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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach



Z á p i s n i c a
z rokovania ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva v Košiciach, zo dňa
15.12.2006


Prítomní: podľa prezenčných listín

	Ustanovujúce rokovanie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol staronový primátor mesta Košice Ing. František Knapík
	Privítal predstaviteľov štátnej správy, samosprávy, podnikateľských kruhov, stavovských organizácií, kultúrnych inštitúcií a spoločenských organizácií, ktoré pôsobia v meste.
	Požiadal Ing. Dugáčka, predsedu mestskej volebnej komisie, aby informoval ustanovujúce mestské zastupiteľstvo o výsledku volieb primátora mesta Košice a výsledku volieb poslancov mestského zastupiteľstva.

Vystúpenie p. Dugáčka /autentický prepis/

Dámy a páni, vážení hostia. 
	Prv než prednesiem vyhlásenie výsledkov volieb do mestského zastupiteľstva a primátora, dovoľte mi niekoľko slov.
	Tieto komunálne voľby zabezpečovalo odhadom okolo 1650 ľudí, od 193 okrskových komisií cez miestne, obvodné a mestskú. Dovoľte mi, aby som z tohto miesta poďakoval pracovníkom Krajského štatistického úradu za precíznu a perfektnú prácu, ktorú odviedli pri zbieraní všetkých výsledkov zo všetkých 193 volebných okrskov. Nemôžem opomenúť súčinnosť orgánov Ministerstva vnútra SR, ktoré nám pomáhali zabezpečovať poriadok a disciplínu pred volebnými priestormi. Ďakujem riaditeľovi mestskej polície za úsilie jeho chlapcov, ktoré vynaložili pri týchto komunálnych voľbách.
	Dámy a páni, v týchto komunálnych voľbách bolo v meste Košice zaregistrovaných 195365 voličov. K voľbám sa dostavilo 51.858 voličov, čo je 25,64 % zapísaných voličov. Do urien sa dostalo 51.707 hlasovacích lístkov os voličov. Poslancov mestského zastupiteľstva volilo 47190 voličov. Všetkých 50 poslancov bolo zvolených. 
Za kandidátov na primátora hlasovalo 48414 voličov. V týchto komunálnych voľbách na post primátora zvíťazil pán Ing. František Knapík výsledkom 21242 hlasov. 
Pán primátor, dovoľte mi, aby som vám slávnostne odovzdal osvedčenie o zvolení za primátora mesta Košice. Zároveň prosím pána Dr. Čverčka, najstaršieho doterajšieho poslanca mestského zastupiteľstva, aby vyzval primátora mesta k zloženiu zákonom predpísaného sľubu.

p. Čverčko - Vyzval Ing. Františka Knapíka, aby v súlade s  § 13 zákona SNR č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zložil predpísaný sľub a vyzval prítomných, aby počas prednesenia sľubu stáli.

p. Knapík - Predniesol predpísaný sľub v znení: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že
budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky, Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy budem pri výkone funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

Poznámka: Po podpísaní sľubu riaditeľ Archívu mesta Košice JUDr. Kirst odovzdal primátorovi mesta mestské symboly: talár, insignie a pečiatku.

p. Knapík - Poďakoval prítomným a ich prostredníctvom aj voličom a všetkým občanom
mesta za dôveru, ktorú mu preukázali vo voľbách do samosprávy mesta pre volebné obdobie rokov 2006 až 2010. Vyzval p. Balúna, aby prečítal zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý všetci novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva potvrdia slovami „To sľubujem.“ Zároveň požiadal všetkých prítomných, aby počas prednesu sľubu poslanca mestského zastupiteľstva stáli.

p. Balún - Prečítal zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva v znení:
„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 záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

Poznámka: 50 poslancov mestského zastupiteľstva potvrdilo sľub slovami: „To sľubujem“ 
a postupne v abecednom poradí ho podpísalo, menovite:
František Balún
MUDr. Daniel Adamkovič
				Mgr. Jozef Andrejčák
				Ing. Marko Badanič
				Ing. Peter Bajus
				Bernard Berberich
				MUDr. Milan Bereš, PhD.
				JUDr. Cyril Betuš
				Mgr. Ľubica Blaškovičová
				Martin Boritáš
				Ing. Peter Cengel
				Mikuláš Čečko
				PhDr. Katarína Čižmáriková
				Štefan Derján
				Ing. Marián Dittrich
				Erika Dolná
				Ing. Jozef Drábik
				MVDr. Jozef Figeľ
				Ing. Jozef Filipko
				Ing. Ján Forgáč
				Ing. Mária Gamcová, PhD.
				Mgr. Ľubomír Grega
				Ing. Alfonz Halenár
				JUDr. Jaroslav Hlinka
				Tibor Horváth
				Peter Hrabovský
				Ing. Eva Hulmečíková
				JUDr. Oskár Ivanko
				MVDr. Anna Jenčová
				Ing. Viktor Jeník
				MUDr. Igor Jutka
				Bc. Ivete Kijevská
				Ing. Stanislav Kočiš
				František Krištof
				Ing. Ján Kupec
				MUDr. Norbert Lukán, PhD.
				Tibor Matoušek
				JUDr. Marián Melichárek
	PhDr. Pavol Mutafov
				Ing. Michal Müller
				Doc. RNDr. František Olejník, PhD.
				Ing. Ľuboš Pajtáš
				Ing. Dušan Petrenka
				Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc.
				Daniel Rusnák
				Mgr. Štefan Rychnavský
				MUDr. Ján Sekáč
				MUDr. Marek Vargovčák
				Ing. Adrián Weiszer

p. Knapík - Zablahoželal poslancom mestského zastupiteľstva k zloženiu zákonom 
predpísaného sľubu poslanca mestského zastupiteľstva a poprial im veľa úspechov v ich náročnej poslaneckej práci.
K programu rokovania

p. Knapík - Program rokovania je uvedený v pozvánke. Informoval prítomných o doplnení
	bodu 9:
9/a  - Zmeny a doplnky Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva
9/b  - Utvorenie poslaneckých klubov
9/c  - Určenie počtu a voľba námestníkov primátora
9/d  - Voľba členov mestskej rady
9/e  - Zriadenie stálych komisií mestského zastupiteľstva
9/f  - Voľba predsedov komisií mestského zastupiteľstva

p. Knapík - Nakoľko k programu rokovania neboli žiadne pripomienky, dal o ňom 
hlasovať.

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

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Daniel Adamkovič
Mgr. Jozef Andrejčák

Poznámka: 
Z dôvodu, že poslanecké kluby budú zriadené až po overení platnosti volieb primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva mandátovou komisiou, členov komisií navrhol Ing. František Knapík ako predsedajúci.

Mandátová komisia: 
/overí výsledky volieb na funkciu primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva vo voľbách dňa 2.12.2006/
členovia: p. Bereš, p. Jeník, p. Krištof.

Hlasovanie č. 2: za 45, proti -, zdržal sa 1.

Návrhová komisia:
/zhrnie prijaté uznesenia z ustanovujúceho rokovania mestského zastupiteľstva/
členovia : p. Bajus, p. Jutka, p. Blaškovičová

Hlasovanie č. 3: za 46, proti -, zdržali sa 2.

Volebná komisia
/pracuje v zmysle uplatnenia § 47 ods. 6 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva/
členovia: p. Berberich, p. Grega, p. Betuš

Hlasovanie č. 4: za 49, proti -, zdržali sa 2.

-----     -----     -----

6. Správa mandátovej komisie

p. Knapík - Vyhlásil 10 minútovú prestávku, počas ktorej mandátová komisia overí
zloženie sľubu primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva v súlade s § 10 ods. 2 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva a Štatútu mesta Košice.

p. Bereš - Predseda mandátovej komisie predniesol správu mandátovej komisie o ujatí sa 
funkcie primátora mesta Košice a poslancov mestského zastupiteľstva.
Mandátová komisia v zložení pp. Bereš, Jeník a Krištof preskúmala materiály z volebného dňa, ktoré poskytla mestská volebná komisia a 
1. zistila na základe zápisnice mestskej volebnej komisie zo dňa 2.12.2006, 
a/ že za primátora mesta Košice bol zvolený Ing. František Knapík, za koalíciu KDH, SDKÚ, DS, SMK a za poslancov mestského zastupiteľstva v Košiciach boli zvolení: MUDr. Daniel Adamkovič, Mgr. Jozef Andrejčák, Ing. Marko Badanič, Ing. Peter Bajus, František Balún, Bernard Berberich, MUDr. Milan Bereš, PhD., JUDr. Cyril Betuš, Mgr. Ľubica Blaškovičová, Martin Boritáš, Ing. Peter Cengeľ, Mikuláš Čečko, PhDr. Katerína Čižmáriková, Štefan Derján, Ing. Marián Dittrich, Erika Dolná, Ing. Jozef Drábik, MVDr. Jozef Figeľ, Ing. Jozef Filipko, Ing. Ján Forgáč, Ing. Mária Gamcová, PhD., Mgr. Ľubomír Grega, Ing. Alfonz Halenár,           JUDr. Jaroslav Hlinka, Tibor Horváth, Peter Hrabovský, Ing. Eva Hulmečíková, JUDr. Oskár Ivanko, MVDr. Anna Jenčová, Ing. Viktor Jeník, MUDr. Igor Jutka, Bc. Ivete Kijevská, Ing. Stanislav Kočiš, František Krištof, Ing. Ján Kupec,    MUDr. Norbert Lukán, PhD., Tibor Matoušek, JUDr. Marián Melichárek, 	PhDr. Pavol Mutafov, Ing. Michal Müller, Doc. RNDr, František Olejník, PhD., Ing. Ľuboš Pajtáš, Ing. Dušan Petrenka, Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc., Daniel Rusnák, Mgr. Štefan Rychnavský, MUDr. Ján Sekáč, MUDr. Marek Vargovčák,             Ing. Adrián Weiszer.
b/ Preskúmala osvedčenia o zvolení za primátora mesta Košice a poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
c/ Preskúmala zloženie sľubu primátora mesta Košice a poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
2. Na základe zistených skutočností mandátová komisia osvedčuje zvolenie za primátora mesta Košice a poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach a ich ujatie sa funkcií, ktorí sú uvedení v bode č. 1 písm. a/.

p. Knapík - Poďakoval za prednesenie správy mandátovej komisie a dal slovo návrhovej 
komisi., aby predniesla návrh na uznesenie.

p. Jutka - Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. ad/ Štatútu mesta 
Košice  berie na vedomie
1. správu predsedu mestskej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy  mesta Košice dňa 2.12.2006.
2. správu mandátovej komisie o ujatí sa funkcie primátora mesta Košice a poslancov   Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
Konštatuje na základe overenia mandátovej komisie, že primátor mesta Košice a poslanci Mestského zastupiteľstva v Košiciach zložili zákonom predpísaný sľub bez výhrad a tým sa ujali svojich funkcií.

Hlasovanie č. 5: za 46, proti -, zdržal sa -.

-----     -----     -----

7. Príhovor primátora mesta Košice /autentický prepis/

	Dovoľte mi predstúpiť pred vás a pred obyvateľov mesta s pocitom vďaky za dôveru, ktorej sa mi dostalo opätovným zvolením za primátora mesta. Som si vedomý plnej zodpovednosti za vývoj a za chod mesta, za jeho obyvateľov a za jeho dôstojné postavenie v našej krajine.
	Vážený pán poslanec národnej rady, excelencia otec arcibiskup, vážený pán predseda samosprávneho kraja, prítomní predstavitelia štátnej správy a samosprávy, vážené panie starostky a páni starostovia z mesta Košice, vážené panie poslankyne a páni poslanci, vážená akademická obec, ekumenická, podnikateľská. Ctené dámy, vážení páni, milí košičania.
	Tempus fugit - Čas plynie. Nezastavíme ho. Môžeme sa mu prispôsobiť, využiť jeho výhody, ale nikdy ho neovládneme. V apríli tohto roku mi voličmi bola zverená dôvera a zodpovednosť, ktorú som napĺňal podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Predsavzatia,  sľuby, realizácia plánov, úsilie o krajšie, bezpečnejšie, čistejšie a prosperujúce mesto. To všetko si vyžiadalo svoj čas, ktorý bol jeho strážnikom, ale aj nepriateľom. Dnes pred vás predstupujem v pevnej viere, že to, čo sme pred niekoľkými mesiacmi spolu začali, budeme naďalej rozvíjať a pokračovať v spolupráci na spoločnom diele. Naďalej nás bude sprevádzať čas, ktorý nám pripomína krehkosť doby, v ktorej žijeme, krehkosť myšlienok, ktoré presadzujeme, ale aj krehkosť postavenia funkcionárov a funkcií, ktoré vykonávame.
	Je pre mňa veľkou cťou, že som dnes tu pred vami mohol zložiť slávnostný sľub primátora druhého najväčšieho mesta na Slovensku a spolu s vami panie poslankyne a páni poslanci, nadviazať na našich predchodcov. Určite spoločne preciťujeme výnimočnú chvíľu tejto slávnostnej udalosti a prvého ustanovujúceho rokovania mestského zastupiteľstva. Je to dôvod uvedomiť si, čo sme už spoločne dokázali, na čom budeme aj ďalej pracovať a čo je pred nami. Máme dôvod pozerať do budúcnosti s nádejou, ale hlavne s pocitom zodpovednosti, ktorú na seba preberáme , voči obyvateľom Košíc. Naše rozhodnutia ostanú trvalo zapísané v rozvoji, smerovaní a obnove nášho mesta. Zapíšu sa do radu najdôležitejších v samospráve mesta, ktoré má bohatú históriu a na túto bohatú históriu myšlienok je potrebné nadviazať a inšpirovať sa ideami, predstavami a víziou zástupcov mesta v minulosti, ktorú dnes vnímame zhmotnenú v súčasnej podobe Košíc. Prečítať tento odkaz v našom meste nie je niekedy jednoduché, ale ak sa o to zodpovedne pokúsime, staneme sa v dobrom slova zmysle ich nasledovníkmi v modernej histórii mesta.
	V našom meste žilo a pôsobilo mnoho osobností, ktoré nám zanechali tradície myslenia opierajúceho sa o hodnoty, ako sú: viera v ľudskú súdržnosť, tolerancia, dôstojnosť, ale aj vzájomná pomoc a spolupráca ďalších miest v regióne. Je potrebné k tomu pristupovať citlivo a uvážlivo. Ľudia zabudnú na to, čo sme povedali, možno zabudnú aj na to, čo sme urobili, ale nikdy nezabudnú na to, aké mali vedľa nás a z nás pocity. Tie sa im vryjú do pamäti natrvalo. Preto by sme sa mali učiť viac počúvať, ako hovoriť, učiť sa väčšej úcte k slovám a vysloveným názorom a teda aj k záväzkom voči občanovi. Občan rozhoduje o tom, čo príjme a čo nie.
	Ctené dámy, vážení páni. Dostal som možnosť pokračovať v začatej práci a zdokonaľovať rozbehnuté dielo. Vo volebnej kampani som predstavil program Via Cassovia - košická cesta k úspechu s dvanástimi míľnikmi a jedným spoločným cieľom. Ide v ňom o naše mesto, ktoré mám rád a na ktorého prosperite by som sa chcel podieľať vytváraním dobrého obrazu mesta, jeho priaznivej povesti a zabezpečením rastu kvality života obyvateľov a ich životnej úrovne. V nasledujúcom období chcem sa veľmi usilovať a zaisťovať jeho hospodársky rozvoj. Schválená výstavba Auparku v minulých mesiacoch sa stala signálom pre investičné spoločnosti, vďaka ktorým očakávame expanziu investičného kapitálu. Na základe hospodárskeho rastu dôjde k zvýšenému dopytu po mladých a vzdelaných ľuďoch, čím dostanú možnosť využiť vzdelanostný potenciál a schopnosti doma v našom meste. Budúce projekty mesta: Majstrovstva sveta v hokeji a súťaž o titul Európskeho hlavného mesta kultúry sú pre mňa veľkou výzvou. Verím, že posunú naše mesto medzi európske metropoly. Vstupom Slovenska do Šengenského priestoru sa Košice stanú bránou do východnej Európy. Úcta k prírode a vzťah je pre mňa snahou a ambíciou podporovať a vytvárať aktivity pre zvyšovanie povedomia lepšieho vzťahu k životnému prostrediu. Mojou prioritou bude vytvorenie funkčnej samosprávy mesta v spolupráci s mestskými časťami. Rovnako vnímam aj potrebu zlepšenia bezpečnosti občanov a dôvery v mestskú políciu plnením si všetkých povinností.
	Načrtnuté vízie sa nezaobídu bez vašej pomoci, preto vás otvorene pozývam k spolupráci. V tomto roku nám k lepšej ekonomike dopomohli aj pozitívne ratingy svetovej aj domácej ratingovej agentúry a mesto pokračovalo v ozdravnom hospodárení.
	Dámy a páni. Žijeme v meste, na ktorom mne osobne veľmi záleží. Ponúkam koncept, ktorý je podľa môjho presvedčenia uskutočniteľný. Nové výzvy, s ktorými som a budem konfrontovaný denno-denne sú pre mňa motiváciou, ktorú chcem naplniť. Primátor musí byť iniciátorom rozvoja mesta. Bude lídrom, ktorý mu bude dávať víziu a premieňať ju v spolupráci s poslaneckým zborom na skutočnosť. Preto som prijal toto náročné poslanie, ktoré ma zaväzuje k veľkej zodpovednosti. Urobím všetko preto, aby sme na záver komunálneho obdobia odovzdávali mesto konsolidované po stránke finančnej, legislatívnej, hospodárskej a nezabudli pritom aj na našich športovcov, mládež, rodiny, seniorov. Toto budú základy pre silné metropolitné mesto, ktorým Košice chcú byť. 
Vážení spoluobčania. Moje poďakovanie patrí aj vám. Nárast počtu voličov v týchto voľbách oproti aprílovým je pre mňa dobrý signál zvýšeného záujmu občanov o komunálnu politiku, o samosprávu, o veci verejné. Týmto by som chcel košičanom sľúbiť, že budem mať pre nich otvorené dvere, budem pozorne načúvať ich problémom, požiadavkám a námetom a budem sa s nimi stretávať vždy, keď mi to okolnosti a pracovné povinnosti umožnia.
Ctené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Prešli sme istý kus cesty. Všetci. Nech je pre nás naša práca povzbudením, aby sa Košice stáli definitívne pevným a rešpektovaným mestom v európskom spoločenstve. Máme za sebou konkrétne kroky, množstvo projektov musíme dokončiť, aby sme vyslali signál dôvery, ktorý povzbudí investorov. Urobme spoločne Košice príťažlivým mestom s ambíciami získať nielen titul Európskeho hlavného mesta kultúry, ale aj mesta iných titulov a úspechov. Mojou snahou bude konať tak, aby sme tu udržali najmä mladých a vzdelaných ľudí a využili ich potenciál tu, doma, v Košiciach. Niekoľkokrát som so svojimi priateľmi rozprával o vízii, o tom, čo urobiť a ako robiť. Pokúsim sa to vyjadriť niekoľkými vetami. Vnesme do života radosť, radosť, ktorá je základným predpokladom spokojnosti. Najväčšou mierou  radosti je možno spev a tanec. Rozospievajme a roztancujme naše mesto. Ďakujem.

-----     -----     -----

8. Príhovory hostí

V rámci tohto bodu požiadali o slovo: 

JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja /autentický prepis/
Príjemný dobrý deň všetkým. Vážený pán primátor, pán poslanec národnej rady, pán arcibiskup, vážení hostia, dámy a páni.
V prvom rade dovoľte mi, aby som z tohto miesta vyjadril vnútorný pocit, ktorý som po vystúpení pána primátora pocítil. Nedá mi, aby som v danom momente nebol trochu osobný. Je presne rok, keď 15.12.2005 som abdikoval z funkcie primátora. Dnes je 15.12.2006 a čas plynie. Skutočne plynie neuveriteľne rýchlo.
Dovoľte mi, aby som vám všetkým pogratuloval k zvoleniu do funkcií, náročných funkcií, ktoré nasledujúce štyri roky budete vykonávať. Rád by som pogratuloval tebe, pán primátor a vyslovil také vnútorné presvedčenie, že všetko to, o som si hovoril vo svojom príhovore, že sa dostane na svetlo, že to košičania a všetci tí, ktorí v tomto kraji a na Slovensku žijú, vo svojom konkrétnom živote pocítia. Nie sú to jednoduché záväzky, ale keď sa vytvorí dobrý tím, dobrá skupina ľudí, mnohé veci sa realizovať dajú.
Samozrejme Košice, ako druhé najväčšie mesto, ako metropolitné mesto, majú svoje povinnosti voči celému regiónu a voči Slovensku a dnes dovolím si povedať, ak sa podarí realizovať kroky smerujúce k Európskemu mestu kultúry, k Majstrovstvám sveta v hokeji, dokonca aj k Európe.
Ja, za seba, ako človek, ktorý tiež dlhé roky vykonáva komunálnu funkciu, v súčasnom období na Košickom samosprávnom kraji, môžem povedať, že som pripravený podať pomocnú ruku, som pripravený na spoluprácu. Samozrejme očakávam aj od vás, aby táto spolupráca bola konštruktívna, aby bola zmysluplná, aby táto spolupráca mala ľudský rozmer, aby sa v tejto spolupráci neprejavovali mnohokrát možno iné a rozdielne pohľady na životnú filozofiu, ale aby to v prvom rade bolo o tom, čo komunálna  politika má robiť, zlepšovať a skvalitňovať život pre obyvateľov komunity, ktorej sa to týka. Som hlboko presvedčený, že v Košiciach vždy, v minulosti i v prítomnosti a že to bude tak aj  nasledujúce roky, je komunita, ktorá je veľmi silná, komunita, ktorá produkuje vysokokvalitných ľudí, ktorí sú schopní organizovať svoj život a oprime sa o týchto ľudí, oprime sa o ten potenciál, ktorý v meste je. Ja sa snažím opierať oň aj v pozícii predsedu Košického samosprávneho kraja. Ja vám chcem popriať, pán primátor, panie poslankyne, páni poslanci, aby sa vaše zámery, vaše ciele naplnili, aby sme spoločne pre toto mesto, pre náš región dosiahli také výsledky v práci, za ktoré nás ľudia budú chváliť, nebudú nás haniť. Odpočet raz príde. Prajem vám veľa, veľa úspechov, zdravie, šťastie, spokojnosť. Blížia sa Vianočné sviatky, dovoľte mi, aby som vám a vaším rodinám poprial príjemné prežitie Vianočných sviatkov a všetko najlepšie do nového roku 2007. Ďakujem. 

JUDr. Marek Kažimír, starosta MČ Košice - Krásna /autentický prepis/
	Vážený pán primátor, vážení hostia.
	Primátor mesta Košice, alebo inak, primus interpares - prvý muž medzi rovnými. Prvý pri prezentácii tohto mesta vo vzťahu navonok, ale prvý najmä pri prijímaní dôležitých a vážnych rozhodnutí, ktoré nás ešte čakajú v tomto volebnom období v prospech všetkých obyvateľov tohto mesta. Mesto Košice to je aj 22 malých, alebo veľkých mestských častí, ktoré tvoria jeden živý pulzujúci organizmus, to je súčasné dnešné mesto Košice. Tento organizmus pulzujúci a verím, že životaschopný bude tak silný, ako tieto mestské časti, ktoré sú pospájané takou pomyselnou reťazou a či chceme, alebo nechceme, aj pupočnou šnúrou k centru, k mestu. A záleží len od nás, ako toto mesto bude silné a bude silné len ako jeho najslabšia mestská časť.
	Vážený pán primátor, dovoľ mi, aby som v mene stavovského stavu košických starostov ti predovšetkým zablahoželal k dosiahnutému úspechu v komunálnych voľbách, ale najmä a predovšetkým v tejto náročnej a zodpovednej funkcii. Veľa zdravia, síl, ktoré budeš potrebovať, trpezlivosti, tú vlastnosť, ktorú nám prajú všetci, ktorí vedia, o čom tento post je, ale najmä veľa dobrých a múdrych rozhodnutí v prospech všetkých košičanov. Ja verím a som hlboko presvedčený, že všetci, ktorí sme tu dnes, urobíme spoločne s tebou všetko pre to, aby mesto Košice bolo silné, zdravé a prosperujúce zároveň,  ale najmä aby bolo miestom pre nás, pre všetkých košičanov, kde sa oplatí prežiť náš život. Je na nás, aby sme toto mesto takým urobili. Ďakujem.

Mgr. Štefan Rychnavský, poslanec mestského zastupiteľstva /autentický prepis/
	Vážený pán primátor, ctený poslanecký zbor, vážení hostia. Prežívame adventné obdobie, ktoré sprítomňuje čakanie mnohých pokolení ľudstva na príchod pravdy, spravodlivosti a lásky na zemi. V prenesenom význame aj dnes očakávame s napätím nadchádzajúce obdobie najbližších 4 rokov, ktoré pevne verím, vstúpia významne do mnohoročných dejín niekdajšieho slobodného kráľovského mesta, v súčasnosti demokratického, tolerantného, kultúrneho a mierumilovného mesta Košice. Dnes by som chcel v mene poslaneckého zboru z úprimného srdca zablahoželať a pozdraviť pána primátora Františka Knapíka, ktorý z vôle ľudu sa stal „otcom“ mesta Košice. Chcem mu zaželať pevné zdravie, múdrosť srdca, jasné rozhodovanie a zanietenosť pre pokrok mesta a dobro všetkých obyvateľov mesta  Košice. Chcem ho tiež ubezpečiť za nás poslancov, že nájde v nás nájde vždy pevnú oporu pri náročných rozhodovaniach, že budeme pozorne načúvať a rozvážne argumentovať počas spoločných zasadnutí a prijímať zodpovedné rozhodnutia v prospech mesta a blízkeho okolia, ktoré je súčasťou mesta. 
	Vážený pán primátor, v mene nás všetkých poslancov ešte raz srdečne blahoželám a prajem veľa úspechov do spoločnej zodpovednej a veľmi prepotrebnej spolupráce a tiež, aby sme pravdu, spravodlivosť a lásku vedeli uplatňovať aj vo verejnom živote. 

JUDr. Miroslav Kiráľvarga - viceprezident pre ľudské zdroje spoločnosti US Steel Košice.
/ autentický prepis“
	Vážený pán primátor, vážený pán predseda samosprávneho kraja, veľactený pán arcibiskup, vážené poslankyne, poslanci.
	Je mi cťou, že som bol pozvaný na túto slávnostnú chvíľu, kedy ste slávnostne zložili sľub do poslaneckého zboru a sľub primátora. Dovoľte mi, aby som vás pozdravil v mene prezidenta našej spoločnosti pána Lóra, ktorý je mimo republiky a nemohol sa zúčastniť tohto slávnostného zhromaždenia. Zároveň chcem odovzdať pozdrav od všetkých našich zamestnancov a zablahoželať vám do ďalšej práce, ktorá vás len čaká, veľa zdravia, úsilia a spoločných úspechov. Dnešným dňom začínate tvoriť a my všetci začíname žiť ďalšie obdobie nášho mesta. Pevne verím, že to bude tvorivá spolupráca nás všetkých a všetkých tých, ktorí chcú spolupracovať, pretože aj tí, ktorí nechcú, sa raz pridajú. Jedno staré japonské príslovie hovorí: „Nikto z nás nie je taký múdry, ako my všetci dokopy“. Zároveň je veľkým nebezpečenstvom snažiť sa spoznať svet spoza pracovného stola. Pevne verím, že spoluprácu budete nachádzať všade tam, kde bude ponúknutá a tá ponúknutá spolupráca je aj zo strany našej spoločnosti a našich zamestnancov, občanov tohto mesta a regiónu. Žiarivým príkladom je minulý týždeň, keď sme ukončili finančnú zbierku, ktorej sa zúčastnilo vyše 13500 našich zamestnancov vyzbieralo vyše 1,3 mil. Sk. V tejto finančnej zbierke prispela naša spoločnosť i nadácia a viac ako 4 mil. Sk boli poskytnuté Detskej fakultnej nemocnici na zakúpenie anesteziologického prístroja. Tento bohumilý čin bude slúžiť všetkým nám, naším deťom, našim vnúčatám. Pevne verím, že takáto spolupráca bude vítaná a bude minimálne tak kvalitná aj v budúcnosti počas vášho funkčného obdobia.
	Dovoľte mi na záver vysloviť jeden citát, jednu myšlienku. Až raz budete končiť svoje funkčné obdobie a budete skladať účty, ktoré raz prídu, tá doba príde, chcem, aby všetci navzájom, vy aj my, sme mali dobrý pocit, ktorý je zakotvený v myšlienke: Možno si nebudú pamätať, čo ste povedali, ale budú cítiť to, aký pocit mali vo vašej prítomnosti. Chcem vám popriať všetko dobré, pevné zdravie a ešte raz vzájomnú kvalitnú spoluprácu.
Ďakujem pekne.

Jeho Vysokopreosvietenosť Ján - arcibiskup prešovský a Slovenska /autentický prepis/
	Dobrý deň prajem. Pán primátor, vážení poslanci mestského zastupiteľstva, milé slávnostné zhromaždenie. Dovoľte mi, aby som aj ja menom celého spoločenstva veriacich, ktorí žijú v meste Košice, pri dnešnej príležitosti vás úprimne pozdravil so želaním všetkého najlepšieho. Nielen ja, ale aj všetci prítomní, či už hostia, alebo vaši poslanci, pán primátor, s veľkým záujmom počúvali sme Vaše vstupné slová i tie slová, že pokračujete v práci, ktorú  ste doposiaľ vykonával. A mňa, ako predstaviteľa cirkvi, aj keď možno niekto povie, že čo tu robí arcibiskup prešovský, ale ja som aj slovenský arcibiskup, takže zastupujem celé Slovensko a zastupujem hlavne nás východniarov. Ja som sa, viete dobre, že som zemplinčan, narodil blízko. Ide o to, aby ľudia nemuseli odchádzať, ale aby mali prácu tu doma, aby pracovali pre túto spoločnosť, pre to naše krásne Slovensko a ešte krajšie podtatranské východné Slovensko. Želám vám všetkým a verím, že ten sľub, ktorý bol dávaný, dávali ste zo srdca, zo svojho vnútra, pretože budete pracovať pre blaho tohto ľudu, ktorý žije, či už v Košiciach, alebo na našom východe.. Ešte raz všetko najlepšie, mnoho zdravia, mnoho božieho požehnania a keďže nachádzame sa v období, kedy očakávame, my kresťania očakávame príchod nášho spasiteľa Ježiša Krista, aby ten novorodený Kristus žehnal vám vo vašej práci pre blaho národa. A blízko je začiatok nového roka, vy začínate, my začíname, spojme svoje sily pre to, aby ten budúci rok bol šťastný, požehnaný pre všetkých ľudí dobrej vôle. Nech tá myšlienka napĺňa vás, predstaviteľov štátnej moci aj nás cirkevníkov, aby sme mohli povedať na konci roku 2007, že ten rok  nepremárnili sme, ale pracovali sme pre blaho národa, blaho ľudu a pre všetkých ľudí dobrej vôle. Nech je požehnaná vaša cesta v tomto budúcom období. Ďakujem vám pekne.

RNDr. Michal Čverčko - bývalý poslanec mestského zastupiteľstva /autentický prepis/
	Vážený pán primátor, v mene odchádzajúceho zboru poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach, Vám blahoželám k opätovnému zvoleniu za najvyššieho reprezentanta samosprávy v meste Košice. Ďakujem Vám za všetko dobré, čo ste vykonali pre blaho obyvateľov i hostí nášho mesta. Ďakujem Vám aj za zodpovedný prístup k spolupráci s poslancami mestského zastupiteľstva i pracovníkmi Magistrátu mesta Košice. Želám Vám veľa odvahy, nadšenia a úspechu pri výkone primátorskej funkcie v ďalšom volebnom období. 
	Ctené panie poslankyne, vážení páni poslanci Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Preberáte štafetu samosprávy v Košiciach od doterajšieho poslaneckého zboru. Blahoželám všetkým z vás, ktorí ste boli čestnou cestou zvolení do mestského zastupiteľstva. Želám vám zodpovedné a úspešné plnenie poslaneckých povinností v nasledujúcich štyroch rokoch. Obyvatelia mesta Košice budú sledovať každého z vás, či koná podľa sľubu, ktorý zložil. Pamätajte, že ste na seba vzali zodpovednosť za výkon demokratickej samosprávy v Košiciach. Privolávam Vám pán primátor, panie poslankyne, páni poslanci i vám všetkým tu prítomným zdravie a blaho slovami hymnickej piesne našich predkov: Mnohaja lit, blahaja lit ...

p. Knapík - Ťažko je pokračovať po takýchto slovách, ale úprimne poďakoval za seba aj
za všetkých poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva za vyslovené želania, priania a myslí, že spoločne môže vyjadriť za mestskú samosprávu, že urobia všetko preto, aby plány a vízie o rozvoji mesta, o zlepšení kvality života a o tom, aby hlavne mladí ľudia mali tu svoju perspektívu a budúcnosť, naplnili, aby si ľudia pamätali a cítili, že to robia so srdcom a pre nich.

-----     -----     -----

9/a Zmena Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva

p. Matoušek - Navrhol zmenu rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, kde 
	sa určuje najnižší počet členov poslaneckého klubu a to 5.

p. Knapík - Súvisí to s tým, že mestské zastupiteľstvo začína pracovať v trochu inom 
režime, z nižším  počtom poslancov a aj kreovanie mestskej rady je podľa iných  pravidiel.

V rozprave vystúpili:

p. Gamcová - Vyjadrila nesúhlas s § 12 bodom 1, kde sa hovorí o 5 členoch poslaneckého 
klubu. Som presvedčená o tom, že poslanci zo Slobodného fóra, ktorí boli zvolení v zmysle všetkých právnych predpisov, čestným spôsobom, majú právo na to, aby tvorili samostatný poslanecký klub. Považujú to za prejav nedemokracie a a neslobody, pokiaľ bude v rokovacom poriadku, že poslanecký klub tvorí najmenej 5 poslancov. Doteraz rokovací poriadok neustanovoval tento počet a vzhľadom na to, že v minulom volebnom období za HZDS boli 4 poslanci a v 80-člennom poslaneckom zbore  mohli vytvoriť poslanecký klub, čo tvorí 4 %, poslanecký klub Slobodného fóra dnes tvorí 6 % z 50 poslancov a myslí si, že to nie je spravodlivé a demokratické, aby Slobodné fórum nemalo svoj poslanecký klub aj vzhľadom na to, že vo voľbách získali ako členovia Slobodného fóra a zástupcovia mlyšlienok, ktoré Slobodné fórum reprezentuje v meste. Preto dala protinávrh na vypustenie tejto vety z § 12 ods. 1.

p. Ditrrich - Navrhol, aby v komisiách bolo o 1 poslanca viac ako neposlancov.

p. Filipko - Tento návrh je iste opodstatnený. Treba si uvedomiť, že minimálne pri dvoch 
komisiách by tento pomer nemal byť zachovaný a to v komisii národnostných menšín a komisii cirkví, kde  zastúpenie ekumeny a zastúpenie národnostných menšín zahŕňa všetkých registrovaných členstiev. Požiadal, aby boli zvážené tieto veci.

p. Knapík -  Pri kreovaní komisií sa bude na toto prihliadať.

p. Halenár - Nakoľko je novým poslancom, bol by rád, keby mu niekto objasnil práva 
a povinnosti poslaneckých klubov, aby vedel zajať postoj pri hlasovaní. V oficiálnej pozvánke to nebolo, preto je nepripravený.

p. Knapík - Požiadal, aby boli prečítané tie ustanovenia rokovacieho poriadku, ktoré sa 
toho dotýkajú. Bude to informácia aj pre ďalších nových poslancov, ktorí zatiaľ nemali možnosť sa s tým oboznámiť.

p. Takácsová - Doterajšie znenie § 12 - Utvorenie poslaneckých klubov. Po odovzdaní
osvedčení primátora a poslancov preruší primátor ustanovujúce rokovanie na čas potrebný na utvorenie poslaneckých klubov a koordinačnú poradu poslancov nezdružených v poslaneckých kluboch k voľbám ďalších orgánov. Pôsobnosť poslaneckých klubov je potom ďalej upravovaná v rokovacom poriadku, ale teraz bola zjednoznačnená v predloženom návrhu, aby bolo v prípade volieb jednoznačné, poslanecké kluby by mali dostať priestor, aby sa poradili o voľbách a potom aj v prípade iných závažných otázok, ak o tom rozhodne zastupiteľstvo hlasovaním, pretože hlasovaniu o závažných otázkach predchádzajú koordinačné porady a hlasovanie v poslaneckých kluboch

p. Gamcová - Hovorilo sa, že nemôže predložiť pozmeňovací návrh k pozmeňovaciemu 
návrhu. Požiadala preto p. Matoušeka, predkladateľa materiálu, aby si osvojil jej návrh. Pokiaľ ide o koalíciu, ktorá je nielen demokratická, ale aj kresťanská, tak to podporia.

p. Jutka - K vystúpeniu p. Gamcovej. Je vecou každého poslanca, ako sa postaví 
k predloženému návrhu. Návrhová komisia bude číta návrhy v predloženom znení a poradí, ako ich dostala. Najprv sa prečíta návrh p. Matoušeka a nevidí dôvod, prečo by sa potom nemohlo hlasovať o návrhu p. Gamcovej. Takto sa každý demokraticky rozhodne.

p. Matoušek - Keby akceptoval návrh p. Gamcovej, tak vlastne by sa vypustil dodatok, 
o prijatie ktorého mu ide. Ak jeho návrh neprejde, bude sa hlasovať ďalej. 

p. Takácsová - Návrh  p. Matoušeka treba brať ako pôvodný návrh. Návrh p. Gamcovej je 
pozmeňujúci k pôvodnému. Preto pôvodný môže byť schválený s pripomienkami.

p. Jutka  - Prečítal návrh na uznesenie od p. Matoušeka.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. ad) Štatútu mesta Košice  schvaľuje nasledovné zmeny a doplnky Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach:
1. § 8 znie:
„§ 8
(1) Mestské zastupiteľstvo schváli program ustanovujúceho rokovania. 
(2) Na ustanovujúcom rokovaní primátor predkladá podané  návrhy  kandidátov na  námestníkov primátora, vrátane návrhov na určenie ich počtu, návrhy  kandidátov na členov mestskej rady, ako aj návrhy na zriadenie stálych  komisií  mestského zastupiteľstva /ďalej len „komisia"/, ich predsedov a členov. 
(3) Ak niektorý z návrhov podľa odseku 2 nie je pripravený na prerokovanie, bude  predložený na najbližšie  rokovanie mestského zastupiteľstva. Rovnako sa postupuje ak na ustanovujúcom rokovaní o niektorom z návrhov podľa odseku 1 a 2 nebolo rozhodnuté.".2. § 12 znie:
„§12
(1) Po ujatí sa funkcie  primátorom a poslancami  primátor preruší rokovanie na čas potrebný na utvorenie poslaneckých klubov. Poslanecký klub tvorí najmenej päť poslancov. 
(2) Poslaneckým klubom a poslancom nezdruženým v poslaneckých kluboch sa vždy umožní koordinačná porada pred voľbami orgánov. Návrh  na poradu poslaneckých klubov a poslancov nezdružených v poslaneckých kluboch možno predložiť aj pred rokovaním alebo hlasovaním o iných dôležitých otázkach. O návrhu sa rozhoduje hlasovaním.".
3. § 13 vrátane nadpisu znie: 
„Volebný poriadok mestského zastupiteľstva
§ 13 Voľba námestníkov primátora
(1) Poslanci 7) alebo poslanecké kluby predložia primátorovi návrhy  kandidátov na  námestníkov primátora.
(2) Z kandidátov na funkciu námestníka navrhnutých poslancami  alebo poslaneckými klubmi primátor vyberie konkrétnych kandidátov pre príslušné funkčné obdobie. Návrhy  predloží mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie a schválenie. O kandidátoch sa hlasuje jednotlivo. Za námestníkov primátora sú zvolení kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov a to v počte určenom mestským zastupiteľstvom".
4. Za § 13 sa vkladajú nové paragrafy 13a, 13b a 13c, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„§ 13a  Voľba členov mestskej rady
(1) Členmi mestskej rady sú námestníci primátora po celé obdobie, kedy vykonávajú funkciu námestníka. 
(2) Poslanci alebo poslanecké kluby predkladajú návrhy  kandidátov  na členov mestskej rady na zostávajúci počet členov. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán  a hnutí zastúpených v mestskom zastupiteľstve. O návrhoch rozhoduje mestské zastupiteľstvo hlasovaním.
§ 13b Voľby predsedov komisií mestského zastupiteľstva
(1) Kandidátov na predsedov komisií mestského zastupiteľstva navrhujú poslanci alebo poslanecké kluby z členov mestského zastupiteľstva pokiaľ osobitný predpis neurčuje ináč 8). 
(2) O jednotlivých kandidátoch sa hlasuje osobitne.  Za predsedu komisie je  zvolený kandidát, ktorý dosiahol najväčší počet hlasov. Rovnako sa postupuje aj pri voľbách členov komisií.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8) napr. ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
§ 13c Spoločné ustanovenia pre voľby 
Týmto volebným poriadkom  sa riadia voľby počas celého volebného obdobia.".
Tieto zmeny a doplnky nadobúdajú platnosť a účinnosť schválením.".

Hlasovanie č. 6: za 41, proti 5, zdržali sa 3.

p.  Jutka - Prečítal návrh p. Gamcovej:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje zmenu § 12 navrhuje vypustiť vetu: Poslanecký klub tvorí najmenej 5 poslancov.

Hlasovanie č. 7: Za 9, proti 20, zdržali sa 17.

-----     -----     -----

p. Knapík - Vyzval poslancov, aby tak, ako boli zvolení, podľa príslušnosti k politickým 
stranám a nezávislí kandidáti, aby počas prestávky si našli čas na stretnutie, dohodli sa na predsedoch jednotlivých klubov, ktorí by po prestávke predstavili svoje poslanecké kluby, pripravili návrhy, ktoré budú smerovať k určeniu počtu  námestníkov, návrhy na námestníkov, ustanovenie komisií mestského zastupiteľstva, návrhy na predsedov. Vyhlásil 15 minútovú prestávku.

-----     -----     -----

9/b Zloženie  poslaneckých klubov

p. Knapík - Vyzval predsedov poslaneckých klubov, aby predstavili svojich členov.
p. Boritáš - Poslanecký klub KDH má 18 členov.
Predseda -  Martin Boritáš, podpredseda - Ján Forgáč
	Členovia - Ján Kupec, Marián Dittrich, Jozef Figeľ, Marko Badanič, 
                              Michal Müller, Mikuláš Čečko, Milan Bereš, Štefan Rychnavský,
                              Peter Cengel, Daniel Adamkovič, Erika Dolná, Peter Bajus, 
                              Norbert Lukán, Bernard Berberich, František Balún, Daniel Rusnák.

p. Matoušek -  Poslanecký klub SDKÚ, DS, SMK, MKP má 15 členov.
	Predseda - Tibor Matoušek, podpredsedovia - Igor Jutka, Jozef Filipko
	Členovia -  Iveta Kijevská, Ľuboš Pajtáš, Eduard Buraš, Peter Hrabovský, 
                              Emil Petrvalský, Ľubomír Grega, Marián Melichárek, Štefan Derján, 
                              Ján Sekáč, Marek Vargovčák, Viktor Jeník, Adrián Weiszer.

p. Kočiš - Poslanecký klub Slobodné fórum má 3 členov.
	Predseda - Mária Gamcová
	Členovia - Eva Hulmečíková, Stanislav Kočiš.

p. Hlinka - Poslanecký klub Nezávislých poslancov  má 5 členov.
	Predseda - Jaroslav Hlinka, podpredseda - Cyril Betuš
	Členovia - Ľubica Blaškovičová, Katarína Čižmáriková, František Krištof.

p. Drábik - Poslanecký klub SMER, Sociálna demokracia, Ľudová strana HZDS 
má 8 členov.
	Predseda - Jozef Drábik
	Členovia - Tibor Horváth, Pavol Mutafov, Anna Jenčová, Jozef Andrejčák,
	                  František Olejník, Oskár Ivanko, Dušan Petrenka

Nezaradený - Alfonz Halenár

-----     -----     -----

9/c Počet a voľba námestníkov primátora mesta Košice

p. Knapík - Vyjadril, sa k možnostiam. V minulosti malo dvoch nominantov z radov 
poslancov. Situácia sa podstatne zmenila. Na mesto pribudli centrálne kompetencie správy daní a poplatkov. Od dňa komunálnych volieb mesto prevzalo aj kompetenciu stavebných úradov, rozrástla sa administratíva a počet úloh. Stotožnil sa preto s návrhom, o ktorom už diskutovali, aby v záujme lepšieho rozdelenia a zvládnutia úloh sa rozhodlo o počte troch námestníkov primátora.

V rozprave vystúpili:

p. Boritáš - Predložil návrh na uznesenie. V súlade s rokovacím poriadkom Mestské 
	zastupiteľstvo v Košiciach určuje počet námestníkov v počte traja.

p. Halenár - Rešpektuje, že námestník je pomocník primátora, má prevziať časť jeho 
práce. K tomu, aby vedel zaujať stanovisko pri tomto hlasovaní, potrebuje poznať názor primátora mesta, ktoré kompetencie im budú dané, aký bude ich mesačný príjem a ako sa bude vyhodnocovať činnosť týchto ľudí. Po tejto informácii bude lepšie vedieť zaujať stanovisko k predloženému návrhu.

p. Knapík - Rozdelené budú tie úlohy a kompetencie, ktoré primátor môže delegovať. 
Možno je to zjednodušené, ale to čo nie je z úrovne primátora možné delegovať, to bude vykonávať on. Je to vecou dohody a bude brať do úvahy aj ich osobné predpoklady a skúsenosti, ktoré v oblasti samosprávy majú, aké sú ich predpoklady a skúsenosti z predchádzajúcej práce. Podstatné je aj to, k čomu sa budú oni sami hlásiť. V prvom rade by to mali byť ľudia, ktorí v čase neprítomnosti primátora budú vedieť zodpovedne zvládnuť úlohy. Čo sa týka vyhodnocovania ich činnosti, tak je to dvojstranné. Primátor navrhuje, mestské zastupiteľstvo schvaľuje a to sú dva orgány, ktoré budú hodnotiť prácu námestníkov. Môžu sa v budúcnosti dohodnúť na nejakom pravidelnom hodnotení, na počte úloh, ktoré budú kladené aj námestníkom. V danej chvíli to nechcel bližšie špecifikovať. Garantoval však, že novozvolených námestníkov čaká množstvo práce v neobmedzenom čase a verí, že to budú robiť s nasadením a chuťou pomôcť mestu. 
Čo sa týka ich ocenenia, je to zhruba na tej úrovni, ako to bolo doteraz. Mesačný plat  vrátane odmeny v minulom volebnom období predstavoval zhruba 80 tis. Sk.

p. Jutka -  Požiadal kolegov poslancov, aby sa k prejednávaným bodom vyjadrovali vecne, 
konštruktívne. Teraz sa prejednáva počet námestníkov primátora. Dnes sa ešte nedajú určiť ich kompetencie a takto sa robia zbytočné prieťahy v rokovaní.

p. Knapík - Do diskusie sa už nikto nehlási, návrh na uznesenie bol prednesený, dal preto 
	slovo návrhovej komisii.

p. Jutka - Prečítal návrh p. Boritáša.
V súlade s Rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva určuje počet námestníkov 3,  slovom tri.

Hlasovanie č. 8: za 41, proti 2, zdržali sa 6.

p. Boritáš -  Predniesol procedurálny návrh, aby Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
na svojom ustanovujúcom rokovaní o všetkých personálnych otázkach hlasovalo verejne.

p. Knapík - Dal o tomto procedurálnom návrhu hlasovať.

Hlasovanie č. 9: za 46, proti -, zdržali sa 3.

p. Hlinka - V zmysle schváleného Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva
§ 13/a  predniesol menovitý návrh na funkciu námestníka primátora za klub  nezávislých poslancov. Je to poslankyňa Mgr. Ľubica Blaškovičová. Tento návrh vychádza z konsenzu, ktorý bol prerokovaný v priebehu prestávky a konzultovaný s poslaneckým klubom SMER, HZDS a SF. Pani Blaškovičová ako osoba je dostatočne známa zo svojej dlhoročnej práce ako poslankyňa mestského zastupiteľstva, zároveň ako veľmi činná osoba aj na poli kultúry, takže zodpovedá kritériám a ako žena by dostatočne prispela k spestreniu spektra, ktoré momentálne je vo vedení mesta. Požiadal, aby sa o jeho návrhu hlasovalo.

p. Knapík - Postup je trochu iný, lebo najprv si tento návrh musí osvojiť on ako primátor.
	
p. Matoušek - Citoval zo Štatútu, že predkladať návrhy na voľbu námestníkov primátora 
je v kompetencii primátora mesta.

p. Knapík - Z 50 poslancov každý môže byť námestníkom ak získa akreditáciu cez 
primátora  a potom ho potvrdí nadpolovičná väčšina mestského zastupiteľstva. 

p. Boritáš - Predložil ponuku koalície KDH, SDKÚ, DS, SMK, NKP na námestníkov 
primátora mesta Košice. Sú to p. Mikuláš Čečko, p. Marek Vargovčák, p. Jozef Filipko.

p. Knapík - Uzavrel možnosti predkladania návrhov. Privítal by spoluprácu aj s p. Ľubou
Blaškovičovou, vie si predstaviť úlohy, pri ktorých by sa mohla realizovať, preto si osvojil všetky 4 návrhy a hlasovaním sa rozhodne.  O každom návrhu sa bude hlasovať osobitne  a podľa počtu hlasov sa potom rozhodne o námestníkoch.

Hlasovanie č. 10 o p. Blaškovičovej:
za 11, proti 15, zdržali sa 19.

Hlasovanie č. 11 o p. Čečkovi:
za 40, proti 1, zdržali sa 7.

Hlasovanie č. 12 o p. Filipkovi:
za 41, proti 1, zdržali sa 7.

Hlasovanie č. 13 o p. Vargovčákovi:
za 40, proti 1, zdržali sa 8
p. Bajus - Prečítal návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 11 ods. 5 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 písm. r) Štatútu mesta Košice  volí za námestníkov primátora mesta Košice
1. p. Mikuláša Čečka
2. Ing. Jozefa Filipka
3. MUDr. Mareka Vargovčáka.

Hlasovanie č. 14: za 48, proti -, zdržal sa 1.

p. Knapík - Zablahoželal zvoleným námestníkom. Verí, že to bola dobrá voľba 
a že menovaní budú dobre reprezentovať a zastupovať mesto. Vyzval ich, aby 
zaujali miesto za predsedníckym stolom.

p. Filipko - Poďakoval sa za venovanú dôveru. Verí, že ako námestník primátora bude 
	vystupovať a plniť zverené úlohy k spokojnosti všetkých občanov  mesta Košice.

p. Čečko -  Poďakoval za prejavenú dôveru a sľúbil, že zo všetkých síl sa bude snažiť 
	plniť všetky úlohy, ktoré sú dané pre pracovníka samosprávy.

p. Vargovčák - Poďakoval za prejavenú dôveru a sľúbil, že pri jej výkone nesklame.

-----     -----     -----

9/d Voľba členov mestskej rady

p. Knapík - V súlade s novelou zákona o meste Košice má mestská rada 12 členov.
Je to primátor, predseda rady starostov a 10 volených zástupcov - poslancov. Vyzval predsedov poslaneckých klubov, aby predložili svoje návrhy.

p. Boritáš - Predložil návrh členov mestskej rady za koalíciu KDH, SDKÚ, DS, SMK, 
NKP. Za členov mestskej rady navrhujú poslancov p. Mikuláša Čečka,
p. Františka Balúna, p. Mariána Dittricha, p. Jána Forgáča, p. Igora Jutku,
p. Tibora Matoušeka, p. Jozefa Filipka, p. Mareka Vargovčáka.
Dve miesta členov mestskej rady odporúčajú obsadiť ďalšími poslaneckými klubmi.

p. Drábik -  Poslanecký klub SMER, DS. a ĽS HZDS navrhujú za člena mestskej rady
	predsedu poslaneckého klubu Jozefa Drábika.

p. Hlinka - Za poslanecký klub nezávislých poslancov za členku mestskej rady navrhol 
	poslankyňu p. Katarínu Čižmárikovú.

p. Kočiš - Za poslanecký klub Slobodné fórum navrhol p. Máriu Gamcovú.

p. Knapík - V súlade s Rokovacím poriadkom MZ i Štatútom mesta sú novozvolení 
námestníci primátora mesta sú členmi rady, takže o týchto sa už nebude hlasovať. Malo by sa hlasovať o 8 nomináciách.

p. Bajus - Predniesol jednotlivé návrhy na členov mestskej rady:

Hlasovanie č. 15 o p. Františkovi Balúnovi:
za 42, proti 2, zdržali sa 3.

Hlasovanie č. 16 o p. Mariánovi Dittrichovi:
za 43, proti 1, zdržali sa 5.

Hlasovanie č. 17 o p. Jánovi Forgáčovi:
za 43, proti 1, zdržali sa 5.

Hlasovanie č. 18 o p. Igorovi Jutkovi:
za 45, proti 1, zdržali sa 3.

Hlasovanie č. 19 o p. Tiborovi Matouškovi:
za 43, proti 1, zdržali sa 5.

Hlasovanie č. 20 o p. Kataríne Čižmárikovej:
za 38, proti 2, zdržali sa 8.

Hlasovanie č. 21 o p. Jozefovi Drábikovi:
za 45, proti 1, zdržali sa 3.

Hlasovanie č. 22 o p. Márii Gamcovej: 
za 17, proti 3, zdržali sa 28.

p. Knapík - Dal slovo návrhovej komisii, aby vyhodnotila a prečítala návrh na uznesenie,
	ktoré bude konštatovať členov mestskej rady.

p. Blaškovičová - Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie voľbu členov mestskej rady,
menovite: pp. Františka Balúna, Mariána Dittricha,Ing. Jána Forgáča, Igora Jutku, Tibora Matoušeka, Katarínu Čižmárikovú, Jozefa Drábika.

p. Mutafov - Mestské zastupiteľstvo zvolilo, nie berie na vedomie. Zvolilo.
	Mestské zastupiteľstvo zvolilo členov mestskej rady v takom a takom zložení.

p. Jutka - Poslanci už volili členov mestskej rady, takže teraz mestské zastupiteľstvo
	schvaľuje zvolených členov mestskej rady.

p. Knapík - Vyzval návrhovú komisiu, aby ešte raz prečítala návrh na uzneenie.

p. Blaškovičová - Mestské zastupiteľstvo schvaľuje voľbu členov mestskej rady.
	Vyzvala legislatívcov, aby sa k tomu vyjadrili, ak to nepovažujú za správne.

p. Knapík - Znenie návrhu: schvaľuje členov mestskej rady a treba prečítať ich mená.

p. Blaškovičová - Schvaľuje členov mestskej rady zvolených mestským zastupiteľstvom.

p. Knapík - Tak to má byť, lebo voľba už prebehla.

p. Blaškovičová - Nerozumie, prečo ich majú schvaľovať, keď už boli jednotlivý členovia 
	zvolení. Opätovne požiadala legislatívcov, aby to presne naformulovali.

p. Jutka - Voľby členov mestskej rady už prebehli. Tým, že prebehli voľby, teraz by sa to 
malo spolu definitívne schváliť.

p. Boritáš - Jednoduché uznesenie: Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky 
volieb členov mestskej rady.

p. Betuš - Tiež je za text, ktorý povedal p. Boritáš.

p. Knapík - Aby nevznikli pochybnosti, dal ešte raz slovo návrhovej komisii.

p. Bajus - Aby nebol problém, urobí sa to schvaľovacím uznesením. Mestské 
	zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje za členov mestskej rady..

p. Blaškovičová - Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zvolených členov mestskej rady
Františka Balúna, Mariána Dittricha, Jána Forgáča, Igora Jutku, Tibora Matoušeka,  Katarínu Čižmárikovú, Jozefa Drábika.

Hlasovanie č. 23: za 45, proti -, zdržali sa 3.

p. Knapík - Zablahoželal schváleným členom mestskej rady, teší sa na spoluprácu 
i podnetné návrhy. Mestská rada je hlavne poradným orgánom primátora mesta.

-----     -----     -----

9/e Zriadenie stálych komisií mestského zastupiteľstva

p. Knapík - Požiadal prítomných poslancov, aby predniesli návrhy na zriadenie stálych 
komisií mestského zastupiteľstva a ich personálne obsadenie z radov poslancov. On svoje názory prezentoval na stretnutí s poslaneckými klubmi, lebo komisie sú poradným orgánom ako pre primátora mesta, tak aj pre mestské zastupiteľstvo.

p. Boritáš - Koalícia KDH, DS, SDKÚ, SMK, NKP predkladá nasledovný návrh na 
zriadenie týchto komisií mestského zastupiteľstva: finančná, komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, majetková komisia, sociálna a bytová komisia, komisia cirkví, komisia školstva, športu a mládeže, komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia, komisia dopravy a výstavby, legislatívno-právna komisia, komisia kultúry, komisia národnostných menšín, komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

p. Knapík - Nakoľko k predesenému návrhu neboli žiadne pripomienky, odovzdal slovo 
návrhovej komisii.

p. Blaškovičová - Mestské zastupiteľstvo v Košiciach zriaďuje
finančnú komisiu
komisiu regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
majetkovú komisiu
sociálnu a bytovú komisiu
	komisiu cirkví
	komisiu školstva, športu a mládeže
	komisiu životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia
	komisiu dopravy a výstavby
	legislatívno-právnu komisiu
	komisiu kultúry
	komisiu národnostných menšín
	komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Hlasovanie č. 24: za 41, proti -, zdržal sa 1.

-----     -----     -----


9/f - Voľba predsedov stálych komisií mestského zastupiteľstva

p. Knapík - Vyzval predsedov poslaneckých klubov, aby predložili svoje návrhy na 
	posty predsedov komisií mestského zastupiteľstva. Ide o 11 návrhov, lebo komisia
na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov je v zmysle platnej legislatívy ustanovená z poslancov a ak by sa dnes uzavreli návrhy na členov tejto komisie, tá by na svojom zasadnutí určila svojho predsedu, ktorý bude za komisiu vystupovať navonok.

V rozprave vystúpili:

p. Boritáš - Koalícia KDH, DS, SDKÚ, SMK, NKP predkladá nasledovný návrh na 
	predsedov jednotlivých komisií
	finančná komisia – Ing. Peter Cengel
	regionálneho rozvoja a cestovného ruchu – Ing. Eduard Buraš
	majetková komisia – Mikuláš Čečko
	sociálna a bytová komisia – Ing. Marián Dittrich
	komisia cirkví - Bernard Berberich
	komisia školstva, športu a mládeže – Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc.
	komisia dopravy a výstavby – Ing. Ľuboš Pajtáš
	komisia kultúry – František Balún
	komisia národnostných menšín – Ing. Jozef Filipko.
	Tri miesta predsedov komisií prenechal na obsadenie ďalším poslaneckým klubom.

p. Halenár - Cieľom jeho vystúpenia bolo predniesť návrh na predsedu komisie životného
	prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia a to p. Halenára.
Dva a pol roka bol členom komisie výstavby a životného prostredia ako občan. Mal možnosť vidieť, ako funguje a pracuje. Podľa neho by sa neustále mali pre občanov zverejňovať informácie, ako funguje práca komisie. Ďalšie témy by predložil členom na schválenie zo zápisníc komisie výstavby a životného prostredia z predchádzajúcich období. Ako výstupy z rokovania komisie vidí:
1. výstupy na rokovanie mestského zastupiteľstva a návrhy na rozpočte, čo znamená, aby výstupy komisie boli aj číselné v zmysle nárokov na rozpočet.
2. Ako ďalší výstup komisie vidí návrhy na využívanie peňazí z fondov Európskej únie.
Ako členov komisie bude navrhovať tých, čo budú chcieť časť svojho voľného času a myslenia venovať občanom tohto mesta.

p. Bajus - Za predsedu komisie životného prostredia, verejného poriadku a ochrany 
zdravia navrhol p. Bereša.

p. Knapík - Ešte nie je obsadená legislatívno-právna komisia.

p. Matoušek -  Za predsedu legislatívno-právnej komisie navrhol p. Melichárka.
Predniesol procedurálny návrh, aby bola vyhlásená 5 minútová prestávka, aby sa mohli poradiť predsedovia poslaneckých klubov.

p. Knapík - Nie je nutné dnes rozhodnúť o predsedoch všetkých komisií. Dá sa k tomu 
vrátiť aj na nasledujúcom rokovaní. Prihovára sa za to, aby sa predsedovia klubov stretli.

Hlasovanie č. 25 o prestávke:
za 38, proti 4, zdržali sa 6.

p. Knapík - Ukončil prestávku a vyzval poslancov, aby predniesli ďalšie návrhy.

p. Matoušek - Stiahol svoj návrh na p. Melichárka.

p. Bajús - Taktiež stiahol návrh na p. Bereša.

p. Boritáš - Výsledok rokovania koalície je následovný. Posty predsedov troch 
komisií obsadia opozičné kluby a ak nemajú pripravené nominácie, bude sa o tom rokovať na ďalšom mestskom zastupiteľstve.
Zároveň predložil návrh na člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov za KDH p. Rychnavského Štefana.

p. Filipko - Za člena komisie  na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov navrhol za SMK poslanca p. Weiszera.

p. Hlinka - Za klub nezávislých poslancov  do komisie na ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov navrhol poslanca p. Krištofa.

p. Matoušek - Za SDKÚ, DS navrhol do tejto komisie poslanca p. Sekáča.

p. Halenár - Pred hlasovaním upozornil na fakt, že za predsedov komisií sa majú zvoliť 
ľudia, o ktorí by prítomných informovali o svojich predstavách o činnosti danej komisie. On práve z toho dôvodu hlasoval proti členom mestskej rady, lebo nikto neuznal za vhodné postaviť sa a povedať, čo tam bude robiť a čo chce dosiahnuť.

p. Drábik - Za  poslanecký klub SMER, Sociálna demokracia, Ľudová strana HZDS 
navrhol do komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov poslanca Oskára Ivanka.

p. Matoušek - Opýtal sa, ako je to s tými, čo zastupujú sami seba, napr. Za prosperitu 
Slovenska. Zákon vyžaduje, aby tam bolo zastúpenie za politické strany.

p. Knapík - V takom prípade, ak jeden poslanec zastupuje politickú stranu tak má právo 
	byť v tejto komisii.
p. Matoušek - Navrhol p. Melichárka za Prosperitu Slovenska do komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

p. Knapík - Nakoľko už nie sú ďalšie návrhy, odovzdal slovo návrhovej komisii.

p. Blaškovičová - Mestské zastupiteľstvo volí za predsedu finančnej komisie 
	p. Petra Cengela.

Hlasovanie č. 26: za 43 + pp. Jeník, Mutafov, proti 2, zdržal sa 1.

p. Blaškovičová - Mestské zastupiteľstvo volí za predsedu regionálneho rozvoja 
a cestovného ruchu p. Eduarda Buraša.

Hlasovanie č. 27: za 47 + p. Mutafov, proti 1, zdržal sa -.

p. Blaškovičová - Mestské zastupiteľstvo volí za predsedu majetkovej komisie 
	p. Mikuláša Čečku.

Hlasovanie č. 28: za 47, proti 1, zdržal sa 1.

p. Blaškovičová - Mestské zastupiteľstvo volí p. Mariána Dittricha za predsedu
	komisie sociálnej a bytovej.

Hlasovanie č. 29: za 47, proti 1, zdržal sa 1.

p. Blaškovičová - Mestské zastupiteľstvo volí p. Bernarda Berbericha za predsedu
	komisie cirkví.

Hlasovanie č. 30: za 47, proti 1, zdržal sa 1.

p. Blaškovičková - Mestské zastupiteľstvo volí p. Emila Petrvalského za predsedu
	komisie školstva, športu a mládeže.

Hlasovanie č. 31: za 47, proti 1, zdržal sa 1.

p. Blaškovičková - Mestské zastupiteľstvo volí p. Alfonza Halenára za predsedu
	komisie životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia.

Hlasovanie č. 32: za 9, proti 15, zdržali sa 23.
p. Blaškovičová - Mestské zastupiteľstvo volí p. Ľuboša Pajtáša za predsedu komisie
	dopravy a výstavby.

Hlasovanie č. 33: za 47, proti 1, zdržal sa 1.

p. Blaškovičová - Mestské zastupiteľstvo volí p. Františka Balúna za predsedu komisie
	kultúry.

Hlasovanie č. 34: za 45, proti 1, zdržali sa 3.

p. Blaškovičová - Mestské zastupiteľstvo volí p. Jozefa Filipka za predsedu komisie
	národnostných menšín.

Hlasovanie č. 35: za 47, proti 1, zdržali sa 11.

p. Knapík -Teraz spoločným hlasovaním navrhol zvoliť členov komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

p. Blaškovičová - Mestské zastupiteľstvo volí členov komisie na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Mgr. Štefana Rychnavského,
Ing. Adriána Weiszera,
Františka Krištofa,
MUDr. Jána Sekáča,
JUDr. Oskára Ivanku,
JUDr. Mariána Melicháreka.

Hlasovanie č. 36: za 45, proti -, zdržali sa 4.

p. Betuš - Upozornil prítomných poslancov, že do 30 dní treba odovzdať oznámenie 
o majetkových pomeroch.

-----     -----     -----












	Program ustanovujúceho rokovania mestského zastupiteľstva sa vyčerpal. Primátor mesta Košice Ing. František Knapík poďakoval všetkým za účasť, za podnetné návrhy a korektný prístup aj pri riešení personálnych otázok a vyhlásil rokovanie za ukončené.
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riaditeľ Magistrátu mesta Košice					primátor mesta Košice
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