Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Zápisnica
zo XVII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 18. septembra 2017
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 rokovania
p. Raši, primátor mesta: Poprosím ctené dámy poslankyne, vážených pánov poslancov, ktorí
sa tu nachádzate a nie ste prezentovaní, aby ste sa prezentovali. Tí, ktorí máte vybraté
hlasovacie karty, aby ste sa prezentovali, aby sme mohli začať za chvíľu. Poprosím, aby
ste sa ešte zaprezentovali, tí, ktorí ste teraz došli a začneme rokovanie mestského
zastupiteľstva. Ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, vážení hostia, otváram
rokovanie mestského zastupiteľstva na ktorom vás všetkých vítam. V úvode chcem
ospravedlniť z rokovania pánov poslancov Žarnaya, Karabina, Kočiša, Sekáča.
Konštatujem, že zatiaľ je prezentovaných 33 poslancov mestského zastupiteľstva. Sme
teda uznášania schopní. Vážené dámy poslankyne, ctení páni poslanci v úvode
rokovania si vás dovoľujem informovať, že dňom 4. septembra vstúpil do poslaneckého
klubu Šport do Košíc na Východ pán poslanec Marián Gaj.
--K programu rokovania
p. Raši, primátor mesta: Teraz budeme pokračovať v rokovaní. Program zasadnutia ste dostali
v pozvánke. Poprosím o vaše pripomienky, respektíve doplňujúce návrhy. Pán
námestník nech sa páči.
p. Petruško, námestník primátora: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, ctené dámy
poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som z programu rokovania stiahol bod číslo
38 „Zámena pozemkov medzi mestom Košice a spoločnosťou Tempus IMMO a. s.
z dôvodu osobitného zreteľa“. Predpokladáme, že už ste sa o tejto informácii dozvedeli
aj z médií. Ja už len doplním, že naozaj, robím to kvôli tomu, že nastala veľká emócia
ohľadne tejto zámeny a chcem naozaj rozptýliť všetky pochybnosti, ktoré s tým súvisia
a dať čas k tomu, aby sa všetci mali možnosť s tým oboznámiť komplexne, bez
nejakých emócii, racionálne. Takže toto je hlavný dôvod. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Bod číslo 38 je teda stiahnutý. Pán poslanec Dečo,
nech sa páči.
p. Dečo, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja si práveže myslím a chcel som navrhnúť, ale už
tomu nemôžem zabrániť, aby ten bod ostal v rokovaní. Lebo si myslím, že aj bez emócií
môžeme o ňom rokovať. A mali by sme o ňom rokovať. Ale dobre. Keď už tento bod
tam nemáme, tak navrhujem, aby sme doplnili iný bod rokovania. Aby sme za bodom
číslo 10 riešili bod „Situácia v dopravnom podniku“, nakoľko sme prijali uznesenie
číslo 821 na predošlom zastupiteľstve, už, ktoré by nám malo hovoriť o tom, že tá
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situácia je nie ťažká, nie zlá, ale je výbušná. Preto si myslím, že stanovisko členov tej
komisie, ktorá bola zriadená pánom riaditeľom, by tu malo byť odprezentované, mali by
sme o ňom diskutovať a určite by to nemala byť diskusia len o peniazoch. Nie je možné
to riešiť bez výbušnej situácie, keď to budeme riešiť v decembri. Takže preto navrhujem
tento bod stanovisko členov dočasnej komisie na navýšenie dotácií pre Dopravný
podnik mesta Košice. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Čiže ako bod 10/1? Lebo bod 10 máme určený. Viete, alebo len na
doplnenie tejto informácie, kvôli hlasovaniu, môže nám podať základnú formáciu pán
riaditeľ, pretože tá komisia zasadala a materiály boli doručené na mesto až teraz, aj do
orgánov dopravného podniku. Čiže bude to len informácia bez akéhokoľvek
papierového podkladu, len možno nejaký prvotný záver. Ale všetky materiály len
v týchto dňoch, minulý týždeň, len boli doručené do orgánov spoločnosti aj na mesto.
Čiže ešte reálne nebolo to prerokované ani so zástupcami zamestnancov, ktorí tento bod
pôvodne dali. Takže poprosím pána generálneho riaditeľa, nech si urobí takú stručnú
kostru a bod 10/1 by sme to dali. Dobre? Poprosím pána poslanca Polačeka.
p. Polaček, poslanec MZ: Dobré ráno prajem. Vážený pán primátor, vážení kolegovia, vážení
hostia, dovoľte, aby som navrhol a nadviazal na pána námestníka Petruška. Ja
navrhujem, aby sme rokovali o bode 38.1 s názvom „Zámena pozemkov medzi mestom
Košice a spoločnosť TEMPUS IMMO a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa“. Ja si
myslím, že máme diskutovať, tento návrh dal pán Petruško, ja si ho osvojujem a bol by
som rád, keby som mohol byť predkladateľom tohto materiálu. Tento materiál prešiel
mestskou radou, prešiel všetkými bodmi, ktoré rokovací poriadok pozná, teda je
pripravený na rokovanie. Myslím si, že je potrebné, ako tu aj pán poslanec Dečo
skonštatoval, diskutovať. Diskutovať a oboznámiť nás s týmto materiálom komplexne,
aby sme v budúcnosti mohli zaujať stanovisko. Čiže to je bod 38.1 a zároveň vážení
kolegovia, dovoľte mi, aby sme vyradili z bodu rokovania body 50, 51, 66 až bod 93.
Teda dokopy 30 bodov. Robím tak na základe výzvy, ktorú obyvatelia nasmerovali
pánovi primátorovi, aby, alebo teda s poukazom na pochybné prevody majetku mesta,
sme stiahli tieto body, ktoré som vymenoval, nakoľko máme pochybnosti o čistote
záujmu rokovať a predkladať nám materiály v takom stave, aby sme mohli naozaj
komplexne diskutovať. Bod 38, ktorý pán Petruško stiahol je dôkazom toho, že niektoré
materiály sú tu nedostatočne pripravené, nedostatočne odkomunikované. Teda na
základe toho, že obyvatelia nás požiadali, existuje výzva, túto výzvu stále podpisujú
obyvatelia, myslím si, že je potrebné na ňu reagovať a teda zbytočne sa neponáhľajme
a nerobme, ako už bolo prezentované, veľké finále. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec, všetky body prešli štandardným legislatívnym
procesom a väčšina tých bodov sa týka prevodov, ktoré sa týkajú obyvateľov tohto
mesta a stiahnuť ich môže iba predkladateľ. Pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán primátor. Pán primátor, dovoľte mi na úvod
vyjadriť túžbu, aby sme sa tuná na tomto mestskom zastupiteľstve nevideli
poslednýkrát. A teraz k tým bodom. Najprv chcem vyjadriť podporu kolegovi
Polačekovi aj kolegovi Dečovi v predkladaných bodoch 10.1, pretože si myslím, že ak
by sme túto diskusiu o dopravnom podniku presunuli na decembrové zastupiteľstvo, tak
podľa mojich informácií by to mohlo byť už veľmi neskoro, vzhľadom na situáciu
v dopravnom podniku, ktorej sme boli svedkami aj v lete. Zároveň bod 38.1 má význam
z toho dôvodu, kolegovia, tí ktorí z vás nemali tú možnosť si prečítať Memorandum
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o spolupráci so spoločnosťou TEMPUS IMMO, tak vám ho odporúčam si prečítať
teraz, pretože jedna z posledných viet hovorí o tom, že ak niektoré informácie
respektíve dohodnuté kroky, ktoré tam sú dohodnuté zo strany pána primátora, ako
zástupcu mesta a spoločnosti TEMPUS IMMO nebudú dodržané, tak môžu byť
vymáhané súdnou cestou, tak aby sme sa o tom porozprávali, že čo vlastne, aké
memoranda pán primátor podpisuje a prečo poslanci sa o nich dozvedajú až o rok
potom, čo boli podpísané. A zároveň mi dovoľte predložiť bod číslo 3.1 „Prerokovanie
stanoviska odborného útvaru k zverejneniu protokolu o výsledkoch kontroly
hospodárenia mesta Košice“. Tento návrh predkladáme z viacerých dôvodov. Návrh,
ako taký, sa z mojej strany za mňa osobne netýka z ich skutočnosti, ktoré sú spomenuté
v rámci toho protokolu, týkajú sa skôr informácií, ktoré mesto Košice poskytovalo
a poskytuje svojim obyvateľom, či už ústami svojho hovorcu a hovorcu pána primátora,
alebo celkovo k dispozícii k tejto téme a preto by som vás vyzval, tak ako sme
prezentovali vám e-mailom jednotlivé uznesenia. Týkajú sa zverejnenia súdnej žaloby
alebo súdnych žalôb mesta Košice, napr. ktoré by nám poskytli lepšie informácie o tom,
prečo mesto Košice odmieta túto správu a mali by sme bližšie informácie o tejto správe,
ktorá bola už pred skoro rokom odovzdaná mestu Košice a my, ako poslanci mesta
Košice, sme doteraz o tomto nemali žiadne informácie. Takže jedná sa o to, zlepšiť
transparentnosť a informovanosť obyvateľov a myslím si, že aj pre pána primátora bude
to plusom, keď budú môcť obyvatelia posúdiť argumenty mesta Košice, prečo sú tie
kontrolné zistenia, ktoré už sú na svetle verejnosti, prečo tieto kontrolné zistenia zo
strany mesta nie sú považované za relevantné, respektíve správne. Takže ešte raz,
ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pani poslankyňa Kijevská.
p. Kijevská, poslankyňa MZ: Dobrý deň prajem. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán
primátor, vážené kolegyne, panie poslankyne a páni poslanci, dovoľte mi, aby som
v rámci programu, nebudem žiaden bod programu dopĺňať, ja by som si len dovolila
vám oznámiť danú záležitosť, vzhľadom k zmene počtu a mien v našom poslaneckom
klube Šport do Košíc a na Východ. Na základe stretnutia poslaneckého klubu vám
oznamujeme, že naším predsedom poslaneckého klubu sa stal pán poslanec Cyril Betuš.
Ďakujem veľmi pekne a ešte raz sa ospravedlňujem, že som vstúpila do tohto bodu
programu.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne pani poslankyňa, pán poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Teda ešte dovoľte mi raz vstúpiť do programu. Pán
Gibóda navrhol bod 3.1, pretože si myslíme, že je potrebné diskutovať a rozprávať sa
o kontrole a ja navrhujem bod 3.2 „Harmonogram riešenia statickej dopravy
a vybudovanie parkovacieho systému spoločnosťou EEI s.r.o.“. Odôvodnenie sme vám
poslali a dovoľte mi dve vety navyše. Nie je predsa potrebné tak, ako nám mesto
odpísalo v nedeľu, prijímať uznesenia, ale prepáčte mi kolegovia, skonštatovať, že
niekto nám sľúbil 730 parkovacích miest a nepostavil ani polovicu, podľa mňa, je hrubé
zavádzanie zo strany spoločnosti EEI. Spoločnosť EEI nedodržala záväzky a podľa mňa
tá konštatácia tohto zastupiteľstva je potrebné. Všetci nám tu tvrdia, ako je všetko
tip-top, ale na druhej strane vyhovárať sa na to, že obyvatelia nechceli nejaké
parkoviská je jednoducho blud, pretože spoločnosť nás zavádzala. Spoločnosť tvrdila,
že všetko má vybavené, dohodnuté, vymyslené, nakreslené pred realizáciou! Na
niekoľkých stretnutiach, sme sa všetci spoločne stretávali, a teda spomeňte si na to, ako
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nás niekto zavádzal. A obyvatelia mesta Košice od nás očakávajú prijať stanovisko! Ak
chcete prijať stanovisko, že všetko je v poriadku, prijmime ho! Ale ja si myslím, že nie
je. Ak nám niekto sľúbil 730, potom 1400, 1500 atď., atď., ale hovorme o 730 novo
vybudovaných. Pán Petruško si to určite pamätá, čítal ten list, tak ja si myslím, že to
splnené nebolo. A teda niekto nás oklamal. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Budeme hlasovať o návrhoch tak, ako boli
prednesené jednotlivými poslancami mestského zastupiteľstva. Budeme hlasovať najprv
o návrhu 10/1 Informácia, teda predbežná informácia o rokovaniach skupiny, ktorá bola
vytvorená, ako predložil pán poslanec Dečo. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 1 o bode č. 10/1 -

za: 32, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta: Potom je to bod, ktorý predložil pán Polaček 38/1 „Zaradenie
materiálu 38 opätovne, ktorý pán námestník ako predkladateľ stiahol práve kvôli tomu,
aby bol priestor na vydiskutovanie a zistenie všetkých informácií, ktoré poslanci chcú.
Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 2 o bode č. 38/1 -

za: 9, proti: 6, zdržali sa: 17

p. Raši, primátor mesta: Materiál sme nezaradili.
Pán poslanec (pozn.: p. Polaček) nie ste predkladateľom bodov 50, 51, 66 až 93 takže
vyradiť ich nemôžete z rokovania mestského zastupiteľstva. Chcem sa spýtať, právne,
môže okrem predkladateľa dať návrh na stiahnutie bodov aj niekto iný? Mi povedzte
áno, nie? Právne? Nemôžete. Dobre, čiže body vyradené nebudú. Ideme hlasovať
o bode 3/1 „Prerokovanie protokolu NKÚ“, kde ste správu z nášho právneho dostali,
prečo to nie je možné prerokovať. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 3 o bode č. 3/1 -

za: 7, proti: 5, zdržali sa: 20

p. Raši, primátor mesta: Tento materiál sme neschválili.
A budeme hlasovať o bode 3/2 „Harmonogram riešenia statickej dopravy“. Tak isto ste
z nášho právneho dostali vyjadrenie k zaradeniu alebo nezaradeniu tohto bodu. Prosím
hlasujte.
Hlasovanie č. 4 o bode č. 3/2 -

za: 11, proti: 3, zdržali sa: 17

p. Raši, primátor mesta: Tento bod sme neschválili, jeho zaradenie.
A teraz budeme hlasovať o programe ako o celku aj s jeho úpravami, teda s doplnením
bodu 10/1 a pôvodnom programe. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 5 -

za:29, proti: 1, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem teda, že program sme chválili aj s vypustením bodu aj
s doplnením bodu tak, ako sme to odhlasovali.
Oznamujem teda, že dnes sa budeme riadiť týmto programom zasadnutia.
--Overovatelia zápisnice:

Ing. Iveta Kijevská a JUDr. Jaroslav Kaifer
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Návrhová komisia
p. Raši, primátor mesta: Teraz poprosím predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich
zástupcov do návrhovej komisie. Pán poslanec Jakubov.
p. Jakubov, poslanec MZ: Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážení páni
poslanci, dámy a páni. Do návrhovej komisie za klub SMER - Sociálna demokracia
navrhujem týchto pánov poslancov: pán poslanec Andrejčák, pán poslanec Kaifer, pán
poslanec Sitkár.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec, pán predseda klubu Betuš.
p. Betuš, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, dámy a páni, do návrhovej
komisie navrhujeme za poslanecký klub Šport do Košíc a na Východ pána doktora Igora
Jutku.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Keďže nie sú iné návrhy budeme hlasovať o tom,
aby sa členmi návrhovej komisie stali páni poslanci: Andrejčák, Kaifer, Sitkár a pán
poslanec Jutka. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 6 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Oznamujem teda, že na rokovaní mestského zastupiteľstva sa
budeme riadiť teraz schváleným programom. Zároveň žiadam členov návrhovej
komisie, aby zaujali svoje miesto vo vyhradenom 2. rade. Ostatným poslancom
oznamujem, aby svoje návrhy predkladali k jednotlivým uzneseniam a bodom
rokovania, tejto návrhovej komisie po ústnej informácii aj písomne.
--Bod č. 1
Zloženie sľubu náhradníka na uprázdnený mandát poslanca mestského zastupiteľstva
p. Raši, primátor mesta: Ctené dámy, vážení páni, prikročíme k bodu 1 schváleného
programu. Je to Zloženie sľubu náhradníka na uprázdnený mandát poslanca mestského
zastupiteľstva. Ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, milí hostia v súvislosti so
zánikom mandátu poslanca z mestského zastupiteľstva v Košiciach pána Mgr. Igora
Sidora, PhD., MBA dňa 4. 7. 2017 vo volebnom obvode číslo 5, som v súlade
s ustanovením § 192 ods. 2 zákona č. 180 z roku 2014 Zb. zákonov o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v lehote do pätnástich dní vyhlásil nastúpenie náhradníka na uprázdnený
mandát poslanca, ktorým je pani Mgr. Lucia Gurbáľová, ktorá v danom volebnom
obvode, v ktorom sa uvoľnil mandát poslanca, získala najvyšší počet platných hlasov,
ale nebola zvolená za poslanca. Vyhlásenie nastúpenia bolo realizované formou
zverejnenia na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta odo dňa 10.7.2017. Teraz
pristúpime k slávnostnému aktu zloženia sľubu poslanca mestského zastupiteľstva.
Poprosím pani Luciu Gurbáľovú, aby prišla zložiť zákonom predpísaný sľub poslanca
mestského zastupiteľstva, ktorý následne potvrdí svojím podpisom. Zároveň žiadam
všetkých prítomných, aby počas sľubu stáli.
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(pozn.: Primátor mesta zišiel od predsedníckeho stola, aby si prevzal insígnie a podišiel
k lavici, kde bolo pripravené k podpisu tlačivo sľubu poslanca).
p. Gurbáľová, poslankyňa MZ: Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť
svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky,
ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné právne predpisy a pri výkone svojej
funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho
najlepšieho vedomia a svedomia.
(pozn.: Po prečítaní sľubu p. Gurbáľovou za rečníckym pultom, primátor zablahoželal
poslankyni k jej zvoleniu za poslanca mestského zastupiteľstva a odovzdal jej osvedčenie
o zvolení. Vrátil sa bez insígnií späť za predsednícky stôl.)
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa, vitajte v klube poslancov
mestského zastupiteľstva mesta Košice a prajem vám veľa zdravia, šťastia, veľa
pracovných úspechov a dobrých návrhov. Vážené panie poslankyne, vážení páni
poslanci blahoželám aj za nás všetkých novozvolenej pani poslankyni, vašej kolegyni,
pani poslankyne Lucii Gurbáľovej. Na to, aby sa pani poslankyňa stala poslankyňou,
musí okrem podpísania sľubu, musíme ešte všetci schváliť uznesenie mestského
zastupiteľstva. Takže poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach po A) berie na vedomie po 1.) zánik mandátu poslanca
mestského zastupiteľstva v Košiciach Mgr. Igora Sidora z dôvodu vzdania sa mandátu
poslanca dňa 4. 7. 2017. Po 2.) nastúpenie Mgr. Lucii Gurbáľovej, ako náhradníka, na
uprázdnený mandát poslanca mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode číslo 5. A
po B) konštatuje zloženie zákonom predpísaného sľubu poslanca mestského
zastupiteľstva Mgr. Lucie Gurbáľovej.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 7 -

za: 36, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili. Takže teraz ešte raz, už oficiálne, vitajte
pani poslankyňa.
--Bod č. 2
Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XIV. zasadnutia MZ dňa
27.02.2017
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 2. Je to Informácia o plnení úloh
vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva od zasadnutia zo dňa 27. 2. 2017.
Otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ: Dobré ráno. Ja mám otázku na pána riaditeľa. Nevravím, že to tu
chýba, ale každopádne mne osobne absentujú v týchto správach... nejaká informácia
o prerušených rokovaniach, ktoré sme... Či to niekto eviduje takéto rokovania, ktoré my
prerušíme a kde sa viem dozvedieť vlastne... Či existuje nejaký zoznam prerušených
bodov rokovania? Pretože si myslím, že strácame, alebo ja strácam minimálne prehľad
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o tom, čo všetko je ešte pred nami a čo sme v minulosti nechali visieť ako otvorené.
Čiže si myslím, že by bolo veľmi dobré, keby sme aj pri takejto správe možno spísali
uznesenia, ktoré ostali otvorené a sme ich len posunuli na ďalšie rokovania, do
budúcnosti. Čiže taká pripomienka, možno praktická. Neviem, bol by som rád, keby sa
mesto s tým stotožnilo.
p. Raši, primátor mesta: Určite všetci súhlasíme s touto pripomienkou a navrhujem to
zapracovať do ďalších správ, ktoré budú.
p. Poalček, poslanec MZ: Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Nech sa páči, samozrejme. Pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne za slovo. Pán primátor ja sa pripájam ku
kolegovi Polačkovi v jednej veci a to je tá, že sme tu rokovali pred časom, asi na
predchádzajúcich konaniach mestského zastupiteľstva, o rokovacom poriadku. No ja
som dával napr. ako tiež zmeny, tak isto v tomto rokovacom poriadku v bode Rôzne,
aby sme sa bavili vlastne o veciach verejných, tak isto, nie len o kultúre, športe, atď.,
ako haleluja tuto v tomto meste, ale, aby sme sa bavili o veciach verejných, ktoré trápia
občanov. No a doposiaľ vlastne sme o tomto bode vôbec nerokovali a sa vôbec
neschvaľoval, pokiaľ viem. Tak by som poprosil tak isto zapísať, aby sme sa k tomu
dopracovali. Vďaka pekne.
p. Raši, primátor mesta: Samozrejme, poprosím zapísať, aby sme to celé skontrolovali. Pán
poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ: Chcem sa pridať k pánovi Ihnátovi, presne na jedno z týchto
rokovaní som narážal na tento bod. Ak sa nemýlim, pán Dečo vtedy doporučil prerušiť,
sme to schválili procedurálnym návrhom, ale ostali naše návrhy niekde v zásuvke.
Takže to je jeden z tých dôvodov presne tak. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu a poprosím, aby sa všetky
návrhy, ktoré boli prerokované alebo respektíve neboli prerokované, ale rokovania boli
prerušené, aby sme z toho urobili nejaký sumár a poslali všetkým pánom poslancom
a dámam poslankyniam, aby vedeli, až sa budú chcieť k niektorým vrátiť, aby sme teda
ich vedeli zaradiť na rokovania, aby vedeli sme ich prerokovať. Poprosím návrhovú
komisiu o návrh uznesenia.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení
mestského zastupiteľstva od XIV. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 27.2.2017.“
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 8 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili. Ďakujem.
---
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Bod č. 3
Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva,
ktoré boli prednesené na XVI. zasadnutí MZ dňa 19.06.2017
p. Raši, primátor mesta: Pod bodom číslo 3 predkladám Správu o odpovediach na interpelácie
a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XVI. zasadnutí
mestského zastupiteľstva dňa 19. 6. 2017. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán
poslanec Ihnát, nech sa páči, máte slovo.
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne za slovo. Mám len 2-krát 3 minúty, takže vlastne
rýchlejšie pôjdem. Prvá interpelácia bola v znení: „Žiadam o riešenie bezprávneho stavu
rigolu nad Hanojskou ulicou, pod Ťahanovským lesom a zariadením Olympia a teda
vyriešenie spravovania a údržby tohto rigolu.“ Odpoveď: „Rigol nie je v majetku mesta
a teda mesto nemôže zabezpečiť jeho správu.“ No, ja som očakával, ako poslanec
mestského zastupiteľstva, že konečne po tých interpeláciách, ktoré dávam, tak budeme
hľadať riešenie. Tu z tejto vety „rigol nie je v majetku mesta a teda mesto nemôže
zabezpečiť jeho správu“ nevidím riešenie, ani len snahu o riešenie. Poprosil by som, aby
sme hľadali riešenie. Ďakujem.
Ďalšia interpelácia: „Žiadam o opravu schodiska pri Základnej škole Trebišovská v
Mestskej časti Košice - Západ. Schodisko je v katastrofálnom stave.“ Odpoveď:
„Predmetné schodisku pod ZŠ Trebišovská mestská časť Západ mesto eviduje a má
v pláne, atď.“ Chcem sa poďakovať, je urobené. Čiže vlastne to schodisko je v
poriadku.
Ďalšia interpelácia, veľmi zaujímavá. Na základe oslovenia obyvateľom mestskej časti
Staré Mesto, žiadam o riešenie otázky ponúkania služieb prostitútok najmä na
Masarykovej ulici, pri pošte a stavebnej priemyslovke, nakoľko je ohrozený mravný
vývoj detí. Teda, čo v tom mesto podniká a ako to chce riešiť? Naozaj som dostal
kvalifikovanú odpoveď. Skoro na dve strany. Dokonca v porovnaní so zahraničím,
analýza zahraničia. Ale čo ma zaujalo, odborníci, vrátane tých z 3. sektora, ktorí majú
dlhoročné skúsenosti a problematiku prostitúcie sú presvedčení, že úplné odstránenie
prostitúcie je nemožná a nereálne. Pričom snahy jednotlivých štátov, ktoré chcú
nejakým spôsobom regulovať prostitúciu, by sa mali odvíjať od princípov uvedených v
bode 3. Ten uvádza: „tolerancia prostitúcie ako núteného zla. Ale výkon prostitúcie
podlieha kontrole štátu. Zákonom predpísané sú povolenia pre verejné domy a
povinnosť prostitútky sa registrovať, chodiť pravidelne na lekárske prehliadky a
odvádzať dane. Napr. Belgicko, Holandsko, Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko. Toto je
práve parketa pre vás, pán primátor, ako poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
Ota Žarnaya detto, tak isto, ako poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, prijať
právnu legislatívu, aby sa táto vec konečne pohla. A jednoducho, aby tá mestská polícia
v kuse nemusela zo svojich úradovní vychádzať von.
Ďalej, ďalšia interpelácia v znení: „Mestský podnik, Mestské lesy rokoval so
Slovenským vodohospodárskym podnikom vo veci prevodu cesty okolo Ružína do
správy Mestských lesov. V akom stave riešenia je tento prevod do správy? A kedy
Mestské lesy vyspravia výtlky na tejto ceste po zvoze drevnej hmoty?“ Veci sa pohli.
Bol som na rokovaní s pánom ekonomickým riaditeľom Mestských lesov. Takže tá
cesta okolo Ružína bude dokonca zrenovovaná. Takže toto je dobrá správa.
A ďalej mám ešte interpelácie v znení: „Pán primátor, prebiehajú vaše rokovanie so
spoločnosťou Ludovika Energy vo veci geologického prieskumu uránovej rudy?“
Veľmi ma potešila odpoveď: „Mesto Košice nerokuje so spoločnosťou Ludovika
Energy a žiadnej téme sme sa proti ťažbe uránu v lokalite Jahodná ... (pozn.: zaznel
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zvukový signál) ...sme proti ťažbe uránu v lokalite Jahodná. Mesto sa zapája a bude sa
zapájať do správnych konaní tak, aby mohlo deklarovať nesúhlas a zabrániť ťažbe
uránu na Jahodnej.“ Ďakujem veľmi pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec aj ja. Poprosím potom, máme viacero
pozemkov, viacero problémov, ktoré sa nachádzajú v katastri alebo v našom meste a nie
sú majetkom, teda nenachádzajú sa na plochách, ktoré sú vo vlastníctve mesta Košice,
takže to nie je problém len nás, je to problém viacerých miest a obcí. Keď sa nájde
nejaké riešenie, pán poslanec, aj vás, keď niečo napadne, budeme veľmi radi, lebo rigol
na Ťahanovciach je jeden z problémov, ktorý nás ťaží, do ktorého investovať nevieme
a možnože práve to bude priestor na to, aby sa to možno, kým sa to nevyrieši
majetkovo-právne, riešilo dobrovoľnícky. Pán poslanec Gibóda, nech sa páči.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán primátor. Pán primátor, veľmi ma potešila
vaša terajšia reakcia na pána kolegu a poslanca Ihnáta, že mesto Košice by chcelo riešiť
problémy, ale pozemky im nepatria, takže nemôže. Chcel by som vás upriamiť, aby ste
skúsili venovať pozornosť pozemkom, ktoré mesto Košice vlastní, ale problémom, ktoré
na týchto pozemkoch sú, sa nevenuje. Pretože vyhlasuje, že napr. daná cesta mu
nepatrní. Tzn., že dlhodobo ignoruje žiadosti obyvateľov o nejakú opravnú či úpravu
komunikácie. Napríklad dvor Kissdyho by som vám dal, ako veľmi pekný príklad.
Myslím, že obyvatelia by túto vašu aktivitu na pozemkoch mesta, ku ktorým má právny
vzťah, uvítali. Čo sa týka toho, čo prezentoval kolega Ihnát, veľmi ma potešila aj vaša
odpoveď na Ludoviku Energy. Som rád, že po všetkých tých stretnutiach so
spoločnosťou Ludovika a hlavne s lobistami spoločnosti Ludovika v minulých
obdobiach, ste prišli na magistráte a vo vedení k tomuto rozhodnutiu, že ťažiť urán nie
je správne. Škoda, že k tomu trebalo len toľko tlaku, verejného. A aby som sa dostal k
vašim odpovediam, ktoré ste mi neposkytol, ďakujem za všetky 4. Bohužiaľ musím
skonštatovať, že vám nejde veľmi, pán primátor, čítanie s porozumením. Pretože keď
som sa opýtal na to, aby ste zverejnili konkrétne previnenia obyvateľov, ktorí boli
zablokovaní na facebookovských stránkach mesta Košice, respektíve aj moje osobné
previnenia, za ktoré som bol zablokovaný, tak ste mi dali jedno pekné, ako poučenie o
tom, že aj my sme zlí a hlúpi, to je také klasické, že hádzať špinu aj na iných, namiesto
toho, aby sme odpovedali na naše pochybenie. To znamená, že, pán primátor, stále mi
dlhujete vysvetlenie, za aké konkrétne previnenia som bol zablokovaný na mestských
stránkach, a ako mestský poslanec nemôcť diskutovať s obyvateľmi na Facebooku,
napr. mesta Košice. Je to dosť trápne vysvetľovať obyvateľom, prečo sa k tomu
nemôžem k problému vyjadriť. A je to dosť trápne najmä preto, pretože podľa mojich
vedomostí som bol zablokovaný na týchto stránkach, lebo som začal počítať vaše
objavenia sa na fotografiách, ktoré sú zverejňované. Tzn., keď bola zverejnená nejaká
fotka, fotografická galéria, napr. deti si maľujú na asfalt, tak z pätnástich fotiek som
spočítal, že ste na deviatich, no a niekomu sa to zjavne nepáčilo, bolo to asi nabúranie
majestátu primátora, neviem, tak ma zablokovali na tejto stránke. Čiže preto by ma
zaujímali tie konkrétne, nejaké vyhrážania sa, alebo, ja neviem, akého závažného
porušenia som sa dopustil, že som zakázaný ja, aj ostatní obyvatelia mesta. Čiže túto
odpoveď mi dlhujete. A ku ďalším odpovediam, pretože, po troch rokoch a siedmich
rokoch, 3 roky sa vás to už ja osobne pýtam, 7 rokov odkedy ste prvýkrát kandidovali a
my stále nevieme, akým spôsobom, respektíve v akej sume bola financovaná vaša
primátorská kampaň, jedna aj druhá. Asi sa to nikdy nedozvieme. Možnože niekedy z
vašich pamätí. A ku poslednej vašej odpovedi sa dostanem v ďalšom vstupe. Ďakujem.

9

p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Pán primátor, v jednej z mojich interpelácii som
sa dotazoval na povereného náčelníka, 7 rokov povereného náčelníka pána Palčíka.
Okrem iného som sa v interpeláciách vás dotazoval, aby ste mi predložili poverenia do
funkcie tohto pána. Ja predpokladám, že tie poverenia sú písomné! Teda ja vás
poprosím, naozaj, ako to tu bolo podané „čítajte s porozumením“, teda keď žiadam, aby
mi boli poslané poverenia, tak ja čakám listinné materiály. Nečakám okolo toho rôzne
prejavy, vety, zbytočné slová. Čakám dokumenty. Tak vás poprosím, aby ste mi tieto
dokumenty zaslali, aby som s nimi mohol pracovať. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Aj ja ďakujem. Pán poslanec Dečo, nech sa páči.
p. Dečo, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Pán primátor, možno si to pamätáte aj vy, na
minulom mestskom zastupiteľstve náš kolega Janko Jakubov sa ohradil voči formálnosti
odpovedí na niektoré interpelácie. Ja by som chcel v tejto súvislosti len podporiť tento
názor, toto konštatovanie, že v prípade Kavečian, 7 rokov sa snažíme dopracovať k
tomu, aby jazdenie po tejto ceste, a prechádzanie chodcov, dôchodcov, na záhradky
atď., rodičov s deťmi na výlety, nebolo životunebezpečné. Skúšal som všetko možné.
Dokonca som na tvare miesta aj s pánom Cichanskym bol, aj bol ústretový, napriek
tomu, že či je to z hľadiska mestského rozpočtu, či je to z hľadiska aj faktického stavu,
ten úsek možné veľmi smelo tvrdiť, že je životu nebezpečný. Vodiči Dopravného
podniku mesta Košice aj občania mesta, by vám vedeli zrátať - policajný zbor tak isto takmer každý mesiac na esíčku - a nielen na esíčku dopravnú nehodu, niekedy aj vážne
dopravné nehody. A nie len, čo sa týka majetku. Chcem aj z tohto miesta požiadať, aby
- ak budem v tomto smere ešte raz interpelovať, lebo už nemám chuť interpelovať vo
veciach od Kostolianskej, cez esíčko až hore do Kavečian, tak nech už mi príde konečne
odpoveď, ktorá uspokojí aj obyvateľov mesta a predovšetkým Severu a Kavečian.
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Ihnát, nech sa páči.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Je na pána Deča, ako, tiež tak isto doplním jednu
vec. Urgoval som cestu, opravu cesty na Horný Bankov. Tá je vyspravená veľmi pekne,
ďakujem. Ale jeden úsek, 30 metrový nechali, ako, by som povel „visieť“. Čiže
s výtlkmi. To ja nechápem, ako, jednoducho niekto predsa tú cestu musí preberať aj
z mesta. Tak poprosím, aby tam niekto išiel, sa pozrel na to, a urgoval a samozrejme
reklamoval potom tej firme, ktorá to tam realizovala. Ale, ako, tá väčšia časť toho úseku
je urobená. Ďakujem. Vďaka pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Gibóda, nech sa páči.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Áno, ja by som zareagoval
tak isto na pána Deča, v úvode, lebo súhlasím s tým, že dostávame, ako poslanci,
častokrát odpovede, že sa tu niečo pripravuje, sa to posúva. A tak isto ako obyvatelia
dostávajú tieto odpovede, tak sú neurčité a termíny žiadne, respektíve aj tie termíny,
ktoré sú uvádzané, častokrát v tých odpovediach potom nakoniec neplatia. Pán primátor,
kolegovia poslanci, dovoľte, aby som sa dostal k poslednej časti odpovedi pána
primátora na moju info žiadosť. Opakovane som interpeloval pána primátora, aby mi
sprístupnil zoznam vozidiel, ktorým boli poskytnuté tzv. mestské karty, respektíve
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karty, na ktoré má v zmysle zmluvy so spoločnosťou EEI nárok mesto Košice. Pán
primátor mi ešte v predchádzajúcej svojej odpovedí zaslal zoznam, kde 26 kariet
uviedol, že má mesto Košice a zvyšok asi, neviem, 16 kariet alebo podobne, 17, uviedol
zoznam mestských podnikov a organizácií, ktoré tieto karty majú. Dokopy to prichádza
na nejakých 40 niečo kariet. To je približne taká istá suma, akú máme danú zo
spoločnosti EEI, na ktorú máme nárok v zmysle tejto zmluvy, aj keď doteraz sa uvádza,
že má na ňu nárok nie mesto Košice, ale mesto Zvolen. Ale, tak načo by sme viedli
zmluvy, ktoré sú v poriadku. Podstatné, k čomu sa chce dostať je, že pred časom sme tu,
kolegovia, riešili to, že na základe čoho dostali poslanci mestského zastupiteľstva
bezplatné parkovacej karty. A ja sa teraz chcem opýtať vedenia tohto mesta a pána
primátora, na základe čoho majú prideľované bezplatné karty zo strany Magistrátu
mesta Košice mestské časti, keď nie sú uvedené v týchto zoznamoch, ktoré mi boli
poskytnuté? Keď nespadajú do toho množstva, ktoré je zmluvne dohodnuté a teda sa
chcem opýtať, akým spôsobom je to účtované na spoločnosť EEI a akým spôsobom za
to platí mesto Košice? Pretože ak mestské časti majú tieto karty a ja viem, že tieto karty
v minulosti od spoločnosti EEI určite dostávali a dostavajú ich, predpokladám aj
doteraz, tak nejakým spôsobom sa to musí riešiť. Tzn., keď si po tieto karty chodia na
magistrát a prideľované počty sú im zo strany vedenia magistrátu, tak mňa by
zaujímalo, ako je to riešené? Máme tu ďalší prípad kariet, ktoré sú mimo nejakého
zmluvného vzťahu. Boli tu poslanecké karty, teraz sú tu karty mestských častí. Tu sú
nejaké neštandardné vzťahy medzi spoločnosťou EEI a vedením tohto magistrátu. A tu,
to už registrujeme dlhodobo. A vzniká tu pochybnosť, či tu nie sú ďalšie nejaké
bezplatné parkovacie karty vydávané potom ešte aj iným subjektom a osobám . Takže ja
vás poprosím, reálne zodpovedať na túto otázku, ako dostávajú mestské časti svoju
kartu.
p. Raši, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. S faktickou poznámkou na kolegu Gibódu. Ja
práve v decembri, alebo tak poviem, že minulý rok, v roku 2016, práve, som mal takú
vnútornú dilemu, ako som ja, poslanec, prepojený s firmou EEI? Aké mám výhody?
Aké mám kšefty s nimi, ako, údajne, atď. Práve som to očakával od poslanca Polačeka,
že takúto tému otvorí. Práve kolega Polaček. Lebo kolega Polaček túto tému otvoril
v denníku Korzár. A do dnešného dňa sa tak nestalo. Takže je veľmi dobre, že pán
Gibóda začal, ako, znovu vŕtať, opätovne vŕtať, do tejto témy. A ma to bude veľmi
zaujímať, naozaj, aby firma EEI nahlas povedala, že poslanec Ihnát aké mal s nimi
prepojenia? Aké som mal kšefty?! To ma bude veľmi zaujímať, naozaj. Lebo do
dnešného dňa to, ako, haraší vo mne, dnuká, a jednoducho, fakt, ako, nie som spokojný
s tým, že táto téma sa neotvorila. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pani poslankyňa Kovačevičová.
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja by som len chcela potvrdiť za
Mestskú časť Košice - Nad jazerom, nemala a nemá žiadnu kartu. Neviem, čo sa týka
minulosti. A takisto ja, ako poslankyňa, som tiež nemala žiadnu kartu EEI. Len toľko.
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Myslím si, že ste čiastočne aj zodpovedali otázku.
Pán poslanec Špak.
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p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Dobrý deň, kolegyne, kolegovia, pán primátor,
nechcel som sa ani veľmi hlásiť do tejto rozpravy, pretože tie odpovede od vás na
niekoľko desiatok interpelácii mi už pripomínajú také niečo, že „zákon nebol porušený,
bodka“. A musím sa vyjadriť úplne k inej veci. Takže v pohode. Nebudem na vás.
Chcel by som oznámiť týmto kolegovi poslancovi Ihnátovi , tak isto kolegovi starostovi
Betušovi a kolegovi Petrvalskému, že tento rok im téma rigol bude vyfúknutá. Takže už
sa nemusíte oň ho starať. Postarám sa. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Z kontrol pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Veľmi rýchle. Téma rigol bola témou minulého
roku alebo predminulého roku. Keď sa pamätáme, pán primátor, keď som tu tlačil,
naozaj, aby ste dali techniku, aby mesto dalo techniku na to. Takže, tu sa len jedná
o jednu vec. Ten rigol vyčistený je. Len je problém v tom, aby bol správca toho rigólu.
Čiže doriešiť to buď s mestskou časťou, dať jej peniaze, aby sa starala o to, alebo akým
spôsobom, ale nejaké riešenie nájsť. Čiže tu, ako, fúkať alebo nevyfúkať rigol, to je
úplne jedno. Tu, jednoducho, treba hľadať riešenie s mestom Košice. A populistické, by
som povedal reči, zobudenie sa po troch rokov nečinnosti, no, to si myslím, že to je
trošku drzé. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ukončujem túto vašu výmenu a uzatváram
rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo berie na
vedomie Správu o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského
zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XVI. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa
19. 6. 2017.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 9 -

za: 33, proti: 2, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
--Bod č. 4
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to bod číslo 4 Správa o činnosti
Útvaru hlavného kontrolóra. Pán inžinier, nech sa páči, máte slovo.
p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán
primátor. Útvar hlavného kontrolóra za obdobie od posledného zastupiteľstva vykonal 5
kontrol v štrnástich kontrolovaných subjektoch. Tieto subjekty prijali viacej ako 30
opatrení na odstránenie nedostatkov, ktoré boli zistené kontrolnou činnosťou útvaru.
Útvar hlavného kontrolóra sa v uplynulom období venoval aj niektorým podnetom
smerujúcim na oblasť dopravy, sociálnu oblasť a majetkovú oblasť. Pri kontrolách
kontrolóri Útvaru hlavného kontrolóra zistili nedostatky v oblasti vykonávania finančnej
kontroly, zabezpečovania a financovania niektorých druhov sociálnych služieb,
v údržbe, v opravách komunikácií a vážne zistenia boli v oblasti miestnej dane za
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predajné automaty. Neustále tiež pri našich kontrolách konštatujeme nedostatky
vyplývajúce zo zlého technického stavu školských objektov a školských zariadení a tiež
niektoré nedostatky, ktoré majú v budúcnosti alebo, mohli by mať v budúcnosti vplyv
na zdravie našich detí, ktoré chodia do týchto zariadení. Kontrolné zistenia Útvaru
hlavného kontrolóra poukazujú na nevyhnutnosť zlepšenia hospodárenia a nakladania
s mestským majetkom, na oblasť a potrebu sprísnenia postupov pri správe miestnych
daní, na zvýšenie rozsahu finančných kontrol, predovšetkým na lepšie využívanie
finančných kontrol na mieste, ktoré umožňuje nový zákon o finančnej kontrole. Čo sa
týka realizácie plánu kontrolnej činnosti v 2. polroku 2017, v súčasnej dobe prebiehajú
kontroly hospodárenia na Základnej škole v Šaci, v Bytovom podniku mesta Košice
a tiež kontrola všeobecne záväzných nariadení mesta, ktoré boli prijaté v rokoch 91 až
98. Útvar hlavného kontrolóra tiež dal niektoré odporúčania. Dávam do pozornosti
odporúčanie viacej realizovať a viacej podporiť otázku rozšírenia niektorých sociálnych
služieb, ktoré by boli realizované cestou miestnych častí, respektíve mestských častí
a tiež na potrebu upozorniť zákonodarcov na nedostatky zákona o miestnych daniach
v oblasti predajných automatov a v oblasti živnostenského zákona a potrebu tejto
zmeny. Tiež v odporúčaniach bolo aj dané upozornenie. respektíve informácia na
potrebu dokončiť prepojenie informačných systémov GISPLAN Košice s informačným
systémom Noris, kvôli zlepšeniu hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Košice
a hlavne kvôli lepšej správe miestnych daní. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Otváram k vášmu bodu rozpravu. Uzatváram
rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o činnosti a výsledkoch kontrol od XVI.
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktorá obsahuje výsledky z kontrol
podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 10 -

za: 33, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
--Bod č. 5
Voľba člena Mestskej rady v Košiciach
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania. Je to voľba člena Mestskej
rady v Košiciach na mandát, ktorý bol uvoľnený tým, že sa pán poslanec, ex-poslanec
Igor Sidor vzdal, svojho mandátu. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech
sa páči, pani poslankyňa Kijevská.
p. Kijevská, poslankyňa MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dovoľte mi, aby som za
poslanecký klub Šport do Košíc a na Východ navrhla pána doktora, pána poslanca
Cyrila Betuša, do mestskej rady od 1. 10. 2017. Ďakujem veľmi pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Berberich nech sa páči.
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p. Berberich, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja si dovolím tiež predložiť jeden návrh,
keďže zloženie mestskej rady by sa malo prihliadať na zastúpenie politických strán, tak
by som si dovolil aj za KDH navrhnúť nášho kolegu Daniela Rusnáka. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gibóda nech sa páči.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán primátor. Ja by som chcel vyjadriť nesúhlas
s návrhom poslaneckého klubu Šport do Košíc, aby bol ďalší ich člen menovaný do
tejto mestskej rady, nakoľko Šport do Košíc má už svojich členov v mestskej rade.
Preto by bolo vhodné, aby aj iné strany, respektíve kluby mali zastúpenie v tomto
v tomto orgáne a preto nesúhlasím za Šport do Košíc a jeho nomináciu. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu. Momentálne máme len dva
kluby funkčné v našom mestskom zastupiteľstve, takže teraz by som poprosil návrhovú
komisiu. Máme dva návrhy na voľbu. Budeme hlasovať. Poprosím aj naše právne, čiže
budeme hlasovať aj o jednom aj o druhom návrhu. Členom mestskej rady sa stane
poslanec, ktorý získa väčší počet hlasov, zároveň musí získať nadpolovičnú väčšinu
prítomných hlasov. Takže ako o prvom budeme hlasovať o návrhu, ktorý dala pani
poslankyňa Kijevská, aby sa stal členom mestskej rady pán poslanec a predseda klubu
Cyril Betuš. Nech sa páči.
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa
príslušných platných právnych predpisov volí s účinnosťou od 1. 10. 2017 za člena
Mestskej rady v Košiciach Cyrila Betuša, poslanca Mestského zastupiteľstva
v Košiciach.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 11 -

za: 26, proti: 4, zdržali sa: 6

p. Raši, primátor mesta: Poprosím druhé hlasovanie o návrhu pána poslanca Berbericha, ktorý
navrhol pána poslanca Rusnáka.
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa
príslušných platných právnych predpisov volí s účinnosťou od 1. 10. 2017 za člena
Mestskej rady v Košiciach Daniela Rusnáka, poslanca Mestského zastupiteľstva
v Košiciach.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 12 -

za: 11, proti: 0, zdržali sa: 24

p. Raši, primátor mesta: Teda viacej hlasov a zároveň nadpolovičnú väčšinu prítomných
poslancov mestského zastupiteľstva dnes získal pán poslanec Cyril Betuš, teda stáva sa
členom mestskej rady po uvoľnenom mandáte pána poslanca Sidora. Ďakujem pekne.
--Bod č. 6
Voľba predsedu Komisie školstva, športu a mládeže pri MZ v Košiciach
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p. Raši, primátor mesta: Pod bodom číslo 6 predkladám materiál Voľba predsedu Komisie
školstva športu a mládeže pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach. Teda otváram
rozpravu a poprosím o návrhy. Pani poslankyňa Kijevská, nech sa páči.
p. Kijevská, poslankyňa MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dovoľte mi, aby som v rámci
poslaneckého klubu Šport do Košíc a na Východ navrhla za predsedu Komisie školstva,
športu a mládeže pri našom mestskom zastupiteľstve pána poslanca, kolegu Emila
Petrvalského. Ďakujem veľmi pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu. Ak nie sú iné návrhy a budeme
hlasovať o návrhu pani poslankyne Kijevskej, aby sa predsedom komisie stal poslanec
Emil Petrvalský, ktorý je v súčasnosti podpredseda. Prosím návrhovú komisiu.
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujeme pekne za slovo. „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných platných právnych predpisov, po A) berie
na vedomie vzdanie sa funkcie predsedu Komisie školstva športu a mládeže pri
mestskom zastupiteľstve Mgr. Igora Sidora, PhD., MBA. Po B) volí s účinnosťou od
1. 10. 2017 za predsedu Komisie školstva, športu a mládeže pri mestskom zastupiteľstve
Emila Petrvalského.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 13 -

za: 30, proti: 0, zdržali sa: 5

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili a teda novým predsedom
komisie sa stáva pán poslanec Emil Petrvalský. Gratulujem aj jednému, aj pánovi
poslancovi Betušovi. Ďakujem pekne.
--Bod č. 7
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady v spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s.
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to bod číslo 7 Vzdanie sa funkcie
člena dozornej rady v spoločnosti Košická futbalová aréna. Ako viete, pán poslanec
Sidor sa vzdal členstva. Na to, aby sme učinili všetky formality a formálne kroky, ktoré
sú nevyhnutné, je teda najprv odsúhlasiť uznesením vzdanie sa členstva v aréne, potom
zasadnú orgány Košickej futbalovej arény, kde valné zhromaždenie na základe nášho
uznesenia tak isto rozhodne o tom, že pán poslanec Sidor už nie je v orgánoch Košickej
futbalovej arény. A potom by sme, teda až bude návrh na ďalšom zastupiteľstve
v decembri, mohli nanominovať miesto pána Igora Sidora ďalšieho člena. Takže
otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec Polaček, nech sa páči, po ňom pán
poslanec Gibóda.
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Pán primátor, ja mám otázku na vás, ako na
predkladateľa. Predpokladám, že vy ste predkladateľ. V tomto uznesení po B)
poverujeme zástupcu mesta Košice, ktorý vykonáva oprávnenia mesta ako akcionára na
valnom zhromaždení spoločnosti iniciovanej zmeny v dozornej rade podľa písm. A)
tohto bodu. Príde mi to strašne zložitá veta. Kto je to? Hej? Pretože ja som niekde
v novinách, niekde v športovej rubrike zaznamenal, že pán Sidor sa stal
splnomocnencom primátora pre mládežnícky šport a športovú infraštruktúru. A tak
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nejak som začal uvažovať, že ako to vlastne s tým pánom Sidorom je? Vie mi to niekto
vysvetliť? Prosím.
p. Raši, primátor mesta: Áno. Pán Sidor odstupuje a nebude mať s Košickou futbalovou
arénou nič spoločné. Je to tak a orgán a nech sa páči, pána námestníka zapnite.
p. Petruško, námestník primátora: Ďakujem pekne. Ja len pre vysvetlenie. Košická futbalová
aréna a. s. má v orgánoch v dozornej rade bol pán Igor Sidor ako člen. Čiže tým, že sa
vzdal mandátu poslanca, momentálne odchádza aj z dozornej rady. Budeme to musieť
ale formálne de jure schváliť na valnom zhromaždení a tým pádom sa toto v podstate
miesto uprázdni. Nemá to žiaden súvis s tým, čo ste vy v podstate spomínali. Je to
samostatná akciová spoločnosť. Len pre vysvetlenie. Alebo keď ešte niečo treba tak,
ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán primátor. Tak, pán primátor, vzhľadom na to,
že ste povedali, že to bude pán viceprimátor Petruško, ja by som bol rád, ak by sme to
priamo v tomto uznesení uviedli, že tým zástupcom mesta Košice bude pán
viceprimátor. Aby nedošlo náhodou niekedy v budúcnosti k nejakým pochybnostiam.
Keď má byť nejaký zástupca mesta, ktorý bude hlasovať na tomto, respektíve oznámi to
na tom, tomuto valnému zhromaždeniu, tak nech je to priamo pán Petruško.
p. Raši, primátor mesta: Jasné. Pán námestník tam už je dávno schválený nami a funguje tam.
Čiže tu len odstupuje pán poslanec Sidor.
p. Gibóda, poslanec MZ: No, ale keď to má o tom informovať pán Petruško, tak ho tam
uveďme, že to je pán Petruško, ktorý informuje.
p. Raši, primátor mesta: Určite, určite. Čiže dajte písomne tento návrh zmeny uznesenia a to
dáme, prosím. Pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som, ako, takého ekonóma, naozaj,
takého, taký dozorný orgán, navrhoval pána poslanca Polačeka. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ale, budete mať možnosť v decembri ho navrhnúť. Dobre?
Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. A teda, nemáte návrh? Hlasujete o návrhu, ktorý
máte, keď vám ho nedá teraz. Čiže počkáme sekundu a prečítate návrh tak, aby boli
všetci spokojní. Čiže, pán poslanec Jutka, čiže dopĺňame do pôvodného uznesenia, čo?
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takto. Dohodli sme sa s pánom poslancom
Gibódom, že do pôvodného uznesenia pod bodom B) sa doplní pred citované uznesenie
„poveruje viceprimátora Martina Petruška, zástupcu mesta Košice“ a pokračujeme
ďalej.
p. Raši, primátor mesta: Dobre. Ďakujem pekne. Čiže budeme hlasovať.
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Musím prečítať celé.
p. Raši, primátor mesta: Áno, áno, nech sa páči.
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p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže návrh na uznesenie k bodu číslo 7:
„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných platných právnych predpisov po
A) berie na vedomie vzdanie sa Mgr. Igora Sidora, PhD., MBA funkcie člena dozornej
rady. Po B) poveruje viceprimátora Martina Petruška, zástupcu mesta Košice, ktorý
vykonáva oprávnenia mesta ako akcionára na valnom zhromaždení spoločnosti
iniciovanie zmeny v dozornej rade podľa písm. A. tohto bodu uznesenia.“ Všetko.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne.
p. Petruško, námestník primátora: Ja vám to vysvetlím ak môžem. Pardon ešte. Akciová
spoločnosť kde ja som predseda predstavenstva, ja nevykonávam na valnom
zhromaždení kompetencie mesta. Mne to z funkcie predsedu predstavenstva vyplýva.
Čiže dajme tam ako „predseda predstavenstva“, aby to bolo v poriadku. Aj tak
rozhodujú orgány ako je predstavenstvo, dozorná rada, valné zhromaždenie. Aby to
bolo košér. Tak, nemám s tým žiaden problém, aby som to bol ja, len nech to tam je
formálne správne. Čiže ako „predseda predstavenstva“. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Čiže prečítajte to ešte raz, prosím.
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem pekne za slovo pán primátor.
Takže pokúsim sa to prečítať tak, zrozumiteľne, aby to už bolo v poriadku. Takže ešte
raz celý návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných
platných právnych predpisov po A) berie na vedomie vzdanie sa Mgr. Igora Sidora,
PhD., MBA funkcie člena dozornej rady. Po B) poveruje viceprimátora Martina
Petruška, ako predsedu predstavenstva a zároveň zástupcu mesta Košice“...? Nie.
Dobre? Ako „predsedu predstavenstva, ktorý vykonáva oprávnenia mesta ako
akcionára“... Nie, to je zase zle.
p. Raši, primátor mesta: Dobre. Čiže navrhujem, aby sme hlasovali o návrhu tak, ako ho
navrhol pán poslanec Gibóda, ktorý je zjavne zlý a potom budeme hlasovať
o pôvodnom návrhu. Čiže prvý, nech sa páči.
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Dobre, takže prečítam pôvodný návrh tak,
ako ho predložil pán poslanec Gibóda: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa
príslušných platných právnych predpisov po A) berie na vedomie vzdanie sa Mgr. Igora
Sidora, PhD., MBA funkcie člena dozornej rady. Po B) poveruje viceprimátora Martina
Petruška, zástupcu mesta Košice, ktorý vykonáva oprávnenie mesta ako akcionára na
valnom zhromaždení spoločnosti iniciovanie zmeny v dozornej rade podľa písm. A.
tohto bodu uznesenia.“ Všetko.
p. Raši, primátor mesta: Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 14 -

za: 8, proti: 5, zdržali sa: 22

p. Raši, primátor mesta: A teraz budeme hlasovať o pôvodnom návrhu tak, ako bol uvedený
v materiáli. Nech sa páči návrhová komisia.
p. Jutka, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných platných právnych predpisov po A) berie
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na vedomie vzdanie sa Mgr. Igora Sidora, PhD., MBA člena funkcie člena dozornej
rady. Po B) poveruje zástupcu mesta Košice, ktorý vykonáva oprávnenia mesta ako
akcionára na valnom zhromaždení spoločnosti iniciovanie zmeny v dozornej rade podľa
písm. A. tohto bodu uznesenia.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Hlasujeme o pôvodnom návrhu uznesenia. Nech sa páči,
prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 15 -

za: 27, proti: 2, zdržali sa: 6

p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
--Bod č. 8
Územný plán zóny Košice – Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014 – doplnok 2017
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu, je to bod číslo 8 Územný plán zóny
Košice - Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014 - doplnok 2017. Otvorím k tomuto bodu
rozpravu a poprosil by som pána architekta Jerguša, aby dal k tomu krátku informáciu,
pretože budeme musieť na základe odporučenia Okresného úradu vykonať jednu zmenu
a potom by som dal slovo pánovi námestníkovi. Pán architekt, nech sa páči poprosím
stručne uviesť.
p. Jerguš, referát ÚHA: Dobrý deň. Vážený pán primátor, vážení poslanci, návrh Územného
plánu zóny Košice –Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014 - doplnok 2017 bol upravený
podľa akceptovaných pripomienok účastníkov prerokovania. Prešiel aj riadnym
prerokovaním. Pri záverečnej kontrole Okresný úrad Košice, Odbor výstavby a bytovej
politiky, ktorý nám vydáva stanovisko podľa § 25, preskúmaval súlad návrhu tohto
územného plánu aj s legislatívou a vytkol nám vlastne riešenie pozemku číslo 203/1
z dôvodu toho, že iniciátor tejto opravy zmenách a doplnkoch nepredložil doklady
o legálnosti tejto stavby. Okresný úrad Košice vlastne nám navrhol, aby sme toto
riešenie vynechali z týchto navrhovaných zmien a doplnkov. Čiže v tomto zmysle sme
navrhli upraviť uznesenie, respektíve odporúčame upraviť uznesenie.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán námestník, nech sa páči, sa hlási.
p. Petruško, námestník primátora: Ďakujem pekne. Takže z týchto dôvodov, ktoré pán inžinier
uviedol, ja ak dovolíte prednesiem upravený návrh tohto uznesenia. Čiže bod číslo 8
Územný plán zóny Košice - Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014 - doplnok 2017.
Dopĺňam v časti „schvaľuje“, teraz prečítam text, ktorý ostáva pôvodný: „Územný plán
zóny Košice – Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014 - doplnok 2017 v zmysle spracovanej
dokumentácie“ a teraz budem citovať tú zmenu: „s výnimkou bodu číslo 7, jestvujúce
objekty, ktorých poloha alebo využitie boli zakreslené ináč ako v skutkovom stave
v čase spracovávania ÚPN - Z parc. č. 203/1, ktorá sa vynecháva“. A v bode číslo 2,
znova ostáva text, ktorý teraz prečítam: „Doplnok ku Všeobecnému záväznému
nariadeniu mesta Košice číslo 54/2001 o záväznej časti územného plánu zóny
Ťahanovce podľa predloženého návrhu“ a teraz budem citovať zmenu: „s výnimkou
bodu číslo 7, jestvujúce objekty, ktorých poloha alebo využitie boli zakreslené ináč ako
v skutkovom stave v čase spracovanie ÚPN - Z parc. č. 203/1, ktorá sa vynecháva“.
Čiže táto parcela, ktorú vynechávame, to je tá, ktorú pán inžinier spomínal, ktorú
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Okresný úrad v podstate spochybnil ako problém. Takže túto parcelu vynechávame
a návrhovej komisii bude predložený návrh uznesenia. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Poprosím dať návrhovej komisii písomne. Uzatváram rozpravu k
tomuto bodu, nech sa páči.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie už doplnený,
predložený pánom námestníkom Petruškom: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach berie
na vedomie po 1.) súhlasné stanovisko Okresného úradu odbor výstavby a bytovej
politiky v Košiciach podľa predloženého návrhu. Po 2.) vyhodnotenie pripomienok
k návrhu Územného plánu zóny Košice - Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014. Schvaľuje
po 1.) Územný plán zóny Košice - Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014 - doplnok 2017,
v zmysle spracovanej dokumentácie s výnimkou bodu číslo 7: „Jestvujúce objekty,
ktorých poloha alebo využitie boli zakreslené ináč ako v skutkovom stave v čase
spracovania ÚPN - Z, číslo 203/1“, ktorá sa vynecháva. Po 2.) doplnok k VZN mesta
Košice číslo 54/2001 o záväznej časti Územného plánu zóny Ťahanovce podľa
predloženého návrhu, s výnimkou bodu číslo 7: „Jestvujúce objekty, ktorých poloha
alebo využitie boli zakreslené ináč ako v skutkovom stave v čase spracovania ÚPN - Z
číslo 203/1“, ktorá sa vynecháva. A žiada primátora mesta Košice zabezpečiť
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie predmetnej územnej
plánovacej dokumentácie podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím hlasujte. Je treba trojpätinovú väčšinu
prítomných poslancov na schválenie.
Hlasovanie č. 16 -

za: 35, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
--Bod č. 9
Oprava grafickej časti dokumentácie Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Myslava
2012
p. Raši, primátor mesta: Pod bodom číslo 9 je materiál Oprava grafickej časti dokumentácie
Zmeny a doplnky územného plánu zóny Myslava 2012. 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: „Mestské zastupiteľstvo po A)
schvaľuje opravu územnoplánovacej dokumentácie „Oprava grafickej časti
dokumentácie Zmeny a doplnky územného plánu zóny Myslava 2012“ schválenej
uznesením mestského zastupiteľstva číslo 382/2012 podľa predloženého návrhu a po B)
žiada primátora mesta Košice zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre
obstarávanie predmetnej územnoplánovacej dokumentácie podľa predloženého návrhu
písm. a) a b).“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem prosím hlasujte. Tak isto je potrebná trojpätinová väčšina
prítomných poslancov. (Poprosím, Ľubke Blaškovičovej skontrolovať hlasovacie
zariadenie. My sme v režime čakania.)
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Hlasovanie č. 17 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
--Bod č. 10
Návrh na udelenie ceny PRO URBE
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania. Je to bod číslo 10, pod ktorým
predkladám materiál Návrh na udelenie ceny PRO URBE. Vážené dámy poslankyne,
ctení páni poslanci, v Štatúte mesta Košice v šiestej časti verejného ocenenia sme
doplnili cenu PRO URBE. Teda je to cena, ktorá sa stáva novou a malo by ísť
o najvyššie ocenenie mesta, ktoré sa udeľuje občanom za činy, ktoré urobili v prospech
mesta Košice. V súčasnej štruktúre ocenení máme okrem Ceny mesta Košice, Ceny
primátora mesta a Plakety primátora aj cenu, ktorá môže byť udelená výnimočne, a to je
Čestné občianstvo mesta, ktoré sa môžu udeliť raz za rok a ktoré nemôže a najviac
myslím 2-krát za funkčné obdobie, ktoré nemôže byť udelené ale občanom s trvalým
pobytom v Košiciach. Preto ste na návrh, ktorý sme dali, schválili zmenu Štatútu
a zaradili sme tam, by som povedal taký ekvivalent najvyššie ocenenie mesta, ktoré
budeme môcť, ktoré bude môcť byť udelené iba raz ročne. A je to pre občanov, ktorí
majú trvalý pobyt v Košiciach a ktorí sa výrazne pričinili o rozvoj mesta. V návrhu na
udelenie verejného ocenenia ceny PRO URBE pre bývalého prezidenta Slovenskej
republiky, bývalého primátora mesta Košice, bývalého veľvyslanca aj bývalého
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Rudolfa Schustera je uvedených
množstvo faktorov, kvôli ktorým a som o tom presvedčený, že si pán Rudolf Schuster
zaslúži, ako prvý mať udelenú túto novú cenu mesta, teda cenu PRO URBE. Preto
predkladám návrh na udelenie ceny PRO URBE bývalému prezidentovi Slovenskej
republiky a viacnásobnému primátorovi mesta Košice pánovi Rudolfovi Schusterovi.
Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ďakujem. Pán poslanec Halenár, nech sa páči.
p. Halenár, poslanec MZ: Ja môžem povedať, že tento návrh je mimoriadne nešťastný. Muž
menom Schuster sa pričinil o to, aby do 89. roku tu v tejto krajine vládli komunisti.
Usiloval sa o to všetkými svojimi silami na významnom poste. Robil všetko preto, aby v
tejto krajine nikdy nemohol zasadať mestský parlament, aby ste vy, pán primátor,
nemohli byť zvoleným primátorom v demokratických voľbách. Robil všetko preto a
hlasoval s komunistickou stranou, ako jej významný člen, pri potláčaní slobôd, pri
prenasledovaní statočných občanov tejto krajiny, ktorí vyjadrili nesúhlas s tým, čo sa
dialo do roku 1989 v Československu. Morálne je tento človek hodný odsúdenia, nie
návrhu na akúkoľvek cenu. Po roku 1989 v tomto meste spôsobil, že v jednom čase
mesto Košice stálo na pokraji priepasti, najmä finančnej. Mesto Košice, aby malo na
bežné výdavky, predávalo založené nehnuteľnosti, mimoriadne lukratívne, v strede
mesta, za zlomok ich trhovej hodnoty, pretože nemalo žiadne peniaze na to, aby mohlo
vôbec fungovať. Je treba povedať, že mesto Košice sa dostalo z tejto situácie aj napriek
tomu, že prezident Schuster, pardon, navrhovaný kandidát na cenu, pán Schuster, teda
navonok pôsobil ako niekto, kto toto mesto pozdvihol. Je mi naozaj veľmi ľúto, ak ešte
po tak dlhom čase, ktorý sme už mali možnosť prežiť po roku 1989, ešte stále
nomenklatúrny káder komunistickej strany a aj spolupracovníka komunistickej štátnej
bezpečnosti navrhujeme na nejaký titul. Je to veľmi zlý návrh pán primátor.
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p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Ctené dámy, vážení
páni, pán poslanec Halenár, aj mne je smutno z toho, čo hovoríte. Lebo, keď niekto v
tomto meste niečo urobil a po ňom reálne Košice sú, aké sú, tak to bol pán prezident
Schuster. Bol prvý demokraticky zvolený prezident v tejto republike. My sa tiež
nevraciame k vašej minulosti, ani by som to nikdy nerobil, ale možno si raz pamätáte,
keď som povedal, niečo sme si protirečili a ja som povedal, že ja som rád, že mám
opačné názory ako vy. Áno, som o tom presvedčený a myslím si, že aj vy na vlastnom
pôsobení v komunálnej politike vidíte, že nie vždy ten váš názor je správny. Lebo aj vy
ste tu vytvorili niečo, čo sa už nikdy nezopakuje, keď sú všetci proti vám. Takže, ja váš
názor beriem, že je vašim názorom, ale sa s ním nestotožňujem. Myslím si, že keď si
niekto túto cenu tu zaslúži, tak je to bývalý prezident. Ďakujem. Bola ukončená
rozprava. Nech sa páči návrhová komisia.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje udelenie ceny PRO URBE Dr. h. c. Ing. Rudolfovi Schusterovi, PhD.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 18 -

za: 30, proti: 1, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
--Bod č. 10/1
Situácia v DPMK (v zmysle uznesenie MZ č. 821 zo dňa 19.06.2017)
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k doplnenému materiálu, ktorým je bod 10/1. Je to teda
návrh doplneného bodu, ktorý navrhol pán poslanec Dečo, aby sme dali informáciu.
Krátko to zopakujem. Na minulom mestskom zastupiteľstve sme schválili vytvorenie
komisie, ktorá by zhodnotila, aj v porovnaní s inými dopravnými podnikmi, objem
a nutnosť financovania Dopravného podniku mesta Košice, keď to môžem povedať tak
stručne. Vtedy to navrhol pán poslanec Jutka. Komisia zasadla, bola tvorená z viacerých
expertov, pokiaľ mám informácie z dopravného podniku, s tým, že dali v priebehu
letných mesiacov svoje stanoviská a tie posledné stanoviská boli doručené začiatkom
septembra. Dopravný podnik mesta Košice ich zosumarizoval a posunul ich orgánom
spoločnosti. Minulý týždeň sme ich dostali teda aj na mesto. Ešte tieto závery, pokiaľ
viem, neboli zanalyzované orgánmi spoločnosti. Ja by som poprosil, aby pán generálny
riaditeľ dopravného podniku nám dal nejakú základnú informáciu o tom, čo došlo a čo
bude teda postúpené potom do ďalšieho procesu, ktorého výsledkom by malo byť
zohľadnenie požiadaviek dopravného podniku v návrhu rozpočtu, ktorý bude pre
Dopravný podnik mesta Košice pripravovaný na rok 2018 s tým, že v zmene rozpočtu,
ktorú budeme schvaľovať, sú už nejaké čiastočné presuny financií v prospech
dopravného podniku. Nech sa páči, pán riaditeľ.
p. Majza, generálny riaditeľ DPMK: Vážený pán primátor, vedenie mesta Košice, vážené pani
poslankyne, vážení páni poslanci, prítomní. Dobrý deň. Na základe prijatého uznesenia
č. 821 zo dňa 19.6.2017 bola navrhnutá dočasná odborná komisia v zložení: Ing. Kočiš,
poslanec mestského zastupiteľstva a predseda dozornej rady, pán Horváth a pani
Vindišová, ako zástupcovia zamestnancov, Ing. Donoval zamestnanec Národnej banky
Slovenska a externý spolupracovník dopravného podniku Ing. Kašík, odborník na
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dopravu (vypracoval aj stratégiu rozvoja dopravy), Ing. Majza a Ing. Krempašský a Ing.
Melichárová za vedenie dopravného podniku. Dňa 3.7. boli členovia komisie požiadaní
o predloženie návrhov stanovenia výšky dotácie mesta. Boli predložené materiály
jednotlivých členov komisie a posledné pracovné stretnutie komisie sa uskutočnilo
8.9.2017. Materiály sme postúpili na naštudovanie a pripomienkovanie odborným
útvarom mesta, postúpili do orgánov spoločnosti a následne bude predložený na
zasadnutie mestského zastupiteľstva. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu, nech sa páči. Pán
poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja pána generálneho riaditeľa by som sa
chcel opýtať, vlastne, v akej kondícii šoférov vodičov autobusov sa nachádza dopravný
podnik v súčasnosti? Lebo vieme, že vlastne v režime prázdninovom to bolo, by som
povedal, nie veľmi dobré. Chcem sa opýtať vlastne, keď aj tí vodiči nie sú, náhodou, čo
urobí dopravný podnik aby boli? Aj s mestom Košice samozrejme, lebo je to o platoch.
A tiež ďalšia vec vlastne, aký dopad to môže mať na cestujúcu verejnosť, čo sa týka
prestupových lístkov, aby nedochádzalo k zbytočným pokutám? Tí ľudia niekedy, my
s pánom generálnym riaditeľom sme už jeden prípad riešili, ale tí ľudia niekedy naozaj
do tejto situácie sa dostanú ani nie svojím zavinením a jednoducho, je to meškaním
autobusov, atď. No jednoducho treba to ošetriť nejak tak, aby tá cestujúca verejnosť na
to nedoplácala. To je všetko. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Dečo, nech sa páči.
p. Dečo, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja by som možno stručne skonštatoval to, čo som už
v úvode povedal. Tá situácia je viac ako vážna a mám ten pocit, že predovšetkým zo
strany mesta, aby som podotkol, zo strany mesta, nie zo strany vedenia dopravného
podniku, lebo tam vidím tú snahu podstatne inú, ale predovšetkým zo strany mesta je
veľmi, veľmi benevolentný prístup, veľmi podceňovaný a fakt sa zrejme preberieme až
vtedy, keď nám vodiči nenastúpia do práce alebo keď budú hromadne na PN-kách alebo
keď tu bude ostrý štrajk. Pracovná skupina, ak to mám zjednodušiť, tak z predložených
materiálov, ktoré mne boli dostupné, a ktoré som očakával, že budú dostupné aj
všetkým poslancom, aspoň tak som bol o tom informovaný, ale dobre, akceptujem to,
pracovná skupina konštatuje, že spoločnosť, čiže dopravný podnik, nemá dostatok
finančných prostriedkov na obnovu majetku. Investičný plán sa dlhodobo neplní.
Úverová zaťaženosť podniku je vysoká. Stratila sa atraktivita pozícií pracovných.
V niektorých hrozí kolaps. A viac menej je preukázané, že mesto Košice poskytuje
výrazne menej prostriedkov na financovanie mestskej hromadnej dopravy, ako
porovnateľné mestá. Ak by sme sa chceli v tom nejako ďalej vŕtať, čo nemyslím si, že
by malo byť teraz cieľom môjho príspevku. Nejde mi o to teraz niekoho rozpiplávať.
Skôr mi ide o to, aby sme si ozaj uvedomili vážnosť situácie. Pretože z hľadiska
mzdových nákladov sú košickí šoféri z porovnateľných miest platení najslabšie. My od
človeka, ktorý keď urobí bežný dopravný priestupok a je klasifikovaný vzhľadom na to,
že je vodič mestskej dopravy, ako trestný čin, nemôžeme čakať plnohodnotný výkon,
keď 4 dni robí, potom 2 dni má mať voľno, ale pre nedostatok šoférov on musí znovu
nastúpiť do práce. Keď v letných mesiacoch a týždňoch boli dni, kedy dokázalo byť 30
ľudí mimo režim, že vám nenastúpi 30 šoférov. Ja obdivujem vedenie dopravného
podniku, obdivujem šoférov a všetkých zamestnancov, že túto situáciu tak zvláda ako
zvláda. A tiež klobúk dole pred Košičanmi, že keď pol hodiny mešká autobus, no tak
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mešká. Prežijú to, hej!? Pohundrú, ale prežijú. Možno, že sme takí holubičí národ, ale tu
sa jedná o pracovno-právne vzťahy, tu sa jedná o majetok, tu sa jedná o vyše 100-ročnú
históriu podniku, ktorú my môžeme týmto spôsobom dehonestovať. Zatiaľ len toľko.
Možno sa ešte prihlásim.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec, presne preto, keďže každý rok sa
schvaľuje rozpočet aj s prostriedkami pre Dopravný podnik mesta Košice a sú tu
názory, že im treba dať viac alebo názory, že mesto by vôbec túto službu nemalo
dotovať, práve preto sa vytvorila tá komisia, aby sa to objektivizovalo, bez ohľadu na
naše vnútorné pocity a emócie. Tým výsledkom je to, že dopravný podnik by mal mať
navýšený rozpočet a to má byť podkladom pre rokovanie mestského zastupiteľstva tak,
aby sa tieto finančné prostriedky mohli schváliť, možno aj s už na návrh dopravného
podniku, možno aj so štruktúrou, kde by mali smerovať. Takže nato to bolo urobené.
Teraz to len došlo na dopravný podnik a na orgány spoločnosti a samozrejme ten
materiál budete musieť mať, pretože bude podkladom pre návrh rozpočtu a tie financie
sa budú musieť z niekadiaľ nájsť, aby sa do dopravného podniku dali dať. Takže na to
ten materiál urobený bol. Aj preto, aby vedel dopravný podnik a mal financie na
stabilizovanie vodičov, aby, vieme, že je problém s vodičmi autobusov, ľahšie je zohnať
vodiča električky, aby sa vedeli zastabilizovať aj finančne, aby získali benefity, ktoré
ich v práci pre dopravný podnik udržia. A preto, aby to rokovanie o rozpočte nebolo iba
o pocitoch a emóciách, preto je dôležitý podklad, ktorý táto komisia nachystá. Takže o
tom to je. Pán poslanec Ihnát s faktickou, potom pán poslanec Petruško. Nech sa páči.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Ja v plnej miere sa
stotožňujem s kolegom Dečom, čo povedal. Ja som predtým dával nejaké otázky, pán
primátor, ako požiadam vás, aby pán generálny riaditeľ mi odpovedal na tieto otázky.
Čiže ja by som len nerozprával tu, ako tu rozprávam jednoducho, ale aby som aj dostal
kvalifikované odpovede. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán námestník, nech sa páči.
p. Petruško, námestník primátora: Ďakujem pekne za slovo. Chcel som povedať viac, len pán
primátor už mnoho z toho, čo som chcel povedať vám, pán poslanec, povedal. Ja len by
som chcel zareagovať na to, že nie je pravda, že mesto sa tým nezaoberá. Dá mi za
pravdu aj Dopravný podnik mesta Košice, aj páni, ktorí boli v komisii. My sa snažíme
stretávať aj so zástupcami dopravného podniku, aj s odborovou organizáciou, kde tieto
veci riešime. Úplne tú situáciu vnímam tak, ako vy. Treba ale brať zreteľ aj na to, že je
to verejná služba. Môžeme byť všetci optimisti a môžeme dúfať, že to niekedy bude
ziskový podnik. V žiadnom prípade nie. Chcem povedať, že trošku je to teraz
determinované aj prebiehajúcou rekonštrukciou električkových tratí. Keď sme narazili
na problém vodičov, ten sme tiež promptne riešili. Vieme, že tá situácia sa zlepšila.
Prišli noví vodiči. Treba robiť skúšky. Je tam nejaká legislatíva, ktorá tých vodičov
obmedzuje, čo sa týka veku, tzn. naozaj je tam tá snaha. Súhlasím s tým, že asi je
potrebné, aby sme nejakým spôsobom trošku viac tých ľudí motivovali, aby to
ohodnotenie bolo lepšie, aby ten záujem tam bol. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Dečo asi na mňa reaguje? Nech sa páči.
p. Dečo, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán primátor, nechcem, aby to tu vyznelo tak, že
je to len tvoja alebo tohto zastupiteľstva záležitosť. Alebo tohtoročná záležitosť. Ja plne
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akceptujem výhrady dokonca aj k predošlým primátorom, pretože tarifa sa nedvíhala
možno 10 - 12 rokov v Košiciach. Ale na druhej strane si 7 rokov primátorom a nie je
možné, aby sme v tejto chvíli sa pozerali len na to, že tak čo s tým? Šak my sme
v podstate urobili, čo sme mohli. No neurobili sme, čo sme mohli! Ja teraz, pán riaditeľ,
neberme to osobne, ale mňa dosť osobne urazilo to, keď prídem na valné zhromaždenie
a keď v danej situácii trvá 30 minút a sa tvárime, že všetko je OK! No nemôže 100percentný akcionár prísť za takejto situácie na valné zhromaždenie a povedať, že všetko
je OK! Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Janko, za 7 rokov sa v dopravnom podniku urobilo
strašne veľa. Aj sa rekonštruuje, aj sa obnovil vozový park. Aj ty si v orgánoch
spoločnosti, tak ja verím, že aj ty si urobil všetko, čo si mohol, lebo si tam, takže si
mohol aj nielen teraz, keď sa končí funkčné obdobie, sa prezentovať. Mohol si sa
prezentovať prácou aj v orgánoch a verím, že si to aj robil. Lebo ten dopravný podnik
nespí, ten sa rozvíja a vidno to aj na modernizácii. Poprosím, pán poslanec Jutka.
p. Jutka, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo pán primátor. Tak, ako v úvode svojho
preslovu si, pán primátor, konštatoval, chcem sa poďakovať všetkým poslancom, že
podporili ešte pôvodný môj návrh na navýšenie rozpočtu pre dopravný podnik. Bolo to
z toho dôvodu, že dopravný podnik je dlhodobo podfinancovaný, to veľmi dobre vieme.
Je ťažko odhadnúť presnú sumu, akú dopravný podnik potrebuje na svoju prevádzku.
Treba ale konštatovať to, že je veľmi dobre, že vznikla táto komisia, lebo tá komisia, tak
ako bolo konštatované zo slov pána primátora, vygeneruje nejaký záver, potreby
finančných prostriedkov na fungovanie dopravného podniku. Pán námestník primátora
mi zobral jednu myšlienku, ktorú som povedal. Dopravný podnik funguje ako akciová
spoločnosť, čiže ako obchodná spoločnosť, ktorá by mala vytvárať zisk, pričom
vykonáva dopravu vo verejnom záujme, vykonáva niektoré činnosti, ktoré by normálne
obchodná spoločnosť buď nevykonávala alebo by ich vykonávala v inom režime ako
ich vykonáva dopravný podnik atď., atď. To by sme tu mohli byť veľmi dlho a sedieť
a rozprávať o tom. Treba povedať a zmyslieť sa nad tým, máme tri trakcie v dopravnom
podniku. Ak chceme, aby tieto trakcie boli rentabilné, musíme sa nad tým zamyslieť, či
sú v súčasnosti dobudované a ako sú dobudované. Nebudem zase k tomu bližšie a dávať
vysvetlenia. Ďalej, dopravný podnik kontrahuje elektrickú energiu pre dodávku
trolejových tratí, električiek a trolejbusov na nasledujúci rok. V súčasnosti, kde by sme
mohli ušetriť a to neviem, či je to vôbec možné, lebo existuje tzv. fixná a variabilná
zložka, ktorú dopravný podnik má nakontrahovanú na rok, či je možné
s Východoslovenskou distribučnou spoločnosťou rokovať pri rekonštrukcii
električkových tratí, že odber elektrickej energie, ktorý je zviazaný, viazaná
Východoslovenská distribučná spoločnosť, či je možné znížiť, lebo znova opakujem,
kontrahuje sa cena na nadchádzajúci kalendárny rok už teraz. Čiže nie je možné v
podstate možno meniť tú cenu. Ale mohlo by mesto, resp. dopravný podnik, to je ako
návrh, vstúpiť do rokovania. Ale chce to ústretovosť z druhej strany, či vôbec je ochotná
pristúpiť k tomu, aby sa znížila dodávka elektrickej energie ako fixná a variabilná
zložka. Zároveň vás chcem požiadať, páni poslanci, z tohto materiálu, ktorý
pravdepodobne došlo na mesto, ja som ho nevidel a nie som ani v komisii, vygeneruje
sa nejaká suma. Aby ste k tomu pristúpili tak, že túto sumu odsúhlasíte, ale znova
poviem aj ja to isté, táto suma sa z niekadiaľ bude musieť zobrať. A bude to veľmi
citlivá téma na rokovanie rozpočtu na rok 2018, lebo nebude to malá suma. Bude sa
jednať radovo, predpokladám, o stovkách až miliónoch eur. Takže ja vás chcem
požiadať, aby ste boli ústretoví, aby ste zohľadnili všetky pre a proti tak, aby tým
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neutrpeli aj iné, životu dôležité, činnosti mesta. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. S faktickou na vás pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne za slovo. Ja tak ako, tak
rýchle, čiže zopakujem to, že by som poprosil odpoveď od pána generálneho riaditeľa.
To je jedna vec. A druhá vec, pán primátor, hovoríme o obnove električkových tratí.
Všetko v poriadku. Bolo to 555 miliónov eur, ktoré sme dostali vlastne od Bratislavy,
keď Bratislava tú električkovú trať popod Dunaj nerobila. Ale ja som očakával, že
jednoducho v programovacom období 2014 - 2020 bude električková trať aj na sídlisko
Ťahanovce. Pokiaľ viem, tak jednoducho takýto zámer nie je vôbec a absolútne nebol
ani vsunutý. To ma bude zaujímať nie teraz, ale potom, že prečo sa tak stalo. A môj
názor je, že ani jeden meter električkovej trate nie je urobený navyše, ako tu
v Košiciach. Čisto sa len renovujú uzly a renovujú sa električkové trate. A som
zvedavý, či splnia aj tieto náležitosti, aby aj vlako-električka vošla na tieto trate, čiže t.j.
12 ton, aby tam vošlo na to, lebo tieto električkové trate, pokiaľ viem, tak sú robené na
7 - 8 ton. Tak som zvedavý vlastne, že či naozaj spĺňajú tieto atribúty do budúcna. Do
akého budúcna? Až na rok 2022?
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Kolega, aby som zareagoval na predchádzajúcich
rečníkov, myslím, že to bol pán Dečo a pán Jutka, myslím si, že nikto v našom meste si
nemyslí, a hlavne z tých ľudí, ktorí tu sedí, že mestská hromadná doprava bude niekedy
zisková, resp. že bude môcť fungovať bez doplácania verejného výkonu zo strany mesta
Košice. Sme radi, že táto komisia sa zaoberá týmto vážnym problémom a sme radi, že aj
mesto sa týmto už konečne zaoberá, pretože pred viac ako rokom pri schvaľovaní, resp.
prerokovávaní rozpočtu, sme s kolegom Polačekom upozorňovali na to, že každoročne
mesto Košice spätne dopláca viac ako miliónovú sumu na dotáciu výkonu vo verejnom
záujme, namiesto toho, aby sme reálne zhodnotili a navýšili túto sumu, ktorú
každoročne schvaľujeme v rozpočte ako predpokladanú. Nesúhlasím s kolegom Jutkom,
že táto suma sa nedá odhadnúť. Myslím si, že pán primátor delegoval, zo svojho
pohľadu určite, schopných manažérov do dopravného podniku a títo by mali byť
schopní odhadnúť, aké výkony a v akých sumách budú vykonávané. Ak to nie sú
schopní odhadnúť, potom ich treba vymeniť a dosadiť tam niekoho, kto bude lepšie
vedieť odhadnúť fungovanie a financovanie dopravného podniku. Čiže podporujeme to,
aby narástla suma na reálny výkon a zároveň s tým súvisí aj podpora zamestnancov,
ktorí sú zamestnancami, de facto, mesta Košice cez dopravný podnik. A problémy,
ktoré s týmto máme, rozvoj priemyslu nám odlákava aj týchto zamestnancov, vodičov
a vidíme to na kritickej situácii, ktorá tu nastala v lete. A jedna vec, čo sa mi nepáči, je
to také ako, prichádza to aj z magistrátu a teraz aj dopravný podnik to tak trošku v lete
prebral, že vlastne nič sa nedeje, nie je to taký veľký problém s tými vodičmi. Ale ako
sme počuli, ten problém bol dosť veľký a nesúhlasím s kolegom Dečom, že sme
holubičí národ a že nám to tak ako nevadí. Myslím si, že Košičania v dostatočnej miere
vyjadrili, že keď vám zmešká, keď vám nepríde už druhý spoj a vy meškáte do práce,
ste teda vy za to postihovaný a tým pôvodcom tohto postihu je mesto Košice. Čiže
mesto Košice spôsobuje obyvateľom to, že ich ekonomické nejaké zabezpečenie trpí
tým, že nedokážeme poskytovať služby, ku ktorým sa dopravný podnik zaviazal
zverejnením dopravného poriadku. Preto vás poprosím, aby sme toto zohľadnili
v budúcnosti. Čo sa týka ešte trakcií, viete, keď sme si tu pribrali novú trakciu a to sú
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elektrobusy, namiesto toho, aby sme rozvíjali a podporovali tú najekologickejšiu trakciu
a to sú trolejbusy, tak uvidíme ako sa to prejaví na hospodárení a ekonomických
nákladoch dopravného podniku v budúcnosti, práve prevádzka týchto elektrobusov,
hlavne keď im začnú dochádzať spotreby bateriek. Ďakujem.
p. Lenártová, námestníčka primátora: S faktickou pán poslanec Jutka.
p. Jutka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja chcem reagovať na pána poslanca
Gibódu. Pán poslanec Gibóda, každý kto z nás príde s nejakým návrhom na navýšenie
finančných prostriedkov pre Dopravný podnik mesta Košice, je to nejaké hausnumero.
Ja znova poviem len jednu vec, že vítam toto, že sa vytvorila takáto komisia a vítam aj
to, že táto komisia vygeneruje objem finančných prostriedkov. A znova len podotknem
to, že ten objem finančných prostriedkov nebude zanedbateľný. Ďakujem pekne.
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem. S faktickou pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Ja možno faktickú na pána poslanca Jutku.
p. Raši, primátor mesta: Nedá sa faktická na faktickú.
p. Špak, poslanec MZ: Na jeho prvý príhovor, nie na tento. Nie na faktickú.
p. Raši, primátor mesta: Dobre, je to ako poznámka vaša k materiálu. Hej? Lebo faktická na
faktickú sa nedá. Nech sa páči, môžete.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Takže je to faktická na to, čo pred chvíľou hovoril
pán Jutka. Nie teraz na faktickú, ale na ten jeho vstup. Chcel by som len takú maličkosť
povedať, že už sme tu veľakrát navyšovali peniaze a mne to pripomína jednu takú vec,
že: „koľko peňazí treba dopravnému podniku? Neviem, ešte som toľko nemal.“ Takže
nezistíme to asi, koľko nám treba peňazí na to, ale chcem len možno upozorniť, že pri
momentálnom vedení je to len dôkaz toho, že samostatný mestský podnik fungovať
nemôže.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Halenár, nech sa páči.
p. Halenár, poslanec MZ: No, to čo tu prečítal pán poslanec Dečo je, si myslím, alarmujúce.
Že červené svetlá by mali blikať naozaj hlavne vo vedení mesta a nie spoliehať sa na
nejakú komisiu, že niečo vygeneruje. Navýšenie rozpočtu dopravného podniku je treba
prerokovať súčasne s viacerými dôležitými bodmi. Ja sa ich pokúsim vymenovať, ale je
treba zdôrazniť, že najmä vodiči v dopravnom podniku a najmä v lete prejavujú značnú
mieru lojality a motivácie pracovať pre dopravný podnik. Podávajú temer heroické
výkony a myslím, že to, že Košičania prejdú z bodu A do bodu B bezpečne, je najmä
ich zásluhou. A teraz tých pár dôležitých bodov. Ja osobne si myslím, že hlavnú
zodpovednosť za stav v dopravnom podniku nesie vedenie mesta, pretože prevzalo
kompletnú zodpovednosť za stav v dopravnom podniku, najmä zmenou stanov. Mestské
zastupiteľstvo prestalo plniť dôležité funkcie valného zhromaždenia, tzn., že vedenie
mesta schvaľuje dôležité, najmä ekonomické, materiály. Toto je prvá vec, ktorú je treba
riešiť, tzn. zmenu stanov a aby opäť mestské zastupiteľstvo hralo nejakú rolu ako valné
zhromaždenie. Druhú vec, ktorú vidím veľmi dôležitú je, že by mali prestať politické
nominácie poslancov mestského zastupiteľstva do orgánov dopravného podniku.
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Dôsledok týchto nominácií je zhubný. Vidíme to viacero rokov. Dopravný podnik sa
potáca od problému k problému. A naopak, do orgánov dopravného podniku by mali
byť nominovaní profesionáli, ktorí by mali byť poverení konkrétnymi úlohami a zrejme
aj nejakými číselnými výsledkami. Najmä v ekonomickej oblasti. Spomínam si v tejto
súvislosti na stav vo Východoslovenských železiarňach, niekedy v 90-tych rokoch
a príchod pána Eichlera, ktorý vlastne dostal túto firmu z cross defaultu. A je treba
začať hovoriť aj o verejnej službe. Dostupné dáta hovoria o trende temer trvalého
poklesu využívania mestskej hromadnej dopravy a práve nárastu individuálnej dopravy.
V tomto má mesto nezastupiteľnú rolu a práve tu by sme mali hovoriť o tom, ako
vlastne zatraktívniť hromadnú dopravu, ako povedať Košičanom, že je výhodnejšia
z rôznych hľadísk, aj životného prostredia, aj z hľadiska efektivity využívania obecných
peňazí, využívať hromadnú dopravu. Samozrejme aj v súvislosti s odstavnými
parkovacími plochami na kraji mesta, ktoré sme zabudli akosi pri zadávaní verejnej
zákazky pre parkovanie v tomto meste. Takže áno, prerokovať, ale prerokovať aj
v súvislosti s týmito bodmi. Bez toho liať peniaze do dopravného podniku nemá zmysel.
p. Lenártová, námestníčka primátora: S faktickou pán námestník Petruško.
p. Petruško, námestník primátora: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Ja, ak
dovolíte, len chcem zareagovať. Určite je tu aj priestor, teraz tu odznelo aj z vašich úst,
chcem sa aj ja pekne poďakovať všetkým vodičom, lebo áno, je pravda, že toto leto
bolo pre nich veľmi náročné. Chcem povedať, že problém s vodičmi nebol len v meste
Košice. Všetci veľmi dobre viete a vnímate to, že je to problém celoslovenský, pretože
forma odmeňovania vo firmách so zahraničnou účasťou je úplne iná, inak limitovaná,
atď. Čiže predpokladám, že tento problém sme neriešili len my. Ja som veľmi rád
a chcem sa poďakovať všetkým, že sa ho podarilo uhasiť a že trošku sme tých vodičov
motivovali. Musím ale povedať ešte jednu vec. Pán poslanec Halenár, súhlasím so
všetkým, čo hovoríte, ale poviem ešte raz jednu vec. Keby bol Dopravný podnik mesta
Košice súkromná firma a prišiel by tam nejaký súkromný manažér, tak verte tomu, že
by to riadil úplne inak, pretože by mal iné možnosti. Robil by inú personálnu politiku,
riadil by to trošku iným spôsobom. Je to stále podnik, ktorý poskytuje verejnú službu
a od toho sa to všetko odvíja. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ešte s faktickú pán poslanec Jutka.
p. Jutka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja tak isto chcem zareagovať na pána poslanca
Halenára. So všetkým s ním súhlasím, ale treba povedať znova, ináč sa správa
súkromník a ináč sa správa, to zopakujem len to, čo povedal pán námestník Petruško,
poviem len príklad. Sú trasy autobusov, trolejbusov, atď., sú trakcie, ktoré by možno
neprevádzkoval. Sú trasy, kde by v podstate pustil možno raz za hodinu autobus, lebo
preváža jedného, dvoch cestujúcich, atď., atď. Môžeme konštatovať to, že niekedy
chodia tzv. „jalové kilometre“ tie autobusy a musia ísť, aj keď nie sú tam cestujúci.
Takže nedajú sa veci porovnávať úplne tak ako je to, v podstate ste navrhol, že áno,
odborníci by tam mali byť, ja súhlasím so všetkým, ale títo odborníci nedokážu niektoré
veci... s vecami pohnúť, lebo sú vo verejnom záujme. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ešte s faktickou pán poslanec Ihnát, nech sa páči.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Tiež na pána Halenára. Ako správne podotkol
vlastne, že tie záchytné parkovacie miesta a nielen v rámci tu riešenia tejto dopravy EEI,
27

ako v Košiciach, ale v rámci IKD. Tú jednoducho tá IKD úplne ustala. Tu som zistil, že
v plánovacom období 2014 - 2020, opakujem to, Sídlisko Ťahanovce električku
zapracovanú nemá. Čiže ja sa pýtam vlastne, tí zodpovední ľudia, prečo to
nepripomienkovali? Prečo nepoukazovali na to a jednoducho toto vypadlo? To mi
veľmi vadí. No ďalej. Čo sa týka záchytných parkovísk, tak sú veľmi dôležité. Až keď
budú záchytné parkoviská vlastne v tých rohoch, ako tu tohto mesta, aj z kraja,
príchodzí z kraja, a to vlastne tiež, ako, doriešením IKD, tak vtedy vlastne tí ľudia
pochopia, že naozaj kvalitná doprava je to, čo im vlastne prosperuje a túto dopravu budú
aj využívať. Ale vedenie mesta, poprosím a požiadam, aby sa venovalo IKD. Ďakujem
veľmi pekne.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Dečo do rozpravy.
p. Dečo, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Nechcem vás zahltiť číslami a faktami, ktoré
v minulosti sme taktiež neraz mali a napriek tomu to vždy skončilo pritom, že tu robíme
predovšetkým politické rozhodnutia a mali by byť zodpovedné. Na úvod chcem
povedať, že nekandidujem ani ako poslanec, ani ako kandidát na župana, takže
nemyslím si, že ma možno nejako viniť z toho, že by ja som tu teraz chcel robiť kampaň
alebo, že by som bol v závere nášho volebného obdobia aktívny. Pretože členovia
dozornej rady, aj pán riaditeľ, aj odborári, môžu povedať, že som neraz veľmi taktne,
citlivo na dozorných radách na mnohé veci upozorňoval. V poslednom čase som už
žiadal aj do zápisov, pretože tú situáciu vidím neúnosnú. A možnože, keby som sa nebol
minulý týždeň viac zaujímal a komunikoval aj s pánom riaditeľom, nakoľko predseda
dozornej rady mal so mnou rozprávať, ale neozval sa mi, tak možno ani dnes na tomto
bode by sme sa tu o tomto takto nerozprávali. Ale poviem len jedno číslo. Ak my máme
vzhľadom na vozo-kilometre dnes stratu 4 milióny eur, tak to nie je číslo, ktoré
vyriešime tým, že tu dáme nejaký balík navyše, zalepíme oči. Pretože fakt, verte tomu,
tí chlapi sa vyhrážajú! Nie že vyhrážajú, oboznamujú pána riaditeľa, generálneho
riaditeľa dopravného podniku, už nejaký čas, že sú pripravení na ostrý štrajk. Dokonca
sú medzi nimi zorganizované skupiny, ktoré nepovedia termín, ale sú pripravené na to,
čo majú veľmi jasné know-how z Nemecka, z Francúzska, že hromadne odídu na PNku. Potom sa budeme ináč rozprávať. Potom bude urýchlene mimoriadne mestské
zastupiteľstvo. Potom už nebudú stačiť tie medové motúzy, jak my všetkým šoférom
fandíme a jak si ich všetkých vážime. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Dečo nám tu hovorí vážne veci.
Pomenúva problém asi tak, ako ho vidím aj ja. A pozor, kolegovia, naozaj, ak by sa mal
tu stať nejaký kolaps, nie len vedenie, ale všetci, čo tu sedíme, sa stávame
zodpovednými a verím si, že určite nechceme, aby tak sa stalo. Teda prosím, prestaňme
sa vyhovárať, prestaňme hovoriť o tom, že to nie je súkromný podnik a verejný záujem.
Áno, je to fakt, ale poďme k tomu pristupovať manažérsky. Dopravný podnik je,
kolegovia, podľa môjho názoru, pred kolapsom! A vytváranie komisií považujem za
obyčajné divadielko. Dopravný podnik podľa môjho názoru, nielen pred finančným, ale
aj personálnym kolapsom. A toto si musíme uvedomiť. Dnes dopravný podnik, podľa
môjho názoru, nenapĺňa všetky tie ciele, ktoré by mal napĺňať. A veľmi sa čudujem, pán
primátor, že napriek tomu, ako to v tom dopravnom podniku funguje, im strčíme ešte
verejné osvetlenie, aby mali ešte viac roboty, aby možno mohli míňať viac peňazí,
neviem. Neviem, prečo im to robíme, ak máme záujem riešiť prioritne dopravu! Prečo
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zbytočne hltíme tento dopravný podnik ďalšími úlohami?! Máme tu bytový podnik,
máme tu ďalšie rôzne možnosti. Čiže z môjho pohľadu opäť je tu len divadielko, ako
vytĺcť zo zastupiteľstva peniaze pre tento podnik. Nič iné ja na tomto nevidím! A je to
jedna obrovská, bezodná diera, pričom tí ľudia, ktorí naozaj vykonávajú tú činnosť, tí
vodiči, dopravcovia, jednoducho z toho majú veľké nič. A povedali ste, pán primátor,
ešte jednu vec, že sa tu urobilo veľa. Hlavne ste narážali, predpokladám, na
modernizáciu električkových tratí. Kolegovia, ako môže ten dopravný podnik fungovať,
šak on to na jednej strane koordinuje, aby sme napr. pri botanickej záhrade vytvorili
bariéry. Pri botanickej záhrade obratisko, pri botanickej záhrade, kde sme
rekonštruovali električkové trate, vytvárame bariéry. Nakupujeme nezmyselné
semafory, ktoré brzdia dopravu a okrem iného, napr. pri tej botanickej záhrade,
obyvatelia prišli o 60 parkovacích miest. Toto sú úlohy? Toto je to, čo my sme chceli!?
Prepáčte mi, ja naozaj som veľmi nešťastný, ako to tu robíme. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Jutka.
p. Jutka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Neviem, či som dobre počul od pána poslanca
Polačeka, že: „Toto je divadielko, ako vytĺcť pre dopravný podnik peniaze?“ Ja by som
bol veľmi rád, aby ste to ešte raz zopakoval. Lebo ja osobne si myslím, že dopravný
podnik je dlhodobo podfinancovaný. Samozrejme, všade existujú nejaké rezervy, ale
myslím si, pán Polaček, že potom vás treba dať do radenia dopravného podniku, aby ste
dokázali efektívne fungovať s tými finančnými zdrojmi, aby ste všetko zabezpečili tak,
ako tuná rozprávate. Ja znova poviem, ja vám zatlieskam, budem vás všemožne
podporovať, ak ešte raz poviete, že je to divadielko ako dostať do dopravného podniku
peniaze. Myslím si, že teraz nemáte vôbec, vôbec, pravdu!
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Petruško s faktickou.
p. Petruško, námestník primátora: Faktická poznámka. Ďakujem. Nemám čo dodať, pán
poslanec Jutka mi zobral to, čo som chcel povedať. Je tu divadielko, ale čo sa týka
MET-ky alebo rekonštrukcia električkových tratí, musím pán poslanec zareagovať.
Súhlasím s tým, sú niekde rezervy. Súhlasím s tým, že možnože niekde sa urobili malé
chybičky, ale tento projekt ako celok, ja som Košičan, ktorý tu žije 40 rokov, myslím si,
že z mnohých ľudí, s ktorými sa stretávam, je vnímaný veľmi pozitívne. Zoberte si len
križovatku VSS. Zoberte si trate, ktoré už máme doteraz zrekonštruované, ako to
vyzerá. A ja si dovolím povedať, aj z pohľadu ľudí, ktorí realizujú túto trať, že
jednoducho toto, čo teraz robíte, tak to je čistá demagógia. Čistá demagógia. Ďakujem
pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Nebudeme diagnostikovať, či
to je faktická, či nie. Ale budem reagovať na pána Polačeka. Nemyslím si, že je to
divadlo ako vytĺcť peniaze. Skôr si myslím, že cítite takú spokojnosť, že ste upokojili tú
situáciu, lebo do 4.11. by štrajkovať nemali. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Pán Petruško spomenul
križovatku VSS. To je presne to, o čom hovorím. Vymieňať pozemky za parky a toto
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my chceme?! My chceme, proste, vytvárať prostredie na to, aby sa tu robili kšefty. O
tom tu ja stále rozprávam. A čo sa týka, pán Jutka, spomínali ste o tom, spomínali ste to,
že... hovorím o tom, ako to financovanie nefunguje a ako vytĺcť z poslancov alebo
mestského zastupiteľstva peniaze. Myslím si to a trvám na tom! Pretože minimálne pán
primátor je tu 7 rokov. A za 7 rokov sme ten systém mohli oprášiť, zmeniť, nastaviť,
vylepšiť. Ale stále je to len jedna bezodná diera, v ktorej systém nie je! V tejto bezodnej
diere nie je systém. My nakupujeme zbytočné elektrobusy, rušíme trolejbusy a robíme
množstvo neštandardných, nazvime to „neštandardných“ rozhodnutí, ktoré dopravný
podnik zadlžujú.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne pán Polaček. Pán námestník.
p. Petruško, námestník primátora: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Zareagujem na
križovatku VSS vami spomínanú. Pokiaľ ste čítali materiál, všetci veľmi dobre viete, že
celá rekonštrukcia je financovaná z európskych zdrojov. Tam bola podmienka riešenia
majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom, ktoré sú zastavané stavbou. My sme to
robiť museli. Áno, je otázne sa baviť, ako urobiť tú zámenu tak, aby to bolo okej. Ale ja
si dovolím povedať, že nikto nemôže spochybniť, že sme jednoducho tieto majetkovoprávne vzťahy riešiť museli. Je to tak bežné. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Jakubov, nech sa páči.
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Dámy a páni, niekoľkokrát
v minulosti tu už odzneli fakta. Zabúdame na jednu vec. V roku 2010 dopravný podnik
bol prevzatý vtedajším vedením mesta, ktoré je takmer súčasným vedením
s niekoľkomiliónovým dlhom. Vieme dobre, že tam boli prehraté súdne spory. Vieme
v akom stave boli autobusy, v akom stave boli električky, v akom stave bola koľajová
doprava. Za zhruba 7 rokov sa podarilo, aj vďaka eurofondom, prefinancovať a dostať
prostriedky do dopravného podniku v takom objeme, v akom nedostal dopravný podnik
od roku 90 do roku 2011. A to si môžete spočítať. Ja som si to spočítal. Čiže máme
takmer 100-percentnú vymenenú autobusovú dopravu, čo sa týka autobusov, máme
vysoký percentuálny podiel nových električiek, investuje sa do depa, zrealizovala sa
rekonštrukcia alebo modernizácia I. etapy električkových tratí. V súčasnosti je druhá.
Samozrejme to všetko so sebou prináša aj veľa bolesti, najmä pre dopravný podnik,
kedy musí suplovať električkovú dopravu autobusovou. To všetko určite prispeje
k zlepšeniu a skvalitneniu aj cestovania občanov, vďaka logistike a samozrejme vozový
park, či už je taký alebo onaký, určite prispeje aj k bezpečnosti dopravy. V minulom
volebnom období som mal tú česť sa takmer raz až dvakrát mesačne stretávať aj
s odborovými zväzmi, aj s vedením dopravného podniku, kde vodiči mi neraz povedali:
„chodíme na starých „šunkách“ a keď ideme dolu z Furče, tak sa bojíme, či ten autobus
ubrzdí a po každom odstavení autobusu, po každom dni boli realizované nie malé
prehliadky, ale veľakrát veľké opravy a súčiastky sa prekladali z jedného autobusu do
druhého“. To sú vyjadrenia vodičov. Dnes je to oveľa štandardnejšie. A títo ľudia, čo sa
týka techniky, sú kľudnejší. Samozrejme, mzdová otázka je mzdová otázka. Čo sa týka
príjmov dopravného podniku, sú tam dve možnosti: cestovné a dotácia mesta Košice. Je
to mestský podnik. Keby to bola súkromná spoločnosť, asi aj cestovné by bolo úplne
inde. Možno by tu vznikla konkurencia, ale už tu bolo niekoľkokrát spomínané, že
niektoré trate by sa jednoducho vynechali, alebo niektoré linky, lebo sú ekonomicky
nezaujímavé. Na jednej strane, neraz sme tu tlačili, ako sedíme, na vedenie z mesta
nezvyšovať cestovné, čo je logické, na druhej strane sme neraz tlačili nezvyšovať
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dotácie, pretože dopravný podnik si nejako vystačí. A dnes tu všetci, aj mnohí z vás,
ktorí ste mali takéto názory, hovoríte, že je potrebné to riešiť. Dnes to nevieme inak
riešiť, ako zvýšením prostriedkov pre dopravný podnik alebo sa môže dostať dopravný
podnik do kolapsu. A mohol by tam byť hocijaký manažér, ak by to bola súkromná
spoločnosť, videli by ste o koľko by ceny boli iné. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Dečo, nech sa páči, s faktickou.
p. Dečo, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Janko Jakubov, nerozumiem tomu,
prečo tak za každú cenu musí byť tá situácia vykreslená tak, že všetko je v poriadku, my
sme všetko urobili najlepšie, my sme urobili v tom dopravnom podniku, čo nikto
neurobil za 100 rokov! Proste, tá situácia je reálne úplne iná, ako sa to vykresľuje. Ja
chápem, že je pred VÚC-karskými voľbami. Ja chápem, že ten obraz chcete mať čo
najlepší. Veď to by každý chcel. Ale reálne poďme riešiť dopravný podnik, pretože je
pred kolapsom! Hovoríme o nových autobusoch, ale veď tie autobusy prednedávnom
sami dispečeri a dopraváci v dopravnom podniku to nazývali autobusový kanibalizmus,
keď z nového autobusu išli súčiastky do nového autobusu, aby ho vôbec mohli
vypraviť. To boli nové autobusy v dopravnom podniku. Keď ideme hovoriť
o integrovanej doprave, nikdy tu nebudeme vidieť vláčiky po Košiciach chodiť. Akurát,
že sme preinvestovali tie peniaze zaujímavo.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Halenár s faktickou.
p. Halenár, poslanec MZ: Faktická poznámka. Zopárkrát sa tu objavilo slovo alebo spojenie
slovné: „že súkromná firma by si počínala úplne inak, než terajšia firma, ktorá je 100percentne v rukách mesta Košice“. No, nik nevie, či by si počínala lepšie, horšie alebo
rovnako, pokiaľ to nemáme aspoň niekde na nejakých príkladoch ukázané. Toto by bolo
tiež veľmi vhodné vidieť, ako si vedú privátne firmy v mestskej hromadnej doprave
a tiež by bolo vhodné vedieť, teda, pán námestník Petruško bol na tom istom podujatí
ako ja, prednedávnom, kde bolo konštatované, napr. že firma Eurobus, ktorá zdieľa
niektoré zastávky MHD s dopravným podnikom je už v súčasnosti technicky schopná
prepraviť Košičanov z bodu A do bodu B. Neviem, koľkí vedia Košičania o tejto veci.
V neďalekej krajine, v Českej republike, je možné platiť cestovné bankovou kartou.
Jednoducho, toto sú všetko zjednodušenia, ktoré lákajú tých ľudí cestovať hromadnou
dopravou. Štatistiky sú jednoznačné. Zvýšenie počtu cestujúcich v hromadnej doprave
znamená zníženie individuálnej dopravy.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec, prosím vás, prihláste sa do rozpravy, keď chcete dlho
rozprávať. Ďakujem. Janko Jakubov, nech sa páči.
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Pán poslanec Dečo, ja som
nehovoril o IKD-čke. Ja som hovoril o modernizácii električkových tratí, čiže o výmene
koľajníc a o modernizácií existujúcich tratí. O IKD-čke hovoril pán poslanec Ihnát. Ja
súhlasím s tebou a môj názor je takýto, že v ďalekej budúcnosti autovlaky v Košiciach
nebudú jazdiť, že to bola chiméra, pretože je to absolútne neekonomické a nebude s tým
súhlasiť ani ŽSR. Na druhej strane, asi sa nepočúvame. Ja som nepovedal, že je všetko
v poriadku. Ja som povedal, že aj vďaka ďalšej, druhej etape modernizácie
električkových tratí je mimoriadna situácia a tieto stretávania s vodičmi som zažil tri
roky na vlastnej koži a viem, čo to je a aké sú ich požiadavky. Samozrejme, títo ľudia
nie sú úplne spokojní a sú preťažovaní. Tak potom, pán poslanec Dečo, daj návrh. Máš
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niečo na stole, daj návrh na zvýšenie finančného objemu, daj návrh na uznesenie
a ideme o ňom hlasovať. Ale bavíme sa tu tri štvrťhodinu o dopravnom podniku a nikto
ešte nedal reálny návrh ako z toho von alebo navýšiť finančné prostriedky pre dopravný
podnik. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickými traja páni poslanci. Pán poslanec
Gibóda, nech sa páči.
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja sa chcem opýtať teda
pána Jakuba, lebo teraz som nepochopil, ak sú vlako-električky a ich fungovanie
v rámci mesta Košice chiméra, prečo sme teda budovali tieto trate v takom systéme,
v akom sme ich budovali? Prečo sme nebudovali iba rekonštrukciu, nerekonštruovali
iba električkové trate a nerobili si, predpokladám, že námahu s nejakým podložím, ktoré
by malo vydržať aj elektrovlaky? Tzn., že určite tam sa nemuselo investovať toľko. To
znamená, vy ste vtedy bol viceprimátorom, o vašom slávnom vyhlásení, že električky
pôjdu do Vianoc, všetci vieme, ale prečo sme teda budovali niečo, pre nejakú chiméru,
ktorá ani podľa železničnej spoločnosti, a očividne ani podľa vás, nemá zmysel v tomto
meste? Ja neviem potom, prečo musíme preinvestovať európske projekty, resp. financie
na veci, o ktorých tuná niekto vyhlási, že to vlastne nemá zmysel do budúcnosti.
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, veľmi pekne ďakujem. Som veľmi rád, že sa
začala diskusia o IKD vlastne a tých električkách. Zopakujem to, že som v šoku, že
v plánovacom období 2014 - 2020 električka na Sídlisko Ťahanovce nie je vôbec
absolútne zaprojektovaná. Európska komisia nám, samozrejme, nám peniaze už na to
nedá, lebo jednoducho sme nemali záujem. A ja sa budem na to pýtať, naozaj, kto je za
to zodpovedný? Tu nehovoríme teraz o vláčikoch, ako pán kolega Jakubov. Ako,
vláčiky je jedna stránka veci. Samozrejme musia spĺňať tiež určité kritériá tie trate, to
znamená nosnosť 12 ton na vláčik a tak ďalej. Ale na Sídlisko Ťahanovce jednoducho tá
trať mohla byť natiahnutá, jednoducho mohla byť dokončená. Už v roku 2016 to malo
fungovať podľa projektu, ktorý som videl. Malo to fungovať. Nefunguje to vôbec.
Vôbec absolútne. Sme úplne vo víziách niekde o električkovej trati na Sídlisko
Ťahanovce. Robme na tom a mesto na tom má podiel, aby niečo sa v tejto veci mohlo
pohnúť. Máme europoslancov, pani Smolkovú a ďalších. Tak jednoducho robme v tejto
veci! Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Halenár.
p. Halenár, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec Jakubov, viete, nedá sa pretočiť
celá táto debata inde než naozaj na to, čo tu aj spomenul pán poslanec Dečo.
Zodpovednosť za stav v dopravnom podniku, aj tým, ako fungujú stanovy, aj vylúčenie
v podstate mestského zastupiteľstva, prevzalo plne na seba vedenie mesta - primátor
mesta pán Raši, vy do roku 2014, ako námestník zodpovedný aj za dopravu. Toto sa
jednoducho nedá zobrať preč. Nemôžeme vymenovávať, čo všetko sme urobili preto,
aby sme vylepšili technický stav, keď firma je na kraji kolapsu. Keď pán poslanec Dečo
ešte raz prečíta, čo sa tam deje v tej firme, musíme všetci vidieť, že zodpovednosť
mesta je to v prvom rade! A pokiaľ mesto túto zodpovednosť jasne nedeklaruje
a neurobí rozhodné kroky pre zlepšenie tohto stavu, liatie peňazí naozaj nemá význam.
32

p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Polaček, po ňom pán poslanec Petruško.
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Nerád by som odsúval pozornosť od
dopravného podniku niekam inam, ale nedá mi, pán poslanec Jakubov, lebo na vás
reagujem, predpokladám stále ešte. Ak tram-trainy sú chiméra, tak potom to znamená,
pán poslanec Jakubov, že sme vo všetkých projektoch klamali? A teda sme neoprávnene
investovali finančné prostriedky? Lebo európske peniaze sú aj naše peniaze. To nie sú
len európske peniaze. Teda klamali sme, keď je to chiméra? Prosím, odpovedzte mi na
to.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Dečo tretíkrát nemôže vystúpiť, ale môže mať faktickú
minútu. Hej? Čiže minútu dajte pánovi Dečovi.
p. Dečo, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja chcem len návrh na uznesenie vyjadriť: „Mestské
zastupiteľstvo žiada primátora mesta Košice o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva na
tému dofinancovanie a riadenie Dopravného podniku mesta Košice.“
p. Raši, primátor mesta: Pán námestník, nech sa páči.
p. Petruško, námestník primátora: Ďakujem pekne za slovo. Ja, ak dovolíte, chcem sa vrátiť k
tomu slovíčku chiméra a k tomu, prečo robíme rekonštrukciu, jednak MET-ka a jednak
IKD-čka. Všetci veľmi dobre viete, že keď sme začali riešiť IKD, tú prvú fázu, tak sme
mali električkové trate v takom zlom technickom stave, že pokiaľ by sme to neboli
realizovali, tak by sa mohlo stať, že niektoré úseky týchto električkových tratí by boli
uzatvorené. Bolo programovacie obdobie, kde boli vymedzené finančné prostriedky,
kde bol koniec programové obdobia a kde treba rýchlo reagovať na to, aby sme
predložili relevantný projekt. Neviem, či teraz mám úplne presnú informáciu, ale viem,
že bolo nejakým spôsobom spracovaný projekt Železníc Slovenskej republiky, ktorý
sme sčasti prevzali, ktorý bol takýmto spôsobom riešený a keby sme to neboli stihli, tak
by sme o tieto európske peniaze prišli. Predpokladám, že tí, ktorí sa pohybujú v tomto
prostredí vedia, aký je problém dostať sem peniaze z Európskej únie a dostať sem
peniaze z Bratislavy. (pozn.: zaznel zvukový signál) Skončil som?
p. Raši, primátor mesta: V rozprave je pán námestník.
p. Petruško, námestník primátora: Áno, áno. To znamená, že naozaj toto bolo veľmi dôležité
z titulu načasovania a z titulu toho, aby sme mohli dostať tieto externé zdroje. Pretože
všetci veľmi dobre viete, že keby sme to mali robiť z vlastných peňazí, tak to nikdy
v živote neurobíme. Pán poslanec Jakubov použil možno trošku nerozvážne pojem
chiméra. My máme udržateľný projekt. A ja som veľký optimista a verím tomu, že
možno so železnicami niekedy ten systém tých ľahkých vlakov urobíme. Sme v takých
priebežných rokovaniach. Chodíme na konferencie dopravy, kde sa snažíme nejakým
spôsobom toto naštartovať. Ale pán poslanec, smejete sa, ale podľa mňa je podstatné to,
že máme zrekonštruované električkové trate. Toto je podľa mňa dôležitejšie
a predpokladám, že mnohí ľudia sa na to pozerajú inak ako vy. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát s faktickou.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja prvé navrhnem
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jednu vec vedeniu mesta, aby zvolalo poslancov mestského zastupiteľstva alebo
v komisiách, aby sme začali, ako fakt, rokovať aj o IKD, správy o IKD vlastne, v akom
stave vlastne riešenia je zámer IKD. Tu jednoducho ja som opätovne som zhrozený
z toho, že v plánovacom období 2014 - 2020 vôbec nie je zaradená električková trať na
Sídlisko Ťahanovce. Tomu nerozumiem vôbec! A jednoducho, veď vy, ako vedenie
mesta, ste sa za to mali biť! Ako... a jednoducho tomu nerozumiem! Takže budem
žiadať naozaj alebo navrhujem správu, aby jednoducho sme mali informácie o vývoji
a celkovom stave IKD dnes. To je všetko. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Jakubov.
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa za výraz
„chiméra“. Chcel som použiť výraz „budúcnosť“. Páni poslanci Gibóda, Polaček, ak
chcete o tomto vedieť viac, to nie je otázka na jednu alebo tri minúty. Integrovaný
koľajový systém a Modernizácia električkových tratí sú dva odlišné projekty. A ak
chcete, ja som chodieval roky na rokovania na železnicu, kde pôvodne Železnice
Slovenskej republiky mali byť investorom celého toho projektu. Je to fakt, nie na
minútu, nie na dve, nie na 5 - 10 minút. Môžeme sa o tom porozprávať. Neboli ste
onoho času v zastupiteľstve, neviete o tom nič, len z rozprávania. Tento projekt,
samozrejme, je živý, ale záleží od toho, ako sa podarí získať obrovský balík finančných
zdrojov na druhú, tretiu etapu, ako postupovať s výkupom pozemkov, atď., atď. Bez
toho všetkého sa nepodarí dostať električku na Sídlisko Ťahanovce. A je to beh na dlhé
trate. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Špak, po ňom pán poslanec Gibóda.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Je pravdou, že to slovo
„chiméra“ fakt bolo nešťastné a je pravdou, že aj pán Olexa z kraja, ktorý túto vec rieši,
tak povedal, že: “áno, je to budúcnosť a veľmi vzdialená budúcnosť“. Tak isto je
pravdou, že pred dvoma rokmi, v novembri to budú dva roky, som vybavil s majiteľom
výrobne tram trainov, že nám tu za poplatok prídu otestovať tú tram trainovú dráhu. A
keď ešte tri roky počkáme, tak už nebude čo testovať, lebo záruka padne. A keďže mám
informáciu od pána Olexu, že najskôr 22 možno nejaký tram train môžeme uvažovať,
tak si myslím, že nie je to už vôbec srandovné. Ak tu pustíme tram train, čo i len mesiac
po konci záruky, bude zle. A ešte možno z toho šoku pána poslanca Ihnáta som
prekvapený, lebo už pred 3 rokmi to jasne pán kolega Olexa povedal na komisii
dopravy, že s tým tram trainom sa neráta a ani s električkami na Ťahanovce, takže
nechápem, z čoho je teraz šokovaný a je tu obrovské prekvapenie uňho. No a... (pozn.:
zaznel zvukový signál)
p. Raši, primátor mesta: Prosím vás, prešla vám minúta.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát, nech sa páči. Teraz ste do rozpravy alebo
faktickou? Čiže najprv faktické poprosím. Gibóda a pán poslanec Dečo a potom do
rozpravy pán poslanec Ihnát.
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Som rád, že pán poslanec
Špak spomenul to, čo spomenul, lebo presne na toto som chcel nadviazať. Keď sa tu
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bavíme o nejakej viere v budúcnosť, ako to pomenoval pán viceprimátor Petruško,
možno budúci primátor, tak vieru máme všetci, ale bolo by dobre si overiť to, že čo tu
máme, bude aj fungovať. Takže opäť uvažujte o tom, že ak po záruke tu pustíme nejaký
tram train a ten spadne, tak to už nebude na hlavu asi nikoho z vás, kto tu sedí, pretože
tu už asi nebude. A ku pánovi Jakubovovi, poprosím ho, aby nepoužíval cudzie výrazy,
keď nevie, čo znamenajú. Lebo pomýliť si budúcnosť a slovo chiméra, je to vlastne
významovo niekde úplne inde. Takže ja by som ho poprosil, aby v budúcnosti trošku sa
zamyslel nad tým, aké vyhlásenia dáva, lebo po tom vlaku do Vianoc to už nie je
prvýkrát. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Dečo.
p. Dečo, poslanec MZ: Faktická poznámka. Mňa veľmi mrzí, že sme prešli až k tej
integrovanej doprave, lebo my zatiaľ riešime, či niekto dostane 4 eurá na hodinu ako
šofér, pretože máme najslabšie platených šoférov v porovnateľných mestách v republike
a aj keď sa Janko Jakubov pomýlil a opravil, podľa mňa sa ani nemusel, lebo fakt
v danej situácii je tá integrovaná doprava chiméra. A žiaľ, Janko, nie je to len tvoje,
akože pomýlenie sa, ale oficiálny predstavitelia VÚC-ky, a teraz nebudem radšej
hovoriť mená, zástupcovia médií to možno vytiahnu zajtra alebo niekedy neskôr,
oficiálni predstavitelia VÚC-ky, aj odborní pracovníci, aj vrcholní politickí pracovníci
sa aj v súkromných rozhovoroch aj verejne niekoľko krát vyjadrili, že je to chiméra.
Takže prosím vás, riešme aspoň dopravný podnik v základných funkciách.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne za slovo. Čiže, ja by som pripomenul, aby
pán generálny riaditeľ mi potom odpovedal na moje otázky, že v akom stave vlastne ten
dopravný podnik je a ako s tými pokutami potom tých občanov, ktorí keď prestúpia
vlastne a ten autobus mešká, atď., aby to vlastne oni nejak necítili. To je tá jedna vec.
A druhá vec, ja budem reagovať na pána Špaka, musím reagovať, že ten systém
integrovanej dopravy v komisii dopravy a výstavby sa riešil už v roku 2013, 2014.
Vtedy tam bol pán Šarak a nám to prednášal vlastne, že v roku 2016 sa to nejakým
spôsobom spustí. Ja práve chcem poukázať teraz, nie na celý integrovaný spôsob, ale ja
chcem poukázať na to, že bola možnosť v programovacom období 2014 - 2020 získať
financie aj na električkovú trať na Sídlisko Ťahanovce. A tá jednoducho nie je. Čiže ja
sa budem pýtať naozaj, kto je za to zodpovedný, prečo sa takýmto spôsobom konalo,
prečo to nie je zapracované v tomto programovacom období?! Potom je to naozaj
chiméra, ako povedzme si a môžeme len snívať. Čiže, tá časť mesta Košice tiež musí
odpovedať a samozrejme VÚC, ako hovoríš, Laco Olexa tam pracuje na tom, tak
jednoducho tiež tak isto. Ale mňa zaujíma, teraz som mestský poslanec a ma zaujíma,
prečo to nie je v programovacom období 2014 - 2020 zapracované vôbec? Ďakujem
pekne.
p. Raši, primátor mesta: Pán námestník.
p. Petruško, námestník primátora: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Rýchlo, krátko. Tram
train. Čo sa týka skúšky, pokiaľ by sme neboli vyskúšali tieto trate aj na tram train, tak
by sme ich nevedeli skolaudovať. Skúška bola riešená na takúto záťaž, ako, v podstate
bola projektovaná, inak by nám to nebolo prešlo. Ťahanovce, pán poslanec, súhlasím
s tebou, lebo že bolo vhodné, len pokiaľ viem, najväčší problém, ktorý sme tu dnes
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otvárali, sú majetkovo-právne vzťahy. Pokiaľ tam nie je riešené a vieš veľmi dobre, ako
to na Ťahanovciach je s tými majetkovo-právnymi vzťahmi, pokiaľ toto nie je
vyriešené, my zatiaľ môžeme len snívať o tom, že budeme ťahať električkovú trať na
Ťahanovce. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Jakubov.
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát, toto
vôbec nie je pravda. Po našom nástupe v roku 2010 nebol dostatok finančných zdrojov
v eurofondoch na to, aby sa realizovala električková trať na Ťahanovce. Po druhé, bolo
to stále súčasťou projektu Železníc Slovenskej republiky, čo sme dostali len tú prvú
etapu, po ťažkých bojoch. A to vieš veľmi dobre a len ten finančný objem, ktorý bol na
násobne väčšiu investíciu, vrátane majetkovo-právneho vysporiadania a na dotiahnutie
električky v ďalších dvoch etapách cez križovanie železničnej trate na Ťahanovce by
sme potrebovali ďaleko dlhší čas a ďaleko viac peňazí, ako minulé programovacie
obdobie. Takže tvoj názor je, prepáč, ale absolútne scestný. A k pánovi Gibódovi,
pokiaľ by sme spočítali môj jeden brept a bonmot oproti všetkým jeho, odkedy je
poslancom tohto zastupiteľstva, tak myslím si, že z toho vychádzam absolútne
pozitívne. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát, si bol posledný v rozprave,
reagovať chceš na seba? Lebo poslanec v rozprave si bol prihlásený a teraz je faktická.
Tak, čiže. Nech sa páči minúta ako pripomienka k bodu.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Jaj. Môžem? Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ja
som v tejto IKD-čke nesedel sám so sebou, ale naozaj som sedel s odborníkmi, ktorí mi
tieto veci vysvetlili. Aj mi vysvetlili ten balík 555 tis. eur vlastne, ktorý potom 100 tis.
potom došlo do Košíc, čiže celý spôsob ako toho systému, ako sa to vtedy uskutočnilo,
som mal na stole položený. Z tohto dôvodu ja sa pozerám na to. Bolo mi jasne
povedané, že na vysporiadanie pozemkov na Sídlisku Ťahanovce alebo na Sídlisko
Ťahanovce peniaze boli. Práve z tohto balíka, ktoré by sa získalo. Tých 555 tis. bolo
z programovacieho obdobia 2007 - 2013. Čiže to je tých 555 tis. alebo tých 100 tis.,
ktoré Košice dostali. Ale 2014 - 2020 jednoducho o tento systém riešenia aj tej
električkovej trate alebo dopravy na Sídlisko Ťahanovce sa už nikto nezaujímal. Čiže na
toto ja poukazujem práve a peniaze na vysporiadanie pozemkov by sa našli. Boli
v tomto balíku. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Betuš.
p. Betuš, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. A úplne sme odišli od témy. Preto predkladám
procedurálny návrh o ukončení diskusie, aj ten návrh, ktorý predložil pán poslanec Dečo
uznesenia. Teda, procedurálny návrh ukončiť diskusiu. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 19 -

za: 28, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. To bol procedurálny návrh. Čiže teraz budeme hlasovať
o jednom návrhu na mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré by sa venovalo financovaniu. Len
musím upozorniť, pán poslanec, že po 31.8. nemôže byť schválené nič, čo by mohlo
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mať negatívny dopad na rozpočet. Tzn., že tak či tak môže byť návrh navýšenia
rozpočtu dopravného podniku až súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2018 s tým, že teraz
budeme hlasovať o bod alebo dva, o návrhu zmeny rozpočtu, kde okrem mestských
častí a ostatných vecí, sú vyčlenené financie aj pre Dopravný podnik mesta Košice do
limitu, ktorý mesto môže mať. Čiže ja by som skôr navrhoval, aby sa normálne, keďže
tu boli otvorené otázky nesúvisiace s týmto bodom, lebo tu bola aj IKD-čka, MET-ka,
potom to boli veci súvisiace s uznesením, ako ho predložil pán poslanec Jutka, keď
vznikla komisia, teda s financovaním podniku, s vodičmi, atď. Čiže z môjho pohľadu,
by bolo lepšie pripraviť sériu rokovaní pre poslancov mestského zastupiteľstva, kde
dopravný podnik pripraví aj s mestom informáciu k IKD-čke, k MET-ke, potom
ohľadom navýšenia finančných prostriedkov a kde by sa prebrali závery komisie. Lebo
to je na niekoľko sérií po niekoľkých hodinách, čiže závery komisie, ktoré by sa prešli
s poslancami a tých výsledkom bude potom návrh na rozpočet roku 2018. To na
mestskom zastupiteľstve nijako nevyriešime teraz. To musí byť návrh rozpočtu na
financovanie podniku. Čiže navrhujem skôr toto riešenie, ako zvolať kvôli tomu
mimoriadne zastupiteľstvo. Nech sa páči, návrhová komisia.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia má jeden návrh
v rámci tohto bodu, predložený pánom poslancom Dečom v znení: „Mestské
zastupiteľstvo žiada primátora mesta Košice o zvolanie mimoriadneho mestského
zastupiteľstva na tému dofinancovanie a riadenie Dopravného podniku mesta Košice.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 20 -

za: 11, proti: 3, zdržali sa: 18

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že Tento návrh neprešiel.
Poprosím o návrh na uznesenie pôvodný.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Žiadny iný návrh nebol.
p. Raši, primátor mesta: Dobre, ďakujem pekne. Končím rokovanie o tomto bode.
--Bod č. 11
Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2017
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania. Je to Monitorovacia správa
programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2017. Otváram k nej rozpravu. Keď budú
otázky, tak pani Ing. Kažimírová by na ne odpovedala. Pán poslanec Gibóda, nech sa
páči.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja mám iba dve pripomienky k materiálu, ktoré
nám boli predložené. Jedna sa týka materiálu, ktorý je nazvaný PR k 30.06.2017, čo
znamená, je to nejaké čerpanie. Chcem upozorniť zhotoviteľa tejto tabuľky, že tu má
chybu. To znamená, sú tu uvedené kapitálové príjmy spolu, respektíve príjmy spolu
bežné aj kapitálové, vo výške 60 %, čož nezodpovedá realite, ale ani ostatným
materiálom. Čo znamená, poprosil by som to pred zverejnením, alebo pri zverejnení,
nejakým spôsobom upraviť, aby tam bola tá správna suma a skontrolovať aj zvyšok
týchto tabuliek, aby správne prepočítavali čerpanie, aby sme my poslanci potom neboli
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nejakým spôsobom zavedení tými percentami, lebo predpokladám, že aj kolegovia sa
častokrát pozerajú skôr na tie percentá, ako na tú skutočnú sumu. A druhá vec o ktorú
som chcel požiadať, sa týka úverov k 30.06.2017. Je to prehľad našej dlhovej služby
a vývoja dlhu. Chcel som poprosiť pána primátora, nebudem to dávať ako uznesenie,
myslím, že po tom, ako bol ústretový voči môjmu kolegovi, čo sa týka nejakých tých
uznesení, ktoré sú otvorené, tak by mohol byť ústretový aj tuná. A chcel by som
poprosiť o spracovanie výhľadu splátok úverov na jednotlivé roky. Máme tuná
plánované splátky istiny iba do roku 2018 a ja by som poprosil, aby tento výhľad bol
spracovaný až do konca toho úveru, ktorý máme aktuálne, najdlhšie trvajúceho, to
znamená, že je tu nejaká obnova bytového domu Šoltesová do roku 2034. To znamená,
že za jednotlivé roky, aby sme pri schvaľovaní, napríklad rozpočtu v decembri tohto
roku, mali prehľad, ako v ďalších rokoch bude stúpať, respektíve klesať, aktuálne
zakontrahované tieto naše úvery, ktoré máme voči súkromným nejakým bankám alebo
spoločnostiam. Čiže toto by som poprosil. Myslím si, že to nie je problém a bude to aj
pekný prehľad pre kolegov do budúcnosti, aby mali sme nejaký prehľad o tom, že koľko
nás v tých jednotlivých rokoch v budúcnosti čaká.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Poprosím pani Ing. Kažimírovú, aby pripravila,
upravila tabuľky tak, aby boli čitateľnejšie pre poslancov a ten vývoj dlhu, aby sme
mali. Spracujete to a pošlete poslancom. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu a poprosím
návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo berie na
vedomie Monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2017.“
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 21 -

za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 12
Návrh na 2. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2017
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu č. 12, je to Návrh na 2. zmenu programového
rozpočtu mesta Košice. K tomu krátko uvediem materiál. V tabuľke, ktorú máte, návrh
na druhú zmenu rozpočtu, je to urobené najprehľadnejšie. Spomeniem len niekoľko
základných informácií, čo sú dôležité. Spomínali sme dopravný podnik, čiže máme tu
400 tis., je to doplatok za rok 2017, plus kapitálový transfer 190 tis. na
spolufinancovanie fondov európskej únie, teda, aby to dopravný podnik nemusel dávať
z vlastných peňazí, plus kapitálový transfer na dopravné zariadenia, takisto pre
dopravný podnik. Z toho, čo sme hovorili naposledy, sa zmena rozpočtu týka najmä
týchto položiek. Ako som už spomínal pred chvíľou, zmena rozpočtu môže byť urobená
iba do takej sumy, aby celkové zmeny, ktoré prebehnú, môžu mať nulový alebo
pozitívny vplyv na rozpočet mesta. Teda nemôže byť urobená zmena taká, ktorá by
v období po 31.08. kalendárneho roku mala na rozpočet negatívny dopad z hľadiska
hospodárskeho výsledku. Čiže, tie základné zmeny, ktoré sú navrhnuté, okrem tých, čo
som spomínal, je financovanie veľkých a malých mestských častí. Doteraz mali mestské
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časti schválené účelové transfery po 30 tis., plus na šport po 10 tis. Malé mestské časti
po 10 tis. a na šport po 5 tis. Teraz sa navrhuje dať mestským častiam plus 50 tis. eur a
malým mestským častiam plus 25 tis. eur. Čiže celkovo to bude na mestské časti, na
veľké po 90 tis., na malé po 40 tis. eur za rok. Po druhé, tak ako sa sľúbilo, budú
dofinancovaní, sú sociálne služby v mestských častiach a neverejní poskytovatelia. Je to
objem 43 tis. Je tam aj účelová dotácia na Národné tenisové centrum Košice. V ďalších
materiáloch je napríklad aj definitívna zámena pozemkov medzi ministerstvom vnútra
a štátom a mestom Košice, kvôli tomu, aby sa mohla realizácia Národného tenisového
centra začať robiť. Je tam z tých väčších položiek bežný transfer pre Správu mestskej
zelene na to, aby sa zrealizovala piata a aj šiesta kosba na základe požiadaviek
z mestských častí. V minulom roku bolo urobených iba 3 a pol kosby a bolo to vnímané
negatívne. Takže to sú tie základné návrhy na zmenu rozpočtu a otváram k nemu
rozpravu. Pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. Pán primátor,
posielal som mail, dokonca 12.7.2017 o 9:53 na vedenie mesta, tak isto aj na Radu
starostov predsedovi, a to je pán Jakubov. Ten mi odpovedal, musím povedať. Ten mi
odpovedal ako jediný. Vy, ako vedenie mesta, ste ma ignorovali a jednoducho ste mi
neodpovedali. Dával som návrh na zmenu v tom, že z tohto balíka 4 mil. 610 tis. eur,
ktorý sme získali za Kosit, tak mestským častiam vyhradiť: veľkým 100 tis. eur
a malým 60 tis. eur. Ja si myslím, že keď sme dokázali, fakt aj som, ako som to aj
krásne odôvodnil, že 13 miliónov eur sme dokázali v kauzách vyplatiť, a to je
Strellingstav a OutClaim v Dopravnom podniku mesta Košice za minulé roky a nebol
problém vlastne s týmto. Teraz je obrovský problém vôbec navýšiť o 10 tis. eur pre
mestskú časť. Tie mestské časti naozaj sú poddimenzované a tie investičné zámery,
ktoré chcú robiť, tak jednoducho môžu robiť jedine s tým, keď nejaké peniaze dostanú.
Skúsme pouvažovať naozaj aj starostovia veľkých, malých mestských častí, teraz sme
tu, prerušme, pre mňa za mňa, rokovania na 10 minút a dohodnime sa, ale bolo by dobré
z tohto balíka, však je tu prebytok 3 mil. 597.380 eur, aby tie mestské časti dostali ešte
niečo. Čiže do 100 tis. eur ako mimo toho športu a mimo tých 10 tis., ktoré tam dostali
ešte. Čiže vyrovnať to na 100 tis. a malé, menšie mestské časti 60 tis. eur. Ďalej sa
chcem opýtať, či tieto peniaze, ktoré sú tu ako transferované, tých 50 pre veľké zatiaľ
a 25 pre malé, či je potrebné, alebo je to nutné vyčerpať do konca roku? Čiže je tam
podmienka vyčerpania do konca roku? Prečo? Chcem vedieť, vlastne, ako poslanec sa
pýtam. Ako to je viazané vlastne? Aký je dôvod? No a ďalej čo s tými peniazmi vlastne,
ostanými, čo sú v prebytku ako? Ja neviem, či pôjdu do rezervného fondu? Alebo ako?
Ale skúsme pouvažovať, naozaj, pán primátor. Teraz je možnosť. Už desiatky, už
desiatky ďalších rokov nebude možnosť pre mestské časti urobiť to, že by sa im niečo
pridalo. A som prekvapený, že ja, poslanec mestského zastupiteľstva, toto spomínam
a jednoducho starostovia mestských častí, ako, neviem, dúfam, že sa prihlásia do
rozpráv, ale zabojujú o tieto peniaze, lebo môj názor je, že to je jediná šanca teraz tieto
peniaze preinvestovať do mestských častí a na investičné zámery. Už takáto možnosť
nikdy viac nebude. Vďaka pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. Takáto možnosť bude znova. Keď sa
bude schvaľovať rozpočet na rok 2018. Pretože po prvé, ide o financie, ktoré musia byť
vyčerpané v tomto roku. Vyčlenením, aj keby sa, upozorňujem, aj keby sa dalo vyčleniť
viac prostriedkov, mohli by mať mestské časti problém ich minúť. Musia byť vyčerpané
v tomto roku. Ale prejdem aj k tomu B). Nedá sa pridať viac nikomu. Nie kvôli tomu,
že by neboli peniaze. Ako som už povedal, zákon hovorí o finančných operáciách, ktoré
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môžu byť robené po 31.08. Bolo to vysvetľované aj na Rade starostov. Moja otázka
logická bola tak isto, keď mesto dostalo za Kosit 4,6 milióna eur, môžeme rozdeliť 4,6
milióna eur v tomto roku? Nemôžeme. O financie, ktoré, potom to vysvetlí pani Ing.
Kažimírová, my máme na rozdelenie 1 mil. 12 tis. eur a tie rozdeľujeme do posledného
eura. Keby sa schválilo uznesenie, ktorého návrhom bude rozdelenie finančných
prostriedkov vo väčšom objeme ako 1 mil. 12 tis., porušíme zákon a toto uznesenie je
neplatné. Čiže rozdeľujeme všetko, čo rozdeliť môžeme a tá štruktúra je preto taká, že
ide po 50 veľkým mestským častiam, po 25 nad to, čo dostalo malým mestským
častiam, na kosbu, na sociálne služby, atď. Čiže, aj keby mestské časti všetky boli
pripravené viac peňazí vyčerpať do konca roka, toto uznesenie by bolo neplatné, lebo by
sme porušili zákon. A ten zákon bol prijatý preto, lebo aj mestá a obce, aj hospodárenie
sa podieľajú na celkovej ekonomike štátu. V minulosti sa stávalo to, že mestá a obce
hospodárili vo výrazne prebytkovým rozpočtom, v plusoch a koncom roka, keď sa
zvýšili peniaze, sa robili investície a z hľadiska štátu a štátneho rozpočtu sa nedalo
predvídať, aký ten záverečný účet bude práve kvôli tomu, že máme viac ako 2.900
miest a obcí v našom štáte. Čiže preto po 31.08. sa môžu robiť iba operácie s nulovým
alebo pozitívnym dopadom a preto máme na minutie v tomto roku vyčlenených iba 1
mil. 12 tis. 620 eur a všetky tieto prostriedky dávame. Akonáhle by sme to prekročili,
celý tento úkon bude protiprávny a teda by sme nemohli dať nikomu nič. Takže viac
tých prostriedkov nemôžeme rozdeliť. Vidím to aj ako výhodu, lebo financie, ktoré sme
dostali za Kosit, môžeme presunúť a môžu byť použité, až sa rozhodnete, aj na podporu
dopravného podniku, aj na navýšenie finančných prostriedkov mestským častiam
v rozpočte na rok 2018 a na čokoľvek iné. Čiže naozaj, teraz môžeme rozdeliť len 1 mil.
12 tis., čiže, aj keby ste to odsúhlasili, nič s tým nemôžeme urobiť. Bolo to vysvetlené,
resp. podané aj na Rade starostov. S faktickými ešte, ospravedlňujem sa, že taká dlhšia
vsuvka, len som považoval za dôležité to povedať. Pán poslanec Jakubov, pán poslanec
Gibóda potom.
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pán primátor. Presne ako si to
povedal. Pán poslanec Ihnát, takto to bolo odkomunikované aj na Rade starostov
a keďže pán riaditeľ to jednoznačne takto vysvetlil a zdôvodnil, Rada starostov sa
stotožnila s týmto materiálom, aj s týmto prerozdelením, teda prítomní starostovia
a odporúčali tento materiál v takejto polohe na mestskom zastupiteľstve prerokovať
a schváliť. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Teraz pani poslankyňa Kovačevičová s prodecurálnym? Či nie? Nie.
Pán poslanec Gibóda s faktickou, ďakujem.
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. No, pán poslanec Ihnát,
buďme radi, že nemôžeme prerozdeliť všetko, lebo by sme všetko minuli na nejaké
bežné výdavky. A ja som tiež rád, že môžeme minúť iba túto sumu. A mrzí ma, že
sumu, peniaze, ktoré sme získali, týchto 4 milióny, ktoré sme získali za predaj Kositu,
za predaj nášho majetku, ktorý nám prinášal nejakú, možno v budúcnosti nejaký zisk
a celkom mal nejakú hodnotu, tak tento zisk z tohto predaja ideme prejesť, ako sa vraví.
Takže, to len toľko, preto som rád, že nemôžeme minúť viac, ako ten milión.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Ja verím, že mestské časti budú rozumné a neprejedia to,
ale rozdelia to na investície potrebné pre občanov svojich mestských častí. Pán poslanec
Polaček, nech sa páči.
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p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Isto mnohí viete, že sa často k rozpočtu
a k zmenám vyjadrujem. Mrzí ma tých 4,6 milióna eur, ktoré sme utŕžili za Kosit,
s ktorým som ja osobne nesúhlasil a stále to budem tvrdiť. Jednoducho, ideme možno,
z môjho pohľadu, nesystémovo rozdeľovať. Lebo mne, ja nemám problém s tým, aby sa
mestským častiam dali peniaze, ale mne chýba v tom systém. Ja by som bol veľmi rád,
keby, proste, sa dnes povedalo, že takto navyšované prostriedky budú dostávať aj do
budúcnosti. Aby jednoducho vedeli, plánovať. Čiže mne chýba systém. A pán primátor
dovoľte, mám pár otázok, verím že mi odborní referenti zodpovedia moje otázky. Takže
keď dovolíte, k rozpočtu. V meste kultúry a športu, Program 8, posúvame 49 tis. eur pre
krytie nákladov na prenájom súvisiacim s tenisovým centrom. Bod 50 hovorí o tom, že
za 1,6 milióna eur posúvame prenájom majetku pre túto spoločnosť. Mňa zaujíma, čo
budeme za 49 tis., toto NTC-čko, čo to bude za tých 49 tis. eur kupovať. Nie je to tu,
nevidím to, prosím o informáciu! Zároveň starostlivosť, zeleň 170 tis. na piatu a šiestu
kosbu. Prepáčte mi, ja mám v tomto obrovské výhrady. Roky rokúce sa tu kosilo
dvakrát, trikrát, možno štyrikrát. Pozrel som si poveternostné podmienky za rok 2016,
15 a porovnal som ich s rokom 2017. Nie je pravda, že tento rok bol, nejak, extrémne
iný voči iný rokom. Príde mi to mrhanie prostriedkami, ak zoberiem do úvahy, že nás tu
niekoľko rokov, sme boli opíjaní tým, že takto to je. Ja si pamätám, keď Mestská zeleň
žiadala mestské časti, aby prispeli na kosbu, aby to bolo spolufinancovanie a zrazu,
opäť nesystémové, dnes rozbijeme 170 tis. eur. A čo bude o rok? Je to nesystémové.
Proste povedzme si, že chceme robiť 6 kosieb, prijmime uznesenie a takto financujme
zeleň. Ale na to, že máme a dneska rozbijeme, lebo je tu, možnože, november,
jednoducho podľa mňa je to opäť niečo nesystémové! Čiže by som rád aj k tomuto
počul stanovisko. A tretia otázka sa týka opäť dopravného podniku, tých 120 tis. eur. Tá
otázka znie tak, že ak 120 tis. eur presúvame z verejného osvetlenia a dávame
dopravnému podniku a tá veta pri tom dopravnom podniku znie tak šalamúnsky, že: „aj
na údržbu verejného osvetlenia, aj na niečo iné“. Ja sa pýtam, či musíme urobiť tento
prevod? Či jednoducho nemôže dopravný podnik z tejto položky prostredníctvom mesta
čerpať na to verejné osvetlenie tých 120 tis. eur? Príde mi to opäť, dáme do dopravného
podniku 120 tis. eur, bohvie koľko pôjde na osvetlenie, a čo s tým zasa látame? Nemám
na to odpoveď. Poprosím tieto 3 otázky zodpovedať. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec, myslím si, že svoj názor, či kosiť, či nekosiť vyjadríte
hlasovaním. Kosba, piata a šiesta kosba, vznikla na požiadavky mestských častí
a neviem si predstaviť lepšie využité finančné prostriedky, ako pri počasí, ktoré je, keď
sa striedali teplé so studeným počasím, ako kosiť. Myslím si, že nenájdete mestskú časť,
ktorá by chcela, aby sme nesystémovo nekosili. Hej? Čiže, je to požiadavka mestských
častí, s ktorou sa plne stotožňujeme. A piata a šiesta kosba konečne mesto vykosí tak,
ako si to občania prajú. A v rozpočte na budúci rok môžete schváliť znova, ja verím, že
to aj schválite, piatu, šiestu kosbu, toľko finančných prostriedkov, ako ich bolo treba. Aj
minulého roku, keď sa urobili nie celé štyri kosby, boli sťažnosti od mestských častí na
to, že tých kosieb je málo. Ale, keď sa rozhodnete, že nechcete piatu a šiestu kosbu, tak
nebude a môžeme tu žiť ako v džungli. Pán poslanec Jakubov, nech sa páči.
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Pán kolega Polaček,
nesystémové kosenie 5, 6. Ja som stavbár, ja si nedovolím povedať, ale tak odborníci zo
správy zelene ako aj subjekty, ktoré realizujú kosbu, ktoré majú odborníkov tvrdili, že
ak chceme dostatočne ošetrovať trávniky, potrebujeme minimálne 5, 6 kosieb. To nie je
môj výmysel. Pretože pokiaľ sa realizuje menej kosieb, tak sa kosí tak vysoká tráva, že
sa nedá dostatočne upraviť tento terén. Nie som v tomto odborník, ale asi by ste si to
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mali odkomunikovať so subjektmi, ktoré tomu rozumejú. Takže, vyslovene to bola
požiadavka mestských častí a samozrejme aj správy zelene. A k pánovi poslancovi
Gibódovi na prejedenie peňazí. Všetky prostriedky, to je opäť bonmotik, ktoré idú do
mestských častí, sú účelovo viazané dotácie a musia byť preinvestované, respektíve
použité na rozvojové programy. Nemôžu byť použité na prevádzku a správu úradov.
Takže opäť nemáte dostatočné informácie.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Polaček, potom pán poslanec Petrvalský.
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Pán primátor, asi sa nerozumieme.
Ja nemám problém s piatou, šiestou kosbou, ja mám problém s tým, že tu robíme len
jednorazové riešenia. Že tu chýba systém. O tomto ja rozprávam.
p. Raši, primátor mesta: Pán Polaček, zle rozprávate. Pretože, aj keby sa mestské
zastupiteľstvo uznieslo, že bude robiť 5, 6 kosieb každý rok, bez ohľadu na to, či bude
sucho alebo zima, tak keď sa v rozpočte kosby neschvália tak urobené nebudú mať. Tak
už nezahovárajte. Pán poslanec Petrvalský.
p. Petrvalský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne, pán primátor, za
slovo. Musím sa k tomu vyjadriť aj ja. Zhruba pred pol rokom sme mali sedenie so
Správou mestskej zelene, kde našou požiadavkou ani nebolo to, že kosiť, nekosiť. Ide
o to, že veľa ľudí sa nám sťažovalo, že na jar sa vysypali alergény z kvetov. Preto, lebo
sme prvú kosbu urobili dosť neskoro. Preto sme urobili neskoro, lebo sme boli
obmedzení finančnými prostriedkami a počítali sme s tým, že budú kosby len 4. A po
sedení so Správou mestskej zelene sme prišli na to, že firma, ktorá kosí, nám dala takú
možnosť, že zaplaťme 5 kosieb a šiestu nám urobia zadarmo, čo my sme privítali.
Samozrejme na mestskej rade som túto podmienku, alebo túto možnosť odkomunikoval.
Dostal som takú odpoveď, že bohužiaľ, ale tých 170 tis. na ukončenie tej piatej kosby
nemáme. Hľadali sa tam trošku iné riešenia, ale nakoniec, tým pádom, že sme predali
podiel v Kosite, čo veľa vlastne podporilo, hej, došlo k tomu, že máme možnosť
konečne šiesty krát kosiť. Či to bude systémové alebo nie, o tom budeme rozhodovať
my. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Petrenka, nech sa páči.
p. Petrenka, poslanec MZ: Ďakujem. Vážený pán primátor, pani námestníčka, pán námestník,
vážení kolegovia, vážené kolegyne. Finančná komisia predmetný materiál na rokovaní
komisii prerokovala. Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať
a schváliť Návrh na 2. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2017
v predloženom návrhu. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel najprv opýtať, v programe č.
4 Školstvo, je tu navýšenie o celkovo 640 tis. eur a je to rozdelené na dve položky: 147
a 493 tis. Pokiaľ sa nemýlim, tak tých 147 tis. je uvedených aj v rozpočte v rámci
príjmov zo štátneho rozpočtu. A chcel by som sa teda iba opýtať, iba pre upresnenie,
možno mi to pani Kažimírová vie vysvetliť, či teda tých 493 tis. ide z našich finančných
prostriedkov, alebo môžeme očakávať, že niekedy v budúcnosti ich tiež dostaneme zo
štátneho rozpočtu preplatené, alebo nejakým spôsobom zohľadnené toto navýšenie?
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A moja druhá otázka, druhá vec, sa týka tejto diskusie, ktorá sa tu rozšírila. Prepáčte,
pán Jakubov, ja mám správne informácie. Ja som nehovoril „že ideme prejesť na
úrady“. Ja viem, na čo slúžia dotácie, predsa len, nie som tu prvý deň. Takže ďakujem
za upozornenie. Len chcem poukázať na to, že pán primátor síce na konci júnového
zastupiteľstva oznámil, že starostovia nech sa pripravia, si projekty a tak ďalej, len
z osobnej skúsenosti s tým, ako sa nejaké projekty uvádzajú do života viem, že niečo
rýchlo presadiť za pol roka a zrealizovať do konca tohto roka je dosť ťažké. To
znamená, že ja by som bol radšej, keď ideme navyšovať, robme to systematicky.
Navýšme to od budúceho roku s tým, že to bude zohľadnené aj v ďalších rokoch, pre
tieto mestské časti a mestské časti budú pripravené s týmito svojimi projektmi, lebo už
majú túto informáciu, že sa to zvýši od budúceho roku. A hlavne, prepáčte mi, ale je to
určité prejedanie nášho majetku, pretože ak predáte niečo, čo je váš investičný majetok,
čo je niečo, čo ma dlhodobú veľkú hodnotu a namiesto toho, aby ste to investovali do
niečoho iného, čo má dlhodobú hodnotu, napríklad do vysporiadania pozemkov pod
Ťahanovcami, to by bola napríklad dobrá investícia pre obyvateľov do dlhodobého
fungovania nášho mesta, tak namiesto toho to zoberieme a použijeme to na piatu a
šiestu kosbu, prípadne na NTC dotáciu alebo na tieto mestské časti. A to je podľa mňa
nesystémové. A je to podľa mňa rozdávanie a je to rozdávanie predvolebné. A myslím
si, že aj pán Ihnát sa nemusí báť, lebo tie 3 mil. 500 tis., čo nám zostane ako prebytok,
tak určite sa nájde spôsob, ako ich minieme na takéto zmysluplné projekty, ako sú tuná,
v budúcom roku, teda v predvolebnom roku. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Petrvalský, po ňom pán poslanec Jakubov.
p. Petrvalský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. K tomu školstvu
toľko asi, viete ako funguje školstvo v tomto meste. Existujú originálne kompetencie
tohto mesta, existuje prenesený výkon štátnej moci v školskej správe a práve to, že
prichádzajú finančné prostriedky zo štátu, väčšinou súvisia s preneseným výkonom
štátnej správy v školstve. K tým 140 tis., to je spolufinancovanie žiadosti o poskytnutie
finančných prostriedkov v rámci rozvojového projektu Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu, podpora rozvoja výchovy, vzdelávania žiakov v oblasti telesnej
výchovy, športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej
telocvične a vybavenia. To znamená, že my v školstve nepracujeme len s tým, čo je
v rozpočte, ale vychádzajú, objavujú sa rôzne výzvy ministerstva školstva na rôzne
projekty. A aj tieto projekty postupne behom roku zapracuvávame. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pán poslanec za vysvetlenie. Pán poslanec Jakubov.
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ach, pán Gibóda. Prosím vás, nevyjadrujte sa
za starostov. Neviem, odkiaľ máte skúsenosti, možno z vašej mestskej časti, ale na Rade
starostov ani jeden starosta nepovedal, že bude mať problém s preinvestovaním týchto
finančných prostriedkov do konca kalendárneho roku. A prevažná väčšina starostov je
prítomná po mojej pravej ruke, v tejto miestnosti, niektorí sedia aj v poslaneckých
laviciach, tak sa ich opýtajte, či aspoň jeden z nich má problém s preinvestovaním
týchto finančných prostriedkov na investičné akcie alebo na rozvoj? Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pani starostka, pani poslankyňa Kovačevičová, nech sa páči.
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne za slovo. Tak ja by som chcela sa vyjadriť
k tomu, že už tu padli slová, že mestské časti prejedia nejaké finančné prostriedky.
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Môžem poslancov, ktorí majú určité pochybnosti, túto myšlienku im vyvrátiť, pretože
som presvedčená, že každá jedna mestská časť je už pripravená a má kvalitné projekty.
To neznamená, že, možno už niektorým mestským častiam bežali určité projekty a tieto
finančné prostriedky môžu vlastne prekryť ich projekty a tým pádom finančné
prostriedky ostanú vo fonde mestskej časti. Takže to je jedna vec. My sa tešíme
každému jednému euru. Čo by som možno chcela povedať za starostov, možno, trebalo
by myslieť aj na to navýšenie, určité percento, podielových daní pre jednotlivé mestské
časti, možno toto zohľadniť. Treba mať na pamäti a na zreteli, že opäť vo verejnom
sektore nabieha povinné zvyšovanie miezd. To je jedna vec. Ďalšia, čo sa týka kosieb,
absolútne s tým nesúhlasím. Je to demagógia, trikrát do roka kosiť. Jedna tragédia!
Mala som, ako starostka, stovky sťažností. Bola to takmer metrová tráva. Tým, že
v Mestskej časti Košice - Nad jazerom máme vodu, Hornád, naše klimatické podmienky
sú na to, aby sa kosilo šesťkrát, takže som veľmi rada. Obyvatelia to veľmi vítajú
pozitívne a aj do budúcna v podstate je potrebné, aby sa šesťkrát kosilo. Stále sa
pýtame, ako to v západných krajinách vyzerá, pekne, ako je všetko upravené, pokosené.
No samozrejme, pretože sa to robí systémovo a dlhodobo. Čiže šesťkrát treba kosiť
jednotlivé mestské časti. Ďakujem veľmi pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne pani starostka. Pán poslanec Gibóda
s faktickou.
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Takže predali sme Kosit,
aby sme mohli kosiť. Teda ja dúfam, že nám tie finančné prostriedky vydržia ešte na
veľa rokov od tohto kosenia. Je mi ľúto, že pani starostka nepresadzovala šesť kosieb od
začiatku tohto volebného obdobia pre mestské časti a pre toto mesto. A je mi ľúto, že
kolegovia nepochopili, respektíve skúsim to teda konkretizovať. Nemyslím si, že
mestské časti, ako také, prejedia tieto prostriedky. Myslím si, naopak, že my, ako mesto
Košice, prejedáme tieto finančné prostriedky tým, že nesprávne špecifikujeme na čo by
sa tento balík, veľký balík, mal minúť. Nemá sa minúť na malé projekty. A čo sa týka
kosieb, na to máme hľadať prostriedky v našom bežnom rozpočte. Toto nie je bežný
rozpočet. Toto je jednorazová záležitosť. To budeme, akože, keď o 5 rokov budeme
mať zase iba na 3 kosby, tak čo predáme? Dopravný podnik? Alebo, ja neviem, ja,
akože, predáme podiel vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti? Ako, možno
pán Hreha predá byty a bude mať na to. Ja neviem ako, čo predáme.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Betuš, nech sa páči.
p. Betuš, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Pán Gibóda, úplne pokojne
príďte na Sídlisko Ťahanovce a dáme vám nejakú plochu, kľudne príďte pokosiť
a kúpime vám ešte aj pivo, poldeci aj párky, alebo niečo vám poskytneme k tomu.
Pretože to, čo sa deje s kosením, vy asi ani nemáte šajnu, čo sa deje na sídliskách, aké
odporné, zložité telefonáty musíme riešiť my starostovia, pretože sa jednoducho
nekosilo. Ale od kosenia poďme preč. Chcem povedať takto, k ďalšej vašej poznámke,
nikto na Sídlisku Ťahanovce, a predpokladám, že ani moji kolegovia starostovia, nič
nepreje. V stredu máme zastupiteľstvo, môžete si tam prísť, môžete sa tam prísť
posadiť, vypočujete si do akých všetkých činností tieto zdroje pôjdu. Určite nepôjdu na
kávičky, na párky a na takéto veci ako máte možno vy predstavu. Veľmi ma mrzí, že sa
takto vyjadrujete k týmto zdrojom. Všetko.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu a poprosím návrhovú
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komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo schvaľuje po A) 2. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok
2017. Príjmová časť, bežné príjmy: 1.088.173 Eur podľa predloženého návrhu.
Výdavková časť, bežné výdavky: mínus 69.607 Eur podľa predloženého návrhu
programy 1 až 6. Kapitálové výdavky: + 2.170.400 Eur podľa predloženého návrhu
programy 1, 5, a 7. Finančné operácie podľa predloženého návrhu. Prebytok rozpočtu
podľa predloženého návrhu. Po B) Účelové finančné prostriedky pre mestské časti
nasledovne: po a) opatrovateľská služba vo výške 15 tis. Eur podľa predloženého
návrhu, po b) účelové finančné prostriedky pre jednotlivé mestské časti na rozvojové
projekty podľa predloženého návrhu. Prílohou uznesenia sú tabuľky 2. zmeny
programového rozpočtu mesta Košice na rok 2017.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 22 -

za: 32, proti: 1, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili, ďakujem pekne.
--Bod č. 13
Dotácie na mládežnícky šport - futbal
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme ešte jeden bod a potom by som dal krátku prestávku. Bod
číslo 13 Dotácie na mládežnícky futbal. Poprosím pani viceprimátorku, aby predniesla
materiál.
p. Lenártová, námestníčka primátora: Vážený pán primátor, ctený poslanecký zbor, tento
materiál vznikol na základe jednak toho, že sme ešte potrebovali rozdeliť 120 tis., ktoré
ostávali na mládežnícky šport. Ako viete, došlo k zániku klubu FC VSS a keďže bolo
publikovaných mnoho dezinformatívnych článkov, v meste v mesiaci auguste prebehlo
jediné oficiálne stretnutie trinástich futbalových klubov i jeho zástupcov s nami,
s predstaviteľmi mesta Košice, kde sme sa myslím si, že veľmi korektne dohodli.
A výsledkom toho je materiál, ktorý máte pred sebou alebo, ktorý ste si už samozrejme
určite prečítali. Dôležité bolo rozdeliť peniaze tak, aby kritériá boli čo
najspravodlivejšie. Po spoločnom rozhodnutí alebo po spoločnej diskusii, sme 70 tis.
rozdelili na dofinancovanie športovej infraštruktúry nám Základnej škole Užhorodská.
Ako viete, prebehla rekonštrukcia ihriska, futbalového, kde sa bude môcť celoročne,
keďže tam je umelá tráva a osvetlenie, kde budú môcť celoročne prebiehať tréningy.
Toto ihrisko máme v ďalšom materiáli ako odňatie zo správy Základnej školy
Užhorodská, kvôli tomu, aby ho mohli využívať všetky futbalové kluby, čomu doteraz
tak nebralo. Ešte sa dofinancuje zázemie na Základnej škole Požiarnická, Družicová,
kde prebiehajú futbalové tréningy a multifunkčné ihrisko na Základnej školy Šaca.
Ostatných, alebo 50 tis., ktoré ostalo sa podľa kľúča, ktorý navrhol pán Mgr. Šulek
z referátu športu sa rozdelila medzi jednotlivé kluby. Návrh ste dostali v dôvodovej
správe. Myslím si, že to je všetko, čo chcem povedať k tomuto materiálu a zároveň si
dovolím otvoriť rozpravu. Pán poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Pani navrhovateľka, chcel by som vás
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poprosiť, verím, že kolegovia budú s tým súhlasiť, aby, respektíve, ja keď som si pozrel
to uznesenie, nechcem nejakým spôsobom narúšať rozdelenie týchto peňazí pre
futbalové kluby, ale podľa môjho názoru, toto uznesenie je neurčité. Prepáčte mi,
nechcem sa nikoho dotknúť, FK Galactic, má podľa mňa to nejaké IČO a má to nejakú
adresu. Čiže, ak vás môžem poprosiť, navrhujem, aby sme, nakoľko, pán primátor
povedal, že bude prestávka, aby sme len prerušili, dopracovali to uznesenie o IČO
a adresy. A následne pristúpili k pokračovaniu tohto bodu. Ja si osobne myslím, že
uznesenie by malo mať aj niektoré prvky, ktoré identifikujú jednoznačne príjemcu.
Lebo FK Galactik, KC jednota Košice, sú to názvy týchto futbalových klubov, ja ich
nespochybňujem, ale myslím si, že by mali, toto uznesenie z dôvodu určitosti, by malo
obsahovať. V minulosti možno sme to prehliadli, teraz som si to všimol. Bol by som
rád, aby sme to proste takto urobili. Prípadne, aby sa nám právne oddelenie k tomu
vyjadrilo .
p. Raši, primátor mesta: Takže, chcem sa spýtať právneho, či je nevyhnutné, aby boli IČO
súčasťou takéhoto uznesenia alebo nie? Nie je tomu tak. Ďakujem pekne. Pán poslanec
Sitkár, nech sa páči.
p. Sitkár, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Dobrý deň kolegyne, kolegovia. Ja by som chcel len
poprosiť, som rád, že tu idú nejaké prostriedky na tie základné školy, pár dní dozadu
podpísala, myslím, Lokomotíva so Základnou školou Považskou tak isto nejakú
zmluvu. Bol by som rád, ak potom budúci rok v rozpočte sa objavili tiež nejaké
prostriedky pre Základnú školu Považskú. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne za podnet, pán poslanec. Pán poslanec Petrvalský,
nech sa páči.
p. Petrvalský, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. Komisia školstva,
športu a mládeže na svojom rokovaní 11. 9. tento bod prerokovala a odporúča
mestskému zastupiteľstvu ho prerokovať schváliť. Ďakujem veľmi pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu, poprosím
návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 577 podľa
predloženého návrhu po a) Dotácie vo výške 10.000,- Eur pre: FK Galaktik, KAC
Jednota Košice a FK Košická Nová Ves. Celkom 30 000,- Eur. Po b) Dotácie vo výške
3 000,- Eur pre: FA Benecol, TJ FK Vyšné Opátske, FK Krásna, FK Junior Šaca
a Slávia TU Košice. Celkom 15.000,- Eur. Po c) Dotácie vo výške 1 660,- Eur pre: FK
Junior Košice, ŠK Pyramída a TJ Lokomotíva. Celkom 4.980,- Eur a sumu 70.000,- Eur
presunúť na kapitálové výdavky, ktoré budú využité na infraštruktúru pre mládežnícky
futbal - futbalové ihriská a ich vybavenie podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 23 -

za: 31, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
Vyhlasujem nefajčiarsku prestávku do 11:30. Ďakujem pekne
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--Bod č. 14
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulíc „Ulica
Skalická“, „Ulica Svätovavrinecká“, „Ulica Malokarpatská“
p. Raši, primátor mesta: Ďalšími bodmi je séria všeobecne záväzných nariadení mesta Košice.
Bod číslo 14 je Návrh VZN na určenie názvu ulíc: Ulica Skalická, Ulica
Svätovavrinecká, Ulica Malokarpatská. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Chcem ešte
poprosiť poslancov, idú VZN, keď sa neschvália ulice, dosť ťažko sa to bude
vysvetľovať obyvateľom daných ulíc, že sme neboli uznášania schopní. Nikto sa nehlási
do rozpravy, uzatváram rozpravu. Počkajte chvíľu, počkajte, spočítam vás. Dobre.
Potrebujeme trojpätinovú väčšinu prítomných. Takže uzatváram rozpravu, nech sa páči.
Potrebujeme trojpätinovú väčšinu prítomných. Dobre. To by malo byť v poriadku.
Prosím, uveďte návrh uznesenia.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
VZN mesta Košice Určenie názvu ulíc „Ulica Skalická“, „Ulica Svätovavrinecká“,
„Ulica Malokarpatská“ podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 24 -

za: 26, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 15
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulíc „Ulica na
Košarisku“, „Hríbová ulica“, „Kozáková ulica“, „Ulica pod Hájmi“, „Lúčnicová ulica“,
„Plávková ulica“, „Bedľová ulica“
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania. Je to bod číslo 15 Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulíc: Ulica na Košarisku,
Hríbová ulica, Kozáková ulica, Ulica pod Hájmi, Lúčnicová ulica, Plávková ulica,
Bedľová ulica. Otváram k tomuto bytu 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 Určenie názvu ulíc „Ulica na Košarisku“, „Hríbová
ulica“, „Kozáková ulica“, „Ulica pod Hájmi“, „Lúčnicová ulica“, „Plávková ulica“,
„Bedľová ulica“ podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 25 -

za: 27, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
---
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Bod č. 16
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulice „Ulica na
Grunte“
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to bod číslo 16 Návrh Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulice „Ulica na Grunte“. Otváram
k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú
komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Mestské zastupiteľstvo schvaľuje VZN
mesta Košice Určenie názvu ulice „Ulica na Grunte“ podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 26 -

za: 28, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 17
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulice „Ulica pri
plavárni“ a verejných priestranstiev „Feldov park“, „Račkov park“
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to bod číslo 17 Návrh všeobecne
záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulice „Ulica pri plavárni“
a verejných priestranstiev „Feldov park“, „Račkov park“. Otváram k tomuto bodu
rozpravu. Pán poslanec Polaček, po ňom pán poslanec Gibóda.
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Uvažoval som, ako sa zapojiť v tomto VZN pri
názvoch ulíc, nejakým spôsobom zareagovať na Ulicu pri plavárni. Myslím si, že je to
asi poslednýkrát, kedy sa k tomuto dá vyjadriť, k tomu, akým spôsobom sa postavila
bytovka, k tomu, ako už sme prišli o časť cesty a následne, vlastne, sme zmenšili celé to
kúpalisko, ktoré tam je. Nepripravil som síce návrh, napriek tomu, že som uvažoval, ale
ako výstrahu by som vám chcel kolegov poprosiť, aby sme naozaj niektoré veci
zvažovali a mojim návrhom malo byť, že ja som chcel totižto túto Ulicu pri plavárni
premenovať. Premenovať na ulicu Developerskú! Ako výstrahu pred všetkými
developermi, ktorí ovplyvňujú verejných funkcionárov a zasahujú do oprávnených
záujmov nás, Košičanov. Lebo ten projekt, ako tam vznikol, nebol opäť štandardným
projektom a ma to veľmi mrzí. Takú honosnú ulicu, taký názov honosný si nezaslúži
táto ulica.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja sa pripájam ku kolegovi, lebo si myslím, že ak
sme developermi tlačení do niečoho, tak by mali mať aj tie ich projekty potom ten
adekvátny názov. Lebo bývať v parku, to tu už máme a teraz budeme mať pekný názov
Pri plavárni. Môj príspevok sa týka ale niečoho iného. 19. 4. 2017 bol zo strany
Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku podaný návrh, žiadosť, k návratu
označenia Kalvínskeho námestia. Ja sa teraz chcem opýtať pani predsedníčky komisie
názvoslovnej, pretože nejak neviem sa dopracovať na internete neexistuje, nejak,
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vymenované, že kto je napríklad v tejto názvoslovnej komisii? Kedy sa stretáva? Ako
svoje uznesenia, na základe čoho rozhoduje? Čiže tieto informácie chýbajú. Nielen mne,
ale predpokladám, že aj verejnosti, ktorá sa obracia s tým na nás, poslancov, že nemá
spôsob, ako by mohla presadzovať tieto oprávnené záujmy. A tento názov tohto
Kalvínovho námestia, je to vlastne terajšie „Pri Miklušovej väznici“ názov súčasnej
ulice, tak tento názov je fakt historický. Je to doložené aj pri príslušnými dokumentmi a
myslím si, že aj mesto Košice by mohlo uznať, že tento názov sa viacej hodí tomuto
námestiu, ako „Pri Mikušovej väznici“. Miklušová väznica je. Nemusí mať, z môjho
pohľadu, svoju vlastnú ulicu, pretože je to samostatná historická budova. A Kalvínovo
námestie, ak historicky sa tak to volalo, tak myslím si, že by sme sa k tomu mali vrátiť.
Takže chcem poprosiť pani predsedníčku komisie, aby za 1.) nejakým spôsobom
zverejnili pre obyvateľov na stránke mesta, ako, keď sa potrebujú obrátiť na
názvoslovnú komisiu, tak na koho sa môžu obrátiť, akým spôsobom rokuje a kto sú
členmi tejto názvoslovnej komisie a kto ich nominuje. Lebo volá sa to síce „komisia“,
ale my sme ju neschvaľovali, ako zastupiteľstvo. Tzn. neviem, kto nominoval týchto
členov do tejto Názvoslovnej komisie a bolo by dobre vedieť, aj pre verejnosť, kto
rozhoduje o názvoch a odporúčaniach pre názvy. A za 3.) prerokovať tento návrh,
posunúť tento návrh na rozhodnutie mestského zastupiteľstva. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Dečo, nech sa páči.
p. Dečo, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Tento projekt „Pri plavárni“ všetci dobre vieme,
nakoľko bol predmetom pomerne búrlivej diskusie aj v tomto zastupiteľstve, nevznikol
férovým spôsobom. Tento projekt proste nie je v záujme Košičanov, respektíve
všetkých Košičanov. Určite tých zopár Košičanov, ktorí to vlastnia, ten projekt bude
v ich záujme. Je aj proti záujmom mestského majetku, je proti záujmom zveľaďovania
a a vlastne skvalitňovania služieb mestskej plavárne. Preto nevidím dôvod, aby sme
takto v ústrety vychádzali a hneď tam aj schvaľovali ulicu. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Uzatváram rozpravu a dávam pár informácií, lebo pán
poslanec Gibóda zjavne netuší, ako to funguje. Čiže teraz máme všeobecne záväzné
nariadenie, ktoré má určiť názvy ulíc. Názvy ulíc, názvy verejných priestranstiev,
vznikajú tak, že najprv musí dať návrh mestská časť, tak ako to bolo urobené aj v týchto
prípadoch. Mestská časť Staré Mesto nám dala návrh, dala svoje uznesenie z rokovania
zastupiteľstva, ktoré tieto názvy schválili. Tieto názvy po schválení mestskými časťami
prišli na Názvoslovnú komisiu, kde sú zástupcovia mesta, je tam zástupca Štátnej
vedeckej knižnice, Archívu mesta Košice, Útvaru hlavného architekta, Verejnej
knižnice Jána Bocatia a mnohí ďalší. Nie je to tajné. Zverejníme ich, aby ste vedeli, kto
tam je. A táto komisia posudzuje návrhy, ktoré dôjdu z mestských častí, ktoré
opakujem, schválili miestne zastupiteľstvá. Čiže všetky tieto názvy, ktoré schvaľujeme
prešli týmto procesom. Čo sa týka vašej požiadavky o Kalvínovho alebo neviem ako sa
to povie, Kalvínove námestie, prišla požiadavka na Kalvínove námestie, my sme
požiadavku mali dokonca aj na porade primátora, kde sme vyjadrili súhlas, ale zatiaľ
máme negatívne stanovisko z Krajského pamiatkového úradu. Preto sa rozhodlo, že
zvoláme stretnutie, kde sa stretnú ľudia, ktorí sú znalí histórie a ktorí sa k tomu majú
vyjadriť, aby si to vydiskutovali, pretože boli rozdielne názory na pomenovanie tohto
námestia, pretože mali rozdielne názory na to, aké dlhé obdobie v histórii toto námestie
nieslo meno Kalvínovo námestie. Takže my sme tejto požiadavke cirkvi vyhoveli, ale
zastavili nás teda pamiatkari. Preto bude zvolané stretnutie, aby sa odborne
vydiskutovalo a keď sa zhodnú na tom, že toto námestie môže niesť tento názov,
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budeme veľmi radi, keď ho tu budeme môcť na mestskom zastupiteľstve schváliť. Bola
uzavretá rozprava , Ľubka, sa ospravedlňujem, prosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje VZN mesta Košice Určenie názvu ulice „Ulica pri plavárni“ a verejných
priestranstiev „Feldov park“, „Račkov park“ podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 27 -

za: 30, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 18
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mesta Košice
p. Raši, primátor mesta: Pod bodom číslo 18 je Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Košice o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice. Otváram k tomuto bodu
rozpravu. Nech sa páči, pán poslanec Kaifer.
p. Kaifer, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som chcel, len na základe zasadnutia
legislatívno-právnej komisie predložiť dva pozmeňujúce návrhy, resp. jeden
pozmeňujúci návrh k 2 bodom. A to v § 6 ods. 2 písm. h) sa odkaz 5 označuje „odkaz 6“
a vypúšťajú sa slová v zátvorke „najmä výroková časť exekučného titulu“ V bode 2 a to
v § 12 ods. 1 sa za slovo „od“ vkladá slovo „ukončenia“. Ide o legislatívno-technické
spresnenie príslušných ustanovení, aby to dávalo aj legislatívny zmysel. Ďakujem veľmi
pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem pekne. Takže najskôr
pozmeňujúci návrh predložený pánom poslancom Kaiferom v znení: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje v predloženom VZN mesta Košice po 1.) V § 6
ods. 2 písm. h) sa „odkaz 5“ označuje ako „odkaz 6“ a vypúšťajú sa slová „najmä
výroková časť exekučného titulu“. A po 2.) V § 12 ods. 1 sa za slovo „od“ vkladá slovo
„ukončenia“. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 28 -

za: 33, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili, nech sa páči.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo schvaľuje VZN mesta Košice o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
Košice podľa predloženého návrhu, so schváleným pozmeňujúcim návrhom.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
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Hlasovanie č. 29 -

za: 33, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 19
Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na
mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským
školám a školským zariadeniam
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to bod číslo 19 Návrh na
zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice číslo 138 o poskytnutí
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám,
jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam. Otváram k tomuto
bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím... pardon, pán
poslanec Petrvalský, nech sa páči.
p. Petrvalský, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Komisia školstva športu a mládeže toto
prerokovala na svojom zasadnutí a odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať
a schváliť. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Uzatváram rozpravu prosím hlasujte.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
zmeny VZN mesta Košice číslo 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám
a školským zariadeniam podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 30 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 20
Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2016 –
informatívna správa
p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 20 Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach
a organizáciách za rok 2016 - informatívna správa. Otváram k tomuto bodu rozpravu.
Uzatváram rozpravu, nakoľko sa nikto nehlási a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo po 1.) berie na
vedomie „Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok
2016 – informatívna správa“, po 2.) schvaľuje vystúpenie mesta Košice zo združení: po
a) CIVINET Česká a Slovenská republika – spolok s účinnosťou od 1.1.2018, po b)
Koalícia 2013+ záujmové združenie právnických osôb s účinnosťou ku dňu ukončenia
likvidácie združenia. A po 3.) žiada primátora mesta Košice vykonať všetky potrebné
51

úkony súvisiace s ukončením členstva v združeniach CIVINET Česká a Slovenská
republika a Koalícia 2013+. Termín: 31. 12. 2017. Zodpovedný: v texte.“
p. Raši, primátor mesta: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 31 -

za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 21
Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu,
prioritnej osi 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
a špecifického cieľa 4.3.1. pre projekt: Hluková mapa pre Mesto Košice
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 21 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná os 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie a špecifického
cieľa 4.3.1. pre projekt: Hluková mapa pre Mesto Košice. Otváram k tomuto bodu
rozpravu. Pán poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja mám len jednu poznámku. Veľmi by som si
želal, pán primátor, aby keď do tohto projektu pôjdeme, aby bol vymyslený
a zapracovaný tak, aby bol zároveň v budúcnosti aj súčasťou nášho GIS plánu, ktorý
v meste Košice používame.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
po a) predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie
projektu s názvom: „Hluková mapa pre Mesto Košice“ podľa predloženého návrhu.
Po b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Po c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu podľa predloženého návrhu minimálne vo výške 5 % z celkových oprávnených
výdavkov, t.j. 20.550,- Eur s DPH. Po d) zabezpečenie financovania prípadných
neoprávnených výdavkov, ktoré budú nevyhnutné pre realizáciu projektu z rozpočtu
mesta Košice a po e) zabezpečenie financovania udržateľnosti projektu minimálne 5
rokov po ukončení realizácie projektu.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 32 -

za: 34, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 22
Predloženie žiadosti o NFP v rámci IROP, Prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnym
a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.2 Investovanie do vzdelania,
školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania, Špecifický cieľ: 2.2.1
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Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl, v rámci projektu: ,,Rozšírenie
kapacít MŠ Galaktická 9, Košice – elokované pracovisko“
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 22 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os: 2
Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.2
Investovanie do vzdelávania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného
vzdelávania, Špecifický cieľ: 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
v rámci projektu: Rozšírenie kapacít Materská škola Galaktická 9, Košice – elokované
pracovisko. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec Petrvalský a po ňom pani
poslankyňa Kovačevičová.
p. Petrvalský, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne, pán primátor, za slovo. Nebudem po
jednom pristupovať k tým ďalším bodom, lebo od tohto bodu až po bod 32 je všetko
školstvo. Všetky tieto body komisia školstva prejednala a odporúča ich schváliť.
Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pani starostka, nech sa páči.
Pani Kovačevičová.
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Tak ja nielen ako starostka mestskej časti, ale aj
poslankyňa vítam túto iniciatívu mesta Košice, pretože v mestskej časti je dlhodobo
nedostatok miest už v materských školách. Samozrejme, naša mestská časť je tranzitnou
mestskou časťou, máme rozsiahle satelity, či už Krásna a ďalšie obce a deti z týchto
satelitov práve končia v mestskej časti v týchto škôlkach. Vieme, že naše mamy od
tretej rána, keď je zápis, čakajú pred materskou školou, aby sa do tejto škôlky vôbec
dostali. Takže ja verím, že mesto urobí všetko pre to, aby sme v rámci tejto výzvy
vlastne boli úspešní, pretože 120 miest, to je naozaj super a sa tomu veľmi teším.
Ďakujem veľmi pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, pani starostka. Pán starosta Kažimír, prepáčte ten satelit,
lebo zatiaľ je mestskou časťou stále. Nech sa páči, uzatváram rozpravu a poprosím
návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje po a)
predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu s názvom „Rozšírenie kapacít
MŠ Galaktická 9 – elokované pracovisko“ podľa predloženého návrhu. Po b)
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Po c)
zabezpečenie finančných prostriedkov podľa predloženého návrhu. Po d) zabezpečenie
financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré budú nevyhnutné pre
realizáciu projektu z rozpočtu mesta Košice a po e) zabezpečenie financovania
prevádzky a udržateľnosti projektu minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu.“
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 33 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
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Bod č. 23
Schválenie spolufinancovania žiadosti mesta Košice o poskytnutie finančných
prostriedkov v rámci rozvojového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky v roku 2017 - Podpora rozvoja výchovy a vzdelávania
žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo
výstavby novej telocvične a vybavenia
p. Raši, primátor mesta: Bod č. 23 je Schválenie spolufinancovania žiadosti mesta Košice o
poskytnutie finančných prostriedkov v rámci rozvojového projektu Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2017. Je to podpora rozvoja výchovy a
vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a vybavenia. Otváram k tomuto bodu
rozpravu. Keď sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 25 % z celkových oprávnených
výdavkov, t.j. maximálne 140.000 Eur na zabezpečenie zdrojov spolufinancovania
v rámci rozvojového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Podpora rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy
formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a vybavenia podľa
predloženého návrhu. Poskytnuté finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu a
zlepšenie vybavenosti telocviční ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice podľa
predloženého návrhu.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 34 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 24
Prenájom celého objektu a pozemkov priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v objekte a areáli zrušených Detských jaslí Obrancov Mieru 18,
Košice pre nájomcu Liberta, n.o., Cimborkova 1, Košice
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu č. 24, je to Prenájom celého objektu a pozemkov
priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte v areáli
zrušených Detských jaslí Obrancov Mieru 18, Košice pre nájomcu Liberta, nezisková
organizácia, Cimborkova 1, Košice. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto
nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prenájom celého objektu nebytových priestorov o výmere 782 m2 podľa predloženého
návrhu, priamym nájmom za ročné nájomné 3.000 Eur a prevádzkové náklady za celý
predmet nájmu podľa predloženého návrhu, na dobu určitú 16 rokov nájomcovi Liberta,
Cimborkova 1, Košice z dôvodu všeobecného záujmu podporovať subjekty
zabezpečujúce verejnosprospešné aktivity podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem.
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p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 35 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
--Bod č. 25
Prenájom inline oválu a veľkej telocvične priamym nájmom za nájomné z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v objekte a areáli ZŠ Bukovecká 17 v Košiciach
pre nájomcu ROLLERSKATING RACE TEAM CASSOVIA o.z.
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 25, je to materiál Prenájom inline oválu a veľkej
telocvične priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v objekte a v areáli ZŠ Bukovecká 17 v Košiciach pre nájomcu ROLLERSKATING
RACE TEAM CASSOVIA o. z. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási,
uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prenájom inline oválu vo výmere 15279 m2 a veľkej telocvične vo výmere 383 m2
v objekte a areáli ZŠ Bukovecká 17, Košice podľa predloženého návrhu, priamym
nájmom za ročné nájomné 0,261 Eur/m2 a prevádzkové náklady pre inline ovál a 0,327
Eur/m2 a prevádzkové náklady pre veľkú telocvičňu, ako dôvod hodný osobitného
zreteľa nájomcovi na dobu neurčitú ROLLERSKATING RACE TEAM CASSOVIA,
Adlerova 21, Košice z dôvodu všeobecného záujmu podporovať subjekty
zabezpečujúce mimoškolské záujmové činnosti podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 36 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 26
Návrh na odňatie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice zo správy ZŠ
Užhorodská 39, Košice
p. Raši, primátor mesta: Pod bodom 26 je Návrh na odňatie nehnuteľného majetku vo
vlastníctve mesta Košice zo správy ZŠ Užhorodská 39. Otváram k tomuto bodu
rozpravu. Pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Predpokladám, keď sa nemýlim, to je táto
Užhorodská, ktorá sa týka tých 4 detských, či 4 futbalových ihrísk. Len sa chcem
opýtať, ako bude teda fungovať správa? Kto na magistráte, resp. predpokladám, že to
bude magistrát, bude mať teda na starosti túto správu? Alebo či to uvažujeme dať napr.
Správe mestskej zelene, ktorá už má niektoré takéto ihriská v stálej správe a službe?
p. Raši, primátor mesta: Nech sa páči, pani námestníčka.
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p. Lenártová, námestníčka primátora: To sa netýka 4 futbalových klubov. Týka sa to všetkých
13 futbalových klubov, čiže všetky mládežnícke futbalové kluby si budú môcť dať
žiadosť o to, že chcú hrať na tomto ihrisku. Rozvrh bude robiť pán Mgr. Šulek a všetky
peniaze, ktoré pôjdu za réžiu, ktoré budú vybraté pri prenájme, budú investované naspäť
do ihriska, čiže do réžie ihriska. A v správe to máme my, ako magistrát, pretože to je
umelá tráva, takže tam Správa mestskej zelene neviem, čo by robila. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
odňatie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice zo správy ZŠ Užhorodská
39, Košice, a to pozemok podľa predloženého návrhu a stavba ihrisko podľa
predloženého návrhu.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 37 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 27
Zverenie nehnuteľného
Budapeštianska 1, Košice

majetku

mesta

Košice

do

správy

Materskej

škole

p. Raši, primátor mesta: Pod bodom 27 je materiál Zverenie nehnuteľného majetku mesta
Košice do správy Materskej škole Budapeštianska 1, Košice. Otvárame k tomuto bodu
rozpravu. Pán poslanec Cyril Betuš, nech sa páči.
p. Betuš, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, pri prerokovaní tohto bodu
mi nedá, aby som nevyslovil poďakovanie vedeniu mesta za uskutočnenú rekonštrukciu
tohto elokovaného pracoviska na Viedenskej ulici s tým, že táto škôlka bude teda
zameraná na rozvoj športovej a pohybovej činnosti. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán starosta. Uzatváram rozpravu. Naozaj, máme
prvú materskú školu, ktorá je zameraná na šport, ktorá má telocvičňu, ktorá má
vonkajšie ihrisko. Tak verím, že bude aj plná športujúcich detí. Poprosím návrhovú
komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy MŠ
Budapeštianska 1, a to stavba 12-triedna ZŠ podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 38 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
---
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Bod č. 28
Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice do správy Materskej škole Nešporova 28,
Košice
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu č. 28 Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice
do správy Materskej škole Nešporova 28, Košice. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak
sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy MŠ Nešporova
28, Košice, a to pozemok podľa predloženého návrhu a stavba podľa predloženého
návrhu.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 39 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 29
Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy Materskej školy
Žiacka 18, Košice a zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 462
zo dňa 24. a 25.06.2004
p. Raši, primátor mesta: Bod č. 29 je Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
Košice do správy Materskej školy Žiacka 18, Košice a zrušenie časti uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 462 zo dňa 24. a 25.06.2004. Otváram k
tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú
komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje po a)
zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy MŠ Žiacka 18,
Košice, pozemky a stavba podľa predloženého návrhu. A po b) zrušenie časti uznesenia
MZ v Košiciach č. 462 podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujme.
Hlasovanie č. 40 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 30
Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy ZŠ Belehradská
21, Košice
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu č. 30 Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve
mesta Košice do správy ZŠ Belehradská 21, Košice. Otváram k tomuto bodu rozpravu.
Pán poslanec Ihnát, po ňom pán poslanec Betuš. Nech sa páči.
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p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne. Aj s vami, pán primátor, som sa zúčastnil
otvorenia tohto oválu. Chcem len poprosiť o jednu vec, aj ma upozorňujú občania, že to
vybagrované vlastne čo je, čo je v okolí toho oválu, aby sa dalo dokopy. Lebo stiecť to
môže počas dažďov. Takže vlastne, aby sme nedošli do tohto rizika, to je tá jedna vec.
A druhá vec, potom ma bude zaujímať naozaj presné vyčíslenie ceny toho oválu. To je
všetko. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Pán starosta Betuš, nech sa páči.
p. Betuš, poslanec MZ: Ďakujem pekne. V súvislosti s týmto bodom taktiež poďakovanie
mestu Košice a samozrejme všetkým športovým klubom, všetkým základným,
materským školám, proste všetkým, ktorí pomohli vybojovať 1. miesto v súťaži
Najšportovejšia mestská časť Európskeho mesta športu. Je to ich zásluha. Nie moja, ako
sa snažia niektorí ľudia nahovoriť v médiách. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán starosta aj tvoja. Nech sa páči, pán poslanec
Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Ja len chcem tiež takisto, ako, doplniť pána Betuša. Čiže povedal to
všetko, ale ešte dodám, že je to zásluha plus ešte jedného človeka, to je Miro Janitor,
ktorý naozaj organizoval športové akcie na Olympii a tá mestská časť naozaj tých
športových akcií mala najviac v celých Košiciach. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Súhlasím, pán Janitor výrazne pomohol. Uzatváram
rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy ZŠ Belehradská
21 podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 41 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 31
Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy Základnej školy
Drábova 3, Košice
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 31 Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve
mesta Košice do správy Základnej školy Drábova 3. 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
zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy ZŠ Drábova 3, a
to pozemky podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem.
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p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 42 -

za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 32
Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice do správy Základnej škole Park
Angelinum 8, Košice
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to bod č. 32 Zverenie nehnuteľného
majetku mesta Košice do správy Základnej škole Park Angelinum 8. 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
zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta do správy ZŠ Park Angelinum, a to
pozemky podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 43 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 33
Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice – požiarnej zbrojnice súp. č. 1084 na
Žiackej 25 v k. ú. Krásna do správy Mestskej časti Košice – Krásna
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to bod č. 33 Zverenie nehnuteľného
majetku mesta Košice – požiarnej zbrojnice súpisné číslo 1084 na Žiackej 25 v k. ú.
Krásna do správy Mestskej časti Košice – Krásna. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak
sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta – požiarnej zbrojnice na Žiackej 25
do správy Mestskej časti Košice – Krásna podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 44 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 34
Zverenie majetku mesta – miestnych komunikácií do správy MČ Košice – Šaca
p. Raši, primátor mesta: Bod č. 34 je Zverenie majetku mesta – miestnych komunikácií do
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správy Mestskej časti Košice – Šaca. 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
zverenie nehnuteľností – miestnych komunikácií a verejného osvetlenia uvedených
v prílohe do správy MČ Košice – Šaca podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 45 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 35
Zverenie majetku mesta Košice, nachádzajúceho sa na území Mestskej časti Košice –
Západ, Luník II (fontána a umelecké diela)
p. Raši, primátor mesta: Bod č. 35 je Zverenie majetku mesta Košice, nachádzajúceho sa na
území Mestskej časti Košice – Západ, Luník II (fontána a umelecké diela). 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
zverenie majetku mesta Košice, nachádzajúceho sa na území Košice – Západ písm. a)
až d) podľa predloženého návrhu do správy Správe mestskej zelene v Košiciach podľa
predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 46 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 36
Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice „Rekonštrukcia minerálneho zdroja
Anička“, „Park Anička (ostatné športové a rekreačné stavby)“, „Detské ihrisko
pre handicapované deti – park Anička“, „Revitalizácia pitného stĺpa Anička“ a parcely
C KN č. 6657/3 do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 36. Je to Zverenie nehnuteľného majetku mesta
Košice „Rekonštrukcia minerálneho zdroja Anička“, „Park Anička (ostatné športové a
rekreačné stavby)“, „Detské ihrisko pre handicapované deti – park Anička“,
„Revitalizácia pitného stĺpa Anička“ a parcely 6657/3 do správy Správe mestskej zelene
v Košiciach. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec Petrvalský.
p. Petrvalský, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor, za slovo. Chcel by som sa
poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili rekonštrukcie tohto zdroja. Veľmi veľa
Košičanov tam chodí. On je skutočne veľmi dobre urobený. Takže ešte raz veľká vďaka
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za rekonštrukciu tejto záležitosti.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne. Tiež ďakujem pekne za slovo. Pán
primátor, veľmi pekne sa chcem poďakovať za vyspravenie tej cesty, konečne, na
Aničku. Takže veľmi pekne ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem aj ja. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice nachádzajúceho sa na území MČ Košice Sever pod bodmi 1.) až 5.) podľa predloženého návrhu do správy Správe mestskej
zelene podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 47 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 37
Odňatie pozemkov v k. ú. Stredné Mesto zo správy Mestskej časti Košice – Staré Mesto
a zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu č. 37 Odňatie pozemkov v k. ú. Stredné Mesto zo
správy Mestskej časti Košice – Staré Mesto a zverenie do správy Správe mestskej
zelene v Košiciach. 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 po a)
odňatie nehnuteľného majetku - pozemkov podľa predloženého návrhu zo správy
mestskej časti Staré Mesto a po b) zverenie nehnuteľného majetku podľa predloženého
návrhu do správy Správe mestskej zelene v Košiciach podľa predloženého návrhu.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 48 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 38
Zámena pozemkov medzi mestom Košice a spoločnosťou Tempus IMMO a. s. z dôvodu
osobitného zreteľa
V úvode rokovania stiahnutý z programu.
---
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Bod č. 39
Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves a k. ú. Terasa medzi mestom Košice
a Gabrielou Eperješiovou a Rudolfom Nagyom
p. Raši, primátor mesta: Ďalším bodom je Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves a k. ú.
Terasa medzi mestom Košice a Gabrielou Eperješiovou a Rudolfom Nagyom. 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
zámenu pozemku, zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2, ktorý je vo vlastníctve
Gabriely Eperješiovej a Rudolfa Nagya za pozemok, trvalé trávnaté porasty o výmere
87 m2, ktorý je vo vlastníctve mesta Košice, a to s finančným vyrovnaním vo výške
2.303,44 Eur v prospech mesta Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa
predloženého návrhu.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 49 -

za: 30, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
--Bod č. 40
Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice a Veronikou
Nagyovou
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 40, je to Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová
Ves medzi mestom Košice a pani Nagyovou. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán
poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Pán primátor, ja viem, že som v minulosti
kritizoval to, že k materiálom týchto majetkových zámen alebo, resp. predajov
pozemkov a iných majetkov sú grafické prílohy vyhotovené nie v dobrom formáte, resp.
rozlíšení farebnom, skenovaní a pod., ale nedávať vôbec žiadne grafické prílohy
v tomto napr. bode, alebo v minulom bode, tak to už mi príde trošku moc. Takže
poprosím vás, vráťte naspäť tú zaužívanú prax a dávajte aspoň tie zlé grafické prílohy,
keď už neviete robiť dobré, tak aspoň dačo. Lebo potom človek sa díva na tie čísla, ale
nevie z toho vyjsť. Takže vás poprosím, predkladať tieto body tak, lebo v opačnom
prípade budem dávať návrh pri každom majetkovom takomto bode bez grafickej prílohy
žiadosť o jeho prerušenie rokovania a predloženie na najbližšie rokovanie
zastupiteľstva.
p. Raši, primátor mesta: Dobre. Poprosím odborné útvary, aby dávali grafické prílohy
v elektronickej forme, keď posielate materiály poslancom, dobre? Ďakujem. Uzatváram
rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
zámenu spoluvlastníckeho podielu, zastavané plochy a nádvoria o výmere 70 m2, ktoré
sú vo vlastníctve pani Veroniky Nagyovej podľa predloženého návrhu za pozemok,
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zastavané plochy a nádvoria o výmere 109 m2 v k. ú. Košická Nová Ves, ktoré sú vo
vlastníctve mesta Košice, a to s finančným vyrovnaním vo výške 1.302,23 Eur
v prospech mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.“
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 50 -

za: 30, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 41
Nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s.,
za účelom realizácie projektu „Automatická požičovňa mestských bicyklov v meste
Košice – bikesharing“ z prostriedkov IROP
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to Nájom z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre Železničnú spoločnosť Slovensko, za účelom realizácie projektu
„Automatická požičovňa mestských bicyklov v meste Košice – bikesharing“
z prostriedkov IROP. Poprosím predkladateľa materiálu, pána námestníka, aby nám
niečo o ňom povedal.
p. Petruško, námestník primátora: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, ctené
kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci. Ja len v krátkosti, máme tu za sebou vlastne
dva materiály, ktoré súvisia s rovnakou témou, a to je vlastne bikesharing. Ten prvý
materiál je vlastne konkrétna záležitosť, ktorá sa týka železničnej spoločnosti, ktorá má
záujem realizovať projekt z prostriedkov IROP a chce vlastne podať žiadosť s tým, že
tento konkrétny projekt znamená účasť mesta nula, tzn., že všetky náklady, ktoré sa
týkajú realizácie bikesharingu, bude znášať spoločnosť. Mesto sa bude spolupodieľať
len tým, že prenajme pozemky za osobitný zreteľ, kde vlastne budú jednotlivé
stanovištia. Nebudem sa vyjadrovať k tým konkrétnym veciam, čo sa týka počtu
stanovíšť, počtu bicyklov. Majú prioritu, aby boli predovšetkým v časti, kde je stanica,
ale pred frekventovanými miestami ako sú obchodné centrá, ako sú univerzity a pod.
s tým, že paralelne s týmto projektom, keby náhodou táto žiadosť nebola schválená, tak
hneď ďalší bod, pretože využívam túto možnosť, je vlastne aj schválenie zámeru
obstarávania formou koncesie na bikesharing. Čiže v prípade, ak by nevyšiel tento
projekt železničnej spoločnosti, aby sme nestratili čas a, aby sme v podstate mali
priestor aj na to, aby sme mohli nájsť aj iné riešenie. Pokiaľ viem a predpokladám, že
asi aj vy ste dostali elektronicky, včera, ponuku od spoločnosti Antik, ktorá takisto
ponúka túto formu služby za nejakých podmienok. Zatiaľ z tých, ktoré máme, ale to je
subjektívny pocit, tak tá prvá, tej železničnej spoločnosti, je taká, kde naozaj nemáme,
ako mesto, žiadny finančný podiel. Antik tam dáva nejakú pridanú hodnotu, ale je tam
investícia mesta na rok 50 tis., pokiaľ som to videl. Čiže vlastne aj tu tá forma tej
koncesie dáva potom priestor na to, aby sme sa ako poslanci rozhodli, ktorý spôsob
využijeme a ktorý vlastne budeme realizovať. Myslím si, že o tej službe bikesharingu
vlastne treba polemizovať. Je to dobré, si myslím, že vyskúšať, v meste, je po tom
dopyt. A ja len verím tomu, že keď sa to podarí, tak bude to zas taký prínos. Ďakujem
pekne.
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p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Uzatváram
rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prenájom časti nehnuteľností - pozemkov pre jedno bikesharingové stanovište vo
výmere 30 m2 nasledovne - podľa predloženého návrhu bod 1 až 14, tzn. celý predmet
nájmu 420 m2 pre 14 bikesharingových stanovíšť z dôvodu hodného osobitného zreteľa
pre Železničnú spoločnosť Slovensko podľa predloženého návrhu. Doba nájmu určitá 7
rokov. Cena za prenájom: 1 Eur/rok za celý predmet nájmu. Prenájom predmetu nájmu
je z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 51 -

za: 31, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 42
Návrh zámeru obstarania koncesie pre projekt - Verejné zdieľanie bicyklov v meste
Košice – bikesharing
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu programu. Je to bod 42 Návrh zámeru
obstarania koncesie pre projekt Verejné zdieľanie bicyklov v meste Košice bikesharing. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram
rozpravu. Pardon, ospravedlňujem sa, pán poslanec Gibóda, nech sa páči.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Tak ja len ešte raz, chcem poprosiť pána
Petruška, keby to skúsil ešte možno, neviem, tým sedliackym rozumom vysvetliť. My
teraz dávam priestor na nájom Železničnej spoločnosti a zároveň ideme riešiť obstaranie
projektu koncesie pre verejné zdieľanie bicyklov. Zároveň tu máme, už nie prvú
žiadosť, respektíve ponuku, od súkromného sektora na vytvorenie tohto projektu. To
znamená, ja sa chcem opýtať, nebolo by vhodné vyhodnotiť najprv tieto projekty a tak
sa pustiť do niečoho? Ja rozumiem, že sme tlačení zo strany ZSS, kvôli tým európskym
fondom, ale bol by som rád, aby sme nedopadli ako v tých tram-trainoch, že máme
niečo, čo nevyužijeme. Čiže ja sa chcem fakt opýtať, čo nám prinesie ten návrh zámeru
obstaranie koncesie pre projekt verejného zdieľania bicyklov v meste Košice, ak uspeje
ZSS so svojou žiadosťou? Čo nám to prinesie?
p. Raši, primátor mesta: Pán námestník, nech sa páči.
p. Petruško, námestník primátora: Ja môžem stručnejšie a už medzitým prišla naša
koordinátorka, cyklo-koordinátorka, pani inžinierka Urbanovičová, tak môže ona ma
potom doplniť. Čo sa týka koncesie, koncesia sa bude súťažiť, čiže bude tam nejaký
proces, ktorý nejakým spôsobom bude istý čas trvať. A bola by asi škoda nevyužiť tú
možnosť získania, vlastne, projektu pre Železnice Slovenskej republiky. Už minimálne
z toho titulu, že naozaj, momentálne z tých, o ktorých ja viem a ktoré boli v portfóliu,
tak naozaj, je najvhodnejší z titulu nákladov, pretože mesto nebude naozaj stáť tento
projekt nič. Ale my nevieme zaručiť, či železnice budú úspešné v tomto projekte.
A pokiaľ nie, tak potom jednoducho prídeme na to, čo ste povedali vy. Bude sa súťažiť
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koncesia a v rámci toho sa potom bude vyberať ten najlepší projekt, ktorý vlastne bude
úspešný. Ale predpokladám, že, ak dovolíte, pani Urbanovičová je pri mikrofóne,
možnože by vám to povedala ešte lepšie sedliackym rozumom. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ešte poprosím s faktickou pána poslanca Gibódu, potom pána
poslanca Špaka, potom dáme pani inžinierke slovo.
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Teda, vlastne, my sme teraz schválili,
že ideme do toho so ZSS a zároveň schvaľujeme, že bez ohľadu na to, že ešte nevieme,
či uspeli alebo nie, tak schvaľujeme projekt na obstaranie koncesie. Ja sa teda opýtam,
že či nie je vhodné počkať s tým záverom zámeru obstarania koncesie, až budeme
vedieť ako uspel ZSS? To je jedna vec. A druhá vec. Ako som čítal všetky tieto
projekty, aj od Antiku, aj od ZSS, v žiadnom z nich sa nespomína to, akým spôsobom
ideme, respektíve mesto Košice, by sa malo podieľať na vytváraní cyklo nie trás, ale
chodníkov, alebo pruhov, alebo ako to nazveme. Ale toto je vlastne podstata, ak budeme
mať nejakú možnosť využívania požičovne bicyklov, ale títo ľudia nebudú mať po čom
jazdiť, tak potom je otázka tá, aby sme zabezpečili nejaký plán budovania týchto
chodníkov a až potom sa vrhli na niečo, čo nemôžu ľudia bezpečne využívať. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja som zase videl urýchlené ukončenie rozpravy
pred chvíľou, takže som sa v predošlom bode nestihol ani zatlačiť. Ale, vidím tu
napísanú vetu: „V tomto prípade by sa mesto spolupodieľalo na pokrytí straty
z prevádzky.“ Čo teraz rozmýšľam, že keď bude mať stratu 51 tisíc, či nie je lepšie
radšej prispieť 50 tisícmi Antiku? Preto mám jednu otázku na predkladateľa, či
schválením, aj preto som sa zdržal v predošlom bode, týchto bodov, nijak neobmedzíme
ponuku, ktorú nám dáva Antik? Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pani Urbanovičová, pani inžinierka nech sa páči.
p. Urbanovičová, cyklokoordinátor mesta Košice: Dobrý deň, vážený pán primátor, vážení
poslanci a prítomní. Takže, aby som začala. V podstate, prečo bola vybraná ponuka,
alebo teda prezentovaná ponuka Železničnej spoločnosti je tá, že nepožadujú od mesta
žiadne spolufinancovanie na projekte, len je potrebné im ponúknuť prenájom pozemkov
hodný osobitného zreteľa. K ničomu to mesto nezaväzuje. Bola to teda najvýhodnejšia
ponuka, ktorú sme v čase predkladania materiálu na poradu mali k dispozícii. Avšak,
chceli sme aj poistiť, keby náhodou Železničná spoločnosť nejakým spôsobom nestihla
podať žiadosť, alebo táto žiadosť by bola neúspešná, tak sme sa rozhodli dať aj materiál
obstarania systému formou koncesie. Hej? Zvolila sa koncesia práve preto, pretože
obstaranie systému formou koncesie je pre mesto výhodnejšie z toho dôvodu, že je
možné tento systém obstarať ako celok, nie jednotlivo, ako pri normálnej, jednoduchej
forme obstarávania. A v podstate, spolufinancovanie na prevádzke tohto systému
následne bude predmetom koncesného obstarávania. A teda aj výška spolufinancovania,
prípadného na strate, bude vyhodnocovaná pri ponukách jednotlivých obstarávateľov.
Čiže nevylučuje to ani Antik, ani rôzneho iného záujemcu, ktorý sa bude chcieť do tejto
súťaže prihlásiť.
p. Raši, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Gibóda.
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p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja na pani Urbanovičovú. To
znamená, nevylučuje to, ale ak uspeje ZSS, tak už sme teda vlastne vybrali, bez toho,
aby sme mali nejakú súťaž?
p. Urbanovičová, cyklokoordinátor mesta Košice: Aj ŽSK bude musieť realizovať súťaž,
pretože bude mať prostriedky z eurofondov, čiže bude taktiež prebiehať klasické
verejné obstarávanie na dodanie systému.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som poprosil, termíny mi unikajú. Ako to
termínovo vlastne máte vymyslené? Kedy to ŽSK by mohlo mať uzavreté? Kedy
koncesia? Proste nejakú časovú schému.
p. Urbanovičová, cyklokoordinátor mesta Košice: ŽSK musí podať žiadosť o dotáciu do
21. 9., čiže v najbližších dňoch. A následne uvidíme teda či ju vôbec podá. Potom bude
prebiehať hodnotenie a ja predpokladám, že na decembrovom zastupiteľstve už malo by
byť jasné, že ktorou formou sa bude mesto ďalej uberať.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Tak ešte raz poprosím, pani cyklo-koordinátorku.
To, čo sme schválili znamená, že teraz, ak sa to podarí, tak ŽSK bude tá, ktorá bude si
vybrať či Antik, či Paľo, či Jožo, atď.? Tak?
p. Urbanovičová, cyklokoordinátor mesta Košice: V zásade áno.
p. Špak, poslanec MZ: Dobre. To znamená, že my sme dostali pred desiatimi dňami niečo, čo
máme naštudovať a za minútu, vlastne, s dvojsekundovou možnosťou prihlásiť sa k
rozprave minulý bod, to, čo teraz budeme 10, 20, a dal by boh že 30, rokov užívať.
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Hm, to bolo múdre. Pán poslanec Petruško.
p. Petruško, námestník primátora: Faktická poznámka. Skúsim krátko a zrozumiteľne. Pokiaľ
budú úspešne železnice, pokiaľ budú úspešní v projekte, tak už potom neriešime
v podstate výber žiadnych iných. Čiže budeme uzatvárať alebo budeme riešiť
bikesharing na úrovni mesta s touto spoločnosťou. V prípade, že nebudú úspešní, potom
ideme do tých koncesií. Ja chcem ešte povedať jednu vec. V čase, keď sme o tom
rozhodovali, v tom čase „Č“, ako tu bolo povedané, sme inú ponuku ako železníc
oficiálne nemali. Táto ponuka bola naozaj najvýhodnejšia, z titulu účasti mesta a z titulu
toho, že poskytujú, okrem tých pridaných hodnôt, ktoré tam sú, aj časť reklamnej
plochy, čo sa týka bicyklov a čo sa týka tých odstavných plôch. Čiže v tom čase to bola
jedna z najvýhodnejších ponúk, ktoré sme mali. A vzhľadom k tomu, že na to, aby
podali žiadosť na projekt, potrebovali mať vyriešený znova právny vzťah k pozemku,
preto sme sa rozhodli, že jednoducho budeme dávať za tento materiál, kde budeme
prenajímať tieto pozemky. Pokiaľ nebudú úspešní v tomto projekte, tak potom ideme
vlastne do tej alternatívy toho bodu číslo 42, že už to budeme riešiť cez koncesiu a tam
bude priestor pre všetkých ostatných. Títo všetci ostatní sa nám ozvali včera,
predvčerom, atď. Ďakujem pekne.
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p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gibóda.
p. Gibóda, poslanec MZ: Ďakujem. No, ale ja teraz nerozumiem. Akým spôsobom ste
odkomunikovali na verejnosti, pán viceprimátor, že mesto Košice má záujem riešiť
bikesharing? Že mesto Košice má záujem za, napríklad, takýchto ponúk, respektíve
predstavy, že to nebude žiaden dopad na rozpočet mesta, záujem riešiť bikesharing?
Ale, že je ochotné napr. pristúpiť na pozemky. Darmo sa teraz divíte, že Antik sa
napríklad ozval včera, predvčerom, no keď tie materiály zverejnili ste pred desiatimi
dňami a kým sa táto informácia možno dostala cez nejakých novinárov, alebo podobne,
vonku, tak, keď si pozriete tú tlačovú správu, tá tlačová správa mala vyjsť, má vyjsť o
dva dni. To znamená, že Antik, spoločnosť, možno ani nerátala s tým, že takto rýchlo
bude musieť osloviť mesto Košice s touto svojou ponukou. Možno by sa ozvali aj iné
spoločnosti. Ja viem, že teraz ŽSK si tuná, ako má eurofondy, alebo niečo s týmto
spoločné a proste cez štátny rozpočet a rozpočet tejto spoločnosti my tuná vytvoríme
niečo, čo bude milé pre občanov, bude to pred voľbami a bude to super. Ale mňa
zaujíma to, že prečo mesto Košice neinformovalo verejnosť, odbornú verejnosť a týchto
záujemcov, že áno, máme reálne o to záujem, áno, toto sú predpokladané naše
požiadavky na tento systém a na jeho prevádzkovateľa a prosím zašlite nám nejaký váš
úvodný materiál, aby sme sa vedeli v tejto veci zorientovať. Lebo teraz to vyzerá tak, že
my už sme si niekoho vybrali a všetci ostatní majú smolu!
p. Lenártová, námestníčka primátora: Pán námestník, ako predkladateľ, nech sa páči.
p. Petruško, námestník primátora: Ďakujem pekne. Čo sa týka bikesharingu, tak
predpokladám, že všetci, čo tu sedíte ,viete, že o tejto téme sa nerozpráva deň, dva,
týždeň, ale možnože už zopár mesiacov dozadu. Pokiaľ mám dobrú informáciu, urobil
sa aj prieskum, v podstate, teraz neviem či na stránke mesta Košice, kde boli definované
otázky, ktoré teraz presne neviem, ale ktoré sa týkali tejto témy, kde mali možnosť
občania sa vyjadriť kde chcú, za akých podmienok, koľko bicyklov, aké platenie a tak
ďalej. Toto máme vyhodnotené. Súhlasím s vami. Poďme do verzie, ktorá bude
najlepšia pre občanov mesta Košice. Nech si vyberú čo chcú. Len, ešte raz pripomínam,
keď sme dostali ponuku železníc, nebola žiadna iná a jednoducho bolo by škoda
nevyužiť túto možnosť riešiť túto ich ponuku, len za to, že im prenajmeme pozemky vo
výmere smiešnej na stanovištia bicyklov. Ale pokiaľ máte iný názor a chcete, aby sme
to teraz zamietli, a poďme rovno do koncesie a dáme možnosť nech sa jednoducho
prihlásia všetci, poďme. Preto je tam aj tá druhá alternatíva, tej koncesie. Jednoducho, je
to na vás. Ja hovorím, že bikesharing je super vec. Vyberme si spoločnosť, ktorá bude
pre občanov mesta najvýhodnejšia. A čo sa týka tých výhod, tak každý dáva nejakú inú
výhodu. My, z titulu mesta, sme brali ako pridanú hodnotu pri železniciach, že to mesto
nič stáť nebude. A je veľmi dôležité, aby tam bola aj udržateľnosť projektu. Čiže do
budúcna, aby jednoducho sa to celé zvládalo, to je tiež veľmi dôležité. Ale hovorím,
sme otvorení každému riešeniu. Ďakujem.
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem. S faktickou poznámkou pán poslanec Jutka.
p. Jutka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja znova poviem.
Mne ako človeku, ktorý sa necítim byť veľmi nadmieru inteligentný, bolo to vysvetlené
tak, ako keby som sedel v materskej škôlke a mi to polopatisticky každý vysvetlil.
Druhá vec, je treba povedať, že, ak by uspeli v eurofondoch, je tam viazanosť, myslím
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si, že 5 rokov, kde oni podmieňujú udržateľnosť daného projektu, ktorá je vlastne
kontrolovateľná z hľadiska európskych fondov. A zároveň dávam návrh na ukončenie
rozpravy, keďže bolo to úplne polopatisticky vysvetlené. Ďakujem pekne.
p. Lenártová, námestníčka primátora: Nech sa páči, pán námestník ako predkladateľ.
p. Petruško, námestník primátora: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ono v konečnom
dôsledku, keď to pritiahneme za vlasy, keď to vyhrá Železničná spoločnosť, nikde nie je
napísané, možnože potom aj to, že do budúcna sa nebudem brániť, aby sme tu mali aj 5
poskytovateľov bikesharingu, keď bude na to záujem. Ale 5 rokov je udržateľnosť.
Ďakujem. Tak.
p. Lenártová, námestníčka primátora: Pán poslanec, dávaš procedurálny návrh na ukončenie
rozpravy. Čiže všetci tí, ktorí sú prihlásení, ešte musia dokončiť rozpravu. (pozn.:
diskusia mimo mikrofón) ...Veď bol prihlásený procedurálnym návrhom. Prihlasuje sa
ako faktickou, pán poslanec Gibóda, prihlasuje sa ako faktickou na podanie
procedurálneho návrhu. Nie, faktickou sa môže prihlásiť na procedurálny návrh. Nech
sa páči, môže sa prihlásiť. Takže dávaš procedurálny návrh, nech sa páči, hlasujme
o procedurálnom návrhu na ukončenie rozpravy v tomto bode.
Hlasovanie č. 52 -

za: 23, proti: 5, zdržali sa: 4

p. Raši, primátor mesta: Čiže dokončíme rozpravu tak, ako boli ľudia prihlásení. Čiže to boli
3 faktické a 2 vystúpenia. Pani poslankyňa Blaškovičová. (pozn.: diskusia mimo
mikrofón) No hlavne sa, poprosím, ukľudnite, lebo pani poslankyni Blaškovičovej ide
čas!
p. Blaškovičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ospravedlňujem sa. Ja som sa len
chcela spýtať, prosím, keďže vidím, že je to návrh železníc a vidím, že je to návrh
nielen pre naše krajské mesto, predpokladám, že je to aj s tým zámerom, že zvyčajne je
to pred železničnou stanicou a asi tento pozemok patrí aj železniciam. Čiže možno je to
aj takto myslené. Neviem. A moja druhá. Teda, neviem, keby ja som prišla s nejakou
ponukou a s nejakým nápadom k niekomu s tým, že ešte to aj dofinancujem a zrazu by
sa na ten môj nápad vrhlo ďalších 10 ľudí, neviem, asi by sa mi to nepáčilo. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Budem sa snažiť čo najmenej emócií dať do toho,
lebo keď počúvam pána kolegu, poslanca Petruška, že chce pre Košice to najlepšie a pre
Košičanov, aby sme našli čo najlepšie riešenie, tak ak je 50 tisíc ušetrených výhodnejšie
pre Košičana, ako to, že bude mať ten bicykel za euro a nie za 20, tak dobre, poďme do
toho. Lebo toto nevieme. A to zistíme až potom, keď si ŽSK určí ceny. Pokiaľ viem, tak
som videl cenu 10 eur na deň od Antiku. Konkrétnu cenu, konkrétnu ponuku, viem si
predstaviť to za tých 10 eur zobrať. Takže to je jedna vec. Tu žiadne fakty nie sú, žiadne
čísla, tu sú len riziká, že čo keď budeme v mínuse, mesto to bude musí doplatiť. A je to
tam napísané, že keď budú v mínuse, budeme platiť. Takže, ako fakt, klobúk dole
kolegovia tí, ktorí ste boli za uzavretie debaty. Som veľmi prekvapený. Tu naozaj ide
o tému veľmi vážnu a veľmi zaujímavú pre každého Košičana. A to, že jedno z miest je
na stanici, ako kolegyňa spomína, z dvanástich! Áno, však to je prirodzené, to by tam
dal každý, aj Antik.
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p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec, vypršal vám čas a medzitým, kým bude prebiehať
rozprava tých, ktorí ešte boli prihlásení, tak si prečítajte, lebo nie je tam, že mesto bude
musieť platiť. Máte čas si to teraz čítať a zatiaľ bude pán poslanec Gibóda reagovať
s faktickou.
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Tak, chcem iba opraviť
kolegu, nie je to 10 eur na deň, ale 10 eur na mesiac, čo sa týka Antiku, pokiaľ viem.
Ale neviem, prečo sa smejete kolegovia, je to tak. Čiže 10 eur na deň a 10 eur na mesiac
je rozdiel. Keď som správne čítal, ŽSK tam dáva tuším 30 eur na mesiac, tak to je teda
dosť veľký rozdiel, 20 eur mesačne alebo 30 eur na rok! No, tak to je ešte lepšie. No,
super. Čítajme, dobre. Kolegovia, ja by som sa chcel vrátiť k tomu, čo pán Petruško
povedal. Myslím si, že nemusíme ísť do extrému, aby sme tu mali štyroch
poskytovateľov, ale myslím si, že zároveň to, že ZSS bude úspešné, čo sa týka
európskych fondov neznamená, že toto je firma, ktorú si musíme bezpodmienečne
vybrať. To znamená, že ja som za to, aby aj po tom, čo ZSS bude úspešné, sme urobili
nejaký otvorený výber tohto dodávateľa. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Berberich.
p. Berberich, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ma mrzí, že sa o tom nehovorí viacej,
lebo myslím si, že všetci, teda všeobecný súhlas je s tým, že je to naozaj dobrá vec
a osobne viem dokonca o jednom projekte, ktorý robili študenti, ako súťaž, ktorú robil
pán europoslanec jeden. Oni to dokonca vyhrali s tým, že jednoducho takýto
bikesharing chceli robiť. Hej? Čiže aj tento návrh by sa dal zrealizovať. Aby som sa
vrátil späť. Možnože táto informácia o tom, že máme možno viacerých poskytovateľov
takejto služby mohla byť daná skôr, teda pred týmto bodom, minimálne, a by sme
možno vedeli sa inak rozhodnúť o hlasovaní pri tých železniciach. Zase na druhej strane
chápem tiež, že keď železnice chcú žiadať finančné prostriedky, musia mať ten vzťah.
Čiže, tam to, ako, tiež to má svoju logiku. Tak, tá informácia teda mohla prísť a možno
sme to mohli upraviť inak, aby bola možnosť aj železníc, ale, aby sa do toho mohli
zapojiť aj tí ďalší, ktorí majú tiež dobrý nápad, aby to ostalo otvorené. Lebo presne tak
sme to teraz, vlastne už, ako keby uzavreli. No, tak to je troška škoda. A dúfam, že to
nedopadne tak, ako s tým mojim návrhom, s tými nosičmi na bicykle. No, to by ma
veľmi mrzelo. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Špak, nech sa páči.
p. Špak, poslanec MZ: Ja len poďakujem kolegovi Gibódovi, že ešte zdupľoval to, čo sa mi
naozaj bilo do očí, čiže 10 eur nieže za deň, ale za mesiac núka našim, či už
návštevníkom alebo obyvateľom Antik. A ten zvyšok, si už asi vieme pozrieť. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Dobre. Rozprava je uzatvorená. Poprosím vás, v kľude si treba
prečítať oba materiály, lebo strieľali ste tu čísla hlava-nehlava, mesiace, roky ste si
mýlili. Pozrite si v kľude. A predtým, v rámci uvedenia hlasovania, poviem len jednu
vec. Železnice musia podať projekt od 21. 9. A keby sme ešte rozmýšľali a analyzovali,
tak do 21.9. by sme už zastupiteľstvo nestihli. Ale keďže požiadavka na projekt je veľká
a zdroje sú limitované, máme otvorenú druhú možnosť od viacerých poskytovateľov,
nielen od Antiku, ktorí prezentovali svoje ponuky testovania bikesharingu, ešte dostali
sme od jednej súkromnej firmy, ktorá takisto bola zhruba na úrovni 50 - 60 tisícov ročne
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príspevku mesta, ale jediná ponuka, ktorú sme dostali bola, jediná ponuka bez účasti
mesta, teda iba na ťarchu prevádzkovateľa, bola od Železníc Slovenskej republiky.
Keby ste to neschválili, tak by sme možnosť mať bikesharing zadarmo stratili.
A opakujem, to neznamená, že železnice projekt stihnú podať, však viete, že projekty,
tí, ktorí ich robíte, viete, že nie sú jednoduché a neznamená, že budú úspešné. Čiže
schválením terajšieho bodu, ktorý pôjde teraz, sa otvára možnosť, pokiaľ by železnice
z akéhokoľvek objektívneho alebo subjektívneho dôvodu zaradené neboli, teda projekt,
ktorý by malo mesto bezplatne, by padol, je otvorená druhá možnosť, či už to bude
Antik alebo nejaká iná firma, ktorá ale je naviazaná na ročný príspevok vo výške 50 60 tisíc eur. Takže, návrhová komisia, prosím, nech sa páči, návrh na uznesenie.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo A) schvaľuje zámer obstarania systému verejného zdieľania bicyklov
formou koncesného obstarávania na poskytnutie služby. A po B) odporúča postupovať
v zmysle alternatívy A. tohto uznesenia v prípade, že projekt Železničnej spoločnosti
Slovensko na realizáciu stavby „Automatická požičovňa mestských bicyklov v meste
Košice – bikesharing“ z prostriedkov európskych štrukturálnych fondov nebude
úspešný.“ Ďakujem
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 53 -

za: 29, proti: 0, zdržali sa: 5

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 43
Prenájom pozemkov pre Mestskú časť Košice – Lorinčík z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania, to je bod 43 Prenájom
pozemku pre Mestskú časť Košice - Lorinčík z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím
návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prenájom pozemkov v katastrálnom území Lorinčík podľa predloženého návrhu pre
Mestskú časť Košice - Lorinčík podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 54 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 44
Prenájom časti pozemku v k. ú. Stredné Mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre
spoločnosť KOVMETAL, spol. s r.o. Košice za účelom majetkovo-právneho
usporiadania
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p. Raši, primátor mesta: Pod bodom č. 44 je Prenájom časti pozemku v katastrálnom území
Stredné mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť KOVMETAL,
spol. s r. o. Košice za účelom majetkovo-právneho usporiadania. Otváram k tomto bodu
rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prenájom časti pozemku podľa predloženého návrhu, doba nájmu neurčitá, cena za
prenájom 9.834 Eur/rok za celý predmet nájmu pre spoločnosť KOVMETAL z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 55 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 45
Prenájom pozemku za účelom realizácie stavby „Parkovisko Krakovská ul. Košice“ pre
MČ Košice - Juh z dôvodov hodných osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Pod 45 je Prenájom pozemku za účelom realizácie stavby Parkovisko
Krakovská ulica pre Mestskú časť Košice - Juh z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím
návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prenájom časti pozemku podľa predloženého návrhu pre Mestskú časť Košice - Juh
za účelom realizácie stavby „Parkovisko Krakovská ulica“ podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 56 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 46
Prenájom časti pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Miroslava
Eperješiho za účelom vybudovania príjazdovej komunikácie k rodinnému domu
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to bod 46 Prenájom časti pozemkov
z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre pána Eperješiho za účelom vybudovania
príjazdovej komunikácie ku rodinnému domu. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa
nikto nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prenájom časti pozemkov v katastrálnom území Košická Nová Ves pre pána Miroslava
Eperješiho, účel: vybudovanie prístupovej komunikácie, doba nájmu: neurčitá cena, za
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prenájom 2.770 Eur/rok za celý predmet nájmu podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 57 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 47
Prenájom budovy a pozemku za účelom prevádzkovania útulku pre ľudí bez domova
pre OÁZA – nádej pre nový život, n. o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to bod číslo 47 Prenájom budovy
a pozemku za účelom prevádzkovania útulku pre ľudí bez domova pre OÁZA - nádej
pre nový život, n. o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu
rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prenájom nehnuteľnosti pre Oáza - nádej pre nový život podľa predloženého návrhu.“
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 58 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 48
Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom vybudovania kynologických parkov na
Humenskej ulici a v Zuzkinom parku pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných
osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Bod 48 je Prenájom pozemkov v katastrálnom území Terasa za
účelom vybudovania kynologických parkov na Humenskej ulici a v Zuzkinom parku
pre Mestskú časť Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Otváram
k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, rozpravu uzatváram a poprosím návrhovú
komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prenájom pozemkov podľa predloženého návrhu pre Mestskú časť Košice - Západ
podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 59 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že za bolo 34 poslancov, 0 bolo proti 0 sa zdržalo
hlasovania. Uznesenie sme schválili. Ďakujem.
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Bod č. 49
Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom revitalizácie detských ihrísk na
Nešporovej a Trebišovskej ulici pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného
zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Pod bodom 49 je materiál Prenájom pozemkov v katastrálnom území
Terasa za účelom revitalizácie detských ihrísk na Nešporovej a Trebišovskej ulici pre
Mestskú časť Košice - Západ 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 schvaľuje
prenájom pozemkov podľa predloženého návrhu pre Mestskú časť Košice - Západ.“
Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 60 -

za: 32, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 50
Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby Národného tenisového centra –
športový areál nad Popradskou cestou pre NTC Košice, a. s. z dôvodov hodných
osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 50 Prenájom pozemkov v katastrálnom území
Terasa za účelom výstavby Národného tenisového centra - športový areál nad
Popradskou cestou pre Národné tenisové centrum Košice z dôvodov hodných
osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec Polaček, nech sa
páči.
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja by som rád pripomenul, že tak ako v minulosti,
som hlasoval proti tomu, aby sme Národné tenisové centrum stavali na Popradskej, som
dlhodobo stále toho istého nemenného názoru. Nemyslím si, že je to priestor úplne
vhodný; nemyslím si, že projekt, ktorý nám bol ukázaný alebo štúdia, ktorá nám bola
ukázaná, je dostatočne vyvážená k doprave a k zaťaženiu tohto celého priestoru. Preto si
myslím, že nie je to šťastné riešenie a naozaj nejdeme dobrým smerom. Preto budem
opäť hlasovať proti. A na druhej strane mi bola doručená aj petícia obyvateľov, ktorí
majú výhrady voči tomuto NTC-čku alebo Národnému tenisovému centru.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Jutka, nech sa páči.
p. Jutka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja v podstate nadviažem na pána poslanca
Polačeka. Áno, pán poslanec Polaček, v podstate dá sa s vami súhlasiť. Boli tu viaceré
lokality, keď sme schvaľovali tento zámer, pokiaľ ja viem a najideálnejšia lokalita,
ktorá sa ukazovala, bola okolo Aničky a tam boli veľké problémy s vysporiadaním
pozemkov a súkromného vlastníctva. Určite by táto lokalita bola lepšia. Potom sme
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hľadali nejakú inú lokalitu, našla sa táto. Tiež si myslím, že nie je najideálnejšia, ale ako
sa hovorí, že život je o kompromisoch a musíme aj v tomto prípade takto pristupovať.
Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, pán poslanec Polaček s faktickou.
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Viete, mňa strašne mrzí, že parkovisko Lidl je
väčšie ako to, čo sa plánuje postaviť pri tomto Národnom tenisovom centre. Zaťaženie
dopravy bude nezvrátiteľné. A budú trpieť ľudia do budúcnosti, lebo nebudeme schopní
ten priestor vyriešiť. Preto to nie je šťastné riešenie. A na druhej strane, je tam rodinná
zástavba a verím, že tí ľudia nie sú nadšení z tohto projektu.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja mám takú úplne obyčajnú otázku, prečo za euro?
Máme tam menšinu, sú to naše pozemky, máme tam 49 %, prečo chceme euro na 20
rokov? Však zarobme niečo, my, ako mesto. Ak mi na to odpovie niekto zo športovcov,
alebo, ja neviem, majetkovej komisie, tak veľmi rád budem. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Gibóda a Polaček.
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja, skôr než zareaguje niekto
z mesta, chcem poprosiť, aby to nebolo viacej ako za euro. Lebo už teraz dávame tejto
akciovej spoločnosti 49-tisícovú dotáciu, aby si prenajala pozemky. Tak, aby sme dávali
im dotácie, aby nám to potom splácali v tomto, tak to si nemyslím, že to je vhodné.
Čiže, radšej zostaňme pri tom eure.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ak teda som správne pochopil a bude tu nejaká
ešte rozprava, respektíve, oddelenie bude mať nejaké informácie k tomu euru, mňa
zaujíma, prečo 20 rokov? Čo po dvadsiatich rokoch? My to prenajímame, bude to
zastavaná plocha, ma zaujíma, prečo sme sa takto rozhodli?
p. Raši, primátor mesta: Pán riaditeľ, poprosím.
p. Lazúr, riaditeľ MMK: Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážený poslanecký zbor.
Na túto tému sme sa už bavili v minulosti, keď sa schvaľoval zámer. Bolo dobre
povedané a vlastne, vtedy sme si povedali, že mať nové moderné športovisko, ktoré má
aj podporu Slovenského tenisového zväzu, čo je dosť veľký problém dohodnúť sa
s Bratislavčanmi, že niečo sa má na východe stavať alebo riešiť spoločne. To je jedna
vec, ktorú som chcel povedať, že prečo to nechceme mať v Prešove, v Poprade a pod.,
ale v Košiciach. Druhá vec je, že síce je ten pomer 51:49 v prospech Slovenského
tenisového zväzu, občianskeho združenia, ale s tým, že prevádzku bude riešiť
Slovenský tenisový zväz. A ak budú prevádzkové straty, bude ich znášať Slovenský
tenisový zväz. To je za druhé. Po tretie, toto moderné športovisko, ktoré je
multifunkčné, čiže nebude slúžiť len na samotný tenis, má slúžiť aj pre EYOF, čiže
olympiádu v roku 2021. Po ďalšie, je to projekt, kde je schválená dotácia ministerstva
financií 9 mil. eur. Čiže len zvyšok, ktorý bude potrebný na výstavbu, sa bude deliť
medzi obidvoch akcionárov. Čiže Slovenský tenisový zväz a mesto Košice. Tu je toľko
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benefitov, že dneska sa baviť o tom, či euro alebo nie, my si skôr myslíme, že tam môže
vznikať prevádzková strata, pretože je to v prvom rade športovisko, tréningové centrum
a zároveň miesto pre odpočinok Košičanov, športový odpočinok, ale zároveň bude
ťažké riešiť to financovanie tam tak, že by to bolo na nule alebo v zisku.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Zatiaľ pán poslanec Petrvalský, pán poslanec Gibóda
potom.
p. Petrvalský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Boli sme, športovci,
vyzvaní, aby sme povedali prečo euro. No tak preto, že zákony Slovenskej republiky sú
také, že vy verejné veci nemôžete prenajať zadarmo. Musí to mať určitú hodnotu. Preto,
všimnite si, že aj keď osobitné zretele robíme, aj keď hocičo prenajímame, musíme
aspoň jedno symbolické euro tam mať. Preto euro. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Gibóda, po ňom pán poslanec Jakubov.
p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja iba si dovolím zareagovať na pána riaditeľa
Magistrátu mesta Košice. No, ak je ťažké sa dohodnúť s Bratislavčanmi na niečom, tak,
keď sa dohadujete s nejakým podnikateľom, respektíve podnikateľským subjektom,
ktorý ešte dokonca pochádza z Bratislavy, tak je mi ťažko predstaviteľné, že by títo
prišli a investovali do niečoho, v čom očakávajú iba prevádzkové straty. Tzn., že ja si
myslím si, že táto hala nebude vyrábať prevádzkové straty. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Tak, určite si môžete myslieť čo chcete. Pán poslanec Jakubov, nech
sa páči.
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Celý tento projekt sa ťahá už z minulého
volebného obdobia. Boli dve lokality, ktoré akceptoval Slovenský tenisový zväz. Prvá
bola lokalita na Aničke, ktorá je majetkoprávne v takom stave, že napriek tomu, že sme
sa pokúšali 4 roky ju dať do poriadku, nedá sa to. Druhá bola táto na Terase, ktorú
pripravoval ešte môj predchodca, pán starosta Bauer. Keď prišiel na rokovanie
Slovenský tenisový zväz, povedal, mame finančné prostriedky, keďže sme splatili úvery
za NTC v Bratislave a budeme ich investovať na východe. Takéto je rozhodnutie.
Rozhodujeme sa medzi Košicami a Popradom. Pokiaľ sa s vami nevieme dohodnúť na
jednej z týchto dvoch lokalít, a tá prvá je majetkoprávne zabitá, budeme investovať do
Popradu. Zdroje naše, zdroje štátne. Opäť sme mohli urobiť to, čo veľakrát Košice
povedať: „Nechceme to, choďte investovať do Popradu, bude Národné tenisové centrum
v Bratislave, v Poprade - nebude v Košiciach.“ Za to jedno euro sa to prenajíma preto,
pretože mesto tam má 49-percentný podiel len vďaka pozemku. Gro úverových zdrojov
bude riešené cez Slovenský tenisový zväz, čo nie je súkromná inštitúcia a Slovenský
tenisový zväz bude prevádzkovať a podieľať sa či na tom alebo na tom, tak ako to robí
v Bratislave. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Jutka.
p. Jutka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja v podstate len nadviažem na to, čo povedal pán
starosta Jakubov. Všetci, ako tu sedíme, si určite uvedomujeme, že najlepšia lokalita by
bola Anička, aby tu nikto nezobral do úst slová, že niekto nejakým spôsobom preferuje
lokalitu pri rodinnej zástavbe. To je blbosť! Ale keďže nebola iná možnosť a túto
debatu, tak ako pán riaditeľ magistrátu povedal, sme už mali a rozdebatovali sme to od
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A po Z, ja neviem, prečo sa znovu k tomu vraciame. Aj tak to zmeniť nezmeníme.
Ďakujem. Tak,
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pán poslanec. S faktickou ešte pán poslanec Grega
a Petrvalský.
p. Grega, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pokiaľ sa budú hrať také zápasy, ako včera
predviedol Gombos, tak som plne za to, aby stálo toto Národné tenisové centrum
a myslím si, že by sme naozaj mali podporovať všetky športové stánky, pokiaľ je o to
záujem a sú na to aj peniaze zo štátu. Pretože mnohokrát, aby sme niečo dobre videli,
musíme vycestoval do zahraničia. A športovci nám robia naozaj väčšiu reklamu vo
svete, ako politici. A som veľmi rád, že sa presadzujú aj v rôznych zahraničných ligách.
Tak ja si myslím, že je našou naozaj morálnu povinnosťou, aby sme vytvárali
podmienky pre šport. Druhá je otázka, ako sa nastavia tie vzájomné pravidlá, pokiaľ
tam máme nejakú účasť.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Petrvalský, potom pán poslanec Dečo
a Ihnát.
p. Petrvalský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán
primátor. Chcem vám len pripomenúť jednu vec, že Martina Hingisová a Janka
Čepelová nie sú Popradčanky. Sú Košičanky. A tenis v Košiciach je jeden z najlepšie
rozvíjajúcich sa športov; máme dobrú liaheň, máme veľa talentov. Zaslúžia si, aby
druhé Národné tenisové centrum bolo v Košiciach. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Aj Schmiedlová, aj Kužmová, všetko sú naše, ktoré
musia ísť preč. Pán poslanec Dečo, pán poslanec Ihnát.
p. Dečo, poslanec MZ: Faktická poznámka. Nerád počúvam, ako pomaly každú jednu tému už
tu dostávame do polohy nejakého politického zápasu. Jednoducho máme dve možnosti.
Ani jedna z tých možností nie je ideálna. Ale pokiaľ si vyberieme tú, že to bude
v Poprade, tak až potom sa začneme škrabať za hlavu. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne za slovo. Ja to podporím,
samozrejme podporím, ale chce sa opýtať, pán Polaček hovoril niečo o petícii občanov,
alebo niečo podobné tu. Čiže takáto petícia bola predložená mestu? Toto tiež, ako, treba
nejakým spôsobom dať do nejakého poriadku.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja som teraz prekvapený, že sa tu bavíme o nejakej
lokalite, lebo vôbec som nešiel tým smerom. A áno, uznávam pán poslanec Dečo, jasne,
že to chceme tu. Áno, všetci ste to potvrdili, že máme super tenistov a tenistky, tým
pádom ja sa pýtam na to euro ešte raz. A ja to naozaj myslím ironicky, aby pán
Petrvalský pochopil, že ja nepotrebujem legislatívne to pochopiť. Mne tu ide naozaj o
to, že ak dostanem 9 miliónov dotáciu na nejakú stavbu, ak mi z druhej strany príde
zadarmo pozemok vo výmere 25 tis. štvorákov, lebo euro je zadarmo, podľa mňa, prečo
dopredu sa bojím nejakej straty? Ja tomu nedokážem porozumieť. A preto sa pýtam:
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Prečo euro? Tzn., ja chcem, aby toto mesto zarábalo a nedokážem pochopiť, prečo by
sme mali pri takej istote zisku a pri tak skúsených a dobrých športovcoch, ktorí majú
pred sebou obrovskú budúcnosť a samozrejme aj tenis u nás, dávať to za euro?
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Uzatváram rozpravu po tejto ironickej poznámke. Čiže poprosím
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje prenájom pozemkov podľa predloženého návrhu.
Doba nájmu: 20 rokov, cena za prenájom: 1 Eur pre NTC Košice podľa predloženého
návrhu, z dôvodov hodných osobitného zreteľa.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte. Je potrebná 3/5 väčšina všetkých
poslancov.
Hlasovanie č. 61 -

za: 31, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 51
Prenájom časti pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre spoločnosť eMeM,
spol. s r.o. za účelom realizácie stavby „Obytný súbor Nová Terasa – Dopravné
napojenie na Tr. SNP z úseku A“
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 51, je to Prenájom časti pozemku z dôvodov
hodných osobitného zreteľa pre spoločnosť eMeM s.r.o. za účelom realizácie stavby
Obytný súbor Terasa - Dopravné napojenie na Triedu SNP z úseku A. Otváram k
tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú
komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prenájom časti pozemkov v katastrálnom území Terasa podľa predloženého návrhu.
Doba nájmu: neurčitá, cena za prenájom: 25.903 Eur/za rok, za účelom realizácie stavby
Obytný súbor Nová Terasa na dopravné napojenie za podmienky udelenia súhlasu
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 62 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
Vyhlasujem obedňajšiu prestávku a pokračujme o 13:45 hod. Prosím vás potom, aby ste
prišli, lebo sú ešte body, ktoré vyžadujú 3/5 všetkých poslancov. Ďakujem.
--Bod č. 52
Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero za účelom realizácie chodníkov a terénnych
úprav v rámci stavby Gréckokatolíckeho chrámu pre Gréckokatolícku cirkev, Farnosť
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presvätej Bohorodičky ochrankyne z dôvodov hodných osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Poprosím, aby ste sa zaprezentovali, nasledujú totiž body, ktoré
potrebujú 3/5-novú väčšinu všetkých poslancov. Máme bod 52 Prenájom časti
pozemkov v katastrálnom území Jazero za účelom realizácie chodníkov a terénnych
úprav v rámci stavby Gréckokatolíckeho chrámu pre Gréckokatolícku cirkev, Farnosť
presvätej Bohorodičky ochrankyne z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Otváram k
tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím pánov
poslancov, aby prišli, lebo je to osobitný zreteľ. Takže treba 3/5 všetkých poslancov.
Poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prenájom pozemkov podľa predloženého návrhu, pre Gréckokatolícku cirkev z dôvodov
hodných osobitného zreteľa.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 63 -

za: 30, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 53
Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom
revitalizácie venčovísk na Meteorovej a Čingovskej ul. v Košiciach z dôvodov hodných
osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 53. Je to Prenájom časti pozemku v katastrálnom
území Jazero pre Mestskú časť Košice - Nad jazerom za účelom revitalizácie venčovísk
na Meteorovej a Čingovskej ulici z dôvodov hodných osobitého zreteľa. Otváram
k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú
komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prenájom časti pozemkov pre Mestskú časť Košice - Nad jazerom podľa predloženého
návrhu, z dôvodov hodných osobitného zreteľa.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 64 -

za: 29, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 54
Prenájom časti pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice - Nad jazerom za účelom
realizácie stavby „Parkovisko na Levočskej ulici v Košiciach“ z dôvodov hodných
osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to bod 54 Prenájom časti pozemkov
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v katastrálnom území Mestskej časti Košice - Nad jazerom, za účelom revitalizácie,
stavby parkovisko, na Levočskej ulici v Košiciach, 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 schvaľuje
prenájom časti pozemkov pre Mestskú časť Nad jazerom podľa predloženého návrhu
z dôvodov hodných osobitného zreteľa.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 65 -

za: 31, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 55
Prenájom časti pozemku v k. ú. Jazero pre MČ Košice- Nad jazerom za účelom
realizácie stavby ,,Uzamykateľné kontajneroviská“ z dôvodov hodných osobitného
zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Ďalší bod je Prenájom časti pozemku v katastrálnom území Jazero
pre Mestskú časť Košice- Nad jazerom za účelom realizácie stavby ,,Uzamykateľné
kontajneroviská“ 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 schvaľuje
prenájom časti pozemku podľa predloženého návrhu pre Mestskú časť Košice - Nad
jazerom z dôvodov hodných osobitného zreteľa.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 66 -

za: 30, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 56
Prenájom častí pozemkov v k. ú. Furča pre MČ Košice- Dargovských hrdinov za účelom
realizácie parkovacích miest na Kurskej a Bielocerkevskej ulici v Košiciach z dôvodov
hodných osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 56 Je to prenájom častí pozemkov v katastrálnom
území Furča pre Mestskú časť Košice - Dargovských hrdinov za účelom realizácie
parkovacích miest na Kurskej a Bielocerkevskej ulici v Košiciach, z dôvodov hodných
osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ sa nikto nehlási, rozpravu
uzatváram a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prenájom častí pozemkov pre Mestskú časť Dargovských hrdinov podľa predloženého
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návrhu z dôvodov hodných osobitného zreteľa.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 67 -

za: 31, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
--Bod č. 57
Prenájom pozemkov v k. ú. Furča za účelom vybudovania športového areálu
a telocvične v rámci realizácie CENTRA ÚPLOVÝCH ŠPORTOV pre o. z. Šport Mládež pre budúcnosť o. z. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 57. Je to Prenájom pozemkov v katastrálnom území
Furča za účelom vybudovania športového areálu a telocvične v rámci realizácie
CENTRA ÚPLOVÝCH ŠPORTOV pre občianske združenie Šport - Mládež pre
budúcnosť o. z. z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu
rozpravu. Uzatváram rozpravu, nakoľko sa nikto nehlási a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje po a)
prenájom pozemkov pre občianske združenie Šport - Mládež pre budúcnosť, Košice
podľa predloženého návrhu a po b) predkupné právo nájomcu na kúpu prenajatých
pozemkov za cenu určenú znaleckým posudkom v aktuálnom čase prevodu z dôvodov
hodných osobitného zreteľa.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 68 -

za: 31, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
Bod č. 58
Rozšírenie predmetu nájmu pre občianske združenie ENJOY THE RIDE v k. ú. Grunt ,,Freestyle Academy“
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 58 Rozšírenie predmetu nájmu pre občianske
združenie ENJOY THE RIDE v katastrálnom území Grunt ,,Freestyle Academy“.
Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán Tomáš Gáll, pán poslanec, nech sa páči, máte
slovo.
p. Gáll, poslanec MZ: Pardon, asi som tu niečo pokazil, ale to nemá byť k tomuto bodu.
Chcem len poprosiť kolegov ozaj, na podporu tohto ozaj veľmi pekného projektu, ktorý
má vzniknúť na KVP-čku. ENJOY THE RIDE robí množstvo podujatí teraz. Robí aj
Airbag Hero. Ako jediný na Slovensku, ktorí v rámci týchto extrémnych športov
pritiahli, napr. pred Kulturpark, aj ľudí, ktorí teraz v lete skákali na lyžiach. Je to stále
v správach, robia to už tretí rok a robia to veľmi dobre. Zapájajú množstvo mladých
ľudí, taktiež obhospodarujú tento zanedbaný pozemok, ktorý tam bol a vyzerá veľmi
pekne. Čiže chcem len poprosiť o podporu..
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p. Raši, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne pán poslanec. Uzatváram rozpravu a poprosím
návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
rozšírenie predmetu nájmu aktuálnej nájomnej zmluvy, číslo v návrhu uznesenia, s
občianskym združením ENJOY THE RIDE, Košice podľa predloženého návrhu na
dobu určitú 7 rokov podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Prosím hlasujeme, s tým, že pán poslanec Dečo vyjadrí svoje
hlasovanie verbálne, aklamačne. Prosím, pán poslanec, môžeš aj zahlasovať, lebo čaká
hlasovacie zariadenie na teba. Tak, môžete spustiť. Ďakujem pekne.
Hlasovanie č. 69 -

za: 32, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
--Bod č. 59
Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí
pre stavbu „Košice – Šebastovce – vodovod a kanalizácia“, na pozemkoch mesta Košice,
k. ú. Šebastovce, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu programu. Pod bodom 59 je predložený
materiál Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie
inžinierskych sietí pre stavbu „Košice – Šebastovce – vodovod a kanalizácia“, na
pozemkoch mesta Košice, k. ú. Šebastovce v prospech VSS, a.s. Otváram k tomuto
bodu rozpravu. Pán poslanec Polaček, nech sa páči, máte slovo.
p. Polaček, poslanec MZ: Ja len jedna pripomienka. Keď vidím VSS, nič dobré ma nenapadá.
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Asi nie ste zvyknutý mať doma vodu a kanál. Uzatváram rozpravu
a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie
inžinierskych sietí pre stavbu „Košice - Šebastovce - vodovod a kanalizácia“, na
pozemkoch vo vlastníctve mesta podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 70 -

za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 60
Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 749 zo dňa 16. septembra 2013
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p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 60. Je to Návrh na zrušenie uznesenia
mestského zastupiteľstva č. 749 zo dňa 16. septembra 2013. Otváram k tomuto bodu
rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo zrušuje
uznesenie mestské zastupiteľstva č. 749 zo dňa 16. septembra 2013, ktorým bolo
schválené zriadenie vecného bremena, právo údržby, uloženia a rekonštrukcie
inžinierskych sietí pre stavu - vodovod a kanalizácia, ulica Palackého, Protifašistických
bojovníkov, Senný trh a Drevný trh podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 71 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 61
Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v k. ú. Kavečany pre účely stavby:
Obchvatová komunikácia ZOO - Kavečany a zrušenie uznesenia č. 448 zo dňa 24. apríla
2008
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 61. Je to Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov
v katastrálnom území Kavečany pre účely stavby: Obchvatová komunikácia ZOO Kavečany a zrušenie uznesenia č. 448 z 24. apríla 2008. Otváram k tomuto bodu
rozpravu. Pán poslanec Polaček.
p. Polaček: Ďakujem pekne. Ja tomuto materiálu síce prikladám veľký význam a som rád, že
sa tieto veci riešia, ale opäť nemáme grafickú prílohu. A tu ide naozaj o nie jeden
pozemok a celé trasovanie. Ja by som bol rád. Nedá sa takto pracovať, keď tie materiály
nie sú kompletné.
p. Raši, primátor mesta: Uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo po A) zrušuje
uznesenie mestského zastupiteľstva z jeho XIV. rokovania č. 448 zo dňa 24.4.2008,
kúpa pozemkov podľa predloženého návrhu a po B) schvaľuje v súvislosti
s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov pod stavbou - Obchvatová komunikácia
ZOO - Kavečany, odkúpenie nehnuteľností podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 72 -

za: 32, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
---
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Bod č. 62
Dohoda o mediácii vo veci majetkovoprávneho usporiadania pozemkov v k. ú. Nové
Ťahanovce – schválenie
p. Raši, primátor mesta: Bod č. 62, ktorým je Dohoda o mediácii vo veci majetkovoprávneho
usporiadania pozemkov v katastrálnom území Nové Ťahanovce - schválenie. Poprosím
predkladateľa materiálu ho stručne uviesť, pán námestník.
p. Petruško, námestník primátora mesta: Vážený pán primátor, ctené kolegyne a kolegovia
poslanci, ďakujem pekne. Ja len tak stručne a potom, ak dovolíte, ak bude všeobecný
súhlas, máme tu aj pani doktorku Dolanskú, ktorá v podstate bola mediátorkou a ktorá
viedla celé toto mediačné konanie, tak asi bude lepšie, aby v podstate povedala aj
podrobnosti. Ja len zhrniem. Viete, že bolo 12.9.2016 rozhodnuté o tom, že túto vec a
tento spor budeme riešiť pred mediátorom. Bol oslovený mediátor, pani doktorka
Renáta Dolanská s tým, že na základe tých mediačných konaní, ktoré sa v podstate celé
realizovali, bol vypracovaný návrh Dohody o mediácii, čo sa týka tohto majetkového
vysporiadania aj s tými princípmi, ktoré sú uvedené a ktoré teraz nebudem nejakým
spôsobom citovať. Podmienkou toho, aby nadobudla táto dohoda právoplatnosť, aby
bola teda platná, tak je potrebné schválenie mestským zastupiteľstvom.
A predpokladám, že keď budú nejaké otázky, tak asi naozaj bude vhodnejšie, aby sa
potom priamo vyjadrila pani doktorka, ktorá to celé zastrešovala. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pani doktorka Dolanská. Je všeobecný súhlas, aby
vystúpila pani doktorka, ktorá bola mediátorkou sporu? Ďakujem pekne, nech sa páči.
p. Dolanská, mediátorka: Ďakujem veľmi pekne za udelenie slova, aj za udelenie súhlasu.
Prajem vám všetkým príjemné popoludnie, milé dámy poslankyne a milí páni poslanci.
Chcem sa uistiť, či všetci ma počujete, lebo som tak trošku v strede, nevidím vám do
očí, ale každopádne som veľmi rada, že mi bol poskytnutý priestor, aby som vystúpila
a trošku vám priblížila celý proces mediácie. Tak, ako bolo povedané v úvode, presne
zhruba pred rokom ste odštartovali štafetu, ktorú my dnes vám naspäť vraciame s tým,
že do finále je už teda na vás, aby ste dobehli s touto štafetou vy. V prvom rade by som
chcela oceniť to, že mestské zastupiteľstvo vôbec inštitút mediácie, ako takej, prijalo,
alebo rozhodlo sa riešiť ten daný problém mediáciou. To, ako mediátorka, ktorá pôsobí
v tejto oblasti dlhé roky, vnímam veľmi, veľmi pozitívne a progresívne. Takže vďaka
tomu, že ste rozhodli proces, ktorý je pomerne náročný riešiť prostredníctvom
mediátora, vám dnes vieme predstaviť výsledky našej práce. Táto mediácie, ktorá
prebiehala vo veci majetkovo-právneho usporiadania pozemkov v katastrálnom území
Nové Ťahanovce medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou cirkvou farnosť Košice Sídlisko Ťahanovce v podstate prebiehala 9 mesiacov zhruba, bolo uskutočnených 7
mediačných stretnutí a špecifikom tejto mediácie bolo to, že do tohto celého procesu ste
boli prizvaní vy, ako zástupcovia občanov mesta Košice, zástupcovia Košičanov
a počas celého procesu ste mali možnosť predkladať svoje nejaké názory, stanoviská,
pohľady a hlavne, prezentovať záujmy obyvateľov mesta, ktoré, ako mediátorka, vám
chcem zagarantovať, že boli v rámci procesu mediácie zohľadnené. Zároveň by som
chcela mimoriadne aj oceniť tých poslancov, ktorí chodili osobne na mediačné
stretnutiam, ale chcela by som oceniť aj mesto Košice a Rímskokatolícku cirkev,
pretože veľmi skoro pochopili všetky strany sporu, že toto je hra tímová, a že ak chceme
dospieť k nejakému výsledku, ktorý bude pre všetky strany prijateľný a akceptovateľný,
tak je potrebný zodpovedný prístup a spolupráca. Toto sa naozaj udialo a tak dnes vám
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naozaj môžem predstaviť dohodu o mediácii, ktorú mali ste možnosť vidieť v rámci
svojich materiálov. Zároveň sa konalo pred týždňom aj mediačné stretnutie, na ktorom
bol konkrétny obsah tejto dohody prezentovaný. Všetci ste na toto stretnutie boli
pozvaní, takže teraz len by som zhrnula tie základné body a základné rámce, ktoré je
potrebné vedieť pri schvaľovaní. V prvom rade, predmetom mediácie bolo
majetkoprávne usporiadanie tých pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve Rímskokatolíckej
cirkvi a na ktorých sa nachádzajú verejné stavby, verejná zeleň, chodníky, detské
ihriská a podobne. Toto bol predmet mediácie a všetci prítomní vrátane poslancov sa
zhodli na tom, že je vhodné nájsť riešenie, v rámci ktorého sa tieto pozemky prevedú do
vlastníctva mesta. Zároveň, zo strany poslancov bola vznesená požiadavka, aby
v záujme obyvateľom Sídliska Ťahanovce sa zabezpečil aj prevod pozemkov, ktoré
patria Rímskokatolíckej cirkvi, ale sú zastavané bytovými domami, tzn. prevod
pozemkov, vo vzťahu ku ktorým nie je užívateľom mesto ako také, ale užívateľmi sú
občania Sídliska Ťahanovce. Táto požiadavka bola zohľadnená a v dohode o mediácii sa
premietla. Premietla sa tým spôsobom, že prevádzajú sa touto dohodou aj pozemky vo
vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, ktoré sú zastavané bytovými domami, a to za
symbolickú cenu 1 cent/m², čo tvorí naozaj symbolickú čiastku. Zároveň zo strany
poslancov bola vznesená požiadavka, aby Rímskokatolícka cirkev upustila od
vymáhania bezdôvodného obohatenia, takže táto dohoda rieši aj to, aby sa
Rímskokatolícka cirkev vzdala nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia za celú
dobu užívania pozemkov, ktoré sú zastavané verejnými stavbami - mestom Košice.
Takže riešenie, ku ktorému sme napokon po mnohých mediačných hodinách došli, je
riešenie, ktoré zohľadňuje všetky tieto požiadavky, to znamená, pozemky vo vlastníctve
rímskokatolíckej cirkvi, ktoré sú zastavané verejnými stavbami, a mali by aj podľa
názoru vás, poslancov mesta, a aj teda Rímskokatolíckej cirkvi slúžiť mestu, tieto sa
prevádzajú na mesto Košice formou zámeny. Ďalšie pozemky, ktoré sa zastavané
bytovými domami, patrí rímskokatolíckej cirkvi, sa prevádzajú mestu Košice, za
symbolickú cenu 1 cent za m2 a Rímskokatolícka cirkev sa komplexne vzdáva všetkých
nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia za celú dobu užívania týchto pozemkov.
Takže to je zhruba to gro dohody, ktorú máte možnosť momentálne, ako som povedala,
svojím hlasovaním vniesť do finále, a pokiaľ teda všetko prebehne tak ako má, tak
takáto dohoda bude účinná na základe vášho odsúhlasenia.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne pani doktorka. Ďakujem, nech sa páči, otváram
rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec Ihnát, po ňom pán poslanec Jutka.
p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, pán primátor mesta. Zúčastnil som sa
všetkých mediačných rokovaní, takže viem o čom tá mediačná dohoda je. Budem
hlasovať za túto mediačnú dohodu. Čiže konečne ku téme Ťahanovský les dám svoj
zelený hlas, čiže kladný hlas. Trošku sa vráťme do minulosti. Firma Fordin tu začala, by
som povedal, ordinovať vtedy, to bolo v tom roku 2008 asi, no a jednoducho tá firma
Fordin potom musela odísť aj na základe veľkej petície 4 tis. podpisov, tuto, občanov
Košíc, ktorí podpísali to, že jednoducho neprajú si, aby výstavba v Ťahanovskom lese
nejakým spôsobom bola realizovaná. No a zásluhu na tom má pán Labaš a pán
Rovinský a ďalší aktivisti, na toto nesmieme pozabudnúť, to je tá jedná vec. Druhá vec,
touto mediačnou dohodu konečne sa dostaneme k tomu, že môžeme revitalizovať
Ťahanovský les, môžeme ho konečne upraviť s mestskými lesmi, čo je pre mňa
prekvapujúce po jednaní s pánom ekonomickým námestníkom; peniaze na úpravu tohto
Ťahanovského lesa, alebo týchto posedov, tak ako to je na Furči, ako tie murované
posedy sú. Čiže to bolo pre mňa prekvapením, že sú tieto peniaze a že môžeme
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očakávať vlastne, len Mestská časť sídlisko Ťahanovce musí vytypovať, ako, miesta a
tým pádom vlastne sa táto akcia začne. Takže chcem sa poďakovať naozaj všetkým
občanom, ktorí podpísali petíciu. Vtedy sa pohli veci. Pani mediátorke naozaj, pani
mediátorke Dolanskej za seriózny prístup k nám, poslancom, a ku celkovej mediácii. Za
túto dohodu budem hlasovať. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Jutka, po ňom pán poslanec Rusnák.
p. Jutka, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. Ja začnem trošku tak
oficiálne. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Najprv sa chcem osobne, ako
aj v mene poslaneckého klubu Športu do Košíc a na Východ všetkým vám poďakovať,
že ste podporili môj návrh za účelom vysporiadania pozemkov formou mediačného
konania. Mal som vtedy pocit, že je to jediná možnosť, ako sa vyhnúť súdnemu
konaniu, v ktorom by mesto pravdepodobne ťahalo za kratší koniec. Som veľmi rád, že
sa zúčastneným stranám podarilo dospieť k vzájomnej dohode, aj keď a to podotýkam
znova, aj keď to nebolo jednoduché a obidve strany museli robiť kompromisy. Tak isto
sa chcem poďakovať, že k tomu bola prizvaná, prizvaní aj poslanci mesta, ktorí
v podstate, zastupujú občanov tohto mesta. Všetky strany pristúpili k tomu zodpovedne
s cieľom nájsť riešenie a doriešiť tento reštitučný spor. Pre mesto je to priekopnícky
medzník. Možno nie všetci si to teraz uvedomujú, a to v tom, že takýchto reštitučných
konaní a záväzkov má mesto niekoľko. Vo väčšine prípadov s menšími reštituentmi.
Toto riešenie prináša mestu možnosti využiť skúsenosti pri riešení nárokov ďalších
reštituentov tak, aby mesto neprišlo o lukratívnu časť majetku alebo, aby nevznikli
neprimerané finančné dopady na rozpočet mesta Košice. Preto mi dovoľte na záver ešte
raz konštatovať: „Ďakujem všetkým vám pánom poslancom a paniam poslankyniam
v mene občanov mesta a všetkým zúčastneným stranám, že našli riešenie tohto vážneho
reštitučného sporu.“ Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. Ešte predtým, ako dám slovo pánovi
poslancovi Rusnákovi, dovoľte mi, aby som privítal u nás na rokovaní mestského
zastupiteľstva delegáciu poslancov, starostov aj zamestnancov odborných útvarov, ktorá
došla do Košíc z Ukrajiny z Vinnyckej oblasti z Moldavska. Takže, vitajte u nás!
Ďakujem pekne. Verím, že načerpáte dostatok informácií a nájdete nové kontakty, ktoré
potrebujete. Pán poslanec Rusnák, po ňom pán poslanec Špak.
p. Rusnák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja som sa toho posledného stretnutia mediačného
zúčastnil tiež, pretože po obdŕžaní materiálov na toto rokovanie som zistil, že teda
predmetom výmeny pozemkov má byť pozemok, ktorý sa nachádza v katastrálnom
území Grunt, čo je teda výrazná zmena, pretože stále sme predtým hovorili
o katastrálnom území Ťahanovce. No a keďže katastrálne územie Grunt je v mestskej
časti KVP, tak samozrejme som sa zúčastnil toho stretnutia, pretože postupne sa mi
začali ozývať aj nejakí ľudia z KVP-éčka, teda čo je vo veci. Ja by som sa chcel spýtať,
potom som si pozeral aj rokovania miestneho zastupiteľstva, nenašiel som, že by tohto
roku to bolo prerokovávané na rokovaní miestneho zastupiteľstva, teda takáto zámena a
stanovisko mestskej časti. Mňa by zaujímalo, po prvé, je tuná v poslednom odstavci
napísané, že Mestská časť Košice - Sídlisko KVP k tomuto usporiadaniu pozemkov
vyjadrilo súhlasné stanovisko, by som chcel sa opýtať akou formou? Či to bolo
rokovaním zastupiteľstva alebo, možno som zle videl, nenašiel som niečo také, to po
prvé. A samozrejme, som rád, že došlo k tejto dohode, myslím si, že si, každý kto
rozmýšľa normálne, je potešený, že k tejto dohode došlo. A hovorím, akurát možnože je
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to na škodu, že to nebolo v tom v katastrálnom území, v ktorom sa nachádza aj
pozemok Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Košice - Sídlisko KVP. Zatiaľ toľko k tomu.
Ďakujem.
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, som poslancom miestnej časti Sídliska
Ťahanovce. Táto mestská časť dala nesúhlasné stanovisko už pred rokom. A čo sa týka
KVP-čka, neviem ako, či to vôbec prerokovávali. To je všetko, ďakujem.
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Pán poslanec Špak do rozpravy.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Som prekvapený, že tu kolega poslanec Jutka
ďakuje, keď pred 2 a pol rokom som navrhol, aby mesto spustilo pracovnú skupinu,
ktorá pripraví pozemky, tak ako to urobili teraz, ktorá ukáže, či už cirkev nám, alebo my
cirkvi, kde sa vieme dohodnúť a kde sa vieme stretnúť pri kompromise. A vtedy mi bolo
jasne povedané: „Nie, žiadna takáto skupina sa nebude zakladať a mesto na tom
pracovať nebude.“ Teraz po 2 a pol roku zisťujeme, že: „haló cirkev dvihla prst, pozor,
50 tis. ročne“, tak sme sa prebrali a najali sme si firmu, o ktorej tak isto netuším, koľko
to bude stáť, pretože si nemyslím, že to robia zdarma. To znamená, prerobili sme 100
tis. eur na tom, že sme neboli ochotní konať, zrazu sa chválime a ďakujeme. A prerobili
sme neviem koľko peňazí, čo ma celkom zaujíma, a ak je možné, tak nám to povedzte,
koľko budeme platiť mediátorom? Ďakujem.
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. 3,8 hektára zameniť za 177 hektárov
Ťahanovského lesa je trošku rozdiel. To tá matematika jednoducho nepustí. Treba
povedať, že sme tu zažili, už v minulom volebnom období sme tu zažili, vlastne, samé
prerušovania rokovaní práve v tomto bode rokovania. Sme dávali určité návody
a všetkým poslancom, nielen Mirovi Špakovi, ale všetkým poslancom záleží na tom,
alebo záležalo na tom, aby sme sa pohli trošku ďalej. Tá mediácia, poviem pravdu,
spočiatku som neveril ani ja nejakým spôsobom, že sa pohne vpred. Ale nakoniec
dopadlo, vcelku ako, vynikajúco, takže som prekvapený príjemne. A vďaka za ňu. To je
všetko, ďakujem.
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne a dávam slovo pánovi námestníkovi,
ako predkladateľovi.
p. Petruško, námestník primátora: Ďakujem pekne. Pán poslanec Špak, trošku sa vám
čudujem, pretože vy ste z Ťahanoviec a ja som myslel, že budete rád z toho, že sa to
konečne vyriešilo. Ale predpokladám, že z toho, čo tu odznelo, tak sme všetci pochopili,
že inak by to nebolo skončilo, ako na súde. Pokiaľ by to prišlo na súd, nebudem hovoriť
o časovom hľadisku, ale minimálne čo sa týka financií, by to bolo ďaleko drahšie, ako
je konanie pred mediátorom. Nepoviem vám teraz konkrétnu sumu, ale to je obrovský
rozdiel. A veľká výhoda je ešte tá, že naozaj je to v podstate konanie, kde sa dohaduje, a
kde všetci zúčastnení sa nakoniec zhodnú na nejakom riešení, ktoré je pre nich všetkých
dobré. A toto je tento výsledok. Čiže ja predpokladám, že určite je to lacnejšie,
rýchlejšie a myslím si, že nebolo to jednoduché, a preto to dlho trvalo, a ja sa teším, že
dnes tu máme tento výsledok. A verím tomu, že všetci ho podporíme. Ďakujem pekne.
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p. Lenártová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne, s faktickou pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Myslím si, že som nikde nespomenul, že či mám
kladné alebo záporné pocity. Myslím, že som nikde nepovedal, že som proti tomu a že
nie som rád, takže nedávajme to do úst niekomu kto to nepovedal. A ja naozaj som
zvedavý, tých100 tisíc, čo od nás cirkev bude chcieť za tie 2 roky, čo sme nekonali, či
budeme musieť platiť a či to je niekde spomenuté a tak isto som zvedavý, koľko nás to
konanie vyšlo, pretože si myslím, že to zvládneme aj bez mediátora. Ja verím
v schopnosti, či už našich právnikov alebo odborníkov na magistráte a verím, tak isto,
v schopnosť cirkvi sa dohodnúť. Ďakujem.
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ja by som predsa ešte len dala slovo pani mediátorke,
nech objasní niektoré veci.
p. Dolanská, mediátorka: Ďakujem za udelenie slova. Som veľmi rada, že mám priestor, aby
sme si vykomunikovali veci, ktoré tu možno odzneli. V prvom rade, čo som zachytila,
bola nejaká neistota alebo zrazu prekvapenie, že sa našli k zámene pozemky, ktoré sa
nachádzajú v katastrálnom území Nové Ťahanovce. To vám teda chcem povedať, že
toto je v podstate štandardná situácia v mediácii a k tomu my smerujeme, aby sa našli
také riešenia, ktoré možno na začiatku s nimi sa vôbec neuvažovalo. To je princíp
mediácie, aby sme si vypočuli všetky záujmy a snažili sa ich naplniť. V mediácii nejde
o kompromisy, že každý ustupuje zo svojho. V médiácii ide o konsenzus, to znamená,
aby sa hľadali také modely a metódy a spôsoby, ktoré by naplnili záujmy jednotlivých
strán. A keď sa nedá tak, sa hľadá inak. To, že sa našli pozemky v katastrálnom území
Grunt, to je výsledok možno po štvrtom alebo piatom stretnutí mediačnom, keď
jednoducho sme analyzovali rôzne iné možnosti. Prioritne sme sa snažili zamerať alebo
strany sa snažili zamerať na katastrálne územie Nové Ťahanovce a na iné možnosti. Ale
keď jednoducho nebolo z čoho, tak sa hľadali a rozšírili sa tie možnosti aj smerom
k iným mestským častiam. A vo vzťahu k vytipovanému pozemku, tento sa počas
mediácie, a to už je úlohou strán, nie mediátora, zisťoval, či tieto pozemky sú alebo nie
sú vhodné, či sú tam nejaké riziká na týchto pozemkoch, aké sú stanoviska príslušných
orgánov, či už banského úradu, pozemkového úradu. Toto všetko prebehlo. Ale znovu
hovorím, to je úlohou strán sporu, nie mediátora. Pokiaľ sa pýtate na odmenu mediátora,
áno, mediácia nie je bezplatná, to nie je pro bono služba. Mediátor je osoba, ktorá
vykonáva svoju činnosť na základe licencie, podobne ako advokát, exekútor, notár.
Všetky tieto osoby konajú za odmenu. A pokiaľ vás zaujíma konkrétna výška
mediačných služieb, ktoré sa v tejto veci, v podstate, realizujú, tak šli sme štandardne
podľa cenníka a tento je: maximálna výška odmeny mediátora je o 50 % nižšia, ako
základná sadzba súdneho poplatku. Súdny poplatok je 6 %. Tak si vypočítajte, koľko by
bol súdny poplatok. Momentálne, pokiaľ bude schválená dohoda, tak my sme
v maximálnej sume 8 tis. eur. Maximálna suma. Všetky tieto finančné veci, čo sa týka
mediácie alebo nás konkrétne, ako mediačného centra, boli zverejnené na stránke mesta
Košice. Takže ste sa mali možnosť s nimi oboznámiť. Ja verím, že táto vec nebude na
prekážku tomu, alebo odmena mediátora, aby sa dohoda schválila. Ako advokátka,
pretože pôsobím ako advokátka, vám teda viem zagarantovať, že vždy sa v rámci
mediácie snažíme, aby tieto ceny boli ďaleko nižšie. Čiže súdny poplatok by bol 6 %,
následné trovy, to už by ste si mohli nejako domyslieť. Výkaz ziskov a strát je teraz na
vás, že akým spôsobom, čo by ste získali jedna/druhá strana a čo by ste stratili, keby ste
išli cez súdne konanie. Ja to len zhrniem v tom, že naozaj, za mediačné centrum a za
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mňa, ako mediátorku, môžem len potvrdiť, že zodpovedne sme sa snažili vypočuť
všetky požiadavky, všetky záujmy, všetky názory a ako mediátorka som mala takýto
prístup aj zo strany mesta Košice, aj zo strany Rímskokatolíckej cirkvi, aj zo strany
poslancov, ktorí naozaj chodili na mediačné stretnutie, a ktorí sa snažili o nájdenie
dohody. Takže výsledok, ako som povedala na začiatku, našej práce je u vás na stole a
ako s ním naložiť je na vás. Ďakujem zatiaľ.
p. Lenártová, námestníčka primátora: Ešte by som poprosila pána námestníka, ako
predkladateľa, lebo pani mediátorka neuviedla, ako to je s tým ušlým nájmom, tak to
povie pán námestník. Ďakujem.
p. Petruško, námestník primátora: Určite sa na to pozabudlo, aj keď už to odznelo na začiatku:
Nie, nepodstatné je to, že jednoducho cirkev odstúpila od vymáhania dvojročného
nájmu, čo takisto nie je malá suma. To len na doplnenie. Ďakujem pekne.
p. Lenártová, námestníčka primátora: S faktickou poznámkou pán poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja som mal faktickú ešte na predkladateľa
v tom prvom kole, ktorý pán Petruško hovoril o tom, aký grandiózny výsledok. Ja by
som povedal, ten výsledok mediácie by bol o to lepší, kedy, opäť, tieto materiály
obsahovali grafickú prílohu, ktorá mi bola sľúbená i v rámci mediácie, na ktorú som
chodil.
p. Lenártová, námestníčka primátora: Nech sa páči, ešte pán námestník.
p. Petruško, námestník primátora: Chcem sa ospravedlniť. Mali sme na porade primátora
grafickú prílohu. Ja poprosím, aby do budúcna všetky tieto materiály, ktoré sú
predmetom majetkových rokovaní, mali grafickú prílohu. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Halenár, nech sa páči.
p. Halenár, poslanec MZ: Padla tu otázka od pána poslanca Rusnáka, či miestne
zastupiteľstvo mestskej časti zaujalo stanovisko. Nie, nebolo to predložené
zastupiteľstvu mestskej časti, pretože list z magistrátu prišiel pre mestskú časť
a mestská časť aj odpovedala. A hlavným dôvodom bolo efektívne pokračovanie vo
veci.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Špak, nech sa páči.
p. Špak, poslanec MZ: Nepríjemná informácia, pán starosta Halenár, pretože tu cítim nejakú
nezhodu s kolegami z KVP. Ak nášmu sídlisko príde výzva a náš pán starosta by nedal
hlasovať, ale sám by odpísal, že súhlasí za celú mestskú časť, tak, musím pravdu
povedať, určite by som nesúhlasil s takýmto postupom. Tým pádom, áno, je tu prvý
vážny dôvod, prečo nemôžem byť „Za“, aj napriek tomu, že s tým výsledkom som
v skutku spokojný. A k tomu, čo možno nie je jasné, pri mojom predošlom vstupe, ja
tých 100 tis. eur, prípadne 200, ak je to za 4 roky po 50 tis., tak uvádzam presne to, čo
spomínal pán námestník, a to je to bezdôvodné obohatenie za užívanie pozemkov. Ak
viem, tak v tejto zmluve je spomenuté, že do 100 tis. nám odpustia. To znamená, že ak
si vyúčtujú celé 4 roky, odkedy s tým začali hroziť, tak ešte stovku priplatíme. Ak to tak
nie je, tak ma z toho vyveďte. A plus k tomu zaplatíme tých cca 8 tis., čo pani
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mediátorka spomínala. Toto sa pred 2 a pol rokom vôbec nemuselo stať, keď som
navrhoval, aby to mesto vyriešilo a mohlo to tak isto vyriešiť a v tomto vstupe ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Najprv s faktickou pán poslanec Jutka a potom dáme ešte pani
doktorke slovo.
p. Jutka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja sa pokúsim byť trošku vecný a trošku tak
pomalšie a zrozumiteľne rozprávať. Nadviažem na to, čo povedal pán námestník
Petruško. Dohodou mediácie je aj vysporiadanie prípadných nárokov z nejakého dlhu,
povedzme tak z prenájmu pozemkov, alebo nazvite to záväzkov akýchkoľvek, proste,
mediácia je vecou dohody, kde obidve strany, pani doktorka povedala taký dobrý výraz,
ja tomu hovorím „kompromis“, pani doktorka povedala, že obidve strany dospeli k
dohode. Čiže je to dohoda, kde si nebudú uplatňovať nároky ani jedna strana, záväzky,
ani druhá strana nejakým spôsobom pohľadávky, alebo ako chceme. Mediačné konanie,
pán poslanec Špak, na vás reagujem, mediačné konanie je vecou, zase, dohody dvoch
strán a nie to, že zriadime nejakú komisiu, ktorá nejakým spôsobom pripraví nejaké
podklady. Lebo ešte druhá strana s tým nemusí súhlasiť. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Kto bol v rozprave prihlásený? Prepáčte, v rozprave
bol kto? Lebo, pán poslanec Špak, vy ste neboli v rozprave, nereagujete na seba.
Nemôžete na faktickú reagovať. Dáme slovo pani doktorke Dolanskej teraz.
p. Dolanská, mediátorka: Takže, do tretice všetko dobré. Zrejme som vyrozumela, kde celý
tento, možno problém, alebo nedorozumenie momentálne je, a kde uviazlo naše
rokovanie. Predpokladám, pán Špak, alebo uveďte ma pokiaľ sa mýlim do obrazu, že
tých 100 tis., ktoré uvádzate, je to, čo uvedené v zmluve k dohode o mediácii. Takže v
tejto chvíli by som si to dovolila ešte raz vysvetliť, aj keď mala som za to, že to je
zrozumiteľné. Bezdôvodné obohatenie, ktoré bolo na stole v rámci mediačného konania,
sa pohybovalo niekde vo výške 120 tis. eur ročne a bolo vypočítané podľa metodiky,
ktorú používa mesto Košice pri prenájme pozemkov. Rímskokatolícka cirkev v rámci
mediácie žiadala, aby aj toto bezdôvodné obohatenie za 2, prípadne aj 3 roky, čo
znamená 240 alebo 360 tisíc, sa riešilo v rámci mediácie, pretože tento nárok mala
cirkev za to, že je opodstatnený a v zásade to nevyvrátili ani prítomní poslanci. Neboli
v tejto fáze proti tomu, že tento nárok tu nie je, viac-menej sa s týmto nárokom riadne
pracovalo. A keďže pochopila Rímskokatolícka cirkev tú požiadavku, ktorá bola
adresovaná práve zo strany poslancov, ale aj mesta, aby upustila od tohto nároku, čiže
240 alebo 360 tisíc, podľa toho, či by sme sa bavili o dvoch rokoch, alebo troch, podľa
toho, či ideme po právnej stránke cez bezdôvodné obohatenia alebo nejaký ušlý nájom
alebo podobne, tak touto dohodou sa tohto nároku akéhokoľvek, ale za celú dobu
užívania, čo ide smerom až do roku 2010, keď si dobre spomínam, kedy prijal, kedy
prešli pozemky do vlastníctva cirkvi, vzdáva sa tohto nároku. Touto dohodou sa
jednoznačne uvádza, že všetky nároky, peňažné aj nepeňažné, za dobu užívania sú
dohodou vysporiadané. Tých 100 tis., ktoré pán poslanec uvádzate, tak je uvedených
v súvislosti s predmetom zámeny, to znamená, pozemok, ktorý ponúka mesto do
zámeny, keď bolo lustrované, či je právne čistý alebo nie, objavili sa tam určité možné
právne vady súvisiace s reštitučnými nárokmi a tam je tých 100 tis. zahrnutých, že ak by
sa objavili určité právne vady tohto pozemku, ktorý sa ako predmet zámeny ponúka zo
strany mesta, ale vady, ktoré vznikli ku dnešnému dňu, nie ktoré vzniknú v budúcnosti,
tak za tieto právne vady, v podstate, keďže mesto tento pozemok dáva do predmetu
prevodu, bude náklady znášať mesto, ale limitlo sa to sumou 100 tis., aby nebolo
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v podstate, dnes nie je jasné, že do akej maximálnej výšky by mesto náklady, ktoré by
takéto právne vady mohli byť vyúčtované, nieslo zodpovednosť. Pretože tu je tých 100
tis. eur. Dúfam, že sa mi podarilo vysvetliť túto otázku pán Špak. Je to v poriadku? Bola
som zrozumiteľná, alebo?
p. Raši, primátor mesta: Musíte najprv skončiť.
p. Dolanská, mediátorka: Ešte jednu vetu by som chcela povedať a potom, lebo neviem, či
dostanem priestor. To, že tu momentálne vystupujem naozaj súvisí s tým, že táto
mediácia má svoje špecifiká a tieto špecifiká spočívajú v tom, že vy ste tu dôležití ako
zástupcovia občanov. Z tohto titulu som ja vo vzťahu k vám, ako poslancom, bola
pozbavená mlčanlivosti a teda som oprávnená vám dávať informácie z mediačného
procesu. Inak mediačný proces je chránený diskrétnosťou a dôvernosťou počas celého
procesu som sa o to aj snažila, ale dnes som tu pre vás k dispozícii, aby, ak nejaké
takéto nejasnosti vznikli, tak potom, keď mi bude udelené slovo, sa pripravím vám
zodpovedať. Ďakujem za pozornosť.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Špak, nech sa páči.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Nemám síce právne vzdelanie,
ale keď tu je napísané, že pozemky, ktoré sú predmetom zámeny, tak chápem aj jeden aj
druhý pozemok, čo sa týka tej sto 100 tis. eurovej sumy. Ak tu máme právneho
zástupcu, čo mám informáciu, že asi máme, tak by som od neho chcel počuť, či naozaj
tých 260 tisíc, ktoré oni, vlastne, teraz už im kvázi nabehli za to užívanie, nebudú
požadovať a nie sú predmetom tejto zmluvy, to znamená, či naozaj dôjde len k tej
výmene pozemkov a koniec. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Ešte dám slovo pánovi poslancovi Kaiferovi a potom dám
zástupcovi cirkvi. Už kľudne, príďte dole zatiaľ. Nech sa páči.
p. Kaifer, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja reagujem na pani
Dolanskú a chcem ju doplniť v rámci svojej faktickej poznámky a dovysvetľovať
pánovi poslancovi Špakovi. V bode 2.1.2 tejto dohody máte jasne napísané: „Nič od nás
nebudú chcieť za bezdôvodné užívanie týchto pozemkov.“ Bodka. Zároveň máte tam
druhú vec, čo je nepochybné, nepotrebujem tu žiadnu vysokú školu s odborom práva,
ale je tam: „maximalizovaná náhrada škody“. Je to na ochranu mesta, že bude najviac
100 tis., ak by tie pozemky, ktoré dáva mesto, to jest v katastrálnom území Grunt trpeli
nejakou právnou vadou, ktorej príčina by vznikla do dnešného dňa, kedy to schválime.
Čiže, ak do dnešného dňa nevznikne žiadna príčina, ani nemôže byť náhrada škody. Ak
do dnešného dňa vznikla nejaká príčina, ktorá by zakladala právnu vadu daného
pozemku, tak v tom prípade nebudeme platiť viac ako 100 tis., a ak bude tá škoda
menšia pre Rímskokatolícku cirkev, tak bude maximálne v tej skutočnej výšky škody.
Myslím, že to je každému jasné a dúfam, že už aj vám po tomto vysvetlení. Ďakujem
pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Poprosím ešte zástupcu cirkvi. A poprosím vás,
treba podrobne prečítať materiál, lebo opakujú sa veci, ktoré sú tam jasne explicitne
napísané a nespochybniteľné a netreba nad tým ani uvažovať, ani mať právnické
vzdelanie. Lebo to, čo prečítal pán doktor Keiffer je presne o tom, že je to tam jasne
zadefinované bez akýchkoľvek pochybností. Nech sa páči, zástupca Rímskokatolíckej
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cirkvi.
p. Vojtek, zástupca RKC: Dobrý deň prajem dámy a páni. Volám sa Patrik Vojtek, som farár
Rímskokatolíckej cirkvi Košice - Sídlisko Ťahanovce. Platí to, čo už tu bolo viackrát
povedané, cirkev sa vzdáva v plnej miere tých nárokov, ktoré boli tu spomenuté v tej
výške, či 240 alebo 360, pani Dolanskou. Je potrebné dodať k tomu ešte niečo?
p. Raši, primátor mesta: Pán farár, ďakujem pekne. To bol problém nečítania materiálu.
p. Vojtek, zástupca RKC: Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ale ostaňte v pohotovosti, vás láskavo poprosím, keby niečo, lebo
budú ešte otázky. Pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. K tomu nečítaniu materiálu, ja
som rád, že sú tu ľudia, ktorí sa venujú aj týmto právnym veciam, a samozrejme aj
kolegom poslancom, ktorí mali možnosť byť na každom mediačnom stretnutí, ktoré sa
toho týkalo. Keď si tu pozriem, že máme tu 104 bodov, keď to zrátam len krát tri, tak
kto prečíta 400 stránkovú knihu za tých 6 - 7 dní, dobre, klobúk dole. Áno, sú detaily,
ktoré som možné neprezrel, ale toto, čo sme dostali ako poslanci na stôl, tzn. bod 5,
dosť jasne hovorí, a dosť ma tá posledná veta prekvapila, je to tam dosť jasne napísané,
zaväzuje sa v prípade vzniku do výšky 100 tis. euro. A je tam spomenuté aj to
bezdôvodné obohatenie. Takže, či to obohatenie je na našom pozemku alebo na tom,
ktorý máme získať teraz, tak... Ja to vlastne ukončím tak, že keďže poslanci
a poslankyne mestskej časti KVP s tým nesúhlasia, tak naozaj som teraz, nemám jasno,
ako mám hlasovať.
p. Raši, primátor mesta: To je v poriadku, hlasujte podľa vedomia a svedomia. Pán poslanec
Ihnát, nech sa páči.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne. Pán doktor Kaifer to
jasne vysvetlil tu, ako, čiže z právneho hľadiska to právne portfólio tam je. Treba
povedať jednu vec. Ja Mirovi Špakovi musím povedať jednu vec, všetci sme boli
pozývaní na tieto mediačné stretnutia, naozaj, seriózne, pani Dolanskou, mailom, atď.
Ako povedala, bolo ich 7, ja som sa zúčastnil každého jedného, ale pokiaľ viem, nič
v zlom, ale Miro sa zúčastnil posledného mediačného stretnutia a tým pádom
samozrejme tieto hlavné informácie ušli. To jednoducho je to tak a tu ďalej nie je čo k
tomu. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pán poslanec, aj za to že ste chodili na všetky stretnutia.
Pán poslanec, pán starosta Betuš.
p. Betuš, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Chcel by som sa vyjadriť teda k tejto dohode,
ktorá je predmetom nášho rokovania. V úvode by som chcel podotknúť, že Mestská
časť Košice - Sídlisko Ťahanovce, bola v tej rovine prizvaného subjektu, chodil tam
starosta, zástupca starostu a prednostka miestneho úradu na tieto rokovania. Hneď
v prvých rokovaniach naša mestská časť položila na stôl, ako sa hovorí, 3 požiadavky.
Všetky tie 3 požiadavky, ktoré sme vzniesli, sú v dohode rešpektované. V dohode, ktorá
je dnes na stole, sú rešpektované aj zo strany Rímskokatolíckej cirkvi, aj zo strany
mesta Košice. Ďalej by som chcel povedať takú vetu, že treba poďakovať nášmu
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kolegovi doktorovi Jutkovi, že predložil ten návrh, aby sme rokovali o tomto spore,
alebo o tomto probléme vo forme mediačného konania. Na koniec sa to osvedčilo, ako
vidíme už aj v súčasnosti a veľký podiel na tom, že to prebehlo nekonfliktne
a v pracovnej atmosfére, je treba poďakovať aj pani doktorke Dolanskej a jej
kolegyniam, ktoré tieto rokovania veľmi dobre pripravili, viedli a dospeli sme
k dnešnému záveru. To je všetko, ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Aj ja ďakujem. Pani poslankyňa Kijevská, nech sa páči.
p. Kijevská, poslankyňa MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som sa tiež chcela
poďakovať a vyjadriť, naozaj, úctu k tomuto rokovaniu, ktoré predchádzalo v tom
poslednom období. Ale čo musím povedať, som veľmi prekvapená, že miestne
zastupiteľstvo na miestnej úrovni Sídliska KVP sa k tomu nevyjadrovalo; že vlastne
súhlas k tak rozsiahlym pozemkom dal len jeden človek. Čiže ja sa musím k tomuto
bodu alebo k tejto dohode vyjadriť záporne. Čiže bohužiaľ nepodporím tento materiál
a práve z toho dôvodu, že bolo to o jednej osobe za mestskú časť KVP. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Špak, to je tretie vystúpenie, takže ho ruším.
Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje Dohodu o mediácii vo veci majetkovoprávneho
usporiadania pozemkov v katastrálnom území Nové Ťahanovce medzi mestom Košice
a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Košice - Sídlisko Ťahanovce, podľa predloženého
návrhu, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia a zámenu pozemkov špecifikovaných
v čl. III dohody, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je majetkovoprávne
usporiadanie pozemkov slúžiacich na verejný účel.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 73 -

za: 27, proti: 0, zdržali sa: 6

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne, aj
všetkým, ktorí sa podieľali na tejto dohode.
--Bod č. 63
Spôsob prevodu pozemku v k. ú. Terasa dobrovoľnou dražbou
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 63 Spôsob prevodu pozemku v katastrálnom
území Terasa dobrovoľnou dražbou. 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
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Košice - pozemku, zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 646 m2, katastrálne územie Terasa, podľa predloženého
návrhu dobrovoľnou dražbou s najnižším podaním vo výške 30.000 Eur.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
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Hlasovanie č. 74 -

za: 32, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 64
Nadobudnutie nehnuteľného majetku v k. ú. Terasa do vlastníctva mesta Košice
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 64. Je to Nadobudnutie nehnuteľného majetku
v katastrálnom území Terasa 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 schvaľuje
nadobudnutie nehnuteľného majetku - pozemkov podľa predloženého návrhu, ako
vlastníctvo doktora Emanuela Olšavského do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu
vo výške 69.308,57 Eur.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 75 -

za: 32, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 65
Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia MZ č. 728 zo dňa 27. februára 2017
p. Raši, primátor mesta: Bod 65 je Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia mestského
zastupiteľstva č. 728 zo dňa 27. februára 2017. 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 mení
uznesenie mestského zastupiteľstva č. 728 zo dňa 27. 2. 2017 v časti schvaľuje
nasledovne: podľa predloženého návrhu a dopĺňa za vetu: podľa predloženého návrhu sa
dopĺňa veta uvedená v návrhu na uznesenie.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 76 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 66
Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto
p. Raši, primátor mesta: Bodu 66 je Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku
v katastrálnom území Južné mesto. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak
sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
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p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice - priamy predaj
pozemku, parcelné číslo 547, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 157 m2,
katastrálne územie Južné mesto. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 77 -

za: 30, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 67
Prevod pozemku v k. ú. Terasa na GODOS plus, s.r.o.
p. Raši, primátor mesta: Pod bodom 67 je materiál Prevod pozemku v katastrálnom území
Terasa na GODOS plus, s.r.o. 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 vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Košice - pozemku podľa predloženého
návrhu s výmerou 116 m2 na GODOS s.r.o. za kúpnu cenu vo výške 12.296 Eur.“
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 78 -

za: 30, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
--Bod č. 68
Prevod pozemku v k. ú. Brody pre TESCO STORES SR, a.s.
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 68. Je to Prevod pozemku v katastrálnom území
Brody pre TESCO STORES SR, Slovenská republika, akciová spoločnosť. 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 nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta - pozemok podľa predloženého návrhu
s výmerou 2 m2 na STORES, a.s. za kúpnu cenu 304 Eur.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 79 -

za: 30, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
---
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Bod č. 69
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Miroslava Lisého a Ing. Oľgu Lisyovú
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 69. Je to Prevod pozemku v katastrálnom území
Terasa pre Ing. Lisého a pani Ing. Lisyovú. 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
predaj pozemku o výmere 19 m2 vo vlastníctve mesta Košice pre manželov Lisyových
do bezpodielového spoluvlastníctva za kúpnu cenu 2.027 Eur.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 80 -

za: 30, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
--Bod č. 70
Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre Tibora Paľa
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 70, ktorým je Prevod pozemku v katastrálnom
území Jazero pre pána Paľa. 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
predaj pozemku o výmere 18 m2 vo vlastníctve mesta pre Tibora Paľa za kúpnu cenu
1.229 Eur.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 81 -

za: 31, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 71
Prevod pozemku v k. ú. Šaca pre Jozefa Gajdoša
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 71 Prevod pozemku v katastrálnom území Šaca pre
Gajdoša. 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
predaj pozemku o výmere 19 m2 vo vlastníctve mesta pre pána Gajdoša za kúpnu cenu
1.233,10 Eur.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 82 -

za: 30, proti: 0, zdržal sa: 1
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p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 72
Prevod pozemkov v k. ú. Jazero pre Katarínu Zagyiovú, Pavla Forgáča a MUDr. Vieru
Sukubovú
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 72 Prevod pozemkov v katastrálnom území Jazero
pre pani Zagyiovú, Forgáča a Sukubovú. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ sa
nikto do rozpravy nehlási, uzatváram a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje po a)
predaj pozemku o výmere 19 m2 pre pani Zagyiovú za kúpnu cenu 1.311,95 Eur. Po b)
predaj pozemku o výmere 19 m2 pre pána Forgáča za kúpnu cenu 1.311,95 Eur a po c)
predaj pozemku vo výmere 20 m2 pre pani Sukubovú za kúpnu cenu 1.381 Eur.“
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 83 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 73
Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. Milana Kožuška a Júliu Vinclavovú
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 73. Je to Prevod pozemkov v katastrálnom území
Terasa pre pána Kožuška a pani Vinclavovú. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ
sa nikto nehlási, uzatváram a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje po a)
predaj pozemku vo výmere 19 m2 pre pána Kožuška za kúpnu cenu 1.529,50 Eur a po b)
predaj pozemku vo výmere 18 m2 pre pani Vinclavovú za kúpnu cenu 1.449 Eur.“
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 84 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 74
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Vladimíra Pavela
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 74. Je to Prevod pozemku v katastrálnom území
Severné mesto pre pána Pavela. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ sa nikto
nehlási, uzatváram a poprosím návrhovú komisiu.
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p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
predaj pozemku vo výmere 14 m2 pre pána Pavela za kúpnu cenu 1.373,82 Eur.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 85 -

za: 31, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 75
Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre Ing. Silviu Cirnerovú
p. Raši, primátor mesta: Bod 75 je Prevod pozemku v katastrálnom území Južné mesto pre
pani Cirnerovú. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ sa nikto do rozpravy nehlási,
ju uzatváram a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
predaj pozemku vo výmere 17 m2 pre pani Cirnerovú za kúpnu cenu 1.360 Eur.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 86 -

za: 28, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 76
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Ivana Filčáka a manželku Vieru
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 76. Je to Prevod pozemku v katastrálnom území
Terasa pre pána Filčáka s manželkou. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ sa nikto
nehlási, ju uzatváram a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
predaj pozemku o výmere 19 m2 pre manželov Filčákových do bezpodielového
spoluvlastníctva za kúpnu cenu 1.638,75 Eur.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 87 -

za: 30, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
--Bod č. 77
Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Štefana Bálla, MUDr. Martina Múdreho
a Ing. Gabrielu Petruškovú
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p. Raši, primátor mesta: Bod 77 Prevod pozemkov v katastrálnom území Severné mesto pre
pána Bálla, pána Múdreho a pani Petruškovú. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ
sa nikto nehlási, uzatváram a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje po a)
predaj pozemku vo výmere 18 m2 pre pána Bálla za kúpnu cenu 1.918,26 Eur a po b)
predaj pozemku o výmere 19 m2 pre pána Múdreho a pani Petruškovú do podielového
spoluvlastníctva vo veľkosti 1/2 k celku za kúpnu cenu 2.024,83 Eur.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. A prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 88 -

za: 30, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
--Bod č. 78
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Bc. Karin Guzaninovú
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu, bod 78 Prevod pozemku v katastrálnom
území pre pani Guzaninovú. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, ju
uzatváram a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prevod pozemku s výmerou 11 m2 pre pani Guzaninovú za kúpnu cenu 803 Eur.“
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 89 -

za: 30, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
--Bod č. 79
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pod stavbou vo vlastníctve Mareka Štefančíka a Bc.
Martiny Štefančíkovej do bezpodielového spoluvlastníctva
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 79, ktorým je bod Prevod pozemku v katastrálnom
území Terasa pod stavbou vo vlastníctve pána Štefančíka a pani Štefančíkovej do
bezpodielového spoluvlastníctva. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ sa nikto
nehlási, ju uzatváram. Ešte ju neuzatváram, lebo pán námestník sa zabudol prihlásiť,
čiže rozpravu otváram, pán námestník sa prihlási. A dáme mu slovo.
p. Petruško, námestník primátora: Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa, zaspal som. Vážený
pán primátor, ctené kolegyne, kolegovia poslanci, dovoľte mi, aby som predložil nový
návrh. Tento návrh uznesenia prečítam. Krátke zdôvodnenie súvisí s tým, že došlo v
podstate k oceňovaniu pozemkov, ktoré sú susedné pre dvoch žiadateľov s tým, že
vlastne znalecké posudky robili dvaja znalci, vyšla rozdielna suma. Títo dvaja ľudia
nejakým spôsobom, aby sme boli spravodliví, aby sme to riešili rovnako, pretože ide
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naozaj o pozemky, tak v podstate na majetkovej komisii sa urobil kompromis s tým, aby
sme to predávali obidvom týmto záujemcom za rovnakú cenu. Takže sa táto cena
vlastne upravila s tým, že momentálne ide o sumu, ktorá bola odporúčaná aj majetkovou
komisiou a ide o sumu, zo sumy 464 eur ideme na sumu 372 eur s tým, že toto nové
uznesenie je aj predložené návrhovej komisii. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Takže pokiaľ nie sú ďalší prihlásení, uzatváram
rozpravu a poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala to správne uznesenie.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Áno, takže uznesenie k tomuto bodu
predložené pánom námestníkom: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje prevod
nehnuteľnosti, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4 m2 pre pána Štefančíka a pani
Štefančíkovú do bezpodielového spoluvlastníctva za kúpnu cenu 372 Eur“. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 90 -

za: 30, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
--Bod č. 80
Prevod vlastníctva majetku mesta v k. ú. Južné Mesto na PhDr. Patrika Géciho a JUDr.
Moniku Géciovú, PhD. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 80. Je to Prevod vlastníctva majetku mesta
v katastrálnom území Južné Mesto na pána doktora Géciho a doktorku Géciovú
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Uzatváram
rozpravu nakoľko sa nikto nehlási a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
schvaľuje prevod vlastníctva časti pozemkov podľa predloženého návrhu pre manželov
Géciových za kúpnu cenu vo výške 13.950 Eur podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte. Potrebná je 3/5 väčšina všetkých
poslancov.
Hlasovanie č. 91-

za: 30, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
--Bod č. 81
Prevod časti pozemku v záhradkárskej lokalite v k. ú. Myslava pre Silviu Paškovú
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Bod číslo 81. Je to Prevod časti pozemku v záhradkárskej lokalite v
katastrálnom území Myslava pre pani Paškovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Otváram k tomuto bodu rozpravu. Poslanec Ihnát, nech sa páči.

99

p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Chcem sa len opýtať vlastne prečo z dôvodu
hodného osobitného zreteľa? To ma zaujíma. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Nech sa páči pán námestník. Najprv pán námestník, potom pán
Polaček.
p. Petruško, námestník primátora: Ďakujem pekne. Osobitný zreteľ je v podstate, súvisí nie
s cenou, ale súvisí s tým, že to priamo predávame nájomcovi, ktorý má nájomnú zmluvu
z titulu, ktorý je uvedený aj v materiáli. To znamená, že v podstate zveľadil pozemok,
investoval doňho, čiže osobitný zreteľ spočíva v tom, že ho predávame priamo tomuto
nájomcovi.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, nech sa páči. Ďakujem teda a poprosím pána poslanca
Polačeka. Nech sa páči.
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Som si pozrel dôvodovú správu a chýbajú mi tu
opäť, nebudem už o grafike rozprávať, myslím si, že už asi všetci viete, že naozaj, a sme
sa aj dohodli, ale mňa zaráža, že niekto pred rokom si prenajal parcelu a dnes mu ju
ideme predať. Je to pre mňa neuveriteľné a hlavne mu ideme a ďakujem regionálnym
denníkom, že priniesli túto informáciu a rovno aj porovnali s realitnými kanceláriami,
že táto parcela má omnoho vyššiu hodnotu trhovú. Tu sa odvolávame, že 12.900, že
nejaká suma bola preinvestovaná v rámci úpravy a podobne. Mňa by veľmi zaujímalo,
prečo napríklad tieto podklady tu konkrétne nie sú, lebo ja si nemyslím, že tieto úpravy
boli takto zrealizované a preto by som vás, pán primátor, chcel poprosiť, ak je možné,
neviem sa prihlásiť do GISPLAN-u teda či je možné, aby nám odborní referenti, sa
teraz prihlásili do GISPLAN-u, našli túto parcelu a nám ju dali na obrazovku, aby sme
videli obrázok z roku 2015 z tejto parcely. Ako vyzerala, ako tam bola skládka a
podobne. Nedá sa to robiť s Google maps, nakoľko sú tam už snímky z roku 2017, ale
náš GISPLAN má tam snímky z roku 2015. Teda ak je možné, by som bol veľmi rád,
keby ste nám túto parcelu dali na obrazovku, aby sme videli, ako predtým vyzerala.
p. Raši, primátor mesta: Viete to dať na obrazovku? Na laptope? Tak to ukážte pánovi
poslancovi. Ja sa zatiaľ ešte spýtam, takže tento bod aj ten ďalší, to je to isté hej? Tá istá
lokalita? To sú susedia hej? Dobre. Tak ukážte, vás poprosím, lebo určite presne tieto
isté otázky padnú aj na ďalší bod, lebo to je vlastne druhá časť tej parcely tak isto
prenajatá. Takže ukážeme rovno obidve parcely, aby sme nemuseli to opakovať celé pri
bode 82. ...
p. Polaček, poslanec MZ: Prípadne pán primátor...
p. Raši, primátor mesta: Tak druhý bod je, nemôžeme to urobiť, lebo druhý bod je presne
sused tejto parcely, čiže a určite by tie isté otázky prišli, logicky, lebo ináč by to bolo
šikanovanie takže, tak pekne to si vysvetlíme všetko, aby to bolo správne viditeľné.
(pozn.: čaká sa na napojenie počítača) A naskočilo vám to? Prečo? Čo je problém?
Internet či GISPLAN? Pani inžinierka? Dobre. Prerušíme rokovanie, skúsite to nahodiť.
Je všeobecný súhlas s prerušením rokovania o tomto bode? Potom rovno navrhujem,
otváram bod 82 a tak isto, asi by sme prerušili, keďže ide o druhú časť. Je všeobecný
súhlas? Dobre, čiže body 81, 82 sú prerušené. Keď sa technika vráti, tak nám, teda sa k
tomu vrátime.
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Bod č. 83
Prevod pozemku v k. ú. Nové Ťahanovce do podielového spoluvlastníctva pre JUDr.
Beátu Lengyelovú a Waltera Plachetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta: A prejdeme k bodu 83. Je to Prevod pozemku v katastrálnom území
Nové Ťahanovce do podielového spoluvlastníctva doktorky Lengyelovej a pána
Plachetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu.
Pokiaľ sa hlási pán námestník, tak mu dáme slovo.
p. Petruško, námestník primátora: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, ctené
kolegyne, kolegovia, ak dovolíte, znova predložím nový návrh. Krátke zdôvodnenie. Čo
sa týka tohto predaja, tak bol zverejnený zámer priameho predaja za sumu 9.890 Eur
s tým, že prišla jediná cenová ponuka od pána doktora Rybára v sume 9.991 Eur, čiže
upravujeme túto sumu na takéto číslo. A zároveň sa do uznesenia dopĺňa aj manželka
kupujúceho, nakoľko sú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Tak isto návrh
nového uznesenia s týmito zmenami je predložený návrhovej komisii. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Takže poprosím, dať návrhovej komisii nový návrh
uznesenia a budeme teda hlasovať o ňom. Je to bod, ktorý tak isto... No dobre, čiže pán
námestník nemá svoj deň, takže sťahuje svoju pripomienku k bodu 83 a nie je nikto
prihlásený do rozpravy. Uzatváram ju a poprosím návrhovú komisiu. Pri prednese
návrhu uznesenia zase treba 3/5-ovú väčšinu všetkých poslancov, ďakujem.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Košice s výmerou 15 m2 do podielového
vlastníctva pre pani Lengyelovú a pána Plachetku za kúpnu cenu 1.500 Eur z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 92 -

za: 28, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 84
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Mariána Čechoviča z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k ďalšiemu bodu. To je bod 84 Prevod pozemku,
katastrálne územie Terasa pre pána Čechoviča z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram a poprosím návrhovú
komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prevod pozemku s výmerou 43 m2 pre pána Čechoviča za kúpnu cenu 3.827 Eur.“
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
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Hlasovanie č. 93 -

za: 29, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 85
Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre Vladimíra Kasardu a manž. Boženu Kasardovú
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Bod 85 je Prevod pozemku v katastrálnom území Sokoľ pre pána
Kasardu s manželkou z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ku ktorému otváram
rozpravu. Pokiaľ sa nikto nehlási, ju uzatváram a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prevod pozemku s výmerou 46 m2 a s výmerou 25 m2 a 71 m2 pre manželov
Kasardových za kúpnu cenu 994 Eur podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 94 -

za: 30, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 86
Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. Pavla Kmeťa a manž. Tatianu
Kmeťovú
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 86, ktorým je Prevod pozemku v katastrálnom
území Košické Hámre pre pána Kmeťa s manželkou. Otváram k tomuto bodu rozpravu.
Pokiaľ sa nikto do rozpravy nehlási, uzatváram a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prevod pozemku s výmerou 393 m2 pre manželov Kmeťových za kúpnu cenu 5.895
Eur.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 95 -

za: 28, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 87
Prevod pozemkov v k. ú. Huštáky a Terasa formou zámeny medzi mestom Košice a spol.
E-hold a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 87 a týmto bodom je Prevod pozemkov
v katastrálnom území Huštáky a Terasa formou zámeny medzi mestom Košice a spol.
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E-hold a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu.
Pokiaľ sa nehlási nikto uzatváram a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prevod pozemkov formou zámeny vo vlastníctve mesta Košice podľa predloženého
návrhu za pozemky vo vlastníctve spoločnosti E-hold podľa predloženého návrhu.
Zámena pozemkov je s finančným vyrovnaním vo výške 14.187,18 Eur v prospech
mesta, podľa predloženého návrhu.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 96 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 88
Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre spoločnosť EXPA PRINT, s.r.o. z dôvodu
hodného osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta: A prejdeme k bodu 88. To je Prevod pozemkov v katastrálnom území
Severné mesto pre spoločnosť EXPA PRINT, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ sa nikto nehlási, uzatváram a
poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prevod pozemkov s výmerou 17 m2 a s výmerou 86 m2 pre spoločnosť EXPA PRINT za
kúpnu cenu 8.961 Eur z dôvodu hodného osobitného zreteľa.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 97 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
--Bod č. 89
Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre spoločnosť FERONA Slovakia, a.s.
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 89 je to Prevod pozemkov katastrálnom území
Južné mesto pre spoločnosť FERONA Slovakia, a.s. Otváram k tomuto bodu rozpravu.
Pokiaľ sa nikto nehlási, uzatváram a poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prevod pozemkov s výmerov 316 m2 pre spoločnosť FERONA za kúpnu cenu 26.228
Eur.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 98 -

za: 31, proti: 0, zdržali sa: 2
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p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 90
Prevod pozemku pod stavbou v k. ú. Stredné mesto pre spoločnosť ETERNITY, spol.
s r.o.
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 90, je to Prevod pozemku pod stavbou
v katastrálnom území Stredné mesto pre spoločnosť ETERNITY, spol. s ručením
obmedzeným a otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ sa nikto nehlási, ju uzatváram
a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prevod pozemku s výmerov 244 m2 do vlastníctva ETERNITY za kúpnu cenu 39.284
Eur.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 99 -

za: 31, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 91
Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Vodárenskú s.r.o.
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 91, je to priamy predaj pozemku v katastrálnom
území Severné mesto pre Vodárenskú s.r.o. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ
sa nikto nehlási, uzatváram a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
priamy predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta s výmerou 476 m2 do vlastníctva
spoločnosti Vodárenská, so sídlom Košice, za kúpnu cenu 39.032 Eur.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 100 -

za: 30, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
--Bod č. 92
Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre PhDr. Katarínu Turčanovú a Ing.
Tibora Turčana do bezpodielového spoluvlastníctva
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 92, ktorým je Priamy predaj pozemku v k. ú.
Severné mesto pre doktorku Turčanovú a inžiniera Turčana do bezpodielového
spoluvlastníctva. Pokiaľ sa nikto nehlási, uzatváram a poprosím návrhovú komisiu.
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p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
priamy predaj pozemku s výmerou 80 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva pre
manželov Turčanových za kúpnu cenu 6.880 Eur.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 101 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem pekne.
--Bod č. 93
Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre MUDr. Dušana Rybára
p. Raši, primátor mesta: Bod č. 93 je Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre
doktora Rybára. Otváram k tomuto bodu rozpravu a dávam slovo pánovi námestníkovi.
p. Petruško, námestník primátora: Ďakujem pekne. Ešte raz sa ospravedlňujem a ďakujem za
upozornenie, čiže reparát, takže ešte raz, ak dovolíte, podávam nový návrh k bodu č. 93.
Ako som povedal, ide vlastne o úpravu ceny, ktorá bola ponúknutá v rámci tejto súťaže
na 9.991 a úpravu, ktorá sa týka uzatvorenia kúpy aj pre manželku pána kupujúceho,
nakoľko majú bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Ďakujem veľmi pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
priamy predaj pozemku s výmerou 115 m2 pre manželov Rybárových za kúpnu cenu
9.991 Eur.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 102 -

za: 31, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme teda schválili.
--Bod č. 94
Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 863 zo dňa 17. júna 2017
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 94, ktorým je Návrh na zmenu uznesenia mestského
zastupiteľstva č. 863 zo dňa 17. júna 2017. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa
nikto nehlási, uzatváram a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo mení a dopĺňa
uznesenie mestského zastupiteľstva č. 863 v časti schvaľuje nasledovne: slová „vo
vlastníctve Jozefa Kapu a manželky Gabriely Kapovej“ sa nahrádzajú slovami:
„v podielovom spoluvlastníctve manželov Kapových“ podľa predloženého návrhu.“
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
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Hlasovanie č. 103 -

za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 95
Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Intranet s.r.o. v dome na ul. Čapajevova č. 8
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 95, je to Predaj nebytového priestoru pre nájomcu
Intranet s.r.o. v dome na ulici Čapajevovej 8. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ
sa nikto nehlási, uzatváram a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prevod vlastníctva nebytového priestoru vo výmere 79,56 m2 podľa predloženého
návrhu, pre nájomcu Intranet za kúpnu cenu 48.200 Eur.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 104 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 96
Prevod voľného priestoru (bývalého CO krytu) v dome na ul. Čárskeho 2, 4, 6, 8
do spoločných častí domu - zmena spoluvlastníckych podielov
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 96, to je Prevod voľného priestoru, bývalého CO
krytu, v dome na ulici Čárskeho 2, 4, 6, 8 do spoločných častí domu - zmena
spoluvlastníckych podielov. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ sa nikto
neprihlási, uzatváram a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prevod voľného priestoru č. 12 vo výmere 92,79 m2, časti domu Čárskeho 2, 4, 6, 8,
podľa predloženého návrhu, v prospech vlastníkov bytov, celkovo za cenu 129,48 Eur.“
Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 105 -

za: 33, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 97
Predaj nebytového priestoru pre nájomcu SK Realitná s.r.o. v dome na ul.
Železiarenská 15
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 97 a to je Predaj nebytového priestoru pre nájomcu
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SK Realitná s.r.o. v dome na ulici Železiarenská č. 15. Otváram k tomuto bodu
rozpravu. Pokiaľ sa nikto neprihlási, uzatváram a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prevod vlastníctva nebytového priestoru vo výmere 18,56 m2 na ulici Železiarenská
č. 13, 15, prenájom SK Realitná, za kúpnu cenu 4.500 Eur.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 106 -

za: 31, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Ďakujem.
--Bod č. 98
Predaj nebytového priestoru pre nájomcu JUTY s.r.o. v dome na ul. Komenského č. 22
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 98 Predaj nebytového priestoru pre nájomcu JUTY
s.r.o. v dome na ulici Komenského č. 22. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ sa
nikto nehlási, uzatváram a poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prevod vlastníctva nebytového priestoru vo výmere 113,32 m2 pre nájomcu JUTY s.r.o.
za kúpnu cenu 64.365 Eur.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 107 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
Dostal som informáciu teda, že vieme spustiť k bodom, čiže, vraciame sa k prerušeným
bodom. Bol posledný majetkový, ja by som rád pokračoval v nich. Potom sú dve
informatívne správy, moja a arcidiecéznej charity, takže už to majme dokončené.
--Bod č. 81
Prevod časti pozemku v záhradkárskej lokalite v k. ú. Myslava pre Silviu Paškovú
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Teda bola požiadavka na ukázanie teraz GISPLÁN-u. Čiže pani
inžinierka, keby ste nám povedali aj o bode 81, 82, lebo to sú vlastne pozemky vedľa
seba, pokiaľ máme informáciu. Takže, keby ste nám ukázali, pánom poslancom, čo to
teda chceli vidieť.
p. Verešová, vedúca referátu nakladania s majetkom: V podstate sú to pozemky tam, kde je
označená šípka, čiže je tam cesta. Tá čiara, ktorú vidno, to je komunikácia a nad tou
komunikáciou vedľa seba sú tie dva pozemky, čiže je to úplný kraj lesa, kde sa náletové
dreviny nachádzali a tento pozemok vlastne týmito nájomcami sa pretvoril na klasické
záhrady.
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p. Raši, primátor mesta: Nech sa páči, teda máme otvorenú diskusiu k bodu č. 81. Pán
poslanec Polaček, nech sa páči.
p. Polaček, poslanec MZ: Ďakujem. Ja na pána Deča. Dá sa to objednať v meste, my máme
uznesenie, do GIS plánu máme všetci prístup, keď požiadame mesto Košice o to. Len
na okraj. Ja totižto hľadám tú skládku, ktorá bola za 12.900 eur vyčistená, ten priestor.
Tak toto som chcel týmto tiež trošku priblížiť, aby sme to tam niekde videli a mi
ukázali, kde vlastne je tá skládka sutiny, ktorú pani Pašková vyčistila, upratala za
12.900 eur. Teda chcem vidieť ten pôvodný stav. Nový ma nezaujíma, lebo, keď je to
pekné, je to pekné. Totižto ide o to, že my ideme to predať za osobitný zreteľ, tuším, že
tú záhradku za 7.500 eur a mne to príde ako neprimeraná hodnota. Nemám problém,
aby sme to predali, len ja tam stále hľadám niečo, čo by som mal vidieť, že sa muselo
upratať a vyčistiť, hej.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec, ale tú skládku asi vám nevieme ukázať, keď bola
sprataná, nie?
p. Polaček, poslanec MZ: Ale ak si to pani, ktorej to ideme predať, prenajali túto záhradku
pred rokom a pol a dnes je rok 2017 a predpokladám, že máme grafiku z 2015, tak som
si pýtal, tak by som tam chcel vidieť, lebo ešte vtedy nebola nájomníčkou, hej. Mestské
lesy to pani Paškovej prenajali v roku 2016. Čiže obraz 2015 by mi mal ukázať
pozemok, ktorý je znehodnotený a ktorý potreboval úpravy stavebné, vyčistiť od sute, a
pod., preto hľadám obraz. A ako som spomenul v úvode môjho predstavenia, na Google
maps vidím už zábery z roku 2017. Preto som chcel požiadať, aby som videl zábery
z roku 2015, ktoré máme ako mesto Košice k dispozícii.
p. Raši, primátor mesta: To skúste zväčšiť čo najviac pánovi poslancovi. Pán poslanec
Polaček, len neviem, či vás mám prerušiť, či môžem dať slovo pánovi poslancovi
Špakovi alebo čo?
p. Polaček, poslanec MZ: Ja som skončil s tým príspevkom. Čakal som.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Špak, nech sa páči.
p. Špak, poslanec MZ: Chodíme tu okolo horúcej kaše. Je to krásny pozemok na kraji lesa.
Naozaj, ja sám by som tam rád išiel s deťmi sa pohrať za 400 euro za rok. A teraz ho
dokonca ideme predať za nejakých, ako nepreženiem, keď poviem trápnych 7 tis. Vedľa
sú nádherné domy, takže si myslím, že keď tam sa nebude stavať do 5 rokov, tak
nemám nič proti tomuto návrhu. Ale ja osobne si myslím, že v majetkovej komisii by sa
mali zamyslieť nad predajom takýchto vecí. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Poslanec Polaček s faktickou, nech sa páči.
p. Polaček, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som len doplnil, že cena garáží je na
omnoho vyššej úrovni, ako predaj tohto pozemku.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Dečo.
p. Dečo, poslanec MZ: Nebol som na majetkovej komisii, keď sa tento materiál schvaľoval,
ale to nehovorím ako alibi, to je len proste na margo, napriek tomu si myslím, že proste
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ak občania majú prenajaté pozemky a lege artis ich vedia odkúpiť, nech ich odkupujú.
Ale nech je ten celý proces transparentný, nie len proste znesiteľný de jure. Ale každý
zákon má ducha aj literu. A tu tak znásilňujeme toho ducha, že aj ten photoshop by to
ešte zniesol, ale nech to normálne odkúpia za normálnu cenu. Ja predpokladám, že
hypotéku nato nebudú brať, hej.
p. Raši, primátor mesta: Pán poslanec Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ: Len doplním pre kolegov, ktorým možno ušla informácia. Prenájom
alebo dotyčná osoba si tento pozemok prenajala pred rokom a pol od mestských lesov.
A my to ideme predávať. Proste, áno, predajme to za plnú hodnotu trhovú, ale nerobme
z ľudí hlúpych. To sú tie kšefty, o ktorých sa tu ja snažím už niekoľko dní rozprávať.
p. Raši, primátor mesta: Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči návrhová komisia.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prevod nehnuteľnosti s výmerou 501 m2 pre Silviu Paškovú z dôvodu hodného
osobitného zreteľa za kúpnu cenu 7.515 Eur podľa predloženého návrhu.“
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 108 -

za: 19, proti: 3, zdržali sa: 8

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že znesenie sme neschválili, lebo bolo treba osobitný
zreteľ.
--Bod č. 82
Prevod časti pozemku v záhradkárskej lokalite v k. ú. Myslava pre Zdeňka Jenčíka
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 82, je to vlastne susedný pozemok, je to Prevod
časti pozemku v záhradkárskej lokalite Myslava pre pána Jenčíka z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Nikto sa nehlási, uzatváram
rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Košice s výmerou 551 m2 pre Zdeňka
Jenčíka za kúpnu cenu 8.265 Eur z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa
predloženého návrhu.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 109 -

za: 22, proti: 2, zdržali sa: 9

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme tak isto neschválili, lebo išlo
o osobitný zreteľ. Ďakujem pekne.
---
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Bod č. 99
Informácia o projekte Arcidiecéznej charity
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu 99. Pod bodom 99 predkladám Informáciu
o projekte Arcidiecéznej charity. Ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, boli
sme oslovení zástupcami Arcidiecéznej charity, ktorí chcú vytvoriť alebo, ktorí
pripravili nový projekt. Je venovaný pomoci ľuďom bez domova a ktorého cieľom je to,
aby sa zamedzilo zneužívaniu poskytnutej pomoci, ktorú ľudia chcú častokrát
bezdomovcom poskytnúť, pričom nechcú, aby dostávali finančné prostriedky, aby teda
ten účel ich pomoci smeroval k tomu, k čomu potrebujú. Preto je tu projekt, kde
Arcidiecézna charita pripravuje hlinené dukáty, ktoré budú mať hodnotu poskytnutia
sociálnych služieb. Poprosím vás, aby ste si to pozreli v materiáli, aby tieto dukáty boli,
ten kto chce teda ľuďom bez domova pomôcť, aby tá pomoc bola cielená vo forme
jedla, sprchy, či ošatenia alebo nocľahu, pričom hodnota jedného dukátu by bola 50
centov a v spolupráci s nami by sme, s mestom a cirkvami, by sa verejnosti ponúkla
možnosť zakúpenia dukátov na týchto vopred určených distribučných miestach. Máme
tu aj zástupcov Arcidiecéznej charity, teda mali by, tu ste, vitajte dámy. Takže otváram
k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Eventuálne, pokiaľ by ste chceli vystúpiť alebo
keby boli otázky na zastúpenie Arcidiecéznej charity, tak sú vám k dispozícii. Nech sa
páči. Pokiaľ otázky nie sú, tak by som poprosil návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o projekte „Hlinený dukát“ Arcidiecéznej
charity.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 110 -

za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
Dámy, ďakujem pekne, že ste prišli, váš projekt, ktorý ste nakreslili majú poslanci
rozdaný. Potom vás poprosím, aby sme sa stretli, aby sa dohodli tie ďalšie kroky, aby sa
to vedelo implementovať, aj s tým, čo vám treba pomôcť. Takže ďakujem veľmi pekne
ešte raz. Držím palce. Majte sa pekne.
--Bod č. 100
Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XVI. zasadnutia MZ
p. Raši, primátor mesta: Prejdeme k bodu číslo 100. Dovoľte mi, ctené dámy poslankyne,
vážení páni poslanci, aby som vás informoval o svojej činnosti v období letných
mesiacov, od posledného rokovania mestského zastupiteľstva. Iste ste mnohé moje
aktivity zachytili v médiách. Prebehol Art Film Fest v Košiciach, ktorý v tomto roku bol
hodnotený mimoriadne úspešne. Mali sme množstvo stretnutí, kontrolovali sme ako
pokračuje modernizácia električkových tratí, rekonštruovali sa školy a škôlky,
organizovali sme športové piatky na Hlavnej, či Jump Fest pri Urbanovej veži sme
pomáhali organizovať. Mali sme tu zástupcov, primátora z Hočiminovho mesta, mali
sme delegácie z Ministerstva hospodárstva Maďarska, delegácia primátora Užhorodu,
holandského veľvyslanca. V júli sa otvárali nové letecké spojenia to Kolína a Tel
Avivu. Slávnostne sa ukončila Školská športová liga, kde zástupcovia základných škôl
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dostali po 1.000 eur na podporu pohybových aktivít žiakov. Organizovali sme letný
pobytový tábor. Ako som už povedal, prebiehali pravidelné kontroly modernizácie
električkových tratí , bolo množstvo aktivít, ktoré sa týkali seniorov, vrátane ich Letnej
olympiády. Oslavovali sme s mnohými z vás, otvorenie nového školského roka, či
otvorenie Poradenského centra pre rodiny v núdzi a náhradné rodiny. V posledných
dňoch prebehli tradičné Košické slávnosti vína, s mnohými partnermi. Takže, ďakujem
pekne za pozornosť a otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec
Polaček.
p. Polaček, poslanec MZ: Pán primátor, ja sa vám chcem úprimne poďakovať za dnešnú
príjemnú atmosféru v rokovaní a verím, že sa v takejto príjemnej atmosfére stretneme
spolu tu na mestskom zastupiteľstve v decembri.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Poprosím
návrhovú komisiu.
p. Andrejčák, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
berie na vedomie Informáciu primátora mesta o svojej činnosti od XVI. zasadnutia
mestského zastupiteľstva.“ Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 111 -

za: 28, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Raši, primátor mesta: Konštatujem, že uznesenie sme schválili.
--Bod č. 101
Interpelácie poslancov MZ
p. Raši, primátor mesta: Teraz dávam priestor na vaše interpelácie. Poprosím vás potom, aby
ste zároveň interpelácie odovzdali aj písomne. Nech sa páči.
p. Polaček, poslanec MZ: Ak dovolíte, ja svoje interpelácie pošlem elektronický. Budú sa
týkať obratiska Botanická záhrada, harmonogramu a investície EEI, kontroly NKÚ a tak
isto 7 rokov povereného náčelníka. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne. Ja využijem svoju možnosť poslanca a budem
ich čítať. Kedy, akým spôsobom bude riešená situácia križovatky pri Crow Aréne Kostolianska? Ako má v úmysle mesto riešiť situáciu nelegálneho osídľovania pri tzv.
malej stanici a v oblasti na Demetri? Stav riešenia ihriska pri Základnej škole Slobody
1, ku dnešnému dňu? Ako rozhodol príslušný stavebný úrad vo veci nelegálne
umiestnených bilboardov na objektoch Bytového podniku mesta Košice na Južnom
nábreží? O čom pôvodne rozhodla stavebná inšpekcia, či a v akej výške bola prípadne
Bytovému podniku mesta Košice vyrubená pokuta? V akom štádiu je správne konanie
vo veci neoprávneného zaujatie verejného priestranstva za účelom vyhradenia
parkovacích miest a osadenia dopravného značenia na Sídlisku Ťahanovce? Viď
odpoveď na interpeláciu zo dňa 5.1.2017, číslo MK A/2017/03023, ulice Európska,
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Bukurešťská a Havanská. Koľko vyhradených parkovacích miest celkom je na Sídlisku
Ťahanovce? Koľko finančných prostriedkov z tohto titulu bolo mestu Košice za rok
2016 a 2017 celkom poukázaných? Koľko vyhradených parkovacích miest je inými
spoločnosťami ako mestom a či sa jedná o legálne rezervácie? Koľko presne novo
vybudovala, nielen vyznačila, vodorovným značením a pásmi k dnešnému dňu
spoločnosť EEI s.r.o. v celých Košiciach? Ako do budúcna má v úmysle mesto
zabezpečiť čistenie rigólu pod Ťahanovským lesom, aby nedochádzalo najmä
k ohrozovaniu majetku, keďže tak mesto už v minulosti činilo. Čiže stálo ho to peniaze.
Žiadam o bezodkladné odtiahnutie autovraku na ulici Janigova 1, bočné parkovisko.
Žiadam o opravu schodiska smerom od Spoločenského pavilónu k zastávke MHD.
Žiadam o opravu chodníka na Triede SNP v úrovni od Spoločenský pavilón smerom ku
križovatke Bernolákova. Okrem predloženej 2. zmeny rozpočtu, ako bude naložené
s finančnými prostriedkami z predaja akcií mesta spoločnosti Kosit? Rokovalo mesto so
spoločnosťou Kosit vo veci najmä vybavenia technikou, aby bolo v čase zimnej údržby
zabránené a predídené opakovaniu nezvládnutia údržby, ako tomu bolo tento rok?
Bude mesto Košice po vzore mesta Prešov zavádzať tzv. digitálnu investičnú mapu, za
účelom včasného informovania obyvateľov mesta? Aké je plánované využitie
Ťahanovského lesa? Aké memoranda s kým a s akým obsahom od začiatku volebného
obdobia 2014 doposiaľ podpísalo mesto Košice? Žiadam o úpravu katastrofálneho stavu
interiéru nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta na Mlynskej 18, vrátane dvora.
Žiadam o presné vyčíslenie nákladov na vybudovanie bežeckého oválu v areáli
Základnej školy Belehradská, Sídlisko Ťahanovce. Žiadam o presné vyčíslenie nákladov
na rekonštrukciu Materskej školy Budapeštianska 1, elokované pracovisko Viedenská
ulica. Plánuje DPMK, čiže Dopravný podnik mesta Košice, aj zakupovanie prostriedkov
MHD s klimatizáciou, respektíve klimatizáciu dodatočne dobuduje? Má v úmysle mesto
vysporiadať pozemky formou ich vykupovania? Bude žiadať o pomoc štát, aby sa vyhlo
zbytočným pofidérnym zámenám? Kedy bude realizovaná komplexná renovácia cesty
na Americkej triede? Žiadam o bezodkladnú opravu účelovej komunikácie v Suchej
doline - Suchodolinská. Kedy bude zrealizovaný výber dodávateľa verejného osvetlenia
v meste Košice? Je zahrnuté vybudovanie električkovej trate na Sídlisko Ťahanovce do
plánovacieho obdobia 2014-2020? Ak nie, na kedy je to plánované? Existuje manuál,
respektíve, ako sa postupuje pri údržbe doposiaľ vybudovaných zelených koľajísk?
Bude na Triede SNP vybudovaná tzv. zelená koľajová trať? Obdobne to je na
Komenského ulici, najmä s dôrazom na predchádzanie prehrievania mesta. Koľko
navyše je plánované vybudovanie električkových tratí? A posledná. Žiadam
o dokončenie vyspravenia cesty na Horný Bankov od parkoviska cca 30 m. Som to tu
spomínal dnes. Boli dodržané technologické postupy, aby trať zo Staničného námestia
na Námestie maratóna mieru zodpovedala parametrom na využívanie aj tzv. vlakoelektričky? Kým boli vyhotovené protokoly kvality? To sme sa tiež dneska bavili, tých
12 ton, vlastne, pre tú vlako-električku. Všetko. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Petrvalský.
p. Petrvalský, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne, pán primátor, za slovo. Ja budem
stručnejší. Nedávno som bol na jednom sedení, kde sme rozoberali cyklotrasy. A z toho
vyvstala taká otázka: Prečo sa mesto bráni zníženiu, resp. zúženiu dopravných pruhov,
aby sa dali vybudovať na týchto komunikáciách cyklotrasy?
Druhá moja interpelácia. Navrhujem do rozpočtu na rok 2018 zaradiť vybudovanie
chodníka na Rampovej ulici, kde denne prechádza stovky ľudí z Mestskej časti Košice Staré Mesto na Fakultu letectva Technickej univerzity, ako i do sídla Policajného zboru
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Slovenskej republiky; musia sa brodiť v bahne. Takže ja by som bol veľmi rád, keby sa
takáto komunikácia dala urobiť.
Tretia. Žiada mesto Košice a na križovatke Prešovská - Rampová bol zriadený semafor,
kvôli bezpečnosti prechodu cez cesty. Je tam dosť veľa takých, dosť nebezpečných
kolízií. Takže bolo by vhodné.
A posledná moja interpelácia. Boli sme nedávno na konferencii o doprave a tam
odborníci nám vytýkajú to, že ešte stále neexistuje mestský integrátor dopravy, ktorý by
bol partnerom Košického samosprávneho kraja v tejto problematike. Bolo to s ľútosťou
konštatované na konferencii o doprave v hoteli Yasmin. Ďakujem pekne.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem. Poprosím pána poslanca Briškára.
p. Briškár, poslavec MZ . Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, ja mám iba jednu
žiadosť. Chcem vás požiadať o zabezpečenie opravy chodníka na Skladnej 2, to je pred
Centrom pre liečbu drogových závislostí, pretože je značne už poškodený a hrozí tam aj
nebezpečie pádu a je nebezpečný hlavne pre seniorov, ktorí bývajú v Domove
dôchodcov na Skladnej ulici a pohybujú sa za pomoci barlí alebo vozíčkárov. Ďakujem
dopredu.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Špak, nech sa páči.
p. Špak, poslanec MZ: Pošlem poštou.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Blaškovičová.
p. Blaškovičová, poslankyňa MZ: Ďakujem za slovo. Pán primátor, moja ostatná interpelácia
bola aj o oprave chodníka na Starej baštovej. Ďakujem pekne. Tá časť chodníka bola
opravená. Ale týkala sa aj cestnej komunikácie, kde v súčasnosti sú parkovacie miesta
pre EEI. A tieto sú v katastrofálnom stave. Samozrejme, že Správa komunikácií mesta
povedala, že už to nie naša káva, ale sa o to má postarať EEI. Takže ja by som
poprosila, požiadala, v mene všetkých občanov, už teda ďalšie slová nemám, aby naozaj
tie je otrasné diery, ktoré tam sú na polovici cesty, aby sa opravili a tak isto parkovacie
miesta, ktoré sú okolo Rodošta, nie sú ani vyznačené. Jediné, čo je tam, je značka.
Nemôžu byť vyznačené, pretože tam nie je ani asfaltový povrch položený. Takže
poprosila by som nápravu. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Poprosím pána riaditeľa, aby to posunul ďalej. Ďakujem. Uzatváram
bod Interpelácie.
--Bod č. 102
Dopyty poslancov MZ
p. Raši, primátor mesta: Teraz dávam priestor na vašu dopyty. Nech sa páči, pán poslanec
Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne za slovo. Prvý dopyt. Mestské lesy. Kedy bude
zrenovovaná oprava a renovácia cesty v úrovni okolo Ružínskej priehrady?
Druhy dopyt na Bytový podnik mesta Košice. Koľko je toho času bytov vo vlastníctve
Bytového podniku mesta Košice? Koľko bolo predaných za rok 2016 a 2017 doposiaľ?
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Kde a v akej výške? Koľko je prenajatých bytov? V akej výške bolo zaplatené za rok
2016 a 2017 nájomné? Koľko bytov je neprenajatých a prečo?
Tretí dopyt na Dopravný podnik mesta Košice. Má v súčasnosti Dopravný podnik mesta
Košice dostatok vodičov autobusov? Koľko ich chýba? Dochádza k meškaniu spojov.
Aké opatrenie prijal Dopravný podnik mesta Košice, najmä pre prestupujúcich
cestujúcich pri meškajúcich spojoch, aby nebolo potrebné platiť buď navyše cestovné,
respektíve pokutovať cestujúcich? Ďakujem. Všetko.
p. Raši, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Petrvalský.
p. Petrvalský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Neviem, kde som to pôvodne mal povedať?
V Rôznom nie, lebo to nie je ani kultúra ani šport, v Interpeláciách nie. Skúsim tu.
Chcem poďakovať IT-čkárom, že konečne sa viem dostať normálne na server mesta
Košice. Keď si napíšem https/košice.sk/poslanecMZ nevyhodnotí to ako neprimeraný
prístup, teda zakázaný prístup. Takže ďakujem veľmi pekne za to, že toto bolo zriadené.
A druhá vec, pretože mesto má vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti určité
akcie, poprosil by som zástupcu mesta, aby požiadal vodárne, že pokiaľ budú robiť
nejaké väčšie akcie, tak nech láskavo to oznámia obyvateľom. Naposledy obyvatelia
Brnenskej a Žilinskej na nás nadávajú kvôli Národnému tenisovému centru, lebo
vodárenská spoločnosť tam robila nejaké úpravy a boli celý deň bez vody! Nikto im nič
neoznámil. Ráno sa zobudili, ani na záchod, ani zuby umyť, ani nič, proste, vypli vodu a
hotovo! Dovidenie! Takže bol by som rád, keby takéto veci sa neopakovali, lebo je to
skutočne veľmi nepríjemné. Ďakujem veľmi pekne.
p. Raši, primátor mesta: Áno, určite to budeme tlmočiť ďalej. Aj keď väčšinou tie náhle
vypnutia sú spôsobené havarijnými stavmi. Pán poslanec Polaček, nech sa páči.
p. Polaček, poslanec MZ: Ja by som chcel poprosiť aspoň jedného kolegu, nech strčí kartu do
zariadenia, aby sme mohli pokračovať.
p. Raši, primátor mesta: Jeden kolega, poprosíme pána kolegu Špaka, aby strčil kartu do
zariadenia. Aj Ľubka Blaškovičová, vás poprosím, karty. Ďakujem pekne. Uzatváram
bod Dopyty poslancov.
--Bod č. 103
Rôzne
p. Raši, primátor mesta: Otváram bod Rôzne. Pán poslanec Gaj, nech sa páči.
p. Gaj, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, milí kolegovia, chcem sa
poďakovať za všetky kultúrne akcie, ktoré sa udiali počas prázdnin. Trápi ma však
jedna jediná vec. Pán kolega, keď dovolíš, tichšie. Trápi ma jedna jediná vec. Mali sme
Týždeň Dúhového Pride-u a mňa mrzí, že mesto nevyužilo potenciál a hlavne naši
novinári, keď máme nášho kolegu, ktorý sa verejne priznáva ku členstvu LGBT a my
sme túto vec nevyužili. Som veľmi sklamaný. Ďakujem.
p. Raši, primátor mesta: Uzatváram bod Rôzne.
---
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Záver rokovania
Primátor mesta Košice Richard Raši skonštatoval, že program zasadnutia mestského
zastupiteľstva sa vyčerpal. Uviedol, že na ďalšom riadnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva sa stretnú 11. 12. 2017.
Poďakoval sa poslancom za ich aktívnu účasť na rokovaní a vyhlásil XVII. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Košiciach za ukončené.

Ing. Pavol Lazúr
riaditeľ Magistrátu mesta Košice

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta Košice

Zápisnica vyhotovená dňa 10.10.2017
Zapísal: A. S. Partner a Blanka Lukáčová, Referát samosprávnych orgánov MMK

Overovatelia zápisnice:
Ing. Iveta Kijevská .................................................................

Podpísala dňa: 19.10.2017

JUDr. Jaroslav Kaifer ............................................................

Podpísal dňa: 13.10.2017
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Prenájom celého objektu a pozemkov priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v objekte a areáli zrušených Detských jaslí Obrancov Mieru 18,
Košice pre nájomcu Liberta, n.o., Cimborkova 1, Košice
Prenájom inline oválu a veľkej telocvične priamym nájmom za nájomné z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v objekte a areáli ZŠ Bukovecká 17 v Košiciach
pre nájomcu ROLLERSKATING RACE TEAM CASSOVIA o.z.
Návrh na odňatie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice zo správy ZŠ
Užhorodská 39, Košice
Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice do správy MŠ Budapeštianska 1, Košice
Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice do správy MŠ Nešporova 28, Košice
Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy MŠ Žiacka 18,
Košice a zrušenie časti uznesenia MZ č. 462 zo dňa 24. a 25.06.2004
Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy ZŠ Belehradská
21, Košice
Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy ZŠ Drábova 3,
Košice
Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice do správy ZŠ Park Angelinum 8, Košice
Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice – požiarnej zbrojnice súp. č. 1084
na Žiackej 25 v k. ú. Krásna do správy MČ Košice – Krásna
Zverenie majetku mesta – miestnych komunikácií do správy MČ Košice – Šaca
Zverenie majetku mesta Košice, nachádzajúceho sa na území MČ Košice – Západ,
Luník II (fontána a umelecké diela)
Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice „Rekonštrukcia minerálneho zdroja
Anička“, „Park Anička (ostatné športové a rekreačné stavby)“, „Detské ihrisko
pre handicapované deti – park Anička“, „Revitalizácia pitného stĺpa Anička“ a parcely
C KN č. 6657/3 do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Odňatie pozemkov v k. ú. Stredné Mesto zo správy MČ Košice – Staré Mesto
a zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
Zámena pozemkov medzi mestom Košice a spoločnosťou Tempus IMMO a. s.
z dôvodu osobitného zreteľa
Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves a k. ú. Terasa medzi mestom Košice
a Gabrielou Eperješiovou a Rudolfom Nagyom
Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice a Veronikou
Nagyovou
Nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s.,
za účelom realizácie projektu „Automatická požičovňa mestských bicyklov v meste
Košice – bikesharing“ z prostriedkov IROP
Návrh zámeru obstarania koncesie pre projekt „Verejné zdieľanie bicyklov v meste
Košice – bikesharing“
Prenájom pozemkov pre MČ Košice – Lorinčík z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Prenájom časti pozemku v k. ú. Stredné Mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa
pre spoločnosť KOVMETAL, spol. s r.o. Košice za účelom majetkovo-právneho
usporiadania
Prenájom pozemku za účelom realizácie stavby „Parkovisko Krakovská ul. Košice“
pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Prenájom časti pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Miroslava
Eperješiho za účelom vybudovania príjazdovej komunikácie k rodinnému domu
Prenájom budovy a pozemku za účelom prevádzkovania útulku pre ľudí bez domova
pre OÁZA – nádej pre nový život, n. o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
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Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom vybudovania kynologických parkov na
Humenskej ulici a v Zuzkinom parku pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných
osobitného zreteľa
Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom revitalizácie detských ihrísk na
Nešporovej a Trebišovskej ulici pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného
zreteľa
Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby Národného tenisového centra –
športový areál nad Popradskou cestou pre NTC Košice, a. s. z dôvodov hodných
osobitného zreteľa
Prenájom časti pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre spoločnosť
eMeM, spol. s r.o. za účelom realizácie stavby „Obytný súbor Nová Terasa – Dopravné
napojenie na Tr. SNP z úseku A“
Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero za účelom realizácie chodníkov a terénnych
úprav v rámci stavby Gréckokatolíckeho chrámu pre Gréckokatolícku cirkev, Farnosť
presvätej Bohorodičky ochrankyne z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom
revitalizácie venčovísk na Meteorovej a Čingovskej ul. v Košiciach z dôvodov hodných
osobitného zreteľa
Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom
realizácie stavby „Parkovisko na Levočskej ul. v Košiciach“ z dôvodov hodných
osobitného zreteľa
Prenájom časti pozemku v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom
realizácie stavby „Uzamykateľné kontajneroviská“ z dôvodov hodných osobitného
zreteľa
Prenájom častí pozemkov v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za
účelom realizácie parkovacích miest na Kurskej a Bielocerkevskej ul. v Košiciach
z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Prenájom pozemkov v k. ú. Furča za účelom vybudovania športového areálu
a telocvične v rámci realizácie CENTRA ÚPLOVÝCH ŠPORTOV pre o. z. Šport Mládež pre budúcnosť o. z. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Rozšírenie predmetu nájmu pre občianske združenie ENJOY THE RIDE v k. ú. Grunt –
„Freestyle Academy“
Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí
pre stavbu „Košice – Šebastovce – vodovod a kanalizácia“, na pozemkoch mesta
Košice, k. ú. Šebastovce, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 749 zo dňa 16.09.2013
Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v k. ú. Kavečany pre účely stavby:
Obchvatová komunikácia ZOO – Kavečany a zrušenie uznesenia MZ č. 448 zo dňa
24.04.2008
Dohoda o mediácii vo veci majetkovoprávneho usporiadania pozemkov v k. ú. Nové
Ťahanovce - schválenie
Spôsob prevodu pozemku v k. ú. Terasa dobrovoľnou dražbou
Nadobudnutie nehnuteľného majetku v k. ú. Terasa do vlastníctva mesta Košice
Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia MZ č. 728 zo dňa 27.02.2017
Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto
Prevod pozemku v k. ú. Terasa na GODOS plus, s.r.o.
Prevod pozemku v k. ú. Brody pre TESCO STORES SR, a. s.
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Miroslava Lisého a Ing. Oľgu Lisyovú
Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre Tibora Paľa
Prevod pozemku v k. ú. Šaca pre Jozefa Gajdoša
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Prevod pozemkov v k. ú. Jazero pre Katarínu Zagyiovú, Pavla Forgáča a MUDr. Vieru
Sukubovú
Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. Milana Kožuška a Júliu Vinclavovú
Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Vladimíra Pavela
Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre Ing. Silviu Cirnerovú
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Ivana Filčáka a manželku Vieru
Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Štefana Bálla, MUDr. Martina Múdreho
a Ing. Gabrielu Petruškovú
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Bc. Karin Guzaninovú
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pod stavbou vo vlastníctve Mareka Štefančíka a Bc.
Martiny Štefančíkovej do bezpodielového spoluvlastníctva
Prevod vlastníctva majetku mesta v k. ú. Južné Mesto na PhDr. Patrika Géciho a JUDr.
Moniku Géciovú, PhD. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Prevod časti pozemku v záhradkárskej lokalite v k. ú. Myslava pre Silviu Paškovú
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Prevod pozemku v k. ú. Nové Ťahanovce do podielového spoluvlastníctva pre JUDr.
Beátu Lengyelovú a Waltera Plachetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Mariána Čechoviča z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre Vladimíra Kasardu a manž. Boženu Kasardovú
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. Pavla Kmeťa a manž. Tatianu
Kmeťovú
Prevod pozemkov v k. ú. Huštáky a Terasa formou zámeny medzi mestom Košice
a spol. E-hold a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre spoločnosť EXPA PRINT, s.r.o. z dôvodu
hodného osobitného zreteľa
Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre spoločnosť FERONA Slovakia, a.s.
Prevod pozemku pod stavbou v k. ú. Stredné mesto pre spoločnosť ETERNITY, spol.
s r.o.
Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Vodárenskú s.r.o.
Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre PhDr. Katarínu Turčanovú a Ing.
Tibora Turčana do bezpodielového spoluvlastníctva
Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre MUDr. Dušana Rybára a MUDr. Janu
Rybárovú
Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 863 zo dňa 19.06.2017
Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Intranet s.r.o. v dome na ul. Čapajevova č. 8
Prevod voľného priestoru (bývalého CO krytu) v dome na ul. Čárskeho 2, 4, 6, 8
do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
Predaj nebytového priestoru pre nájomcu SK Realitná s.r.o. v dome na ul. Železiarenská
č. 15
Predaj nebytového priestoru pre nájomcu JUTY s.r.o. v dome na ul. Komenského č. 22
Prevod časti pozemku v záhradkárskej lokalite v k. ú. Myslava pre Silviu Paškovú
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Prevod časti pozemku v záhradkárskej lokalite v k. ú. Myslava pre Zdeňka Jenčíka
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Informácia o projekte Arcidiecéznej charity
Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XVI. zasadnutia MZ
Interpelácie poslancov MZ
Dopyty poslancov MZ
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