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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach


Z á p i s n i c a
z 1. mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach, zo dňa 8.2.2007

Prítomní: podľa prezenčných listín

	Rokovanie mimoriadneho mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta Košice Ing. František Knapík. Zvolané bolo v súlade s § 20 ods. 2 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva. V úvode rokovania bolo v rokovacej sále prítomných 35 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina z 50 poslancov. Mestské zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.

K programu rokovania

p. Knapík - Program rokovania bol v súlade s Rokovacím poriadkom MZ predložený
v pozvánke a vzhľadom na to, že sa jedna o mimoriadne rokovanie, nie je možné ho dopĺňať a meniť. Dal preto o ňom hlasovať.

Hlasovanie č. 1 o programe rokovanie:
za 41, proti -, zdržal sa -.

Overovatelia zápisnice:
JUDr. Cyril Betuš
Ing. Marko Badanič

Návrhová komisia
			KDH					p. Peter Cengel
			SDKÚ, DS, SMK			p. Ľubomír Grega
			SMER-SD, ĽS HZDS		p. Jozef Andrejčák
			NEKA				p. Katarína Čižmáriková

Hlasovanie č. 2: za 43, proti -, zdržal sa -.

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

1. Návrh štatútu a zloženie Majetkovej komisie MZ v Košiciach

p. Čečko - Stiahol predložený návrh štatútu, nakoľko je potrebné niektoré veci
	viac precizovať a ujasniť legislatívne náležitosti.

p. Knapík - Ostáva teda prerokovať personálne obsadenie tejto komisie. Návrh je 
predložený v materiáli. Do doby schválenia nového štatútu platí štatút, ktorý schválilo predchádzajúce mestské zastupiteľstvo.

p. Cengel - Aby komisia bola funkčná, treba v štatúte zmeniť názvy komisií. Predniesol 
návrh, aby v čl. 3 ods. 1 písm. c/ pôvodného názvu sa zmenilo na komisiu regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, v písm. d/ na komisiu sociálnu a bytovú a v písm. e/ na komisiu životného prostredia.

p. Knapík - Štatút bol z rokovania stiahnutý, preto v tejto chvíli návrh p. Cengela nemá 
	opodstatnenie.

p. Cengel - Navrhol zmenu starého, pôvodného štatútu, ktorý nemal obmedzenie. Nie je 
platný na jedno volebné obdobie.

p. Knapík - Je to  trochu problematické, lebo štatút komisie nie je predmetom rokovania.

p. Matoušek - Podľa neho je to v poriadku, lebo predmetom rokovania bol aj návrh 
štatútu. Nový návrh štatútu bol stiahnutý, ale v materiáli bol štatút i v programe štatút bol. Požiadal o výklad, či je to možné.

p. Takácsová -  Z predloženého materiálu bol stiahnutý nový štatút, tak to treba 
akceptovať. O starom štatúte nie je možné rokovať, lebo materiál nebol predložený. Komisia v podstate môže rokovať aj podľa doteraz platného štatútu.

p. Cengel - Dôvodom predloženia jeho návrhu je, že sa zmenili názvy niektorých komisií.

p. Knapík - Ak sa teraz zvolia členovia majetkovej komisie, bude to menovite, vrátane 
aktuálnych názvov komisií, ktorých sú títo poslanci predsedami.

p. Cengel - Ak bude taká dohoda, tak svoj návrh sťahuje.

p. Boritáš - Predniesol procedurálny návrh, aby sa na tomto mimoriadnom rokovaní 
mestského zastupiteľstva o všetkých personálnych otázkach rozhodovalo verejným hlasovaním. 

p. Gamcová - Za poslanecký klub Slobodné fórum navrhli do tejto komisie Ing. Kočiša.
Rady by vedela, prečo nie je uvedený v predloženom návrhu. Na decembrovom zastupiteľstve bol kreovaný poslanecký klub Slobodné fórum v zmysle platného štatútu a rokovacieho poriadku. Schválené zmeny nadobúdajú účinnosť až podpisom uznesenia. Prečo neboli prizvaní na žiadne rokovanie poslaneckých klubov? Materiály dostali včera večer. Zároveň sa dozvedá o návrhu  do rôznych školských rád bez ich vedomia, čo nie je seriózne a nemá nič spoločné s demokraciou. Za SMK je len 1 poslanec čo predstavuje 2 % a je v tejto komisii. Slobodné fórum má 3 členov, čo predstavuje 6 % a zastúpenie v komisii nemá.
Do tejto komisie navrhuje Ing. Stanislava Kočiša. 

p. Matoušek - Vysvetlil p. Gamcovej, že politické zoskupenie SDKÚ-DS, SMK-MKP 
tvorí jeden poslanecký klub. SMK nefiguruje samostatne.

p. Cengel - Podľa doteraz platného štatútu by mal byť v komisii aj predseda komisie 
životného prostredia a ten je z opozície.

p. Čečko - Ako predseda majetkovej komisie navrhol za členov komisie: Ing. Jozefa 
Filipka, MUDr. Mareka Vargovčáka, Ing. Petra Cengela, Ing. Eduarda Buraša,
Ing. Mariána Dittricha, JUDr. Oskára Ivanka, Ing. Jána Forgáča, Mgr. Štefana 
Rychnavského, Tibora Matouška.

p. Halenár - Vyzval právničku, aby zaujala postoj k procedurálnemu návrhu poslanca
Boritáša. Má pocit, že logika a rokovací poriadok hovoria bez toho, aby sa o tom hlasovalo, že všetky hlasovania by mali byť verejné. V prípade, že si zastupiteľstvo praje iný spôsob hlasovania, tak sa bude hlasovať ináč. Má sa hlasovať o takom procedurálnom návrhu?

p. Drábik - Len pred pár minútami bolo povedané, že členom tejto komisie bude aj 
predseda komisie životného prostredia. Požiadal, aby bolo doplnené jeho meno.

p. Čečko - Predložil menovitý zoznam, nie zoznam predsedov komisií.

p. Takácsová - Podľa rokovacieho poriadku § 45 ods. 2 sa uvádza, že mestské 
zastupiteľstvo hlasuje spravidla verejne, ale v prípade personálnych otázok v zmysle § 47 ods. 6 hlasuje tajne. Ďalej sa ozrejmuje, že ak mestské zastupiteľstvo sa rozhodne hlasovať inak, tak o tom treba hlasovať. V danom prípade je procedurálny návrh opodstatnený.

p. Halenár - Vysvetlenie postráda akúkoľvek logiku. V rokovacom poriadku je 
jednoznačne uvedené, že kedy je verejné hlasovanie a kedy je tajné hlasovanie. Osobne si myslí, že je to nezmysel dávať procedurálne to, čo je zakotvené v rokovacom poriadku. Je tu jednoznačne snaha poslaneckého klubu vedeného poslancom Boritášom zamedziť prípadnému inému hlasovaniu. Ak by náhodou 
p. Boritáš trval aj naďalej na svojom pôvodnom názore, ktorý tu prezentoval, vyzval poslancov, aby odmietli tento návrh, lebo je jednoznačne nedemokratický.

p. Knapík - Uzavrel rozpravu a dal hlasovať o procedurálnom návrhu p. Boritáša, aby sa
o personálnych otázkach na 1. mimoriadnom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach hlasovalo verejne.

Hlasovanie č. 3: za 40, proti 2, zdržali sa 3.

p. Cengel - Prečítal predložený návrh.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. ab) a § 11 Štatútu mesta Košice volí členov Majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Hlasovanie č. 4:  Ing. Jozef  Filipko, námestník primátora mesta
za 43, proti 1, zdržali sa 1.

Hlasovanie č. 5: MUDr. Marek Vargovčák, námestník primátora mesta
za 42, proti -, zdržal sa 3.

Hlasovanie č. 6: Ing. Peter Cengel, predseda finančnej komisie MZ
za 44, proti -, zdržali sa 1.

Hlasovanie č. 7: Ing. Eduard Buraš, predseda komisie regionálneho rozvoja a CR MZ
za 43, proti -, zdržali sa 2.

Hlasovanie č. 8:  Ing. Marián Dittrich, predseda sociálnej a bytovej komisie MZ
za 39, proti -, zdržali sa 4.

Hlasovanie č. 9: JUDr. Oskár Ivanko, poslanec MZ
za 44, proti -, zdržal sa 1.

Hlasovanie č. 10: Ing. Ján Forgáč, poslanec MZ
za 41, proti -, zdržali sa 3.

Hlasovanie č. 11: Mgr. Štefan Rychnavský, poslanec MZ
za 42, proti -, zdržali sa 3.

Hlasovanie č. 12: Tibor Matoušek - poslanec MZ
za 43, proti -, zdržali sa 2.

p. Knapík - V diskusii odznel aj návrh p. Gamcovej. 

p. Gamcová - Pokiaľ vie, s návrhom sa musí stotožniť predseda komisie a nakoľko 
	ho p. Čečko nepredniesol, ona s tým nič robiť nevie.

p. Mutafov - Pripomenul, že p. Čečko navrhol členov komisie menovite nie z titulu
ich funkcií, pričom návrhová komisia čítala aj funkcie. To by sa malo z uznesenia vypustiť.

p. Knapík - Uzavrel tento bod. Je možné vrátiť sa k tomu na ďalšom rokovaní pri 
schvaľovaní štatútu komisie.

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

2. Personálne obsadenie stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach

p. Knapík - Vyzval predsedov komisií, aby predniesli svoje návrhy na obsadenie 
	komisií -  v I. kole členov poslancov.

p. Mutafov - Predniesol procedurálny návrh. Ak predseda komisie prečíta zoznam 
poslancov, ktorí sú zaradení do komisie a nevznikne protinávrh, nech sa o jej zložení hlasuje ako o celku.

p. Knapík - Je to akceptovateľné. Treba ešte doriešiť obsadenie postov predsedov komisií
životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia a komisie legislatívno-právnej.
Podľa návrhu poslaneckých klubov predsedom komisie životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia by mal byť p. Olejník a predsedom legislatívno-právnej p. Hlinka.

p. Halenár - Predniesol návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 
§ 15 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 písm. ab) a § 11 ods. 2 Štatútu mesta Košice volí za predsedu komisie životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia Ing. Alfonza Halenára.
Svoj návrh podporil asi 8 minútovým vystúpením, nakoľko v rokovacom poriadku nie je časové obmedzenie.
/Slovná výmena o rokovacom poriadku, dĺžke príspevku a udelení slova medzi primátorom mesta Košice a poslancom Halenárom/

p. Halenár  -To, čo bude spomínať v ďalšom vyplýva aj s jeho 2,5 ročného členstva 
v komisii. výstavby a životného prostredia v rokoch 2003 - 2006. Jeho predstava 
o práci komisie heslovite: prijať rokovací poriadok a plán práce, vymieňať informácie s inými komisiami, výstupy pre mestské zastupiteľstvo, rozpočet, navrhovať využívanie eurofondov a aktivizovať občanov Košíc. 
Témy, ktoré môžu vytvárať plán práce: Plán práce budú schvaľovať členovia a môže sa priebežne dopĺňať. Bude obsahovať kontrolné body s vyhodnotením. 

Keďže komisia má 3 také hlavné témy, dovolil si ich uviesť. Sú to témy v životnom prostredí, témy vo verejnom poriadku, témy v ochrane zdravia.
Čo sa týka životného prostredia. Prvou veľkou témou je separovaný zber komunálneho odpadu. Nie je možné počúvať sťažnosti hlavne starších ľudí na zhoršenie zdravotného stavu, sťažnosti na globálne otepľovanie, zvyšovanie počtu alergií a súčasne nerobiť všetko, čo je v silách poslancov pre znižovanie obsahu škodlivých látok vo vzduchu. Ak sa spáli 100 kg komunálneho odpadu v spaľovni, je treba  zaplatiť za spálenie 20 kg papiera - lepenky, 12 kg skla, 45 kg bioodpadu, 4 kg kovov, 7 kg plastu 4 kg textilu a nebezpečný odpad. Zopakoval, že za toto sa musí platiť. Má skúsenosť, že zber separovaného odpadu nefunguje, ako je treba. Papier, sklo, umelú hmotu netreba spáliť, zber sa však neorganizuje efektívne. Ako druhý problém v separovanom zbere sú peňaženky občanov a konkurencia. Tí poslanci, ktorí sledujú problematiku zberu a znehodnotenia odpadu dobre vedia, že vzniká tlak na zvýšenie poplatkov pre občanov a tiež dlh mesta voči Kositu. Je treba začať čeliť tejto výzve aj premyslením bodov v zbere a znehodnotení komunálneho odpadu, ktorým by mohla začať pôsobiť konkurencia. 
Tretím bodom v zbere komunálneho odpadu vidí motiváciu. Komisia by mohla premyslieť motiváciu jednotlivých mestských častí vážením vyzbieraného separovaného odpadu. Výsledkom práce komisie by mali byť návrhy pre mestské zastupiteľstvo sformulované tak, aby bolo možné vyhodnotiť stav separovaného zberu číselne.
V životnom prostredí vidí ako ďalší problém vizuálnu čistotu mesta pre občanov a pre návštevníkov mimo centra. V tejto oblasti ako bod 1 je trus po zvieratách na verejných priestranstvách. Komisia by mala porovnať platné zákony a VZN 
o čistote so súčasným stavom. Každý Košičan by mal vopred vedieť čo ho čaká, ak nechá trus psa na trávniku, alebo chodníku. Ako druhý bod tejto témy vidí, že treba do pravidelných činností, ako je výsadba zelene, kvetov, sekanie trávy, vniesť konkurenciu a motivovať občanov. Tretím bodom je zimný posyp. Následný prach z posypu a kamienky ostávajú dlhé týždne po poslednom snehu s dopadmi na alergie, čistotu ovzdušia, nervy a topánky Košičanov. Komisia by mohla zvážiť vsunutie medzi opatrenia na zimnú údržbu aj zber posypového materiálu.
Ďalšia téma v životnom prostredí je čistota v zmysle toho, čo ľudia v meste dýchajú, pijú z verejného vodovodu a hluk. Je treba začať zbierať informácie 
o kvalite ovzdušia v rôznych mestských častiach, kvalite pitnej vody a vyhodnocovať. Hluk je dlhodobý a vážny problém. Komisia by mala predkladať poslancom mesta informáciu o efektivite práce mestskej polície pri strážení mestského zákona o hluku. Komisia by mala vedieť odporučiť spôsob merania hluku ako na verejných priestranstvách, tak v bytoch a to v denných i nočných hodinách. Meraním sa odstránia subjektívne pocity. Má to veľký vplyv na kvalitu životného prostredia a aj trhovú cenu bytov. 
Ako ďalší bod v životnom prostredí je mapa skládok a ich stav. Hlavne Myslava je vážnym problémom. Musí sa  nájsť  spôsob,  ako  zabrániť  ďalším  požiarom
a dýchaniu látok z horenia obyvateľmi najmä blízkej Myslavy, Luníka IX               a Sídliska KVP. Mesto rozbehlo iniciatívu s euro-peniazmi na likvidáciu. Problémom sú nevysporiadané pozemky. Aj tu sa komisia mohla pokúsiť nájsť riešenie.
Témy vo verejnom poriadku. Zatiaľ vidí 3 a to vzhľad budov, pozemkov                 a verejných priestranstiev v meste. Komisia by mohla premyslieť vznik mestského zákona, ktorým by sa určovali pravidlá hry pre vzhľad budov a priestranstiev. Budovy inštitúcií, privátne, alebo mestské, voľné pozemky súkromné, alebo mestské by mali prispievať k žiadanému vzhľadu. Do konania majstrovstiev sveta v hokeji by sa mohli Košice, čo do vzhľadu, radikálne zmeniť k lepšiemu.
Druhá téma vo verejnom poriadku je určenie pravidiel pre zodpovednosť verejného a súkromného priestoru, hlavne chodníkov a stav sezónnej údržby. To môže znížiť napr. počet úrazov v zime. 
Tretia téma vo verejnom poriadku - vyhodnocovanie aktivít mestskej polície v oblasti dodržiavania a vynucovania VZN - hluk, čistota, poškodzovanie majetku.
Možné témy v ochrane zdravia vidí dve a to vyhodnocovať kvalitu života v meste merateľnými parametrami /má na mysli konkrétne čísla o dýchacích a alergických ochoreniach Košičanov/, aký má na tieto choroby vplyv životné prostredie, alebo počet úrazov v zime pred a po určení zodpovednosti za chodníky. Myslí si, že sa nájde viac merateľných parametrov.
V ochrane zdravia by komisia mala minimalizovať skryté hrozby epidémií. Ide tu najmä o problém Luníka IX, ale aj potkanov.
V odbore životného prostredia sú tiež energetické koncepcie mesta, prírodné zdroje a ich využitie, možnosti odpočinku Košičanov. V energetických koncepciách mesta je treba počítať so zásobovaním energiami a rozvojom mesta v tejto oblasti, prírodných zdrojov ako slnko, vietor, lesy, voda z nich ako dlhodobé projekty.
Členmi komisie by sa mali stať poslanci, občania, ktorí chcú byť aktívni. Rád by Košičanom formou verejných zasadaní, aj zverejňovaním zápisníc na internete dal vedieť, čo oni, ako volení zástupcovia robia v komisii. Uchádza sa o dôveru poslancov mestského zastupiteľstva okrem už spomenutého aj týmto príkladom. V minulom roku ako občan na zasadaní vyzval poslancov Košíc, aby nezvolili 
p. Sabola riaditeľom Magistrátu mesta Košice. Mal vážne podozrenie, že porušuje zákon. Poslanec Jeník odvetil, že  p. Halenár je nedôveryhodný, že mu neverí. Oficiálne teda oznámil, že p. Sabol bol vinný z nezákonného konania.
Témy tejto komisie presahujú 4-ročný cyklus. Ako predseda by rád odovzdával ďalšej ukončené aktivity i tie vo vývoji. Mohla by tak vzniknúť spojitá a dlhodobá snaha volených zástupcov občanov v tejto oblasti.
Návrh na záver. Ak bude zvolený za predsedu komisie, do jedného roka predstúpi pred mestské zastupiteľstvo s výsledkami a toto ho bude môcť potvrdiť vo funkcii, alebo vymeniť.


p. Betuš - Predložil procedurálny návrh v zmysle rokovacieho poriadku § 39 ods. 2, aby 
sa určila dĺžka rečníckeho času pre toto rokovanie na 3 minúty. Požiadal, aby sa 
o návrhu hlasovalo.

p. Knapík - Keď sa ukončí rozprava k tomuto bodu, doriešia sa aj procedurálne veci.

p. Dittrich - Navrhol do zoznamu, ktorý predložil organizačný referát, do sociálnej 
	a bytovej komisie doplniť p. Daniela Adamkoviča.

p. Balún - Keď dostal list od poslanca p. Halenára, bol vnútorne rozhodnutý, že podporí 
jeho kandidatúru. No počas tohto rokovania nadobudol presvedčenie, že sa hlboko mýlil.

p. Berberich - Do komisie cirkvi doplnil okrem p. Michala Müllera aj pp. Štefana 
	Rychnavského a Daniela Rusnáka.

p. Halenár - Vyzval p. Olejníka, aby mu odpovedal na otázku, či bol členom KSS.

p. Filipko - Ako predseda komisie národnostných menšín informoval prítomných, že zatiaľ nedostal žiaden návrh na člena komisie. Rozhodol sa, že členov komisie národnostných  menšín predloží na schválenie až na ďalšom rokovaní mestského zastupiteľstva 22.2.2007.

p. Cengel - K navrhovaným poslancom do finančnej komisie doplnil p. Emila 
Petrvalského.

p. Matoušek - Požiadal, aby si zvolený predseda komisie životného prostredia, verejného 
	poriadku a ochrany zdravia osvojil návrh na ďalšieho člena p. Petra Hrabovského
	a p. Viktora Jeníka.

p. Knapík - Dal hlasovať o procedurálnom návrhu p. Betuša, aby diskusné príspevky
	a vstupy na tomto rokovaní boli  limitované 3 minútami.

Hlasovanie č. 13: za 43, proti 1, zdržali sa 2.

p. Knapík - Uzavrel rozpravu a dal slovo návrhovej komisii.

p. Cengel - Pozmeňujúci návrh p. Halenára. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 15 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 písm. ab) a § 11 ods. 2 Štatútu mesta Košice volí za predsedu komisie životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia Ing. Alfonza Halenára.

Hlasovanie č. 14: za 5, proti 21, zdržalo sa 18.

p. Cengel - Pôvodný návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 15 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 6 ods. 2 písm. ab) a § 11 
ods. 2 Štatútu mesta Košice volí za predsedu komisie životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia  doc. RNDr. Františeka Olejníka, PhD.

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

p. Cengel - Mestské zastupiteľstvo  v Košiciach volí za predsedu legislatívno-právnej 
	komisie JUDr. Jaroslava Hlinku.

Hlasovanie č. 16: za 43, proti -, zdržali sa 2.

p. Knapík - Vyzval predsedov jednotlivých komisií, aby predniesli svoje návrhy a hneď sa 
	bude o nich hlasovať.

p. Cengel - Za členov finančnej komisie navrhol týchto poslancov:
pp. Erika Dolná, Ing. Ján Forgáč, Tibor Matoušek, Bc. Iveta Kijevská,
PhDr. Pavol Mutafov, MVDr. Anna Jenčová, RNDr. Emil Petrvalský, CSc.

Hlasovanie č. 17: za 45, proti -, zdržal sa -.

p. Buraš - Ako predseda komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu navrhol 
	týchto poslancov: MUDr. Marek Vargovčák, Ing. Michal Müller, MUDr. Ján 
Sekáč,  Peter Hrabovský, Štefan Derján, František Krištof, Ing. Stanislav Kočiš,
Ing. Dušan Petrenka, JUDr. Cyril Betuš, PhDr. Katarína Čižmáriková.

p. Cengel -  Mestské zastupiteľstvo volí do komisie regionálneho rozvoja týchto 
poslancov:
1.	MUDr. Marek Vargovčák
2.	Ing. Michal Müller
3.	MUDr. Ján Sekáč
4.	Peter Hrabovský
5.	Štefan Derján
6.	František Krištof
7.	Ing. Stanislav Kočiš
8.	Ing. Dušan Petrenka
9.	JUDr. Cyril Betuš
10.	PhDr. Katarína Čižmáriková


Hlasovanie č. 18: za 45, proti -, zdržal sa -.

p. Dittrich - Za členov sociálnej a bytovej komisie navrhol týchto poslancov:
Mgr. Jozef Andrejčák, Ing. Eva Hulmečíková, Tibor Horváth, 
Ing. Mária Gamcová, PhD., Ing. Viktor Jeník, MUDr. Norbert Lukán, PhD., 
MUDr. Daniel Adamkovič.

p. Cengel - Mestské zastupiteľstvo v Košiciach volí za členov sociálnej a bytovej
	komisie týchto poslancov:
1.	Mgr. Jozef Andrejčák
2.	Ing. Eva Hulmečíková 
3.	Tibor Horváth
4.	Ing. Mária Gamcová, PhD. 
5. 	Ing. Viktor Jeník
6.	MUDr. Norbert Lukán, PhD.
7.	MUDr. Daniel Adamkovič.

Hlasovanie č. 19: za 44, proti - , zdržal sa -.

p. Berberich  - Do komisie cirkví navrhol týchto poslancov:
	Ing. Michal Müller, Mgr. Štefan Rychnavský, Daniel Rusnák.

p. Cengel - Mestské zastupiteľstvo v Košiciach do komisie cirkví volí týchto poslancov:
1.	Ing. Michal Müller
2.	Mgr. Štefan Rychnavský
3.	Daniel Rusnák

Hlasovanie č. 20: za 42, proti -, zdržali sa 2.

p. Petrvalský - Do komisie školstva, športu a mládeže navrhol poslancov:
Ing. Mária Gamcová, PhD., MVDr. Jozef Figeľ, PhDr. Katarína Čižmáriková,
PhDr. Pavol Mutafov, MUDr. Ján Sekáč, Ing. Eduard Buraš, Peter Hrabovský,
MUDr. Milan Bereš, PhD.

p. Čižmáriková - Mestské zastupiteľstvo v Košiciach volí do komisie školstva, športu 
a mládeže týchto poslancov:
1.	Ing. Mária Gamcová, PhD.
2.	MVDr. Jozef Figeľ
3.	PhDr. Katarína Čižmáriková
4.	PhDr. Pavol Mutafov
5.	MUDr. Ján Sekáč
6.	Ing. Eduard Buraš

7.	Peter Hrabovský
8.	MUDr. Milan Bereš, PhD.

Hlasovanie č. 21: za 45, proti -, zdržal sa -.

p. Olejník - Predložil návrh členov komisie životného prostredia, verejného poriadku
	a ochrany zdravia. Sú to poslanci: MUDr. Norbert Lukán, PhD.,Tibor Horváth,
Ing. Eva Hulmečíková, Ing. Jozef Drábik, Ing. Viktor Jeník, JUDr. Cyril Betuš,
Peter Hrabovský, Ing. Alfonz Halenár.
Pánu Halenárovi na jeho osobnú otázku odpovedal - nie.

p. Čižmáriková - Mestské zastupiteľstvo v Košiciach volí do komisie životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia:
1.	MUDr. Norbert Lukán, PhD.
2.	Tibor Horváth
3.	Ing. Eva Hulmečíková
4.	Ing. Jozef Drábik
5.	Ing. Viktor Jeník
6.	JUDr. Cyril Betuš
7.	Peter Hrabovský
8.	Ing. Alfonz Halenár

Hlasovanie č. 22: za 45, proti -, zdržal sa -.

p. Pajtáš - Do komisie dopravy a výstavby navrhol týchto poslancov: Ing. Ján Kupec,
Štefan Derján, František Krištof, Doc. RNDr. František Olejník, PhD.,
Ing. Alfonz Halenár, Ing. Dušan Petrenka, JUDr. Cyril Betuš, 	Ing. Eduard Buraš.

p. Čižmáriková - Mestské zastupiteľstvo v Košiciach volí týchto členov komisie dopravy 
a výstavby:
1.	Ing. Ján Kupec
2.	Štefan Derján
3.	František Krištof
4.	Doc. RNDr. František Olejník, PhD.
5.	Ing. Alfonz Halenár
6.	Ing. Dušan Petrenka
7.	JUDr. Cyril Betuš
8.	Ing. Eduard Buraš

Hlasovanie č. 23: za 44, proti - , zdržal sa -.


p. Hlinka -  Za členov komisie legislatívno-právnej navrhol poslancov:
Martin Boritáš, JUDr. Marián Melichárek, JUDr. Cyril Betuš, František Krištof.

p. Čižmáriková - Mestské zastupiteľstvo v Košiciach volí do komisie legislatívno-právnej
	týchto poslancov:
1.	Martin Boritáš
2.	JUDr. Marián Melichárek
3.	JUDr. Cyril Betuš
4.	František Krištof

Hlasovanie č. 24: za 43, proti -, zdržali sa 2.

p. Balún - Za členov komisie kultúry  navrhol týchto poslancov: Mgr. Jozef Andrejčák,
Mgr. Art. Ľubica Blaškovičová, MUDr. Norbert Lukán, PhD., Ing. Marko Badanič,
Mgr. Ľubomír Grega, Peter Hrabovský 

p. Čižmáriková - Mestské zastupiteľstvo v Košiciach volí týchto poslancov   za členov 
komisie kultúry:
1.	Mgr. Jozef Andrejčák
2.	Mgr. Art. Ľubica Blaškovičová
3.	MUDr. Norbert Lukán, PhD.
4.	Ing. Marko Badanič
5.	Mgr. Ľubomír Grega
6.	Peter Hrabovský 

Hlasovanie č. 25: za 43, proti - , zdržal sa 1.

p. Knapík -  Nasleduje voľba členov neposlancov stálych komisií mestského 
zastupiteľstva. Dal priestor na prednesenie návrhov. 

 p. Berberich - Navrhol členov neposlancov komisie cirkví:
Mgr. Ján Kožuško, Mons. Bartolomej Urbanec, Mgr. Peter Varga, SDB,
ThLic. Daniel Boleš, PhLic. Marko Rozkoš, PhLic. Martin Mati, 
Prof. ThDr. Imrich Belejkanič, CSc., PaedDr. Mária Olearniková,
Mgr. Samuel Linkesch ,  Mgr. Ján Liba, Mgr. Zoltán Orémus,  Ing. Július Dučay,
Ing. Michal Barger, Ing. Pavol Halža, Bohumil Kaman, MUDr. Tomáš Teššer,
Béla Kacsmarik, Mgr. Dušan Havrila.

p. Filipko - Upozornil, že v legislatívno-právnej komisii treba upraviť mená pod por. č. 
	7 a 8. Obaja nemajú titul JUDr. ale Mgr. a 8. nie Peter, ale Alexander Parajoš.


p. Knapík - Vyzval predsedov komisií, aby predniesli návrhy na členov neposlancov a 
	aby sa o návrhoch hneď hlasovalo.

p. Cengel - Za členov neposlancov do finančnej komisie navrhol:
	Ing. Dušana Slezáka a Ing. Michala Tkáča.
	Mestské zastupiteľstvo v Košiciach volí Ing. Dušana Slezáka a Ing. Michala Tkáča.
	za členov - neposlancov finančnej komisie.

Hlasovanie č. 26: za 45, proti -, zdržal sa 1.

p. Buraš - Prečítal navrhovaných členov neposlancov do komisie regionálneho rozvoja
	a cestovného ruchu. Ing. Marián Siksa, Mgr. Andrea Kacsmariková, 
Eva Klimeková, Ing. Michal Kravčík, Ing. Rozália Múdra, Ľudovít Máté.

p. Cengel - Mestské zastupiteľstvo v Košiciach volí do komisie regionálneho rozvoja 
a cestovného ruchu týchto členov - neposlancov:
1.	Ing. Marián Siksa
2.	Mgr. Andrea Kacsmariková
3.	Eva Klimeková
4.	Ing. Michal Kravčík
5.	Ing. Rozália Múdra
6.	Ľudovít Máté

Hlasovanie č. 27: za 41, proti 1, zdržali sa 2.

p. Petrvalský - Predniesol návrh členov neposlancov do komisie školstva, športu 
	a mládeže:  Ing. Ladislav Leco, RNDr. Dušan Bosák, Mgr. Alexander Krajňák,
Monika Aliová, Mgr. Iveta Marcinčáková, PhDr. Ľubomír Sobek, Erika Makóová,
Juraj Párnay, Róbert Schwarcz, Mgr. Katarína Lešková, Ing. Peter Javorský, 
Róbert Kukoricás, Ján Hogya, MVDr. Milan Čížek, Ing. Emanuel Olšavský, 
RNDr. Marta Brúderová, Peter Prokop. JUDr. Alexander Farkašovský
Mgr. Vladimír Šamaj.

p. Mutafov - Neposlanci by mali byť o jedného menej, než je počet poslancov.

p. Knapík - O tom sa diskutovalo na poslaneckých kluboch a došlo  k zhode v tom zmysle,
že niektoré špecifické komisie budú mať viac neposlancov ako poslancov v záujme postihnuteľného spektra.

p. Mutafov - Aký však bude výstup pre mestské zastupiteľstvo, keď neposlanci prehlasujú 
poslancov.

p. Knapík - Nevadí. Mestské zastupiteľstvo sa s tým bude musieť vyrovnať. Hlas ľudí - 
	hlas boží. Treba počúvať aj verejnosť.

p. Andrejčák - Mestské zastupiteľstvo volí do komisie školstva, športu a mládeže
	týchto členov - neposlancov.
1.	Ing. Ladislav Leco
2.	RNDr. Dušan Bosák
3.	Mgr. Alexander Krajňák
4.	Monika Aliová
5.	Mgr. Iveta Marcinčáková
6.	PhDr. Ľubomír Sobek
7.	Erika Makóová
8.	Juraj Párnay
9.	Róbert Schwarcz
10.	Mgr. Katarína Lešková
11.	Ing. Peter Javorský
12.	Róbert Kukoricás
13.	Ján Hogya
14.	MVDr. Milan Čížek
15.	Ing. Emanuel Olšavský
16.	RNDr. Marta Brúderová
17.	Peter Prokop
18.	JUDr. Alexander Farkašovský
19.	Mgr. Vladimír Šamaj

Hlasovanie č. 28: za 38, proti 2, zdržali sa 3.

p. Hlinka - Do legislatívno-právnej komisie navrhol týchto členov - neposlancov:
JUDr. Tomáš Čverčko, JUDr. Ján Čisár, JUDr. Marián Varga, 
JUDr. Daniel Klímovský, JUDr. Zsolt Varga, JUDr. Alexandra Luptáková,
Mgr. Peter Soltész, Mgr. Alexander Parajoš, JUDr. Viktor Žuffa – Kunčo,
JUDr. Božena Hanudelová, JUDr. Katarína Dudíková, JUDr. Marta Bulecová.

p. Andrejčák - Mestské zastupiteľstvo v Košiciach volí do komisie legislatívno-právnej
	týchto členov neposlancov:
1.	JUDr. Tomáš Čverčko
2.	JUDr. Ján Čisár
3.	JUDr. Marián Varga
4.	JUDr. Daniel Klímovský
5.	JUDr. Zsolt Varga
6.	JUDr. Alexandra Luptáková
7.	Mgr. Peter Soltész
8.	Mgr. Alexander Parajoš
9.	JUDr. Viktor Žuffa – Kunčo
10.	JUDr. Božena Hanudelová
11.	JUDr. Katarína Dudíková
12.	JUDr. Marta Bulecová

Hlasovanie č. 29: za 42, proti -, zdržal sa 1.

p. Balún - Do komisie kultúry navrhol týchto členov neposlancov:
Mgr. Peter Himič, Mgr.Art. Július Klein, 	Mgr. Michal Repovský,
Mária Kobezdová.

p. Andrejčák - Mestské zastupiteľstvo v Košiciach volí do komisie kultúry týchto
	členov – neposlancov:
1.	Mgr. Peter Himič
2.	Mgr.Art. Július Klein
3.	Mgr. Michal Repovský
4.	Mária Kobezdová

Hlasovanie č. 30: za 43, proti -, zdržal sa 1.

p. Andrejčák - Mestské zastupiteľstvo v Košiciach volí do komisie cirkví týchto
	členov - neposlancov:
1. 	Mgr. Ján Kožuško
2. 	Mons. Bartolomej Urbanec
3.	Mgr. Peter Varga, SDB
4. 	ThLic. Daniel Boleš
5.	PhLic. Marko Rozkoš
6. 	PhLic. Martin Mati
7. 	Prof. ThDr. Imrich Belejkanič, CSc.
8. 	PaedDr. Mária Olearniková
9. 	Mgr. Samuel Linkesch
10. 	Mgr. Ján Liba
11. 	Mgr. Zoltán Orémus
12. 	Ing. Július Dučay
13. 	Ing. Michal Barger
14. 	Ing. Pavol Halža
15. 	Bohumil Kama	
16. 	MUDr. Tomáš Teššer
17. 	Béla Kacsmarik
18. 	Mgr. Dušan Havrila


Hlasovanie č. 31: za 40, proti -, zdržal sa -.

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

3. Odvolanie delegovaných zástupcov Mesta Košice v Radách škôl a školských 
    zariadení

p. Knapík- Materiál je v písomnej podobe s dôvodovou správou. Nakoľko sa do rozpravy 
nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii.

p. Andrejčák - Prečítal pôvodný návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. ad) Štatútu mesta Košice a § 25 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle vyhlášky č. 51/2000 Z. z. MŠ SR o školskej samospráve odvoláva všetkých delegovaných zástupcov Mesta Košice v Radách škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Košice, v Radách škôl a školských zariadení, ktorých sídlom je mesto Košice a zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj a v Radách škôl a školských zariadení, ktorých sídlom je mesto Košice a zriaďovateľom je Krajský školský úrad.

Hlasovanie č. 32: za 44, proti -, zdržal sa 1.

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

4. Delegovanie zástupcov Mesta Košice do Rady škôl a školských zariadení, 
     ktorých zriaďovateľom je Mesto Košice

p. Knapík - Aj keď budú k predloženým návrhom do rád škôl pripomienky. bolo by dobre, 
keby sa riešenie našlo, vzhľadom na to, že v niektorých prípadoch je tu náväznosť na termíny. Na niektorých školách sú rozbehnuté výberové konania na riaditeľov    a v takej situácii by rada školy mala byť kompletná. 
Odovzdal  v tejto chvíli vedenie rokovania námestníkovi primátora p. Čečkovi.

p. Boritáš - V mene poslaneckých klubov KDH, SDKÚ, DS, SMK  požiadal o vyhlásenie 
	20 minútovej prestávky na poradu poslaneckých klubov.

p. Čečko - Vyhlásil 20 minútovú prestávku.

p. Petrvalský - V tomto bode by sa mali zvoliť poslanci do rád základných škôl 
a školských zariadení na území mesta Košice. Dnes sa zvolia poslanci mestského zastupiteľstva, následne sa vyzvú poslanci miestnych zastupiteľstiev, aby delegovali svojich poslancov do škôl a školských zariadení, ktoré sa nachádzajú na území ich mestskej časti. Po skompletizovaní týchto dvoch údajov sa doplnia do školských rád aj zamestnanci Magistrátu mesta Košice.
Bol s tým určitý problém, preto boli rozdané nové návrhy. Odlíšené sú tým, že na nových zoznamoch je v ľavom rohu hore jeho podpis. 
Písomný návrh odovzdal návrhovej komisii.

p. Boritáš – Doplnil, že žiaden zákon neukladá, akou formou sa má poslanec prihlásiť
do komisie. Ak poslanec mestskej časti prejaví záujem byť v niektorej rade, nekomplikoval by to prijímaním ďalšieho uznesenia, môže tam pracovať.

p. Čečko - Uzavrel rozpravu a dal slovo návrhovej komisii. 

p. Cengel -Najprv prečítal zoznam zadelenia poslancov do školských rád v základných 
školách so zriaďovateľskou pôsobnosťou mesta Košice
1. ZŠ  Kežmarská 28	Kežmarská 28	Západ		Štefan Rychnavský		2. ZŠ   Petzvalova	     	Petzvalova 4		Západ		Stanislav Kočiš	
3. ZŠ   Považská 	    	Považská 12		Západ		Milan Bereš		
4. ZŠ   Slobody		Slobody 1		Západ		Adrián Weiszer	
5. ZŠ   Bernolákova		Bernolákova 16	Západ		Igor Jutka	
Peter Bajus		Milan Bereš
6. ZŠ  Kežmarská 30	Kežmarská 30	Západ		Pavol Mutafov
7. ZŠ Trebišovská		Trebišovská 10	Západ		Mikuláš Čečko
8. ZŠ  Abovská		Abovská 36		Barca		František Krištof
9. ZŠ Gemerská		Gemerská 2		Juh		Jaroslav Hlink
10. ZŠ  Požiarnická		Požiarnická 3		Juh		Tibor Matoušek
11. ZŠ  Staničná		Staničná 13		Juh		Ľuboš Pajtáš
12. ZŠ  Užhorodská		Užhorodská 39	Juh		Peter Cengel	
Mária Gamcová	
13. ZŠ Rehoľná		Rehoľná 2		Krásna n/ H	Erika Dolná		
14. ZŠ Podjavorinskej	Podjavorinskej 1	Luník IX	Tibor Horváth	
15. ZŠ  Myslava		Myslavská 401	Myslava	Michal Müller	
16. ZŠ  Bukovecká		Bukovecká 17	Nad Jazerom	Anna Jenčová	
17. ZŠ  Družicová		Družicová 4		Nad Jazerom	Viktor Jeník												Ján Forgáč												Peter Cengel 
18. ZŠ  Jenisejská		Jenisejská 22		Nad Jazerom	Jozef Drábik												Anna Jenčová	
19. ZŠ Poľov			Poľov			Poľov		František Krištof	
20. ZŠ Hroncova		Hroncova 23		Sever		Peter Hrabovský											Marián Dittrich	

21. ZŠ  Polianska		Polianska 1		Sever 		Ján Kupec		
22. ZŠ  Tomášikova		Tomášikova 31	Sever		Jozef Filipko											     Marián Dittrich											    Helena Jeníková
23  ZŠ  Drábova		Drábova 3		Sídl. KVP	Mária Gamcová	
24. ZŠ  Janigova		Janigova 2		Sídl. KVP	Daniel Rusnák	
25. ZŠ  Lechkého		Lechkého 1		Sídl. KVP	Eduard Buraš												Mária Gamcová	
26. ZŠ  Starozagorská	Starozagorská 8	Sídl. KVP	Iveta Kijevská	
27. ZŠ  Belehradská	Belehradská 21 - Sídl.Ťahanovce	Marko Badanič	
28. ZŠ  Bruselská		Bruselská 18	      Sídl.Ťahanovce	Jozef Figeľ		29. ZŠ  Juhoslovanská	Juhoslovanská 2  Sídl.Ťahanovce		Cyril Betuš	
30. ZŠ  Masarykova	Masarykova 19/A	Staré mesto	Ľubomír Grega	
31. ZŠ  L.Novomeského 2	L.Novomeského 2	Staré mesto	Adrián Weiszer	
32. ZŠ  Park Angelinum	Park Angelinum 8	Staré mesto	Marek Vargovčák	
33. ZŠ  Škultétyho		Škultétyho 10	Staré mesto	Peter Bajus		
34. ZŠ   Košice - Šaca	Mládežnícka 3	Šaca		Marián Melichárek	
35. ZŠ  Želiarska		Želiarska 4		Ťahanovce	Štefan Derján	
36. ZŠ   Fábryho		Fábryho 44		Darg.hrdinov František Olejník	
37. ZŠ   Charkovská	Charkovská 1		Darg.hrdinov Oskár Ivanko	
38. ZŠ   Krosnianska 2	Krosnianska 2	Darg.hrdinov  K.Čižmáriková
39. ZŠ   Krosnianska 4	Krosnianska 4	Darg.hrdinov	 K.Čižmáriková	
40. ZŠ   Maurerova		Maurerova 21	Darg.hrdinov  František Balún	
41. ZŠ   Postupimská	Postupimská37	Darg.hrdinov	 Ján Sekáč		

Príloha č. 2
Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
1.  CVČ Technik		Orgovánová 5	Západ		 Mikuláš Čečko	
2.  CVČ Domino		Popradská 86		Západ		 Ľuba Blaškovičová 										 Eduard Buraš	
3.  MŠ Bernolákova 14	Bernolákova 14	Západ		 Milan Bereš	
4.  MŠ Hronská		Hronská 7		Západ		 Štefan Rychnavský	
5.  MŠ Humenská		Humenská 51		Západ		 Stanislav Kočiš	
6.  MŠ Ipeľská		Ipeľská 10		Západ		 Igor Jutka	
7.  MŠ Kežmarská		Kežmarská 46	Západ		 Igor Jutka	
8.  MŠ Moldavská		Moldavská 23	Západ		 Mikuláš Čečko	
9.  MŠ Muškátová		Muškátová 7		Západ		 Eduard Buraš	
10.MŠ Nešporova		Nešporova 28	Západ		 Stanislav Kočiš	
11.MŠ Petzvalova 		Petzvalova 2		Západ		 Pavol Mutafov	
12.MŠ Šafárikova		Šafárikova 4		Západ		 Eva Hulmečíková	
13.MŠ Trebišovská 		Trebišovská 11	Západ		 Štefan Rychnavský		14.MŠ Zuzkin Park		Zuzkin Park 2	Západ		 Pavol Mutafov	
15.ZUŠ Bernolákova 	Bernolákova 26	Západ		 Eduard Buraš											 Mária Gamcová
16.MŠ Barca			Hečkova 13		Barca		 František Krištof	
17.CVČ Kórejská		Kórejská 1		Juh		 Neobsadzuje sa
18.MŠ J. Žižku	J	Žižku 4		Juh		 Adrián Weiszer	
19.MŠ Miškovecká		Miškovecká 20	Juh		 Neobsadzuje sa
20.MŠ Oštepová		Oštepová 1		Juh		 Tibor Matoušek	
21.MŠ Palárikova		Palárikova 22		Juh		 Neobsadzuje sa
22.MŠ Smetanova		Smetanova 11	Juh		 Ľuboš Pajtáš	
23.MŠ Turgenevova 38	Turgenevova 38	Juh		 Norbert Lukán	
24.MŠ Turgenevova 7	Turgenevova 7	Juh		 Norbert Lukán	
25.ŠJŠ Užhorodská 8	Užhorodská 8	Juh		 Jaroslav Hlinka	
26.ZUŠ Jantárová		Jantárová 6		Juh		 Neobsadzuje sa
27.MŠ Kadlubská		Kadlubská 1		Kavečany	 Ján Kupec	
28.MŠ Krásna  Hornádom	Žiacka 18		Krásna	 Erika Dolná	
29.MŠ Čordáková		Čordáková 17	KVP		 Iveta Kijevská	
30.MŠ Hemerkova		Hemerkova 26	KVP		 Neobsadzuje sa
31.MŠ Cottbusska		Cottbusska 34	KVP		 Daniel Rusnák	
32.MŠ Dénešova		Dénešová		KVP		 Mária Gamcová	
33.MŠ Húskova		Húskova 45		KVP		 Alfonz Halenár	
34.MŠ Poľná			Poľná 1		KNV		 Dušan Petrenka	
35.MŠ Lorinčík		Lorinčík 15		Lorinčík	 Michal Müller	
36.MŠ Hrebendova		Hrebendova 14	Lunik IX	 Tibor Horváth	
37.MŠ Za priekopou	Za priekopou 57		Myslava	 Daniel Rusnák	
38.MŠ Azovská		Azovská 1		N/Jazerom	 Bernard Berberich											 Viktor Jeník
39.MŠ Dneperská 8		Dneperská 8		N/Jazerom	 Jozef Drábik		
40.MŠ Družicová		Družicová 5		N/Jazerom	 Mária Jenčová	
41.MŠ Galaktická 9		Galaktická 9		N/Jazerom	 Neobsadzuje sa
42.MŠ Jenisejská		Jenisejská 24		N/Jazerom	 Viktor Jeník		
43.ZUŠ Irkutská		Irkutská 1		N/Jazerom	 Anna Jenčová	
44.MŠ Pereš			Pereš			Pereš		 Michal Müller	
45.MŠ Poľov			Poľov			Poľov		 František Krištof	
46.CVČ Košice – okolie	Slov. Jednoty 25	Sever		 Neobsadzuje sa
47.MŠ B. Nemcovej		B. Nemcovej 4	Sever		 Norbert Lukán											 Marián Dittrich
48.MŠ Obrancov mieru 16	Obrancov mieru 16	Sever		 Marek Vargovčák	
49.MŠ Obrancov mieru 20	Obrancov mieru 20	Sever		 Neobsadzuje sa
50.MŠ Park mládeže	Park Mládeže 4	Sever		 Peter Hrabovský	
51.MŠ Polianska		Polianska 4		Sever		 Marián Dittrich	
52.MŠ Watsonova		Watsonova 2		Sever		 Jozef Filipko	

53.MŠ Belehradská		Belehradská 6      Sídl.Ťahanovce  Emil Petrvalský		54.MŠ Budapeštianska 1	Budapeštianska 1 Sídl.Ťahanovce	   Cyril Betuš	
55.MŠ Budapeštianska 3	Budapeštianska 3 Sídl.Ťahanovce	   Štefan Derján	
56.MŠ Čínska		Čínska 24	    Sídl.Ťahanovce	   Jozef Fígeľ	
57.MŠ Havanská		Havanská 26	    Sídl.Ťahanovce	   Marko Badanič	
58.MŠ Juhoslovanská	Juhoslovanská 4   Sídl.Ťahanovce  Marko Badanič	
59.ZUŠ Hlavná 68		Hlavná 68		Staré mesto	 Ľuba Blaškovičová	
60.ZUŠ Kováčska 43	Kováčska 23		Staré mesto	 Eva Hulmečíková
61.MŠ Šebastovce		Repíková 58		Šebastovce	 František Krištof	
62.CVČ Mikádo		Jegorovo nám. 5	DH		 Jozef Andrejčák	
63.MŠ Jaltská		Jaltská 33		DH		 Ján Sekáč	
64.MŠ Kalinovská 9		Kalinovská 9		DH		 K. Čižmáriková	
65.MŠ Lidické nám. 18	Lidické nám. 18	DH		 František Olejník	
66.MŠ Ovručská		Ovručská 14		DH		 Oskár Ivanko 	
67.MŠ Povst.čes.ľudu 11	Povst.čes.ľudu 11	DH		 František Balún	
68.MŠ Zupkova		Zupkova 37		DH		 Jozef Andrejčák	

Poznámka: Po prečítaní návrhu poslanci navrhli ešte niektoré zmeny, ktoré sú už 
                    v napísanom texte zapracované a to:
- č. 9 MČ Muškátová - vypustiť  p. Blaškovičovú
- č. 46  CVČ Košice okolie bol navrhnutý p. Dittrich. Nakoľko býva na ul. B. Nemcovej,
  prejavil záujem byť v rade MŠ B. Nemcovej
- č. 32 MŠ Denešová - doplniť p. Máriu Gamcovú
- č. 15 ZUŠ Bernoláková 26-  doplníť p. Máriu Gamcovú
- č. 9 MČ Muškátová - doplniť  p. Buraša
- č. 41 MŠ Galaktická - vypustiť p. Drabíka - ostane neobsadená
- č. 39 MŠ Dneperská - vypustiť p. Forgáča a doplniť p. Drábika

p. Cengel - Prečítal textovú časť uznesenia. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. ad) Štatútu mesta Košice a § 25 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle vyhlášky č. 51/2000 Z. z. MŠ SR o školskej samospráve deleguje zástupcov Mesta Košice do Rady škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Košice podľa prílohy č. 1 a č. 2.

Hlasovanie č. 33: za 42, proti - , zdržal sa 1.

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


Poznámka : Keďže bol omylom najprv prečítaný zoznam delegovaných poslancov
Mestského zastupiteľstva do Rady škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, bol tento bod predradený pred bod č. 5.

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

6. Delegovanie poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach do Rady škôl 
    a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj

p. Čečko - Nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii.

p. Cengel - Najprv prečítal zoznam navrhovaných poslancov do školských rád škôl 
	a zariadení, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj.
1.  SOU Aurela Stodolu, Strojárska 3	Staré mesto	Dušan Petrenka
2.  SOU dopravné, Moldavská cesta 2	Západ		Jozef Drábik
3.  SOU hutnícke, Železiarenská		Šaca		Anna Jenčová
4.  SOU poľnohospodárske, Azovská 32	Barca		František Krištof
5.  SOU potravinárske, Juž.trieda 48	Juh		Štefan Derján
6.  SOU pôšt a telekom., Tr. SNP 104	Západ		Pavol Mutafov
7.  SOU stavebné,Kukučínova 23		Juh		Tibor Horváth
8.  SOU stavebné, Ostrovského 1		Juh		Alfonz Halenár
9.  Združená stredná škola. Bocatiova 1	Staré mesto	Bernard Berberich
10.Združená stredná škola,Gemerská 1	Juh		Ľuboš Pajtáš
11.Združená stredná škola odevná		Nad Jazerom	Bernard Berberich
                a textilná, Textilná 1 
12.Gymnázium,Poštová 9			Staré mesto	Iveta Kijevská
13.Gymnázium,Šrobárova 1		Staré mesto	Viktor Jeník
14.Gymnázium, Opatovská cesta 7	Vyš.Opátske	Peter Cengel
15.Gymnázium, Exnárova 10		DH		Oskár Ivanko
16.Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho	Staré mesto	Jozef Filipko
                 s vyuč. jazykom maďarským, Kuzmányho 6
17.Gymnázium, Trebišovská 12		Západ		Igor Jutka
18.Športové gymnázium, Popradská 1	Západ		Adrián Weiszer
19.Gymnázium, Alejová 1			Juh		Emil Petrvalský
20.SPŠ dopravná, Hlavná 113		Staré mesto	Bernard Berberich
21.SPŠ elektrotech, 	Komenského 44	Staré mesto	Ján Kupec
22.SPŠ hutnícke, Alejová 1			Juh		Jozef Andrejčák
23.SPŠ a OA s  vyučovacím jazykom	Staré mesto	Štefan Derján
     maďarským, Grešákova 1		
24.SPŠ stavebná a geodetická,		Staré mesto	Ľubomír Grega
 Lermontovova 1
25.SPŠ strojnícka, Komenského 2		Staré mesto	Jozef Drábik

26.Konzervatórium, Timonova 2		Staré mesto	František Balún
27.Stredná umelecká škola,			DH		Ján Sekáč
      Exnárova 8
28.Škola úžitkového výtvarníctva,		Staré mesto	Peter Cengel
 Jakobyho 15
29.Obchodná akadémia, Watsonova 61	Sever		Peter Hrabovský
30.Obchodná akadémia,			Barca		Eduard Buraš
      Mladých poľnohospodárov 2	
31.Obchodná akadémia, Polárna 1		Nad Jazerom	Bernard Berberich
32.Hotelová akadémia, Južná trieda 10	Juh		Jaroslav Hlinka
33.Stredná veterinárna škola, 		Barca		Mária Gamcová
     Nám. mladých poľnoho. 2
34.Štátna jazyková škola,Komenského 2	Staré mesto	Eva Hulmečíková
35.Stredná zdravotnícka škola,		Juh		Marek Vargovčák
     Kukučínova 40	
36.Stredná zdravotnícka škola,		Staré mesto	Jozef  Figeľ
     Moyzesova 17
37.Centrum voľného času Junior		Juh		Neobsadzuje sa
      centrum, Kukučínova 23
38.Domov Mládeže, Medická 2		Západ		Alfonz Halenár
39.Domov Mládeže Antona Garbana, 	Juh		Eva Hulmečíková
      Werfferova 10
40.Domov Mládeže, Považská 7		Západ		Daniel Rusnák

Poznámka: Po prečítaní návrhu poslanci navrhli ešte niektoré zmeny, ktoré sú už v napísanom texte zapracované a to:
- č. 6 - SOU pôšt a telekomunikácia - doplniť p. Mutafova
- č. 5 - SOU potravinárske - vypustiť p. Matoušeka , doplniť p. Derjána
- č. 39  - Domov mládeže Antona Gerbana - vypustiť p. Gamcovú, doplniť
   p. Hulmečíkovú

p Cengel - Prečítal textovú časť návrhu na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. ad) Štatútu mesta Košice a § 25 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle vyhlášky 
č. 51/2000 Z. z. MŠ SR o školskej samospráve deleguje poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach do Rady škôl a školských zariadení, ktorých sídlom je mesto Košice a zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj podľa prílohy č.1.

Hlasovanie č. 34: za 43 + p. Halenár, proti -, zdržal sa -.

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

5. Delegovanie zástupcov Mesta Košice do Rady škôl a školských zariadení
    v meste Košice, ktorých zriaďovateľom je Krajský školský úrad

p. Čečko - Zástupca je delegovaný len do 2 zariadení a to 
7. OA, SOU, ZŠ, ŠZŠ, MŠ pre TP	Opatovská cesta 97 - Vyšné Opátske 
            - p. Mária Gamcová
13.SOU  železničné		Palackého 14		Staré mesto	Jozef Drábik

p. Buraš -  Mal záujem o členstvo v rade školy  pod bodom č. 4. Špeciálna materská škola	Ľudová 15 v MČ Košice - Západ.

p. Cengel - predniesol pozmeňujúci návrh:
4. Špeciálna materská škola	Ľudová 15	Západ		Eduard Buraš

p. Krištof -  Prihlásil sa do rady školy  pod bodom č. 10. Liečeb. – vých. sanatórium	Tešedíková  3, v MČ Košice - Barca.

p. Cengel - Predniesol doplňujúci návrh
10. Liečeb.–vých. sanatórium	Tešedíková  3    Barca	František Krištof

p. Jenčová -  Prihlásila sa do rady školy pod bodom č. 11. Gymnázium Park mládeže	v MČ Košice - Sever.

p. Cengel -  Predniesol doplňujúci návrh:
11. Gymnázium, Park mádeže	Sever		Anna Jenčová

Zoznam škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského školského úradu na územi mesta Košice
1.  Odborné učilište, Alejová 6			Juh		neobsadzuje sa
2.  Reeduk. Domov pre D a M, Bankov 15	Sever		neobsadzuje sa
3.  Špec. Základná škola, Inžinierska 24		Západ		neobsadzuje sa
4.  Špeciálna materská škola, Ľudová 15		Západ		Eduard Buraš
5.  Špec. Základná škola, Odborárska 2		Sever		neobsadzuje sa
6.  Diag. Centrum pre deti, Opatov. cesta 101	Výš.Opátske	neobsadzuje sa
7.  OA, SOU, ZŠ, ŠZŠ, MŠ pre TP, Opatovská cesta 97	
Výš. Opátske	Mária Gamcová
8. Špec. Základná škola, Rovníková 11	Nad Jazerom		neobsadzuje sa
9. Špec. Základná škola, Vojenská 13	Staré mesto		neobsadzuje sa
10.Liečeb.–vých. sanatórium, Tešedíková  3	Barca		František Krištof
11.Gymnázium, Park mádeže			Sever		Anna Jenčová
12.Gymnázium M. R. Štefánika, L. Novomeského 4	
Staré mesto	neobsadzuje sa

13.SOU železničné, Palackého 14			Staré mesto	Jozef Drábik

p. Cengel - Prečítal textovú časť návrhu na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 písm. ad) Štatútu mesta Košice a § 25 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle vyhlášky č. 51/2000 Z. z. MŠ SR o školskej samospráve deleguje zástupcov Mesta Košice do Rady škôl a školských zariadení, ktorých sídlom je mesto Košice a zriaďovateľom je Krajský školský úrad podľa prílohy č.1.

Hlasovanie č. 35: za 43, proti -, zdržal sa 1.

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

7. Návrh na aktualizáciu zastúpenia v obchodných spoločnostiach a organizáciách
    s účasťou mesta

V rozprave vystúpili:

p. Halenár - Cieľom jeho vystúpenia bolo prednesenie návrhu na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na základe  Štatútu mesta Košice  IV. hlava 2. diel § 27 a na základe sľubu ochraňovať záujmy mesta a teda ochraňovať a zveľaďovať majetok mesta schvaľuje trvalú zásadu, aby členmi orgánov obchodných spoločností a organizácií s účasťou mesta, boli oba poslanci, ktorí neboli uznaní vinnými z porušenia zákona Slovenskej republiky.

p. Blaškovičová - Spýtala sa, ktoré z tých pozícií sú finančné ohodnotené a ako.

p. Bereš - V Mestskom futbalovom klube táto funkcia nie je ohodnotená

p. Cengel - V Kosite nie je ohodnotená. Vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti
	je primátor, Geoterm nevie, Košická aréna nie je ohodnotená.

p. Matoušek - V zmysle pravidiel, ktoré vydalo mesto sa Tepelnom hospodárstve členom 
	dozornej rady vypláca odmena do 2.000,-  až 2.500,- Sk.

p. Bereš - V Mestských lesoch je štvrťročná odmena cca 1.200 Sk, čiže 300,- Sk mesačne.

p. Čečko - V Správe majetku mesta Košice je to cca 2.000,- Sk mesačne.
p. Cengel- Občianske zduženia - tam za účasť v dozornej rade nie je odmena.

p. Čečko - Nakoľko sa do rozpravy nikto neprihlásil, dal slovo návrhovej komisii

p. Andrejčák - Prečítal doplňujúci návrh p. Halenára. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na základe  Štatútu mesta Košice  IV. hlava 2. oddiel § 27 a na základe sľubu ochraňovať záujmy mesta a teda ochraňovať a zveľaďovať majetok mesta schvaľuje trvalú zásadu, aby členmi orgánov obchodných spoločností a organizácií s účasťou mesta, boli iba poslanci, ktorí neboli uznaní vinnými z porušenia zákona Slovenskej republiky.

p. Matoušek - Faktická poznámka. Nerozumie tomuto uzneseniu a spýtal sa, z akého 
dôvodu majú poslanci o takomto uznesení hlasovať, keď všetci tí, ktorí sú v týchto pozíciách musia byť bezúhonní. Nerozumie tomu. 
	
p. Halenár - Faktická poznámka. Oznámil, že najmenej dvaja poslanci a to poslanec 
Boritáš a poslanec Rusnák boli uznaní vinnými z porušenia zákona.

p. Čečko - Bol daný návrh na uznesenie, treba o ňom hlasovať.

p. Boritáš - Faktická poznámka. Presné znenie toho, o čom hovoril p. Halenár, doručí 
	predsedom všetkých poslaneckých klubov, aby  bolo jasné o čo ide. 

p. Mutafov - Faktická poznámka. Poslanecký mandát  môže občan získať a vykonávať ak 
je bezúhonný. Ak sa stal poslancom, môže byť volený do orgánov, ktoré mesto spravuje. Inými slovami, kto nie je odsúdený, je bezúhonný. Predložené uznesenie je právne irelevantné.

p. Čečko - Je predložený návrh na uznesenie, hlasovaním môže každý vyjadriť svoj postoj.

Hlasovanie č. 36: za 5, proti 10, zdržali sa 19.

p. Andrejčák - Prečítal pôvodne predložené uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 ods. 2 a § 23 - 27 Štatútu mesta Košice  a príslušných ustanovení  Obchodného zákonníka ruší
a)  poverenie Ing. Františka  Knapíka – primátora mesta 
     zastupovaním spoločníka alebo akcionára na valnom zhromaždení v obchodnej  
     spoločnosti :
     - Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice
     - Mestské lesy Košice, a.s.
     - Mestský futbalový klub Košice, a.s.
     - Kosit, a.s.
     - Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice , a.s.    
     - Geoterm Košice, a.s.

b)  poverenie  JUDr. Eugena Čuňa  – námestníka primátora mesta 
     zastupovaním spoločníka, alebo akcionára  na valnom zhromaždení v obchodnej 
     spoločnosti :
     - Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
     - Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
	Odvoláva
a)  z funkcie člena predstavenstva obchodnej spoločnosti za mesto Košice :
	     Mestský futbalový klub Košice, a.s. 
     - Ing. Františka  Knapíka ,  MUDr. Milana Bereša, PhD., Ing. Petra Baníka 
     Kosit, a.s. Košice
     - Ing. Petra Cengela, JUDr. Igora Laskovského 
 	     Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice, a.s. Ing.Františka Knapíka
	     Geoterm, a.s. Košice                                                         
     - Ing. Ladislava Baločka 
b)  z funkcie člena dozornej rady za mesto Košice v obchodných spoločnostiach :
   	     Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice
      - p. Tibora  Matouška, MUDr. Igora  Jutku, p. Vincenta Nagya
      Mestské lesy Košice , a.s.
      - Ing. Jozefa Čurleja, Dipl.Ing. Michala Kravčíka, 
        CSc, MUDr. Milana  Béreša, PhD. 
      Správa majetku mesta Košice, s.r.o.  
      - p. Mikuláša  Čečka,  Ing.  Viktora  Jeníka,  MUDr.Valériu  Vasiľovú
      Mestský futbalový klub Košice, a.s. 
      - p. Daniela Rusnáka, Ing. Stanislava Kočiša 
      Kosit, a.s. Košice
       - p. Martina Boritáša
      Geoterm, a.s. Košice                                                         
      - PhDr. Ivetu Friedmannovú
	Poveruje
a) zastupovaním spoločníka na valnom zhromaždení v  rozsahu vymedzenom 
  Štatútom mesta Košice v obchodných spoločnostiach  so 100 % účasťou mesta 
  Košice:
  	- Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice  - MUDr. Mareka Vargovčáka, námestníka  
                                                primátora
- Správa majetku mesta Košice, s.r.o.  - p. Mikuláša Čečka,  námestníka 
                                         primátora
zastupovaním akcionára  na valnom  zhromaždení v rozsahu vymedzenom    
Štatútom mesta Košice v obchodných spoločnostiach so 100% účasťou mesta 
Košice:
  	- Mestské lesy Košice, a.s.             - Ing. Františka Knapíka, primátora mesta
- Dopravný podnik mesta Košice, a.s.  - Ing. Jozefa  Filipka, námestníka 
                                         primátora
b) Ing. Františka Knapíka – primátora mesta zastupovaním  akcionára  na valnom 
  zhromaždení   v rozsahu vymedzenom  Obchodným  zákonníkom a Štatútom 
  mesta Košice v obchodných  spoločnostiach s účasťou mesta:
   	  - Mestský futbalový klub Košice, a.s.       
         - Kosit, a.s.   Košice   
         - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.   
         - Geoterm, a.s.                                                           
	Menuje
a) do funkcie člena predstavenstva obchodnej spoločnosti za mesto Košice :
   	   Mestský futbalový klub Košice, a.s. Ing. Františka Knapíka, MUDr. Milana 
          Bereša, PhD.. Mgr. Ľubomíra Gregu.
          Kosit, a.s. Košice  MUDr. Igora Jutku, Ing. Petra Cengela.
   Geoterm, a.s. Košice  MUDr. Norberta Lukána, PhD.
b) do funkcie člena dozornej rady za mesto Košice v obchodných spoločnostiach :
          Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice Ing. Mariána Dittricha, p. Tibora 
          Matoušeka, p. Štefana Derjána
   Mestské lesy Košice , a.s. MUDr. Daniela Adamkoviča, MUDr. Jána Sekáča,
          MUDr. Milana Bereša, PhD. 
          Správa majetku mesta Košice, s.r.o. Mgr. Štefana Rychnavského, 
   Ing. Viktora Jeníka, Ing. Adriána Weiszera.
 	   Mestský futbalový klub Košice, a.s. p. Daniela Rusnáka, Ing. Eduarda Buraša .
   Kosit, a.s. Košice Ing. Petra Bajusa.
   Geoterm, a.s. Košice p. Petra Hrabovského
Zatiaľ ostáva  nezmenené zastúpenie mesta Košice:
- v dozornej rade obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, a.s. 
- v predstavenstve a dozornej rade obchodnej spoločnosti Východoslovenská   
  vodárenská spoločnosť Košice, a.s.
Odvoláva  zastúpenie mesta Košice
a) na valnom zhromaždení  Občianskeho združenia Košická aréna
   - Ing. Františka  Knapíka 
b) v správnej rade občianskeho a záujmového združenia :
   Občianske združenie Košická aréna  p. Mikuláša Čečka, p. Tibora Matoušeka 
   Záujmové združenie Technicom Košice Ing. Františka Knapíka 
   Záujmové združenie  Výskumné a vývojové centrum veterinárnej kynológie
   - MVDr. Jozefa Figeľa
   Nezisková organizácia Perly Gotickej cesty, n.o. Košice Ing. Viktora Jeníka 
c) v dozornej rade  občianskeho a záujmového združenia :
   Občianske združenie Košická aréna p. Vincenta Nagya   
   Záujmové združenie Technicom Košice  RNDr. Milana Sabola
   Nezisková organizácia Perly Gotickej cesty, n. o. Košice JUDr. Jána Kováčika 
   - p. Ivanku Macichovú 
Schvaľuje  zastúpenie mesta Košice

a) na valnom zhromaždení  Občianskeho združenia Košická aréna 
   Ing. Františka Knapíka 
b) v správnej rade občianskeho a záujmového združenia :
  Občianske združenie Košická aréna p. Mikuláša Čečka, 
  MUDr. Mareka Vargovčáka
  Záujmové združenie Technicom Košice MUDr. Mareka Vargovčáka
  Záujmové združenie  Výskumné a vývojové centrum veterinárnej kynológie
  MVDr. Jozefa Figeľa
  Nezisková organizácia Perly Gotickej cesty, n. o. Košice p. Bernarda Berbericha 
c) v dozornej rade  občianskeho a záujmového združenia :
  Občianske združenie Košická aréna p. Martina Boritáša   
  Záujmové združenie Technicom Košice Doc. RNDr. Františka Olejníka, PhD.
  Nezisková organizácia Perly Gotickej cesty, n. o. Košice Bc. Ivetu Kijevskú

p. Mutafov - V bode č. 7 prerokovaného materiálu je bod “odvoláva”. Je tu problematická
otázka minimálne v bode odvoláva z funkcie člena predstavenstva obchodnej spoločnosti za mesto Košice - Vsl. vodárenská spoločnosť - Ing. Františka Knapíka. Primátor je štatutárom mesta, zastupuje ho navonok. Z rozhodnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti a z rozhodnutia dozornej rady je  členom valného zhromaždenia. Mestské zastupiteľstvo ho nemôže odvolávať. 

p. Čečko - Je to správny názor a on s nim súhlasí.

p. Cengel -  Do záznamu: Vypúšťa  sa bod - Východoslovenská vodárenská spoločnosť 
Košice, a.s. odvoláva Františka Knapíka z funkcie člena predstavenstva.

p. Halenár - Požiadal p. Čečka, aby stiahol naspäť svoje posledné slová a pokračoval 
v hlasovaní. Sám p. Čečko zadáva dostatočný dôvod k ďalšiemu porušovaniu rokovacieho poriadku. Ak ako predsedajúci vyhlási hlasovanie, tak má bežať hlasovanie. Predtým ohlásil prestávku bez toho, žeby dal o nej hlasovať. To je už jeho druhá chyba.

p. Čečko - Už skôr evidoval, že sa p. Mutafov hlásil, len opomenul dať mu slovo, preto 
	tak urobil teraz.

Hlasovanie č. 37: za 37, proti 1, zdržali sa 7.

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




	Program mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva sa vyčerpal. Na ďalšom riadnom rokovaní sa poslanci zídu 22.2.2007. Námestník primátora mesta Košice Mikuláš Čečko poďakoval prítomným za aktívnu účasť a rokovanie ukončil.









          RNDr. Milan Sabol						Ing. František  Knapík
riaditeľ Magistrátu mesta Košice					primátor mesta Košice
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