reálne
v týchto mestských častiach vybratá. A druhá časť. Uvedomme si, že nielen mestské
časti sa starajú o psov. Ale máme tu útulok, ktorý podporujeme, ktorý slúži celému
mestu. Máme asanačnú službu a mnohé ďalšie kompetencie, ktoré musíme riešiť z
týchto peňazí. Čo sa týka Sládkovičovej, sme viazaní podmienkami Štátneho fondu
rozvoja bývania a napriek našej snahe a vášmu chceniu, my tieto podmienky nemôžeme
porušiť. A preto sa to odsúva. Čo sa týka Európskeho mesta športu, my od začiatku
hovoríme, že tento projekt nie je o tom, že peniaze dostane mesto z Európskej únie, ale
je to alebo z niekoho, od niekoho iného, ale je to projekt o tom, aby sme rozšportovali
čo viacej nešportujúcej verejnosti a veľmi aktívne boli niektoré mestské časti a naozaj
robia množstvo programov. A keď sa nám podarí získať napr. aj sponzorské
prostriedky, ktoré rozdeľujeme, tak ich rozdelíme na aktivity s tým súvisiace. Takže
zase ste uviedli nepravdivú informáciu, ktorú ste sa snažili posunúť kolegom. Nech sa
páči, máte slovo s faktickou.
p. Polaček, poslanec MZ - Faktická poznámka. Pán primátor, k tým psom, venujme sa len
jednej veci. Nehovorím, že peniaze netreba investovať. A naozaj tí psíčkari sú dlhodobo
poddimenzovaní. Ja len tvrdím, že dobrý gazda tie peniaze by tu mal mať, mal by
vytvoriť schému, aby sa mestské časti mohli uchádzať o tieto peniaze a následne im ich
posunúť. Ale jednoducho, keď naozaj, pán starosta možno z Luníku IX alebo
Šebastoviec, Poľova dostane niekto 300 eur, povedzte mi, čo oni pre tých psíčkarov
55

urobia? To nie je koncepčné. A aj tam žijú psíky. Čiže to je o tom, to je o tom, že keď
chceme stavať hojdačky, ja si nemyslím, že máme dostávať peniaze mestskej časti na
hojdačky, ale mestská časť by mala dať projekt mestu a mesto jednoducho by tie veci
malo urobiť. Odbúrame kopec legislatívnych právnych vecí, ktoré s tým súvisia.
Právnici na mestských častiach, právnici na meste, právnici na mestskej zeleni! Právnici
tu, právnici tam! My tu, zastupiteľstvá do toho vstupujú. Keď rozprávame o týchto
veciach, to je ten problém.
p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Petrenka, nech sa páči. Pán poslanec Petrenka nech sa
páči.
p. Petrenka, poslanec MZ - Ďakujem. Vážený pán primátor, kolegyne kolegovia, finančná
komisia tak isto prerokovala návrh na druhú zmenu programového rozpočtu mesta
Košice na rok 2016. Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť
návrh na druhú zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2016. A ešte jednu
poznámku, čo sa týka rokovania komisií a prerokovania materiálov, za účasti ozaj
najkompetentnejších z mesta, sme tieto veci všetky preberali. Aj to, čo tu pán Polaček
spomína, takže, čo sa týka komisie pozvánky sú zverejňované včas. Treba si len vybrať,
kam pán Polaček pôjde a nie hovoriť do vetra o čom nemá pravdu. Ďakujem.
p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne. Do rozpravy pán poslanec Grega.
p. Grega, poslanec MZ - Mám takú technickú požiadavku, aby v súvislosti s revitalizáciou,
alebo s ďalšou rekonštrukciou škôlok na Tatranskej a Zádielskej, mestské zastupiteľstvo
schválilo preklasifikovanie finančných prostriedkov vo výške 26 tis. eur z bežných na
kapitálové výdavky v rámci rozpočtu pre materské škôlky v Starom meste. To dávam
ako návrh na uznesenie v rámci toho rozpočtu.
p. Lenártová, námestníčka primátora - Čiže dávate pozmeňujúci návrh na uznesenie?
p. Grega, poslanec MZ - Nie. To, aby sa v rámci toho, a bolo to myslím aj s vami
konzultované, cez školstvo, takže...
p. Lenártová, námestníčka primátora - Pani inžinierka, je to zapracované v tom návrhu? Nech
sa páči pani Ing. Devaldová.
p. Devaldová, vedúca referátu ekon. činností a školských zariadení - Dobrý deň. V tomto
návrhu tu nie je zapracované. Ale vzhľadom k tomu, že nejde o navyšovanie rozpočtu,
ani o znižovanie, len ide o preklasifikáciu z bežných na kapitálové výdavky, z bežných
výdavkov na kapitálové výdavky, si myslím, je toto možné ešte teraz urobiť, akceptovať
to. Ale nie je to zahrnuté v tomto návrhu.
p. Lenártová, námestníčka primátora - Ale nie je povinné to schvaľovať v zastupiteľstve v
rámci úprav rozpočtu? Pani Ing. Kažimírová.
p. Kažimírová, zástupkyňa riaditeľa MMK - Takúto kompetenciu má pán primátor. Presun z
bežných na kapitálové.
p. Raši, primátor mesta - Dobre. Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát s faktickou.
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p. Ihnát, poslanec MZ - Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne za slovo pán primátor.
Hovorili sme teraz tu, že tento rozpočet vlastne sa neznižuje, nezvyšuje, ale chcel by
som vás požiadať, ako vedenie mesta, aby sme mysleli na, to vlastne, ako vyzerajú
chodníky na Sídlisku Ťahanovce. Ako vyzerajú schodiská, kde správca je mesto Košice.
A jednoducho viazať to na to, že vlastne tohto roku sa možno neposunieme ďalej, z toho
dôvodu, lebo sa robí Ázijská trieda, čiže sa robí cesta.
p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec, ale v rámci korektnosti, budeme mať interpelácie
a dopyty. Tak poprosím, toto nie je bod, pri ktorom sa toto môže prerokovávať.
Ďakujem za pochopenie. Pán poslanec Halenár, máte slovo.
p. Halenár, poslanec MZ - Tak ja osobne som na Rade starostov zastával názor, že daň za psa
je treba zrušiť v celom meste, než ho rozdeľovať na nejaké časti. Mimochodom, ja nie
som si istý, že či vôbec bolo nejaké uznesenie Rady starostov v tomto v tomto bode. A
a to zrušenie dane za psa budem vytrvale obhajovať. Argument číslo jeden je, daň za
psa slúži ako barlička všetkým občanom, ktorí nechávajú trus psov na verejných
priestranstvách. A je jedno, či na chodníkoch alebo na zeleni. Je to ich barlička.
Opierajú sa o ňu s argumentom: platím daň za psa mestu, nech sa mesto stará o čistotu!
Čo je nezmysel. Druhým argumentom je, že pre mnohých ľudí je pes jediný spoločník.
A možno tí ľudia tiež nemajú dostatok peňazí. A chcem povedať ďalší to, ja s tým
nesúhlasím, aby sa to rozdeľovalo medzi mesto a mestské časti. Z toho práve prostého
dôvodu, ktorý som tu hovoril, ktorý sa týka čistoty. Je to rozmeľňovanie zodpovednosti
za čistotu medzi mesto a mestské časti. Občania teraz, pochopiteľne, budú ukazovať na
mestské časti, no, zabezpečte to spolu s mestskou políciou! Ja vám môžem povedať, že
za rok a pol, čo som starostom, jediný prípad mestská polícia zdokumentovala
a pokutovala, nezbieranie trusu psa. Máme 1200 psov na KVP-čku. Za jeden a pol roka!
Sáčky. Už sme si akosi zvykli, to je ďalšia výhovorka občanov, sáčky. Nemal som
sáčok, tam na tom mieste, kde bol zvyčajne a tým pádom som to tam nechal, nejako. No
fajn, tak je množstvo občanov a ja im ďakujem zakaždým, ktorí nosia so sebou sáčky. A
chcem povedať, že možnože aj urobíme nejakú... (2:13, nebudem sa šíriť v tom duchu).
A chcem len povedať, že prostá matematika za tých 15 tis., čo hovoríte, že je fajn, že
ako dostane Mestská časť KVP napr. ročne môže dostať na základe žiadosti je, počítajte
so mnou, 1200 psov 2-krát denne 365 dní v roku. Za rok by sme mali dať občanom
KVP 876 tis. sáčkov. 876 tis. Cez elektronicky trhový systém sme nakúpili 3 tisíc
sáčkov za 1.100 euro...
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne.
p. Halenár, poslanec MZ - Budem ...prihlásim sa.
p. Raši, primátor mesta - Prihláste sa ešte raz. Nech sa páči, pán poslanec Grega, po ňom pán
poslanec Gibóda.
p. Grega, poslanec MZ - Faktická poznámka. Tak, ja len sa chcem teda opýtať, že či mám
predložiť ten návrh na uznesenie alebo keďže tu nebol pán primátor, či využije tú
kompetenciu a nám to presunie?
p. Raši, primátor mesta - Áno. Áno, presunieme to normálne.
p. Grega, poslanec MZ - Takže, mám to tak brať, že vybavené? Ďakujem.
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p. Raši, primátor mesta - Áno. Nech sa páči, pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne za slovo kolegovia. Prednášam procedurálny
návrh na ukončenie diskusie. Pretože vlastne my nemáme tu, o čom hlasovať. Ako pán
primátor práve predniesol, môže rozhodnúť o všetkých týchto aktivitách bez nášho
súhlasu. Nepotrebuje náš súhlas. Poďme hlasovať. Ukážme, že kto je za vzdanie sa
svojho práva o hlasovaniu o rozpočtu. A kto za to bol a zahlasujte si ako chcete. Aj tak
je to vlastne jedno. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec, samozrejme, máte nárok podať procedurálny návrh.
Ale ja som povedal, aj v minulosti, napriek kompetencii robiť zmeny rozpočtu, vždy
budem dávať zmeny rozpočtu schvaľoval zastupiteľstvom. Pretože nerobíme žiadne
tajné zmeny. A pokiaľ vznikne časová tieseň, že by mesto nemohlo prijímať nejaké
financie, alebo urobiť operáciu, ktorá je nevyhnutná, pretože nemáme zasadnutie
mestského zastupiteľstva, v tom prípade by som jedine tú kompetenciu využil. Napr.
koncom roka, keď sú zvyšné nejaké zdroje a vieme ich použiť v prospech mesta. Takže
preto to budem dávať. Budete hlasovať o procedurálnom návrhu na ukončenie rozpravy.
Ale to nič nemení na tom, že ja budem predkladať tieto návrhy vždy do mestského
zastupiteľstva, keď to bude možné. Čiže hlasujeme o procedurálnom návrhu na
ukončenie rozpravy. Nech sa páči.
Hlasovanie č. 29 -

za: 13, proti: 4, zdržali sa: 18

p. Raši, primátor mesta - Takže pokračujeme v rozprave. S faktickou poznámkou tam bol
prihlásení alebo s procedurálnym? Máte pán poslanec Polaček alebo faktickú? Čiže, pán
poslanec Jakubov vystúpi s faktickou, potom pán poslanec Polaček s faktickou.
p. Jakubov, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ďakujem. Chcem zareagovať na príspevok
pána poslanca Halenára. Na Rade starostov, ak hociktorá pani starostka, alebo hociktorý
pán starosta predloží návrh na uznesenie, vždy sa o ňom hlasuje. Aj v prípade zrušenia
dane za psov tomu tak bolo. Bohužiaľ, okrem pána poslanca Halenára, ktorý predložil
to uznesenie za zrušenie daní za psa, ale nehlasoval žiaden z prítomných starostov. Teda
jednohlasne bolo podporené toto uznesenie. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pán poslanec Jutka v rozprave. Nech sa páči.
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ja
som sa prihlásil do tejto rozpravy z toho dôvodu, že sa chcem najprv poďakovať za to,
že sa našli v rozpočte mesta finančné prostriedky pre činnosť Dopravného podniku
mesta Košice. A zareagujem veľmi stručne na pána poslanca Ihnáta. Myslím si, že pán
primátor to dostatočne vysvetlil. Ak ale nechcem duplicitne hovoriť, ale jednu vec
poviem. My sme schvaľovali nepeňažný vklad na zvýšenie základného imania
spoločnosti. Čiže neboli tieto, tento nepeňažný vklad nebol použitý na zníženie strát
z minulosti. To je všetko. Zareagujem na pána poslanca Polačeka. Pán poslanec
Polaček, mňa udivuje, že ste odborník na všetko. A vystupujete tu v každej veci a
dávate návrhy na uznesenie a pritom nechápete, že Dopravný podnik mesta Košice, v
prípade, ak by sme nezvýšili tento nepeňažný vklad a nezvýšili základné imanie, by sa
dostal do likvidácie. A potom by sme mali problémy s čerpaním, aj keď
prostredníctvom mesta, ktoré je zriaďovateľom dopravného podniku čerpaním
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európskych prostriedkov na obnovu tratí a obnovu vozového parku. A mesto, ako
zriaďovateľ, alebo ako vlastník Dopravného podniku mesta Košice, po dobu piatich
rokov nesmie meniť vlastnícke práva dopravného podniku, ani právnu formu na to, aby
boli zabezpečené účelové prostriedky na čerpanie prostriedkov z EÚ. A treba ešte
povedať, že mesto plánuje aj ďalej rozširovať obnovu koľajových tratí, prípadne
vozového parku, pokiaľ to prostriedky Európskej únie dovolia. Lebo vlastné prostriedky
na to nemá. A ešte jednu vec, ktorú budem konštatovať a znova sa teda zastanem
súčasného vedenia dopravného podniku. Ono nemôže za vzniknutú situáciu. A treba
povedať, že mesto vykonáva verejnú dopravu vo verejnom záujme. Tzn. že nemôže sa
dopravný podnik, aj keď je to obchodná spoločnosť, správať ako štandardný obchodný
subjekt, preto, lebo by mohlo dôjsť k zvýšeniu prepravného, alebo resp. k účelovosti
intervalov dopravných prostriedkov, tak, aby nedošlo k krytiu strát. Ale my chceme
vykonávať dopravu vo verejnom záujme. Takže, pán primátor, v mene všetkých
občanov mesta sa chcem poďakovať aj za tento príjem finančný príspevok a pevne
verím, že nebude posledný. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. S faktickými poznámkami pán poslanec Polaček a
pán poslanec Gibóda. Nech sa páči.
p. Polaček, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Pán Jutka, nebudem reagovať
na osobné invektívy, ale poďme sa vrátiť k dopravnému podniku. Áno, máte pravdu.
Neschválením tých peňazí a toho nemajetkového vkladu by sa dopravný podnik naozaj
dostal do problému. Lebo si nakúpil nezmyselné elektrobusy. A nemal ich kto vyplatiť.
Áno, my sme DPMK pomohli a vytiahli sme ich z brindy. Lebo nezmyselné obchody sa
tam deju. A k trolejovej doprave, áno, trolejová doprava by mohla byť stále v záujme
obyvateľov, mohla by fungovať, keď môže fungovať v iných mestách, keď sme si
porovnávali ich vekové a časové rozhrania investícií, jednoducho my tu úmyselne
poškodzujeme trolejovú dopravu, pretože, neviem, chceme niečo predať, chceme na
tých kábloch zbohatnúť alebo chceme predať nejaký hangár? A je to biznis.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Pán Jutka, verím, že vy mi
asi pomôžete, lebo aj ja by som chcel sa hrdo poďakovať vedeniu dopravného podniku
alebo dopravnému podniku, keby som konečne dostal informáciu, koľko nás teda stojí
ročne, a prečo musíme každý rok niekoľkokrát schvaľovať dopĺňanie finančných
prostriedkov pre dopravný podnik? A koľko je to dokopy? A prečo to nevieme nastaviť
tak, aby sa to nedialo každú chvíľu. Túto informáciu som ani od vedenia mesta Košice
nedostal. Tak možnože vy mi to niekde spočítate a ukážete, že takto to je. Pretože
vidím, že máte viacej informácií o tom, ako to funguje. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Halenár, nech sa páči.
p. Halenár, poslanec MZ - Najprv by som chcel povedať, o tej Rade starostov. Ešte raz, nie
som si istý, že či také niečo bolo schvaľované. Keď sa opierate, pán primátor, o to, že to
bolo na Rade starostov, nie som si istý, že či bolo uznesenie také, mám skôr pocit, že
nie. Ale naspäť k tej matematike. Takže, 1200 psov na KVP, keď povieme, že 2-krát
denne idú von a 365 dní je 876 tis. sáčkov. Ak nakupujeme, povedzme, aby sa lepšie
počítalo, za 1 tis. euro 3 tis. sáčkov, tak si to spočítajte, že to výjde vyše 200 tis. euro, ak
by sme mali každému občanovi KVP zabezpečiť sáčok 2-krát denne pre jeho psa.
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Jednoducho absolútne neuveriteľná suma. A to je ten problém, do ktorého sa dostávame
týmto návrhom, že občania sa začnú otáčať na mestskú časť, však dostávate peniaze
z mesta, však nám dajte to, dajte nám hento! Jasné, nebudeme teraz hovoriť o tom, že
keď dáme tie sáčky tam, tak, ja neviem o akú dobu už jednoducho nie sú na tých
stanovištiach. Ako, žijeme predsa reálne v reálnom svete, a preto si myslím, že je to zlé
rozhodnutie. Zhorší kvalitu životného prostredia, rozdelenie tej dane za psa. A ešte raz,
zrušenie dane za psa, naopak, by podľa môjho názoru obrovsky zvýšilo aj motiváciu
občanov. Odobratím barličky, na ktorú sa vyhovárajú, neustále a mali by sme naozaj
veľkú šancu zvýšiť a zlepšiť životné prostredie. Neviem, že či som ešte dačo zabudol.
Áno, len chcem ešte zopakovať, že naozaj to rozdeľovanie zodpovednosti, to je ten
najväčší problém. Skrátka, už toto vajatanie už stačilo! Nie je možné, aby sme neustále
hovorili o tom, že chceme mať lepšie životné prostredie a pritom robíme všetko preto,
aby sme to lepšie životné prostredie nedosiahli práve takýmito návrhmi.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Poprosím, s faktickými pána poslanca Gaja,
Petrvalského.
p. Gaj, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán poslanec, pán starosta. Toto
uznesenie bolo prijaté ešte v minulom volebnom období, keď ste starosta ani nebol. Po
prvé. Po druhé, treba hľadať lacnejšieho dodávateľa na sáčky. A po tretie, využijem
určite túto sumu buď na spomínanú prevenciu, sáčky, čistota, respektíve vybudovaním
nového výbehu pre psov. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pán poslanec Petrvalský a pani poslankyňa
Kovačevičová.
p. Petrvalský, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ďakujem pán primátor za slovo. V minulom
volebnom období som zaviedol takú záležitosť, že kto príde zaplatiť daň za psa, dostane
500 sáčkov. Zbytok si musí kúpiť sám. Ja osobne si myslím, že už to, že dostane do
ruky 500 sáčkov je dosť veľkým prispením mestskej časti na to, aby robil s tým psom
poriadok. Takže netreba 2-krát denne, 365 a všelijaké výpočty robiť. Proste dá sa to
vyriešiť jednoducho a inak. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Kovačevičová, nech sa páči.
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ - Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Tiež by
som rada reagovala na kolegu pána Halenára. Ako starosta Mestskej časti Košice - Nad
jazerom, vítam toto rozhodnutie. Tých 50 % z dane za psa pomôže mestskej časti. Už v
súčasnosti mestská časť dáva sáčky bezplatne. V minulosti, aj v minulom roku prijala
rôzne opatrenia. A aj tak stále tá priama pozornosť na našej hlave, či tí obyvatelia budú
zbierať, nebudú zbierať. Nemyslím si, že je to barlička. Vy sa môžete sám rozhodnúť,
do čoho budete tie finančné prostriedky investovať. My už dnes vieme, že pribudne
nové venčovisko, moderné sofistikované cvičáky, všetko, čo vlastne skvalitní takúto
službu pre občanov - psíčkarov. Je aj v naše mestskej časti veľa, je ich približne 1100.
Skôr treba riešiť iný problém. Máme veľa psíkov, ktorí chodia ku nám na dovolenku. Sú
z rôznych dedín, kde sú tie podielové dane nižšie. Čiže možno toto je problém, ktorému
sa bude treba v budúcnosti povenovať, pretože tých psíkov máme možno ešte o
nejakých 500 viac.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pán poslanec Gibóda, nech sa páči.
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p. Gibóda, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pani Kovačevičová, to vám
odporúčam sa obrátiť na poslancov Národnej rady, ktorí sedia napr. tuná v tomto
zastupiteľstve alebo za predsedníckym stolom, lebo toto je už skôr otázka na Národnú
radu, ako sú tieto veci definované. Mesto si nemôže len tak, nejakým spôsobom
pokutovať, ako vy vravíte, psov na návšteve. Kolegovia, Mestská časť Sever by podľa
tohto návrhu mala dostať nejakých 9 tis. eur. Pred štyrmi rokmi si mestská časť spravila
prieskum medzi spoločnosťami, aj spôsobom, ako by to mohla zabezpečovať sama.
Prípadný servis na území mestskej časti, čo sa týka nejakých výbehov, košov na psí trus
a sáčkov, ktoré by tam boli. Najlacnejšia ponuka, ku ktorej sme sa dopracovali bola na
18 tis. eur na rok. Tzn. že prostriedky, ktoré by sme vybrali z dane za psa, by teoreticky
to pokryli, ale táto polovica nie. Systém by mal byť nastavený, otázka ale znie, a to by
sme sa mohli pozrieť opačným smerom, mestské časti by mali dostať 50 %, ale všetka
vina zo strany obyvateľov sa presunie zrazu na nich. Nie na mesto, ale na nich. Mestské
časti budú teda dostávať 50 %. Ja sa teda pýtam a už to konečne, prosím vás, niekto
dajte do čísel, pretože tu to nie je! Kam ide tých zvyšných 50 % v rámci mesta?! Ja
viem koľko stojí šarha, viem, že dávame niečo na veterinu, ale koľko reálne kam ide z
tých zvyšných päťdesiatich percent, ktoré mesto vyberie? Lebo predtým sme ich
prejedali. A teraz sa zrazu našlo 50 % pre mestské časti a zrazu, kam ide tých zvyšných
50 %? Prečo to tu nie je nikde popísané. Prečo je to iba 50 na 50? A potom sa chcem
opýtať ešte vedenia mesta, ako plánuje riešiť problémy, ktoré určite má aj pani starostka
na Jazere, ako to nazvala s tými návštevnými psíkmi, na Jazere, u nás na Aničke, tieto
lokality tiež musí niekto obhospodarovať, obsluhovať, riešiť, čo sa týka aj týchto
problémov. Teda, ako budú kompenzované tieto mestské časti, ktoré sú takto zasiahnuté
ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Zároveň ste si, pán poslanec aj odpovedal, lebo budú
riešené mestom, z tých zvyšných 50 %. Pani poslankyňa Jenčová, nech sa páči.
p. Jenčová, poslankyňa MZ - Ďakujem za slovo. Ja sa ja sa nestačím diviť, že bod sa volá
Návrh na zmenu programového rozpočtu, a my sa tu 20 minút bavíme o 10 centových
sáčkoch. Tak, prepáčte a môj názor na sáčky pre psov nemusí sa stotožňovať s vašim,
ale kto sa rozhodne mať psíka, stojí nemalé peniaze a skutočne, balík sáčkov stojí 10
centov. Tak ja neviem, či distribúcia nie je drahšia. A riešiť, čo mestská časť urobí,
nechajme to na mestskú časť. Nikdy mestské časti nedostávali ani cent z vybranej dane
za psa. Čiže ja toto považuje za veľké pozitívum. A mestská časť si rozhodne, či bude
rozdávať sáčky, stavať venčoviská, to je úplne jedno, do čoho to dá. Tak prosím vás
pekne, nechajte už tému sáčkov a vyjadrujte sa k zmene rozpočtu. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu a poprosím
návrhovú komisiu.
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Ďakujem veľmi pekne, pán primátor.
Návrhová komisia neobdržala žiaden pozmeňujúci návrh, takže čítam pôvodný návrh:
„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa platných právnych predpisov schvaľuje po
A) 2. zmenu Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2016. Príjmová časť: Bežné
príjmy vo výške 826.340 eur prerozdelené podľa predloženého návrhu. Kapitálové
príjmy vo výške mínus - 724.190 eur prerozdelené podľa predloženého návrhu.
Výdavková časť: Bežné výdavky 809.185 eur prerozdelené podľa predloženého návrhu.
Kapitálové výdavky vo výške - 694.915 eur prerozdelené podľa predloženého návrhu.
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Finančné operácie: Príjmové finančné operácie 13.370 eur. Zostatky prostriedkov z
predchádzajúceho roka (štátny rozpočet, granty, združené prostriedky štátneho
rozpočtu). Výdavkové finančné operácie vo výške 1.250 eur. Po B) Rozdelenie podielu
dane za psa do výšky maximálne 50 % príjmov mesta za uvedenú daň v roku 2015
nasledovne: podľa predloženého návrhu pre mestské časti. Finančné prostriedky budú
mestským častiam poukazované podľa potreby na základe žiadosti s uvedením účelu
použitia, a to na výdavky v súlade s § 57 ods. 1 Štatútu mesta Košice a zákona č. 282 z
roku 2002 Zb. zákonov, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Použitie
finančných prostriedkov podlieha ročnému zúčtovaniu. Prílohou uznesenia sú tabuľky
2. zmeny Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2016.“ To je všetko.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 30 -

za: 32, proti: 4, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 11
Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Creative Industry
Košice, n. o. za rok 2015
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 11. Je to Výročná správa o činnosti a
hospodárení neziskovej organizácie Creative Industry Košice, n. o. za rok 2015. Je tu
prítomný pán riaditeľ Hladký, takže otváram rozpravu, keď sú nejaké otázky k tejto
správe. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Návrh na uznesenie: „Mestského
zastupiteľstva v Košiciach podľa platných právnych predpisov berie na vedomie
Výročnú správu o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Creative Industry
Košice, nezisková organizácia, za rok 2015.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 31 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne.
--Bod č. 12
Kandidatúra mesta Košice na usporiadanie EYOF 2021 – Európskeho olympijského
festivalu mládeže – Košice 2021
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to bod č. 12, ktorým je materiál
Kandidatúra mesta Košice na usporiadanie EYOF, teda letného olympijského festivalu
mládeže v roku 2021 v meste Košice. Dovoľte mi, aby som uviedol tento materiál.
Mesto Košice bolo navrhnuté Slovenským olympijským výborom, aby sa zhostilo
usporiadania tejto akcie. Týka sa to síce až roku 2021, ale keďže ide o športové
podujatie, veľkosťou, ktoré ešte u nás robené nebolo, chceme aby aspoň táto úvodná
dôvodová správa bola prebratá na mestskom zastupiteľstve, aby kandidatúra mesta
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Košice na usporiadanie tohto letného olympijského festivalu mládeže bola podporená aj
mestským zastupiteľstvom. Z nášho pohľadu ide o podujatie, ktoré má pre mesto Košice
mnoho významov. Tým prvým je, že je to letná olympiáda mládeže. Čiže aj množstvo
našich talentov, ktoré majú v súčasnosti 10, 11, 12, 13 rokov, môže byť účastník tejto
olympiády. Je to silný motivačný prvok pre rozvoj mládežníckeho športu v našom
meste. Tou druhou dôležitou informáciou je, že, v súvislosti s usporiadaním tohto
festivalu chceme využiť rozdielne zdroje na to, aby sme vedeli investovať aj do
športovísk v našom meste, ktoré potom budú slúžiť nielen klubom, ale aj verejnosti.
Ďalším prínosom usporiadania tohto festivalu je naozaj zlepšenie ekonomiky mesta a
subjektov, ktoré v meste pôsobia. Či už sú to reštauračné služby, či už sú to ubytovacie
zariadenia a mnoho, mnoho ďalších. Pretože sa predpokladá, že v súvislosti s týmto
festivalom by sme mohli mať okolo, celkový počet akreditovaných účastníkov ďalších 6
tis. Zároveň to vnímame aj ako šancu pomocou univerzitám v našom meste, ktoré
potrebujú investovať do rekonštrukcie svojich internátov. A viete, že vláda Slovenskej
republiky vyčlenila finančné prostriedky na rekonštrukcie internátov, verejných
univerzít a myslíme si, že toto je, bude jeden z dôvodov aby naše univerzity boli
úspešné v čerpaní týchto prostriedkov a zlepšili komfort aj študentov, ktorý u nás
študujú, a teda sa stali atraktívnejšími aj pre študentov, ktorí chcú u nás študovať na
vysokých školách. Pretože počas tohto festivalu by gro ubytovania bolo práve v
ubytovacích kapacitách našich univerzít. Týka sa to síce podujatia, ktoré sa uskutoční až
v roku 2021, ale v týchto dňoch a mesiacoch majú prebehnúť inšpekčné návštevy nášho
mesta, ktoré majú zhodnotiť stav športovísk, nutnosti rekonštrukcií a samozrejme,
chceme mať mandát aj od mestského zastupiteľstva. Pokiaľ budeme pri kandidatúre
úspešní, aby malo mesto Košice podporu aj mestského zastupiteľstva. Iste ste si všimli,
že podpora Košíc ako
usporiadatelia usporiadateľa EYOF sa dostala aj do
programového vyhlásenia vlády na roky 2016 - 2020 práve preto, že chceme finančné
prostriedky čerpať najmä z mimorozpočtových zdrojov mesta, z odhadov, na základe
skúsenosti z iných miest a sponzori dávali, a to sú odhady, teda na základe miest, ktoré
tieto festivaly usporiadali. Príjem od sponzorov bol približne v úrovni jedného milióna
eur. Európska únia podporovala tieto festivaly približne sumou 2 miliónov eur. Viete, že
žiadame vládu Slovenskej republiky, aby prispela na vybudovanie Národného
tenisového centra väčšou časťou, ktoré chceme robiť spolu so Slovenským tenisovým
zväzom. Samozrejme, to financovanie najmä to, na rekonštrukciu infraštruktúry sa bude
týkať aj mesta. Komunikujeme aj s vyšším územným celkom práve preto, aby nové
investície do športovej infraštruktúry, ktoré chcú robiť boli v vo filozofii práve tohto
obrovského podujatia pre mládež, ktoré chceme v roku 2021 usporiadať. Takže ja vás
chcem poprosiť o podporu tohto materiálu, aby sme mohli ďalej pokračovať v
kandidatúre nášho mesta a snažiť sa o to, aby sme boli úspešní. Ďakujem pekne,
otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec Polaček, nech sa páči, máte slovo.
p. Polaček, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Pán primátor, perfektná prezentácia, len jedna
drobnosť. Predpokladané finančné náklady na podujatie sú 8 až 9 mil. eur. Nie je mi
jasné, či na podujatie alebo na opravu tých internátov a rekonštrukciu tých budov?
Lebo, podľa mňa, to by trebalo rozlíšiť. A keď si zrátam predpokladaný príjem tak 2 a
pol milióna účastnícky poplatok, 2 mil. Európska únia, jeden milión sponzori, to je 2, 4
a pol, 5 a pol a 8 až 9. Teda mi tu 5 miliónov lieta. Ja sa domnievam, so všetkou úctou,
my na to nemáme! My tu máme zbombardované cesty, chodníky, my tu máme
problémovú infraštruktúru. Nemyslím si, že máme na to, aby sme dokázali niečo takéto
organizovať. Ale OK, som ochotný prijať vašu výzvu, pán primátor. Ale prijmite aj vy
moju, prosím. A teda dávam návrh na uznesenie, kde vás žiadam, aby ste, k tomuto
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materiálu na najbližšie rokovanie predložili detailný rozpočet, ako aj finančné krytie
tohto projektu. Detailné! Naozaj, keď budeme presvedčení, alebo budem presvedčený o
tom, že tie peniažky máme, ja nemám problém. Ale ja odmietam, aby na úkor iných
aktivít tohto mesta, na úkor toho, že nefungujú nám cesty, nefungujú nám chodníky,
medzigarážové priestory a môžeme určite tak pokračovať, jednoducho si to obyvatelia
nezaslúžia. Ja viem, že ten šport je dôležitý, ale nemôžeme podceniť aj základnú
infraštruktúru, ktorá v tomto meste je dlhodobo poddimenzovaná. Teda návrh na
uznesenie: „Žiadam primátora mesta predložiť materiál usporiadania EYOF 2021
detailný rozpočet, ako aj finančné krytie projektu. Termín: najbližšie rokovanie
zastupiteľstva.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Ihnát
p. Ihnát, poslanec MZ - Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne za slovo. Ja to zase vidím
trošku inak. Ako, ja to vidím tak, že vlastne, ako to podporím a to z toho dôvodu, to je
určitá vízia, alebo určitý taký, taká šanca vlastne zviditeľniť to mesto do budúcna. Ten
rok 2021 a podľa môjho názoru, dať teraz rozpočet, presný rozpočet, ako to je úplný
nezmysel. To je ako, toto, toto čo je tu, tak podporím. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. A na záver,
nemôžem si odpustiť, pán poslanec Polaček, z môjho pohľadu vy chcete, pod rúškom
jemného úsmevu, škodiť a brzdiť toto mesto. To je môj osobný pohľad. Už sa nebudete
môcť vyjadriť. Bohužiaľ, som ukončil rozpravu. Chcete škodiť tomuto mestu. Pretože aj
menej gramotný človek ako vy vie, že detailný rozpočet na rok 2021 sa predložiť
nemôže. Pretože ešte nevieme, aké všetky iné zdroje môžeme dostať, vrátane vlády,
vyššieho územného celku, SACR-u, sponzorov. Sú to odhadované zdroje. Čiže vy, keď
chcete dať uznesenie o detailnom rozpočte, zámerne chcete zmariť šancu získať toto
podujatie. Je veľmi dôležité aj ako sa budú vyvíjať zdroje. Pretože zdroje z podielových
daní fyzických osôb sa vyvíjajú každý rok inak. My očakávame podporu tohto festivalu
od vlády Slovenskej republiky, ktorá to zadeklarovala v programovom vyhlásení. Čiže
ja to berieme ako váš osobný postoj zmariť túto šancu pre Košice už v začiatku, lebo
viete, že v roku 2021, čo bude detailný rozpočet, vám teraz nikto nepredloží. Ďakujem
pekne. Poprosím návrhovú komisiu najprv o uznesenie pána poslanca Polačeka a potom
o pôvodnom uznesení.
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Ďakujeme za slovo, pán primátor. Takže
predkladám návrh pána poslanca Polačeka: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach žiada
primátora mesta predložiť k materiálu Usporiadanie EYOF 2021 detailný rozpočet, ako
aj finančné krytie projektu. Termín: najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva.“
p. Raši, primátor mesta - Hlasujte.
Hlasovanie č. 32 -

za: 4, proti: 16, zdržali sa: 16

p. Raši, primátor mesta - A teraz poprosím o hlasovanie o pôvodnom uznesení.
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa
príslušných platných právnych predpisov schvaľuje kandidatúru mesta Košice na
usporiadanie EYOF 2021 - Európskeho olympijského festivalu mládeže Košice 2021.“
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p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 33 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 5

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme schválili.
Vyhlasujem obedňajšiu prestávku. Stretneme sa tu o 13:35. Ďakujem pekne. Dobrú
chuť prajem.
--p. Raši, primátor mesta - Prosím vás, aby ste sa prezentovali. Ďakujem pekne. Poprosím ešte
niekoľkých poslancov, aby sa prezentovali, aby sme mohli pokračovať. Poprosím teda,
aby ste si skontrolovali karty, či ste prítomní, lebo chceme pokračovať v ďalších bodoch
rokovania, ktorými sú doplnené materiály, sú to doplnené materiály, body číslo 12/1
a bod číslo 12/2.
--Bod č. 12/1
Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR na základe Výzvy č. I. SKR 2016
p. Raši, primátor mesta - Obidva materiály sú posúdením žiadosti o poskytnutie dotácie zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky, na základe výzvy číslo I. SKR 2016 a na základe výzvy číslo II. SKR 2016.
Ide o obe výzvy, ktoré sú spolufinancované vo výške piatich percent oprávnených
výdavkov. Takže poprosil by som, najprv k bodu 12/1 pán inžinier Ferjenčík. Pán
inžinier Ferjenčík, uveďte nám obidva materiály, ale budeme rokovať teda najprv o
bode 12/1. Ale povedzte nám, o čo ide a na čo chceme použiť tie finančné prostriedky,
získané finančné prostriedky na čo chceme použiť. Nech sa páči, zapnite pána
Ferjenčíka, vás poprosím. A potom, pán Ferjenčík, choďte bližšie k mikrofónu.
p. Ferjenčík, vedúci referátu CO, BOZP a PO MMK - Dobrý deň prajem. Vážený pán
primátor, vážené mestské zastupiteľstvo. Dňa 1. 6. Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky vypísalo výzvu na podporu odbornej prípravy, výchovno-vzdelávacej
prípravy obyvateľstva, detí a na odbornú výcvikovú prípravu. Z toho dôvodu mesto
Košice sa k tomu pripojilo, vo výške zhruba 7 tis. eur požadujeme a koľko nám dajú,
uvidíme. Chceli by sme zakúpiť alebo teda zabezpečiť nejaké náučné letáky, náučné
brožúry hlavne pre deti na základných školách, na materských školách, kde sa
predvádzajú účelové cvičenia a didaktické hry. A taktiež zvýšiť odbornú prípravu na
osoby, ktoré sa podieľajú pri výkone záchranných prác, respektíve pri výkone školenia
obyvateľstva na sebaobranu.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Takže otváram rozpravu k bodu číslo 12/1. To je
výzva číslo jedna. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú
komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje po 1.) Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra na
základe výzvy číslo I. SKR 2016. A po 2.) Financovanie projektu vo výške minimálne
5 % celkových oprávnených výdavkov na projekt z dotácií zo štátneho rozpočtu
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prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 34 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme schválili.
--Bod č. 12/2
Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR na základe Výzvy č. II SKR 2016
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu 12/2, druhý doplnený materiál. Je to výzva číslo
II. SKR 2016. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram
rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje po 1.) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra na
základe výzvy číslo II. SKR 2016. A po 2.) Financovanie projektu vo výške minimálne
5 % celkových oprávnených výdavkov na projekt z dotácie zo štátneho rozpočtu podľa
predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta - Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 35 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
--Bod č. 13
Návrh na delegovanie zástupcov mesta Košice do Mestskej školskej rady
p. Raši, primátor mesta - Ideme k bodu číslo 13. Je to návrh na delegovanie zástupcov mesta
Košice do Mestskej školskej rady. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto
nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach deleguje zástupcov mesta Košice, doktorku Renátu
Lenártovú, námestníčku primátora a doktorku Máriu Kavečanskú, vedúcu oddelenia
školstva Magistrátu mesta Košice do Mestskej školskej rady na nové funkčné obdobie
štyroch rokov.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 36 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie bolo schválené.
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Bod č. 14
Návrh na zmenu delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Košice
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu č. 14 Návrh na zmenu delegovaných zástupcov
zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Otváram k
tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú
komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach, po A) berie na vedomie po 1.) zánik členstva pána
Ladislavom Lörinca v Rade školy pri ZŠ Janigova 2 z dôvodu vzdania sa členstva. Po
2.) zánik členstva pána Martina Boritáša v Rade školy pri ZŠ Starozagorská 8 z dôvodu
vzdania sa členstva. A po B) deleguje po 1.) do Rady školy pri ZŠ Janigova 2 pána
Juraja Mihaľova, a po 2.) do Rady školy pri ZŠ Starozagorská 8 pána Juraja Mihaľova.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 37 -

za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
Bod č. 14/1
Personálne otázky – zmeny v Komisii dopravy a výstavby pri MZ v Košiciach
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k doplnenému materiálu. Je to bod 14/1. Sú to Personálne
otázky, ktoré predkladá pán poslanec Kočiš. Nech sa páči, máte slovo.
p. Kočiš, poslanec MZ - Ďakujem za slovo. Dňa 6. 6. na Komisii dopravy a výstavby pri
mestskom zastupiteľstve bolo doručené oznámenie od pána Ing. Martin Joščáka,
oznámenie, že sa vzdáva členstva v komisii dopravy a výstavby. Preto dávam v zmysle
Rokovacieho poriadku návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa
§ 15 ods. 2 zákona č. 369 z roku 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa § 6 ods. 2 písm. a § 11 ods. 2 Štatútu mesta Košice berie na vedomie
vzdanie sa neposlanca Ing. Martina Joščáka členstva v Komisii dopravy a výstavby.
Doručím toto uznesenie návrhovej komisii.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Prosím doručiť návrh uznesenia a otváram rozpravu
k tomuto bodu. Pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ - Ďakujem za slovo. Ja by som chcel poprosiť pána predsedu komisie
dopravy a výstavby, pána Kaifera, či by sa nestotožnil s predloženým personálnym
návrhom na doplnenie vypadnutého člena z komisie dopravy a výstavby a za tohto člena
by som..., pardón, pána Kočiša, ospravedlňujem sa. A za tohto člena by som rád
nominoval pána poslanca Jaroslava Polačeka, ktorý v súčasnosti nie je členom žiadnej
komisie. Keby som teda mohol poprosiť pána poslanca Kočiša ako predsedu komisie,
aby doplnil tento svoj návrh o tento bod.
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p. Raši, primátor mesta - Veď prečo ste ho nepoprosili predtým, aby to tak mohol urobiť, keď
predkladal materiál?
p. Gibóda, poslanec MZ - Môžem reagovať?
p. Raši, primátor mesta - Nie. Pán poslanec Kočiš, nech sa páči.
p. Kočiš, poslanec MZ - Ďakujem za slovo. Ako si sa neviem s tým ja stotožniť. Lebo zákony
slušnosti mi to nedovoľujú. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pán poslanec Gibóda s faktickou poslanca Kočiša.
p. Gibóda, poslanec MZ – Faktická poznámka. Keďže som o tomto bode bol informovaný až
dneska ráno a nevedel som, čo je predmetom tohto bodu, ako som mal osloviť pána
Kočiša predtým? Lebo slušnosť káže, pán Kočiš, možno zaslať svojim poslaneckým
kolegom materiál, ktorý predkladáte. To by bolo tiež slušné. A nevidím na tom nič zlé,
aby sme teraz navrhli a doplnili. A to, že vy sa neviete stotožniť s tým návrhom, nuž,
pán Kočiš, ja sa neviem stotožniť s tým, že komisia dopravy neprerokováva rozpočet
mesta Košice. To je tiež nestotožniteľné.
p. Raši, primátor mesta - Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. A pán Gibóda, vy ste tu
nastolili formu komunikácie, ktorá tu do vášho príchodu nikdy nebola. So všetkými
posmeškami a vyjadreniami, ktoré v slušnej spoločnosti nemajú čo robiť. Dávam
hlasovať o návrhu tak, ako ho predložil predseda komisie, pán Kočiš.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach berie na vedomie vzdanie sa neposlanca, člena komisie Ing.
Martin Joščáka, členstva v Komisii dopravy a výstavby.“
p. Raši, primátor mesta - Prosím, hlasujte teraz.
Hlasovanie č. 38 -

za: 33, proti: 0, zdržali sa: 5

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
--Bod č. 15
Informatívna správa o Investičnom pláne obchodnej spoločnosti KOSIT a.s. na roky
2016 – 2021
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania. Je to bod č. 15 Informatívna
správa o investičnom pláne obchodnej spoločnosti Kosit. Je tu aj pán generálny riaditeľ
spoločnosti Kosit. Pokiaľ by boli na neho nejaké otázky. Cieľom tohto materiálu je
poskytnúť informáciu o strategických zámeroch spoločnosti Kosit, kde je mesto Košice
34 % akcionárom. A ide o zámery v období rokov 2016 a 2021. Máte materiál
rozdelený na základné informácie o spoločnosti. Faktory, ktoré ovplyvňujú investičný
plán spoločnosti na tieto roky, rozdelené na podkapitoly, ktoré sú venované problémom,
ktoré sa vyskytli alebo boli nájdené novým majoritným akcionárom spoločnosti.
V treťom bode je to je investičný plán spoločnosti, s rozdelením investičných projektov
a s návrhom zdrojov financovania. No a samozrejme, je to potom záver, kde spoločnosť
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Kosit navrhuje možnosti ďalšieho postupu. Ja som zaradil tento materiál práve preto,
lebo boli sme oboznámení s niektorými skutočnosťami majoritným akcionárom
spoločnosti Kosit, ktoré zistil pri prebratí spoločnosti od pôvodného akcionára. A keďže
tieto materiály, keďže tieto informácie budú vyžadovať aj rozhodnutia z hľadiska
možných investícií spoločnosti, chcel som, aby ste boli o tom dodatočne dopredu
informovaní, pretože v budúcnosti nás čaká rozhodnutie, či budeme na tieto nevyhnutné
investičné výdavky, kvôli úverovému stropu spoločnosti Kosit realizovať ako akcionári,
alebo či budeme riešiť možnosť prevodu našich akcií. Otváram k tomuto bodu rozpravu.
Nech sa páči. Pán poslanec Polaček, potom pán poslanec Halenár.
p. Polaček, poslanec MZ - Ja som z toho vášho príspevku, pán primátor, mal dojem že pán
riaditeľ pred nás predstúpi a bude nám chcieť niečo povedať. Možno som to len zle
porozumel. Ale ani nie je mojim cieľom sa prihovárať smerom ku Kositu, ale smerom k
tej správe, ktorú máme. V závere sú dva varianty, ktoré hovoria o tom, že buď tie akcie,
ktoré máme, tých 34 % pustíme k vode alebo by sme si imanie zvyšovali. Hej?
Rozprávame o sume 4,4 mil. eur. Ja si nemyslím, že je správne, aby sme tento návrh na
uznesenie zobrali len na vedomie. Je to informatívna správa, ale podľa mňa by malo byť
povedané aj „B“! Lebo sú tu povedané varianty a čo teraz? Čo ďalej? Teda bez
nejakých dlhých obštrukcii by som vás teda chcel poprosiť, aby nám bolo na najbližšie
rokovanie predložený finančný rozbor zameraný na efektívnosť a hospodárnosť
navrhovaných variant potreby financovanie investícií spoločnosti Kosit a.s. Teda, či sa
prikláňame k variante jeden a ideme imanie zvyšovať, alebo si povieme, že chceme
podiel predať, alebo, môže tu vzniknúť aj iné varianty a teraz neviem, ani nemám chuť
o nich nejakým spôsobom špekulovať. Ale nemyslím si, že informáciu máme zobrať len
na vedomie. Malo by byť povedané aj „B“, čo ďalej. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Informáciu máte zobrať len na vedomie, pretože je to nová
informácia, ktorá došla na mesto. A chcem, aby ste s ňou boli oboznámení. A v
žiadnom prípade žiadne závery dnes robiť nemôžeme, lebo je to informácia nová. Tak
pre mesto, ako je nová aj pre vás všetkých. A na ďalšie zasadnutie mestského
zastupiteľstva a to záleží od toho, aká bude aktuálna potreba, možno okolo
financovania, buď na ďalšie alebo na decembrové zastupiteľstvo, bude predložené
uznesenie, ktoré sa bude týkať aj konkrétnych krokov pokiaľ by bola nevyhnutnosť
rozhodnúť o tom či investovať alebo či zo spoločnosti nejaký spoločný nejakým
spôsobom vystúpiť. Čiže dnes je to len informatívna správa. A ide o to, aby ste ju vzali
len na vedomie, lebo dnes nevieme o ničom ďalšom rozhodnúť. Lebo sú to nové
informácie. Aj pre mesto aj pre vás. Pán poslanec Halenár.
p. Halenár, poslanec MZ - Ja chcem niečo veľmi podobné, ako tu kolega Polaček, povedať, že
aj keď celkom rozumiem tomu, že sa tu črtajú nejaké dva varianty a bez toho, aby sme
tu prijali nejaké špeciálne uznesenie, manažéri mesta by si mali považovať za svoju
vlastnú povinnosť začať zbierať údaje, nakoľko pôsobenie mesta, ako akcionár Kositu,
čo prinieslo kladné a čo neprinieslo kladné alebo priam záporné. To znamená, takéto
niečo by malo začať bežať, aby sme mali podstatné informácie k rozhodovaniu, či sa
pustiť potom tou alternatívou jedna alebo alternatívou dva. Toto tam chýba, nejaký taký
ten časový rámec, ja neviem, do pol roka alebo do roka oznámime alebo dáme
predložíme návrh na posúdenie, ktorú z tých dvoch alternatív si má zastupiteľstvo,
alebo si môže vybrať. Čiže v tomto chápem, takto, akože to, čo povedal pán kolega
Polaček, lebo je to mimoriadne dôležité, ako budeme ďalej postupovať. A bez týchto
dát sa, podľa môjho názoru, nedá, nevieme kvalifikovane rozhodnúť. Moje osobné
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presvedčenie je, že mesto nemá, čo vstupovať do biznisu, ako je biznis v odpadovom
hospodárstve. Ale určite tie dáta o ktorých som teraz hovoril, nám prinesú viacej svetla.
Skrátka dajú nám podstatné informácie, čísla, aby sme sa vedeli rozhodnúť. Čiže, len
toľko.
p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec, presne tak. Toto je prvá informácia, na základe
informatívnej správy, ktorú sme dostali so spoločnosti Kosit. A presne, ako ste povedali,
po vyzbieraní všetkých a analýza a všetkých informácii, ktoré budú a to môže nastať na
septembrovom alebo na decembrovom zastupiteľstve, bude pripravený materiál, ktorý
nebude len informatívnu správou, ale bude kompletnou analýzou aj s návrhom riešenia,
z toho vyplývajúcich faktov. Takže, presne tak to bude robené. Preto je toto
informatívna správa. Pán Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ - Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel, pán primátor, opýtať. Pred
časom sme odmietli odkúpenie od For Italy týchto 66 %. A chcem sa opýtať, že či
takéto rovnaké predkupné právo máme aj voči novému spoločníkovi v spoločnosti
Kosit? Či máme teda predkupné právo v prípade, že by sa táto spoločnosť rozhodla
predať tieto akcie, na týchto 66 % akcií? Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Áno. Pán riaditeľ, máme? Hej? Áno. Dvaja akcionári majú
automaticky majú predkupné právo. Čiže, aj vice versa, aj z jednej aj z druhej strany.
Kosit, aj my. Ale, pokiaľ by došlo k alternatíve odkupu, tak tam, keby mesto akcie
predávalo, tak pokiaľ padne vyšší návrh, tak mesto to predáva za najvyššiu možnú cenu.
Čiže, pokiaľ má akcie nejakú hodnotu, ktorú je ochotný zaplatiť väčšinový akcionár,
pokiaľ by ponuka mestu, tak mesto to predáva tomu, kto dá ponuku na odkúpenie akcií
vyššiu. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Návrhová komisia obdržala jeden
pozmeňujúci návrh od pána poslanca Polačeka v znení: „Mestské zastupiteľstvo
v Košiciach berie na vedomie Informatívnu správu o investičnom pláne obchodnej
spoločnosti Kosit na roky 2016 - 2021 a žiada primátora mesta predložiť finančný
rozbor zameraný na efektívnosť a hospodárnosť navrhovaných variant potreby
financovania investícií v spoločnosti Kosit. Termín: nasledujúce rokovanie mestského
zastupiteľstva.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 39 -

za: 20, proti: 2, zdržali sa: 16

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme schválili.
Pokračujeme ďalej. Nech sa páči, a tým pádom sa ruší uznesenie pôvodné, tak, hej?
Dobre, ďakujem pekne.
--Bod č. 15/1
Informácia o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkonne funkcií
verejných funkcionárov pri MZ
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu v programe. Je to bod číslo 15/1
Informácia o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu. Pán poslanec Betuš, nech
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sa páči.
p. Betuš, poslanec MZ - Ďakujem za slovo, vážený pán primátor, dámy a páni. Komisia na
rokovaní, ktoré sa konalo dňa 5. apríla 2016 vykonala kontrolu podaných oznámení
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov, ktoré v súlade so starým čl. 7
ods. 1 ústavného zákona č. 357 z roku 2004 zbierky zákonov v znení neskorších
predpisov, je verejný funkcionár povinný podať počas výkonu funkcie vždy do 31.
marca za predchádzajúci kalendárny rok 2015. Vykonanou kontrolou zistené, že všetci
poslanci mestského zastupiteľstva si svoju zákonnú povinnosť splnili a oznámenia boli
podané v súlade s čl. 7 ods. 1 ústavného zákona. Do tohto zoznamu patrí, samozrejme,
aj primátor mesta Košice.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, otváram rozpravu k tomuto bodu. Uzatváram
rozpravu. Prijímame uznesenie alebo berieme na vedomie? Je to len, prijímame berieme
na vedomie. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
berie na vedomie Informáciu o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 40 -

za: 37, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 15/2
Koncepcia politiky mesta vo vzťahu k deťom a mládeži (Grantový program DAMKO) návrh na prerozdelenie dotácií v roku 2016
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 15/2. Je to grantový program DAMKO.
Prosím predsedu komisie pána poslanca Sidora, aby predniesol návrh.
p. Sidor, poslanec MZ - Ďakujem za slovo, pán primátor. Dámy a páni, dovoľte mi vás
oboznámiť s týmto bodom. Hlavným zámerom predkladaného materiálu je návrh
rozdelenia dotácií v roku 2016 na program DAMKO - Deti a mládež Košíc. Cieľom
predkladaného materiálu je prerozdeliť schválené finančné prostriedky tak, aby boli
adresne pridelené na konkrétne aktivity a prerozdelené jednotlivým subjektom. Celková
maximálna výška požadovaných dotácií na program DAMKO u jednotlivých žiadateľov
činí sumu 30 tis. eur a presný zoznam má návrhová komisia. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Hlási sa pán
poslanec Polaček, po ňom pán poslanec Berberich.
p. Polaček, poslanec MZ - Ďakujem pekne pán primátor. ÚHA nás dokáže informovať o
veciach tak, že to zverejní na webovom sídle a nikto sa o tom nedozvie. A tento
materiál, opäť, ja neviem, keď sa, ja, ten materiál tam je, teraz v tej stránke. Ale
jednoducho, prečo nám nemôže mesto Košice poslať e-mail informáciu, že tam bolo
niečo pridané? Ja som si materiály stiahol pred týždňom. Vtedy tam tento materiál
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nebol. Ja nie som sliedič, aby som teraz sliedil, pozeral či niečo nepribudlo. Prečo
nemôžeme dostať, a pán poslanec Sidor, aj k vám je tá otázka, informáciu, že tam niečo
pribudlo? Ja sa na to rád pozriem a budem s tým pracovať. Ale proste, ten materiál tiež
má svoje tri strany. A tiež tam treba nejakú chvíľu venovať. To je jedna vec. Druhá vec.
K samotnému materiálu. Zaujíma ma, pán poslanec, pán predseda, koľko bolo žiadostí
mimo aj týchto žiadosti, ktoré ste schválili? Teda nejaké číslo spoločné? Koľkým sa
vyhovelo? Koľkým sa nevyhovelo? Koľkí dostali teda nulu, nedostali finančné
prostriedky? A zároveň, aj aký bol kľúč prerozdeľovania? Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Pán poslanec, možno, aká inšpirácia na základe vášho
príspevku, že ani my, ani ostatní poslanci tiež nie sú sliediči a vy nám posielate
pravidelne v nedeľu o 22:00 a po polnoci správy. A tiež si ich niekedy nestihneme
pozrieť a takmer ráno, alebo na druhý deň o nich vyjde článok. Takže buďme korektní.
A potom dávajme aj my informácie, na ktoré chceme odpovede tak isto. A nevyžadujme
to od iných, to, čo nerobíme sami. Pán poslanec Berberich, nech sa páči. Potom
poprosím pána poslanca Sidora, aby zareagoval na záver.
p. Berberich, poslanec MZ - Ja som v podstate chcel to, čo kolega už povedal predo mnou.
Chcel som poprosiť, že ak dostaneme takýto materiál, myslím, že takáto požiadavka už
bola tu v zastupiteľstva, aby sme prípadne dostali informáciu o tom, že tam ten materiál
nejaký nový bol pridaný. A ešte by som rád opýtal pána predsedu, že prečo ten materiál
je až teraz? Že z akých dôvodov? Že či to nemohlo ísť normálnou cestou, ale že sa to
muselo dávať až dnes? Lebo sú tam veci, ktoré myslím, že každý by si chcel pozrieť. A
takto už pred zastupiteľstvom, to není čas na to. Takže ďakujem za odpoveď.
p. Raši, primátor mesta - S faktickou pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ja súhlasím, pán poslanec Berberich, rokujeme
raz za tri mesiace a potom dostávame materiály, ani vlastne sme ich nedostali doteraz.
Čiže, na rozdiel od nás, pán primátor, tie naše materiály aspoň dostanete. Viete, to je ten
rozdiel. My nie.
p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Polaček, pán poslanec Sidor všetko vysvetlí.
p. Polaček, poslanec MZ - Ja som síce nechcel vysvetliť, ale keď už mám slovo, tak áno,
čakám na tie odpovede. A pán primátor, podľa mňa je neúctivé, ako... Obťažujú vás
moje maily?
p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Sidor, nech sa páči.
p. Sidor, poslanec MZ - Ďakujem za slovo. Na otázku, koľko žiadostí a koľkým žiadostiam
nebolo vyhovené. Nebolo vyhovené len trom žiadostiam. Vzhľadom k tomu, že
nespĺňali náležitosti, ktoré by mali splniť, spĺňať. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje v zmysle uznesenia číslo 277 zo dňa 14. 12. 2015
schváleného Programového rozpočtu mesta na rok 2016, Mesto kultúry a športu,
Podprogram 9, Aktivita - Podpora športu a mládeže, rozdelenie finančných prostriedkov
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na koncepciu mládeže 30 tis. eur nasledovne: Rozdelenie bežných výdavkov v
programe 2 Mesto kultúry a športu, Podprogram 9, Aktivita - Podpora športu a mládeže,
financie na koncepciu mládeže v celkovej sume 30 tis. eur. TADAM - Tlačová agentúra
detí a mládeže 1.357 eur; OZ Našim deťom pri ZŠ Jenisejská 1.357 eur; Detská
organizácia Frigo 1.357; Rodinné centrum Stonožka 1.357; Deti, mládež a rodina 1.357;
Súkromná základná škola Dneperská 1.357; Občianske združenie Kairos 1.357; Domka
Košice 1.357; Slovenský skauting 68, Zbor biele vrany 1.357; OZ Detská misia 1.357;
OZ Žabky 1.357; Paralelný svet 1.357; Haliganda 1.357; Úsmev ako dar 1.357;
Dobrovoľnícke centrum Košického kraja 1.357; Evanjelická ZŠ 1.357; Spoločnosť
priateľov detí Lienka 1.354; OZ Lentilka 1.317; Divadlo Neon 1.238; PIMPOLlO
1.198; Zväz diabetikov Slovenska 1.198; Maják nádeje 752; Dorka 731; OZ Dračia
stopa 500 eur. Spolu 30 tis. eur.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Celé uznesenie ste prečítali, hej, aj tú druhú časť?
Dobre. Ďakujem pekne, prosím hlasujme.
Hlasovanie č. 41 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie bolo schválené
--Bod č. 16
Prenájom nebytových priestorov za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v
objekte zrušenej ZŠ Juhoslovanská 2 v Košiciach pre nájomcu Súkromná špeciálna
základná škola pre deti s Aspergerovým syndrómom
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu č. 16 Prenájom nebytových priestorov za nájomné
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte zrušenej Základnej školy Juhoslovanská
2 v Košiciach pre nájomcu Súkromná špeciálna základná škola pre deti s Aspergerovým
syndrómom. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram
rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje prenájom nebytových priestorov v objekte zrušenej ZŠ Juhoslovanská 2
Košice vo výmere 480,89 m² podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 42 -

za: 37, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme schválili.
--Bod č. 17
Rozšírenie prenajatých priestorov priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v objekte Jazykovej školy Užhorodská 8 v Košiciach pre nájomcu
Klub Forresta Gumpa, n. o.
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu č. 17. Je to Rozšírenie prenajatých priestorov
priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte
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Jazykovej školy Užhorodská 8 v Košiciach pre nájomcu Klub Forresta Gumpa,
nezisková organizácia. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási,
uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje rozšírenie prenajatých priestorov v objekte
Jazykovej školy Užhorodská 8 v Košiciach podľa predloženého návrhu, nájomcovi
Klubu Forresta Gumpa podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, prosím hlasujme.
Hlasovanie č. 42 -

za: 38, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 18
Rozšírenie prenajatých priestorov priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v objekte zrušenej ZŠ Juhoslovanská 2, Košice pre nájomcu
Gréckokatolícka eparchia Košice, Dominikánske nám. 2/A, Košice
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to bod číslo 18 Rozšírenie
prenajatých priestorov priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v objekte zrušenej Základnej školy Juhoslovanská 2, Košice pre nájomcu
Gréckokatolícka eparchia Košice, Dominikánske námestie 2/A, Košice. Otváram
k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú
komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
rozšírenie prenajatých priestorov v objekte zrušenej ZŠ Juhoslovanská 2, Košice podľa
predloženého návrhu, nájomcovi Gréckokatolícka eparchia Košice podľa predloženého
návrhu.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 44 -

za: 38, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
--Bod č. 19
Návrh na zrušenie časti uznesenia MZ č. 259 zo dňa 30.10.2003, odňatie časti zvereného
nehnuteľného majetku mesta Košice – pozemkov v areáli ZŠ Park Angelinum 8, Košice
zo správy ZŠ Park Angelinum 8, Košice, rozhodnutie o prebytočnosti majetku
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to bod 19 Návrh na zrušenie časti
uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 259 zo dňa 30.10.2003. Ide o odňatie časti
zvereného nehnuteľného majetku mesta Košice – pozemkov v areáli Základnej školy
Park Angelinum 8 zo správy Základnej školy Park Angelinum 8, rozhodnutie o
prebytočnosti majetku. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási,
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uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje po a) zrušenie časti uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Košiciach číslo 259 zo dňa 30. 10. 2003 podľa predloženého návrhu. Po
b) odňatie zvereného nehnuteľného majetku mesta Košice zo správy ZŠ Park
Angelinum Košice - pozemkov v areáli ZŠ Park Angelinum Košice podľa predloženého
návrhu. A po c) rozhodnutie o prebytočnosti časti pozemkov podľa predloženého
návrhu.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 45 -

za: 38, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
--Bod č. 20
Návrh VZN mesta Košice o zriadení Centra voľného času, Abovská 36, Košice ako
súčasť Základnej školy, Abovská 36, Košice
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania. Je to bod číslo 20. Je to Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o zriadení Centra voľného času
Abovská 36, Košice ako súčasť Základnej školy Abovská 36, Košice. Otváram
k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram k tomuto bodu rozpravu
a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o zriadení Centra voľného času,
Abovská 36 ako súčasť Základnej školy, Abovská 36, Košice podľa predloženého
návrhu.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 46 -

za: 37, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme schválili.
--Bod č. 21
Návrh VZN mesta Košice o zriadení Školského klubu detí, Ulica Dolina 43, Košice ako
súčasť Základnej školy, Bernolákova 16, Košice
p. Raši, primátor mesta - Pod bodom číslo 21 je Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Košice o zriadení Školského klubu detí, Ulica Dolina 43, ako súčasť Základnej
školy, Bernolákova 16, Košice. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási
uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o zriadení Školského klubu detí, Dolina
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43, Košice ako súčasť Základnej školy, Bernolákova 16 podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 47 -

za: 38, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 22
Návrh VZN mesta Košice o zrušení Základnej školy Dolina 43, Košice a jej súčasti
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 22, ktorým je materiál Návrh Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Košice o zrušení Základnej školy, Dolina 43, Košice a jej
súčasti. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu
a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o zrušení Základnej školy,
Dolina 43, Košice a jej súčasti.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 48 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 23
Informácia primátora mesta o svojej činnosti od X. zasadnutia MZ
p. Raši, primátor mesta - Pod bodom 23 je Informácia primátora mesta o svojej činnosti od X.
zasadnutia. Vážené dámy, vážení páni, informáciu o mojej činnosti máte pred sebou.
Spomeniem niektoré udalosti, či už to boli Dni Ukrajiny alebo bolo to slovenskonemecké podnikateľské VIA FORUM, stretnutie Združenia primátorov krajských miest,
príprava na Art film Fest 2016. Je to ocenenie z olympijského výboru pre naše mesto,
otvorenie linky Košice - Varšava a za chvíľu bude nasledovať otvorenie linky Košice –
Istanbul. Oslavy Dňa mesta Košice, ktoré prebehli vo svojom 22. ročníku, oceňovanie
Ceny mesta, Ceny primátora, Plakety primátora. Seminár zákona o športe, opravy
výtlkov a komunikácií, či pripravované otvorenie kúpaliska Červená hviezda alebo aj
najväčšie firemné dobrovoľnícke podujatie Naše mesto 2016. Absolvovali sme aj
každoročné charitatívne podujatie Rallye Opatovskú. V rámci osláv Dňa mesta VSS
City Run, podporenie akcie Deň narcisov alebo najdlhšieho štafetového behu na
Slovensku The Run, kde tím Európskeho hlavného mesta športu 2016 obsadil 2. miesto,
či Primátorská kvapka krvi, za ktorú vám, tým, ktorí ste sa jej zúčastnili, ďakujem.
V posledných dňoch to bolo jedinečné športové podujatie, bola to Školská olympiáda
detí našich materských a základných škôl, či podujatie pre naše deti zo základných a
materských škôl Polícia deťom. Udialo sa u nás a aktívne sme vystupovali aj na
konferencii Place 2016 a boli to potom aj pracovné stretnutia s rektormi Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika a Technickej univerzity Košice o podpore mesta Košice ako
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Creativ City of Media Arts pre rok 2018 a podpore EYOF-u pre rok 2021. No a v úplne
posledných dňoch to bola tlačová konferencia združenia IT Valley, na ktorej sme sa
zúčastnili, kde bolo oznámené otvorenie 10 tis. pracovného miesta v tomto sektore. A
mnohé ďalšie podujatia. Ďakujem pekne za pozornosť. Otváram k tomuto bodu
rozpravu. Pán poslanec Gibóda, nech sa páči.
p. Gibóda, poslanec MZ - Pán primátor, neviem, nepochopil som úplne v tej prvej vete, že tú
vašu správu máme pred sebou. Pretože v materiáloch, ktoré som si stiahol, ktoré boli
zverejnené na toto zastupiteľstvo, sa rovno v záložke píše bod 23 ústne, tak len toľko
k tomu. A zároveň sa vám chcem v mene Košičanov poďakovať a chcem vám popriať,
že len tak ďalej. Lebo za posledné obdobie, za toto, za ktoré im dávate túto správu, ste
podľa štatistiky strávil minimálne iba teda, iba 21 % času v Bratislave. To znamená, že
ste už primátorom na 79 %. Len tak ďalej.
p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Pán primátor, nedá mi nevrátiť sa k jednej
udalosti, ktorá sa odohrala medzi týmito dvoma obdobiami. A to, že 29. mája som vám
poslal otvorený list. V tom liste, dovoľte mi, kolegovia, vám prečítam jednu jedinú vetu,
ktorá bola adresovaná pánovi primátorovi: „zároveň som pripravený, pán primátor,
informovať vás osobne aj o ďalších skutočnostiach, ktoré súvisia s neefektívnou,
neúčelnou a nehospodárnou prevádzkou K13, hraničiacou s trestnou činnosťou, ak to
uznáte za vhodné.“ Podľa toho, ste neuznali za vhodné, aby sme sa stretli. Chcel som
vás osobne informovať. Nechcel som niektoré veci rozmazávať. A tým pádom sa pre
mňa stávate, pán primátor, spoluvinným a podľa mňa kryjete pána Kováča...
p. Raši, primátor mesta - Dobre, ďakujem pekne. Vyjadrujte sa k správe o činnosti primátora.
Ja vás vyzývam, aby ste podali trestné oznámenie, pokiaľ máte takéto informácie. Lebo
tým pádom sa podieľate na danej činnosti sám. Takže urobte to. A urobte to čím skôr. A
všetci vám budeme vďační. A čo sa týka druhej časti, moja správa je zverejnená.
Zverejnenú ste ju mali v piatok. Pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ - Áno, ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ráno som navrhoval, to
je tiež k vašej činnosti, ráno som navrhoval určitý bod rokovania, čo sa týka
Ťahanovského lesa. Fakt to musím nahlas povedať, nepáčilo sa mi, ako ste, ako ste
odprezentoval vlastne...
p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec, je to správa o mojej činnosti od 14.3. do 12. 6. Dnes je
13.6. Ďakujem pekne. Na interpelácie. Uzatváram rozpravu o tomto bode. Prosím
návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach berie na vedomie informáciu primátora mesta o svoje
činnosti od X. zasadnutia mestského zastupiteľstva.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 49 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
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--Bod č. 24
Zníženie úhrady za podnájom nebytových priestorov v nehnuteľnosti na Hlavnej ulici č.
68 v Košiciach nachádzajúcej sa v k. ú. Stredné mesto v Košiciach pre Oblastný výbor
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Košice občianske združenie za 1 € bez
DPH/ročne z dôvodu hodného osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 24. Je to materiál Zníženie úhrady za
podnájom nebytových priestorov nehnuteľnosti Hlavnej 68 pre Oblastný výbor
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Košice, občianske združenie, za jedno
euro bez DPH ročne z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu
rozpravu. Pán poslanec Ihnát, máte slovo. Nech sa páči.
p. Ihnát, poslanec MZ – Nie, potom nie, k Terase som chcel.
p. Raši, primátor mesta - Dobre. Až nie je záujem, tak môžete vypnúť pána poslanca Ihnáta,
pokiaľ nechce diskutovať a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje podnájom nebytových priestorov v budove na
Hlavnej 68 podľa predloženého návrhu, pre podnájomcu Oblastný výbor Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov. Jedná sa o prípad hodný osobitého zreteľa podľa
predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 50 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
--Bod č. 25
Spätná kúpa montovaného kontajnerového systému pre mesto Košice a následný prevod
pre Oázu – nádej pre nový život, n. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta - Pod bodom 25 je materiál Spätná kúpa montovaného kontajnerového
systému pre mesto Košice a následný prevod pre Oázu – nádej pre nový život,
nezisková organizácia. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram rozpravu
a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo schvaľuje po 1.) spätnú kúpu montovaného kontajnerového systému (45
kontajnerov) vo vlastníctve obce Nižná Myšľa podľa predloženého návrhu. A podľa
príslušných ustanovení schvaľuje po 2.) následný prevod montovaného kontajnerového
systému (celkom 45 kontajnerov) do vlastníctva neziskovej organizácie Oáza so sídlom
v záhrada Bernátovce podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, prosím hlasujte.

78

Hlasovanie č. 51 -

za: 37, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
--Bod č. 26
Majetkovo právne vysporiadanie pozemkov pod stavbou - Rozšírenie Slaneckej cesty
II/552 v Košiciach
p.Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania. Je to bod 26 Majetkovoprávne
vysporiadanie pozemkov pod stavbou - Rozšírenie Sláneckej cesty II/552 v Košiciach.
Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne. Ja by som len mal tu jednu otázku
k materiálu. Spomína sa tu totiž, že výkup zrealizuje (kde to teraz presne je) ale výkup
zrealizuje nejaký nami mandátovaný, mandátovaná spoločnosť, právnická kancelária.
Teda by som sa chcel opýtať, akým spôsobom mesto bude vyberať túto spoločnosť? A
od čoho bude závisieť jej odmena v tomto prípade? Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Pán riaditeľ, kto? Pani inžinierka Verešová, nech sa páči.
p. Verešová, vedúca referátu nakladania s majetkom - Dobrý deň. Vážený pán primátor,
vážený poslanecký zbor. Tak na základe, po tom, čo bude schválený, respektíve ako
bude rozhodnuté o tomto materiáli, tak bude vybraná spoločnosť, s ktorou bude
uzatvorená mandátna zmluva. Pri výbere tejto spoločnosti sa bude postupovať v zmysle
verejného obstarávania.
p. Raši, primátor mesta - Čiže, bude sa robiť nejaký prieskum alebo, aký bude postup?
p. Verešová, vedúca referátu nakladania s majetkom - Áno.
p. Raši, primátor mesta - Aby sme vedeli. Pán poslanec Gibóda s faktickou, nech sa páči.
p. Gibóda, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ja by som sa len chcel opýtať, na základe čoho
sa bude pre túto spoločnosť, respektíve, akým spôsobom sa bude počítať tá odmena?
Neviem, koľko dokáže odkúpiť tých pozemkov za nižšiu cenu? Neviem. Poprosil by
som toto, že čo bude, na základe čoho bude hodnotená v tomto verejnom obstarávaní tá
cena? Respektíve stanovená? Ďakujem.
p. Verešová, vedúca referátu nakladania s majetkom - Pri verejnom obstarávaní sa oslovia
viaceré spoločnosti, kde budú stanovené tie podmienky tohto výberu. A podmienkou
tohto výberu bude najnižšia cena za poskytnutie týchto služieb.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Poprosím
návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje v súvislosti s majetkovoprávnym vysporiadaním
pozemkov pod stavbou Rozšírenie Slaneckej cesty II/552 v Košiciach, odkúpenie
nehnuteľnosti parciel registra C a E, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Jazero
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v Košiciach, uvedených v priloženom zozname parciel za cenu 35 eur za m2 od
vlastníkov aktuálnych v čase uzatvárania kúpnych zmlúv.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 52 -

za: 37, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme schválili.
--Bod č. 27
Zámena časti pozemkov v k. ú. Jazero medzi mestom Košice a Gréckokatolíckou
cirkvou, farnosťou Košice – Nad jazerom z dôvodov hodných osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu 27. Je to materiál Zámena časti pozemkov v
katastrálnom území Jazero medzi mestom Košice a Gréckokatolíckou cirkvou farnosťou
Košice Nad jazerom z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu
rozpravu. Prehoďte to na rozpravu, aby sa vedeli prihlásiť poslanci. Otváram rozpravu.
Ďakujem, ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo schvaľuje zámenu pozemkov vo vlastníctve Gréckokatolíckej cirkvi,
farnosť Košice Nad jazerom podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 53 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
--Bod č. 28
Zverenie nehnuteľnosti parcely registra C KN č. 1617/37, k. ú. Skladná do správy MČ
Košice – Juh
p. Raši, primátor mesta - Pod bodom 28 je predložený materiál Zverenie nehnuteľnosti
parcely registra C KN č. 1617/37 v k. ú. Skladná do správy MČ Košice – Juh. Otváram
k tomuto bodu rozpravu. Hlási sa pán poslanec Polaček. Nech sa páči, máte slovo.
p. Polaček, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Ja by som sa rád spýtal na ten osobitný zreteľ. Nie
je mi z tej dôvodovej správy jasný.
p. Raši, primátor mesta - Poprosím, pani inžinierka. Máme bod č. 28 a tam nejde o žiaden
osobitný zreteľ? Je to zverenie nehnuteľnosti do správy, detské ihrisko. Prosím vás, aby
ste hlasovali bez zmätenia.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje zverenie nehnuteľnosti podľa predloženého
návrhu do správy Mestskej časti Košice – Juh podľa predloženého návrhu.“
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p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Prosím hlasujte. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 54 -

za: 37, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme schválili. Ďakujem
--Bod č. 29
Prenájom odovzdávacích (výmenníkových) staníc pre TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Pod bodom číslo 29 je Prenájom odovzdávacích –
výmenníkových staníc pre Tepelné hospodárstvo s. r. o. Košice z dôvodu osobitného
zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Poslanec Polaček sa hlási do rozpravy. Nech
sa páči.
p. Polaček, poslanec MZ - Ospravedlňujem sa za ten zmätok predtým. K tomuto bodu som sa
teda chcel opýtať na ten osobitný zreteľ. Pardon. Ďakujem
p. Raši, primátor mesta - Ešte pani poslankyňa Jenčová a potom odpoviete pánovi poslancovi
Polačekovi.
p. Jenčová, poslankyňa MZ - Ďakujem za slovo. Ja by som chcela poprosiť pekne pánov
poslancov, že sme pri bode 29, máme ich 65. Je fajn, že poslanec sa pýta a zaujíma a
chce vedieť, aby sa správne rozhodol. Ale myslím si, že je dosť časového priestoru, keď
mu niečo nie je z materiálov jasné, opýtať sa predtým. A nemať pri každom bode
otázku, pýtať sa a v podstate, inými slovami dá sa to nazvať aj zdržiavať. Veľa vecí ste
si mohli vykonzultovať skôr. Využite svoje právo pred zastupiteľstvom, lebo nechceme
tu prísť aj o tri dni. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pani poslankyňa. S faktickou pán poslanec Halenár.
p. Halenár, poslanec MZ - Faktická poznámka. Možnože by pomohlo, keby sme takých
zvedavých poslancov angažovali do nejakých komisií. Možnože tam by dostali
odpoveď na tieto otázky. Čo vy na to, pani poslankyňa?
p. Raši, primátor mesta - Poprosím pani inžinierku Verešovú, aby povedala dôvody.
p. Verešová, vedúca referátu nakladania s majetkom - Môžem poprosiť ešte raz o otázku?
Že v čom spočíva dôvod hodný osobitného zreteľa pri prenájme? Ide o prenájom
majetku v hodnote nad 40 tis. Tzn., že v tomto prípade je potrebné schváliť, že s týmito
výmenníkovými stanicami bude nakladať Tepelné hospodárstvo, čo je spoločnosť, ktorá
je zriadená práve na to, aby obsluhovala vlastne tieto výmenníkové stanice. Práve
prostredníctvom týchto výmenníkových staníc zabezpečuje dodávku tepla do
domácnosti obyvateľom mesta.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu a poprosím
návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
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schvaľuje prenájom odovzdávacích (výmenníkových) staníc pre Tepelné hospodárstvo
Košice, nájomnou zmluvou podľa predloženého návrhu, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 55 -

za: 31, proti: 0, zdržali sa: 6

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
--Bod č. 30
Prenájom pozemkov v k. ú. Lorinčík z dôvodu hodného osobitného zreteľa titulom
výstavby komunikácie – Sabinovská cesta I. etapa
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu programu. Je to materiál Prenájom
pozemkov v k. ú. Lorinčík z dôvodu hodného osobitného zreteľa titulom výstavby
komunikácie – Sabinovská cesta I. etapa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto
nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje prenájom nehnuteľnosti podľa predloženého návrhu z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre Mestskú časť Košice – Lorinčík podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 56 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 31
Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy a odsúhlasenie výšky nájmu pre
Mestské lesy Košice a. s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu 31. Je to materiál Prenájom lesného majetku, lesnej
a ostatnej pôdy a odsúhlasenie výšky nájmu pre Mestské lesy Košice a. s. z dôvodov
hodných osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási,
uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy o celkovej výmere za výšku
nájmu podľa predloženého návrhu pre Mestské lesy Košice, z dôvodov hodných
osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 57 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne
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--Bod č. 32
Prenájom pozemku na dobu určitú v k. ú. Čermeľ - rekreačná lokalita Alpinka pre
spoločnosť ALDI s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 32. Je to materiál Prenájom pozemku na dobu
určitú v k. ú. Čermeľ - rekreačná lokalita Alpinka pre spoločnosť ALDI s.r.o. z dôvodov
hodných osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec Gibóda,
máte slovo.
p. Gibóda, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne za slovo. Čakal som, že teda vystúpi pán
poslanec Gaj, ako člen majetkovej komisie, mal teda návrh na zmenu toho 15 ročného
na 10 ročný nájom. Ale asi nie. Ja sa teda chcem opýtať, táto spoločnosť ALDI vlastní
nehnuteľnosti a úprimne si povedzme, podniká na Alpinke už niekoľko rokov.
Investovala tam prostriedky. Áno. Chce investovať prostriedky? Áno. Je to určitý
záujem hodný osobitného zreteľa z pohľadu obyvateľov. Áno. Ale to vážne musíme
všetky pozemky prenajímať za euro? To vážne táto spoločnosť nevie prísť a povedať dáme vám tu aspoň 5 tis. eur, nech to nevyzerá, že dávame vám to za korunu. Lebo
dneska to vyzerá, že dávame vám to za korunu a vy si tam podnikajte. Robia sa tam
rôzne aktivity. Aj komerčného charakteru. Prenajíma sa celý areál pre komerčné firmy,
pre firemné večierky pre disco show a pod. Ja nemám nič proti tomu. Ale aby jedna
takáto spoločnosť nedokázala mestu zaplatiť aspoň 5 tis. eur za nájomné? Nerozumiem
tomu?! Niečo, buď ta spoločnosť robí zle alebo mesto Košice robí niečo zle pri správe
svojho majetku. Preto môj návrh je, aby sa suma z jedného eura zvýšila na 5 tis. eur.
p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ - Viete, mne to príde tak, ako keby každý kto podniká v tomto meste
a vykonáva nejakú činnosť, tak mali by sme naňho prihliadať ako osobitný zreteľ.
Nemyslím si, že to je správne. To je po prvé. A po druhé, dávam do pozoru poslancom,
že mnohokrát sú pred nás predložené dôvodové správy, a už sa k tomu blížime, ktoré
síce robia, hovoríme o osobitnom zretele, ale sa nedodržiava. Takže, už len z toho
dôvodu, ja si nemyslím, aby takéto niečo sme podporovali. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - S faktickou pán poslanec Grega.
p. Grega, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ja by som chcel len na to zareagovať, že
poznám, alebo 20 rokov, viem, ako vyzerala Alpinka pred dvadsiatimi rokmi, viem ako
vyzerala v poslednej dobe. A ja si myslím, že treba oceniť a stimulovať tých, ktorí
investujú, aby sa to zmenilo a, aby mali kde chodiť rodičia s deťmi cez víkendy. To tak
isto patrí do mesta športu aj keď sme boli kultúrne mesto. Takže ja podporujem tento
prenájom, pretože každé mesto by malo byť rado, keď má takých, ktorí podnikajú v
takejto oblasti.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Na pána poslanca Polačeka reaguje pán poslanec
Gibóda ešte.
p. Gibóda, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ja nesúhlasím s pánom Polačekom, aby sme to
odmietli. Si stále myslím, že môžeme tento nájom schváliť, len ta výška jedno euro nie
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je adekvátna. Keď Mestská časť Košice - Sever dokáže predať - prenajať minigolfové
ihrisko s jedným, jediným bufetom na Bankove za niekoľko tisíc, niekoľko tisíc
násobne vyššiu sumu, ako je toto jedno euro, tak myslím si, že tento vlastník, kde... tam
na tú Alpinku chodí ďaleko viacej ľudí, v lete, dokáže zaplatiť vyššiu sumu za tento
nájom ako je toto jedno euro. A preto trvám na svojom pozmeňujúcom návrhu v tomto
bode, kde navrhujem sumu jedno euro zvýšiť nad 5 tis. eur za rok za celý predmet
nájmu. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Poprosím vás, dajte návrh písomne, tak ako to káže Rokovací
poriadok. Pán poslanec Ihnát ešte na pána poslanca Polačeka, potom pán poslanec Gáll
na pána poslanca Polačeka.
p. Ihnát, poslanec MZ - Faktická poznámka. Áno, ďakujem za slovo, pán primátor. Pokiaľ je
na tej Alpinke, tá pridaná hodnota a je to vidieť, tak jak povedal kolega Grega, súhlasím
ako a jednoducho „ZA“. To je všetko. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pán poslanec Gáll a po ňom asi pani poslankyňa
Lenártová
p. Gáll, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ja tiež si myslím, že to jedno euro, tam ono je
adekvátne a to z toho dôvodu, že je to ozaj sezónna záležitosť. A na Alpinku chodia
rôzne deti, škôlky, kadekto a nemíňa sa tam toľko peňazí, čo sa míňa pri golfe. Pretože
tam chodí úplne iná cieľová skupina. Ja sám som bol účastník niektorých akcií, ktorým
som dopomáhal. A ozaj, tí ľudia tam nemíňajú také peniaze, pretože si, prirodzene,
nosia potraviny aj z domu. Keďže to berú ozaj ako rekreačnú oblasť. Čiže možno tam
nie sú také výnosy, ako sú na tej, ako je spojené s tým golfom. Len toľko.
p. Raši, primátor mesta - Pani námestníčka, nech sa páči.
p. Lenártová, námestníčka primátora - Ja chcem poprosiť pána poslanca Polačeka, aby nás už
prestal otravovať svojimi hlúpymi poznámkami. Pretože nás viacerých bolia uši. A
obviňovať nás, prečo dávame za jedno euro, nech si preštuduje zákon o majetku obce.
Je presná charakteristika toho, čo sa môže dať za osobitý zreteľ a čo nie. Predsa mesto
Košice je kontrolované, okrem hlavného kontrolóra, aj NKÚ. Ďakujem veľmi pekne za
pochopenie.
p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Polaček, potom pán poslanec Gibóda.
p. Polaček, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ďakujem. O tomto kontrolórovi sa ja baviť
nebudem. Ale prepáčte mi, kolegovia, ja som na Alpinke vyrástol. Ja si nemyslím, že za
20 rokov to sa tam nejako urputne zmenilo. Ja si to naozaj nemyslím. Pribudlo tam pár,
možno, atrakcií, komerčných. Ale keď ten areál si predstavím, tak, ako keď som tam
chodil ako dieťa, prepáčte mi, tam nič nie je nové. Ten areál je stále rovnaký. Ja si
nemyslím, že tam sa preinvestovali nejaké obrovské peniažky. Je mi to ľúto , ale ja si to
nemyslím.
p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Gibóda
p. Gibóda, poslanec MZ - Faktická poznámka. Pán poslanec Gáll, asi ste ma nepochopili. Ja
som nemyslel golf v Čermeli, ktorý je. Ja som myslel minigolf, ktorý je na Bankove. Je
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tam jeden malý bufet, s jedným malým výčapom. A ten tiež funguje iba v lete fakticky.
A ten dokáže mestskej časti priniesť niekoľko tisícnásobne väčší zisk, ako je tuná
navrhovaný tento osobitný zreteľ. Tzn., ak jeden malý bufet na jednom malom
minigolfovom ihrisku dokáže priniesť tento zisk, prečo táto spoločnosť nedokáže
doniesť niečo pre toto mesto, ktoré jej dáva tento pozemok a lukratívne právo v
lukratívnej lokalite na podnikanie? A dejú sa tam akcie. Keď príde firma a prenajme si
ten areál na firemný deň, no nepovedzte mi, že nezaplatí dobre tejto spoločnosti za to,
že tam zorganizuje pre ňu akciu? No na tom minigolfe sa nič také nedeje.
p. Raši, primátor mesta - Pán námestník, po ňom pán poslanec Sitkár.
p. Petruško, námestník primátora - Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Buďme radi, že
máme takéto spoločnosti, ktoré nám v blízkosti Košíc, vytvárajú takéto prostredie. Aj ja
som vyrastal na Alpinke. Ja keď prídem niekde hrať golf, prvé čo je, zaplatím vstupné.
Na Alpinku chodia všetci zadarmo. A nesúhlasím s vami, že Alpinka sa zmenila len
veľmi málo. Všetci, ktorí na Alpinku chodíme, tak vieme veľmi dobre, čo sa Alpinke
udialo. A aj to je pomoc veľká k tomu, aby tento zámer investovania mal nejakú istotu
do budúcna. Pretože je tam zámer rozvíjať túto činnosť, ktorá je prospešná pre všetkých
Košičanov, pre všetkých mladých ľudí, pre všetkých, ktorí chodíme na bicykloch, ktorí
chodíme vláčikom na Alpinku a konečne keď tam prídeme, máme kde si sadnúť,
môžeme sa kultúrne najesť a cítime sa tam príjemne. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pán poslanec Sitkár s faktickou po ňom pán
poslanec Grega, nech sa páči.
p. Sitkár, poslanec MZ - Faktická poznámka. Dobrý ja chodím tiež občas na Alpinku. Aj keď
mám občas problém s očami, ale ja tie investície tam vidím. Aj za 20 rokov.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Grega, po ňom
v rozprave pán poslanec Gaj.
p. Grega, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ja som tam bol pred niekoľkými dňami, pretože
sme tam mali nejaké podujatia s našimi seniormi. Presne to chcem povedať, že dá sa
alebo dokážu vyjsť v ústrety. A ľudia tam nemusia si kupovať a môžu si doniesť aj
svoje. Tak to stále fungovalo. A pri tej príležitosti som si to pozrel a som normálne bol
šokovaný, za ten krátky čas, čo som tam nebol, ako dokázali vynoviť sociálne
zariadenia, na úrovni, s bezbariérovým vstupom, ako sa urobila tá vonkajšia... ja neviem
ako to nazvať, taký veľký altánok, ktorý sa dá prekryť a sú tam aj ďalšie plány. Naopak,
takýmto ľuďom by bolo treba ešte finančne prispieť. Pozrime sa, tak, ako to je s kinom
Družba, že to nejde. Kedysi som to aj ja mal v prenajme, bolo to za smiešny peniaz
z pohľadu niekoho iného a človek to vráti, lebo sa nedalo. Tak nedívajme sa stále na to,
len takýmto spôsobom.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujeme pekne pán poslanec. Pán poslanec Gaj, nech sa páči.
p. Gaj, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Ja ak by som sa vyjadril v médiách, že či 15 rokov je
veľa alebo málo? Áno, som sa vyjadril, že primeraný čas by som ja odhadol na 10
rokov. Ale nič to nemení na tom, že tejto spoločnosti treba vyjsť v ústrety. A vidno za
ňou realizáciu. Vidno za ňou záujem a vidno za tým všetko to, čo sa pre mesto a jeho
obyvateľov tam robí a zmenilo. Momentálne sa tam buduje veľké indiánske mestečko.
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A si myslím, že pán Gibóda, by sa v rámci letnej dovolenky tam mohol aj nejak
zakomponovať. A určite by to bol iný prínos pre toto zastupiteľstvo. A čo sa týka
minigolfu, na minigolfe, opäť pán poslanec si klamal. Je možno ďaleko viac firemných
akcií ako na Alpinke. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu a dám len svoj
pohľad. Mesto Košice víta akúkoľvek lokalitu, ktorá sa môže stať rekreačnou zónou
mesta. Pretože viete, že na počet obyvateľov, tých blízkych rekreačných zón nemáme
dostatok. Ja chodím na Alpinku často, lebo mám aj malú dcéru, ale chodím tam aj na
detskej železnici a robia sa tam aj rozličné akcie. A naozaj, tá Alpinka, znova sa tam
vrátil život. Pamätáte si to, keď tam ešte bol bazén? Pamätáte si, ako to potom celé
spustlo? A teraz sa tá Alpinka znova rozrastá. Žiadosť o dôvod hodný osobitného
zreteľa je kvôli tomu, že prenajímateľ chce investovať prostriedky, vlastné a chce
využiť aj prostriedky z Eurofondov, pokiaľ tieto výzvy budú a chce tú Alpinku ešte viac
zatraktívniť, najmä pre všetkých Košičanov. Nič iné za tým nie je. A myslím si, že keby
to bol taký extra biznis, ako tu niektorí povedali, tak už dávno to všetci vieme a možno
riešime to, aby sme mu to vzali. Ale vidíte, je tam ešte jedna zhorená budova, tá
pôvodná, ktorá potrebuje nie rekonštrukciu, ktorá potrebuje zbúrať a urobiť podľa
pôvodného materiálu. Je tam návrh dostavať tam ešte nejaké časti, aby sa vedela aj tá
reštauračná časť vysunúť, ešte viac k tomu potôčiku. Nové prvky pre deti. Čiže na
tomto materiáli, ako, nevidím absolútne nič, čo by nám malo brániť k tomuto schváliť,
lebo je to absolútne pre Košičanov. A čím lepšia bude lokalita na Alpinke, tým lepšie
možnosti využitia budú pre všetkých nás a naše deti. Prosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Návrhová komisia obdržala jeden
pozmeňovací návrh od pána poslanca Gibódu v znení: „Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje a v bode cena za prenájom, návrh cena je 5 tis. eur za rok za celý predmet
nájmu.“
p. Raši, primátor mesta - Čiže budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu, ktorý bol podaný
pánom poslancom Gibódom. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 58 -

za: 5, proti: 17, zdržali sa: 15

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem a teraz budeme hlasovať o pôvodnom návrhu uznesenia.
Prosím uviesť pôvodný návrh uznesenia.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Takže, pôvodný návrh na uznesenie:
„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje prenájom pozemku v katastrálnom
území Čermeľ pre spoločnosť ALDI, za účelom zveľadenia rekreačnej lokality Alpinka
podľa predloženého návrhu, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorým je
zatraktívnenie rekreačnej lokality Alpinka.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 59 -

za: 33, proti: 2, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
---
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Bod č. 33
Prenájom pozemku v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom
parkovacích miest v lokalite Clementisova ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 33. Je to Prenájom pozemkov v katastrálnom
území Furča pre Mestskú časť Košice - Dargovských hrdinov za účelom parkovacích
miest v lokalite Clementisova ulica z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Otváram k
tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú
komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje prenájom časti pozemku v katastrálnom území Furča pre Mestskú časť
Dargovských hrdinov za účelom realizácie parkovacích miest v lokalite Clementisova
ulica podľa predloženého návrhu, z dôvodu hodných osobitného zreteľa.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 60 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
--Bod č. 34
Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom vybudovania parkovacích miest a
chodníkov k obytnému domu Galéria City 2 na Považskej ulici pre Domov Terasa, s.r.o.
z dôvodov hodných osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta - Pod bodom 34 je predložený materiál Prenájom pozemkov v k. ú.
Terasa za účelom vybudovania parkovacích miest a chodníkov k obytnému domu
Galéria City 2 na Považskej ulici pre Domov Terasa, s.r.o. z dôvodov hodných
osobitného zreteľa. Nech sa páči, pán námestník, uveďte materiál.
p. Petruško, námestník primátora - Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, ctené poslankyne,
vážení poslanci, tí, ktorí ste z Terasy, ale aj ktorí ste z celého mesta, ste určite vnímali
projekt Galéria City 1, kedy došlo k vybudovaniu alebo k rekonštrukcii jednej starej
schátralej nehnuteľnosti, ktorú užívali skupiny občanov, ktoré, dá sa povedať, skúsim to
tak slušne, neboli veľmi vhodnými obyvateľmi danej mestskej lokality. Táto
nehnuteľnosť sa zmenila na jedno krásne bývanie, ktoré užívajú predovšetkým mladí
ľudia, ktorých chceme v meste Košice udržať, ktorí získali dostupné bývanie, dostupné
finančne, ktorí získali bývanie naozaj také, ako v Košiciach je v momentálnej dobe,
kedy tí developeri stávajú predovšetkým projekty, ktoré sú naozaj málokedy dostupné
mladým rodinám, takže je to veľmi pozitívne vnímaná investícia. Galéria City 2 je to
projekt, ktorý v podstate dá sa povedať, že je zrkadlovým projektom Galérie City číslo
1, znova určený pre mladých ľudí. A ide o prenájom pozemkov, ktoré v podstate budú
slúžiť na parkovanie. Sú to chodníky a je to v podstate všetko, čo súvisí s touto
infraštruktúrou. Určite čakám otázku, prečo je to osobitný zreteľ. Osobitný zreteľ
vychádza práve z toho, že tieto investície prefinancuje developer, ktorý ich potom
odovzdá do majetku mesta. Zatiaľ toľko. Ja ešte len, pokiaľ možno, pán primátor ma
potom doplní, pokiaľ som si všimol, máme tu asi aj zástupcov developera, čiže ak by
boli nejaké otázky tak.... ďakujem.
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p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, pán námestník. Otváram k tomuto bodu rozpravu,
nech sa páči. Pán poslanec Ihnát, po ňom pán poslanec Gibóda. Nech sa páči.
p. Ihnát, poslanec MZ - Áno, ďakujem za slovo, pán primátor. Ja v dnešnom denníku
Košice:dnes som, len jednu vetu prečítam: „získali sme povolenie vybudovať
parkovacie miesta na pozemku mesta, asi 150 m od budovy“. Čiže, pravdepodobne ten
developer uvádza vlastne, ako svoje vyjadrenie v denníku Košice:dnes, čiže
„povolenie“. Ja sa chcem opýtať, však my dneska, ako, schvaľujeme ten... tak ako
mohol získať povolenie? To je tá prvá otázka. A potom tá druhá otázka. Potom, že či
existuje nejaký znalecký posudok, vôbec k hodnote týchto pozemkov? To by ma veľmi
zaujímalo. Lebo v materiáli som nevidel a znalecký posudok. By ma zaujímal. Čiže tá
cena tých pozemkov. Ďakujem veľmi pekne.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pán poslanec Brixi s faktickou.
p. Brixi, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ďakujem pán primátor. Skúsim raz a navždy,
kolegyne, kolegovia, ku každej majetkovej operácii kde sa prevádza majetok na tretiu
osobu, či už prenájmom alebo iným prevodom, teda kúpou, predajom, musí byť v
zmysle zákona o majetku obcí znalecký posudok, ktorý nám nikto neukladá, aby sme
zverejňovali v rámci materiálov do mestského zastupiteľstva. Ak máte podobný dotaz,
na majetkovo-právnom referáte, vám na základe vašej žiadosti alebo interpelácie veľmi
radi, ale podotýkam pri osobnom stretnutí a návšteve, ukážu na základe akého
znaleckého posudku, na základe akého kľúča a akou metodikou dospel znalec k cene
tej, ktorú vy dnes tu máte predloženú. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Gibóda, po ňom pán poslanec Ihnát. Ďakujem pekne
pán poslanec.
p. Gibóda, poslanec MZ - Ja by som len rovno zareagoval na pána Brixiho. Asi nepočúval, čo
hovoril pán poslanec Ihnát, pretože ten hovoril, že tu nie je ta presná suma. Vy hovoríte,
že tu je. Ja ju tu tiež nevidím. Je tu nejaká, že to presahuje 40.000 eur. No dobre. Chcem
sa opýtať, nie investora, ja sa chcem opýtať práve tejto majetkovej komisie na čele s
pánom JUDr. Otto Brixi a ďalej menovite Juraj Briškár, Jaroslav Kaifer, Marek
Kandráč, Stanislav Kočiš, Martin Petruško, Ján Jakubov, Ján Dečo, Marián Gaj, Iveta
Kijevská a Lucia Iľaščíková, podľa zápisnice k tomuto bodu, keď ste to prerokovávali
na komisii, bolo 9 za, proti 0 a zdržali sa 0. Keďže neviem kto bol za, a ktorí traja majú
alebo dvaja majú alibi, že tam neboli, tak by som chcel počuť, ale menovite od každého
z vás, dôvod, prečo toto je prenájom osobitného zreteľa za jedno euro? A pritom o pár
bodov neskôr budeme schvaľovať na tomto istom sídlisku prenájom pre inú spoločnosť
za normálny nájom asi 10 tis eur. Prečo iné spoločnosti v meste, keď stávajú a robia
developerské projekty si musia odkúpiť alebo prenajať za komerčné sumy? Prečo toto je
taká výnimočná stavba? A prečo je to tak, že cez zrkadlo, ako to povedal tuším pán
Petruško? A o tom zrkadle, pán Petruško, aj s pánom Jakubovom, pred časom, keď sa
schvaľovala Galéria City 1 tu bolo veľké haló od obyvateľov, lebo malo sa medzi
týmito dvoma ubytovňami postaviť poschodové parkovisko, aby sa zbytočne nezaberali
zelené plochy. Prečo, teraz opätovne ideme zaberať zelené plochy? Prečo tento investor
nevybuduje a nevybudoval a prečo mesto nerieši túto parkovaciu politiku? Lebo ja
neviem, ako to lepšie nazvať. Pred chvíľkou sme to riešili parkovaciu politiku a
parkovacie domy a neviem, čo všetko a teraz tuná jednoducho ideme dať investorovi za
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babku to, aby si vysporiadal svoj problém a následne rýchlo rozpredal byty a rýchlo
otočil peniaze? No, nerozumiem tomu, prečo majetková komisia a prečo vedenie tohto
mesta takto pristupuje proklientsky ku niektorým investorom v našom meste? A, ja
nehodnotím správy, ktoré sú v médiách, ale dáva to pocit, že niečo na nich bude pravdy.
Takže vás poprosím, tak ako som vás menoval, členovia majetkovej komisie, prosím
odpovedzte mi na otázku, prečo je toto hodné osobitného zreteľa? Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Ja si myslím, teda, pokiaľ ešte nie sme na
vyšetrovaní orgánmi činnými v trestnom konaní, že je na rozhodnutí poslancov, či budú
na vás reagovať alebo nie. Poprosím pána starostu Jakuba, ktorý je aj starostom, aj
členom komisie, aby potom zareagoval, možno odpovedal na všetky otázky, ktoré pán
poslanec Gibóda položil. Lebo všetky jeho otázky majú racionálne vysvetlenie, aj bez
toho, aby sme pri ich rozprávaní museli ísť do fistuly. Pán poslanec Petruško, po ňom
pán poslanec Brixi s faktickými.
p. Petruško, námestník primátora - Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo, pán
primátor. Ako som spomínal vo svojom úvodnom slove, sú tu štartovacie byty pre
mladých ľudí. A práve to, že sú to byty cenovo dostupné, je veľmi motivujúce pre
mladé rodiny, ktoré momentálne si nemôžu dovoliť kúpiť nové byty v nových
projektoch, kde byt stojí okolo 150 tis. A určite mi dáte za pravdu, že vybudovanie
parkovacieho domu stojí nejaké peniaze. A práve tieto finančné prostriedky by sa určite
potom premietli aj do ceny tejto nehnuteľnosti. A dnes mladí ľudia, veľmi zvažujú,
možnože aj 10 aj 15 tis. eur pri kúpe nehnuteľnosti. To znamená, že ja som veľmi rád,
že vzniká takéto bývanie. Ja sám poznám mnoho ľudí, ktorí v týchto alebo v tom
projekte Galéria City už bývajú. A poznám dokonca aj ľudí, ktorí bývajú v okolitých
blokoch a sú vďační za to, že tam vzniklo takéto parkovacie miesto, ktoré môžu
využívať. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, s faktickou pán poslanec Brixi, nech sa páči.
p. Brixi, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ďakujem pán primátor. Myslím si, že to je
obdobný prípad ako predchádzajúci bod. Ja si nemyslím, pán poslanec Gibóda, že by ste
mali vstupovať do svedomia ktoréhokoľvek z poslancov a členov majetkovej komisie.
Lebo myslím si, že ani jeden z poslancov nemá absolútne ani záujem, ani nijakú väzbu
na tom, aby toto schvaľovanie dopadlo tak alebo inak. Vychádzame z čisto
spoločenského záujmu na tom a že ak mesto má záujem a má možnosť pomôcť, má
možnosť pomôcť mladým rodinám, infraštruktúre, občianskej vybavenosti, tak to
jednoducho môže, po schválení mestským zastupiteľstvom, urobiť. Pokiaľ bolo
stanovisko a odporúčanie Mestskej časti Košice - Západ, ktorá pozná ten problém, lebo
ho má doslova pod oknami a pred očami také, že jednoducho investorovi vyjdeme vo
veci dobudovania infraštruktúry, ktorá nebude slúžiť len obyvateľom tej danej bytovky,
ale širšiemu diapazónu ľudí, ktorí tam bývajú. Tak je len na vás, či vy týmto ľuďom vy
pomôžete, alebo teraz sa budete pýtať toho alebo onoho poslanca prečo tak neurobil.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pán poslanec Kaifer s faktickou ešte.
p. Kaifer, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ďakujeme pekne. Ja ako člen komisie, keďže
som bol vyzvaný, tak rád odpoviem pánovi poslancovi. Skúsme sa zamyslieť, mali sme
teraz debatu o parkovacích miestach. Sťažovali ste sa, že sa nestavajú nové parkovacie
miesta, čo tiež nebola pravda. Teraz mesto vie zabezpečiť bez uhradenia akýchkoľvek
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finančných prostriedkov z mestskej kasy výstavbu nových parkovacích miest, tiež v
preťaženej lokalite. Je to problém. Dáme niekomu majetok, nájomnou zmluvou, urobí
parkovacie miesta a vráti, verejne budú používané všetkými dookola. Podstatou je aj si
uvedomiť, že či, je tu vôbec nutnosť z ich strany toho investora vystavať nové
parkovacie miesta? Nemyslím si, že je tu taká povinnosť, lebo aj modernizuje už na
daný účel bývania, aj keď krátkodobého alebo pohotovostného, daný predmet nájmu,
ktorý v tomto, respektíve predmetnú nehnuteľnosť. Čiže v tomto prípade vytvárame
nové parkovacie miesta, bez akýchkoľvek finančných prostriedkov. A je to v prospech
obyvateľov. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, pán poslanec. V rozprave nasleduje pán poslanec
Ihnát, po ňom pán poslanec Žarnay. Nech sa páči.
p. Ihnát, poslanec MZ - Áno, ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ja zopakujem tú vetu:
„získali sme povolenie vybudovať parkovacie miesta na pozemku mesta, asi 150 m od
budovy“. Čiže, my ešte len ideme hlasovať, vlastne a tu nejaké povolenie už existuje.
To je tá jedna vec. Čiže ja neviem, či je to len proforma alebo ako? Čiže na toto mi
nebolo odpovedané. A za druhé, vôbec, absolútne nemôžem súhlasiť s tým, čo povedal
kolega Brixi. Ja mám dať prejav vôle, svojej vôle, pri hlasovaní tak závažného bodu
rokovania a jednoducho tu je povedané, že keď chcete, tak v tajnosti, nejakým
spôsobom, vám pošepkáme, že čo je asi v znaleckom posudku? To snáď ani nemyslíme
plne ani vážne. Čiže pýtam sa, aká hodnota toho pozemku je v zmysle znaleckého
posudku. Odpovedzte mi! Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Otto, skús to zistiť, ako to bolo, keď ste
schvaľovali? Dovtedy, kým dám ďalším slovo, dobre? A tam sa nepíše pán poslanec
Ihnát o... len aby sme si... Viete, aby sa zle prečítaná alebo, aby sa dobre prečítaná veta,
zle nevykladala. V tom článku sa teda, som si istý, že sa nepíše o získanom stavebnom
povolení. Lebo viete, že mesto dáva aj povolenie na zámer, ktorý je potom schválený
stavebným, vydaním stavebného povolenia vtedy, keď investor získa k pozemku vzťah.
Čiže, ja neviem, čo máte pred sebou, ale neverím, že je tam napísané, že získali
stavebné povolenie. Nie je tam napísané. Čiže, asi ja by som to chápal tak, lebo
stavebné povolenie môže byť vydané až keď je získaný vzťah. A ten sa uskutoční
prenájmom. Takže, to je možno tým vysvetlením. A pán poslanec Gibóda, nech sa páči,
s faktickou.
p. Gibóda, poslanec MZ - Faktická poznámka. Pán primátor, tak, je tu napísané: „získali sme
povolenie vybudovať parkovacie miesta na pozemku mesta, asi 150 m od budovy. Opäť
sme sa rozhodli na vlastné náklady vybudovať 138 parkovacích miest a následne ich
bezplatne odovzdať mestu.“ To znamená, je tu napísané, že „získali sme povolenie“...
p. Raši, primátor mesta - Áno, samozrejme je to povolenie na zámer. Pretože na to, aby sa
mohlo dôjsť k stavebnému povoleniu, treba... Stavebné povolenie k tomuto vydané byť
ani nemohlo, ani nie je, pretože sa čaká na hlasovanie tohto zastupiteľstva. Čiže
zbytočne sa na to budete pozerať inými očami. Ale povolenie, stavebné, je viazané na
naše odsúhlasenie. Pán poslanec Žarnay, potom pán poslanec Jutka.
p. Žarnay, poslanec MZ - Ďakujem za slovo...
p. Raši, primátor mesta - Pána poslanca Jakubova zaraďte späť, po pánovi poslancovi
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Žarnayovi.
p. Žarnay, poslanec MZ - Čiže môžem pokračovať? Vážené kolegyne, vážení kolegovia, tento
materiál, ktorý máme teraz pred sebou znie naozaj ľúbivo a verím, že medzi vami je aj
hneď niekoľko podporovateľov, ktorí budú argumentovať tým, čo získa mesto a
obyvatelia Terasy za nájomné jedno euro. Ja, za seba môžem povedať, že s návrhom sa
vôbec nestotožňujem a myslím si, že mesto, ktoré sa považuje za transparentné, by malo
mať podmienky pre developerov nastavené rovnako. V návrhu sa hovorí o dôvodoch
hodných osobitného zreteľa. A mňa by zaujímalo, či investor predstavil riešenie svojho
problému s parkovaním obyvateľom bytových domov, ktorých táto výstavba zasiahne?
Či zvolalo mesto alebo mestská časť verejné zhromaždenie s účasťou dotknutých
občanov na Považskej 1, kde by im predstavili tento návrh? Lebo mne to príde ako
rozhodovanie o nich, ba bez nich. Po 1.) novovybudované parkovisko, bude v tesnej
blízkosti internátov na Medickej ulici, slúžiť najmä potrebám cezpoľných študentov. Po
2.) po rozšírení spoplatnených zón, budú zamestnanci T-Systems a ďalší, ktorí jazdia
autom, no nechcú platiť za parkovné, parkovať práve tu. Z praktického hľadiska
nemožno absolútne hovoriť o tom, že výstavba rieši parkovanie Považskej 40/B. Nech
si každý tu z prítomných poslancov odpovie na otázku, ako by sa cítil, keby mu pred
oknami v pokojnej štvrti, so zeleňou, postavili parkovisko bez toho, aby sa ho aspoň
spýtali, či s tým súhlasí. Kolegovia, koho záujmy zastupujete? Záujmy občanov, svojich
voličov alebo záujmy developera? Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, pán poslanec. Sa mi zdá, že si dosť protirečíte,
oproti bodu číslo 3. Lebo, len aby vám jedna vec neunikla. Podľa všetkých schválených
a platných dokumentov ide o objekt, ktorý bude slúžiť na ubytovanie. Čiže keď tam,
keď sa neschváli prenájom pozemku a neschváli sa vznik parkovacích miest, developer
prirodzene dostáva to, čo dostávať to, čo si kúpil a bude to využívať na pôvodný účel,
ktorým je prechodné ubytovanie, ku ktorému nemusí vystavať ani jedno parkovacie
miesto. Čiže vy, keď tam, a keďže tie internáty kedysi patrili nemocnici, tak vám
poviem v akej štruktúre boli, lebo to je tiež veľmi dôležité. Lebo len potom vás ľudia
budú hnať, keď sa vám do jedného bytu, ktorý bol pôvodne rozdelený na dve bunky po
dvoch ľudí, nasťahujú štyria podnájomníci. A miesto jednej rodiny tam budete mať tri
alebo štyri autá, ktoré nebudú mať vybudované ani jedno parkovacie miesto. Čiže, preto
len chcem, aby ste s chladnou hlavou rozmýšľali. Viete čo tam bolo? Ja som tam
neďaleko býval. Boli tam bytovky, ktoré z hľadiska skladby prešli naozaj od stredného
zdravotníckeho personálu až potom výrazne problematickým osobám s mnohými
sťažnosťami. V súčasnosti je z jedného bytového domu naozaj veľmi pekne urobená
bytovka s bytmi, s vystavanými parkovacími miestami medzi nimi, ktoré slúžia pre
všetkých. Ten druhý dom, sa bude rekonštruovať. A sú dve možnosti. Keď podporíme
daný materiál, tak sa zrealizuje parkovisko so 138 parkovacími miestami, ktoré bude
slúžiť pre ľudí, ktorí v danej lokalite žijú. Keď sa nepodporí, tak sa bude musieť daný
projekt využívať na to, na čo pri neschválených parkovacích miestach, využívaný bude
môcť byť. Ale to bude na prechodné ubytovanie. Ale predpokladám, že keď sa schváli
prechodné ubytovanie v rekonštruovanom dome, tak to už nebude prechodné
ubytovanie zrejme pre sociálne slabšie skupiny, ale pre ľudí, ktorí si autá môžu dovoliť.
Čiže môže sa nám stať, že tam nebudeme mať parkovacie miesta a budete mať oveľa
viacej áut. Preto tu sme a preto o tom rozhodujeme. Pán poslanec Brixi s faktickou,
potom pán poslanec Žarnay na mňa.
p. Brixi, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ďakujem pán primátor. Pán poslanec, ja nie som
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si úplne istý, lebo už tu sedíte nejaký ten rok, že či ste nepostrehli, že takéto operácie sú
tu úplne štandardné. A robíme ich každé zastupiteľstvo mnoho. Je úplne prirodzená vec
a malo by to vás, ako mestského poslanca tešiť, že keď niekto buduje objekt v tom, či to
bude objekt občianskej verejnosti, či to bude podnikateľské centrum alebo bytovka, že
niekto na svoje vlastné náklady, na pozemku mesta vybuduje za desiatky tisíc eur
vybuduje parkovacie miesta, ktoré potom vráti mestu naspäť. To znamená to, že niekto,
prakticky za nás, ako za mesto, supluje to, čo na čo my nemáme a čo my robiť
nemôžeme. Ten objekt nebude slúžiť, zopár vyvoleným, teda to parkovisko, ktoré tam
vznikne. Ale vzhľadom na širšiu situáciu, ktorá sa týka statickej dopravy, bude slúžiť
obyvateľom danej bytovky, obyvateľom okolitých bytoviek a pripusťme, že možno
bude slúžiť aj ľuďom, ktorí tam prídu parkovať dočasne, ale budú mať kde stáť
a nebudú ...
p. Raši, primátor mesta - Držíme čas. S faktickou pán poslanec Žarnay, potom pán poslanec
Halenár.
p. Žarnay, poslanec MZ - Faktická poznámka. Pán primátor, ja plne rešpektujem váš názor a
aj som si vedomý, že veľa z toho, čo ste povedali je pre občanov, ktorí bývajú na
Terase, alebo ktorí si chcú kúpiť byty v danej lokalite, veľmi výhodné. Lenže my tu
hovoríme o dvoch rôznych veciach. Ja som hovoril o bloku na Považskej 1. To je 12
poschodový činžiak, za ktorým sa chystá postaviť developer veľké parkovisko, pre
podľa vás mladé rodiny, ktoré si chcú kúpiť byty v zrekonštruovaných bývalých
ubytovniach na Považskej 40A, 40B. Pokiaľ viem, podľa pôvodného projektu mali
postaviť, tieto garáže pre autá, medzi danými ubytovňami alebo medzi
zrekonštruovanými blokmi, nie na úkor občanov, ktorý bývajú o 300 m alebo 500 m
ďalej, za ich blokom na zelenej ploche, pričom občania tohto bloku na Považskej 1, sa
už predtým vyjadrili v petícii, že odmietajú parkovisko pred vlastným blokom. Nie to
ešte za svojim blokom.
p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Jutka, nech sa páči.
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Ďakujem za slovo, pán primátor. Dovoľte
mi dnes, môj uhol pohľadu na danú vec. Rozumiem, poviem pravdu, všetkým
argumentom. A je chvála pánu bohu, tak to poviem, že sa zrekonštruovali tieto dva
objekty alebo sa bude rekonštruovať ten druhý objekt, a že sa nejakým spôsobom bude
riešiť, povedzme, tak aj statická doprava. Nadviažem ale aj na pána poslanca Žarnaya,
ktorý v podstate hovorí o tom, že počet rozšírených parkovacích miest, či už oprávnene
alebo neoprávnene, v súlade s obyvateľmi, ktorí sú dotknutí v priľahlých uliciach a
treba povedať, nie je dostačujúci. Na druhej strane riešenie, ak dávame takýto pozemok
na vybudovanie parkovacích miest, by bolo riešenie minimálne jedného poschodia
nadzemného parkovania. Tu ale zase je problém ten, že nevieme nejakým spôsobom
zaviazať investora, aby takéto nadzemné parkovisko riešil. Ja by som navrhoval takéto
riešenie, pán primátor. Vyvolajte rokovanie s investorom o riešení nadzemného
parkoviska, tak ako povedal pán poslanec Žarnay, v tomto, poviem to tak, medziblokovom alebo medzi-domovom priestore, aby aspoň jedno nadzemné parkovisko
vybudoval. Ja viem, zvyšuje to jeho náklady. Áno, zvyšuje to jeho náklady, ale na
druhej strane, myslím si, že je to aj v jeho záujme, preto, lebo zvyšuje mu to hodnotu
bytu. Zvyšuje mu to hodnotu bytu. A zvyšuje mu to aj predajnosť tohto objektu. Ja
viem, že ho neviete nijako zaviazať, keďže nemáme nejaký takýto materiál, ktorým by
sa dal investor zaviazať. Na druhej strane je tiež pravda, že riešenie na úkor zelenej
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zóny, musíme do budúcna, pán primátor, rátať s tým, že treba riešiť, či už podzemné,
podzemné sú ale veľmi drahé parkoviská, ale hlavne nadzemné, aspoň jednopodlažné
alebo dvojpodlažné parkoviská, pre budúcich investorov. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Jakubov, nech sa páči,
potom pán poslanec Gaj.
p. Jakubov, poslanec MZ - Ďakujem pekne, pán primátor. Dámy a páni, poďme faktograficky.
Máme bod 34 Prenájom pozemkov Galéria City 2. Máme potom bod 37 Prenájom
pozemkov MBL. Aj jeden, aj druhý prípad, je napísané osobitný zreteľ. Rozdiel je v
tom, že 34. Galéria City 2 je za 1 euro a 37. je za komerčnú hodnotu. Ja už svojho času
som tu zdôvodňoval, že stanovisko Útvaru hlavného architekta, ktoré odporúčalo
majiteľovi oboch objektov, ktoré šiel prestavať z pohotovostného ubytovania alebo
dočasného ubytovania na trvalé, ukladá postaviť viacpodlažnú garáž medzi objektmi,
bolo len stanovisko. Ja byť na mieste developera, nepostavím ani jedno parkovacie
miesto. Ak mám dnes 98 v jednom z týchto objektov, 98 pohotovostných ubytovaní,
buniek pre 4 osoby, 98 krát 4 si viete zrátať, respektíve, postavím tam 100 bytov. Ja de
facto túto lokalitu svojím spôsobom odľahčujem. V čase, keď to bola ubytovňa a dnes,
veľakrát tam bývali zamestnanci rôznych spoločností, možno z celého kraja, teoreticky
v dnešnom stupni motorizácie, hociktorý z nich môže prísť autom. A tým pádom tá
vyťaženosť na jednu bunku bude minimálne dve vozidlá. Ak tam budú byty a bude tam,
či už mladá rodina alebo starší ľudia, pretože veľmi veľa starších občanov, keďže sú to
malé byty, sa prihlásilo, pokiaľ viem do toho programu. Mám totiž známych, ktorí sa
pýtali, ako by tam mohli ísť bývať a sú väčšinou bez vozidiel de facto, nám túto lokalitu
nezaťažia. Čiže to, že už v prvej etape, teraz druhej sme požiadali investora, aby
vybudoval parkovacie miesta, ja na jeho mieste by som sa asi s mestom sporil. Asi by
ma to zdržalo, ale myslím si, že by som dokázal zargumentovať, že nemusím postaviť
ani jedno parkovacie miesto. Pokiaľ viem, prvá etapa, obytný dom, ktorý bol postavený,
má postavené nové parkovacie plochy a ani 50 percent týchto miest nevyužívajú
obyvatelia tohto objektu, ale tých druhých. Alebo možno viac ako 50 % slúži pre
obyvateľov Terasy, ktorí tam bývajú vedľa. A vieme dobre, ako sú vyťažené ulice
Laborecká, Inžinierska, atď., atď. Ja to viem, lebo úrad je vedľa. To, že investor je
ochotný napriek tomu, že možno by to nemusel, znovu hovorím, ja by som sa sporil
s mestom, vybudovať ďalšie parkovacie miesta v počte 138, ja kvitujem, pretože mi
pribudnú do mestskej časti. A opäť mi to zlepší koeficient parkovania na Luníku I., kde
dodnes Považská a všetky ulice sú tak preťažené, že obyvatelia sa sťažujú na
parkovanie.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Žarnay, nech sa páči.
p. Žarnay, poslanec MZ - Faktická poznámka. Pán Jakubov, ja rozumiem, alebo snažil som sa
porozumieť týmto vašim faktom, ktoré ste uviedli, ale stále nepoznám váš názor na to,
čo si myslíte o obyvateľoch Považskej 1, za ktorých blokom chcete postaviť veľké
parkovisko pre 138 vozidiel. Týchto ľudí ste sa pýtali na ich názor? Keď napíšu petíciu,
pôjdu za vami, čo im poviete? Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, pán poslanec Jakubov ešte odpovie vo svojom
druhom vstupe. Pán poslanec Kočiš, nech sa páči.
p. Kočiš, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Nedá mi, aby som
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nezareagoval. Ja, samozrejme, že na prvom mieste je hlas obyvateľov, ktorí by sa mali
rešpektovať. Len ja mám za to, že garantujem, že títo obyvatelia boli zmanipulovaní.
Beriem, beriem. Len obávam sa, že o pol roka máme tú petíciu obyvateľov, ktorí budú
na nás požadovať, aby sme riešili tam parkovanie. A to teraz hovorím vo všetkej tej
čestnosti a úprimnosti a odbornosti, ktorú mám v živote. Ja mám sto chutí tuná sa
zdržať hlasovania, s tým, že len to chcem povedať a pripomínam, o pol roka máme
ďalšiu petíciu, že neriešime parkovanie v danej lokalite. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec a pán starosta Gaj,
nech sa páči.
p. Gaj, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Tento bod, tento problém má dve úrovne. Prvá úroveň
je prenájom za jedno euro, na dobu vybudovania. To je presne, ako keby mestská časť
buduje parkovisko, alebo ihrisko, si berie od mesta za jedno euro. To je úplne
bezproblémové. A si myslím, kto v tom vidí nejaký problém, asi to má zle zrátané. Keď
niekto niečo vybuduje, za mesto zadarmo. Že to mesto nebude stáť nič a následne to
vráti mestu. To je prenájom. To neni kúpa. Druhá rovina je citlivejšia. Ako povedal pán
poslanec Žarnay, a to je miesto, kde to bude vybudované. Zelená plocha, susedné bloky,
atď. Čiže tento problém vidím aj ja ako problémový. Poloha, miesto. Škoda, že také
veľké miesto neni medzi týmito blokmi, aby sa tam dalo vybudovať prízemné, 138
miestne parkovisko. Žiaľ. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pán poslanec Gibóda, po ňom pán poslanec
Jakubov.
p. Gibóda, poslanec MZ - Tak, medzi tými dvoma blokmi je tam priestor. Len pokiaľ viem,
jedno parkovisko už tam je. A pán poslanec a starosta Jakubov, chronologicky, 10.
februára 2014 sme v bode, ste v bode číslo 13. prerokovávali Zmeny a doplnky číslo 2
Regulačný plán obvodového centra Košice – Terasa, lokalita Považská. Zo zápisnice
vyplýva, že cieľom je iba upraviť objekt statickej dopravy. Z dôvodovej správy k
tomuto vyberám: „navrhuje v zmysle príslušnej STN, pričom adekvátne kapacita
parkovacích plôch môže byť zabezpečená parkovacími plochami vo vnútrobloku
riešeného územia, pod alebo nad úrovňou terénu, maximálne v dvoch nadzemných
úrovniach“. Investor už keď prerokovávala sa Galéria 1 mal možnosť riešiť toto. Áno,
chápem vtedy boli argumenty, tá druhá budova nie je jeho, čo on by do toho investoval
a pod. Teraz, ale dochádzame ku tej zrkadlovej situácii a namiesto toho, aby riešil to
parkovanie v stanovenej lokalite, teda medzi týmito dvoma blokmi, ktorých sa to týka
tak, aby sa to nedotýkalo iných obyvateľov tejto lokality, posúvame tento problém až ku
internátom, kde ako keď som čítal správne vyjadrenia, nebude žiadna rampa. To
znamená si všetci vieme pekne predstaviť, že keďže je to rovno oproti hlavnému
vchodu do internátu, ako to tam bude potom vyzerať. A namiesto toho, aby mesto
Košice hľadalo spôsoby a páky na tohto investora, ako riešiť, lebo prepáčte, o tomto
bola tá naša schvaľovaná koncepcia parkovania, aby bussines centrá, aby úrady a školy
riešili parkovanie pre svojich zamestnancov, pre svojich návštevníkov. A my teraz
riešime problém investora. A čo sa týka toho, že sa to nedá. No, viete, keď tento
investor práve vykonáva stavebné úpravy iba na základe ohlásenia, neviem ako
vykonával stavebné úpravy na druhej, na tej predchádzajúcej budove? Možnože tam
mal stavebné povolenie. Ak tam mal stavebné povolenie, prečo tu vykonáva iba na
základe ohlásenia a následne nemusí robiť parkovacie miesta? Tak, ako to vykladajú
tuná predstavitelia mesta. Nemyslím si, že by sme mali ustupovať záujmom investorov.
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Lebo toto nie je, ako hovoríte pán Petruško, záujem o tom, aby mladí ľudia mali kde
bývať. Ja tomu zaujmú rozumiem. Ale ku bývaniu patrí aj parkovanie. A bohužiaľ,
každý z nás, kto si kupuje nehnuteľnosť na to musí myslieť. Aj čo sa finančného
vyčíslenia týka. A nezľahčujme situáciu investorovi. Lebo toto je celé o tom.
Zľahčovanie situácie investorom.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. S faktickou pani poslankyňa Jenčová. Myslím si, že
ani cieľom mesta nie je sťažovať situáciu investorom. Najmä keď stavia byty, ktoré sú
cenovo dostupné. Tak už nebuďte viac socialistický, ako mám byť ja. Pani poslankyňa
Jenčová.
p. Jenčová, poslankyňa MZ - Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Všetci tu v kuse plačú,
koľko máme málo parkovacích miest. Teraz ich niekto ide vybudovať, nechať ich k
dispozícií mestu, respektíve obyvateľom mestskej časti. Objekt tam existuje, objekt sa
využíva momentálne na prechodné ubytovanie, na prechodné ubytovanie, tam chodia
ľudia autami. Čiže niekde parkovať musia, zaberajú miesto tam bývajúcim. A my,
jednoducho, dostaneme parkovacie miesta a zrazu ja počujem, že niekde na Považskej
nechcú parkovacie miesta. Nuž áno, každý chce chodiť autom, len nie pod mojím
oknom. Každý sa chce dostať, čo najrýchlejšie a len, aby tá cesta nešla okolo mňa. Tak
ako, vážení, daň za bývanie v meste nejaká je. A nerozumiem o čom tu už polhodinu
ide? Keď dostaneme zadarmo parkovacie miesta, obyvatelia momentálne bývajúci na
Terase. Už, prosím vás, skončite. Šak to už je trápne.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Pán poslanec Brixi, po ňom pán poslanec Gaj
s faktickými.
p. Brixi, poslanec MZ - Ďakujem pán primátor. Ja len nadviažem. Vzhľadom k tomu, že
mesto pre podnikateľov, ktorí tu žijú a investorov a developerov, ktorí budujú veci,
ktoré ľudia tohto mesta budú, verím tomu, že v zdraví a v šťastí a s láskou užívať, veľa
urobiť nevie, ja dávam procedurálny návrh na ukončenie diskusie. Lebo mám pocit, že
sa bavíme úplne o ničom a namiesto riešenia si tu každý rieši svoje ego nad tým, že či
pozná menej alebo viac investora a či on by to postavil lepšie. Tak keď budete to vedieť
postaviť lepšie, tak príďte postavte. A ja vám za to zahlasujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Procedurálny návrh, čiže dávam hlasovať o ukončení
rozpravy. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie č. 61 -

za: 29, proti: 6, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Čiže, teraz sa chcem spýtať, prihlásení do rozpravy
teda ostávajú v rozprave ešte dvaja poslanci. A teraz chcem zistiť, či ... faktické ostávajú
alebo sa rušia? Keďže to nie je prihlásenie do rozpravy, ale faktická poznámka? Marián
Gaj, ty si nebol prihlásený tak sa odhlás. ... Dobre, musím si pozrieť, lebo máme
zmenený poriadok, či ostávajú prihlásení iba do rozpravy a či pôjdu aj faktické alebo
nepôjdu faktické, ktoré boli. Zatiaľ by som dal slovo pán poslancovi Jakubovovi.
p. Jakubov, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Čiže, aby som pokračoval. Rozdiel medzi tými
dvoma investormi je takýto. Ten prvý má objekt, kde má ubytovanie danej kapacity.
Kapacitu nezmenšuje. Mení formu z dočasnej alebo mení formu z dočasného na trvalé.
Ten druhý, to je bod 37, ktorý budeme mať, stavia na zelenej lúke. Vždy mesto Košice a
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vždy majetková komisia v tomto prípade pristupovala ku komerčnému nájmu. Tzn. aj
keď je to prípad hodný osobitného zreteľa, teda vopred určenému nájomcovi, ale podľa
súdnoznaleckého odhadu. Je to veľký rozdiel. A znovu hovorím, ak my nepristúpime,
respektíve si povieme, že nechceme to takto riešiť, ja na mieste tejto spoločnosti, ako
poslanec by som to nemal hovoriť, začnem sa sporiť s mestom, že nemusia vybudovať
žiadne parkovacie miesto. Pretože dnes má 98 buniek a bude tam mať, ja neviem, 100
bytov. Čiže zaťaženosť lokality nezmení. Tie poschodia sú tam, tie ubytovacie kapacity
sú tam. V podstate je to úplne iný prípad, ako spoločnosť v bode 37, volá sa MBL,
stavia na zelenej lúke. Vytvorí nové ubytovacie kapacity, nové parkovacie plochy,
zaťaží nám, doslova, zelenú lúku, nové územie. Takže vážení, je to veľký rozdiel. A
toto by sme si mali uvedomiť. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pán poslanec Polaček, nech sa páči.
p. Polaček, poslanec MZ - Tie faktické by asi nebolo? Predsa len, idú k nejakému bodu, k
nejakému predrečníkovi je to...
p. Raši, primátor mesta - Ide vám čas...
p. Polaček, poslanec MZ - Kolegovia, určite by sa ani vám nepáčilo, keby pri vašej bytovke
malo vyrásť parkovisko bytovky, ktorá bude od vášho bývania 400 m. Myslím si, že
našou úlohou je aj chrániť zeleň. A našou úlohou je chrániť aj iné záujmy, nielen
záujmy budúcich vlastníkov bytov, investorov, ale v prvom rade tých, ktorí dlhodobo
žijú v danom priestore. Ja by som chcel vyzvať pána primátora, aby skúsil ešte
rozdiskutovať túto tému s developerom, respektíve odborní referenti, alebo tí, ktorí sú
za to zodpovední. A preto dávam procedurálny návrh, aby sme odročili toto rokovanie a
posunuli ho na ďalšie rokovanie, ktoré sa uskutoční po lete, teda niekedy v septembri,
aby sa medzi tým hľadalo riešenie.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Nemôžete dať procedurálny návrh v rozprave.
Takže pán poslanec Gibóda s faktickou. Nech sa páči.
p. Gibóda, poslanec MZ - Teda ja môžem dať ten procedurálny návrh?
p. Raši, primátor mesta - Nie, lebo máte faktickú. Neprihlásili ste sa. Takže nech sa páči
faktická.
p. Gibóda, poslanec MZ - Faktická poznámka. No, takže, keďže neviem, ako sa s týmto
zariadením hlasuje, prihlasuje na procedurálny návrh a predtým som dával kľudne s
faktickou procedurálne návrhy, dávam ten istý procedurálny návrh ako pán Polaček
predniesol, teda odročiť rokovanie o tomto bode na septembrové rokovanie s tým, aby
mesto Košice hľadalo iné možnosti riešenia parkovania v tejto lokalite tak, aby neboli
zasiahnutí obyvatelia Považskej 1. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, pán poslanec, pokiaľ sa mi zdá tak s procedurálnym
návrhom sa prihlasuje tlačítkom, ktoré má paragraf. Nie? Dobre, pán poslanec Žarnay,
zatiaľ.
p. Žarnay, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja už ani neviem na koho
som, aha na pani Jenčovú som chcel reagovať. Pardon. Pani Jenčová, vy ste boli
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starostkou Mestskej časti Jazero dve, tri funkčné obdobia? Ani neviem. Ja nechcem
veriť, že vy by ste, ako starostka, dovolili, aby u vás na Jazere, na zelenej ploche
postavili jedno veľké parkovisko, niekomu priamo za blokom. Neverím ani tomu, že
pán Jakubov, čo hovorí, myslí vážne. Neviem, čo všetko v pozadí sa odohráva, aké sú tu
záujmové tlaky a pod. Ale pán Jakubov, vy ste starosta Mestskej časti Západ, mali by
ste s ľuďmi, ktorí bývajú na Považskej 1 najskôr hovoriť a nie myslieť na developera a
na jeho záujmy. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Tak pán poslanec Jutka, nech sa páči.
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Ďakujem pekne za slovo. Vážené pani
poslankyne, páni poslanci. Musíme si tu jednu vec uvedomiť. Objekt, ktorý sa predal,
povedal to aj pán primátor, nebol objektom majetkom mesta. Tento objekt bol predaný
na daný účel. Čiže investor jednoducho tie byty tam zrealizuje a vystavia. A treba brať
do úvahy aj to, že vznikne tam ďalší problém s parkovaním, ak sa nevybuduje nejaké
nové parkovacie miesta. Súhlasím, niečo a má pravdu aj pán poslanec Žarnay, keďže
dotknutí sú obyvatelia na Považskej 1, súhlasím, že malo by to byť s nimi prerokované.
Ja si myslím, že kompromisné riešenie a optimálne riešenie by bolo vybudovanie aspoň
jedného nadzemného parkovania, ktoré by v podstate možno trošku odľahčilo túto zónu,
zabratia zelenej plochy a investorovi by to určite pomohlo. Nie je to také drahé
parkovanie.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Gaj, nech sa páči.
p. Gaj, poslanec MZ - Faktická poznámka. Ďakujem pekne, Ja som mal faktickú na pána
poslanca Gibódu, ktorý tuná dával školenia, aj na, či na citlivú tému, ľudské vzťahy,
okolie, atď. Pán poslanec, ty máš byt na Kisdyho, veľakrát parkuješ na jedinom
invalidnom mieste a susedom povieš, ty máš to vybavené. Ty si poslanec. Vieš čo? Toto
je, toto je svedectvo o tebe! Toto je svedectvo o tebe! Áno, si zatlieskaj. Taká je pravda!
A ty dávaš morálne, morálne...To je hnus? To je pravda. Žiaľ. To je väčšinou... Áno?
Čiže toto je spravodlivosť v sociálnom cítení na parkovaní.
p. Raši, primátor mesta – Ďakujem, téma je parkovanie. Ďakujem, som si neuvedomil, že
Kisdyho nie je na Terase. Ďakujem. Rozprava je uzavretá. Uvedieme hlasovanie
k tomuto materiálu. Návrhová komisia, prosím dajte hlasovať o návrhu uznesenia, ako
bolo uvedené v materiáloch.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Takže, návrhová komisia neobdržala
žiaden pozmeňujúci návrh, takže pôvodný návrh na uznesenie...
p. Raši, primátor mesta - Nebol daný procedurálny návrh, nemôže byť daný faktickou
poznámkou, ani v rozprave. Môžete uviesť hlasovanie.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje...
p. Raši, primátor mesta – Kľud, číta návrhová komisia. Keď sme nemuseli použiť mestskú
políciu na ľudí, nebudeme ju používať na vás. ...
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Pán primátor nás požiadal
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o prednesenie návrhu na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje
prenájom pozemkov registra C-KN číslo časť parcely podľa predloženého návrhu,
katastrálne územie Terasa, celková výmera prenajatých pozemkov 2.795 m², účel nájmu
- vybudovanie parkovacích miest a chodníkov k obytnému domu Považská 40/B. Cena
za prenájom jedno euro za rok za celý predmet nájmu pre Domov Terasa, z dôvodov
hodných osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 62 -

za: 24, proti: 7, zdržali sa: 6

p. Raši, primátor mesta - Návrh neprešiel.
--Bod č. 35
Prenájom hospodárskych budov a stavieb slúžiacich lesnému hospodárstvu a
poľovníctvu (lesovne, hájenky) a odsúhlasenie výšky nájmu pre Mestské lesy Košice a. s.
z dôvodov hodných osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to bod číslo 35. Je to Prenájom
hospodárskych budov a stavieb slúžiacim lesnému hospodárstvu a poľovníctvu, lesovne,
hájenky a odsúhlasenie výšky nájmu pre Mestské lesy Košice. Otváram k tomuto bodu
rozpravu. Keď sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje prenájom hospodárskych budov a stavieb
slúžiacich lesnému hospodárstvu a poľovníctvu o celkovej obstarávacej hodnote podľa
predloženého návrhu, za výšku nájmu podľa predloženého návrhu pre Mestské lesy
Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 63 -

za: 32, proti: 2, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme schválili.
--Bod č. 36
Prenájom nehnuteľností – budovy pre telovýchovu a časť pozemku pod budovou pre
Telovýchovnú jednotu FK TURKON Vyšné Opátske z dôvodov hodných osobitného
zreteľa
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu č. 36, ktorým je Prenájom nehnuteľnosti - budovy
pre telovýchovu a časť pozemku pre budovu pre Telovýchovnú jednotu FK Turkon
Vyšné Opátske z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu
rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo schvaľuje pre Telovýchovnú jednotu FK Turkon Vyšné Opátske
prenájom budovy pre telovýchovu o výmere 224 m² pod budovou z dôvodov hodných
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osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 64 -

za: 33, proti: 2, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme schválili.
--Bod č. 37
Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby parkoviska, cyklistického
chodníka a zelene pre MBL, a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 37. Je to Prenájom pozemkov v katastrálnom
území Terasa za účelom výstavby parkoviska, cyklistického chodníka a zelene pre MBL
z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram
rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje prenájom pozemkov podľa predloženého návrhu, katastrálne územie Terasa.
Cena za prenájom 8.680 eur za rok, za celý predmet nájmu pre MBL a.s. z dôvodov
hodných osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 65 -

za: 32, proti: 2, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 38
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v k. ú. Pereš formou prevodu a prenájmu
pre Občianske združenie Pomoc Perešu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 38. Je to Majetkovoprávne vysporiadanie
pozemkov v katastrálnom území Pereš formou prevodu a prenájmu pre Občianske
združenie Pomoc Perešu z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu
rozpravu. Nech sa páči, pán starosta Karabin, pán poslanec Polaček.
p. Karabin, poslanec MZ - Vážený pán primátor, vážení kolegovia, chcem zdôrazniť, že som
predsedom Občianskeho združenia Pomoc Perešu. Som zároveň starostom a mestským
poslancom. No, aby som sa nedostal do konfliktu záujmov, to znamená, že nezúčastním
sa hlasovania pri tomto bode. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Pán poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ - Ja mám niekoľko otázok. V prvom rade na pána starostu Pereša.
Prečo o to nežiada mestská časť? Prečo je to vlastne akcia občianskeho združenia? Mi
to príde... aj keď ste aj starostom aj predsedom, skôr veci ťahať ku mestskej časti, ako
do občianskeho združenia, príde mi to ako lepšie riešenie daných vecí. A pre mňa
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mestská časť je vždycky lepší partner ako občianske združenia, nakoľko ja osobitným
zreteľom neverím. Ale k tomu sa tak isto dostaneme. Čiže keď mi môžete, pán starosta,
vysvetliť prečo tá genéza takto je? Ja tomu celkom nerozumiem. A podľa mňa malo by
to ísť na mestskú časť a mestská časť môže v zmysle iného osobitného zreteľa, prenajať
tieto veci občianskemu združeniu. Nevidím v tom problém, aby mestská časť posúvala
tento pozemok ďalej, tak, aby sa fungovalo. Lebo, neviem ako to je? Skúste mi to
vysvetliť.
p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec Karabin, máte slovo.
p. Karabin, poslanec MZ - Ďakujem pekne za slovo. Jedná sa o mestské pozemky.
Vlastníkom je mesto Košice a na týchto pozemkoch má svoje nehnuteľnosti Občianske
združenie Pomoc Perešu, nie Mestská časť Košice - Pereš.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Návrh na uznesenie, pán primátor: Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných platných právnych predpisov schvaľuje po
1.) odňatie pozemkov vo vlastníctve mesta Košice v katastrálnom území Pereš podľa
predloženého návrhu. Po 2.) prevod pozemkov vo vlastníctve mesta Košice v
katastrálnom území Pereš podľa predloženého návrhu. Po 3.) prenájom časti pozemku
vo vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 66 -

za: 31, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
--Bod č. 39
Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 398 zo dňa 14.03.2016
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu programu. Je to bod číslo 39. Je to Návrh
na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 398 zo dňa 14. 3. 2016. Prosím
otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím
návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva číslo
398 zo dňa 14. 3. 2016 podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 647-

za: 31, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme schválili.
---
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Bod č. 40
Prevod nehnuteľností – Detských jaslí na ul. Gerlachovská č. 10 pre MČ Košice – Sever
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to bod číslo 40 a je to Prevod
nehnuteľností - Detských jaslí na ulici Gerlachovská číslo 10 pre Mestskú časť - Košice
Sever z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Dobre,
pán starosta Gaj, nech sa páči.
p. Gaj, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne. Poprosím vás, dávam návrh na zmenu
uznesenia. Posledná veta, pôvodný návrh uznesenia je „Sídlisko Podhradová,
vytvorením komunitného centra a rozšírenie kapacít pre poskytovateľov sociálnych
služieb“ sa nahrádza slovami „Košice Podhradová s využitím na zdravotné účely,
sociálne účely a výchovno-vzdelávacie účely“. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Prosím predložiť písomne tento pozmeňujúci návrh a nech
sa páči pán poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Ja by som chcel položiť do pléna otázku i napriek
tomu, že som z mestskej časti a záleží mi na tom, aby sme mali majetok, lebo ho v tejto
chvíli nemáme. Ale vysvetlite mi, aká je logika zaplatiť 10 % ceny, teda sumu 30
tis. eur mestu Košice, aby sme to my prenajali niekomu ďalšiemu za osobitný zreteľ?
A môže byť, že by sme tých 30 tis. eur už v živote nenazbierali. Nie je jednoduchšie,
aby pán starosta Gaj požiadal mesto, povedal s kým, koho, ako by chcel, čo by tam
chcel robiť? Lebo existuje niekto, kto by tam chcel do tej Gerlachovskej prísť. A aby to
zabezpečilo za nás mesto Košice. A ja to veľmi rád od odhlasujem, v rámci osobitného
zreteľu, aby tá firma alebo ten niekto, kto tam má pôsobiť, tam pôsobil. A mestská časť
by nemusela minúť 30 tis. eur. Mne to príde naozaj zbytočné, že my to na 10 rokov,
alebo niekoľko rokov, ako bolo povedané na mestskej časti, prenajmeme nejakému
subjektu za osobitný zreteľ, teda za málinko, málo, lebo tam musí niekto investovať. A
príde mi to naozaj ako nehospodárne a nelogické. Ja chcem, aby na tej Podhradovej
začal život, aby tá budova žila. Ale toto sú úplné mrhanie prostriedkami mestskej časti,
keď my tam vlastne len sprostredkujeme nejakého nájomníka, ktorý tam bude svoju
činnosť vykonávať.
p. Raši, primátor mesta - Pán starosta Gaj, reakcia s faktickou.
p. Gaj, poslanec MZ – Faktická poznámka. Ďakujem. Mestská časť danú nehnuteľnosť
osobitným zreteľom prenajme za 10 tis. eur ročne. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, prosím hlasujte.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Takže, návrh na uznesenie. Návrhová
komisia obdržala pozmeňujúci návrh na uznesenie od pána poslanca Gaja v znení:
„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve
mesta Košice, stavby, súpisné číslo podľa predloženého návrhu, detské jasle pre
Mestskú časť Košice - Sever so sídlom podľa predloženého návrhu za kúpnu cenu vo
výške 30.804,23 eur z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, prosím hlasujte.
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Hlasovanie č. 68 -

za: 36, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme schválili.
--Bod č. 41
Prevod časti pozemkov v katastrálnom území Jazero, z dôvodu osobitného zreteľa
V úvode rokovania stiahnutý z programu.
--Bod č. 42
Prevod pozemku v k. ú. Furča pre CAMEA car, a.s. z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu 42. Je to Prevod pozemku v katastrálnom území
Furča pre CAMEA car, akciová spoločnosť z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím
návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Košice v katastrálnom území
Furča - pozemku podľa predloženého návrhu pre CAMEA car a.s. za kúpnu cenu
4.131 eur z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta - Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 69 -

za: 34, proti: 1, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
--Bod č. 43
Prevod pozemku v k. ú. Myslava pre Martu Konečnú, rod. Juskovú z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to bod číslo 43 Prevod pozemkov v
katastrálnom území Myslava pre Martu Konečnú, rodenú Juskovú z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram
rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Košice v katastrálnom území
Myslava - pozemku o celkovej výmere 21 m² pre pani Martu Konečnú za kúpnu cenu
1.071 eur z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 70 -

za: 35, proti: 0, zdržal sa: 1
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p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme schválili.
--Bod č. 44
Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Košická Nová Ves pre MČ Košice - Košická Nová Ves z
dôvodu hodného osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 44. Je to Prevod nehnuteľnosti v katastrálnom
území Košická Nová Ves pre Mestskú časť Košická Nová Ves z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram
rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta, katastrálne územie Košická Nová
Ves, stavby, budovy, dom smútku pre Mestskú časť Košická Nová Ves za kúpnu cenu
2.200 eur z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 71 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme schválili.
--Bod č. 45
Odplatný prevod stavebného objektu – chodníka na Sokolovskej ulici v Košiciach vo
vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 45. Je to Odplatný prevod stavebného objektu
- chodníka na Sokolovskej ulici v Košiciach vo vlastníctve Mestskej časti Košice Západ do vlastníctva mesta Košice. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto
nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje odplatný prevod stavebnej časti chodníka na Sokolovskej ulici, zrealizovaný
na pozemku vo vlastníctve mesta Košice, vo vlastníctve Mestskej časti Košice - Západ
do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu jedno euro.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 72 -

za: 36, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 46
Odplatný prevod stavby – parkoviska na Šafárikovej ul. v Košiciach vo vlastníctve MČ
Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
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p. Lenártová, námestníčka primátora - Prechádzame k bodu 46 Odplatný prevod stavby parkoviska na Šafárikovej ulici v Košiciach vo vlastníctve Mestskej časti Košice Západ do vlastníctva mesta Košice. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto
nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
odplatný prevod stavby - parkoviska na Šafárikovej ulici zrealizovaného na pozemku vo
vlastníctve mesta Košice, vo vlastníctve Mestskej časti Košice – Západ, do vlastníctva
mesta Košice za kúpnu cenu jedno euro.“
p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem. Nech sa páči, prosím hlasujme.
Hlasovanie č. 73 -

za: 37, proti: 0, zdržal sa: 0

p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 47
Odplatný prevod stavebného objektu – chodníka na Mikovíniho ulici v Košiciach vo
vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
p. Lenártová, námestníčka primátora - Nasleduje bod číslo 47 - Odplatný prevod stavebného
objektu - chodníka na Mikovíniho ulici v Košiciach vo vlastníctve Mestskej časti
Košice - Západ do vlastníctva mesta Košice. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa
nikto nehlási uzatváram rozpravu, poprosím návrhu komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie - Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje odplatný prevod stavebnej časti - chodníka na Mikovíniho ulici, zrealizovaný
na pozemku vo vlastníctve mesta Košice, vo vlastníctve Mestskej časti Košice – Západ,
do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1 euro.“
p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujme.
Hlasovanie č. 74 -

za: 37, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 48
Odplatný prevod stavby – parkoviska na Mikovíniho ul. v Košiciach vo vlastníctve MČ
Košice – Západ, Tr. SNP 39, Košice do vlastníctva mesta Košice
p. Lenártová, námestníčka primátora - Prechádzame k bodu číslo 48 Odplatný prevod stavby parkoviska na Mikovíniho ulici v Košiciach vo vlastníctve Mestskej časti Košice Západ do vlastníctva mesta Košice. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Uzatváram
rozpravu, ak sa nikto nehlási a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
odplatný prevod stavby SO 01 - parkoviska na Mikovíniho ulici, zrealizovanej na
pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, vo vlastníctve Mestskej časti Košice - Západ
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do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu jedno euru.“
p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujme.
Hlasovanie č. 75 -

za: 37, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 49
Zrušenie predkupného práva na pozemky v k. ú. Jaklovce
p. Lenártová, námestníčka primátora - Nasleduje bod 49 Zrušenie predkupného práva na
pozemky v katastrálnom území Jaklovce. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto
nehlási uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
zrušenie predkupného práva na pozemky podľa predloženého návrhu, zastavané plochy
a nádvoria v katastrálnom území Jaklovce, v prospech mesta Košice podľa
predloženého návrhu.“
p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne, nech sa páči hlasujme.
Hlasovanie č. 76 -

za: 37, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 50
Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero
p. Lenártová, námestníčka primátora - Bod č. 50 Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj
pozemku v katastrálnom území Jazero. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto
nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice - priamy
predaj časti pozemku s výmerou 121 m², zastavaná plochy a nádvoria v katastrálnom
území Jazero.“
p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujme.
Hlasovanie č. 71 -

za: 33, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 51
Prevod (odplatné nadobudnutie) technického zhodnotenia z vlastníctva DPMK, a.s. do
vlastníctva mesta Košice
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p. Lenártová, námestníčka primátora - Nasleduje bod 51 – Prevod, odplatné nadobudnutie,
technického zhodnotenia z vlastníctva Dopravného podniku mesta Košice, a. s. do
vlastníctva mesta Košice. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Uzatváram rozpravu a
poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje prevod (odplatné nadobudnutie) technického zhodnotenia majetku mesta
Košice, ktoré bude dotknutý projektom modernizácie električkových tratí v meste
Košice, financovaným z prostriedkov EÚ. Po 1.) rekonštrukcia koľajového zvršku, na
električkovej trati Komenského II. stavba. A po 2.) modernizácia meniarne, súpisné
číslo 1552 na Urbánkovej ulici, z vlastníctva DPMK do vlastníctva mesta Košice za
kúpnu cenu jedno euro.“
p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujme.
Hlasovanie č. 78 -

za: 34, proti: 2, zdržal sa: 1

p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 52
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Gabriela Sada
p. Lenártová, námestníčka primátora - Nasleduje bod 52 Prevod pozemku v katastrálnom
území Terasa pre Ing. Gabriela Sada. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto
nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
predaj pozemku vo výmere 18 m2 zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve mesta
Košice pre pána Gabriela Sada podľa predloženého návrhu, za kúpnu cenu 1.449 eur.“
p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujme.
Hlasovanie č. 79 -

za: 33, proti: 1, zdržali sa: 3

p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 53
Prevod pozemku v k. ú. Furča pre p. Tomáša Liszkaia
p. Lenártová, námestníčka primátora - Prechádzame k bodu 53 Prevod pozemku v
katastrálnom území Furča pre pána Tomáša Liszkaia. Otváram rozpravu k tomuto bodu.
Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje predaj pozemku vo výmere 18 m², zastavané plochy a nádvoria, vo
vlastníctve mesta Košice pre pána Tomáša Liszkaia podľa predloženého návrhu, za
kúpnu cenu 1.350 eur.“
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p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujme.
Hlasovanie č. 80 -

za: 34, proti: 1, zdržali sa: 3

p. Lenártová, námestníčka primátora - Uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 54
Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ľubomíra Urbančíka a manželku Danu
Urbančíkovú
p. Lenártová, námestníčka primátora - Nasleduje bod 54 Prevod pozemkov v katastrálnom
území Terasa pre Ľubomíra Urbančíka a manželku Danu Urbančíkovú. Otváram
rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú
komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prevod pozemkov, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3 m2 a zastavané plochy a
nádvoria s výmerou 99 m², obidva v katastrálnom území Terasa, pre Ľubomíra
Urbančíka a manželku Danu Urbančíkovú podľa predloženého návrhu, do
bezpodielového spoluvlastníctva za kúpnu cenu 6.018 eur.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 81 -

za: 34, proti: 1, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme schválili.
--Bod č. 55
Prevod pozemku v k. ú. Brody pre Ladislava Mazura
p. Raši, primátor mesta - Prechádzame k bodu 55, ktorým je Prevod pozemku v katastrálnom
území Brody pre Ladislava Mazura. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto
nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prevod pozemku, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 23 m² pre Ladislava Mazura
podľa predloženého návrhu, do výlučného vlastníctva za kúpnu cenu 1.702 eur.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 82 -

za: 34, proti: 1, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme schválili.
--Bod č. 56
Prevod pozemku v k. ú. Čermeľ pre Stanislava Mikluša
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p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 56, je to Prevod pozemku v katastrálnom
území Čermeľ pre Stanislava Mikluša. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto
nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje prevod pozemku, lesné pozemky, s výmerou 236 m² pre Stanislava Mikluša
podľa predloženého návrhu, do výlučného vlastníctva za kúpnu cenu 3.304 eur a
76 centov.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 83 -

za: 34, proti: 1, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 57
Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Pavla Lišku a Ing. Katarínu Liškovú
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu číslo 57. Je to Prevod pozemku v katastrálnom
území Košické Hámre pre Pavla Lišku a Katarínu Liškovú. Otváram k tomuto bodu
rozpravu. Konštatujem, že sa nikto neprihlásil do rozpravy. Uzatváram ju a poprosím
návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje prevod pozemku, lesné pozemky s výmerou 195 m² pre Pavla Lišku a
manželku Katarínu Liškovú podľa predloženého návrhu, za kúpnu cenu 1.950 eur.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 84 -

za: 33, proti: 1, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 58
Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre spoločnosť MANSID, s.r.o.
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu 58, je to Priamy predaj pozemku v katastrálnom
území Južné mesto pre spoločnosť MANSID s.r.o. Otváram k tomuto bodu rozpravu.
Pán poslanec Gibóda, nech sa páči.
p. Gibóda, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. No, nedá mi, ale
vzhľadom na to, čo sme schvaľovali v bode 3, dnes. Ideme predať súkromnej
spoločnosti mestský majetok, aby na ňom vybudovala parkovacie miesta pre svoj
vlastný penzión. V bode číslo 34 sme robili niečo podobné pre bytovku. Ale tu to rovno
predávame. Napriek tomu, že už samotná mestská časť, tu, v dôvodovej správe je to
napísané: v súčasnosti je predmetný pozemok neudržiavaný a parkujú na ňom motorové
vozidlá klientov ubytovacieho a predškolského zariadenia. Tzn., že je to v bytostnom
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záujme tej spoločnosti to riešiť. To je očividné. Ale prečo im ideme ten pozemok
predať? Prečo ideme im dať tie parkovacie miesta? Dobre, predáme im ich, ale ako
náhle predáme im ten pozemok, tak už sa ho raz a navždy zbavíme. To, čo bolo v bode
číslo 34, bol aspoň prenájom. A túto rovno predávame! Aký zmysel to má pre mesto
predávať a zbavovať sa takto majetku? Prečo? Kvôli tým 8 tis. eurám? A potom už
nikdy nič z toho neuvidíme. A keď budeme riešiť náhodou parkovaciu problematiku v
tejto lokalite, na Alejovej ulici, tak zrazu zistíme, že hop, tuná má niekto súkromné
parkovisko a my s tým nepohneme, alebo máme s tým iný problém. Takže chcem sa
opýtať, nie je výhodnejšie prenajať? Nech tá firma to vybuduje a nech sa tam parkuje,
keď sa tam parkuje tak či tak?! Nech to má nejaký zmysel, štýl. Ale prečo im to rovno
predávame? Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec, vy tušíte o aké pozemky ide? Lebo viete, ak tušíte
o aké pozemky ide, tak vám musí byť logické, že ich chceme predať ako mesto. Súvisia
so škôlkou a s penziónom. A nikto iný tam nikdy neparkoval. Uzatváram rozpravu k
tomuto bodu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje priamy predaj pozemku s výmerou 139 m² pre spoločnosť MANSID podľa
predloženého návrhu, za kúpnu cenu 8.201 eur.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 85 -

za: 30, proti: 3, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 59
Prevod voľných nebytových priestorov v dome na ul. Sokolovská č. 22, 23, 24 do
spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
p. Raši, primátor mesta - Pod bodom číslo 59 je materiál Prevod voľných nebytových
priestorov v dome na ulici Sokolovská 22, 23, 24 do spoločných častí domu - zmena
spoluvlastníckych podielov. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási,
uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje po a) prevod voľného nebytového priestoru vo výmere 58,45 m² podľa
predloženého návrhu, po b) prevod voľných nebytových priestorov vo výmere 13 m² a
vo výmere 47,42 m² podľa predloženého návrhu, v bytovom dome podľa predloženého
návrhu v prospech vlastníkov bytov a nebytového priestoru, celkovo za cenu 157 eur a
14 centov.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 86 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie bolo schválené.
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Bod č. 60
Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Letná č. 23, 25 do spoločných častí
domu – zmena spoluvlastníckych podielov
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k ďalšiemu bodu, je to bod 60 Prevod voľného nebytového
priestoru v dome na ulici Letná číslo 23 a 25 do spoločných častí domu – zmena
spoluvlastníckych podielov. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási,
uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje prevod voľného nebytového priestoru číslo 12 - 1 vo výmere 35,94 m²
nachádzajúcich sa v suteréne na ulici Letnej číslo 23, 25 podľa predloženého návrhu v
prospech vlastníkov bytov celkovo za cenu 79 eur a jeden cent.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 87 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
--Bod č. 61
Zmena vlastníka nebytového priestoru č. 12 – NP 1 v dome na ul. Hlavná 18 –
neuplatnenie si predkupného práva
p. Raši, primátor mesta - Prejdeme k bodu 61. Je to Zmena vlastníka nebytového priestoru
číslo 12, nadzemné podlažie v dome na ulici Hlavná 18 - neuplatnenie si predkupného
práva. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a
poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie – „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje neuplatnenie si predkupného práva mesta Košice v trvaní piatich rokov na
nebytový priestor číslo 12 s výmerou 85,44 m² nachádzajúceho sa na prízemí bytového
domu Hlavná číslo 18 podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 88 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 5

p. Raši, primátor mesta - Uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 62
Interpelácie poslancov MZ
p. Raši, primátor mesta - Teraz dávam priestor na vaše interpelácie. Zároveň vás poprosím,
že tlačivá na interpelácie máte možnosť vyzdvihnúť si u zamestnancov referátu
samosprávnych orgánov a odpovede na vaše interpelácie, podľa Rokovacieho
poriadku, vám budú zaslané v lehote 30 kalendárnych dní. Nech sa páči, pán poslanec
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Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ - Áno, ďakujem pekne, pán primátor. Takže začínam. Prvá
interpelácia. Aké sú hospodárske výsledky za rok 2015 v obchodných spoločnostiach
so stopercentnou účasťou mesta a zdôvodnenia, či už ziskov alebo strát?
Ďalšia. Žiadalo mesto enviro fond, respektíve iné fondy o financie na zateplenie a
obnovu škôl? A s akými výsledkami?
Ďalšia interpelácia. Aký je prijatý systém kontrol a opráv celej novovybudovanej
zrenovovanej električkovej trate? Na zastávke MHD električky pri Dome umenia je
poškodená dlažba.
Ďalšia interpelácia. V zmysle odpovede na interpeláciu zo dňa 8. 1. 2016 pod číslom
listu A/2016/04629 sa malo začať v roku 2016 s rekonštrukciou bytového domu na
Sládkovičovej 3 a táto mala byť ukončená v roku 2017. Požiadalo mesto Košice o
dotácie na obnovu bytového domu a s akým výsledkom? Na aké účely mali byť
využité finančné prostriedky obnose 100 tis. eur na obnovu domu, žiadam presný
rozpis.
Ďalšia interpelácia. Kedy presne dôjde k výmene okien za plastové v nasledujúcich
školách: Základná škola Tomášikova, Základná škola Bruselská 18, Materská škola
Budapeštianska 3, Základná škola Slobody 1 a Materská škola Moldavska 23.
Ďalšia interpelácia. V akom stave riešenia sú výzvy rímskokatolíckej cirkvi voči
mestu, návrh zámeny pozemkov, našli sa iné vhodné riešenia? Má mesto vedomosť, či
cirkevne obdržala iné alternatívne riešenia? Ak by iní vlastníci pozemkov oslovili
mesto s obdobnými požiadavkami, je mesto ochotné pristúpiť k obdobnému riešeniu?
A ďalšia interpelácia. Na základe požiadavky štatutára Základnej školy Slobody 1,
ktorá žiada o odňatie športového ihriska pri Základnej škole Slobody 1 z majetku
základnej školy, dôjde k tomuto odobratiu alebo k odňatiu? Respektíve, aké kroky
mestu vykoná, aby sa neopakovala súčasná situácia a ako toto ihrisko mieni využívať?
Ďalšia interpelácia. Aké kroky podniklo mesto Košice v súvislosti so zisťovaním
vlastníckeho práva k rigolu pod lesom na sídlisku Ťahanovce v nadväznosti na
odpoveď na interpeláciu zo dňa 8. 4. 2016 pod číslom listu A/2016/10844?
Ďalšia interpelácia. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a augsburského vyznania je
nájomcom cesty pri Poliklinike Terasa, tak ako to bolo uvedené v odpovedi na
interpeláciu zo dňa 8. 4. 2016 číslo listu A/2016/10844 zaviazalo mesto cirkev
predmetnú komunikáciu opraviť. Ako bude mesto postupovať, aby došlo k oprave
predmetnej komunikácie?
Ďalšia interpelácia. Aký postup mesto vykonáva pri realizácii upravenia územia pri
Majetkári časť sídliska Ťahanovce, čiže v intraviláne sídliska Ťahanovce, kde sa
nekontrolovateľne hromadí odpad?
Kedy presne dôjde k rekonštrukcii priestoru podchodu, to je ďalšia interpelácia, kedy
presne dôjde k rekonštrukcii podchodu na Južnej triede pri Katastri nehnuteľnosti?
Podľa odpovede na interpeláciu zo dňa 8. 1. 2016 číslo listu A/2016/0429 má k tomu
dôjsť ešte tento rok.
Kedy dôjde k oprave výtlkov na ceste pred novou nemocnicou Ondavská cesta 13?
Kedy je plánovaná rekonštrukcia kruhového objazdu Moldavská a či je plánovaná
rekonštrukcia električkovej trate na Triede SNP? Zisťovalo mesto, čo bolo vykonané
cestou na Aničku došlo zo strany štátu? Tak ako je to uvedené v odpovedi na
interpeláciu zo dňa 2. 3. 2015, číslo konania A/2015/09456.
Ďalšia interpelácia. Kedy môžu obyvatelia sídliska Ťahanovce očakávať renováciu
opravu chodníkov a schodísk, ktoré sú v správe mesta Košice? Dostalo mesto od
mestskej časti rozpis a pomenovanie závad? Kto bude zodpovedný v prípade úrazu
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občana?
Posledná interpelácia. V akom stave riešenia mat Cestný správny orgán mesto Košice
riešenie cesty na Rozvojovej ulici pri Daňovom úrade, ktorá je stále v zlom
technickom stave? Ďakujem.
p. Lenártová, námestníčka primátora - Ďakujem pekne. Interpeláciami nasleduje pán
poslanec Žarnay.
p. Žarnay, poslanec MZ - Pán primátor, prvá interpelácia. Chcem sa vás spýtať, či mesto
Košice má vypracovanú koncepciu riešenia vizuálneho smogu mesta, čiže bilbordov v
meste a ak nie, tak či sa plánuje vypracovanie v konkrétnom časovom horizonte?
Druhá interpelácia. Zaujímalo by ma, či mesto Košice disponuje mapou alebo
zoznamom reklamných plôch s označením ich presných stanovíšť? Ak áno, chcel by
som vás požiadať o kópiu tohto zoznamu, respektíve mapy. Ak nie, chcel by som
vedieť, či mesto na vypracovaní takého dokumentu pracuje alebo aspoň o tom
uvažuje. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta – Ďakujem pekne, pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ - Dobrý deň, ja by som možno kolegov poprosil, som si minule
zvykol interpelácie poslať rovno v editovateľnej forme, aby kolegovia, kolegyne
nemali veľa roboty a keďže ešte nikdy sme odpoveď na interpeláciu nedostali ihneď,
tak ich zbytočne čítame. Takže ja som odovzdal svojich 9 interpelácii aj v
elektronickej forme. Chcel som to len oznámiť, aby to bolo v zázname. Ďakujem
veľmi pekne. Pekný večer.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne, pán poslanec za prístup, ktorý oceňujeme všetci.
Pán poslanec Hlinka.
p. Hlinka, poslanec MZ - Ďakujem. Ja mám 4 interpelácie. Budem hovoriť iba jednou vetou.
Ďalej sú rozvedené tu, v tejto prihláške do interpelácie. Jednak je to potreba,
nevyhnutná, opraviť chodníky na Užhorodskej ulici, od Ostravskej ulici, vzhľadom na
to, že chodník je rozpadnutý. Používajú ho aj návštevníci verejného cintorína a žiaci
základnej školy a obyvatelia. Podobne pri obchodnom centre Fresh na sídlisku
Železníky, chodníky sú úplne v rozpadnutom stave. A tieto ďalšie záležitosti sa týkajú
druhej interpelácie - opravy schodov pre peších na Turgenevovej a Lomonosovovej,
pred materskou škôlkou Turgenevova a v blízkosti zariadenia opatrovateľskej služby
Jesienka, na Turgenevovej 9. Bolo to opakované, viackrát žiadané, zatiaľ sa napráva
neudiala.
Tretia interpelácia. Cyklistická verejnosť opakovane požaduje opravu cyklistického
chodníka na Južnej triede, kde sú výtlky, rôzne nerovnosti a úpravy obrubníkov. Je to
významný cyklistický ťah z Jazera v smere do centra mesta. A napokon zabezpečovať
odstraňovanie burín pri obrubníkoch chodníkov a komunikácií aj ručným čistením a
postrekom na sídlisku napr. Železníky, kde opakovane sa konštatuje zlý stav.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujeme pekne. Pani poslankyňa Iľaščíková .
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ - Ďakujem. Ja mám jednu interpeláciu. Chcela by som poprosiť
o riešenie prechodu pre chodcov na hlavnom úseku v smere do Šace pri časti Ľudvíkov
dvor. Myslím si, že nie je to len v záujme obyvateľov mestskej časti, ale hlavne aj veľa
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Košičanov, ktorí týmto smerom cestujú za prácou do U. S. Steelu. Tento prechod, aj
celkovo tento úsek, je veľmi nebezpečný, nielen pre chodcov, ale aj pre motoristov,
nakoľko je neviditeľný, hlavne v zimných a jesenných mesiacoch, prípadne ak je
upršané takéto počasie. Takže chcela by som poprosiť o toto riešenie. Myslím si, že aj
my, ako Mestská časť Šaca, poskytneme súčinnosť, prípadne sa budeme podieľať tiež
na realizácii, čiastočne, ako nám možnosti dovolia, na realizácii tohto riešenia.
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujeme pekne, pani poslankyňa. Pán poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ . Ďakujem pekne. Moja prvá interpelácia je. Kedy mesto Košice
pristúpi k označeniu cesty zvislým dopravným značením, tak, ako určuje osobitný
predpis? Jedná sa o Kostoliansku cestu, číslo cesty 3/547002.
Druhá interpelácia. Dňa 15. 10. 2014 obyvatelia Kostolianskej cesty napísali otvorený
list vedeniu mesta. V liste žiadajú riešenie obnovy kanalizácie a pitnej vody, chodníka,
verejného osvetlenia, obmedzenie dopravy vozidiel nad 12 tis. ton, nad 12 ton, kruhový
objazd, križovatka Kostolianska cesta - Kavečanská cesta. Nakoľko mesto prisľúbilo
riešenie situácie, žiadam vás o súhrnu informácii, v akom stave riešenia je daná lokalita
a predmetná žiadosť?
A tretia interpelácia. Interpelujem aj pána primátora, aj členov mestskej rady, žiadam o
predloženie kópií zápisníc, ako aj príloh zo všetkých mestských rád v tomto volebnom
období. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem . Pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne za slovo. Kolegovia, tiež mám iba dve
interpelácie. Jedna je na pána primátora v súvislosti s organizovaním behu Farbám
neujdeš a druhá je na člena mestskej rady pána Mariána Gaja. Čiže, budú vám zaslané.
Ďakujem veľmi pekne.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne aj ja. Pán poslanec Berberich.
p. Berberich, poslanec MZ - Ďakujem za slovo. Ja mám opätovnú interpeláciu ohľadne
umiestnenia tých oddeľovačov jazdných pruhov. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát, nech sa vám páči.
p. Ihnát, poslanec MZ - Vstupujem druhýkrát. Ja len jednu vec chcem poukázať, na jednu vec,
pán primátor, a to je, aby sme sa zaoberali Kavečanskou cestou. To je katastrofa. To
jednoducho, tam semafor by sa zišiel. Takže by som interpeloval, naozaj, aby sa
magistrát zaoberal Kavečanskou cestou, pri tej aréne, tam čo je... takže, to by bolo
vhodné. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. Uzatváram bod interpelácie.
--Bod č. 63
Dopyty poslancov MZ
p. Raši, primátor mesta - A teraz otváram bod 63, to sú dopyty. Nech sa páči, pán poslanec
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Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ - Ja mám jednoduchý dopyt. Opakujem ho už tretíkrát, pretože
dopravný podnik nie a nie, aby už urobil konečne tú ročnú uzávierku a podal daňové
priznanie. Čiže dopyt: Dopytujem pána riaditeľa DPMK vo veci finančného vyčíslenia
kompenzácií dočasná zmena taríf pre cestujúcich, ktoré vznikli počas realizácie stavieb
IKD Košice a modernizácia električkových uzlov v roku 2015. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Pán poslanec Žarnay.
p. Žarnay, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Môj dopyt smeruje k poverenému náčelníkovi
mestskej polície pánovi Palčíkovi. A týka sa činnosti Mestskej polície v Košiciach,
konkrétne výkladu § 19 ods. 5 správneho poriadku, ktorý znie: „Na žiadosť účastníka
konania musí sa prijatie podania potvrdiť.“ V tejto súvislosti ma zaujíma prax
príslušníkov mestskej polície. Podľa mojich informácií došlo v niekoľkých prípadoch k
odmietnutiu vydania oznámenia, po predchádzajúcom vyžiadaní. Bez ohľadu na
odpoveď, by som chcel zdôrazniť, že tu sa príslušníci mestskej polície môžu dopúšťať
porušenia zákona, ak je takáto prax bežná. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Poprosím pána poslanca Gibódu.
p. Gibóda, poslanec MZ - Ja mám dva dopyty na pána riaditeľa organizácie K13, pána
Kováča. Obidva sa týkajú aktivít v amfiteátri. Budú mu zaslané. Jeden sa týka
Hokejového mestečka, ďalší premietania futbalu. Takže, to je všetko. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem.
--Bod č. 64
Rôzne
p. Raši, primátor mesta - Ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, teraz otváram bod
Rôzne. Pán poslanec Žarnay, nech sa páči.
p. Žarnay, poslanec MZ - Ďakujem pekne. Nechcem už zdržiavať, lebo viem, že čas je
pokročilý, ale aj v Národnej rade sedíme do siedmej a rokujeme. Takže, chcel by som
reagovať na to, čo môj kolega Miloš Ihnát už v úvode rokovania povedal, keď oznámil,
že na ZŠ, Základnej škole Slobody je problém s pozemkom, respektíve s ihriskom, ktoré
dlhé roky nebolo vykosené a až teraz po dlhých rokoch došlo k jeho vyčisteniu. Ako
som dostal informáciu, 30. marca 2016 riaditeľka školy dostalo akceptačný list od
Magistrátu mesta Košice, kde na základe žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov
na vyčistenie ihriska a likvidáciu stavebného odpadu bolo škole pridelených 15 978 eur.
Tuším, že konečná hodnota bola už len 10 tis., pretože víťazná firma to vedela spraviť
aj lacnejšie. Čiže, na jednej strane som rád, že mesto aj po mojich interpeláciách, ale aj
po iniciatíve pána kolegu Ihnáta zareagovalo, ale chcel by som ešte povedať alebo
prečítať krátky úryvok z iného textu, kde riaditeľka školy, pani Hadziová, riaditeľka
školy Slobody 1 píše magistrátu toto: „Riaditeľka školy ZŠ Slobody 1, týmto žiada o
odňatie časti areálu Základnej školy Slobody 1, Košice, zo správy. Areál základnej
školy je veľmi rozsiahly, schátralý, rozpadáva sa. Už niekoľkokrát sme sa v spolupráci s
Radou rodičov a angažovaní pracovníkov na aktivačnú činnosť snažili tieto priestory
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svojpomocne upraviť. Úprava je však finančne náročná, atď. atď.“ Nechcem to čítať
celé. Chcel som len zdôrazniť jednu vec, že tento list, ktorého riaditeľka školy ZŠ
Slobody, pani Hadziová, žiadala o vyňatie tohto pozemku zo správy školy, napísala 6. 5.
2008 a od tohto roku nedostala na tento list žiadnu odpoveď od magistrátu. Preto
neviem, ako zareaguje magistrát na terajšiu žiadosť, ktorú podala, myslím, na konci
mája a či konečne pozemok, na ktorom sa nachádza schátralé školské ihrisko bude
vyňaté spod správy školy. Ďakujem.
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Pán poslanec Gibóda, nech sa páči.
p. Gibóda, poslanec MZ - Ďakujem veľmi pekne za slovo. Kolegovia, dneska sme mali
celkom búrlivé rokovanie. A ja som sa úplne, sa ospravedlňujem, zabudol poďakovať
potom, čo skončil bod 3, príslušníkom mestskej polície za to, ako vykonávali svoju
prácu. Napriek tomu, že došlo k určitým šarvátkam, pravdepodobne, medzi nimi a
obyvateľmi, ktorí sa chceli dostať do tejto sály. Pracovníci, títo mestskí policajti
vykonávali pokyny, ktoré im boli dané. Ja im teda ďakujem za ich prácu. A v
budúcnosti by som poprosil, možnože, zo strany vedenia mesta, pri organizovaní, keď
očakávame väčšiu návštevnosť obyvateľov, upraviť zasadací poriadok, tak, aby bol v
prospech obyvateľov a nie presúvať tabuľky tak, aby boli v neprospech obyvateľov.
Takže ešte raz, ďakujem všetkým príslušníkom mestskej polície, ktorí sa dneska
pokúšali mierovo udržať toto zastupiteľstvo tak, aby prebehlo v poriadku. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem. Ale ja mám informáciu, že dvaja príslušníci mestskej
polície boli zranení protestujúcimi. A bol nezvládnutý tento protest. A pokiaľ sa bude
dať, tak verím, že podajú príslušníci aj trestné oznámenie. Pretože nie je možné, aby
organizátor protest zvládol tak, že sa zrania príslušníci mestskej polície, ktorí majú dbať
na to, aby boli ľudia vpúšťaní iba tak, ako sú vytvorené na to priestorové podmienky.
Takže, ja sa chcem nepoďakovať organizátorom, pretože to nezvládli a zranili dvoch
príslušníkov mestskej polície. Pán poslanec Grega.
p. Grega, poslanec MZ - Ja by som chcel len oznámiť, že vystupujem z Pravého poslaneckého
klubu po vzájomnej dohode, tak, aby ste to vzali na vedomie. A aby som tuná figuroval
ako nezávislý poslanec.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne pán poslanec. Plne chápem vaše rozhodnutie. Pán
poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ - Áno, ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Chcem sa poďakovať
tak isto poverenému náčelníkovi mestskej polície za súčinnosť pri odtiahnutí vozidla pri
Pošte 13. Takže som veľmi rád, že toto vozidlo už tam nie je a verím tomu, čo budeme
spolupracovať súčinne, spolupracovať aj pri ďalšom odťahu stojacích vozidiel, ktoré už
sú v riešení aj životného prostredia a jednoducho stoja aj niekoľko rokov a sa neriešili.
Takže som veľmi rád. To je jedna vec. No a druhá vec, chcem sa poďakovať tak isto
Bytovému podniku mesta Košice, za to, že dá dokopy na Demetri, vlastne, sa postará o
tento mestský majetok a budú tam vlastne urobené okapové rúry. Takže som veľmi rád
a toto poďakovanie patrí Bytovému podniku mesta Košice. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pekne. A teraz vás musím požiadať, podľa Rokovacieho
poriadku nového, ktorý sme si schválili bod Rôzne môže byť venovaný len
informatívnym oznamom o určitej akcii alebo udalosti spoločenského významu listom a
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podobne. Pán poslanec Karabin, informujete nás o akcii, spoločenskej.
p. Karabin, poslanec MZ - Pán primátor, si ma predbehol, pred chvíľkou, keď spomínal tých
dvoch policajtov. Ja som len k tomuto chcel povedať, naozaj, pokiaľ niečo také
organizujeme, dajme to druhým vedieť, koľko ľudí, akou formou a hlavne, organizátor
má zabezpečiť bezpečnosť.
p. Raši, primátor mesta - Ďakujem pán poslanec, len, musíme dodržiavať Rokovací poriadok.
Boli sme na to upozornení. Pán poslanec Halenár, nech sa páči.
p. Halenár, poslanec MZ - Tak, to čo poviem, snáď je udalosť, ktorú by som chcel oznámiť.
Je to udalosť z dnešného dňa. Ja... malo by to pre nás všetkých znamenať to, čo sa
udialo dnes tu v tejto sále, že čosi urobilo mesto nie dobré, respektíve nie tak, ako by
malo....
p. Raši, primátor mesta - Pán poslanec, odťahujete sa od bodu, ako je zadefinovaný bod
Rôzne. A bol som upozornený, dodržiavať Rokovací poriadok. Pán poslanec Polaček.
Ďakujem pekne, ukončujem bod Rôzne.
---
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Záver zasadnutia
Primátor mesta Košice Richard Raši skonštatoval, že program zasadnutia sa vyčerpal.
Poďakoval sa všetkým poslancom za ich aktivitu a účasť na rokovaní.
Vyhlásil XI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach za ukončené.

Ing. Pavol Lazúr
riaditeľ Magistrátu mesta Košice

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta Košice
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Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Košice občianske združenie za 1 € bez
DPH/ročne z dôvodu hodného osobitného zreteľa
78 Spätná kúpa montovaného kontajnerového systému pre mesto Košice a následný prevod
pre Oázu – nádej pre nový život, n. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
79 Majetkovo právne vysporiadanie pozemkov pod stavbou - Rozšírenie Slaneckej cesty
II/552 v Košiciach
80 Zámena časti pozemkov v k. ú. Jazero medzi mestom Košice a Gréckokatolíckou
cirkvou, farnosťou Košice – Nad jazerom z dôvodov hodných osobitného zreteľa
80 Zverenie nehnuteľnosti parcely registra C KN č. 1617/37, k. ú. Skladná do správy MČ
Košice – Juh
81 Prenájom odovzdávacích (výmenníkových) staníc pre TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa
82 Prenájom pozemkov v k. ú. Lorinčík z dôvodu hodného osobitného zreteľa titulom
výstavby komunikácie – Sabinovská cesta I. etapa
82 Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy a odsúhlasenie výšky nájmu pre
Mestské lesy Košice a. s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
83 Prenájom pozemku na dobu určitú v k. ú. Čermeľ - rekreačná lokalita Alpinka pre
spoločnosť ALDI s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
87 Prenájom pozemku v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom
parkovacích miest v lokalite Clementisova ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
87 Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom vybudovania parkovacích miest a
chodníkov k obytnému domu Galéria City 2 na Považskej ulici pre Domov Terasa, s.r.o.
z dôvodov hodných osobitného zreteľa
98 Prenájom hospodárskych budov a stavieb slúžiacich lesnému hospodárstvu a
poľovníctvu (lesovne, hájenky) a odsúhlasenie výšky nájmu pre Mestské lesy Košice a.
s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
98 Prenájom nehnuteľností – budovy pre telovýchovu a časť pozemku pod budovou pre
Telovýchovnú jednotu FK TURKON Vyšné Opátske z dôvodov hodných osobitného
zreteľa
99 Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby parkoviska, cyklistického
chodníka a zelene pre MBL, a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
99 Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v k. ú. Pereš formou prevodu a prenájmu
pre Občianske združenie Pomoc Perešu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
100 Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 398 zo dňa 14.03.2016
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101 Prevod nehnuteľností – Detských jaslí na ul. Gerlachovská č. 10 pre MČ Košice – Sever
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
102 Prevod časti pozemkov v katastrálnom území Jazero, z dôvodu osobitného zreteľa
102 Prevod pozemku v k. ú. Furča pre CAMEA car, a.s. z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
102 Prevod pozemku v k. ú. Myslava pre Martu Konečnú, rod. Juskovú z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
103 Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Košická Nová Ves pre MČ Košice - Košická Nová Ves z
dôvodu hodného osobitného zreteľa
103 Odplatný prevod stavebného objektu – chodníka na Sokolovskej ulici v Košiciach vo
vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
103 Odplatný prevod stavby – parkoviska na Šafárikovej ul. v Košiciach vo vlastníctve MČ
Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
104 Odplatný prevod stavebného objektu – chodníka na Mikovíniho ulici v Košiciach vo
vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
104 Odplatný prevod stavby – parkoviska na Mikovíniho ul. v Košiciach vo vlastníctve MČ
Košice – Západ, Tr. SNP 39, Košice do vlastníctva mesta Košice
105 Zrušenie predkupného práva na pozemky v k. ú. Jaklovce
105 Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero
105 Prevod (odplatné nadobudnutie) technického zhodnotenia z vlastníctva DPMK, a.s. do
vlastníctva mesta Košice
106 Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Gabriela Sada
106 Prevod pozemku v k. ú. Furča pre p. Tomáša Liszkaia
107 Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ľubomíra Urbančíka a manželku Danu
Urbančíkovú
107 Prevod pozemku v k. ú. Brody pre Ladislava Mazura
107 Prevod pozemku v k. ú. Čermeľ pre Stanislava Mikluša
108 Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Pavla Lišku a Ing. Katarínu Liškovú
108 Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre spoločnosť MANSID, s.r.o.
109 Prevod voľných nebytových priestorov v dome na ul. Sokolovská č. 22, 23, 24 do
spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
110 Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Letná č. 23, 25 do spoločných častí
domu – zmena spoluvlastníckych podielov
110 Zmena vlastníka nebytového priestoru č. 12 – NP 1 v dome na ul. Hlavná 18 –
neuplatnenie si predkupného práva
110 Interpelácie poslancov MZ
113 Dopyty poslancov MZ
114 Rôzne
117 Záver zasadnutia
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