Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Zápisnica
zo XVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 30. júla 2020
Prítomní: podľa prezenčných listín
Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach otvoril a viedol primátor mesta Košice
Ing. Jaroslav Polaček vo veľkej zasadačke v budove Magistrátu mesta Košice pri zohľadnení
všetkých pripomienok a odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom
v Košiciach vzhľadom na riziko šírenia nákazy nového koronavírusu a ochorenia COVID-19.
Úvod rokovania
p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci ctení hostia, prosím zaujmite
svoje miesta. Vážené poslankyne, vážení poslanci, ctení hostia, kolegyne, kolegovia,
otváram XVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, na ktorom vás všetkých
vítam. V úvode ospravedlniť chcem na zasadnutí mestského zastupiteľstva pána
poslanca Semana. Prosím, ak ste sa neprezentovali urobte tak teraz, prezentujete.
Konštatujem, že bolo prezentovaných 33 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina
všetkých poslancov a sme uznášania schopní.
Toto zasadnutie MZ je zvolané v náhradnom termíne z dôvodu odporúčania
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach a preto sa
neuskutočnilo 25. 6. ale uskutoční sa dnes. Iste viete, že dnes sú pred nami zasadnutia
dve. Po skončení tohto budeme pokračovať automaticky na ďalšom zasadnutí, teda
XVII. Chcel by som sa spýtať na úvod, či sa vieme spoločensky dohodnúť, že ten kto
rozpráva, včítanie predsedajúceho, teda mňa, aby som nemusel používať rúško a tí čo
rozprávajú, aby bolo zrozumiteľnejšie rozumieť, budú komunikovať bez rúška. Je
takáto spoločenská dohoda možná, alebo vôľa? Ide o to, že jednoducho, ak, ja potom
potrebujem naozaj každú hodinku, hodinku a pol prestávku, aby som dokázal sa
ochladiť a ďalej, čiže pre mňa je to omnoho efektívnejšie, aby som dokázal aj svoju
pozornosť udržať, to rúško naozaj spôsobuje problémy, ak je takáto vôľa, ak nie, nie je
vôľa, budem rešpektovať pán poslanec, budeme to teda robiť, tak že každú cca hodinu a
pol až 2 hodiny vyhlásim krátku prestávku, pretože je teplo, dnes už nie je naozaj jarné
počasie, ďakujem pekne. Zároveň by som sa chcel spýtať, predtým ako budeme
hlasovať, je tu požiadavka dvoch poslancov, či by bolo možné sa dohodnúť, že
nebudeme v budúcnosti zasadať štvrtky, ale pondelky. Jeden poslanec často má
problémy z toho dôvodu, že má prácu a samozrejme aj pán poslanec Národnej rady, pán
poslanec Liba zasadá tak, že pondelky majú voľné a teda je naozaj výhodnejšie, aby
sme dokázali v spoločnom duchu rokovať a teda je tu požiadavka na pondelky. Skôr
ako by sme to pripravili, tiež len sa chcem spýtať, či takáto vôľa spoločenská existuje
alebo následne si budeme možnože per rollam alebo nejakým spôsobom diskutovať
možno mailom, ale v minulosti sme vymysleli štvrtky, zdalo sa nám to praktickejšie, aj
v niektorých prípadoch áno, každý deň je praktickejší z iného dôvodu, teraz prišla táto
požiadavka, budeme vás mailom informovať, uvidíme aká bude vaša reakcia, ale mal
som za povinnosť nastoliť aj túto otázku.
--Zloženie sľubu poslanca MZ
1

p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, milí hostia, najskôr
pristúpime k slávnostnému aktu zloženia sľubu náhradníka na uprázdnený mandát
poslanca mestského zastupiteľstva v súvislosti so zánikom mandátu poslanca Mestského
zastupiteľstva v Košiciach Ing. Juraja Tobáka dňa 24. 6. 2020, som v súlade s
ustanovením § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, v
lehote do 15 dní vyhlásil nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca,
ktorým je JUDr. Tibor Bacsó, ktorý vo volebnom obvode číslo 8, mestská časť Juh,
získal najvyšší počet platných hlasov, v ktorom zanikol mandát. Vyhlásenie nastúpenia
bolo realizované formou zverejnenia na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta
Košice od dňa 29. 6. 2020. Prosím pána Tibora Bacsóa, aby prišiel zložiť zákonom
predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý následne potvrdí svojím
podpisom. Zároveň žiadam všetkých prítomných, aby počas sľubu stáli.
p. Bacsó, náhradník na uprázdnený mandát: Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem
riadne plniť svoje povinnosti ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať ústavu Slovenskej
republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri
výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
p. Polaček, primátor mesta: Vážení poslanci MZ, dovoľte mi, aby som aj vo vašom mene
zablahoželal pánovi Tiborovi Bacsóvi, poslancovi mestského zastupiteľstva k zloženiu
zákonom predpísaného sľubu poslanca MZ a poprial mu veľa úspechov v poslaneckej
práci. Pán poslanec Bacsó, prosím, zaujmite svoje miesto podľa zasadacieho poriadku
MZ.
--Návrhová komisia
p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, prejdime k programu
zasadnutia, ktorý ste dostali v pozvánke. Prejdime prosím k pracovnej časti, prosím
predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich zástupcov do návrhovej komisie.
Pán poslanec Rusnák.
p. Rusnák, poslanec MZ: Ja navrhujem do návrhovej komisie pána poslanca Berbericha.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Strojný.
p. Strojný, poslanec MZ: Dobré ránko ďakujem, ale nemám nomináciu.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Filipko.
p. Filipko, poslanec MZ: Dobrý deň prajem, vážený pán primátor, vážené kolegyne,
kolegovia, milí hostia, vzhľadom na to že sme prešli do pracovnej časti a sa mi otvára
možnosť oznámiť jednu dôležitú vec, dnešným dňom končím svoje členstvo v klube
Fungujúce Košice, to znamená odteraz budem pôsobiť ako nezaradený poslanec.
Dôvody poviem neskôr, kolegom som to oznámil dnes ráno, sú stotožnení s tým,
ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ďalšie návrhy do návrhovej komisie. Vyhlasujem
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trojminútovú prestávku na určenie ďalších členov návrhovej komisie, prosím poraďte
sa.
- - - prestávka - - p. Polaček, primátor mesta: Vážené kolegyne, kolegovia skôr ako sa dohodnete, chcel by som
poprosiť, nakoľko nedohodli sme sa vo veci nenosenie rúšok, aby ste ich nemali pod
nosom, aby ste mali tak ako pravidlá kážu. Pán poslanec Djordjevič. Sú medzitým
nejaké nové návrhy? Ďakujem pekne, pán poslanec Berberich to zvládne sám? Sú
nejaké návrhy? Aha je tu návrh, momemt, moment, momemt, pán poslanec. Nech sa
páči, pán poslanec Ihnát poprosil o slovo, nech sa páči pán poslanec Ihnát, nasleduje
pán poslal Lesňák.
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne, pán poslanec Lesňák ma chce navrhnúť do
návrhovej komisie, takže počkám.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lesňák, nech sa páči.
p. Lesňák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, príjemné dobré ráno, dovoľte mi, aby som
navrhol do návrhovej komisie kolegu Miloša Ihnáta.
p. Polaček, primátor mesta: Má niekto pripomienky alebo iný návrh, ak nie, z pléna odzneli
návrhy na pána poslanca Berbericha a pána poslanca Ihnáta ako členov návrhovej
komisie, prosím hlasujeme o tom, či sa v pléne vieme takto dohodnúť, ďakujem pekne,
nech sa páči.
Hlasovanie č. 1 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasoval aj pán poslanec Ihnát za. Oznamujem,
že na XVI. zasadnutí MZ bude návrhová komisia pracovať v zložení - pán poslanec
Berberich a pán poslanec Ihnát, obom vám ďakujem. Ostatným poslancom oznamujem,
aby svoje návrhy k jednotlivým bodom programu rokovania, predkladali písomne tejto
návrhovej komisii po ústnej informácii prítomných poslancov.
--Overovatelia zápisnice:

p. Jaroslav Dvorský a Mgr. Jozef Andrejčák
---

K programu rokovania
p. Polaček, primátor mesta: V súlade s novelou zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
budeme najprv hlasovať v programe ako bol uvedený v pozvánke a následne bude
možné tento program meniť. Teraz otváram rozpravu k návrhu programu, ktorý bol
uvedený v pozvánke, prosím vaše návrhy, ktoré sa týkajú výhradne vypustenia,
respektíve zmeny poradia bodov. Nech sa páči. Pán poslanec Ihnát to je procedúra
alebo?
p. Ihnát, poslanec MZ: Nie som sa zle prihlásil, asi.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Ihnát. Pán poslanec Ihnát, prepáčte,
preruším vás. Pán poslanec Djordjevič, dohodli sme sa, všetci budeme nosiť rúška,
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prosím, dodržujte to. Pán poslanec Hlinka strážte pána poslanca je vedľa vás.
Dodržujme kolektívnu dohodu, prosím. Nech sa páči pán poslanec.
p. Ihnát, poslanec MZ: Dobre, ďakujem veľmi pekne pán primátor, navrhujem vypustiť bod
číslo 23, prenájom nebytových priestorov v objekte Materskej školy Čínska, Košice, z
dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu mestskú časť Košice - sídlisko
Ťahanovce, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Dobrý deň, ďakujem za slovo, ja by som si dovolil navrhnúť vyňať
bod číslo 7, prerokovanie protestu prokurátora o čistote verejnom poriadku, nakoľko
mal sa dneska riešiť práve bod 12 a došli nejaké ešte iné pripomienky od poslancov,
preto si dovolím podať ten návrh, aby sa o danom bode rokovalo na najbližšom
rokovaní MZ po zapracovaní všetkých pripomienok, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, k vypusteniu ak nie sú žiadne návrhy, uzatváram
diskusiu. Dávam hlasovať o návrhu pána poslanca Ihnáta, ktorý navrhuje vypustiť z
dnešného dňa rokovania bod číslo 23, prenájom nebytových priestorov objekte
materskej škôlky Čínska. Nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 2 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Bod číslo 23 bude vypustený. Pán
poslanec Lipták navrhol vypustiť z rokovania bod číslo 7, prerokovanie protestu
prokurátora proti VZN mesta Košice číslo 78 o čistote a verejnom poriadku, nech sa
páči prosím hlasujte o vypustení tohto bodu.
Hlasovanie č. 3 -

za: 33, proti: 0, zdržali sa: 5

p. Polaček, primátor mesta: Tento bod bol vypustený. Ďakujem pekne, teraz pristúpime k
hlasovaniu o bodoch zverejneného návrhu programu, ktoré boli vypustené, prosím
hlasujeme o programe ako celku. Nech sa páči prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 4 -

za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, vážené poslankyne, vážení poslanci, prosím teraz
vaše doplňujúce návrhy k programu XVI. zasadnutia MZ. Nech sa páči pán poslanec
Filipko.
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán primátor, kolegyne, kolegovia. Dovoľujem si
navrhnúť doplnenie programu rokovania. Je to vlastne bezprostredne za bodom číslo 1,
ako 1/1 bod s názvom - prerokovanie pozastavených uznesení mestského zastupiteľstva,
čiže 1/1 Prerokovanie pozastavených uznesení mestského zastupiteľstva. Ďalej bod 1/2
Personálne zmeny v orgánoch obchodných spoločností mesta Košice spoločnosti. 1/2
Personálne zmeny v orgánoch obchodných spoločností mesta Košice spoločnosti.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne nech sa páči pán poslanec, pán námestník
Gibóda.
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p. Gibóda, námestník primátora: Ďakujem veľmi pekne za slovo dámy a páni dobré ráno, keď
môžem poprosiť pána poslanca Filipka, potrebujeme prerokovať 1 bod, pôvodne by mal
byť bod 1.1 a to je nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca mestského
zastupiteľstva, a tak keby som ho mohol poprosiť, aby sme tento bod prerokovali ako
bod 1.1 a tie body, ktoré navrhoval, by nasledovali po ňom ako 1.2 a 1.3 a aby sme
splnili tú zákonnú povinnosť voči pánovi poslancovi Bacsóovi. Pán Filipko ukazuje, že
súhlasí, takže tento bod by išiel ako 1.1 a potom poslancom Filipkom predložené body
by boli ako 1.2 a 1.3 a zároveň si dovolím predložiť návrh, doplňujúci na bod programu
14/1 a to je prerokovanie dokumentu, petícia za odvolanie riaditeľa K13, košických
kultúrnych centier, príspevkovej organizácie v Košiciach. Podľa mojich vedomostí ste
obidva body dostali s pozvánkou, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Hlinka.
p. Hlinka, poslanec MZ: Želám dobrý deň, ja navrhujem doplniť program o bod číslo 7,
predtým sme bod číslo 7 totiž vypustili na základe návrhu pána Liptáka. Čiže bod 7
Informácia o činnosti komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a personálna zmena
v zložení komisie.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Lörinc.
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň. Dovolím si navrhnúť bod 27/1
personálne otázky z dôvodu, že som obdržal návrh na vzdanie sa členstva v komisii.
p. Polaček, primátor mesta: 27/1 Personálne otázky komisií pri mestskom zastupiteľstve.
p. Lörinc, poslanec MZ: Môžeme to aj špecifikovať.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Horenský, nech sa páči.
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne, dobrý deň prajem, ja by som navrhoval bod 12/1
a to Etický kódex volených predstaviteľov mesta Košice - Rada pre etiku volených
predstaviteľov mesta Košice.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Saxa.
p. Saxa, poslanec MZ: Prajem pekný deň, pozdravujem Vás. Ja by som si dovolil doplniť
jeden bod, a to bod č. 8/1 a tým je Rozbor výberu dane z nehnuteľností a poplatkov za
komunálny odpad a doručovanie príslušných rozhodnutí pre daňové subjekty.
p. Polaček, primátor mesta: Môžem ešte raz názov?
p. Saxa, poslanec MZ: Rozbor, to sú tie rúška. Rozbor výberu dane z nehnuteľností
a poplatkov za komunálny odpad a doručovanie príslušných rozhodnutí pre daňové
subjekty.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, ja si dovolím tiež navrhnúť 1 bod do rokovania
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ako bod číslo 7/1 ja som ho poslal e-mailom aj pánovi riaditeľovi, aj pánovi
námestníkom, aj pánovi primátorovi a to je bod Informácia primátora mesta Košice o
plnení uznesenia číslo 77 z 11. apríla 2019. Týka sa ten materiál ohľadom tých
znaleckých posudkov jedného znalca, ktorý pri jednom znaleckom posudku sa pomýlil
o 200 možno 300 tis. Eur, tých znaleckých posudkov robil 74, a preto chcem, aby to
bolo v tomto bode, pretože aby sme to mali ešte aj túto informáciu pred prejednávaním
o rozpočte, pretože sa tam jedná o 6 možno 7 ciferné cifry. Čiže poprosím bod 7/1
informácia pána primátora o plnení uznesenia číslo 77 z 11. apríla 2019, vďaka.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, s procedúrou pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor, dobré ráno všetkým, chcem dať
procedurálny návrh, aby sa o takýchto návrhoch, kde sa úkoluje primátor a dáva
materiál na 100, 100 viac strán, aby to teraz si pripravil za pár hodín, sa vôbec
nehlasovalo, nakoľko je to absolútne irelevantný návrh a pán poslanec, ak chce nejaké
informácie predkladať, nech ich robí ako poslanec a nech nenazýva bod informácia
primátora, nakoľko nie ešte primátorom. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ďakujem síce za poznámku, ale toto nie je
procedurálny návrh. Pán poslanec Lesňák, nech sa páči.
p. Lesňák, poslanec MZ: Takže poprosím, ja navrhujem dnes doplniť 2 body. Bod č. 1/4
Personálne zmeny v dozornej rade v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta
Košice a potom bod č. 10/1, rád by som navrhol Nákup 21 kusov dieselových
nízkopodlažných kĺbových autobusov pre dopravný podnik.
p. Polaček, primátor mesta: Ešte raz môžete prosím tie názvy pomalšie?
p. Lesňák, poslanec MZ: Bod 1/4 Personálne zmeny v dozornej rade Dopravného podniku
mesta Košice a bod 10/1 Nákup 21 kusov dieselových nízkopodlažných kĺbových
autobusov pre dopravný podnik. Odovzdám návrhovej komisii.
p. Polaček, primátor mesta: Autobusov? Dobre som rozumel? Pani poslankyňa Kovačevičová,
nech sa páči procedurálny návrh.
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Kolegovia, kolegyne ja mám procedurálny návrh,
vzhľadom na to, že sú vysoké teploty, musíme rokovať v rúšku, čo bude naozaj
extrémne náročné, máme tu aj starších kolegov na 65 rokov a aby sme ešte v takejto
zostave vydržali, tak mám návrh aby sme dnes rokovali do 18. hodiny a potom zajtra
pokračovali v rokovaní od 8. hodiny. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Mohli sme už dokončiť tento bod pani poslankyňa, ale OK,
hlasujeme o procedurálnom návrhu pani poslankyne Kovačevičovej, o tom, že dnes
rokujeme len do 18-tej hodiny.
Hlasovanie č. 5 -

za: 18, proti: 9, zdržali sa: 11

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol, teda dovolím si povedať rokujeme do
rána, aby sme sa tak nastavili. Dobre tým pádom má zmysel každé 2 hodiny urobiť
aspoň 10 minútovú ochladzovaciu prestávku, aj miestnosť je potrebné vyvetrať,
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jednoducho musíme aj tieto veci vyriešiť. Poprosím pána Ferjenčíka, prípadne že, či nie
je potrebné zavolať aj spoločnosť, aby niekedy okolo obeda tu pustili aj chémiu, ktorú
treba. Pán poslanec Hlinka, nech sa páči pokračujeme v doplňovaní návrhov.
p. Hlinka, poslanec MZ: Ja iba chcem modifikovať ten môj návrh, že bol som upozornený tu
od pani Silvie Nagyovej, že z hľadiska formálneho bod číslo 7 bol, v pozvánke
uvedený, aj keď sme ho vypustili, že to má byť bod 7/1.
p. Polaček, primátor mesta: Bod 7/1 má pán poslanec Lipták, tak skúsme..
p. Hlinka, poslanec MZ: Tak potom 7/2.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, opravím, pán poslanec Karabin ešte, nech sa
páči.
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne, vážený pán primátor, vážená pani námestníčka,
vážení kolegovia, ako vidím opäť sedím na inom mieste, to už je asi siedmykrát v tomto
období. A ja dúfam pán primátor, keď ste o tom nedali hlasovať, že v pondelok nebude
zastupiteľstvo, kvôli 1 poslancovi, potom ja navrhujem v nedeľu zastupiteľstva
doobeda. A teraz k programu, návrh na vyslovenie nedôvery námestníkovi primátora
Marcelovi Gibódovi a námestníčka primátora Lucii Gurbáľovej. Dôvod - kontrola repre
fondu poukázala totálne zlyhanie vedenia. Naozaj kolegovia, nemôžme sa tu z repre
obdarúvať darčekmi, kytičkami, sladkosťami a míňať bezhlavo financie daňových
poplatníkov ako, ako opití námorníci. Takže bod by bol 3.1 Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Karabin, aj pre vás kolegovia
informácia, pán poslanec Karabin prosím počúvame, preto máte pocit, že vždy sedíte na
inom mieste, pretože to súvisí s tým, že dnes prijal mandát pán nový kolega, tým pádom
abecedne alebo tam kde sme ho posadili automaticky sa premiešalo poradie, odišiel pán
Tobák, premiešalo sa poradie, jednoducho ten život je taký, ako sa proste mení skladba,
tak jednoducho to automaticky sa vždycky trošku posunie, tak ako máme nastavené v
rokovacom poriadku. Čiže neberte to ako úmysel, áno a stalo sa, že nás poslanec napr.
myslím, že pán poslanec Rovinský, teraz ho neviem nájsť, jednoducho zo zdravotných
dôvodov poprosil, aby bol viac na kraji ako v strede a takéto samozrejme neansy si
myslím, že všetci vieme rešpektovať. Ďakujem pekne, pán poslanec Lipták má
procedurálny návrh, nech sa páči.
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, ja mám 1 procedurálny návrh a to je ten, že by sa
zapla klimatizácia v tejto miestnosti, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Klimatizácia pravdepodobne je vypnutá preto, pretože je nás tu
veľa a práve klimatizácia môže byť roznášačom vírusov. Myslím si, že o technických
veciach asi hlasovať, ja neviem, ale nech sa páči hlasujeme. Bol o to procedurálny
návrh, nech sa páči hlasujeme.
Hlasovanie č. 6 -

za: 14, proti: 6, zdržali sa: 16

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol, ďakujem pekne.
Teraz budeme hlasovať o návrhoch, ak dovolíte, nie v poradí ako ste ich dávali, ale ako
ich mám ja zapísané, ak by som náhodou v priebehu čítania niečo opomenul, prosím
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upozornite ma, bolo ich príliš veľa. Teda prvá zmena v rámci pozvánky je bod 1/1,
ktorý navrhuje pán poslanec Gibóda a to je Nastúpenie náhradníka na uprázdnený
mandát poslanca mestského zastupiteľstva. Nech sa páči, prosím hlasujeme o tomto
návrhu.
Hlasovanie č. 7 -

za: 37, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Bod 1/2 navrhuje pán poslanec Filipko. Prerokovanie
pozastavených uznesení MZ, nech sa páči prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 8 -

za: 32, proti: 1, zdržali sa: 7

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.
Pod bodom 1/3 pán poslanec Filipko navrhuje bod Personálne zmeny v orgánoch
obchodných spoločnosti, nech sa páči prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 9 -

za: 32, proti: 3, zdržali sa: 5

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.
Pod bodom 1/4 pán poslanec Lesňák. Personálne zmeny dozornej rady Dopravného
podniku mesta Košice. Nech sa páči prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 10-

za: 33, proti: 2, zdržali sa: 5

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 7/1 pán poslanec Lipták navrhuje Informáciu o plnení
uznesenia číslo 77 z 11. apríla 2019, teda informácia o plnení tohto uznesenia. Nech sa
páči prosím hlasujte. Ďakujem pekne.
Hlasovanie č. 11 -

za: 31, proti: 0, zdržali sa: 8

p. Polaček, primátor mesta: Ešte som vynechal bod 3/1 pána poslanca Karabina, sa
ospravedlňujem. Vyslovene nedôvery námestníkom primátora, nech sa páči prosím
hlasujte, na návrh pána poslanca Karabina.
Hlasovanie č. 12 -

za: 10, proti: 11, zdržali sa: 19

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, tento návrh prijatý nebol.
Bod 7/2 je návrh pána poslanca Hlinku, Informácia o činnosti komisií na ochranu
verejného záujmu a personálne zmeny, nech sa páči prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 13 -

za: 40, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, tento návrh prijatý bol.
Pod bodom 8/1 návrh pána poslanca Saxu, Rozbor výberu dane z nehnuteľností a daní
za odpad a doručovanie pre daňové subjekty, nech sa páči prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 14 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 10/1, návrh pána poslanca Lesňáka, Nákup 21
dieslových nízkopodlažných autobusov, nech sa páči, prosím hlasujte.
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Hlasovanie č. 15-

za: 27, proti: 0, zdržali sa: 12

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Horenský navrhuje bod 12/1 a to je Etický kódex
pre rokovanie Rady pre etiku, nech sa páči prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 16-

za: 40, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 14/1 a to je poslanecký návrh pána poslanca Gibódu
a to je Prerokovanie petície za odvolanie riaditeľa K13, nech sa páči prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 17 -

za: 33, proti: 2, zdržali sa: 5

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.
Pod bodom 27/1 návrh pána poslanca Lörinca, Personálne otázky komisií pri mestskom
zastupiteľstve, nech sa páči prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 18 -

za: 38, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Polaček, primátor mesta: Organizačné oddelenie má zapísané všetky zmeny? Poprosím vás
prepíšte nám pozvánku, aby sme mohli podľa nej rokovať a boli pripravení. Okej, že
máme všetky boli schválené.
--Bod č. 1
Slovo re verejnosť
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 1 máme bod Slovo pre verejnosť, ktorý bude
prerokovaný bezprostredne po bode programu, ktorý je uzavretý ako prvý po dvanástej
hodine v zmysle § 36a Rokovacie poriadku MZ.
(pozn.: pokračovanie na str. 48)
--Bod č. 1/1
Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca mestského zastupiteľstva
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 1/1 máme bod s názvom Nastúpenie náhradníka na
uprázdnený mandát poslanca MZ pána JUDr. Tibora Bacsóa. Otváram rozpravu. Ak sa
do rozpravy nikto nehlási, poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na
uznesenie.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v
súlade s § 25 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov po A) berie na vedomie zánik mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v
Košiciach Ing. Juraja Tobáka, z dôvodu vzdania sa mandátu poslanca dňa 24. 6. 2020.
Po druhé nastúpenie JUDr. Tibora Bacsóa ako náhradníka na uprázdnený mandát
poslanca mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode číslo 8. Po B) konštatuje
zloženie zákonom predpísaného sľubu poslanca mestského zastupiteľstva JUDr. Tibora
Bacsóa.“
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 19 -

za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí poslanci, vyhlasujem desaťminútovú
prestávku na občerstvenie, nakoľko máme prvú hodinu za sebou a nemám tu žiadne
občerstvenie a potrebujem sa ísť napiť, ďakujem pekne. Nakoľko sa jedná o
prerokovanie pozastavených uznesení a týkajú sa predpokladám aj mojej osoby,
potrebujem sa občerstviť, ďakujem pekne, vyhlasujem prestávku.
--Bod č. 1/2
Prerokovanie pozastavených uznesení MZ v Košiciach
p. Polaček, primátor mesta: Takže pod bodom 1/2 Prerokovanie pozastavených uznesení MZ,
pán poslanec Filipko máte slovo.
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo vážený pán primátor, vážené kolegyne, vážení
kolegovia, milá verejnosť. Nebýva zvykom a nie je štandardné, aby primátor mesta
nepodpisoval uznesenia mestského zastupiteľstva, deje sa to vo výnimočných
prípadoch. Tobôž, keď 2 krát už nepodpísal uznesenie mestského zastupiteľstva, ktoré
sme 1. nestihli termínovo potvrdiť, ja konkrétne evidujem požiadavku viacerých
poslancov, aby sme o pozastavených uzneseniach rokovali, preto som tento bod
navrhol. Ja konkrétne navrhujem, aby sme potvrdili uznesenie z XV. Zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Košiciach pod. č. 388/2020, z 28. mája 2020, ktoré hovorí
vlastne o menovaní Vladimíra Padyšáka za generálneho riaditeľa Dopravného podniku
mesta Košice. Nebudem veľmi rozvádzať prečo, ako nenašli sme s pánom primátorom
spoločnú reč, nedôveruje mi, teda ani ja mu už nedôverujem, to bol aj dôvod môjho
vystúpenia z poslaneckého klubu, nakoľko za mojím menom si neželám ďalej aby
svietilo Fungujúce Košice, ktoré vlastne zatiaľ oficiálne podporuje primátora, ja ho už
nepodporujem. Teda vrátim sa k návrhu uznesenia: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, potvrdzuje uznesenie z XV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Košiciach, č. 388/2020 zo dňa 28. mája 2020, ktorého výkon bol pozastavený,
v dôsledku nepodpísania uznesenia primátorom mesta Košice Ing. Jaroslavom
Polačekom. Koniec návrhu, návrh odovzdávam návrhovej komisii.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, diskusia je otvorená, pán poslanec
Strojný.
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, medzi nepodpísanými uzneseniami bolo aj jedno,
ktoré, teda 1 návrh, ktorý vygeneroval poslanecký klub KAN a naozaj nechápem, aj sme
sa o tom rozprávali pán primátor, prečo si to nepodpísal, to zdôvodnenie je veľmi laxné
a asi došlo k nedorozumeniu. Nemyslím si, že je to také uznesenie, ktoré by mohlo
niečomu alebo niekomu poškodiť a aby sme vedeli je to návrh na finančnú
kompenzáciu fyzických osôb, ktoré si neuplatnili zníženie dane o 50 % z bytu alebo z
rodinného domu. Ja plne chápem, že momentálne na to neexistuje zákonný rámec, preto
je tam nejaký termín a naozaj pán primátor, ak ten zákonný rámec budeš mať, tak to
urobíš, ak ho mať nebudeš, tak to neurobíš. Nič sa nedeje, toto je o tom, že chceme
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prejaviť vôľu, áno, chceme to riešiť, to je všetko. Preto, by som bol rád kolegovia, aby
sme toto uznesenie, za ktoré hlasovalo 35 z 37 prítomných poslancov, čiže iba dvaja sa
zdržali opäť potvrdili. Teda môj návrh znie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa
§ 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
potvrdzuje uznesenie z XV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo
424/2020 zo dňa 28. mája 2020. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Organizačné, prosím toto uznesenie ste mi
nezahrnuli do materiálov, poprosím, aby ste mi ho ešte doniesli. Procedurálny návrh pán
poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor, aj na základe rozhovorov s
viacerými poslancami a vzhľadom na efektívnosť času, by som chcel dať procedurálny
návrh o tom, keďže vedenie mesta dennodenne úzko spolupracuje a stretávajú sa pri
rokovaniach aj malých miestnostiach, aby za predsedníckym stolom počas rozpravy, kto
bude predsedať tomuto zastupiteľstvu, nemusel používať rúško, aby sme nemuseli
každú hodinu alebo každé 2 hodiny strácať 10 minút, lebo pri desiatich pauzách to bude
100 minút, čiže zaokrúhlene 2 hodiny a myslím, že naozaj nemáme čas na rozdávanie,
čiže dávam opätovne hlasovať o tom aby, aby predsedajúci nemusel používať rúško,
respektíve respirátor.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujte prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 20 -

za: 29, proti: 1, zdržali sa: 6

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne aj za ústretovosť, tento procedurálny návrh bol
prijatý. V rozprave pokračuje pani poslankyňa Iľaščíková. Nech sa páči.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne sa slovo, ďakujem pánovi Filipkovi za tento
bod, pretože aj ja som v júni ešte predtým, keď sme nevedeli, že sa zruší zastupiteľstvo
žiadala, aby nám boli predložené všetky nepodpísané uznesenia, aby sme mohli o nich
rokovať a buď, aby sme sa my rozhodli, či ich budeme vetovať alebo nebudeme
vetovať, či to prejde alebo nie. Veľmi ma mrzí, že ešte na začiatku ako sme boli
poslanci, sme uviedli mailové adresy, ktoré chceme používať. Ja z mojej súkromnej
mailovej adresy, ak mi príde mail z mesta, kde je už skupina poslanci, neviem naňho
odpovedať, automaticky sa mi vráti, že nie je možné odpovedať ostatným poslancom,
čiže v podstate neviem komunikovať z mailu, ktorý som hneď na začiatku uviedla, že
chcem, aby mi na tento mail chodili všetky materiály, čiže niečo mi chodí, niečo mi
nechodí, niekde môžem odpovedať, niekde nemôžem odpovedať. Týmto chcem
požiadať, aby to bolo opravené, aby sme mohli komunikovať a odpovedať poslancom
na mestské mailové adresy zo súkromných mailov, ktoré uviedli, že chceme tieto maily
využívať ako poslanci MZ, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa ďakujem, a keď to radi preveríme, ale je to skôr
o vašich zariadeniach či viete, alebo neviete preposlať a odpovedať, neviem, OK. Nech
sa páči pán poslanec Lörinc.
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem, chcel som reagovať na 1 vec, ale budem na 2 veci. 1. vec,
že to že sa nosia rúška v uzavretej miestnosti je nariadenie pravdepodobne hygienikom
hlavným, ak sa nemýlim alebo Okresného úradu, nie som si istý, či my procedúrou
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vieme ísť proti nariadeniam centrálnych úradov vlády. Myslím si, že je to dosť
nešťastné, ale uvedomte si, že aj doktor na operačnej sále má osemhodinovú operáciu
a tiež by si rád dal dole rúško, ale vydrží to, lebo musí. My sme tu raz za 3 mesiace
a sme tu tak dlho len kvôli tomu, že sa zabávame možno nie zbytočnými vecami, čiže
poprosil by som, dodržujme nariadenie centrálnych vlád. A k 2. veci, ak je urobená emailová adresa, ktorá je združená, napr. poslanci@mestokosice, ten kto ju tvoril, vie
umožniť, aké adresy ju budú môcť osloviť, teraz je pravdepodobne len interná
komunikácia, čiže len ten, kto má adresu kosice.sk, môže na ňu posielať, ale technici to
vedia za 5 min. opraviť a bude otvorená úplne každému.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Mne to práve technici teraz vysvetlili, že ak by
ste používali maily s doménou Košice problém nie, ak je to gmail je to zablokované z
dôvodu bezpečnostných záležitostí a bezpečnosti systémov. Neviem viac k tomu
povedať, je to opatrenie bezpečnostné, kybernetické, kybernetickej bezpečnosti. Pani
poslankyňa Slivenská.
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne na zastupiteľstve v máji sme schválili návrh
uznesenia, ktorý prešiel aj komisiou, odbornou bolo to zabezpečenie bezpečnosti
križovatky Kostolianska, Podhradová. Dostali sme odôvodnenie prečo to pán primátor
nepodpísal, no nakoľko poznám procesy, ktoré sú potrebné k realizácii kruhového
objazdu a celkovo je otázne, či a kedy to bude zrealizované tak, myslím si, že toto
uznesenie a osadenie semaforov na tejto križovatke má svoje opodstatnenie a myslím,
že sa na tom zhodnú všetci ľudia, ktorí dennodenne využívajú túto križovatku, takže
napriek nepodpísanie primátora a napriek odôvodneniu predkladám opätovne tento
návrh uznesenia. Je to návrh uznesenia z XV. zasadnutia MZ zo dňa 28. mája 2020,
číslo 391, Zabezpečenie bezpečnosti križovatky Kostolianska, Podhradová, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Stále nemám organizačné odôvodnenie k
materiálu pána poslanca Strojného, ktorý navrhuje. Ďakujem pekne. Všetky
nepodpísané uznesenia boli zverejnené spôsobom ako tu bol zvykom, neviem či aj
mailami, to tu už ja naozaj nie so si istý. Aj mailami boli oznámené. Tie odôvodnenia
naozaj vychádzajú z možností aj primátora, aj niektorých rokovaní alebo teda jeho
právomoci, ktoré sú, naozaj pri niektorých prípadoch ísť rokovať s konkrétnou firmou
proste tie uznesenia nie sú v poriadku, čo sa týka samotnej bezpečnosti, áno túto
križovatku poznáme, sme v takom stave, že dokážeme veľmi rýchlo podľa môjho
názoru tam už začať pracovať, resp. máme aj návrhy dopravných riešení, čiže opäť je to
niečo, čo samotné, svetelná križovatka nepomôže, pretože tie riešenia sa pripravujú aj
napr. s návrhom dopravného experta ako pána Titla mnohí volajú, nám ponúkol niektoré
riešenia, ktoré chceme aplikovať napr. jedno z riešení je, aby hlavne v tej rannej špičke,
nákladná doprava nad 12 ton bola vylúčená od 6:45 do 7:45. So spoločnosťou
EUROVIA kameňolomy rokujeme, vedia si to predstaviť, že ten proces sa neodmietol,
ale hľadajú sa cesty, ktoré sú efektívnejšie a dokážeme ich omnoho ľahšie a bez ďalších
investícií aplikovať. Samozrejme ak prelomíte veto a budete takto hlasovať, ja sa tak
zariadim, urobím, čo môžem, aby to bolo tak, ale našli sme efektívnejšie, jednoduchšie
riešenia, je to len o tom a v tých odôvodneniach sa to nájsť. Určite nie dôvod, aby sme
pri takomto uznesení prichádzali do nejakého konfliktu pani poslankyňa, čiže prišlo to
len efektívnejšie a lepšie riešenie. Čo sa týka uznesenia pána poslanca Strojného, ktorý
hovoril o tom, aby sme, pardon, je to rokovanie MZ na zabezpečenie finančnej
kompenzácie fyzických osôb, ktoré v roku 2019 dosiahli vek 70 rokov, jednoducho
nenašli sme zákonné riešenie, teda rokovať o uznesení, ktoré nemá, ktoré je v slepej
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ulici a nemá riešenie a snažil som sa to aj osobne vysvetliť, aj vám pán poslanec a iným,
jednoducho riešenie nie je, nejestvuje na kompenzáciu, ak chceme dodržať naozaj
všetky ustanovenia zákona a pravidiel, preto zákon dnes už napísaný máme, s
ministerstvom financií je zákon odkomunikovaný, ešte na ňom pracujú Advokátska
kancelária práve v Bratislave, aby v dôvodové správy a odôvodnenia napísala tak, aby
to bolo v súlade so všetkým, čo Národná rada potrebuje, tieto úpravy boli odovzdané
ministerstvu financií osobne cez úniu miest a dokonca aj cez niektorých poslancov
Národnej rady. Máme prísľub, že ak sa tam nenájde v týchto pravidlách nejaký rozpor,
ktorý dnes ešte nevidíme, ale zdá sa, že by tam nemal byť, tak úprava by mala fungovať
tak, že zákonodarca nám dá mandát každej jednej samospráve sa rozhodnúť, akým
spôsobom bude rozhodovať o svojich vlastných daniach, pretože to má na štátny
rozpočet nulový efekt, lebo sú to dane miestne a zákon nám má umožniť, aby ten kto
dovŕšil vek ako si to my vo všeobecnom záväznom nariadení dohodneme, aby sme to
mohli túto zľavu automaticky uplatniť pre tých, ktorí na to nárok majú a zároveň v
tomto zákone riešime aj rok 2020 s tým, že o úľavu bude môcť, budeme môcť tým,
ktorí si ju neuplatnili automaticky dať ešte v tomto roku, tzn., ak seniorovi by vznikol
preplatok na dani z nehnuteľnosti, tak tento preplatok by mu bol účtovaný v ďalšom
zúčtovacom období v rámci dane, teda v roku 21 by o to zaplatil menej. Samozrejme
sme závislí od Národnej rady, ministerstva financií, ale tie rokovania prebiehajú aj na
osobnej rovine. Opakujem nevieme s týmto uznesením, nič robiť, preto prosím,
prijímame uznesenia, ktoré sa dajú. Semafor sa dá na Kostolianskej postaviť, ide len
o to, ako sa na to dívame v rámci efektivity, tu sme v slepej uličke. To je druhé, nech sa
páči, medzitým nabehli faktické asi k tejto téme, takže nech sa páči, procedurálny pán
poslanec Strojný,.
p. Strojný, poslanec MZ: Vážení kolegovia, k týmto bodom už prebehla v minulosti siahodlhá
diskusia aj k jednému, aj druhému, aj k tretiemu, teraz ide len o to, aj sme si to
odhlasovali niektoré body dokonca valnou väčšinou, naozaj že valnou väčšinou, tak
prosím vás ukončme diskusiu, poďme to odhlasovať a stačí, čiže procedurálny návrh
znie, ukončiť diskusiu o tomto bode bez možnosti prihlasovať sa faktickou. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Tak predpokladám, že ešte pred nami je 1 vážna téma a to je
dopravný podnik a som presvedčený, že chceme diskutovať, či nie? S faktickou pani
poslankyňa, pardon hlasujeme o procedurálnom, ospravedlňujem sa, hlasujeme
o procedurálnom návrhu poslanca Strojného, sa ospravedlňujem. O tom či bude diskusia
prebiehať.
Hlasovanie č. 21 -

za: 31, proti: 2, zdržali sa: 6

p. Polaček, primátor mesta: S faktickou pokračuje pani poslankyňa Slivenská.
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, ja len aby nevzniklo nejaké
nedorozumenie, v mojom pôvodnom návrhu nebola zmienka o žiadnej konkrétnej
spoločnosti, takže toto nechávam na realizáciu pána primátora ako to prebehne, len
chcem podotknúť, že naozaj toto uznesenie prešlo jednohlasne a myslím, že všetci
zainteresovaní, ktorí túto križovatku poznajú a prechádzajú ňou tak dajú mi za pravdu,
že čakať dva-tri roky je priveľa, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, riešenia sa ponúkajú už v tomto období, máme
ešte pred sebou jedno uznesenie a nakoľko bola diskusia uzavretá, tak ešte skúsim aj
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k tomuto, dokiaľ sa posunieme a to je prelomenie alebo preschválenie uznesenia,
týkajúceho sa menovania do funkcie riaditeľa Dopravného podniku mesta Košice. Ja
som sa nádejal, že jednoducho túto časť o dopravnom podniku, jednoducho dnes
otvárať nebudeme, že nebudeme zbytočne vytvárať napätie a počkáme čo sa v
najbližších dňoch, týždňoch udeje, pretože mesto Košice ako ste boli informovaní,
podalo trestné oznámenie za machinácie pri verejnom obstarávaní a teda trestné
oznámenie v prvom rade by mala prokuratúra prijať, v druhom rade začať konať vo veci
atď. Čo je teoreticky do mesiaca, dvoch realizovateľné a tam by sa ukázalo či teda je
odôvodnené, nie je odôvodnené, aby sme ako možnože 2 tábory, mali aj nejaký ďalší
nezávislý možno pohľad. Kolegovia ja som naozaj urobil maximum pre to, aby som a
pokúsil dohliadať na to, aby nám procesy v dopravných podnikoch alebo vo
všeobecnosti v mestských podnikoch a organizáciách fungovali, nakoľko si
uvedomujem, že tú zodpovednosť prijímame všetci, teda tak ako primátor, tak aj
poslanci a jednoducho sľúbil som voličom, že budeme dodržiavať pravidlá, poriadok
robíme všetko pre to, chyby sa dejú, je to prirodzené, je vždy, čo každému vyčítať, i
mne osobne, ale sú porušenia, ktoré už jednoducho nemožno sa na nich nepozerať,
nemožno sa na nich nedívať, nemožno ich prehliadať a keď raz kontrolné zistenia sa
neobmedzujú len na konštatovanie formálnych nedostatkov, tak jednoducho prichádzajú
rôzne otázky. Všetci viete, že v dopravnom podniku prebehla kontrola, v správe číslo 1
to je presne o tých množstvo drobných pochybení, ktoré môžeme prekrúcať, môžeme o
nich diskutovať a z nich vyjde prirodzene nejaká náprava, nejaké opatrenia, o tom sú
kontroly, ktoré upozornia nerobte to tak, robte to, inak. Ale čiastková správa 2 je už
iného rangu a tá už hovorí o vážnych pochybeniach, na ktoré som upozorňoval dlhé
obdobie, prvýkrát začiatkom roka na ostatnom zastupiteľstve, poslal som vám aj
niektoré informácie, ktoré boli zverejniteľné, následne máte aj čiastkovú správu
a samozrejme, tak ako má inštruovala aj Advokátska kancelária, ak zistíte pochybenia v
zmysle zákona pri finančnej kontrole, tak to akého sú charakteru som povinný,
respektíve musím konať, podať trestné oznámenie v danej veci. Doterajšie zistenia
poukazujú na to, že dopravný podnik systematicky obchádza a porušuje ustanovenia
zákona o verejnom obstarávaní alebo navodzuje situácie, v ktorých uplatňuje výnimky
zo zákonných postupov. Takýto postup vyvoláva opodstatnené podozrenie, že dopravný
podnik s verejnými prostriedkami nakladá v rozpore s ustanoveniami viacerých
právnych predpisov, je potrebné poukázať najmä na to, že podľa zákona č. 523/2004 Z.
z. je dopravný podnik subjektom verejnej správy, ktorý je povinný nakladať s verejnými
prostriedkami hospodárne, efektívne a účinne. Rôzny pohľad môžu byť v súkromnej
spoločnosti na niektoré konania, iný pohľad musíme zaujať pri subjektoch verejnej
správy, na ktoré dohliada i mestské zastupiteľstvo. Ak raz 8 miliónová zákazka na
nákup motorovej nafty končí 16. marca a my na takúto zákazku vyhlásime verejné
obstarávanie 17. marca, vedome sme navodili situáciu, aby s touto spoločnosťou musel
byť podpísaný dodatok, najprv 10 % zo zákazky, následne zo 20 % zákazky. Verejná
súťaž dnes je siedmy mesiac, uzavretá nie je, pretože prirodzene, spoločnosť, ktorá nám
motorovú naftu dodáva, má možnosť sa odvolávať na tento stav, predlžovať
a navodzovať. Nie je možné nebrať do úvahy povinnosti, ktoré vyplývajú orgánom
mesta Košice zo zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí, podľa ktorého nie obec, ale
orgány obce sú povinné chrániť majetok pred poškodením alebo zneužitím a využívať
všetky právne prostriedky na ochranu tohto majetku. V tejto zákonom uloženej
povinnosti orgánom obce, ktorým sú v prípade mesta Košice primátor a mestské
zastupiteľstvo tvorené poslancami, vyplýva zároveň zodpovednosť týchto orgánov na
to, alebo za to, ak svoju právomoc vykonávajú spôsobom odporujúcim zákonu. Zákonu
odporujúcim spôsobom je, aj vykonávanie právomocí orgánu územnej samosprávy
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vrátane MZ, pri ktorom nesplní povinnosť chrániť majetok mesta Košice, chrániť
majetok mesta Košice a využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu, keďže
verejným činiteľom podľa § 128 ods. 1 Trestného zákona je aj poslanec orgánu územnej
samosprávy, čo je v tomto prípade poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Košice.
Tým chcem povedať, že v prípade prelomenia tohto veta, v prípade, že pána riaditeľa
Padyšáka, zvolíte za riaditeľa Dopravného podniku vyhlasujem, že sa zriekam
akejkoľvek zodpovednosti za riadenie tejto spoločnosti, za prehmaty v tejto spoločnosti
a prosím prijmite zodpovednosť v prípade, že trestné oznámenie a všetky fakty, ktoré
sme vám odovzdali sa preukážu ako odôvodnené, ďakujem pekne.
S faktickými pán poslanec Jakubov, pán poslanec Rovinský, Lipták, pán Karabin, a pán
Filipko, nech sa páči.
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán
primátor, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dámy a páni v sále, pán
primátor jediná poznámka, vy môžete vyhlásiť, že sa zriekate zodpovednosti, ale
nemôžte to urobiť. Vy by ste sa mohli zriecť zodpovednosti za dopravný podnik
jediným spôsobom, že abdikuje na svoju funkciu, pretože povinnosti štatutára obce a
mesta a vyplývajú z platnej legislatívy a nie si jeho rozhodnutia, či sa niečo chce
zrieknuť alebo nie to na úvod. Po 2. pán primátor už minule som požiadal, aby podľa
toho, čo povedal aj pán kolega Lörinc, sme všetci mali riadne nasadené rúška, tzn.
chránili si dýchacie cesty, nos a ústa. Tak ako minule, aj teraz som videl, že pán kolega
Karaffa nemá rúško, keď som povedal, prečo ho nemá, vraj nemôže dýchať. Ak nemôže
dýchať sú 2 možnosti, buď potrebuje odborné vyšetrenie alebo je to vec arogancie, v
takom prípade žiadam nech opustí rokovaciu sálu, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, kolegovia prosím rešpektujme sami seba, rúškom
nielenže chránime seba, ale chránime ostatných. Pán poslanec Rovinský sa páči.
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Vážený pán primátor, vážené dámy, vážení
páni. Za pána riaditeľa Padyšáka som nehlasoval na predchádzajúcom a nemôžem
hlasovať ani teraz, z jednoduchého dôvodu. Pán generálny riaditeľ neplní to, čo sľúbil.
Pre nás je dôležité to, aby dopravný podnik sa vyhrabal z tých ťažkostí, v ktorých je a to
môže jedine tým, že bude mať viacej cestujúcich a viacej tržieb. Teraz neberiem
obdobie COVIDu, beriem obdobie pred tým, kedy sústavne sa prepadával počet
cestujúcich a nevidel som žiadne opatrenia, ktoré by boli prijaté na to, aby tento stav bol
zvrátený. Ďalšia vec je, neboli prijaté žiadne opatrenia, aby podnik bol riadený
ekonomickej, tzn., tzn., prosím vás nechajte, prosím, možno by ste sa divili, hej, čiže nie
sú odhadované vnútorné rezervy, nie je urobený systém, systém zodpovednosti za
úspory a motivácia k úsporám. A ešte 1 poznámka ku vám páni poslanci, ktorí sa ma
snažte prekričať a posunie vašu zodpovednosť, vašu konkrétnu zodpovednosť zo seba
nezmyjete, pretože je to vaša zodpovednosť, chcel by som pripomenúť, že aj na
niektorých veľkých mužov, ktorí si mysleli, že na nich je zákon krátený, včera došlo.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pán poslanec, ďakujem pekne pán poslanec. Pán
poslanec Lipták nech sa páči, prosím dodržujeme čas.
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Vďaka za slovo, ja si dovolím stručnú
poznámku k 9 minútovom monológu pána primátora, chcem povedať jednu vec, že aj
farár pri pohrebe je rýchlejšie ako ty, keď sa vyjadruješ. Čiže na budúce poprosím do
troch minút sa vopchať. Moja otázka znie. Tá kontrola, ktorá bola urobená, bola
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urobená referátom auditu a kontroly, ktorý je pod priamym riadením pána Čopa a bola
urobená v podniku, ktorý je tiež pod priamym riadením pána Čopa lebo je referát
riadenia obchodných spoločnostiach a mestských spoločností. A nabehli ste do toho
podniku, kde na čele predstavenstva je tiež pán Čop, čiže pán Čop so svojimi, proste
kontrolným orgánom, aj so svojím ďalším referátom, nabehli do firmy na čele ktorej
sedí pán Čop. O tom sme sa bavili, o tomto materiáli pán primátor? Chcem sa opýtať. A
referát auditu a kontrolingu nemal v náplni vykonávanie kontrol v mestských podnikoch
a iných obchodných spoločnostiach. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin, nech sa páči .
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Mnohí sme si
už všimli, že pokiaľ chcete, aby niečo prešlo, ste kľudný, pomaličky komunikujete,
monológ 9-30 minút, aby možno poslanci, hlavne za KDH zaspali, nevedeli o čom
rozprávate, my ostatní vieme. Treba to už iba potvrdiť, nič viac, nič menej. Vďaka.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Filipko.
p. Filipko, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, veľmi stručne. Pán primátor už sa
nevyhrážajte viac poslancom všetci si uvedomujeme, aké máme práva a povinnosti, ale
aj vy ich dodržujte, lebo v posledných dňoch, týždňoch, nastali také veci, kde nie vždy
bolo nakladané s verejnými prostriedkami celkom hospodárne a efektívne, ale to
nechcem rozvádzať. Momentálne dopravný podnik vážení, nemá žiadny účinný nástroj
na svoju právnu ochranu voči objektívnosti vykonávanej kontroly zo strany kontrolnej
skupiny pri verejnom obstarávaní. Z tohoto hľadiska možno je dobre, že pán primátor
strelil to trestné oznámenie, lebo možno práve prokurátor a súd pomôže podniku
preukázať, že predložil oprávnené námietky voči kontrolným zisteniam, s ktorými sa
stotožňujem a ktoré kontrolná skupina žiaľ na 99 % zamietla pri obidvoch kontrolách
a to mi dáva otázku objektívnosti. Po štvrté. (Pán primátor, ak mi nedáte tých 10
sekúnd, čo ste dávali Rovinskému). Tender nafty pán Čop zdržoval osobne 42 dní. Ak
by pán Čop pružnejšie podpisoval svoje veci, ktoré má v kompetencie, tak ten tender
bol vyhlásený o možno x dní skôr, takže toľko, ďakujem, to sú fakty, to si nevymýšľam.
p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje pán Bacsó, pani poslankyňa Slivenská s faktickou.
Dáme vyjadriť sa aj pánovi Čopovi, lebo ste ho obvinili. A keď rátam, aj keby som aj
odrátal 40 dní zo 17. marca, prepáčte mi stále by to nebolo vyhlásené v súlade so
zákonom. Nech sa páči pán Bacsó, máte slovo, ospravedlňujem sa.
p. Bacsó, poslanec MZ: Faktická poznámka. Vážený pán primátor, chcel by som sa opýtať, či
sa vieme dostať, resp. dopracovať k úplnému zneniu tohto trestného oznámenia. Pýtal
som sa na referátoch, tak nemajú ho k dispozícii, tak by som poprosil, aby bolo zaslané
poslancom. Som naňho sám zvedavý a už len poznámka k tomu, viete takéto
zastrašovanie kolektívnou vinou poslancov, mi pripomína päťdesiate roky a
komunistických prokurátorov. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, samozrejme rád, keď je záujem, nevidím v tom
žiaden problém, viete ja ako poslanec som bol stále zastrašovaný napr. OutClaimom,
Strelingstavom, v minulom volebnom období ma vždy niekto zastrašoval a podľa mňa
úplne niekedy nezmyselne, ale uvedomme si, aké škody môžeme napáchať na majetku
mesta, ktorý má v správe dopravný podnik. Pani poslankyňa Slivenská.
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p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, ja len potvrdím slová pána
poslanca Jakubova, pán primátor, takéto verejné vyhlásenie, že sa vzdávate nejakej k
zodpovednosti alebo zriekate, môžu mať jedine nejaký mediálny dosah, ale vyjadrím sa
aj teraz k tomu, čo ste uviedli to, že ste spomenuli, že v minulosti vás zastrašovali, tak
máte tendenciu do budúcna ísť tiež takouto cestou a máte záujem poslancov
zastrašovať? Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobrý deň kolegyne, kolegovia, zamestnanci,
vážený pán primátor, ja chcem upozorniť na jednu vec, nie sú tu len 2 skupiny
poslancov, jedna tá čo drží pánovi Padyšákovi a druhá tá čo je proti nemu. Treba si
uvedomiť, že tu sú aj poslanci, ktorí na to všetko pozerajú a vidia, že tých možností tu
veľa nie. Buď je tu tá možnosť, že chcete zakryť svoju neschopnosť a dávate trestné
oznámenia alebo tu je tá možnosť, že ste naozaj odhalili svojich najbližších ako kradnú
a dáte na to trestné oznámenie, to znamená, že ste vlastne pochovali pána Filipka,
Burdigu, Saxu, našich odborárov atď. alebo je tu tretia možnosť a to som už videl aj na
internete, že čo keď ste sa len nedohodli na delení zisku. Takže sú tu aj poslanci, ktorí
sa zdržia alebo vytiahnu kartu, aby tohto nezúčastnili.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc, nech sa páči.
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne, ja by som tiež rád
poprosil, aby bolo poslancom zaslané celé znenie toho trestného oznámenia, ale podľa
medializovaných informácií, ak som správne pochopil, malo byť vyhlásené verejné
obstarávanie na nového dodávateľa nafty, to nebolo vyhlásené včas, preto bola
predĺžená zmluva, aby bola zabezpečená nafta. Beriem, ak to bolo naozaj úmyselne a
povedia teraz súdy, padni komu padni, na druhej strane si dovolím povedať, že mesto
takýchto vecí spravilo x. Poviem napr. karanténu. Toto vedenie mesta vedelo, že končí
zmluva s Kráľom, nevyhlásila ju včas, potom našla inú firmu, za ktorú sme platili viacej
a doteraz to nie je vyriešené. Čiže, ak by sme použili rovnaký meter ako používate teraz
na DPMK, tak môžeme dávať trestné oznámenie aj na vedenie tohto mesta a to v xprípadoch.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Rusnák.
p. Rusnák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo, pán kolega Lörinc ma
prebehol, mal som na mysli túto druhú časť jeho príspevku, takže sa nebudem
opakovať. Treba vážiť slová a treba vážiť aj skutky, pretože osobne si myslím, že ten
vstup prvého muža Košíc do dopravného podniku, ktorý sa udial ostatný minulý týždeň,
nebol hodný prvého muža Košíc a na záver by som uistil všetkých poslancov, nielen
toho pána, ktorý si tu KDH berie do úst opakovane, že verte tomu, že poslanci za KDH
nespia, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, o slovo požiadal pán Čop, nakoľko je vo vedení
mesta aj Dopravného podniku, mu dávam slovo, aby, bol tu obvinený, nech sa páči pán
riaditeľ.
p. Čop, riaditeľ MMK: Dobrý deň, ďakujem za slovo, dovoľte, aby som sa vyjadril k
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niektorým bodom, ktoré tuná boli povedané. Musím potvrdiť, že niektoré schvaľovanie
alebo niektoré schvaľovanie dokumentov bolo zdĺhavejšie práve z toho dôvodu, že sme
mali zásadné názorové rozpory s generálnym riaditeľom o technických špecifikáciách
ktoré, ktoré majú byť súčasťou popisu vybraných obstarávaní, kde som opakovane
presadzoval práve to, aby kritéria boli nastavované tak, aby sa ich mohlo zúčastniť, čo
najviac potencionálnych záujemcov a práve týmito mojimi pripomienkami sa ten
proces, keď pracovné skupiny definovali predmet obstarávania pri veľkých zákazkách,
čiastočne predĺžil, keď to takto povieme, ale stále tvrdím, že to bolo v záujme
Dopravného podniku a zároveň mesta ako hlavného akcionára. Je tuná, je tuná
opakovanie hovorené, že vybrané referáty spadajú podo mňa, toto môžem potvrdiť, ale
zaujímavé, že ako predseda predstavenstva, som sa o niektorých procesoch obstarávania
nedozvedal na stretnutí vedenia predstavenstva, ale na základe dokladov, ktoré mi prišli
z príslušných referátov. Je pravda, že v poslednom období došlo k názorovým
rozdielom medzi mnou a generálnym riaditeľom, čo sa týka, čo sa týka niektorých
obstarávaní, pretože som mal zásadné názorové rozdiely o tom, čo chce vlastne
dopravný podnik obstarávať a akým spôsobom to má obstarávať a nebudem to tajiť,
vyvrcholilo to nešťastnými čítačkami, ktoré dlhodobo potrebujeme do našich
autobusov, ktoré sa opakovane preberali v rámci pracovných skupín, a kde som bol
opakovane ubezpečovaný o tom, že ideme kupovať moderné čítacie zariadenia do
našich dopravných prostriedkov tak, aby boli moderné a boli v duchu aktuálnej doby,
tzn. taká triviálna vec, zaplatiť za cestovný lístok bankomatovou kartou priamo
v autobuse. Výsledok toho všetkého bolo, že som si dovolil v závere roka odísť na
dovolenku, vtedy bez mojej prítomnosti bola tuná snaha dosiahnuť podpis ľudí, ktorí
ma zastupovali a súčasťou technickej špecifikácie, ktorá mala byť obstarávaná bola, že
sa mala nakupovať cez 300 čítacích zariadení, nových 330, z toho len 10 boli moderné
čítačky, zvyšok boli čítačky, ktorých parametre boli nastavené tak, že boli ešte nižšie
ako tie, ktoré máme dneska v autobusoch, ktoré nám spôsobujú tie problémy ako máme
a pravdepodobne ich kvalita bola aj za tragédiou, ktorá sa svojho času stala, keď sa nám
tam rozbehol autobus bez vodiča. Takýchto vecí a mali niekoľko a opakovane,
opakovane som na to upozorňoval, že nie je možné dávať mi na podpis veci, ktoré
neboli prerokované, ku ktorým boli prípadne sťažnosti účastníkov výberových konaní,
ku ktorým sa vyjadrovali účastníci o tom že, že výberové konanie javí prvky
netransparentnosti a členovia predstavenstva o týchto zásadných skutočnostiach neboli
informovaní. Aj z toho dôvodu poviem na rovinu teraz, ak chcete teraz schváliť
generálneho riaditeľa, alebo potvrdiť v pozícii generálneho riaditeľa, ja takto ďalej
neviem pracovať a v tomto okamihu sa vzdávam členstva v predstavenstve, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pani Adamčíková má procedurálny návrh.
p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne, vážení kolegovia, vážený pán primátor, ja
by som rada navrhla, aby sa mohol vyjadriť aj pán generálny riaditeľ pán Padyšák,
keďže sa vyjadrili pán riaditeľ, aj vy pán primátor, takže dávam procedurálny návrh.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne a pani Adamčíková, vidím že sa hlási aj pán
Oberuč, ak teda je tiež členom predstavenstva, vieme si predstaviť, že odhlasujeme, či
to zmeníte svoj návrh?
p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Tak by som dala najprv pán Padyšák a potom. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, procedurálny návrh pani poslankyne
18

Adamčíkovej, o tom, aby mohli vystúpiť aj ostatní členovia predstavenstva, nech sa
páči.
Hlasovanie č. 22 -

za: 31, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Polaček, primátor mesta: Tento procedurálny návrh bol prijatý. Pán riaditeľ, pán generálny
riaditeľ máte slovo.
p. Padyšák, generálny riaditeľ DPMK, a. s.: Vážený pán primátor, pani námestníčka, vážený
poslanecký zbor. Veľmi zle sa to počúvalo, čo teraz predniesol pán Čop, takže ja by
som pár vecí dal na pravú mieru. V 1. rade naozaj tieto kontroly boli tendenčné
a účelové, to už som sa vyjadril a to naďalej platí, správy z kontrol boli výslovne
tendenčné a účelové. Čiže ak môžem poprosiť, veľmi dobre by bolo, ak by mohli byť
zverejnené všetky správy a naše argumenty k tým správam, ale na verejnosť, myslím si
že toto veľmi dobre ukáže, že kde je pravda a odbornosť. A čo sa týka čítačiek, naozaj
sa to dialo koncom roka, ale išlo to, že tá súťaž nebola naša, bola to súťaž ešte
predchádzajúceho vedenia, kedy boli naozaj podané, podaná, mali sa možnosť nakúpiť
z operačného programu čítacie zariadenia, teda odbavovací systém. Všetko, čo sa od nás
očakávalo je, aby sme nejaký termín ku koncu roka podali žiadosť, aby nám tie peniaze
neprepadli, o nič iné nešlo a naozaj tam boli 340 zariadení staršieho typu, respektíve s
menšími funkcionalitami a 10 modernejších s tým, že bolo povedané, že podajme teraz
žiadosť, aby nám peniaze neprepadli a následne podáme zmenu, aby sme zmenili
zaradenie na také, aké chceme. A to sa aj naozaj udialo a nie vďaka pánovi Čopovi, ale
vďaka mne a tímu, čiže zariadenia sú zmenené na moderné, asi toľko k tomu. Ďakujem.
Nech sa páči otázky, keď máte.
p. Polaček, primátor mesta: Nie sú otázky, nech sa páči, pán druhý v poradí je člen
predstavenstva pán Oberuč. Pani poslankyňa sa stotožnila s tým, aby vystúpili všetci
členovia, ak o to požiadali. Hlasovali ste za. Nech sa páči pán Oberuč máte slovo.
p. Oberuč, člen predstavenstva DPMK, a. s.: Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne,
vážení páni poslanci, počas mojej dlhoročnej manažérskej práci som sa stále snažil
podávať stopercentný výkon a s týmto odhodlaním, s týmto odhodlaním som nastúpil
do Dopravného podniku, keď ste ma pred časom schválili za člena predstavenstva.
Bohužiaľ musím skonštatovať, že svoj výkon som nemohol vykonávať tak, ako som
chcel, s najlepším vedomím, svedomím, pretože informácie, ktoré sa ku mne dostávali,
boli výrazne obmedzené, nebolo mi umožnené zúčastňovať sa porád managementu
Dopravného podniku a ďalšie veci, ktoré mi neumožňovali dávať relevantné výsledky
tak, aby bola spoločnosť riadená, vrátane mojej osoby. Bolo to spôsobené tým, že pán
Padyšák ku mne nepristupoval ako k súputnikovi v procese riadenia tejto spoločnosti,
ale ako ku konkurentovi z výberového konania a na základe toho som sa rozhodol, že
život je krátky na to, aby som v priebehu neho bojoval s vnútorným nepriateľom a
radšej ponúknem svoje vedomosti a skúsenosti niekde inde a rozhodol som sa ukončiť
moje pôsobenie ako člen predstavenstva Dopravného podniku, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Jakubov.
p. Jakubov, poslanec, MZ: Faktická poznámka. Tak ďakujem pekne za slovo, som toho
názoru, že ste urobili chybu vo vedení tohto rokovania. Boli sme viacerí prihlásení s
faktickými na pána riaditeľa Čopa. Aj keď sme odhlasovali vystúpenie predsedu
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a pardon, generálneho riaditeľa a člena predstavenstva, teraz som zvedavý či budete
vedieť, kto je na koho prihlásený, nedá sa to rozlíšiť, takže vždy po vystúpení, musíte
dať najprv doznieť faktické a ak aj schválime, tak potom môže vystúpiť ďalší opäť. Ja
napr. som mal a mám faktickú na pána riaditeľa Čopa. Už v minulosti sme sa tým
zaoberali a myslím si, že vôbec nie vhodné, aby riaditeľ magistrátu, ktorý riadi 1
obrovský úrad a spadá pod jeho tiež čiastočne riadenie aj mestských podnikov, ktorých
je neúrekom bol súčasne predsedom predstavenstva jedného z podnikov. Je tu určitý
stred záujmov či chceme alebo nechceme a preto vítam rozhodnutie pána Čopa a dúfam,
že, že ho nezmení, ak odznie čo odznie a odstúpi z pozície predsedu predstavenstva ak
nie, aj tak som toho názoru, že by mal z tejto funkcie odstúpiť, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja budem reagovať iba na pána riaditeľa
magistrátu, v súvislosti s dopravným podnikom a v súvislosti s tým, že hovoril o
čítačkách a o rôznych komplikáciách, ale zabudol opomenúť, že ak sme schvaľovali v
roku 2019 rozpočet pre dopravný podnik bola dotácia nedostatočná a poslanci namiesto
navýšenia dotácie pre tento podnik, drasticky zvýšili ceny lístkov. V tom čase prišla do
mesta spoločnosť s výrazne nižšou cenou taxíkov, bikesharingy, teraz už aj kolobežky.
Neviňme z úpadku alebo z neatraktivity cestovania riaditeľa, ktorý je vo funkcii rok
alebo niečo, ale zamyslime sa nad tým ako zatraktívnime dopravu a myslím, že s tým aj
súvisí návrh pána Lesňáka, ktorý samozrejme podporím, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný.
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Celá táto diskusia, ktorá okrem iného bola
ukončená, krásne ukazuje momentálny stav, v akom sa nachádzame a my ako poslanci
naozaj nevieme, kde je pravda. Pán riaditeľ tu dnes otvoril tému akýchsi čítačiek, o
ktorej ja počujem prvýkrát a nechápem prečo to počujem prvýkrát, keď sa to riešilo na
konci minulého roka, máme predsa nejakú komisiu dopravy, mohlo to byť prejednané
tam, je nejaká dozorná rada tohto podniku, mohlo to byť prejednané tam, mohol niekto
z dozornej rady to predložiť na XY zastupiteľstvách. Mohli sme mať o tom internú
diskusiu, kde by jeden z vás páni zavolal, chlapi, mám taký a taký problém s riaditeľom,
tu sú také a také čítačky, zavolal by sa pán riaditeľ a toto by sa udialo interne, nie, nie je
na to čas. Tak sa o tom bavíme takto verejne a teraz pred tridsiatimi sekundami alebo
resp. pred tridsiatimi minútami, povedal pán riaditeľ jednu verziu a pán riaditeľ DPMK
druhú verziu a teraz si mám ako vybrať, ktorá verzia je tá správna? Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin.
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, na pána Čopa. Pán Čop, keď
som pozorne počúval aj kolegovia, tak ste spomínali, že v minulosti za posun autobusov
mohli aj čítačky, tak za ten posun, pohyb autobusu, je to tvrdenie, tak pokiaľ viem, šofér
bol za to obvinený, aj odsúdený dostal pokutu 500,- Eur, v prípade marenia náhradný
trest vo výške 6 mesiacov a zákaz viesť motorové vozidlá 2 roky a vy poviete, že to je
na základe aj čítačiek alebo aj čítačiek. To je vážna vec, niekoho tu odsúdia a vy sa
vyhovoríte na čítačky?
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták. Ten vodič bol tie čítačky reštartovať
a opustil vozidlo.
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p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, pán primátor, pán námestník,
pani námestníčka ste spokojní s tým, ako prebieha dneskajšie zastupiteľstvo. Je rok a
pol od volieb a ja sa chcem opýtať, kedy začnete komunikovať s poslancami, to je jedna
vec a kedy začnete pracovať tak, ako sa od vás očakáva. Dneskajšie rokovanie
zastupiteľstva a tento bod, ktorý tu prejednávame sa kľudne mohol prejednávať pred
týždňom, pred dvoma, tak ako povedal Laco Strojný, mohli sme si sadnúť, sedel by tam
šéf nešťastného referátika, sedelo právne oddelenie, kľudne aj pani Rajtáková a mohli
sme sa na túto tému normálne baviť a neprať špinavé prádlo tu a baviť sa o čítačkách a
podobných nezmysloch, ktoré v podstate zdržujú toto zastupiteľstvo a tie veľké
problémy sme si mohli vyriešiť niekde inde a tu sa baviť trošku inteligentne. Preto aj
toľko programov išlo, bodov do programu išlo, pretože vy nerokujete s nikým, vy ste
proste bohovia tam traja a vy sa s nikým nebudete baviť ani o programe zastupiteľstva,
o ničom, bolo by čas na zmenu už páni a dáma. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník, nech sa páči.
p. Gibóda, námestník primátora: Nechcel som na vás reagovať kolegovia, ale musím
zareagovať na pána poslanca Liptáka, lebo pán poslanec vyhlásil na.. neviem či na
poslednom zastupiteľstve, že on teda nemieni chodiť na nejaké stretnutia na magistrát,
keď som ho vyzval, že keď má nejaký problém alebo nejakú vec, nech kľudne príde,
čiže ja som pripravený a otvorený vždycky sa s ním stretnúť. Ku pánovi poslancovi
Karabinovi, chcem vás len upozorniť je rozdiel, ak vodič je postihnutý za svoju
zodpovednosť pri riešení nejakého problému a potom je rozdiel, že čo ten problém
spôsobilo. Ja som v rozprave pán poslanec, to sú tie logické postupy, ktoré vám unikajú
v poslednej dobe. Dámy a páni, vážení poslaneckí kolegovia, pán predkladateľ návrhu
na preschválenie uznesenia o voľbe riaditeľa Dopravného podniku, pán poslanec
Filipko, prosím neberte to to moje vystúpenia ako zastrašovanie, ale rovnako ako pán
primátor za varovanie. Práve toto vedenie mesta presadzuje v spoločnostiach, ktoré
vlastní mesto alebo v nich má majetkový podiel, aby sa s nimi hospodárilo a narábalo s
majetkom mesta transparentne a aby sa tento majetok zveľaďoval. S riaditeľmi má toto
mesto svoje skúsenosti a napr. v majetkovej spoločnosti, ktoré má mesto svoj podiel
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti má svoje skúsenosti tiež. Vlastnia tieto
akcie samosprávy ale moc nad riaditeľom nemá nikto. Tu dnes sme v podobnej situácii,
kto vlastne bude zodpovedať za vedenie Dopravného podniku. Preto chcem povedať
pánovi predkladateľovi návrhu, že je neobvyklé nielen to, nepodpisovať uznesenia, ale
aj fakt, keď poslanci MZ navrhujú riaditeľa mestského podniku a presadzujú jeho
vymenovanie proti vôli štatutárneho zástupcu mesta Košice. Je pre mňa osobne
zaujímavé po desiatich rokoch samospráve ako sa stretli staré záujmy niektorých osôb,
aj poslancov mesta, pri obhajobe nesprávnych postupov v meste aj jeho podnikoch.
Teraz budem trošku osobný, chcem varovať poslancov mesta, pred radami pána
poslanca Filipka, ktorý je skúsený, no po jeho radách, ktoré dal bývalému vedeniu
Mestskej časti Košice - Sever táto právoplatne prehrala súdny spor so škodou vo výške
niekoľko desiatok tisíc Eur. Nie všetky rady, ktoré teda pán poslanec Filipko dáva, sú z
mojej osobnej skúsenosti v najlepšom záujme osôb, ktorým ich dáva. Cítil som za
potrebné vás úprimne o tejto mojej osobnej skúsenosti informovať a varovať vás,
ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc.
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p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán námestník, trošku ma mrzí, že bolo toto
vystúpenie, lebo bolo trošku zbytočné podľa mňa. Ale 2 veci k tomu. Ja mám úplne
opačnú skúsenosť s otvorenosťou vedenia tohto mesta, keď si chcem v záujme riešenia
veci KVP ako starosta dohodnúť termín s riaditeľom magistrátu musím zobrať
dovolenku 1 deň, aby som s asistentom si vedel dohodnúť termín, ktorý dostanem
o mesiac. Čiže toľko k tomu. A 2. vec povedzme si pravdu, my sme vybrali v
transparentnom konaní riaditeľov, ktorým platíme 2,5 až 3,5 tisíc Eur mesačne, každý,
ktorý sa tu prezentoval je najlepší manažér a fakt je taký, že pokiaľ chcú prijať niekoho
a im odíde zamestnanec, musia písať na magistrát a vy im to musíte schváliť či vôbec
môžu niekoho zobrať do zamestnania. A keď chcú rozhodovať, že či môžu kúpiť šrúbky
alebo náhradné diely, musí im to schváliť Magistrát mesta Košice. Čiže my platíme
skvelých, špičkových manažérov, ktorí nemajú právo rozhodovať o ničom, lebo sú
riadení magistrátom. A keby ste to zvládali a by to fungovalo, nikto by nepovedal ani
pol slova. Ale máme tu DPMK, K13 a ja verím, že do konca volebného obdobia ešte
viacerí riaditelia vyskočia, lebo nezvládnu to, čo predvádzate na magistráte.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Knap.
p. Knap, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor, vážené kolegyne,
kolegovia, skúsme si uvedomiť aj to, že toto sledujú všetko občania mesta Košíc. Tieto
veci patria do poslaneckých klubov a na komisie a minimálne týždeň vopred sme toto
mohli predebatovať a prechádzať bod za bodom MZ, pretože keď na toto sa díva
občanom, tak má na to svoj názor, aj v mestských častiach ho interpretujú dosť hlasno.
Uvedomme si aj vy, aj my, že reprezentujeme ľudí, ktorí nám dali mandát, ale nie na
toto, čo tu predvádzame. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rusnák.
p. Rusnák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Vážený pán námestník
Gibóda, ako, zákon o meste Košice hovorí, že mesto Košice má 2 orgány, má primátora
s jeho kompetenciami zákonnými a mestské zastupiteľstvo, tak isto svojimi
kompetenciami. Nemyslím si, že je z vašej strany správne hovoriť o tom, že je povedal
by som, drzosťou zastupiteľstva navoliť riaditeľa aj napriek nesúhlasu pána primátora,
pretože aj názor pána primátora nemusí byť stále správny. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Filipko, nech sa páči.
p. Filipko, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, nechcem byť osobný pán Gibóda,
nebyť pochybenia, formálneho pochybenia mestskej časti, tak by to možno nedopadlo
tak. Ja som upozornil na vaše svojvoľné opúšťanie pracoviska počas pracovnej doby
starostu listom, keď ste chodili mimo jeho súhlasu na rôzne iné aktivity populistické
spojené s OĽANO atď. Čiže ešte si uvedomte, že ešte ste stále krátko v samospráve, ja
som od 94-teho roku poslancom a asi mám troška väčšie skúsenosti, ale žiadna špina na
mne neostala. A aby na mne špina sa neniesla ani náhodou za pôsobenia tohto
volebného obdobia, preto som vystúpil z podpory pána primátora a vedenia tohto mesta,
lebo už sa hanbím pred občanmi.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Jakubov.
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo pán primátor, chcem
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sa pripojiť k názoru pána kolegu Rusnáka, áno, mesto má 2 orgány, štatutára, primátora
priamo voleného a zastupiteľstvo. A vzhľadom na to, že riaditelia mestských podnikov
sú volení v zastupiteľstve, sú súčasne aj odvolávaní zastupiteľstvom, čiže určitú
kontrolnú funkciu a určitý riadiaci mechanizmus tu zastupiteľstvo má. A myslím si, že
tento problém je tak pravidelne otváraný, že každý zo 41 poslancov tohto mesta, sa riadi
vlastným rozumom a vedel si urobiť obraz o tejto problematike a nepotrebuje radu či
jedného alebo druhého. To, ak sa k niekomu prikloníme, je náš osobný názor, takže pán
Gibóda, nepodsúvajte nám myšlienky, že potrebujeme podporiť primátora a
nerešpektovať názor pána kolegu Filipka. A pán primátor ešte raz prosím, pred chvíľou
som videl pána poslanca Karaffu hore sedieť na stolíku bez rúška a možno mu je fakt
zle, prosím vás zavolajte lekára, nech ho vyšetria, lebo asi fakt má problém si nasadiť
rúško.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin. Prosím rešpektujte kolektívny názor. Pán
Karabin, nech sa páči.
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán Gibóda, pán Filipko vám
tu držal rok a pol lainu, naozaj rok a pol, toto ešte stále fungujúce, môj názor
Nefungujúce Košice. Teraz keď od vás odišiel, videl, že tí ľudia už nadávajú, doslova
nadávajú na to celé vedenie, to čo tu vystrájate, tak teraz ho obviníte, že vďaka jeho
radám mestská časť prehrala nejaký súdny spor, rok a pol ste spali, ste boli ticho, vám
to nevadilo, teraz to vyťahujete. Nabudúce sa vzdá ďalší kolega, ktorý možno neurobí
NTC, budete naňho niečo vyťahovať, je to trápne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát, v diskusii poslednej.
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne, ja sa vrátim k tomu kruhovému objazdu pri
Crow Aréne, križovatka Kostolianska, ako sa vrátim, lebo som bol ako dlhodobo
prihlásený a bod rokovania Prerokovanie pozastavených uznesení MZ a tí čo sa smejú,
tak vôbec absolútne nevedia, čo činia, to je to práve, vôbec nesledujú priebeh mestského
zastupiteľstva. ale máme ešte, ešte minútu, 2 a pol minúty. Takže vrátim sa k tomu, čo
sme sa tu práve v tomto bode Prerokovanie pozastavených uznesení MZ bavili a vy sa
smejete, to je hanba, takže vlastne semafor pri Crow Aréne. Expert na dopravu pán
inžinier Titl, práveže pán primátor, podporil už aj pred časom realizáciu semaforu, že
niečo pomôže ako neviem, čo pomôže, ale pomôže. Takže ja by som šiel touto cestou,
ktorá tu bola navrhnutá a podporil by som, ako naozaj aj túto cestu realizácie zatiaľ
provizórneho semaforu a dokonca, čo mám informácie, tak dokonca aj 1 súkromná
firma, s ktorou mesto spolupracuje, by sa spolupodieľala možno na realizácii tohto
semaforu a je to veľká firma, ktorá realizuje práce pre mesto. Takže toľko som chcel, no
a v 2. bode som chcel samozrejme, čo povedala pani Adamčíková, aby sa vyjadril pán
Ing. Padyšák, čo sa stalo, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Diskusia je uzavretá, poprosím návrhovú komisiu.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia obdržala k tomuto
bodu, návrh uznesenia od pána Filipka a od pána poslanca Strojného, takže to sú všetky
návrhy, ktoré sme obdržali. Má niekto ešte nejaký návrh, ak tak ho treba doručiť
obratom. V poradí došli tak ako som čítal, čiže prvý návrh je návrh pána Filipka:
„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov potvrdzuje uznesenie XV. zasadnutia
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Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 388/2020 zo dňa 28. mája 2020, ktorého
výkon bol pozastavený v dôsledku nepodpísania uznesenia primátorom mesta Košice
Ing. Jaroslavom Polačekom.“ Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie č. 23 -

za: 26, proti: 2, zdržali sa: 9

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, myslím si.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 13 ods. 8 zákona číslo 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, potvrdzuje uznesenie z XV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach
číslo 424/2020 zo dňa 28. mája 2020.“
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 24 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 6

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže ešte tretí návrh pani poslankyne
Slivenskej: „Mestské zastupiteľstvo potvrdzuje uznesenie zo dňa 28. 5. z XV.
Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 391, ktorého výkon bol pozastavený dňa
8. 6. 2020.“
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 25 -

za: 36, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem pekne.
--Bod č. 1/3
Personálne zmeny v orgánoch obchodných spoločností mesta Košice
p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod 1/3 Personálne zmeny v orgánoch obchodných
spoločností mesta Košice, otváram rozpravu nech sa páči, pán poslanec Filipko,
pravdepodobne.
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, chcel by som v prvom rade sa opýtať, lebo tu
teraz odznela informácia, ja som celkom nepochopil, že či aj pán Čop odstúpil z funkcie
predsedu predstavenstva, lebo pán Oberuč to povedal, pán Jakubov niečo naznačoval, že
pán Čop odstúpil, nerozumiem tomu, lebo ja mám pripravené nejaké uznesenie
s riešením orgánov dopravného podniku. Poprosím, aby pred mojím návrhom
a diskusiou sa vyjadril pán Čop, či to teda sa stalo alebo nie, od akého dáta.
p. Polaček, primátor mesta: Pri oboch pánoch som to pochopil ja tak, že ak pán Padyšák bude
zvolený za riaditeľa, obaja odstupujú. Neviem pán Oberuč, tak som to pochopil
správne? Pán riaditeľ tak som to pochopil správne? Otázka znie, ja neviem či to teraz
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treba dať písomne alebo ako, či stačí do zápisnice? Toto mi nie je jasné. Čiže tento úkon
je len formálny, pán poslanec Filipko musíte konať tak či tak, ak teda chcete mať nejakú
zmenu, nech sa páči.
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem, teda môžem pokračovať, keďže nedošlo k žiadnym
písomným aktom, tak musíme urobiť to odvolanie žiaľ právne, nevidím iné riešenie.
Ale dovoľte, aby som sa ešte predtým ako uvediem to uznesenie povedal, len možno
fakt niekoľko myšlienok. My sme s vedením podniku v pondelok, s predstavenstvom,
dozornou radou aj s pánom primátorom diskutovali 2 hodiny vyše, snažili sme sa ho
presviedčať, prosili sme ho, aby sme uzavreli túto vojnu, nezmyselnú, tendenčnú vojnu
proti podniku, kedy potrebujeme riešiť budúcnosť podniku a nie neustálymi kontrolami
zneisťovať, nedohľadným koncom zamestnancov, poslancov, verejnosť a všetci sú
rukojemníkmi hry, neviem asi vyšších záujmov, ale ja nie som zapojený do žiadnej hry
vyšších záujmov, lebo ja to nepotrebujem, a nikdy som tak nerobil. Pre mňa je
podstatná jedna vec, ktorú mi povedal pán Čop na rokovaní pred svedkami a povedal,
opravte ma ak to nepoviem celkom správne, že ja ako predseda dozornej rady, teda
disponujem oveľa viac informáciami ako on. To bola lichôtka pre mňa a preto mám
čisté svedomie vo svojom konaní, ktoré robím, v záujme dopravného podniku
a v záujme mesta. Ale je to prekvapujúce, že ja ako poslanec, člen dozornej rady, za
nejakú odmenu v desiatkach alebo možno stovkách Eur, mám viac informácii
o dopravnom podniku ako člen predstavenstva, ktorý má v stovkách, vyše tisíckach Eur,
za to odmenu, aby mal tie informácie, aby mal čas. Skutočne nechcem to rozvádzať, je
to smutné, ale chápem ľudské kapacity, fyzické sú obmedzené, preto nie je možné
zrejme vyhovieť a sedieť na dvoch takých vážnych postoch. To nás vlastne vedie
mnohých poslancov, ktorí preberáme zodpovednosť a v zmysle štatútu budeme konať.
V zmysle štatútu budeme konať aj vtedy, keď súd alebo prokurátor preukáže a dosiahne
sa preukázanie nejakého trestného činu, konkrétnej osoby či štatutára alebo štatutárov a
predložíme ich odvolanie, dnes sa to nepreukázalo. To znamená, nebolo by vhodné, aby
títo dvaja ľudia ďalej fungovali v predstavenstve spoločnosti či pán Čop, či pán Oberuč.
Pána Oberuča nechcem znevažovať, jeho prvé verejné vystúpenie pred poslancami, kde
klamal o tom, že použil iba verejne dostupné zdroje v svojej prezentácii, to bol prvý
vážny krok, ktorý ma nastavil. Neskôr som zistil, niektoré ďalšie jeho prvé aktivity
v podniku, nebudem ich rozvádzať, nastavilo ma to, videl som, že môžeme očakávať
v ďalších krokoch. A čo je riešenie. V predchádzajúcich rokoch fungovali rôzne modely
v predstavenstve štatutárnych orgánov spoločnosti, my navrhujeme, teda skupina
poslancov, ktorá ma poverila, aby som túto vec predložil, aby sme sa vrátili
k niektorému z tých štandardných modelov, ktoré fungovali v tejto spoločnosti, aby v
predstavenstve fungovali interní ľudia podniku a to konkrétne Ing. Roman Danko,
riaditeľ pre úsek dopravy a pán Emil Štofčo, ktorý má na starosti údržbu a pardon,
hľadám si papiere, ale nie som tak rýchly, tak isto, riaditeľ, s ktorými, s týmito ľuďmi
dokáže Generálny riaditeľ Padyšák komunikovať, títo ľudia dostanú zodpovednosť, áno
doplním, pán Štofčo je riaditeľom techniky a údržby má síce, mnohými vytýkaný, že
nemá vysokoškolský titul, ja by som to takto skutočne neriešil, má určité vzdelanie,
dosiahol isté tituly za menom, ale nie to je podstata, ale či dokáže pracovať a v
kolektíve robiť. Vzhľadom na to, že nechcem sám vyvolávať nejakú paniku
a rozširovanie ich životopisov dopredu, nevedel som kde to dospeje v tomto
zastupiteľstve, prosím dôverujte, podľa vyjadrenia pána Padyšáka dokáže s týmito
ľuďmi pracovať. Jednak pán Danko je človek na ktorom sú naviazané mnohé naše
licencie a činnosti vôbec dopravného podniku, čiže je to človek, bez ktorého by ani
podnik ani nemohol ísť ďalej. Pán Štofčo je nový, ale ujal sa svojej funkcie.
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Samozrejme že, možnože každý z týchto ľudí môže mať aj svojich nepriateľov,
možnože niektorí ľudia, s ktorými urobili nejaký krátky proces pre pochybenia, môžu
narozprávať rôzne veci, šíriť nejaké veci, prosím, ak budete mať pochybnosti obracajte
sa priamo na tento manažment podniku a žiadajte si vysvetlenie alebo na dozornú radu.
A posledným krokom v tom uznesení bude, aby sme pána Padyšáka určili za predsedu
predstavenstva spoločnosti, s tým, že ďalší dvaja budú iba členovia predstavenstva. Môj
návrh na uznesenie je teda nasledovný: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10
ods. 3 písm. j) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v neskorších predpisov, §12 pís.
d) Štatútu mesta Košice a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v obchodnej
spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice a. s. Bardejovská 6, 043 29 Košice, IČO
31701914, v ktorej mesto Košice ako jediný akcionár vykonáva pôsobnosť valného
zhromaždenia s účinnosťou ku dňu 31.07.2020 rozhodlo za A) odvoláva z funkcie člena
predstavenstva spoločnosti, Mgr. Marcela Čopa, Ing. Jozefa Oberuča, za B) menuje do
funkcie člena predstavenstva Ing. Romana Danka, Emila Štofča, Dipl. Mgmt. Za C)
určuje za predsedu predstavenstva spoločnosti Ing. Vladimíra Padyšáka. Koniec návrhu,
návrh predkladám návrhovej komisii.
p. Polaček, primátor mesta: Pán Jakubov má procedurálny návrh.
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne primátor, pán primátor, vy
vediete toto rokovanie je to aj naša zodpovednosť, prosím vás pekne, opäť pán kolega
Karaffa sedí bez rúška, sú 2 možnosti, buď ignoruje všetkých prítomných v tejto sále
vrátane vás alebo fakt má zdravotné problémy, lebo je veľmi bledý, prosím vás, buď mu
zavolajte rýchlu alebo nech sa ide dať vyšetriť, lebo nechceme sa dožiť toho, aby nám
tu skolaboval, ale fakt ak to tak nie je, je to už ignorovanie všetkých prítomných v tejto
sále.
p. Polaček, primátor mesta: Máte procedurálny návrh pán poslanec, lebo sedíte na zeleno.
p. Jakubov, poslanec MZ: Buď nech nasadí rúško alebo nech odíde.
p. Polaček, primátor mesta: Ja sa nebudem pýtať pána Karaffu na zdravotný stav, prosím
súkromne si to vybavte, sú výnimky v zákone, možnože je to 1 z nich. Skúste sa s
pánom poslancom to, porozprávať a verím, že vysvetli.
p. Jakubov, poslanec MZ: Potom je to arogancia, nehnevajte sa.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Dominik Karaffa, máte na to dokument, som je to v
poriadku, ak nie, prosím rešpektujte všetky tie veci, ktoré s tým súvisia. Rešpektujme sa
prosím navzájom. Pani námestníčka.
p. Gurbáľová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne, ja by som mala návrh, aby sa za
jednotlivé body pána Filipka hlasovalo jednotlivo, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh, nech sa páči.
Hlasovanie č. 26 -

za: 25, proti: 4, zdržali sa: 7

p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje s faktickou pán poslanec Špak.
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p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja sa chcem len takú kvázi legislatívnu vec opýtať
kolegýň alebo kolegov z právneho či personálneho, my keď teraz niekomu v
úvodzovkách zoberieme prácu alebo zrušíme mu zmluvu alebo ho odvoláme atď., je
tam nejaká možnosť pýtať si odstupné, napr. To znamená, či nie je lepšie, keď oni dajú
tú svoju, akože vzdanie sa mandátov, pripadne, my, len túto istotu chcem mať, či
náhodou niektorá z týchto funkcií alebo pozícii, im neumožní potom ešte si pýtať
odstupné, lebo my sme im zrušili vzťah.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobre budem samozrejme reagovať na
predrečníka, ale, teda na predkladateľa, ale samozrejme, že to čo sa pýtal kolega
poslanec Špak, bolo by dobré, keby niekto relevantne odpovedal, že či členovia
predstavenstva Dopravného podniku majú nárok na odstupné poprípade právnici mesta
alebo pán hlavný kontrolór, takisto som chcel poprosiť pána Filipka, ale keďže pani
námestníčka s procedúrou ma predbehla, rád by som hlasoval jednotlivo, keďže nie
naozaj všetkých ľudí poznám a nie, ako pán Ihnát raz trefne povedal, že neradi
hlasujeme ako teľatá, tak ani v tomto prípade by som to tak nechcel, to je mojej strany
všetko.
p. Polaček, primátor mesta: Ja po tom presvedčený, že pán Filipko má v tom úplne jasno, on
vám to celé vysvetlí, však má aj kandidátov. Nech sa páči s faktickou pán Gibóda a pán
Rovinský.
p. Gobóda, námestník primátora: Ďakujem veľmi pekne kolegovia, ja nemám problém
hlasovať o kandidátoch, ale očakával som, že aspoň medzi poslancami budú rozšírené
životopisy týchto kandidátov. Veľmi ma prekvapilo, že jeden z kandidátov do
predstavenstva nemá vysokoškolské vzdelanie a bola to téma, boli tu aj útoky na mňa
ako na predsedu výberovej komisie, ako je to možné. A preto som z toho sklamaný, že
teraz to, teraz to, teraz to kolegovia ako tolerujete, no je to, je to na vás, čiže mňa to ako
mu mrzí, že pán predkladateľ si nedal tú námahu a nezaslal nám životopisy
predkladaných kandidátov.
p. Polaček, primátor mesta: S procedurálnym návrhom pán poslanec Karafa nech sa páči.
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
procedurálny návrh, ktorý predniesla pani námestníčka, sa nám s kolegom vzadu javí
ako zmätočný a to z toho dôvodu, že pán poslanec Filipko predložil návrh uznesenia
v troch bodoch, po A odvoláva, po B menuje, po C určuje. V rámci toho, nie je teda
celkom jasné, či chcete hlasovať jednotlivo o bode A, B a C, alebo či chcete hlasovať
ešte k tomu jednotlivo aj v jednotlivých osobách. Preto navrhujem, aby sme hlasovali
ešte raz a teda v podstate, ten návrh bude formulovaný tak, že hlasovať jednotlivo
o bode A, B a C. Tzn. že po A odvoláva z funkcie člena predstavenstva spoločnosti
Mgr. Marcela Čopa a Ing. Jozef Oberuča. Po B menuje do funkcie samostatne, menuje
do funkcie člena predstavenstva Ing. Romana Danka a Emila Štofča, Dipl. Mgmt. a po
C samostatne, určuje za predsedu predstavenstva spoločnosti Ing. Vladimíra Padyšáka.
Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne hlasujeme, o návrhu pána poslanca.
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Hlasovanie č. 27 -

za: 20, proti: 0, zdržali sa: 14

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. S 2. procedurálnym návrhom pán
poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor, rovnako ako som naznačil v
rozprave vo faktickej poznámke, ja osobne chcem hlasovať o každom kandidátovi
zvlášť, preto dávam procedurálny návrh, ktorý nadväzuje na procedúru pána Karaffu a
žiaľ ospravedlňujem sa kolegom, ale nestotožňujem sa so zhromaďovaním ľudí a s
nejakou kategorizáciou, čiže o každom kandidátovi samostatne hlasovať.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, procedurálny návrh.
Hlasovanie č. 28 -

za: 24, proti: 1, zdržali sa: 12

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Pán poslanec Rovinský, nech sa páči,
faktická.
p. Rovinský, poslanec MZ: Vážené dámy, vážení páni, chcel by som len jednu poznámku ku
spôsobu rokovania tohoto poslaneckého zboru a poslaneckých zborov predtým. Pokiaľ
predtým primátora zavelil, že kto bude riaditeľom podniku a kto bude na akej funkcie o
takýchto veciach sa vôbec nediskutovalo, čo nebolo správne. Na druhej strane, tu
dochádzame k druhému extrému, že čokoľvek primátor navrhne, tak to dobré nie je.
Uvedomme si jednu vec, teraz tu nesedíme, tu sedíme ako valné zhromaždenie a. s., aj
takým spôsobom by toto rokovanie malo byť vedené. A to, že máme každý 1
zodpovednosť za túto akciovú spoločnosť, posledná poznámka, narábať s majetkom
mesta vo veľkej časti.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanca Saxa v diskusnom príspevku.
p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, vážený predsedajúci, kolegyne, kolegovia dovoľte
ako členovi dozornej rady Dopravného podniku sa vyjadriť a odprezentovať osobnú
skúsenosť s navrhovanými kandidátmi. Pán Ing. Danko ako tu bolo povedané, má
viazané licencie na svoju odbornosť, čiže pre dopravný podnik je veľmi dôležitý. A tak
ako bolo v minulosti, zvykom a ukázal sa ten model ako funkčný a to nie je len
predchádzajúce vedenie ale tá história je aj hlbšia, fungovala komunikácia, fungoval
dopravný podnik, v rámci možností. Čiže tento model ktorý je, to znamená predseda
predstavenstva je generálny riaditeľ, ktorý bol aj doteraz, v podstate pred nami model
a riaditelia sú ďalší členovia predstavenstva fungoval, čiže za to sa prihováram ja, aby
to bolo takto ďalej. Čo sa týka pána Emila Štofča, zrejme nemá vysokoškolské
vzdelanie ako bolo povedané, ale neviem, že to nie je asi podmienka na vykonávanie
takejto funkcie. To čo sme kritizovali keď pán Kizek sa stal víťazom výberového
konania, tak tam vyslovene bolo striktne dané, podmienka vysokoškolské vzdelanie.
A tuná takáto podmienka nie je a ja si myslím, že aj z osobnej pracovnej skúsenosti s
pánom Štofčom, si myslím že je na to vhodná osoba, aj keď ako bolo povedané, možno
nie každý ho obľubuje, keďže prišiel a začal robiť poriadky, niektorí ľudia museli odísť
z dopravného podniku a zrejme tí ho v láske mať nebudú. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Filipko, nech sa páči.
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p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pardon, komunikujeme tu s poslancom. Pán
námestník, spamätajte sa, lebo spomeňte si detaily, podmienka vysokoškolského
vzdelania bola stanovená pre generálneho riaditeľa dopravného podniku, ktorého ste
nám podsúvali. Členovia predstavenstva nikde nie je viazané, že musia mať
vysokoškolský titul, ale uisťujem vás, pán Štofčo momentálne je prihlásený, alebo
začína si štúdium ešte popri zamestnaní, okrem tých vedomostí a ukončených kurzov
a rôznych osvedčení, ktoré vlastní. Takže je to, je to hlúpe. Ospravedlňujem sa ešte raz,
kolegyne, kolegovia, že som tie životopisy neposlal, je v tom troška moja taká
subjektívna vec, prežívam, prežíval som dosť ťažké obdobie v súkromnom živote a bol
som už na pokraji zdravotných problémov, nemohol som sa venovať celkom príprave
na toto zastupiteľstvo, tieto uznesenia som dopisoval ešte dnes v noci, lebo mi
jednoducho nevyšiel na to čas ale nie preto, že sa mi nechcelo, mal som problémy
rodinné. Preto sa ešte raz ospravedlňujem, výrazne, teda dôrazne, všetkým poslancom,
že som vám neposlal tie životopisy, mrzí ma to, ale ja tým ľuďom dôverujem. A počuli
ste, mám asi viac vedomostí z dopravného podniku, prosím dôverujte mi. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Slivenská.
p. Slivenská, poslankyňa, MZ: Ďakujem pekne, ja by veľmi rada podporila tých dvoch pánov,
vôbec si nezakladám na nejakých vysokoškolských tituloch, takže to mi neprekáža, skôr
mi prekáža, že sa tu neprišli osobne odprezentovať možno, keďže v obchodnom registri
je konanie v mene spoločnosti akýkoľvek dvaja členovia predstavenstva môžu
podpisovať, tzn., že aj títo dvaja páni môžu samostatne podpísať v mene spoločnosti
akýkoľvek akt, preto navrhujem procedurálnym návrhom prerušiť rokovanie v tomto
bode a pokračovať na septembrovom zastupiteľstve s tým, aby boli osobne prizvaní títo
dvaja páni. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa, keď vás môžem poprosiť, prihláste sa zeleným
gombíkom ak teda chcete dať takúto procedúru, prosím dodržme, aby to bola procedúra,
je to procedurálny návrh, tak to mám vnímať. Skúste to ešte raz zeleným gombíkom to
zopakovať len v krátkosti, nech to máme pre poriadok. Tak. Nech sa páči pani
poslankyňa, viem už o čo ide.
p. Slivenská, poslankyňa, MZ: Predkladám procedurálny návrh na prerušenie rokovania
v tomto bode.
p. Polaček, primátor mesta: Hlasujeme o tomto návrhu.
Hlasovanie č. 29 -

za: 9, proti: 19, zdržali sa: 9

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh neprešiel. Pokračujeme ďalej. Pán poslanec Saxa má
faktickú, pravdupovediac neviem presne na koho, ale prosím povedzte najprv na koho.
p. Saxa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne, ja som viac menej chcel
poprosiť, aby sa nehlasovalo, už to vyšlo, takže je to v poriadku, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Dobre sa stalo vlastne, ak tomu rozumiem. Do diskusie, keď sa
nik nehlási, nech sa páči, je to vašich rukách. Ukončujem diskusiu.
p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem veľmi pekne, pán primátor, čítam
29

unesenie. Návrh na uznesenie k bodu číslo 1/3: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 10 ods. 3 písm. j) zákona č. 401/1990 Z. z. o meste Košice v znení neskorších
predpisov a § 12 písm. d) Štatútu mesta Košice a príslušných ustanovení Obchodného
zákonníka v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice a. s. Bardejovská 6,
043 29 Košice, IČO 31 701 914, v ktorej mesto Košice ako jediný akcionár vykonáva
pôsobnosť valného zhromaždenia, s účinnosťou ku dňu 31. 07. 2020 rozhodlo, za A)
odvoláva z funkcie člena predstavenstva spoločnosti Mgr. Marcela Čopa.“
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie č. 30 -

za: 23, proti: 4, zdržali sa: 10

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.
p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: V rámci tohto bodu je ďalšie meno: „Ing.
Jozefa Oberuča odvoláva“.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie č. 31 -

za: 22, proti: 3, zdržali sa: 12

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.
p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalej pokračujeme: „v bode B) menuje do
funkcie člena predstavenstva Ing. Romana Danka“.
p. Polaček, primátor mesta: Hlasujte, nech sa páči.
Hlasovanie č. 32 -

za: 25, proti: 1, zdržali sa: 11

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.
p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: V rámci bodu B) „menuje do funkcie člena
predstavenstva Emila Štofča, diplomovaného manažéra“.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 33 -

za: 23, proti: 2, zdržali sa: 12

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý.
p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Za C) určuje za predsedu predstavenstva
spoločnosti Ing. Vladimíra Padyšáka“.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 34 -

za: 26, proti: 3, zdržali sa: 7

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Všetko?
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p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Všetko.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, tento bod sme uzavreli a nakoľko je 11 hodín
vyhlasujem opäť skúsme len 5 minútovú prestávku, myslím, že to bude stačiť.
--Bod č. 1/4
Personálne zmeny v dozornej rade DPMK, a.s.
p. Polaček, primátor mesta: Po tejto krátkej prestávke prosím prezentujte sa, ak ste sa
neprezentovali prosím urobte tak, ďakujem pekne pokračujeme. Nasleduje bod 1/4
personálne zmeny v dozornej rade Dopravného podniku nech sa páči, otváram diskusiu,
pán poslanec Lesňák, nech sa páči.
p. Lesňák, poslanec MZ: Takže dobrý deň prajem, ďakujem za slovo ešte raz, dovoľte mi, aby
som predniesol môj návrh, návrh uznesenia bodu, k doplnenému bodu programu 1.4,
takže: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 písm. j) zákona
č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 12 písm. d) Štatútu
mesta Košice a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v obchodnej spoločnosti
Dopravný podnik mesta Košice a. s. so sídlom Bardejovská 6, 043 29 Košice, IČO
31 701 914, v ktorej mesto Košice ako jediný akcionár vykonáva pôsobnosť valného
zhromaždenia rozhodlo, za A berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena dozornej rady
spoločnosti ku dňu 25.06. Henricha Burdigu a za B na uvoľnený post menuje do funkcie
člena dozornej rady spoločnosti s účinnosťou ku dňu 31.07.2020 Ivetu Adamčíkovú.
Kolegyňu Adamčíkovú asi všetci poznáte z mestského zastupiteľstva, takže dovolil som
si ju nominovať na uvoľnený post v dozornej rade mestského podniku, toľko k tomuto.
Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Otváram diskusiu, ak nie, žiaden návrh, protinávrh, uzatváram
diskusiu v tomto bode a poprosím návrhovú komisiou.
p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia obdržala 1 návrh od pána
Milana Lesňáka: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 písm. j) zákona
č. 401/1990 Z. z. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 12 písm. d) Štatútu
mesta Košice a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v obchodnej spoločnosti
Dopravný podnik mesta Košice a. s. Bardejovská 6, 043 29 Košice, IČO 31 701 914, v
ktorej mesto Košice ako jediný akcionár vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia
rozhodlo: za A) berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena dozornej rady spoločnosti ku
dňu 25. 06. 2020 Henricha Burdigu, za B) menuje do funkcie člena dozornej rady
spoločnosti s účinnosťou ku dňu 31. 07. 2020 Ivetu Adamčíkovú.“
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 35 -

za: 24 + ručne p. Kovačevičová, proti: 0, zdržali sa: 5

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Skontrolujte hlasovacie zariadenie pani
poslankyni Kovačevičovej, prosím.
---
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Bod č. 2
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
p. Polaček, primátor mesta: Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice, nech
sa páči otváram rozpravu pán poslanec Djordjevič, pardon Filipko.
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, vážení prítomní. K správe hlavného kontrolóra
mám 1 požiadavku, pán hlavný kontrolór uvádza v správe, že napriek tomu, že sme ho
poverili vykonaním kontroly v materskej škôlke na Luníku IX, na Hrebendovej 3,
tuším, aby vykonal kontrolu, túto kontrolu nevykonal, medzičasom sa teda aj dozvedel,
že kontrolu v tomto subjekte vykonal vnútorný útvar magistrátu mesta Košice, teda
referát, o ktorom tu bola zmienka už v predchádzajúcich hodinách a on nemá
informácie aké kontrolné zistenia tam boli, respektíve píše v správe, že ak teda
požiadame, ja som s ním aj osobne v tejto veci rozprával, že teda tú kontrolu vykoná.
Nebudeme dnes zaväzovať vykonaním kontroly a pán primátor, žiadam vás, aby ste túto
sa správu z tej škôlky zaslali všetkým poslancom, aby sme sa oboznámili a na základe
nej sa rozhodneme, či poveríme hlavného kontrolóra ďalšou kontrolou v tomto subjekte
alebo nie. Nebudem dávať uznesenie, verím že stačí ak je to uvedené v zápisnici
a nemáte s tým problém, navyše aj kolega Djordjevič žiadal nejaké predloženie správ.
Čo sa týka môjho návrhu vo forme uznesenia, vzhľadom ku vydaným rozhodnutiam
jediného akcionára mesta Košice, k vyhradeniu si práva voči právnickým osobám
zriadeným alebo založeným mestom, čiže schvaľovanie rôznych úkonov právnych,
finančných, atď. dokonca personálnych, predkladám uznesenie: Mestské zastupiteľstvo
v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov, žiada hlavného kontrolóra predložiť
stanovisko k vydaným rozhodnutiam jediného akcionára mesto Košice, k vyhradeniu si
práva voči právnickým osobám, zriadeným alebo založeným mestom (obchodným
spoločnostiam
a organizáciám
mesta
Košice)
v súvislosti
s udeľovaním
predchádzajúceho písomného súhlasu štatutárneho orgánu akcionára. V stanovisku
posúdiť okrem iných skutočností aj zákonnosť, nadväznosť na ustanovenia Štatútu
mesta Košice a stanov spoločnosti, právne predpoklady v ostatných právnych predpisov,
v predpisoch ako aj primeranosť lehôt u vydávania predchádzajúcich písomných
súhlasov k jednotlivým úkonom stanovených v rozhodnutiach. V stanovisku posúdiť aj
oprávnenosť povinnosti vyžadovania súhlasu mesta k obsadzovaniu voľných miest
v rámci THP, o súhlas k vyplácaniu odmien mimo tarifného platu. To je 1. uznesenie, to
je stanovisko. Druhé, žiada hlavného kontrolóra vykonať kontrolu hospodárnosti,
efektívnosti, účelnosti a účinnosti vynakladaných finančných prostriedkov na dohody a
zmluvy uzatvárané s externými subjektmi a zároveň aj dohody o vykonávaní pracovnej
a mimopracovnej činnosti, príkazných zmlúv a iných dohôd so zamestnancami mesta
Košice, na zabezpečenie právneho a odborného poradenstva pre mesto Košice,
týkajúceho sa vybavovania agendy udeľovania predchádzajúcich písomných súhlasov
štatutárneho orgánu akcionára. V kontrole posúdiť aj možné porušovanie zákona
o verejnom obstarávaní pri posudzovaní súťažných podkladov, možný únik informácií
a nezákonné ovplyvňovanie tvorby súťažných podkladov, externými subjektmi alebo
zamestnancami mesta Košice, ak tieto osoby a subjekty neboli v procese prípravy
verejných obstarávaní zaviazané mlčanlivosťou, prípadne verejný obstarávateľ nemal
o nich vedomie. To je koniec návrhu, predložím ho návrhovej komisii. Veľmi dlhé by to
bolo toto všetko vysvetľovať. Pán hlavný kontrolór, v určitom slova zmysle sme s ním
komunikovali v tejto veci, nebráni sa tomu, dovysvetlíme si zámer, čo všetko žiadame.
Mám totiž kolegyne, kolegovia vážne podozrenie, keďže vlastnými kapacitami
nestíhalo posudzovanie týchto rôznych súhlasov verejných súťaží, objednávalo si túto
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službu cez externé subjekty alebo rôznymi inými dohodami cez zamestnancov
magistrátu, neviem, toto chcem aby preveril a je tu jedno to vážne podozrenie, môže
byť z toho že, ak súťažné podklady posudzoval externý subjekt vo verejnom obstarávaní
a obstarávateľ nemal o tom vedomie ako napr. mestský podnik, hociktorý, a títo externí
ľudia mohli ovplyvniť podmienky pre verejné súťaže, ja nehovorím, že to robili, ale
mohli to urobiť, minimálne mali byť uvedení v agende, v spisoch, mali podpísať
mlčanlivosť, ak sa tak stalo. Ja neviem, či sa tak stalo, ale mám vážne podozrenie, preto
tieto uznesenia navrhujem. Čo sa týka rozhodnutia jediného akcionára. Veľmi ma to
mrzí, dovoľte mi ešte veľmi krátko. Tieto rozhodnutia boli ešte vydávané ešte
primátorom Rašim.
p. Polaček, primátor mesta: Dohodneme sa, že je to váš druhý príspevok.
p. Filipko, poslanec MZ: Áno, ďakujem, budem ho končiť, pol minúty.
p. Polaček, primátor mesta: To je jedno je to 6. minúta.
p. Filipko, poslanec MZ: Boli podpisované primátorom Rašim a jeho námestníkom
Petruškom, v istom čase za istých vážnych podmienok. Oni majú zrejme naviazanosť na
paragrafy Štatútu mesta, ktorý sa medzitým zmenil a rozhodnutia akcionára, teda
povinnosť vyžadovať súhlas pri obsadení postov THP, toto vzniklo na nejakých
poradách medzi riaditeľmi podnikov a riaditeľom magistrátu, tuším. Nech sa na to
pozrú kompetentní ľudia, či to takto skutočne má byť a postavme nové podmienky, aby
tie mestské podmienky fungovali, dovtedy počkáme si na stanovisko a kontrolu.
Ďakujem pekne, mrzí ma, že som vás zdržal, bolo to dôležité.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec dovoľte som zareagoval. Poslednou
vetou ste sa demaskovali. Ja nemám problém s kontrolou, to nie je problém. Tú vetu,
ktorú ste vyslovili, hovorí o tom, čo sa tu dnes vlastne deje. Vy chcete navodiť debatu o
tom, aby mesto Košice už úplne stratilo možnosť kontrolovať mestské podniky a celý
čas ide o Dopravný podnik mesta Košice. Lebo kontrola zistí, bude fajn, nebude fajn, to
nie podstatné. Idete navodiť do budúcnosti systém, otvoriť to a aby neexistovali do
budúcna žiadne kontrolné mechanizmy mesta Košice k tomu, aby mohlo kontrolovať
podniky a organizácie a áno, je to tak, dnes sa snaží mesto komunikovať s
organizáciami a brzdiť ich pri nábore ľudí, brzdí ich výdaje, debatuje, hľadá spôsoby,
pretože tie náklady sú obrovské na všetkých stranách napr. pri personálnych, ale aj pri
iných, pri rôznych súhlasoch, ktoré si to dávno predtým, to nie môj výmysel, dávno pred
tým nastavilo, v rámci komunikácie s podnikmi. Som presvedčený, že celý deň tu ide
len o jednu vec, úplne odseknúť, odrezať mesto, aby sa nevedelo pýtať, aby nemalo
informácie a nekládlo odpor. Ide vám o to, aby sme sa vrátili v čase niekde, aby úplne,
to čo sa predviedlo teraz je o tom, aby sme absolútne nemohli vidieť do sivých miest, v
tomto prípade Dopravného podniku. Pán poslanec Filipko nech sa páči, faktická.
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem, pán primátor, vôbec som to nepovedal. Ja chcem práve
vyzvať všetkých tu kolegov v dozorných radách mestských spoločností, posúďte
a vyjadrite sa či tento systém je efektívny a funkčný, ktorý je v súčasnosti. Ja som si dal
vytiahnuť z dopravných podnikov na Slovensku, aké obmedzenia majú pri
rozhodnutiach. Je to neporovnateľne iné, niektorí nad 30 tis., niektorí nad 100 tis.,
niektorí nič, niektorí nad 200 tis., áno pri investičných akciách, mimo plánu
investičných akcií. To znamená, že fungujú pružnejšie a ja som videl termíny
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vybavovania predbežných súhlasov, koľko to týždňov, mesiacov niekedy trvalo
a myslím si, že pán primátor vy to nezvládate. My chceme nastaviť pružný systém, ja
som sa dohodol s kolegom poslancom, ktorý to chcel dnes zrušiť celé, aby sme počkali
na výsledky a nastavili pružný, efektívny, prehľadný, korektný systém riadenia
mestských podnikov. Ďakujem
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa, nech sa páči. Pán poslanec Jakubov pán
poslanec, už nosí rúško, takže verím, že ste sa dohodli.
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Nedohodli, ale dobre. K otázke zodpovednosti.
Zodpovednosť za škodu spôsobenú výkonom funkcie člena predstavenstva a táto
zodpovednosť je upravená v obchodnom zákonníku najmä tak, že členovia
predstavenstva sú povinní pri výkone svojej funkcie postupovať s náležitou
starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v
súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Obchodný zákonník ďalej
uvádza povinnosť zaoberať, zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadní všetky dostupné
informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia atď., atď., atď., trestné právo ako Ultima
ratio rovnako počíta so zodpovednosťou v prípade porušenia zákonných povinnosti a
spôsobenia škody, čiže ja si myslím a mám pred sebou a budem sa musieť prihlásiť ešte.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Jakubov.
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor. Pán primátor
myslím si, že nie najšťastnejšie to vnímate, ak si myslíte, že je záujmom tohoto
zastupiteľstva ochromiť činnosť magistrátu, či už jeho kontrolnú činnosť alebo právo
vstupovať do toho, čo môže v mestských podnikoch. Ja si myslím, že zastupiteľstvo je
tak ako vyvolený orgán a samozrejme má právo, čiastočne riadiť a čiastočne
kontrolovať. A pán primátor ja za to nemôžem, že na začiatku ste mali za sebou zhruba
80 % poslancov tohto zastupiteľstva a postupne možno nie je vhodnou komunikáciou aj
z vašej strany, došlo k tomu, že dnes máte proti sebe 80 % zastupiteľstva, ďakujem
pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Saxa.
p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som chcel požiadať pána kontrolóra, rovno
prečítam návrh na uznesenie, potom zdôvodním v krátkosti. Mestské zastupiteľstvo
v zmysle príslušných predpisov, žiada hlavného kontrolóra o vykonanie kontroly
v Dopravnom podniku mesta Košice, a. s., pri postupe a príprave verejného
obstarávania, zadávania súťažných podmienok, pri predmete zákazky ,,Oleje a mazivá
do vozidiel MHD v roku 2020“. Krátke zdôvodnenie. Touto súťažou sa Dopravný
podnik začal zaoberať v januári 2020 tohto roku, prebiehal postup, kde boli upravované
resp. pripomienkované podmienky súťaže aj pánom riaditeľom magistrátu. Proces celý
prebiehal myslím že celkom fajn, až do chvíle, kedy bola vyhlásená zákazka, resp. bol
udelený súhlas, predchádzajúci súhlas, až na to potom prišiel mail, že je pán riaditeľ
v konflikte záujmov. Tak na základe toho, podľa mojich informácií, bola súťaž zrušená
v dopravnom podniku. Možno aj preto tie súťaže verejného obstarávania niekedy trvajú
dlho, lebo tie procesy sú nastavené ako sú, čiže aj toto by možno, čo sa týka rýchlosti,
mesto Košice a oznámenie o konflikte záujmov, keby prišlo skôr, možno by sa k tomu
nemuselo pristúpiť. Preto vás poprosím, aby ste vykonali kontrolu, čo sa týka tohto
verejného obstarávania, tejto súťaže. Ďakujem.
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc, nech sa páči.
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne, v prípade, že presiahnem 3 minúty, prosím
o 2. vystúpenie spoločne. Ja by dom chcel povedať, že každá minca má 2. strany, vážení
kolegovia a tak ako jabloň krásne zakvitnutá na jar, keby som na tú istú jabloň pozrel
v zime, tak vidím starý strom, ktorý nie je veľmi vábny, a prečo to hovorím. Keď si
prečítam správu kontrolóra o činnosti z úradu verejného kontrolóra a kontrolné zistenia
na meste Košice čiže na magistráte, citujem, idem v odrážkach - nedodržiavanie
smernice o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, nedodržiavanie článku smernice
o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, porušenie finančnej disciplíny zo zákona
o rozpočtových pravidlách verejnej správy, porušenie finančnej disciplíny zo zákona
o rozpočtových pravidlách verejnej správy, nedodržiavanie § 4 ods. 8 zákona
o účtovníctve, nedodržanie metodického usmernenia ministerstva financií a vysvetlenia
ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, nedôsledná aplikácia zákona o
finančnej kontrole, audite a internej smernice na zabezpečenie vykonávania finančnej
kontroly. Koľko 8, 9, porušenie zákona, nedodržiavanie smernice a tak ďalej, keď to
prenesiem na to čo sme zažili s DPMK pred malou chvíľou, keby tu bol nejaký šikovný
poslanec, tak sa postaví pred magistrát a povie, že na základe kontrolných zistení úradu
kontrolóra, kde je nedodržiavanie zákona, nedodržiavanie smernice dáva trestné
oznámenie na magistrát a na primátora. Všetky média by to zavrhli. Ale ja poviem teraz
osobne, že odkedy som štatutár mestskej časti, to beriem trošku inak a povedal by som
že je to nefér, ak by to niekto spravil, a tak isto hovorím, že je to nefér čo sa stalo
v DPMK. Jednak ohľadom tej kontroly, ktorá naozaj nebola hodná primátora, lebo ešte
aj NAKA keď ide kontrolovať kauzu ,,dobytkár“, tak tí obvinení majú právo byť na
mieste prehliadky, alebo majú právo, aby tam bola poverená osoba. Tu štatutár mesta
vojde do akciovej spoločnosti, kde v rámci pracovnoprávnych vzťahov, riaditeľovi nie
je nadriadený, lebo je to akciovka a v čase jeho neprítomnosti, bez jeho vedomosti,
vojde do kancelárie a strávi tam 7 hodín. Môžeme si o tom myslieť čo chceme, ale
z môjho pohľadu je to neetické, nesprávne a nehodné. Ak sa vrátim k pointe, ak by som
vychádzal z tejto správy kontrolóra, dá sa okolo toho spraviť veľké divadlo, ale bolo by
to nefér voči vám. A tak isto si myslím a opakujem to znova, nesúďme DPMK pre tých
ako nerozhodné relevantné orgány, lebo dať trestné oznámenie, v dnešnej dobe je veľmi
ľahké, ale platí prezumpcia neviny a to neznamená, že to tak bolo, ako to osoba
popisuje. A 2. vec, ktorú chcem povedať, tá je trošku taká osobná a nechcem ani z toho
robiť divadlo, ale skôr než to vytiahne niekto iný, lebo som obviňovaný ja z tých vecí,
na základe správy kontrolóra, som sa dočítal, že fľaša ktorú som dostal od primátora na
prvej návšteve, na prvej a poslednej návšteve KVP k svojim narodeninám, bola
z mestských peňazí. Tam som si povedal, že nebudem sa k tomu vyjadrovať, lebo je to
pod moju úroveň. Ale teraz som sa dočítal, že ešte aj kytica, ktorú som dostal na svadbu
bola z mestských peňazí. Ako nehnevajte sa, ale mne to je trápne. Ja mám 35
zamestnancov, ale každému jednému kupujem fľašu a kvet zo svojich peňazí. Keď má
niekto jubileum, sa skladáme ja, zástupca, prednosta a kontrolór a kupujeme zo svojich
peňazí. Nie je vhodné, ja som si myslel, že mi to dávate ako priateľovi, nie ako
štatutárovi, ale hlboko som sa mýlil a ospravedlňujem sa občanom, že k tomu vôbec
došlo.
p. Polaček, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Djordjevič, nech sa páči.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor, chcel som v
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rozprave k tomuto sa vrátiť, ale že, keďže pán poslanec Lörinc prečítal väčšinu porušení
a značných pre prešľapov zo strany magistrátu a konkrétne vedenia mesta, tak chcem
pripomenúť, že prepojil 2 témy DPMK a tému repre fond a pri prejednávaní repre fondu
mi bolo povedané odcitujem len tie podstatné pasáže. Skúsime si to vysvetliť pán
Djordjevič, lebo vaše šokantné usvedčenia, populistické útoky s úmyslom očierniť
prácu vedenia sú vytrhnuté z kontextu, mohol by ste sa pán poslanec môže byť aj
bulvárom, takýmto veľmi nepekným spôsobom ste zmanipulovali pol Košíc, faktom je,
že smernicu, ktorú používame k repre fondu urobili ľudia ešte okolo pána Rašiho, tých
klamstiev, lží a prekrúcačiek je naozaj plno, len útočíte, urážate, prosím začnite sa
ospravedlňovať, ja vás vyzývam. Tak ja vás vyzývam, prečítajte si správu kontrolóra
a ospravedlňte sa vy.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Vďaka slovo, ja nadviažem na kolegu Laca
Lörinca, áno to, čo sa odohralo v dopravnom podniku, ja som povedal, že ste predviedli
ďalšie také krásne dno a som zvedavý kam ešte dokážete hlboko klesnúť. K tým
mestským podnikom, viete už tu bola spomínaná nešťastná karanténa, sanačka, vy ste
nedokázali na Jarmočnej zmanažovať ani plechovú búdu a vznikla z toho 60 tisícová
sekera a chcete riadiť mestské podniky. Chcem vás poprosiť, neduste ich, dajte im
voľnú ruku a ono to bude fungovať, lebo zatiaľ dusíte všetko a sa tu dusíme všetci už
rok a pol a vlastne nepohli sme sa nikam. K tým sivým zónam, pán primátor ktoré si
spomínal, taká úvaha, že keď sú sivé zóny niekde v podnikoch, prečo sa po prevalení
toho škandálu s dvojnásobnými platbami toho uniknutého mailu, menili všetky
prístupové heslá a mená na všetkých počítačoch v magistráte, ste sa niečoho báli? To ja
asi všetko, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Nie, popritom sme zistili aj hackerské útoky na magistrát, tak sa
popri tom ako úplne nejaká druhá vec riešili aj tieto veci. Pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, vážení kolegovia dal som si
záväzok, že dnes bude, čo najstručnejšie, ale toto ma dosť prekvapilo, keďže táto
faktická je na predrečníka pána poslanca Lörinca. Zmenil názor, už má mandát, už vidí
tú zodpovednosť, už mu nevadí tých 7 či 8 prehreškov je rád, že ľudia sa nepostavili
pred magistrát, lebo to chápe a vie, že treba počkať na orgány, ktoré sa tomu venujú a až
potom možno zabrať. Možno keď budem mať chvíľu čas, tak preložím túto jeho reč do
jeho rétorike spred 2 a pol, troch rokov, keď tu nahnal 2 tis. ľudí kvôli veciam, ktoré
nemal ničím podložené, keď vôbec nešlo o to, že kto a či naozaj povolaný človek pri
napr. v kauze EEI rozhodne, či je to zlé alebo nie. Jeho pocity spôsobili to, že sme, kde
sme, tzn. tak som preklenul z jednej témy a druhú na repre fond, tak ja si dovolím teraz
povedať, že toto je taký dvojitý meter, že som asi dvojitejší ešte nevidel.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pani poslankyňa Iľaščíková.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ďakujem za slovo, nebudem tu rozoberať správy z kontrol, je
to hanba, čo sme sa tam mohli všetky dočítať, ale mám 1 návrh, týka sa to smernice, aj
keď my smernicu ako poslanci neschvaľujeme, lebo ak dobre to predpokladám je to
interná smernica, ale predsa prečítam ten návrh: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
žiada primátora mesta Košice, aby najneskôr na decembrové rokovanie MZ predložil
aktualizovanú smernicu o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a
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propagačné účely mesta Košice (účinná od 01.07.2017) v ktorej budú zapracované
odporúčania hlavného kontrolóra mesta Košice v zmysle správy o výsledkoch kontrol
predložené na rokovaní MZ dňa 30. 07.2020.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pani poslankyňa, smernica je schválená od 27.
júla 2020, dám ju teraz nafotiť, môžete ju mať a verím, že pán kontrolór sa k nej
vyjadrí, prešla jeho rukami a nech on vyjadrí svoj názor, možno si to vieme uľahčiť keď
teda súhlasíte, teda budem aj rád, keď pán kontrolór možnože sa k téme vyjadrí.
Poprosím oddelenie, ak má niekto konkrétne záujem o túto smernicu, bude mu teraz tu
nafotená, mám ju pred sebou. Neviem či všetci chcú alebo len niektorí, to už nech
organizačné oddelenie urobí ale prioritne pani Iľaščíkovej. Pán poslanec Blanár.
p. Blanár, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán primátor. Tak ako už moji predrečníci
povedali z pohľadu mestských podnikov, chcem sa napojiť na tému pána Filipka je
predseda dozornej rady Dopravného podniku, ja som predseda dozornej rady v
Tepelnom hospodárstve, za mnou nasleduje kolega Karaffa, ktorý je predseda dozornej
rady v Bytovom podniku, takže by som rád na tému toho rozhodnutia jedného
akcionára. Už dosť dlhú dobu sa bavíme na túto tému, aj na pracovných stretnutiach,
ktoré mali ako dozorná rada, prípadne vedenie tepelného hospodárstva a taktiež vedenie
magistrátu, že táto činnosť je dosť časovo náročná, dáva polená pod nohy v prípade
rozhodnutí, hlavne pružných rozhodnutí vedeniu podniku a bolo by dobré, prehodnotiť
či rozhodnutia sú potrebné naozaj alebo jednoducho nie. Kontrola je viacnásobná, v
každom podniku je dozorná rada, v každom podniku dozorná rada skladá účty, každý
podnik postupuje podľa systému elektronického Josephine, čiže všetky veci, ktoré sa
obstarávajú sú strážené aj referátmi magistrátu, aj bez tohto rozhodnutia. Takže naozaj
dávam na zváženie a pripájam sa z mojej strany k opodstatnenej kritike, toto
rozhodnutie jedného akcionára zväzuje ruky štatutárom mestských podnikov, vybrali
sme ich transparentne, dali sme im dobré platy, majú našu dôveru, neviem prečo ich
chceme niekoľkonásobne kontrolovať. To je môj pohľad na vec. Ak sa vedenie mesta
naďalej rozhodne, že toto rozhodnutie bude uplatňovať, žiadam každopádne, aby sa
prijali také opatrenia, aby časove náročnosti sa skrátili na dni, nie na týždne, pretože
naozaj tieto rozhodnutia sú častokrát o týždňoch, niekedy v mesiacoch. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Poslanec Karaffa, nech sa páči.
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, najprv by som sa chcel opýtať pána kontrolóra,
myslím niekedy v apríli ste vykonali kontrolu na Základnej škole Trebišovská v
súvislosti s užívaním jedného mestského pozemku, jedného nájomného vzťahu. Chcel
by som vedieť či máte nejakú informáciu z magistrátu, ako sa k tomu postavilo vedenie
mesta. Bavíme sa o ujme ročne cca 10 tis. Eur vzhľadom na to, ako je uzatvorená
nájomná zmluva, ide o dlhodobý problém, o ktorom riaditeľ Základnej školy vie. A
teraz druhá časť, tá sa týka rozhodnutia jediného akcionára a konkrétne návrhu, ktorý
predložil môj poslanecký kolega, pán poslanec Filipko, tu vás žiadam skutočne
o podporu. Ku mne sa dostal aj 1 prehľad a keďže sedím aj v dozornej rade v Bytovom
podniku mesta Košice, komunikujeme skutočne intenzívne problémy podniku a
komunikáciu medzi mestom a medzi podnikom, ktorá sa za ostatné obdobie podľa
mojich informácií zlepšila, ale skutočne nemyslím si, že, ak máme manažérov,
konateľov a predsedov predstavenstiev, ktorí zarábajú a aj niekoľko tisíc Eur a tak, že je
celkom dôstojné a celkom zmysluplné, aby sa pri zákazkách na nákup tovarov a
objednávanie služieb nad sumu 5 tis. Eur bez DPH obracali na referát riadenia podnikov
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a žiadali si súhlas. Rovnako myslím, že to tu už aj dnes odznelo, je potrebný súhlas na
uzatvorenie pracovnej zmluvy. Však to je úplne normálna vec. To si viete predstaviť, že
ako starostovia, by ste sa museli obracať na zastupiteľstvo či vôbec môžete uzatvoriť
nejakú pracovnú zmluvu? Máme len 4 roky na to, aby sme niečo dokázali a to isté platí
aj pre riaditeľov mestských podnikov, ktorí môžu byť následne odvolaní, ak máme
zbytočne strácať čas rôznymi kontrolami, predbežnými, následnými, v podstate brzdí to
tu prácu a nevedia sa častokrát pohnúť štatutári ďalej a počúvam sťažnosti od viacerých
riaditeľov viacerých mestských podnikov, čiže v tejto chvíli je pripravený návrh na
zmenu rozhodnutia jediného akcionára v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta
Košice, ale dohodli sme sa tak, že ho zatiaľ nepredložíme a že si počkáme na výsledky
kontroly. Toľko z mojej strany, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič s faktickou na pána Karaffu.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pán primátor, ja mám faktickú
poznámku na kolegu, že už len niečo cez 2 roky nie 4 roky nás čaká, pre niekoho
bohužiaľ, niekoho pre občanov bohudik, ale keď sme už pritom schvaľovaní a pri tých
procesoch, tak tu mám oficiálnu odpoveď na moju žiadosť o sprístupnenie informácie z
mestského podniku, teda K13, kde doslova mliečko do kávy nemôžu kúpiť bez súhlasu
z magistrátu a súvisí to s otvorením kaviarne keď 18. mája, keď už sa uvoľňovali
pravidlá a ľudia sa zgrupovali, bol som tam osobne, mám to nafotené, ležali tam na
tráve, nemohli si dať ani kávu ani nič, lebo bola zavretá. 11. 5. zasielali žiadosť na
nákup potravín až 18. 5. vo večerných hodinách, no bravó, bravó, výborne to funguje 7
dní dáte návrh na mliečko do smotany, ako klobúk dole pred vami, tam hore.
p. Polaček, primátor mesta: Idete pán poslanec, nech sa páči.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, takže, čo sa týka, nerád by som bol, aby sme tu
o repre fonde hovorili do rána, je potrebné, aby aj verejnosť aj tí, ktorí si tú obsiahlu
správu nečítali, spomenúť tie najdôležitejšie veci, bez akýchkoľvek útokov, emócii,
takže ideme na to. Štatút mesta Košice, hovorí sa o užívaní repre fondu, ktorý
bezprostredne súvisí s činnosťou mesta, smernica hovorí o nevyhnutnom rozsahu a
hovorí o maximálnej hospodárnosti a účelnosti no dúfam, že tam tých 18 tekíl nebolo.
Kytice sa dávajú oficiálnym hosťom, prípadne zamestnancom pri odchode do
dôchodku. Vy ste sa tam obdarovali pre potešenie, spestrenie dňa asi, predchádzajúci
primátori mali nižší repre fond a aj tak nevyčerpali celý, vy takmer do centa. Námestníci
kozmetické vreckovky, žuvačky, lieskové oriešky, tyčinky musli, podľa správy
kontrolóra, žiaľ toto nie je jedlo. Stravné. Námestník na pracovnej ceste konzumoval
pivo porušenie finančnej disciplíny, ak tam bol ako člen KFA mala to mala platiť KFA,
kvety, kytičky, torta k narodeninám pre pána námestníka, maliny, čučoriedky opäť
žuvačky. Primátor kulmy do tomboly, zákusky, návštevy garbiarskej ulice so stovkami
ruží, stovkami zákuskov ako keby bežala a vrcholila kampaň na budúce komunálne
voľby. Sky box, alko vo veľkom množstve bez evidencie navštívených osôb, bez
akýchkoľvek prezenčných listín, začiatkom roka 2019 zrejme ešte doznievali oslavy, že
ste sa tu dostali, samozrejme ľudia vás tu dostali, nie vy sami,10 fliaš a vedúca
kancelárie primátora povedala, že to len asi tak, pre prípad potreby do zásoby, no však v
Metre bol nákup takmer za 600,- Eur, rezne, tataráčik, nealko, pracovný obed
zástupcom mesta. Vy nedostávate lístky? 3 perá pre riaditeľov mestských podnikov za
175,- Eur, nuž ja som si v kampani robil perá za 30 centov, aj tie som mal problém
zaplatiť, no ale, tak vy si vy žijete na veľkej nohe ako som spomenul 18 tekíl, 6 pív, 4
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slivovice to boli hostia pri posedení svätej Alžbety. Nedostatočné pohostenie v mestskej
časti Poľov pri koncerte, nuž pán primátor siahne do vrecka, on to vlastne dodotuje z
repre fondu, však nie z vlastného. Bločky v cudzom jazyku, spomínaný nápoj pornstar,
neviem ako sa mieša, dúfam, že raz ho niekde v zahraničí ochutnám a to je z mojej
strany toľko k tomu, že myslím, že sa vám nemám za čo ospravedlňovať, odhalil som
dobré veci.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc, pani poslankyňa Kovačevičová, nech sa páči
faktická.
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len reagujúc na kolegu, aj na tú diskusia, lebo
vidím že si zapisujete podrobne, pán primátor, chcel by som dať procedúru, aby
v prípade, že bude ukončená diskusia, aby ste nemali 10 minútový monológ bez
možnosti reakcie, ale len uvediete návrhovú komisiu. Ak sa potrebujete vyjadriť,
samozrejme rešpektujem vaše právo predsedajúceho, ale dajte možnosť diskutovať
k tomu.
p. Polaček, primátor mesta: Ubezpečujem vás, že nehodlám absolútne zasahovať do diskusie
nejakým spôsobom, takže nemusíte mať obavu. Pani poslankyňa Kovačevičová.
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja budem reagovať len na predrečníka
pána Djordjeviča, toto všetko menoval, čo sa v rámci repre fondu prejedlo, prepilo, na
čo sa minulo. Ja som štatutár v mestskej časti šiestym rokom a možno nejakí poslanci
nevedia alebo aj obyvatelia v podstate existujú krycie listy, platobné poukazy, existuje
vlastne zákon o finančnej kontrole a audite, čiže tie dokumenty, vyberajú sa peniaze
z pokladne, mňa by zaujímalo, v podstate kto tie dokumenty podpisoval, pretože to
nepodpisuje len, to nejdem teraz ochraňovať alebo nedajbože pána primátora nejak
zastávať v týchto veciach, ale je to ekonomické oddelenie a ja sa pýtam, či mesto
Košice rozpustilo ekonomické oddelenie, je tu šéfka ekonomického oddelenia,
jednoducho tam máte kolónky, položky, či je to v súlade s objednávkou, zákonom,
rozpočtom, smernicou, akým účtovným predpisom, čiže mňa by technicky, naozaj by
som to niekedy chcela vidieť, kto sa pod to podpísal, ktorý zamestnanec a určite to je na
padáka.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin.
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Pán Gibóda, 4 krát balenia žuvačiek, nealko
Kaufland v rozpore so smernicou 24,90 Eur, 2,37 Eur Lidl 3 ks kozmetické vreckovky,
v rozpore so smernicou, 21,03 Eur kytica pre námestníčku z repre, v rozpore so
smernicou, to nemáte vo vlastnej kešni 20,- Eur, zaplatiť námestníčke kvietok? Pani
námestníčka Gurbaľová nákup v Metre v ňom nejaké kozmetické utierky, v rozpore so
smernicou, kytica kvetov 49,90 Eur, ruža 7,- Eur, porušenie smernice, jubileum
zamestnancov úradu 28,50 Eur, opäť ružičky, opäť porušenie smernice, 166,- Eur, 4
doklady bez údajov o tom, za akým účelom bol nákup realizovaný, 7,96 Eur Kaufland
žuvačky Orbit, 5,56 Eur Billa bola 2x maliny, 2x čučoriedky, 6,08 Eur Billa 2x
čučoriedky, 1x homikaki, 7,78 Lidl lieskové orechy, mandle, hrozno, kaki, žuvačky
Orbit. Žuvačky Orbit alebo žuvačky a pochutiny sú v rozpore so smernicou, na tú
smernicu, ktorú urobil Raši, na ktorú sa pán primátor vyhovára ale je to v rozpore. Ku
pánovi primátorovi, Metro 10 fliaš alkoholu 233,- Eur, Central Pub 73,07 Eur rezne,
tatarák, pivečko. Vraj pracovný obed o 23:15 večer, aj ja by som taký obed chcel mať
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na polnoc. Fľaša Jagermejster 14,08 Eur v pokladni alebo do dokladov napísané, že
prijatie Schustera, to je výsmech pre pána Schustera. 96,07 Eur Planeoelektro
teplovzdušná kulma, kávovar, podlahový vysávač. Pán primátor, ja som za 14 rokov dal
do tomboly 5 cien, 5 skútrov v hodnote 1000,- Eur každý jeden, z vlastného, nie
z úradného, nie z repre. 19,89 Eur marhuľovica Jelínek pre košického arcibiskupa, ja
som myslel, že do frasa iba víno pijú a zistím, že ešte aj marhuľovicu, to fakt 20,- Eur je
problém zaplatiť, takú marhuľovicu ako dar, niekde idete? 80,50 Eur 18 ks tekily, 6x
pivo, 4x slivovica, to bolo vraj pohostenie pri príležitosti podávania polievky Sv.
Alžbety, tá by sa v hrobe obracala. Prepáčte, no ale vedenie mesta, naozaj, naozaj to čo
mám napísané, to vystihuje súčasné vedenie mesta, že repre sa prežiera, vedenie mesta
zlyháva, všetci traja, pán primátor, pán námestník, pani námestníčka, by ste mali
odstúpiť.
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník.
p. Gibóda, námestník primátora: Ďakujem za slovo. Začnem najprv kolegovia reakciou na
pána poslanca, ktorý Lörinca a starostu, ktorý povedal, že aj vzhľadom na tú kontrolu a,
resp. riešenie, a prepojil to s dopravným podnikom, nesúhlasím s jeho pohľadom, ktorý
teraz najnovšie nadobudol, nakoľko niekedy je potrebné prísť a povedať, aký je stav,
možno aj tušený, aby mohli následne príslušné orgány konať. Dnes sme tu vlastne aj
vďaka tomu, že poslanec konal a vykonal si svoju poslaneckú činnosť a preto tu dnes
sedíme prerokovávame správu kontrolóra, tzn. povedať, že niekedy niečo sa mi nezdá,
nie je podľa mňa správne, že by sme mali čakať, až na výsledok, keď vieme, že sú
nejaké pochybenia. A ja sa osobne chcem za tieto pochybenia z mojej strany aj zo
strany pani námestníčky ospravedlniť. Konali sme v dobrej viere v rámci tých pravidiel
a tak ako sme boli o tom informovaní a boli sme vlastne touto správou kontrolóra mesta
Košice poučení, na základe čoho bola vypracovaná nová smernica, verím, že už aj naši
pracovníci všetkých sekretariátov budú pristupovať dôslednejšie, ku tomu ako bolo
spomenuté, vypĺňaniu krycích listov a pod. tak, aby obsahovali všetky informácie a aby
sa nestávalo to, na čo poukázal pán poslanec a bolo to napísané na zadnej strane bločku,
že je to prijatie Schustera, ale do krycieho listu sa malo dostať, že je to prijatie pána
prezidenta Schustera, čiže za toto sa chcem ospravedlniť, verím, že to už zlepšíme. Za
seba osobne môžem povedať, že nie je vždycky jednoduché a pohodlné reprezentovať
mesto Košice, mnohí z vás si asi nemusia ukrajovať zo svojich víkendov alebo
večerných časov, aby mohli vykonávať túto činnosť a keď je niekto starostom a teraz
nechcem uraziť pána poslanca starostu Karabina, ale mestské časti ako je Pereš asi má
menej kontaktov s takýmito osobami alebo pri takýchto príležitostiach ako primátor
mesta Košice. Tým nechcem ospravedlniť niektoré pochybenia, ktoré tam boli uvedené
a áno, aj ja si beriem svoje poučenie z tohoto prípadu, ale chcem len povedať to, že to
porovnávanie sa, je niekedy, viete to ako keby sme sa teraz išli porovnávať s tým, že
koľko oficiálnych návštev a na akej úrovni prijíma prezidentka Slovenskej republiky,
takže asi toľko k tomu. Ešte raz ospravedlňujem aj vám, aj všetkým obyvateľom mesta,
že sme tuná už asi štvrtýkrát a riešime túto záležitosť, mrzí ma to.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa s faktickou.
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, kolegyne, kolegovia, pán
námestník, vrátim sa k tomu rozhodnutia jediného akcionára, jediného spoločníka v
iných spoločnostiach s inou právnou formou, keď som pripravoval podanie trestného
oznámenia v súvislosti s prevodom bytov, ktoré robil bytový podnik, hľadal som ten
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právny konštrukt, narazil som vlastne na jednu takú vec, že ten konateľ Ujpál...
p. Polaček, primátor mesta: Na koho reagujete?
p. Karaffa, poslanec MZ: Na pána námestníka
p. Gibóda, námestník primátora: Ja som nerozprával o dopravnom podniku.
p. Polaček, primátor mesta: Rozprával o repre, celý čas, pardon.
p. Karaffa, poslanec MZ: Spomenul tam rozhodnutie jediného akcionára, beriete mi čas,
pokračujem. Že ten konateľ Ujpál, chudák, postupoval vlastne len v súlade
s rozhodnutím, v súlade s tým, čo z mesta dostal, lebo z mesta dostal súhlas na to, aby
takéto zmluvy uzatváral, čiže jeho zodpovednosť za spôsobenú škodu, nemožno
vymáhať a to je práve ten problém, treba zrušiť takéto rozhodnutie, nech nesú štatutári
zodpovednosť za svoje rozhodnutie.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Grega nech sa páči.
p. Grega, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja som sa stále snažil, aj takým, ľudí ktorých
som si vážil, keď mali nejakú oslavu alebo do tomboly dať vlastnú slivovicu, alebo
kalvados, myslím si, že sú veľmi dobré, je to päťdesiatka. Tak pokiaľ sú také problémy,
tak ja ponúknem vám alebo nejakých 5 l kľudne, aby ste mali, lebo to je naozaj kvalitné,
no len si treba zabezpečiť nejaké tie fľaše, lebo to je taký úzky profil.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Jakubov.
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo, pán námestník som
veľmi rád, že ste uznali, že aj vy môžete urobiť chybu, nakoniec je to normálne, ďalej
asi ste pochopili a to som tiež veľmi rád, že pozícia primátora a námestníka, fakt to je
služba mestu a málokedy máte voľný víkend, sedí tu viacero bývalých námestníkov
primátora a áno poznáme to, pamätám si v minulosti ako ste vystupovali, je to tak, že
niekedy možno ani 4, 5 víkendov v roku nemáte voľných a je to náročná služba to
všetko vieme, napriek tomu si dovolím poznamenať, že o tomto repre fonde sme sa
bavili už v minulosti a ak sa nemýlim, tak pred pár zastupiteľstvami myslím, že repre
fond za rok 2019 sme zrátali. Chápem, že je potrebné reprezentovať druhé najväčšie
mesto, mesto Košice, ale všetky, všetkých 7 krajských miest dokopy, nemalo takú
výšku čerpania repre fondu ako mesto Košice, takže je to trošku anomália to musíte
uznať, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Hlinka.
p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, ja chcem na úvod oceniť to, že pán námestník
primátora Gibóda, mal takýto kladný prístup k tejto správe kontrolóra a že uznal, že sa
stali aj chyby a že sa týchto chýb do budúcna všetci aktéri vyvarujú, takže beriem to ako
jeho ozaj veľmi úprimný prístup k tejto téme. Je chybou kontrolného mechanizmu tu na
magistráte, že kompetentní vás mali upozorniť, pri schvaľovaní, respektíve pri
vyúčtovaní týchto jednotlivých nákladových položiek na to, že čo všetko to má
obsahovať a kedy je to možné napr. aj u nás nejaké kvetinové dary nie je možné podľa
tej smernice, ktorá je vydaná u mňa, nie je možné poskytnúť len tak, čiže musí to byť
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napr. buď návšteva alebo nejaký iný vážny dôvod, ktorý je v tej smernici pomenovaný.
Chcel by som sa opýtať pána kontrolóra, pred nejakými pár mesiacmi sme tu mali
správu o kontrolnej činnosti ÚHK. Konkrétne tam bola urobená kontrola na umeleckej
Základnej škole na Miškoveckej ulici v Košiciach, ktorá podľa zistení kontrolóra
používala nesprávne v rozpore so zákonmi finančné príspevky aj z mesta resp. čo sa
týka pracovno-právneho odmeňovania riaditeľky tejto školy, bolo povedané, že tento
prípad na ktorom sme sa viacerí tu zamysleli a pobúrili, že odstúpený orgánom činným
v trestnom konaní. To znamená, že či ste tak urobili a či už poznáte nejaký výsledok,
tak prosím, keby ste to povedali, ak viete. Všetko ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, s faktickou pán poslanec Lipták a následne pani
poslankyňa Kovačevičová.
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, páni poslanci, chcem vás
poprosiť o jednu vec, neriešme už búrske oriešky a čučoriedka a podobné veci, máme tu
kopu iných dôležitých vecí, pevne verím, že vedenie mesta si zoberie z tejto diskusie
ponaučenie, ak sa to bude náhodou opakovať, nabudúce im skrátime repre fond a bude
to vybavené, ale poďme k ďalším bodom chcem poprosiť, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Kovačevičová, nech sa páči.
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Mne to predsa ešte nedá a vŕta mi v hlave, tak ja by som
chcela poprosiť pani Ing. Kažimírovú z ekonomického vedúcu oddelenia, aby nám
vlastne povedala ako prebieha tá základná finančná kontrola tu na meste a vlastne
kontrola tých dokumentov, finančný obeh v podstate tých dokumentov a koľkí ľudia to
tu podpisujú a kto bol podpísaný na tých dokumentoch napríklad.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Djordjevič. Pani Kovačevičová,
keď chcete smernicu vám môžem dať do ruky, máte tu všetky podpisy, všetky veci.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem dúfam, že mi pridajte tých 10 sekúnd, keby chýbalo.
Nebudem to rozvádzať dopredu, aby som náhodou nerobil šokantné závery, preto som
pripravil návrh na uznesenie a prečítam ho a poprosím pána kontrolóra o ďalšiu
kontrolu a dávam čas do konca roka, čiže dúfam, že to bude v pohode. Čiže návrh na
uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach, keďže som to prepracoval musím
označiť aj body A, B, C podľa paragraf 9 ods. 7 rokovacieho poriadku MZ v Košiciach
po A berie na vedomie po 1. správu o činnosti a o výsledkoch kontrol od XV.
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktorá obsahuje výsledky z kontrol:
Mesto Košice, Magistrát mesta, Trieda SNP a K13, Kultúrne centrá, Kukučínova 2. Po
2. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Košice k záverečnému účtu mesta Košice za
rok 2019. To je všetko pôvodný text, iba sa pridáva znamienko B, schvaľuje plán
kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na druhý polrok 2020,
pridáva sa bod C, žiada hlavného kontrolóra mesta, aby v súlade s § 18f ods. 1 písm. h)
zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vykonal, kontrolu oprávnenosti, hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti vynaložených
finančných prostriedkov na úhradu bežných výdavkov spojených s mimoriadnou
udalosťou pandémiou koronavírus COVID 19, za účelom zamedzenia ďalšieho šírenia
ochorenia. O kontrolných zisteniach hlavný kontrolór mesta predloží písomnú správu na
zasadnutí MZ 10. decembra 2020. Mám ešte čas, tak len k tomu krátky koment, ide o to,
že ako aj pán poslanec Lörinc pred časom upozornil, všimli sme si viacerí a opakovane
42

prišiel list pre občanov o tom, že už im vlastne žiaden balíček nepríde, čiže bol by som
rád, keby sme sa tomu trošku povenovali, ale hovorím v decembri, dneska to zbytočne
budeme rozvádzať, myslím, že toto zastupiteľstvo má dôveru v hlavného kontrolóra a
tieto výstupy budeme rešpektovať. A ešte sa vás mám pán námestník opýtať,
ospravedlňujem sa, ale považujem to za dôležité, keď dostanem informáciu, že
koľkokrát ste boli na futbale v Miškolci služobným autom a že koľko stojí, na futbal v
Miškolci a že koľko stojí vodič a palivo na tieto futbaly, neviem, sa vás to mám opýtať.
p. Polaček, primátor mesta: OK. Nech sa páči, pán námestník.
p. Gibóda, námestník primátora: Bol som tam na pozvanie primátora mesta Miškolc a
predstaviteľov futbalového klubu a v dvoch prípadoch som zastupoval mesto Košice,
nakoľko bol pozvaný pán primátor a ja som tam bol pozvaný z tohto dôvodu, ďakujem
veľmi pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Knap.
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor, ja by som bol veľmi nerád, keby táto
diskusia skĺzla, že kto je zodpovedný zo zamestnancov magistrátu, pretože určite
nekonzumovali, to, čo tu bolo povedané, ale ja si myslím, že je to poučenie pre
všetkých, keď sú určené pravidlá, čo sa môže, nemôže a určite prijímame aj to, že keď
sa chyby stanú, tak človek si ich vie priznať ale určite by som to nehádzal ako tu bolo
navrhované, kto to kontroloval, kto to zapisoval, kto to zaevidoval. To určite nie sú tí,
ktorí sú za to priamo zodpovední, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nasleduje pán Rovinský, potom nasleduje pán
hlavný kontrolór, aby vám odpovedal na vaše otázky. Pán poslanec Rovinský, nech sa
páči.
p. Rovinský, poslanec MZ: Vážené dámy, vážení páni, som presvedčený o tom, že
viceprimátor nemusel ísť do Miškovca stopom, že kľudne mohol tam ísť autom, keď
šiel reprezentovať mesto. Že večera pracovná o 22:00 je prípustná, tak obed, jak sa to
nazve to je jedno, to jedno, proste tá strava poskytnutá o 22:00 nie je nič neobvyklé,
keď sa rokuje do polnoci a dlhšie. Pre pána Djordjeviča, ja som sa pýtal, že čo má
spoločné pornstar s pornom, môžem ho ubezpečiť, že nič. A Laco Lörinc si presvedčený
o tom, že Jaro prišiel za tebou na priateľskú súkromnú návštevu alebo došiel za tebou
ako primátor za starostom. Prosím vás, pokiaľ si chcete merať tuná, tak sa obráťte na
poslanca Liptáka, on vám všetkým zmeria, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc, nech páči.
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Nechcel som reagovať, ale už musím, pán
Rovinský, kolega, som zhrozený z toho čo predvádzaš, keďže si tykáme posledný pol
roka, je evidentné, že Tebe nič nevadí v tomto meste len stáť pri primátorovi, to je
najdôležitejšie a si schopný povedať hocičo. Len keď sme ťa žiadali ako starosta
o pomoc KVP-čku na klube, si radšej odišiel z klubu po roku žiadosti a si nespravil pre
tých 25 tis. ľudí na KVP nič. To isté ako predseda komisia dopravy, žiadne riešenia,
najhoršia komisia ktorej som členom. A som ti odpovedal, lebo to bolo osobné.
Primátor nevedel, že mi kupuje za mestské peniaze kyticu na moju svadbu? Ja som ho
pozval ako primátora na svoju svadbu alebo ako kamaráta. Lebo u mňa, v mojom
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hodnotovom svete to neplatí, ty máš hodnotový svet ohybný, podľa toho kto je pri moci.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, aby nedošlo k nedorozumeniu, aby nedošlo
k nedorozumeniu, pán poslanec ako so všetkou úctou, stále si myslím, že sme kamaráti,
ja som na vašej svadbe nebol, nebol som, ja som bol na dovolenke. Nemám a neberte to
osobne, ja s tým fakt nemám nič. Mrzí ma, keď už som začal, ten dlhý zoznam
prehreškov, ktoré sú prehreškami aj preto, lebo neboli správne identifikované a správne
označené v rámci účtovných záznamov. Áno chápem, pracovný obed 23:15 vyzerá
strašne zle, ale ak mi ukrajinská návšteva namiesto o 15:00 dorazila o 11:00 (večer)
alebo o 10:00 tak to proste dopadlo takto, ja som celý deň čakal. Je tu nejaká treska, ja
som bol v Brne, ja som tu nebol ráno, nemohol som si ju kúpiť. Proste našli sme aj
procesné veci, ktoré jednoducho spôsobili to, že to naozaj možné identifikovať ako
porušovanie smernice alebo pokynom metodických, prípade zákona. Mrzí ma, naozaj
ma to mrzí, ak si vyčítame 10 fliaš alkoholu a to preto, pretože je lacnejšie ich kúpiť do
historickej radnice, kde sa otočí za rok množstvo návštev ambasádorov, veľvyslancov,
veľmi veľa. Kde protokol pri primátorovi trvá na tom, aby boli dodržiavané niektoré tie
protokolárne veci, o tom sú hrubé knihy a je lacnejšie to kúpiť v Metre ako si objednať
cateringovú spoločnosť, ktorá to proste následne predraží. Išlo nám v týchto veciach
naozaj o to, aby to bolo lacné zmysluplné a nikoho nenapadlo, že to môže byť
mnohokrát v rozpore so smernicou a v tej dobrej viere si to nemuseli ani kontrole, ani
všetci tí, čo to účtujú kolegovia uvedomiť. Nejde len o jednu tombolu, ospravedlňujem
sa, keď je v bločkoch, tých tombol, tých darčekov, tých kvetov, primátor kupuje stovky,
tu je možnože 5, 10 % výdavkov, možno, ktoré išli na mesto, pretože som to vyhodnotil
v danom čase, že to je tak prepojiteľné a tak zrozumiteľné, že je to v poriadku. Ale je tu
kopec výdavkov v tisícoch Eur, ktoré primátor proste bežne robí a nie sú v pokladni
mesta. Zle som vyhodnotil, zle som vnímal, možnože som si nenechal dobre poradiť a
vznikol tento problém. Pripravili sme smernicu, túto smernicu, novú smernicu ktorá je
platná, účinná, teda od 27. júla bola predložená aj hlavnému kontrolórovi
odkonzultovaná s hlavným kontrolórom, verím, že sa k nej sa vyjadrí, svoje námietky
k nej vzniesol, my sme všetky zapracovali a dnes máme novú smernicu, ktorá prešla
celým magistrátom a každý vie ako sa má správať. Ak ostali nejaké pochybenia a máte
pocit, že to bol úmysel sa ospravedlňujem, ale naozaj nebol dôvod, nebolo chcenie a nie
je dôvod alebo úmysel parazitovať nejakým spôsobom na, naozaj či na kvetoch alebo
bonboniére mesta. Ale ako primátor denne sa stretávam s hosťami a nereprezentujem
seba, ale mesto, reprezentujem aj vás, aj občanov a protokol je naozaj v mnohých
prípadoch tvrdý a vyžaduje niektoré úkony, ktoré s tými výdavkami súvisia. Mrzí ma to,
je to opravené, verím, že dokážeme v tejto veci spolupracovať naďalej. A k výške
možno repre fondu, minulý rok naozaj bol rok dobrovoľníctva, majstrovstvá sveta, to
bol ten dôvod. Ten repre fond je dnes menší a prizerá sa naňho naozaj s omnoho väčšou
opatrnosťou, aby nedošlo k porušeniu alebo k zlej interpretácii . Takže ma to mrzí, ešte
raz ďakujem pekne, faktické, a potom ešte pán kontrolór, boli na neho otázky, nielen v
tejto veci, ale v iných. Nech sa páči, pani Iľaščíková s faktickou.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, viete, ak by ste sa stal
primátorom a prišiel ste z nejaké možnože súkromného sektory, sektoru, tak možno je
to pochopiteľné, ale predtým ste pôsobil ako poslanie mesta, pracoval ste na miestnom
úrade MČ Sever, kde v podstate tieto smernice všade sú totožné, možnože s malými
odchýlkami, čiže pre mňa je to, nie je to dostačujúce ospravedlnenie a to, ak niekto si
nakupuje zakaždým žuvačky, vreckovky a také, to mi príde troška smiešne a fakt také,
že naraz máme nejaký budget, ktorý môžem minúť, tak ho miniem do ošalenia a
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kupujem všetko, na čo mám chuť, na čo si zmyslím a všetko si dovolím to, čo možno
som si predtým nemohol dovoliť, pretože som musel minúť z vlastného, tak to mne
pripadá.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán kontrolór, bolo tu niekoľko otázok, máte slovo.
p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Ďakujem pekne, vážené panie poslankyne, vážení páni
poslanci, vážený pán primátor, ospravedlňujem sa, aj keď som kontroloval svoju
prípravu na dnešné zasadnutie, neviem nájsť pero, tak nevedel som si robiť poznámky,
prípadne mi to pripomeňte. Postupne sa budem snažiť odpovedať na všetky vaše otázky,
čo sa týka výdavkov na reprezentačné a propagačné výdavky. Reakcia pána primátora
po kontrole bola rýchla, s účinnosťou od 27. 07. bola vydaná nová smernica pre
používanie reprezentačného fondu, respektíve pre používanie prostriedkov na
propagačné výdavky, okrem toho na základe môjho odporúčania bude aktualizovaná
smernica o účtovnom obehu dokladov a tiež bude vydaná nová smernica o cestovných
náhradách tak, aby jednoznačne boli stanovené pravidlá aj pre oblasť, akým spôsobom
narábať v prípade zákona o cestovných náhradách. Pani poslankyňa Kovačevičová má
pravdu, áno, v prvom rade, tí ľudia, ktorí robia vecnú kontrolu dokladov z hľadiska
zákona o účtovníctve, tí ktorí zodpovedajú za základnú finančnú kontrolu, tí musia
najlepšie ovládať príslušné interné smernice a musia upozorniť svojich nadriadených na
prípadné nedostatky a prípadné problémy, ktoré z tohto titulu môžu vzniknúť. Tu dávam
do pozornosti aj kontrolné právomoci komisií MZ, ktoré by mali mať možnosť
v budúcnosti oboznámiť sa s návrhmi interných smerníc a prípadne aj takýmto
spôsobom dosiahnuť, aby tie smernice boli čo najlepšie spracované. Čo sa, čo sa týka
pána poslanca Karaffu, okrem správ z kontrol, ktoré vám predkladám, je, vždy bývajú
niektoré kontrolné zistenia, ktoré zistíme vo svojej bežnej práci a ktoré posúvam priamo
pánovi riaditeľovi magistrátu. Jedno z takých kontrolných zistení na základe jeho
podnetu bola aj otázka nájomnej zmluvy na Trebišovskej ulici, Základná škola
Trebišovská. Tam sme odporúčali, aby dali do poriadku a dali do súladu so štatútom
mesta túto nájomnú zmluvu, toto, toto odporúčanie bolo postúpené oddeleniu školstva,
tzn. oddelenie školstva mi malo odpovedať, ako s týmito kontrolnými zisteniami
naložilo. Okrem iných kontrolných zistení ešte, evidujeme ďalšie nevybavené kontrolné
zistenia, týkajú sa správneho narábania a používania inštitútu, zmlúv o budúcej zmluve
na zriadenie vecného bremena, kde som bol nútený upozorniť, že v niektorých
prípadoch účelovo a nevhodne sa používajú tieto zmluvy a odporučil som, aby v
budúcnosti tieto zmluvy prechádzali majetkovou komisiou, ďalej podobného charakteru
bolo napr. odporúčanie urýchlene riešiť záhradkársku osadu v blízkosti Starej Spišskej
cesty, kde prakticky 12 ha pôdy užívanej v záhradkárskej oblasti nebolo doteraz
definitívnym spôsobom vyriešené z hľadiska právneho vzťahu alebo podobné zistenie je
duplicitné používanie elektronických systémov pre verejné obstarávanie na magistráte,
keď sa používa na jednej strane systém Josephine, na druhej strane systém Eranet. Pán
poslanec Hlinka sa ma ešte niečo pýtal. Aha, pardon. Keď ste si všimli pán primátor
nedávno, pred niekoľkými dňami informoval o trestných oznámeniach, resp.
podozreniach zo spáchania trestného činu, ktoré podávalo mesto a jeho útvary, tak
medzi inými tam bolo uvedené, že u Strednej základnej umeleckej školy na
Miškoveckej pokračuje ďalej vyšetrovanie zo strany orgánov činných v trestnom
konaní, takéto vyšetrovanie pokračuje aj v prípade ďalšej súkromnej školy na
Lermontovovej a tak isto ďalej pokračuje vyšetrovanie v prípade Základnej školy na
Podjavorinskej, ďakujem pekne.
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p. Polaček, primátor mesta: Ak nie sú žiadne ďalšie otázky, neviem či sa pán kontrolór
vyjadril k všetkému, čo niečo neostalo možno nezodpovedané. Nech sa páči pán
kontrolór.
p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Ďakujem pekne, ešte odpoveď pre pána Djordjeviča.
V zmysle uznesenia MZ Útvar hlavného kontrolóra vykonáva priebežnú kontrolu pred
schválením objednávok súvisiacich s riešením problematiky epidémie COVID-19, pre
vašu informáciu, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Myslím, že pán kontrolór chcel povedať, že ak je nejaké
uznesenie, že vlastne tá kontrola beží, lebo je iným uznesením začatá. Je to duplicitné,
kontrola výdavkov ku COVIDu. Zapojte pána Djordjeviča nech možno vysvetlí rozdiel,
aby sme sa, nech schvaľujeme naozaj veci, aby sa nedupľovali.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, no máme schválené uznesením myslím, že je to
bod f), keď dobre z hlavy hovorím, že každá objednávka, by mala prejsť pánom
kontrolórom, ale pán kontrolór veľmi dobre vie, že časť objednávok ani jeho rukami
neprešla, že, a hlavne také 200 tisícové v úvode, čiže ja by som sa milé rád k tomu
vrátil, ako celku, aj k týmto listom, ktoré spomínal aj pán poslanec Lörinc s krížovkami
a s A4 pána primátora na kvalitnom papieri, čiže ja trvám na svojom samozrejme
uznesení, že veľmi rád sa pobavíme, keď budeme látať, plátať a nebude na chodníky a
neviem, čo všetko a potom si v závere roka spomenieme na to, že koľko peňazí sa
vyhodilo do ľuftu a nezabudnime potom ešte v decembri o 300% zdvihnúť dane.
p. Polaček, primátor mesta: Tak ďakujem pekne, tým pádom diskusiu uzatváram, nech sa páči
pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Áno, ďakujem veľmi pekne, chcem sa ešte
predtým opýtať, tiež tak citlivo, pani poslankyne Iľaščíkovej, pri vysvetlení tých
skutočnosti vlastne či trvá na svojom uznesení, ako návrhu?
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, zapojte pani poslankyňu. To sa týka smernice tým,
že je vypracovaná a pán kontrolór ju mal k dispozícii.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Nie, pokiaľ to dostali všetci poslanci, nie sťahujem.
p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Dobre, berieme na vedomie, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec, máte slovo v rámci návrhovej
komisie:
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže v rámci tohto bodu sme obdržali
3 ďalšie návrhy, prvé 2 sú doplňujúce a ten tretí, ak sa schváli, tak ten pôvodný už v
podstate bude schválený aj doplnkom, takže pristúpime k hlasovaniu o uznesení, ktoré
navrhol pán poslanec Filipko: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných
právnych predpisov za 1.) žiada hlavného kontrolóra predložiť stanovisko k vydaným
rozhodnutiam jediného akcionára mesta Košice, k vyhradeniu či práva voči právnickým
osobám zriadeným alebo založeným mestom, obchodným spoločnostiam a
organizáciám mesta Košice v súvislosti s udeľovaním predchádzajúceho písomného
súhlasu štatutárneho orgánu akcionára. V stanovisku posúdiť okrem inej skutočností aj
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zákonnosť, nadväznosť na ustanovenia Štatútu mesta Košice a stanov spoločnosti,
právne predpoklady v ostatných právnych predpisoch, ako aj primeranosť lehôt
vydávania predchádzajúcich písomný súhlasov k jednotlivým úkonom stanovených
v rozhodnutiach. V stanovisku posúdiť aj oprávnenosť povinnosti vyžadovania súhlasu
mesta k obsadzovanie voľných pracovných miest v rámci THP a súhlas k vyplácaniu
odmien zamestnancom mimo tarifného platu. Po 2.) žiada hlavného kontrolóra vykonať
kontrolu hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti vynakladaných finančných
prostriedkov na dohody a zmluvy uzatvárané s externými subjektami a zároveň aj
dohody o vykonávaní pracovnej a mimopracovnej činnosti, príkazných zmlúv a iných
dohôd so zamestnancami mesta Košice na zabezpečenie právneho a odborného
poradenstva pre mesto Košice, týkajúce sa vybavovanie agendy udeľovania
predchádzajúcich písomných súhlasov štatutárneho orgánu akcionára. V kontrole
posúdiť aj možné porušovanie zákona o verejnom obstarávaní pri posudzovaní
súťažných podkladov, možný únik informácií a nezákonné ovplyvňovanie tvorby
súťažných podkladov, externými subjektami alebo zamestnancami mesta Košice, ak
tieto osoby a subjekty neboli v procese prípravy verejných obstarávaní zaviazané
mlčanlivosťou, prípadne verejný obstarávateľ o nich nemal vedomie.“ Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 36 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 7

p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje ďalší návrh, tento bol prijatý.
p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Druhý návrh, návrh poslanca pána Saxu:
„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 písm. j) zákona 401/1990 Zb. o
meste Košice v znení neskorších predpisov a § 12 písm. d) Štatútu mesta Košice a
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka žiada hlavného kontrolóra o vykonaní
kontroly v Dopravnom podniku mesta Košice a. s. pri postupe a príprave verejného
obstarávania, zadávania súťažných podmienok, pri predmete zákazky Oleje a mazivá do
vozidiel MHD v roku 2020.“
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 37 -

za: 35, proti: 0, zdržali sa: 4

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ide ďalšie hlasovanie v tomto bode.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh pána poslanca Djordjeviča je
formulovaný presne ako návrh na uznesenie pôvodné, s doplnením bodu C, čiže ak bude
schválený, tak tým pádom, o tom pôvodnom už hlasovať nebudeme. Takže k bodu 2
návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 9 ods. 7 Rokovacieho
poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach po A) berie na vedomie Správu o
činnosti a výsledkoch kontrol z XV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
ktorá obsahuje výsledky z kontrol: Mesto Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP
48/A a K13 - Košické kultúrne centrá, Kukučínova 2. Po 2.) Stanovisko hlavného
kontrolóra mesta Košice k Záverečnému účtu mesta Košice za rok 2019. Po B)
schvaľuje Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na druhý
polrok 2020 a po C) žiada hlavného kontrolóra mesta, aby v súlade s § 18f ods. 1 písm.
h) zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
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neskorších predpisov, vykonal kontrolu oprávnenosti, hospodárnosti, účelnosti a
efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov na úhradu bežných výdavkov
spojených s mimoriadnou udalosťou, pandémiou koronavírus COVID-19, za účelom
zamedzenia ďalšieho šírenia ochorenia. O kontrolných zisteniach hlavný kontrolór
mesta predloží písomnú správu na zasadnutí MZ 10. 12. 2020.“ Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 38 -

za: 28, proti: 0, zdržali sa: 11

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne, je ešte nejaký návrh?
Ďakujem.
--Bod č. 1
Slovo pre verejnosť
p. Polaček, primátor mesta: K bodu číslo 1, bodu číslo 2, ktorým je bod Slovo pre verejnosť.
Do tohto bodu sa prihlásilo 6 občanov, Katarína Hermely, Peter Krempaský, Štefan
Jambrich, Štefan Varga, Tomáš Jurkovič a Ľubomír Ostrožník. Nech sa páči, pani
Hermely máte slovo, téma je Vyjadrenie k dennému stacionáru, myslím, že téma bola
dnes aj medializovaná.
p. Hermely, obyvateľka mesta: Takže vážení, vážené poslankyne, vážení poslanci,
predstavitelia mesta Košice v máji som predstúpila pred vás s prosbou o pomoc pri
riešení denného stacionára pre zdravotne znevýhodnených. Po tomto stretnutí, ktoré
som a predstavení problému, ktorý som tuná predniesla, sme sa stretli v budove
stacionára s pánom primátorom a predstaviteľmi mesta. Táto návšteva nebola nahlásená
vopred, čo nie problém, bol problém ten spôsob, akým sa ku mne ako ku žene a k našim
zamestnancom a čoho boli svedkami aj klienti, pán primátor, spôsob reakcie, kriku, kde
ste ma nepustili k slovu, mali ste tam človeka, ktorý to všetko nahrával, myslím si, že
vám hovorí niečo GDPR, ja nie som verejný činiteľ, nahrávali ste to v priestoroch v
interiéri, keď ste začali na mňa verbálne a vstupovať do môjho priestoru a kričať na mňa
musel vás uzemniť slovne, aby ste sa správali ku mne slušne ako ku žene,
spoluzakladateľ občianskeho združenia. Zamestnanci a klienti, ktorí boli prv súčasťou
tohto, ktorí prichádzali postupne do stacionára a potom boli, to počuli až dovnútra, ako
ste vy kričali, mali z toho traumu a prišli domov s tým, že po riaditeľke kričal primátor.
Je to hanba, je to hanba vám ako chlapovi, je to hanba vám ako človeku, ktorý stojíte na
vedenie mesta, keď podpisovali a prijímali túto funkciu, brali ste na seba jednu vážnu
vec a to je to, že prijmete aj kritiku, vyššiu kritiku ako si vy môžete dovoliť občanovi,
cudziemu človeku a ku žene. Napísali ste nám výpoveď z nájmu, áno, ponúkli ste nám
priestory, ktoré by ste nám dali upraviť a ktoré by sa mohli využívať. Tieto priestory v
dnešnej dobe má ešte stále iné združenie, legislatívne by nám to muselo najprv schváliť
mestské zastupiteľstvo, po mestskom zastupiteľstve schváliť hygiena, po hygiene zmena
účelu užívania stavby a potom ešte VÚC. Je to proces minimálne 8 mesiacov, kde ja
nemám garanciou, že toto tuná prejde. Zmarili ste myšlienku, sen a prácu niekoľkých
ľudí, za ktorých tu stojím. Stojím tu za všetkých chorých a ich rodiny, ktorí u nás našli
pomoc, podporu a ktorým sme pomáhali v živote. Poslali ste mi výpoveď, ktorú ste
nepodpísali vy, ale pán riaditeľ Čop. A vo výpovedi ste mi dali najavo, že mám
priestory dať do pôvodného stavu, v akých som ich prebrala. Áno v zmluve máme
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napísané, že toto vy negarantujete, ale občiansky zákonník mi na to právo dáva. Včera
som si prevzala ešte ďalšiu ranu a to je, vrchné poschodie, ktoré sme mali mať na
chránené dielne a ktoré sme nemohli využívať, aj keď zmluvu sme mali podpísanú,
keďže mesto si presne na tieto priestory dalo v roku 2017 projekt na eurofondy. Zase
sme na spore dvoch zákonných vecí. A vy mi vyúčtujete a ja dostanem výpočet nájmu a
vôbec akože médií, 5 900,- Eur, je v aj spodok ale je v tom aj vrch. Akým právom sa vy
postavíte za niečo také a morálne, keď tvrdíte, že ste morálny človek a takéto niečo
vypustíte. Celý čas som vás len prosila o to, aby ste si sadli za okrúhly stôl pán primátor
vy, z odboru stavebného, školstva a človek, ktorý bude túto stavbu realizovať. Jedná sa
o realizáciu 6 tried a nie je tam žiadna iná stavba, je to rekonštrukcia, áno, za 800 tis.
Eur, škôlka je veľmi potrebná a držím palce a chcem, aby tam bola, ale ešte od toho
nemusíme byť zlikvidovaní my. K tomuto celému ešte by som chcela povedať, dneska
vyšiel článok v Korzári, kde som namietala váš osobný krikom atakovaný útok na mňa,
síce bolo to tam popreté, ľudia, ktorí to popreli alebo kto napísal to vyjadrenie, že to tak
nebolo, má svoje svedomie, keď sa vie pozrieť na seba do zrkadla a povedať, že je to
tak, ja s tým nič nenarobím, je to tvrdenie proti tvrdeniu, je to o každého svedomí vo
vnútri. Túto vec som dala na vedomie aj pani ombucmanke Stavrovskej, ktorá sa venuje
zdravotne znevýhodneným a háji ich záujmy, samozrejme aj pani prezidentke
Čaputovej, kde som celú túto problematiku predostrela. Táto vec tu vôbec nemusela
byť, boli sme schodní každému rozumnému riešeniu, aby ste nás nezlikvidovali. Zobrali
ste chuť, elán, čas zo života a zmysel, aby niekto pre Košice ešte robil niečo zadarmo.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, rokovací poriadok hovorí, že vyjadriť sa dá až na
konci, keď všetkých 6, všetkých 6 predrečníkov sa vyjadrí. Pani námestníčka ma
poprosila o slovo. Teda ak chceš, mala by si dať procedurálny návrh, ak sa chceš
vyjadriť, máme to v rokovacom poriadku vyjadruje sa následne, ale bola takáto
požiadavka, mala by si dať procedurálny návrh ak, chceš. Pani námestníčka,
procedurálny asi, aby si mohla vystúpiť.
p. Gurbáľová, námestníčka primátora: Tak dávam procedurálny návrh, aby som mohla
vystúpiť k tomuto bodu alebo k tejto, k tomuto príspevku hneď, bezprostredne po ňom.
p. Polaček, primátor mesta: No samozrejme, asi áno, tak by to malo byť. Nech sa páči, prosím
hlasujte.
Hlasovanie č. 39 -

za: 21, proti: 4, zdržali sa: 6

p. Polaček, primátor mesta: Teda v tomto prípade sa otvorí rozprava. Nech sa páči, pani
námestníčka máte slovo.
p. Gurbáľová, námestníčka primátora: Ďakujem pekne. Dovolila som si tento návrh predložiť
kvôli tomu, že vzhľadom na to, že som bola v príspevku spomenutá, keďže som v
článku, áno vyjadrovala som sa k tejto záležitosti, pretože som na tom stretnutí bola
prítomná a tak mi zdalo, že by bolo vhodné zareagovať hneď, aby mi niektoré
myšlienky neušli. Chcem povedať hneď na začiatku, že veľmi ma mrzí tento
negativistický postoj pani Hermélyovej a to aj kvôli tomu, že ja osobne som sa vložila
do tejto záležitosti, niekoľkokrát sme sa stretli, uskutočnilo sa 8 stretnutí či za mojej
prítomnosti, či za prítomnosti oddelenia školstva. Potom sme naozaj akože aj pána
primátora stiahli do tejto budovy, aby si to prišiel pozrieť osobne, aby na vlastné oči sa
presvedčil, aké sú tie naše argumenty, prečo dávame tieto náhradné riešenia a naozaj mi
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je veľmi ľúto, že napriek tomu, že my sme zo svojej pozície hľadali tie najlepšie
riešenia a snažili sme sa celý čas byť maximálne ústretoví, že sme si dnes museli
vypočuť toto a že v médiách sme takto očierňovaní. My sme ponúkali 2 alternatívy
občianskemu združeniu a to nebytové priestory na prízemí medzi hlavnými vstupmi
upraví mesto Košice na vlastné náklady do primeraného stavu k 31. 8. 2020. Druhá
alternatíva: nebytové priestory v pravom trakte budovy so samostatným vchodom,
upraví mesto Košice na vlastné náklady do 90 dní od podpisu prípadnej nájomnej
zmluvy. Ešte pred pár mesiacmi sme tu stáli pred médiami a pani Hermélyová, vy ste
povedali, že v poriadku, ale že chcete to mať na papieri lebo, že sú to pre vás iba reči.
Tak sme vám to dali aj na papier a nepáči sa vám naše riešenie. Odvtedy, čo ste nám
odprezentovali, že neviete prijať naše riešenia, tak sme sa snažili vám predložiť všetky
dôležité argumenty. Neviem aký prísľub alebo ako ste mali nastavenú spoluprácu s
bývalým vedením mesta, ale jednoducho dnes tá realita ukazuje, že nie je možné, počas
rekonštrukcie tejto budovy, aby ste počas tejto rekonštrukcie boli v týchto, teda svojich
pôvodných priestoroch. A to nie z dôvodov, pretože my vás tam nechceme, ale pretože
chránime, je to kvôli bezpečnosti a chránime aj zdravie a životy vašich klientov to
nerozumiem celkom, nie je mi jasné, prečo pani Hermélyová nechce prijať tento
argument, neviem predstaviť ako budete fungovať s klientami, keď sa tam bude z
budovy vynášať tony sute, keď bude hluk, keď bude tam neporiadok, keď sa tam bude
hýbať veľa ľudí, ja si, budú sa používať technológie stavebné, ktoré môžu naozaj vám
znepríjemňovať tú celú prevádzku a nielenže znepríjemňovať, ale môžu ohroziť vašich
klientov, tak ja teraz nerozumiem, prečo tak strašne trváte na tom, že tam musíte ostať
aj za takúto cenu. A k tomu samotnému stretnutiu, povedala by som to takto, ak sa
prezentujú argumenty s nejakým dôrazom hlase, to nepovažujem za nevhodné
správanie, bola som tam celý čas, skutočne a boli tam aj prítomní kolegovia z oddelenia
školstva, bolo nás tam viac. Myslím si, to, že išlo o nevhodné správanie alebo ešte aj
nejaké hrubé, alebo ja neviem, nie. Nemôžem sa s tým stotožniť a keď ste už apelovali
na moje svedomie a neviem čo, keďže som sa vyjadrovala do médií, stojím si za tým
a som so svojim svedomím úplne v poriadku a na záver by som ešte chcela povedať, že
dokonca som si niekde v statuse dnes prečítala na Facebooku, že by som sa mala
hanbiť, ale že je to hanba, no prečo sa mal hanbiť, že sa snažíme realizovať projekt pre
150 detí, našich košických detí, že chceme postaviť, vystavať novú modernú škôlku.
Alebo sa mám hanbiť za to, že som 4 mesiace hľadala tie najlepšie riešenia preto, aby
ten komfort klientom občianskeho združenia Tvoja šanca mohol byť poskytnutý za
najlepších podmienok, aké vieme poskytnúť. Neviem, za čo sa mám hanbiť naozaj,
prepáčte.
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Slivenská, asi procedurálny návrh, nech sa páči.
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Ďakujem, ja len v záujme toho, aby nám všetkým, ak budeme
mať nejaké prípadné otázky, neunikla myšlienka, aby sme mohli vystúpiť hneď to tom,
po tej osobe, ktorá bude vystupovať a zároveň, aby prípadné otázky, ktoré budeme mať,
tak mohla osoba hneď zodpovedať, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ja asi som nerozumel, je to s tým ďalším príspevkom, asi tak je to
myslené?
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Vo vzťahu aj k tomuto, aj k ďalším príspevkom, aby po
každom vystupujúcom bola otvorená diskusia poslancov a zároveň, aby ten diskutujúci
mohol zodpovedať prípadné otázky.
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p. Polaček, primátor mesta: Tak, ako pani námestníčka chcela k tomuto, vy aj k ostatným.
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Áno, áno.
p. Polaček, primátor mesta: Rozumiem, myslím, že všetci rozumieme, nech sa páči,
procedurálny návrh bol predstavený.
Hlasovanie: č. 40 -

za: 25, proti: 0, zdržali sa: 6

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. S faktickou, pán poslanec Karabin.
p. Karabin, poslanec MZ: Nie faktická, ja som reagoval na pani, ktorá reagovala na pani
námestníčku, keď vravela, že to chápe, že mesto to robí pre 150 detí. V terajšej mám
200 do 6 rokov, máme škôlku materskú až pre 12 detí, mesto za rok a pol neurobilo
absolútne nič. My sme odovzdali budovu, mestskú, mestskú školu, nič s tým mesto
nerobí, budova chátra, mesto ju nechce, nechce zobrať majetok a druhej strane, ide
niekoho vykopnúť.
p. Polaček, primátor mesta: Pani z občianskeho združenia Tvoja nádej, ale cením, že ste sa
prezliekli. Pani poslankyňa Kovačevičová, nech sa páči.
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Takže tento stacionár, sa nachádza v mestskej časti Košice
Nad jazerom a naozaj, keď títo ľudia prišli s tou myšlienkou vlastne, realizovali ho, tak
boli sme veľmi potešení, pretože je prínosom pre chorých a postihnutých. Svoje miesto
tam našli aj pracovníci, zrekonštruovali schátrané priestory mestského majetku a pani
Hermely už tu predtým uviedla, že práve na mesto sa obrátila preto, lebo považovala
mesto ako seriózneho partnera pred piatimi rokmi. Je veľmi úbohé a smutné a je to
morálny úpadok, že táto žena sa tú dnes musí postaviť, medzi nás poslancov, Košičanov
a doslova žobrať, prosiť o pomoc, o tú prácu záslužnú. Namiesto medaile, metálu,
pochvaly, vďaky, ju čaká výpoveď. Áno, je to morálny úpadok, je to hanba, máte sa tam
hanbiť za tým prvým pultom. Pani námestníčka, povedali ste, že koľkokrát bolo to
stretnutie, kade-tade, no povedzte pravdu, koľko krát vy osobne stretli ste sa? Naozaj na
naliehanie prišli ste, prišli ste do kancelárie, bez odborných pracovníkov školstva, bez
projektov, bez toho, aby sa v kľudne sadlo za rokovací stôl a našlo sa riešenie. Tento
projekt keď bol plánovaný, tak bol plánovaný aj s tým, že tento stacionár má svoje
miesto a tá škôlka je na poschodí. Je to rekonštrukcia obyčajných tried, čiže bavme sa,
že to sa nerobia základy alebo neviem čo komplikované, čiže na dvoch poschodiach sa
robí oprava a rekonštrukcia pre to 120 detí, áno škôlka je potrebná, ale v tomto objekte
ja si myslím, že je priestor aj pre toto združenie a dá sa fungovať. Robia sa
rekonštrukcie blokov, obrovské, budov a my obyvateľov predsa nesťahujeme nikde.
Áno pani Hermélyová povedala, že pán primátor mal jemu svojský prejav, pretože ja
som sa s ním tiež stretla a sú mi aj kolegovia svedkami a na rokovaniach napr. Rady
starostov, keď tak sa tempuje, tempuje, štimuje, tak ten hlas naozaj zvyšuje a doslova
kričí a viackrát som ho upozornila, že nie som jeho frajerka ani dcéra. Takže je to aj na
zázname, áno jeho prejav je taký. Je to, v podstate primátor, prvý muž mesta, sa má
správať určite inak. Pán primátor, ja osobne som vás prosila na rade, nie na rade, na tom
stretnutí v pondelkovom, ktoré robíte pravidelne, že treba prestať s takouto vojnou, v
podstate úprimne som si myslela, že vás doslova a do písmena osvieti a k takémuto činu
nedôjde, že vy v podstate do paľby, do proste, ešte aj stacionár Tvoja šanca a stacionár
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pre chorých postihnutých. Je to naozaj, dusíte všetko, dnes povedal pán poslanec Lipták,
v tomto meste za rok a pol sa neudialo nič. Naozaj udialo veľa toho, čo sa ako nedá, čo
nefunguje, čo sa ruší a čo prekáža. Ja som z toho veľmi úprimne sklamaná, stále som
dúfala, že tá schodná cesta a dokonca som pozvala aj pána a pani Hermely, pozvala
pána Karaffu, aby osobne prišiel na tvár miesta a možno pozveme aj poslancov, aby
mali možnosť vidieť ako tam vôbec vyzerá.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pani poslankyňa, čas vypršal, ja len poznámka
ohradzujem sa, pani, pani starostka, vy ste zaútočili na moju rodinu a ja som sa dôrazne
ohradil a trvám na tom, lebo naozaj vás do mojej rodiny absolútne nič, útočila ste na
mňa, preto som na vás zvýšil hlas na Rade starostov, veľmi nepekným spôsobom. Pán
poslanec Djordjevič, má faktickú, a pani poslankyňa Kovačevičová asi tiež.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor, budem
reagovať aj na vystúpenie pani Hermely, ktorá hovorila o tom, že zmluvu alebo podľa
mojich informácii, táto zmluva kolovala po magistráte a nikto nemal podpísať a ja si
myslím, že zmluvy, nájomné zmluvy by mal podpisovať štatutár, takže by som poprosil
opäť pána kontrolóra alebo právnikov mesta mi povedať, či môže riaditeľ magistrátu
podpísať výpoveď, ale čo sa týka týchto útokov, ale ja som tam nebol prítomný, ale by
odporúčal pani poslankyni, aj vy si to nahrávajte ako pán primátor chodil v minulosti aj
na komisie s kamerkou, aj čo sa týka hovorcu mesta, ho pekne vyprovokoval a nakoniec
hovorca mesta pán Marko, vyznel ako agresor. Takže kľudne si zapnite na telefóne
video a potom nám to ukážte, ale keďže sme tam neboli, naozaj nevieme sa vyjadriť, ale
keď tu dve ženy tvrdia, samozrejme, čo hovorí pán primátor, rodina je svätá, tam
netreba zasahovať.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, pani poslankyňa.
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Len chcem povedať, že do tohto času
ja nepracujem v médiách a nepracujem v Korzári, takže možno raz budem, keď skončím
vo funkcii, ale zatiaľ nepracujem v tomto médií a v iných, čiže napísať nejaký
príspevok, píšu stovky, tisíce Košičanov, pán primátor aj ste bol aktívny v minulosti,
dokonca ste chodil štrajkovať pred Rašiho dom, čiže ja som si napísala veľmi slušný,
mám ho niekde skopírovaný, príspevok, tam ani ste možno nebol menovaný a ako žena
stále bude hájiť záujmy žien, matiek a rodiny, jednoducho proste je to tak, ale bola to
len reakcia na príspevok v Korzári, kde boli stovky a desiatky iných príspevkov.
Myslím si, že je demokracia a sloboda slova, ale vaše útoky na ženu ako takú, mňa, sú
viackrát, toto bolo na Bezpečnostnej rade, ja hovorím Rade starostov, ale v podstate už
nejako to prežijeme, tie ďalšie 2 roky.
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa ako verejný činiteľ sa prosím zdržte osobných
útokov na moju rodinu, prosím nerobte to, prosím nerobte, mne sa tískajú slzy do očí,
nerobte to. Pán poslanec Karaffa, nech sa páči.
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, tak ako už moja predrečníka pani poslankyňa a
pani starostka Kovačevičová a povedala, bol som sa osobne pred niekoľkými týždňami
na základe pozvania pozrieť na Jazere v priestoroch občianskeho združenia. No, je to
taká nemilá situácia, na jednej strane chceme niečo rekonštruovať, na druhej strane
priamo dotknutý bude v podstate jedno združenie, ktoré vykonáva spoločensky záslužnú
činnosť, (nevyrušujem vás) bavili sme sa o tých podmienkach ako fungujú, aké majú
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aktivity a o tom asi ako bude prebiehať tá prevádzka v prípade rekonštrukcie, pýtal som
sa aj kolegov z vedenia, aké úkony sa budú robiť, prečo tam nemôže zostať to
Občianske združenie. Teraz som dostal informáciu, že vraj budú používať nejaký vodný
lúč pri brúsení a že môže dôjsť k vytopeniu, je to celé také, no keď sa rekonštruuje byt,
tiež nevyhodíte susedov, ktorí bývajú pod vami. Na druhej strane neviem celkom, aká sa
bude používať technológia a neviem, je mi celé nepríjemné, že to riešime a možno to
nie je taký problém, ktorý by sa nedal vyriešiť a možno keby sa zúčastnené strany
skutočne aktívne zaujímali o to nájsť spôsob ako to vyriešiť, tak by sme to nemuseli
riešiť už myslím, že na druhom rokovaní zastupiteľstva a mne je to ľúto, lebo ten
argument, ktorý som si vypočul, že tam nemôžu prechádzať deti cez chodbu lebo, resp.
záchod je na druhej strane a budú musieť prechádzať cez chodbu, kde sa bude prenášať
materiál, no toto nie je argument, lebo daný priestor sa dá prehradiť a materiál sa dá
nosiť z druhej strany, čiže neviem, je mi ľúto, že sme sa sem dopracovali a skutočne by
som chcel poprosiť kolegov, pri takto citlivých veciach, hľadajme viac spôsoby ako
dôvody. Ja viem, že je to náročnejšie na čas a na energiu, ale možno potom predídeme
tomu, aby v podstate sme museli riešiť takýto problém čiže, tak. Ja dnes neviem ani aká
technológia sa tam bude používať ani to, že či to Občianske združenie skutočne bude
tak postihnuté, že tam nebude môcť fungovať, lebo tak ako už bolo povedané ani ten
spôsob realizácie veľmi nebol druhej strane predostretý, čiže neviem, ale keď
vychádzam z toho, že byty sa bežne rekonštruujú a susedov nevyhadzujeme, tak
neviem. Buď hľadám spôsoby alebo hľadám dôvody, to len toľko z mojej strany.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota procedurálny.
p. Vrchota, poslanec MZ: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za slovo, čo sa týka slova pre
verejnosť, tak je prihlásených 6 obyvateľov mesta, keď každý z poslancov bude
reagovať diskusným príspevkom a faktickou, tak ten čas, ktorý je vyhradený na túto
diskusiu bude neúmerne dlhý, ja by som chcel procedurálnym návrhom navrhnúť, aby
sa k vystupujúcim vyjadrovali kolegovia iba faktickou poznámkou.
p. Polaček, primátor mesta: Je to rozumný návrh, nech sa páči. Hlasujeme. Hlasujeme
procedurálny návrh bol vyslovený.
Hlasovanie č. 41 -

za: 17, proti: 3, zdržali sa: 7

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý celkom neviem, ako ho budeme
aplikovať, ale skúsme, technici. Pán poslanec Rovinský má faktickú.
p. Krcho, starosta MČ Košická Nová Ves: Ďakujem pekne za slovo, ja som v krátkosti len
jednu vec chcem povedať, neviem, či bola využitá mestom Košice, ale z vlastnej
skúsenosti, aj z dlhoročnej skúsenosti viem, že možno by stálo za zmienku
komunikovať s potenciálnymi a možnými zhotoviteľmi, ktorí by tieto práce realizovali
na danej škôlke v hodnote 800 tis.. Prizvať ich tam a možno, do budúcna alebo
podmienka pri verejnom obstarávaní na zhotoviteľa, aby bola, že vykonávať stavebné
práce za podmienok, že dané Občianske združenie tam bude. Možno by stálo za to,
zavolať si tam zopár zhotoviteľov, či vedia takéto práce zrealizovať súčasne za
pôsobenia tohto Občianskeho združenia. Neviem či niečo takéto bolo, ale myslím si, že
zhotoviteľ vie zabezpečiť takéto práce. Bolo nejaké takéto stretnutie, bolo sa opytovať?
Myslím si, že každý zhotoviteľ je dostatočne schopný zabezpečiť aj takéto niečo,
ďakujem.
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p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Rovinský s faktickou.
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Takže ja si myslím, že to téma pre stavbára a
bezpečáka tzn. nech povie stavbár, či je možné urobiť rekonštrukciu takého rozsahu bez
rizika, že sa zničia priestory, ktoré sú pod tým a bezpečák myslím, bezpečnosť a
ochrana zdravia pri práci, či je možné za takej rekonštrukcie pripustiť to, aby v tom
istom objekte bola prevádzkovaná, bolo prevádzkované toto zariadenie. A z toho nám to
musí vyjsť, lebo keď stavbár povie, že ten rozsah, ktorý asi bude trochu väčší ako bežné
maľovanie bytu, že pri tom je veľká pravdepodobnosť, že sa zariadenie a ten interiér
zničí a bezpečák keď povie, že nie je možné pripustiť to, aby v objekte zároveň boli deti
aj tá rekonštrukcia. Keď povie, že áno, keď povie že nie.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Horenský nech sa páči.
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne, v podstate v príhovore pani Hermély bolo
spomenuté, že stretnutie pána primátora, predpokladám, že to bolo oficiálne stretnutie,
tak bolo nahrávané. Ja sa chcem opýtať, že či to bežnou praxou nahrávať si takéto
stretnutia a možno by bolo fajn nejakým spôsobom ho aj prehrať, aby sme mali taký
dôkaz toho, že kto má pravdu. Lebo v podstate sme boli postavení pred hotovú vec a tá
doplňujúca otázka je v podstate na čo slúžia tieto nahrávania, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Kovačevičová.
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Len reagujem na predrečníka pána
Horenského. V podstate pán primátor prišiel neoficiálne, niečo aktuálne riešil
v mestskej časti a v podstate ani pani štatutárka tohto združenia v tom čase nebola
priamo v objekte, čiže bola niekde mimo. Nebolo to oficiálne stretnutie a vlastne celý
čas dúfala a verila, že budú tento problém riešiť v mieri, za rokovacím stolom, v
stacionári so stavebníkmi, presne ako to pán starosta povedal. Za 800 tis., keď niekto
vysúťaží takúto zákazku, tak aj vo vzduch keby ich mal nosiť, v podstate, áno za
bezpečnostných pravidiel, tak sa to dá realizovať, na určitý čas môžu aj zavrieť, pokiaľ
budú nejaké komplikované a náročné práce na bezpečnosť, všetko sa dá, tam, kde je
vôľa, tam je cesta. Ale keď raz sa nastavíme na procesy, že sa to nedá, tak vlastne sa
teraz robí všetko ako sa nedá, toto mňa osobne veľmi mrzí.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Jakubov, nech sa páči.
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, no bavíme sa o niečom alebo rozprávame, kde
my nemáme úplné informácie, poďme vecne. Aj v tomto zastupiteľstve sa nachádza pár
ľudí, ktorí rozumejú príprave a koncepcii výstavby ako takej, tak ja odporúčam, aby,
vzhľadom na to, že chceme danej veci pomôcť a chceme realizovať aj jedno aj druhé, sa
svojím spôsobom schválila alebo menovala nejaká ad hoc skupina z tých ľudí, ktorí
vidia do procesu vo výstavbe. Pozreli by sme sa na to ako je vypracovaná projektová
dokumentácia, predpokladám, že odborne spôsobilou osobou na takú stavbu, pozrieme
sa či tam je vydané nejaké povolenie, aj keď ide o modernizáciu väčšieho rozsahu podľa
mňa tam by malo byť stavebné povolenie alebo minimálne ohlásenie, ktoré na svoje
podmienky, vieme sa stretnúť k tomu, pozrieť či jednotlivé vyjadrenia hovoria o akom
obmedzení alebo nehovorí a presne to, čo povedal pán Rovinský, len rozvádzam to do
odbornej polohy, je tu pán kolega Špak, ktorý sa tu momentálne nachádza, ktorý
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rozumie tejto problematike, možno ďalší dvaja, traja, stretnime sa, pozrime na to a
hľadajme formu, či je možné realizovať túto modernizáciu v tomto objekte za plnej
prevádzky činnosti tohoto združenia. Ja sa takto od hnedého stola neviem k tomu
vyjadriť a počúvam tu rôzne názory a kým neuvidím projekt a neuvidím, aké sú tam
vyjadrenie, či je to možné, ani ako odborne spôsobilá osoba k tomu nezaujmem
stanovisko. Pán primátor, ak by sa prijalo takéto riešenie, určite sa v krátkej dobe vieme
viacerí stretnúť, pozrieť sa na to, povedať svoj názor a predostrieť vám návrh riešenia,
ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, ja keď mám nejaký problém v otázke napr.
životného prostredia, ktorá, keď tá problematika spadá pod moju komisiou tak zvolám
komisiu čisto len k danému bodu, prizvem si všetkých odborníkov, ktorí sa k tomu
vedia vyjadriť, či už z magistrátu alebo externých a riešime problém. Čiže ja by som
chcel navrhnúť jednu vec, aby to bolo aj pod, keďže pani vystúpila na mestskom
zastupiteľstve, aby to bolo aj pod koordináciou mestských poslancov, poprosím Laca
Rovinského nech zvolá takúto komisiu výstavby, ktorej je predseda, čisto len k tomuto
bodu a uzatvorte to prosím vás, lebo tieto prestrelky hore-dole proste nepomáhajú ani
jednej strane ani druhej a neprinášajú riešenie, čiže chcel by som poprosiť urobte čisto
len rokovanie k tomuto bodu, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Bacsó, nech sa páči.
p. Bacsó, poslanec MZ: Úplne sa stotožňujem s názormi pána Rovinského aj pána Jakubova,
len chcem vás kolegovia upozorniť, že výpoveď už bola daná, tzn. výpovedná lehota
plynie a teda Občianske združenie nemá veľmi na výber, teraz toto všetko riešiť,
upozorňujem na túto právnu skutočnosť a dávam na zváženie aj vedeniu mesta,
vysporiadať sa s touto výpoveďou, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja som poprosil kolegu pána Macka, ktorý je na
školskom oddelení zároveň právnikom a proste tieto úkony ovláda, ovláda aj tú stavbu,
pretože tam tiež niekoľkokrát bol, aby sa vyjadril. Ja mám len 3 poznámky. Ako
primátor som šiel do objektu mestského, nie do objektu občianskeho združenia, mesto
Košice má tento objekt, kolegyňa, pani, ktorá bola, som sa spýtal, či mi ukáže, ukázala,
nebol tam žiaden klient, nikto nikoho nenahrával, ohradzujem sa, že by niekto kričal,
môj prejav poznáte, ako vravím klienti tam neboli, pani Hermély bolo urobených spolu
raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stretnutí. Tým, že tam pani Hermély prišla vysvetlil som jej názor
školstva, právnikov školských, celý postoj. Tento nájomca dostal od mesta Košice
okrem iného aj ešte jednu možnosť, môže tam ostať, ak prevezme všetky dôsledky v
prípade, že by pri tejto stavbe, rekonštrukcii jej vznikli nejaké škody. Tento nájomca
odmietol aj túto verziu, čiže my naozaj nemáme záujem poškodzovať Občianske
združenie Tvoja šanca, ale potrebujeme nastaviť pravidlá a nemôžme, alebo nechceme,
aby sa stalo, že v rámci zdrojov, ktoré máme externých, sme jednoducho ich nemohli
vyčerpať, dočerpať v čase a termínoch, ktoré sú nám dané zmluvami. Teda v dobrej
viere, ja som si šiel to osobne pozrieť, aby som hľadal argumenty, možnosti, či možno
školské oddelenie nevedomky nevidí možno možnosti, prešli sme si, ukázali mi. Nie je
tam možné použiť zadný vchod, pretože ten, tá tonáž toho materiálu, ktorá sa donesie a
vynesie z budovy jednoducho cez tieto stavebné otvory nebude možné urobiť a
jednoducho tým, že detičky používajú toaletu, ktorá je cez chodbu, cez ktorú bude
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prúdiť stavebný materiál, jednoducho budú vážne obmedzení a samozrejme tieto
zodpovednosti musí následne prevziať firma, ktorá s nami zmluvu podpíše. Nech sa
páči pán doktor, máte slovo.
p. Macko, referát školstva: Dobrý deň, ďakujem za slovo, vážený pán primátor, vážené
zastupiteľstvo. V predmetnej veci oddelenie školstva aj ja osobne sme sa zúčastnili
viacerých pracovných rokovaní s pani Hermély. Chcel by som to rozdeliť na tú rovinu
právnu a tú rovinu tých možných riešení. Po právnej stránke je zmluva na dobu
neurčitú, pri nájomnej zmluve na nebytové priestory to znamená, že to môžeme riešiť
výpoveďou, v zmluve nebola prekážka respektíve, nejaká poistka, ktorá by nám bránila
vlastne vypovedať túto zmluvu z dôvodu, že potrebujeme vlastne tieto priestory pre
projekt rozšírenia kapacít materskej škôlky. Čo sa týka tých náhradných priestorov,
hľadali sme viacero možností, aby občianske združenie mohlo v daných priestoroch
zostať, v podstate nakoniec zostali 2, tá prvá bola to, že pokiaľ pani Hermély trvá na
tom, že občianske združenie musí v tých priestoroch zostať, tak v tom prípade by mala
na seba zobrať zodpovednosť za to, že v prípade, že v priebehu rekonštrukcie dôjde
napr. ja neviem, popukaniu stien, zatečeniu priestorov, nebude si požadovať od mesta
žiadnu náhradu škody a druhá vec bola tá, že v prípade, že sa stane nejaká ja neviem,
proste pracovný úraz, lebo tvrdila, že vlastne tam budú len nejakým spôsobom
prechádzať cez to stavenisko, tak v tom prípade by tak isto zobrať zodpovednosť za to,
že sa nejaký pracovný úraz stane. Druhá vec je tá, že v prípade, že stavebník prevezme
stavbu, tak on zodpovedá za tú stavbu a nevieme komunikovať dopredu so
zhotoviteľom, keďže ten proces je ešte v podstate v príprave a ide cez verejné
obstarávanie. To by bolo v krátkosti asi všetko.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, procedurálny návrh, pán poslanec.
p. Lipták, poslanec MZ: Keďže nikto nie je prihlásený do diskusie, ja som chcel dať, aby sa
ukončila diskusia k tomuto bodu, bolo povedané poprosím pána Rovinského, Jakubova
a ostatných poslancov, sadnite si.
p. Polaček, primátor mesta: Toto je procedurálny, nie diskusný príspevok, nie faktická.
Ďakujem pekne túto časť bodu v tejto diskusie uzatváram a poprosím pána Ing. Petra
Krempaského k téme dopravná situácia na ulici Holubyho. Ak je tu, nech sa páči, máte
slovo, môžete vystúpiť. Pán Špak dá pár informácií.
p. Krempaský, obyvateľ mesta: Dobrý deň, vážený pán primátor, vážené poslankyne, vážení
poslanci dámy a páni dovoľte mi, aby som vás oboznámil s problémom dopravy na
Holubyho ulici. Moje meno je, Ing. Peter Krempaský a zastupujem tu obyvateľov
žijúcich v rodinných domov na tejto ulici na základe ich písomného poverenia. Pripravil
som si nejaký propagačný, taký prezentačný materiál, kde sa hovorí, kde sa vždycky
hovorí, že raz vidieť je lepšie ako 10× počuť, no žiaľ nie je možné ho premietať, tak sa
budem snažiť v krátkosti ho predniesť. Hlavnými príčinami vzniku súčasnej neúnosnej
dopravnej situácie na Holubyho ulici sú po 1., vznik veľkoskladov v areáli Drobný tovar
Prešov a vznik rôznych firiem, s neriešením optimálnosti nákladnej dopravy z Južnej
triedy pre tento areál zo strany Magistrátu mesta Košice a Mestskej časti Košice – Juh.
Po 2. schválenie drobnej stavby Rekonštrukcia oplotenia a zriadenie vstupu na
parc. 2472/9 firmy Eurotex Bratislava s.r.o. Topoľčany, ktorá je využívaná aj ako
nelegálny vjazd a výjazd táto stavba bola schválená Mestskou časťou Košice - Juh. V
čase privatizácie areálu Drobný tovar bol, v čase privatizácie areálu Drobný tovar boli
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podľa územného plánu rodinné domy na Holubyho ulici 1-17 v obytnej zóne, v roku 96,
98 boli rodinné domy presunuté do priemyselnej zóny a zmena urobená, zmena bola
urobená bez vedomia tam žijúcich obyvateľov. Od roku 2004 si začal prenajímať
priestory najväčší nájomca SDC s.r.o. Nitra, terajší Heineken, dovtedy to bola tichá,
slepá ulica, kde občas prešlo nákladné auto. Po realizácii prístavby rodinného domu v
roku 2007 sa kadencia dopravy nákladných automobilov neúmerne zvyšovala, Heineken
dovážal tovar do skladov cez deň, v noci a následne ho distribuoval. Neúnosná situácia
sa vyhrotila v roku 2012, kedy sme s problémom dopravy začali riešiť s Magistrátom
mesta Košice, Referát dopravy MČ Juh, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva
Košice. Snaha pomôcť obyvateľom zo strany mesta, ako aj v mestskej časti bola aká
bola. Vtedy na rokovaniach s Magistrátom mesta Košice sme sa dozvedeli, že čo mi
vôbec chceme, veď predsa žijeme v priemyselnej zóne. V roku 2013 sme zaslali Petíciu
na zmenu územného plánu na obytnú zónu, no nič sa nedialo. Negatívne vplyv dopravy
na životné prostredie ako je ohrozovanie zdravia obyvateľov bolo potvrdené meraniami
hluku Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Prvé meranie bolo v roku 2013 s
prekročením hladiny hluku o 7,7 decibelov, pri prejazde 1173 vozidiel z toho 108
nákladných automobilov, druhé meranie bolo v roku 2014 na základe požiadavky
magistrátu, kde prekročenie hluku bolo o 8,6 decibelov. Nebudem tu citovať ani
uvádzať akú snahu sme museli robiť, aby sa naším problémom konečne seriózne
zaoberali pracovníci MČ Juh a Magistrátu mesta Košice odbor dopravy. Napr. aby sme
sa mohli v noci vyspať, tak sme žiadali zákaz vjazdu nákladných motorových vozidiel v
čase od 22:00 do 5:00 hod, aby sme to dosiahli museli sme bojovať 4 roky a značka
bola schválená až na základe zverejnenia tohto problému v Markíze, v relácii Reflex.
Nečinnosť Magistrátu mesta Košice pri riešení hluku z dopravy v roku 2014 riešila aj
Krajská prokuratúra, no s otáznym výsledkom. Dnes je situácia oveľa horšia, počet
kamiónov vyšší a taktiež, je viac využívaný nelegálny vjazd a výjazd na parc. 2472/9
Holubyho 12. V súčasnosti sa tam otvorila vietnamská reštaurácia a samozrejme
kadencia a zvýšila. Tento nelegálny vjazd mali snahu pracovníci Magistrátu mesta
Košice legalizovať viackrát a to v roku 2014 Referátu dopravy, kde záver zo štátneho
odborného dozoru je, že výjazd nie je nelegálny, lebo bol delimitovaný delimitačným
protokolom do majetku mesta Košice. Pri dozore vôbec nežiadali stavebné povolenie od
vlastníka nehnuteľnosti a neviem na základe čoho urobili záver. V roku 2015
špeciálnym stavebným úradom, ktorý si drobnú stavbu rekonštrukciu oplotenia
zriadenie vstupu premenoval na vjazd výjazd, urobili záver, že povolenie cesty
správnym orgánom je, ale je skartované na okresnom úrade Košice. Myslím si, že vjazd
výjazd na miestnu komunikáciu sa môže stavať len na základe stavebného povolenia
kolaudácie a nie na základe drobnej stavby. Doložil som čestné prehlásenia ľudí, ktorí
pracovali na Dopravnom inšpektoráte Košice II a Juh a Okresný úrad Košice 4 odbor
dopravy Žižkova, ktorí potvrdili, že tam v živote nebol žiaden vjazd.
p. Polaček, primátor mesta: Pán Krempaský, skúste dôjsť k záveru.
p. Ing. Peter Krempaský: Minútku. Nezákonnosť používania vstupnej bráne ako vjazd a
výjazd potvrdil aj v 2015 Okresný úrad Košice odbor cestnej dopravy pri štátnom
odbornom dozore nadriadeného orgánu, ktorý potvrdil, že stavebné povolenie cestného
správneho orgánu nebolo vlastníkom budovy predložené ani v náhradnom termíne. Na
zníženie hladiny hluku z dopravy navrhujeme tieto opatrenia a reálne kroky. Po 1.
zabezpečiť realizáciu príjazdovej výjazdového pruhu na vjazde do areálu Eurocentra z
Južnej triedy v oblasti projektovej dokumentácie, ako aj výstavby v roku 2020-21 a tým
presmerovať celú nákladnú dopravu do areálu Eurocentra z Holubyho ulice na Južnú
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triedu. Po 2. vydať zákaz používania vstupnej brány ako vjazd a výjazd v zmysle
cestného zákona na parc. 2472/9, nakoľko neexistuje žiadne povolenie na jeho
zriadenie. Po 3. vykonať zmenu v územnom pláne podľa znenia petície obyvateľov z
roku 2013. Za ochotu riešiť naše problémy, vám už teraz ďakujem, ďakujem za
pozornosť.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne, nakoľko sa s faktickou nikto neprihlásil, v
tom čase, keď bola otvorená diskusia, také máme pravidlá, odkedy sa dávajú faktické,
tak tým pádom pán Krempaský ďakujeme. Keď vás môžem poprosiť na
primátor@kosice, ak to máte spísané, tak ako ste to čítali, mi pošlite, ja si ešte asi ešte
pár vecí, ja už tento v monitorujem, ja som si to všimol, pošlite mi to, nech si
prebehnem očami čo ste čítali, aj tie návrhy, ktoré tam dávate.
Vážené dámy, vážení páni, kolegovia, pani poslankyne, poslanci. Máme taký problém,
že do jednej máme výdaj obeda. Máme pred sebou ešte štyroch rečníkov, len treba
povedať či ten obed ideme urobiť teraz, lebo firma nám nezabezpečí, aby bol teplý a
pod., alebo dáme prednosť verejnosti. Ja si tiež myslím, že to urobíme takto, len radšej
som sa chcel spýtať, aby som zasa nebol bitý gastro firmou, takže pokračujeme a cca o
tých 20 minút potom bude aj prestávka na obed. Nech sa páči ešte pán Štefan Jambrich
témou Názor občana. Nech sa páči, skôr ako začnete pán Jambrich, chcel by som vás
len poprosiť, nakoľko som si všimol vaše tričko, že rokovací poriadok hovorí, akým
spôsobom sa využíva toto slovo pre verejnosť, prosím dodržte všetky atribúty
rokovacieho poriadku, ďakujem.
p. Jambrich, obyvateľ mesta: Moje tričko je verejným vyjadrením nespokojnosti občana s
prácou verejného činiteľa, hovorí o tom zákon.
p. Polaček, primátor mesta: Ja len, aby sme tie pravidlá, tam sa hovorí akoto má fungovať.
p. Jambrich, obyvateľ mesta: Vážené poslankyne, poslanci, vedenie mesta. Volám sa Štefan
Jambrich som spoluzakladateľ občianskeho združenia a denného stacionára. Prišiel som
vstúpiť ako nespokojný občan. Áno, som nespokojný občan a som veľmi sklamaný zo
správania vášho primátora, ktorý sa správa ako rímsky cisár a myslí si, ( môžem si
sadnúť, ma bolí) že mu Košice patria ale nepatria, Košice patria obyvateľom mesta
Košíc. Zostáva nám už málo času dokonca volebného obdobia (je mi zle) a to by ste si
mal vziať k srdcu, aby ste aspoň z časti splnil predvolebné sľuby, ktorým ja osobne
neverím, ale kvôli tomu tu nie som, som tu preto, aby poukázal, aký ste človek, ako sa
správate k obyvateľom Košíc. Po vašej neohlásenej návšteve v našom stacionári som si
o vás urobil nehorázny úsudok. To, že ste našu asistentku nazvali upratovačkou je nič,
ale ako ste sa správali k našej vedúcej sociálnej pracovníčke, to bolo úbohé, kričali ste
na ňu a počúvali ste jej nepravdivé informácie, o riaditeľke občianskeho združenia. Ale
vrcholom všetkého bolo, že po príchode mňa a pani riaditeľky ste chceli odísť z budovy
a vôbec s nami nekomunikovať. Po našom oslovení a po uložení zopár otázok, ste sa
začali správať ako hulvát a začali ste na riaditeľku kričať, že vy ste majiteľ budovy a že
nám môžete dať kedykoľvek výpoveď, čo ste aj spravili. Prestali ste kričať až keď som
vás dôrazne viackrát vyzval, aby ste sa k riaditeľke správal slušne, lebo je to žena.
Majiteľom budovy nie ste vy, ale obyvatelia mesta Košíc, len vy túto budovu
spravujete. A teraz k vašim predvolebným sľubom, citujem z vášho letáku: som jeden
z mála, kult osobnosti, nerád počúvam, že sa to nedá – a náš stacionár, nedá sa? Som
líder a štrajkom za dobrú vec treba podporovať ľudí, pokiaľ neštrajkujú proti vám –
taxikári. Aquapark, kúpil som si vstupenku aquapark nikde; električky na Ťahanovce,
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čakám na zastávke a električka nikde a to som si kúpil váš predražený lístok. Aj iní
občania vám ako aj ja ďakujeme za zvýšenie dane. Zrušenie je in, pokutu zaplatia
občania. Zrušenie Národného tenisového centra, chcel som hrať tenis, ale asi nebudem.
Zrušenie mládežníckej olympiády EYOF, veľká hlava pre Košice. A že vraj ste etno
zelený a nám chcete zobrať enviro záhradu a urobiť z nej sklad stavby. Zlepšenie
kvality sociálnych služieb, dali ste nám výpoveď, veľká pomoc. Je toho ešte veľa, ale
čas sa kráti, hodiny vám už odpočítavajú čas, teším sa ako pôjdete do zabudnutia, len sa
bojím, koľko škody ešte napáchate a koľko po vás ostane súdnych sporov, ktoré
budeme splácať my, občania Košíc. Prišiel som tu, lebo som otec jedného zdravotne
znevýhodneného syna, ktorému beriete druhý domov a tým je náš denný stacionár.
K tričku som sa vyjadril, ako som celý čas počúval, už sa stačí len ospravedlniť. Tomu
hovoríte Fungujúce Košice? A k tomu, že ste nás toľko krát navštívili a jednali, proste
klamete, tak ako ste klamali občanov pred voľbami, to mám napísané na tričku, tak
klamete aj ďalej, lebo to nie je pravda. Ako je možné, že centrum voľného času tam
môže zostať a tiež sa bude rekonštruovať ale my nemôžeme zostať preto, iba preto že
potrebujeme prejsť do záchodu s klientmi, ktorí sú chorí. Veľmi pekne ďakujem, majte
sa.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, so štvrtým názorom pán Ing. Štefan Varga, k
téme vrtuľníkov, nech sa páči.
p. Varga, obyvateľ mesta: Ďakujem za slovo, dobrý deň vážení poslanci, vážené poslankyne,
vážení predstavitelia, vážený primátor, viceprimátori, riaditeľa tam nevidím. Tak už
veľa sa popísalo a počulo aj v televízii, o týchto vrčiacich vrtuľníkoch a teraz posledná
akcia 27, 28 z pondelka na utorok a z utorka na stredu, to bol, to bolo doslova ako
vojnová zóna. Takže chcel by som požiadať pána primátora ako v Únii miest alebo
ZMOS-e, aby zosúladili ten nesúlad ako keď voláte na 158 alebo na 159 políciu a ani 1
polícia nemôže ani upozorniť, o zásahu ani nehovorím, lebo takú máme legislatívu, že
stále choďte na RÚVZ, to proste ako občana ani nezaujíma, kde má ísť a čo má robiť,
nikto to nie nikto nevie legislatívny postup, lebo doteraz sa s tým nič nerobilo,
nekonalo, to už je záležitosť skoro viac ako 2 roky toto. A už som sa tu rozprával, koľko
právnych názorov, každý si to ináč vysvetľuje, fakt by trebalo s tým niečo urobiť, aby
vo fungujúcich v Košiciach, fandím fungujúcim Košiciam, aby bolo jasné, aj vám
fandím, že niečo sa urobí pre to, ako, aby tá legislatíva bola jasná, že keď ten občan
dvihne telefón 159 alebo 158, aby ho nepimpongovali, lebo ľudia už prestali volať, to
nie, že ľudia ako nemajú pripomienky, sú otrávení tým, že nevedia kam sa majú obrátiť
ohľadom jasnej záležitosti, že niečo sa tu porušuje pod 22. hodine. Hovorím o letoch po
dvadsiatej druhej hodine, samozrejme týka sa to hlavne okolitých dedín ako obcí Barce,
Poľov, tu pani viceprimátorka je z Poľova a môže povedať, tam máme starostu Barce,
tiež môže niečo povedať, starosta Pereša a okolitých obcí, strašne veľa, nebudem ich
teraz vymenovať, však Košice-okolie má len vyše 100 obcí, aj mestská časť ako mesto
má 22 mestských časti, takže ako, nie každej sa to týka samozrejme. Ale všade ako ja
napr. som posledné tie 2 dni nemohol spať, aj som aj natáčal ten zvuk, to bolo strašné,
to ako to, no a, žil som v zahraničí 18 rokov, ale toto v zahraničí sa nemôže stať. Tak
preto som tu, lebo tu ako keby hrach na stenu hádzal, ľudia sa sťažujú a karavána, čo
porušuje jej ďalej. A sú to strašné milióny zo štátnej pokladnice, keď sa pozriete do tých
zmlúv atď. tak to je veľký biznis, ale nie na úkor zdravia a ochrany občanov, aby sa tu,
legislatíva bola taká, tu zrejme je diera v legislatíve, hej a to treba okamžite riešiť, to nie
že len pre Košice, to sa týka ako celého Slovenska, myslím, toho hluku, napr. policajti
by mali mať nejaký hlukomer ako dregery majú dopraváci, príde sťažnosť, príde zmeria
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a hneď na mieste činu vidí, že áno ten zmeral, ide ho počkať, tu máte pokutu alebo, čo
urobili ste priestupok atď., ale nič sa tu nekoná, roky hej, takže neberte to osobne,
niektoré veci sú mimo vás a treba ako legislatívne to riešiť, ako v legislatívno-právnom
výbore Národnej rady, máme tu aj poslancov Národnej rady pána Libu alebo iných, čo
sú mimo zastupiteľstva, ale treba to riešiť. Tu, tu sa veľa len hovorí, píše a neberte to
osobne opakujem, nič proti vám, ale treba začať toto robiť, konať. Tak chcel by som od
vás vedieť teraz tu, váš názor na to, čo v krátkej dobe mienite robiť atď. k tejto veci,
lebo vyzerá to tak, že na chvíľu to prestane a znova sa to opakuje, už sa to stalo viackrát
hej, že vyjde nejaký článok týždeň je ticho a znova potom, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán Varga, pani námestníčka máte slovo
s faktickou.
p. Gurbáľová, námestníčka primátora: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, chcem povedať,
že témou preletov vrtuľníkov nad touto lokalitou som sa zaoberala hneď po nástupe do
funkcie námestníčky, vtedy ma predstavitelia letiskovej spoločnosti ubezpečili, že budú
dohliadať na to, aby zmluva so súkromnou leteckou školou sa dodržiavala, tzn. aby
dodržali aj podmienky a pravidlá preletov. Vtedy to bolo nastavené tak, že sa nesmelo,
aspoň tak mi to bolo prezentované, že sa nebude lietať po dvadsiatej druhej hodine.
Mám pocit, že nejaký rok to asi fungovalo celkom dobre, ja som osobne nezaznamenala
žiadnu sťažnosť, ktorá by bola adresovaná mne. Avšak za ostatných niekoľko týždňov,
keďže sama v tej lokalite bývam, evidujem tie prelety medzi druhou a štvrtou ráno a je
to dosť nepríjemné a áno, stotožňujem sa s tým čo povedal pán Varga, naozaj je to
intenzita hluku dosť taká výrazná, takže akonáhle som aj zaznamenala viac sťažnosti od
občanov, aj sama to vnímam, hneď som iniciovala ďalšie stretnutia s predstaviteľmi
letiskovej spoločnosti a súkromnej leteckej školy, máme sa stretnúť v utorok 4. augusta
o jedenástej hodine, budeme sa zaoberať pravidlami a podmienkami preletov a ich
dodržiavaním.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, myslím, že priamo s konateľom z Rakúska, ak
správne viem. Ja som zároveň pán Varga už dávnejšie inicioval na únii miest a nie na
K8 pardon tento problém ako ho riešia kolegovia. Tento problém sa v rámci krajských
miest týka Prešova a Trenčínu, obaja primátori mi potvrdili, že pre nich to je nočná
mora už x rokov, pre nás trošku kratšie. Vysvetlili mi ako to riešia oni, ako to nevedia
riešiť, aké majú komplikácie. Bavili sme sa o tom, že skúsime vymyslieť, ale teraz nie
cez K8, ale cez Úniu miest ako ste spomenuli, nejaké legislatívne riešenie, nevieme ho
celkom uchopiť a pomenovať. Tam musí prebehnúť veľmi veľká diskusia, lebo nemáme
na to recept ako by mali orgány v tom, v týchto prípadoch konať, aké možnosti by mala
dostať samospráva, aby dokázala efektívne v tejto veci buď blokovať tých, ktorí sú
porušovatelia respektíve podporiť občanov ktorí, ktorí jednoducho si ten svoj nárok na
komfort prirodzene vyžadujú. Uvidíme ešte ako skončí toto a na najbližšej K8 ja sa k
tým veciam vrátim a uvidíme ale, ale je to asi na, priznám sa na veľmi dlho, ten
problém tu je roky, nielen v meste Košice, ale aj iných mestách. Toľko možno z tých
aktuálnych informácií, asi sme vás veľmi možno nepotešili ale, ale áno, evidujeme to
a rozumieme, že to treba riešiť.
V bode ďalší z prezentujúcich je pán Tomáš Jurkovič, zimná údržba 19/20. Pán
Jurkovič chcem sa spýtať, my máme bod, ktorý sa volá Informácia o nákladoch zimnej
údržby v uplynulom zimnom období 19/20, je to bod 16, či nechcete vystúpiť možno
tam, sa aj to bude týkať, tam tá rozprava bude naozaj o nákladoch, ale to je len ako typ,
len k tomu bodu sa možno naozaj až neskoro večer. Nech sa páči teda príďte.
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p. Tomáš Jurkovič, obyvateľ mesta: Ďakujem pekne pán primátor za udeľovanie slova a
takisto aj za ponuku vystúpiť v tomto bode, len z toho dôvodu, že vy v mestskom
zastupiteľstve o tom budete rokovať pravdepodobne niekedy večer, prípadne až na
druhý deň, ja nám dovolenku iba dneska vybratú, tak som využil túto možnosť vystúpiť
zhruba okolo obeda. Takže ďakujem pekne ešte raz za udelenie slova, vážené
poslankyne, vážení poslanci moje meno je Tomáš Jurkovič, som obyvateľom Košíc a
konkrétne z mestskej časti sídlisko Ťahanovce. V rámci svojej občianskej angažovanosti
som sa zaoberal témou zimnej údržby, ktorá tuná túto zimu aj predchádzajúcu zimu
celkom rezonovala, hlavne z dôvodu modrých tabuliek, ktoré určite poznáte a pri
svojom prieskume tejto témy som došiel k niekoľkým nasledovným záverom. Po 1. od
prijatia chodníkovej novely, ktorá sa prijala vlastne v roku 2018, narástla suma za
zimnú údržbu v Košiciach zhruba z nejakých 1,7 milióna Eur na približne 3,3 milióna
Eur, čiže sa jedná takmer o stopercentný nárast ceny za zimnú údržbu. Tak isto by som
chcel zdôrazniť, že chodníková novela nám prikazuje ako mestu, udržiavať vlastne
chodníky, ktoré idú aj k bytovým domom, celkovo mesto Košice navyše udržiava
120 km chodníkov, ktoré dovtedy neudržiavalo a zároveň ďalších 143 km neudržiava
vedome, hoci mu to prikazuje zákon. Tiež vzhľadom na celkový počet udržiavaných
kilometrov ciest a chodníkov, vykonáme zimnú údržbu a na 1 udržiavaný kilometer
cestných komunikácií najdrahšie zo všetkých krajských miest. Chcel by som podotknúť,
že ja som tu konkrétne meral súčet kilometrov chodníkov a súčet kilometrov ciest, nie
to, že koľkokrát po tom prejazdí vozidlo, čiže len čo sa týka vlastne nejakú, nejaký
objem tej údržby. Tak isto z údajov, ktoré mesto Košice zverejnilo, vyplýva, že
najväčšie náklady na ostatnú zimnú sezónou boli vyfakturované práve za pohotovosť. Je
to zhruba 1,2 milióna Eur, čo tvorí až 40 % z celkového záverečného účtu za zimnú
údržbu. Oproti minulej sezóne, kedy, ktorá bola vlastne výrazne viac snehovo aktívna
čiže bolo viac úhrnov zrážok, je táto relatívne mierna zima lacnejšia iba okolo 200 tis.
Eur. Tak isto by som chcel zdôrazniť, že mestské časti v Košiciach, ktoré si vykonávajú
zimnú údržbu sami, ju dokážu so svojim personálnym a technickým zabezpečením
alebo prostredníctvom externých dodávateľov služieb vykonávať efektívnejšie a doručiť
ju vlastne svojim obyvateľom lacnejšie, z toho dôvodu, že jednoducho oni
obhospodarujú dokopy nejakých 144 km ciest a 98 km chodníkov a za to platia len
nejakých 145 tis. Eur dokopy. Zatiaľ čo mesto Košice obhospodaruje nejakých 322 km
ciest 236 km chodníkov a k tomu ešte treba prirátať 60 000 m² iných polôh zložených
napr. zo zastávok alebo podchodov, schodísk atď. to vykonávame túto sezónu za
nejakých 3,01 milióna Eur. Tak isto som zistil, že samosprávy, ktoré som vlastne
porovnával a ktoré vykonávajú zimnú údržbu sami, ju vykonávajú efektívne a to ešte
efektívnejšie vtedy, keď je to spoja s bežnou stavebnou údržbou komunikácií. A tiež by
som chcel spomenúť, že sme jediné mesto v košickom samosprávnom kraji, kde
samosprávny kraj nevykonáva zimnú ani bežnú stavebnú údržbu cestných komunikácií,
naopak mesto Košice sa stará aj o cesty, ktoré sú za hranicami mestských okresov,
spomeniem napr. cesta na Jahodnú, ktorú obhospodarujeme vlastne až po vodnú nádrž
Ružín, tak isto napr. spojnica Veľkej a Malej Idy alebo, alebo cesta z mestskej časti
Krásna do Košickej Polianky. Čiže vzhľadom na tieto zistenia, by bolo podľa môjho
názoru vhodné prehodnotiť Štatút mesta Košice ohľadom prevzatia kompetencií a
zodpovednosti pri zabezpečovaní starostlivosti o miestne komunikácie a chodníky.
Keďže mi asi vypršal čas, tak ďakujem veľmi pekne za pozornosť, samozrejme, každý
kto prejaví záujem, mu poskytnem podklady, z ktorých so vychádzal pri tomto prepočte.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič.
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p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor, samozrejme
nechcem tu byť oponentom alebo obhajcom súkromnej spoločnosti, o ktorej pán
Jurkovič hovoril. Zachytil som jeho prejav až v štádiu, keď hovoril kilometroch
a pohotovosti. Keď sme pri tej pohotovosti uvedomme si, že tak veľká, veľký rozsah a
tak veľká firma a tak veľa mechanizmu, ktorý je potrebných na zimnú údržbu
v Košiciach, nemôže mať hocikto a nestojí to 5 korún. A vy ich potrebujete mať, aj keď
je bez snežná zima, aj keď sneží 100 dní. Porovnávame tu výpočty chodníky, kilometre,
ale mesto zabezpečuje údržbu strategických dopravných tepien, križovatky, koľajiská,
schodiská, podchody ako sám spomenul a je potrebné rátať s touto pohotovosťou, ak ma
niekto lepší model, samozrejme budeme poslanci mesta Košice otvorení. Na záver si
dovolím povedať iba to, že pán primátor bol najväčším kritikom Kositu, teraz ich prácu
nekritizuje, tak sú len 2 možné scenáre, buď sa s firmou dohodol čo veľmi
nepredpokladám za pravdepodobné alebo tá firma, na ktorej si pán primátor robil
kampaň, nie až taká zlá, ďakujem za slovo.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne, tu je vidieť, že Tomáš
Jurkovič sa tejto analýze povenoval a aj ju spracoval dôsledne, to je jedna vec, naozaj
ako tiež moja úcta ako starostu mestskej časti ku svojmu občanovi, ale chcem povedať
ďalšiu vec. V roku 2018 mi bolo vyčítané, ako aj poslancami a bolo aj vyčítané
vedením mesta, že na sídlisku Ťahanovce sa robila by som vylizovacia údržba ako sa
hovorí, čiže tie chodníky boli vylízané. Treba si tiež povedať ďalšiu vec, že minulého
roku pri poľadovici nám tu zomrel občan priamo pri magistráte mesta Košice a to tiež je
súvis so zimnou údržbou, čiže chcem poukázať na skutočnosť, že aj štatutári mestskej
časti v prvom rade sa pozerajú, v prvom rade na ochranu života, zdravia obyvateľov,
tiež tak isto ako financie sú tiež podstatné, ale keď nasneží, tak jednoducho ten občan sa
okamžite obracia na starostu mestskej časti, neobracia sa na Kosit alebo kdekoľvek, ale
chce mať službu takú, aby prešiel tými schodiskami, my napr. máme v mestskej časti
116 schodísk, 116 a to nie sranda. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Minúta vám prešla, máme číslo 16. Veľmi krátko pán riaditeľ
chce zareagovať jednou vetou, aj, keď sa tomu budeme venovať pravdepodobne v tom
bode 16.
p. Čop, riaditeľ MMK: Ďakujem za slovo, musím zareagovať už v tomto bode, pretože tuná
bolo použitých niekoľko nie celkom presných čísel, s ktorými sa pracovalo pri
vyhodnocovaní nákladov na zimnú údržbu a musím sa kolegu alebo pána, ktorý
pripravoval túto štatistiku zastať v tom, že je ťažko sa dopracovať k relevantným dátam
iných spoločností respektíve miest, čo všetko zahŕňa samotná zimná údržba, v každom
prípade si musíme povedať, že ak sa chceme porovnávať, čo sa týka rozsahu a nákladov
na zimnú údržbu, mali by sme sa porovnávať s relevantným mestom a to je Bratislava a
musíme si uvedomiť jednu základnú skutočnosť, ktorá pri zimnej údržbe vstupuje do
nákladových položiek a to je, že tuná excelovské tabuľky nefungujú, lebo počasie si
robí, čo chce. Síce to vyzerá krásne, koľko má Bratislava kilometrov v správe alebo v
údržbe, ale je rozdiel, koľkokrát alebo koľko výjazdových dní v danom meste je. Keď
sme si to porovnali, čo sa týka a výjazdových dní, tak v Košiciach je dvojnásobný počet
výjazdových dní, uvedomme si, že Košice tak ako kolega tuná povedal, majú v správe
aj Jahodnú majú v správe košické sídliská, ktoré sú na kopcoch, jediný kopec, ktorý
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majú v Bratislave Kramáre a to je, to je kopec piesku, áno, keď to tak poviem. A keď si
zoberieme čísla, o ktorých sa tuná bavíme a porovnáme si to s Bratislavou tak v rámci
minuloročnej zimy, o ktorej hovoríme, že bola mierna, ale bola pre údržbu nákladnejšia
z toho dôvodu, že cez deň bolo teplo, v noci nám cesty namŕzali a bolo treba zabezpečiť
údržbu týchto komunikácií, či už preventívnym posypom alebo posypom tak, aby
mestská hromadná doprava mohla fungovať a bola zabezpečená obslužnosť tohto mesta.
Z toho vychádza vlastne ten počet výjazdových dní, ten počet reálne najazdených
kilometrov, ktoré za mesto Košice vieme presne vydokladovať, pretože každé vozidlo
disponuje GPS a každý výjazd vozidla je potom fyzicky ešte kontrolovaný príslušným
referátom. Keď si to takto spočítate, tak vyjde, že v rámci Košíc sme najazdili
83 650 km, Bratislava najazdila 65 571 km. Ich náklady pri polovičnom počte
výjazdových dní dvoch tretinách kilometrov, keď to tak rýchlo hodím do hlavy boli na
úrovni 4,6 milióna, naše boli 3,1. Je nám vytýkaná pohotovosť, ale bohužiaľ tomuto sa
nevyhneme, to sú tie stavy, keď musíme držať tie vozidlá, ktoré daná spoločnosť musí
mať k dispozícii, pretože počasie ide ako si povie, áno. Naše náklady na pohotovosť,
keď sa o tom bavíme, boli na úrovni 1,2 milióna, Bratislava náklady na úrovni 2,4 a už
sa dostávame do iných čísel a keď si povieme a to musím zdôrazniť, koľko výjazdových
dní sme mali my a koľko mala Bratislava a zabudol som na jednu podstatnú vec, v tých
nákladoch, ktoré sú 3,1 milióna, je započítané v meste Košice a aj odpratávanie
posypového materiálu po zime, čo nie v nákladoch mnohých iných miest. Takže z tohto
hľadiska, keď si spočítame náklady mesta Košice sú kompletné náklady na zimnú
údržbu, prepočítané výjazdovými dňami, tzn. dni, keď naozaj autá jazdili, robili posyp,
tak nás 1 deň vyjde na 46.100 Eur áno, a keď si to rozpočítané na kilometre, ktoré sme
najazdili tak je to 37,- Eur na 1 km odjazdený, v Bratislave to vychádza na 71,- Eur na
odjazdený kilometer, čiže môžeme sa o tom baviť, či to chceme robiť lacnejšie či to
chceme robiť vlastnými kapacitami, ale treba si uvedomiť, že a to, čo bolo vlastne aj
zdôvodnené, že nastalo v roku 2018 nárast nákladov treba si uvedomiť, že vlastne došlo
z dôvodu chodníkovej reformy, keď to tak jednoducho poviem k nárastu ľudí ktorých,
ktorý bolo, ktorých sme museli zamestnať na zimnú údržbu a dodávateľ musel
zabezpečiť zvýšený počet alebo nárast mechanizmov z 27 na 46 a toto sa dialo na
základe toho, že mesto prehodnotilo rozsah zimnej údržby. Zvyšok vychádzalo zo
skutočnosti, že vozidlá zimnej údržby nemajú právo prednostnej jazdy, čiže my, ak
máme obslúžiť tento počet kilometrov, ktorý máme v rámci mesta, musíme počítať s
určitými kapacitami, zároveň na to, aby sme zabezpečili údržbu mesta, musíme ešte
dokonca na tie najtvrdšie mesiace, ktoré považujeme december, január, mať v zálohe aj
externé zmluvné zložky, ktoré v prípade potreby vieme zabezpečiť pre odstránenie
prípadnej snehovej kalamity v každom prípade, tak ako tu bolo povedané, že či Kosit
nás má rád, nemá rád, nemá nás rád, lebo práve optimalizáciou a znižovaním
zazmluvnenia takýchto externých spoločností a ďalších náležitostí, dochádza
každoročnému znižovaniu reálnych výkonov, ktoré sú predplatené, ktoré sú
paušalizované, áno a gro nákladov, je na základe reálnych výkonov, ktoré mesto si
objednáva na základe vývoja klimatických podmienok v tomto meste. Ja by som chcel
ešte povedať, že minulú zimu, musím konštatovať, že napriek tomu, že bola nepríjemná
kvôli mrazom, mali sme 2 také väčšie kalamity, na začiatku zimy a potom vlastne tú
nešťastnú situáciu, ktorá tuná bola a skončila smrťou. Tam sa musím ohradiť, že k
tomuto nešťastiu, bohužiaľ, alebo, je to nešťastie, nedošlo na chodníku, o ktorý sa stará
mesto, došlo na chodníku, o ktorý sa stará súkromná firma, toto si musíme ujasniť a
napriek tomu, že v čase kalamity okolité mestá mali ochromená mestskú hromadnú
dopravu, my sme mali plnohodnotnú dopravu do všetkých mestských častí, do
kopcovitého terénu, priznávam, že bola znížená kvalita na chodníkoch, ale to sú reálne
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skutočnosti, kde pri určitých teplotách a vetre soľ a posypový materiál už proste
nefunguje. Čiže to som chcel povedať k týmto číslam a chcel som sa zastať aj ľudí, ktorí
pracujú na referáte dopravy a toto sú naozaj reálne fakty, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný, nech sa páči.
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, ja k tomu len toľko, že tiež
si vážim občiansku angažovanosť pána Jurkoviča, vážim si aj to, že ma oslovil s týmto
blogom ešte pred zverejnením, sedeli sme nad tým, čítal som to, bohužiaľ, vtedy som
nemal všetky relevantné dáta, aby som mu vedel vysvetliť a povedať, že ktoré veci sú
zlé, bolo pred zastupiteľstvom, nestíhal som sa tomu venovať, teraz už tie dáta mám, no
a celý problém blogu napriek tomu, že si vážim koľko to stálo energie a že je to
spracované dobre, tak úplne zásadný problém je v tom, že suma za 1 km, pán Jurkovič
to počítal ako sumu za 1 kilometer zimnej údržby, vznikla sčítaním celkového počtu
kilometrov chodníkov a dvojnásobného počtu kilometrov ciest, rozloha parkovísk
nebola zohľadnená vo výpočte, no bohužiaľ pri zimnej údržbe nie je podstatné, koľko
kilometrov chodníkov a ciest máte, ale koľko krát po tých chodníkoch mechanizmy a
ľudia prejdú, preto sa takáto údržba počíta na výjazdové kilometre a len krátke
porovnanie v Bratislave sa najazdilo 65 570 km za 4,6 milióna a v Košiciach 83 650 ich
za 3,1, takže nie, nie sme najdrahší.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Rovinský.
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som chcel tiež poďakovať za iniciatívu
občana a chcem aby nevyznelo, to tak, že našou odpoveďou je, že urobili sme všetko
jak najlepšie sa dalo a nič sa nedá zlepšiť. Som presvedčený, že zlepšiť sa tam veľa vecí
dá, organizáciou údržby aj ďalšími vecami, čiže môže to byť fajný podnet do diskusie a
treba sa na to pozrieť, lebo nie som presvedčený, že všetko sa robí tak, by to bolo
najlacnejšie pre mesto a dajú sa tam robiť veci, ešte raz ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, takisto ďakujem pánovi
Jurkovičovi za tému, ktorú otvoril. Ja by som chcel len doplniť jednu vec, keďže sa
bavíme o monopolnom fungovaní firmy, ktorá pôsobí na území mesta Košice, že o pár
mesiacov končí monopolná zmluva, ktorá bola na 10 rokov viazaná a mňa strašne mrzí
1 vec, keďže sa stále rozprávame o tom, že možno mestské časti by si to vedeli robiť
lacnejšie alebo lepšie, že stále neprebehla novelu štatútu, ktorá mala prebehnúť, o ktorej
sme sa mali baviť v decembri 2019, nebavili sme sa, čiže rozpočet na rok 2021 bude
zase podľa starej štruktúry, ktorá bola ešte za Richarda Rašiho a mám veľmi veľké
obavy, že pokiaľ my sa vlastne tu všetci preberieme s vedením mesta, tak vlastne
zmluva skončí a budeme zase postavení pred hotovú vec, že vlastne musíme súhlasiť s
ďalšou zmluvou na ďalších 10 rokov, presne v tom istom režime ako to dneska funguje,
čiže starostovia poprosím, skúste si pripraviť tú zmenu štatútu, už je dneska pomaly
august 2020 a už pred 7 mesiacmi mala prebiehať diskusia k štatútu, aby sa rozpočet na
rok 2021 upravil podľa nových kritérií, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, že ak dovolíte navrhujem, aby sme tú zimnú
údržbu nechali ďalej k bodu 16 nákladov, tam to môžeme rozobrať, aby sme už
neblokovali, ďakujem pán Jurkovič, ale aj za vecné podnety niektoré. Nasleduje pán
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Ľubomír Ostrožlík k téme MHD, šport a dane.
p. Ostrožlík, obyvateľ mesta: Dobrý deň všetkým, ďakujeme pekne pánovi primátorovi za
slovo, nechcem byť dlhý, lebo vidím, že niektorí ste už unavení, vyčerpaní a dokonca aj
hladní. Tak ja na záver možno takú sumarizáciu, možno trošku empatie voči občanovi
Košíc, tak by som to povedal, že minulého roku po voľbách primátorských, v podstate
sme čakali, že príde nejaká nová zmena, niečo čo posunie Košičanov dopredu a budú
hrdí na to, čo sa tu deje, že žijeme v demokratickej spoločnosti. Čo sa však udialo, sa
udialo to, že prvé čo, že Košičania zaregistrovali je to, že pán primátor si nejakým
spôsobom navýšil plat, okej, dobre, môže byť, povedzme že dá sa tento krok nejakým
spôsobom ospravedlniť. Druhá vec bola tá, že z ničoho nič, sa nám znenazdajky zdvihlo
cestovné o 100%, čo radoví Košičania, ľudia, s ktorými prichádzam denne do styku,
vnímajú veľmi citlivo, lebo je to prudký zásah do ich peňaženky. Tretia vec, ktorá bola,
bolo vyrubenie dane tohto roku, ktoré jednoducho ľudia nemohli tolerovať a nemôžu
ani akceptovať. Všade kde chodia dookola tak počúvam, že ako je to možné, čo sme
vlastne týmto dosiahli, prečo sme to urobili, čo sme vlastne kopírovali bratislavský
systém, alebo čo? Tak Bratislavu porovnávať s Košicami sa asi ťažko dá. Viem to preto,
lebo ja som 14 rokov bojoval za práva zamestnancov jednej nadnárodnej košickej
spoločnosti a bol som 14 rokov kolektívny vyjednávačom. To znamená, stále mi bolo
otĺkané o hlavu záležitosť, že platy východniarov je možné zdvíhať tak ako
Bratislavčanom. Hovorím, však robia tak isto, majú efektivitu práce rovnakú, tak prečo
nie ale o zániku dane to mohlo platiť. Takže v podstate tretia vec, ktorá nás šokovala
Košičanov všetkých, tzn., že sme si povedali ok, tak tu sa niečo, tu niečo nie je
v poriadku. No a donieslo sa to na 3 vážne veci, lebo ja mám viacej otázok,
samozrejme. Klinec, zlatý klinec je košický šport, povedzme si to takto, za posledných
pár rokov, sa nám akosi z trávnikov stratili futbalisti, boli sme výkvet by som to povedal
celoslovenského športu, všetci nám závideli naše 3 futbalové mančafty, všetci nám
závideli náš Košický hokejový klub, všetci nám závideli naše Good angels,
basketbalistky, zrazu sa to všetko vytratilo. Mladí ľudia pomaly nemajú kde chodiť
športovať a jednoducho teraz posledné, posledný zlatý klinec do truhly bol v podstate
toto čo sa udialo s US Steel ako a HC Košice, našťastie sa to dalo nejakým spôsobom
do poriadku, aj keď mi to tak pripadá ako keby nám US Steel dala nejaký milodar,
pokiaľ si dobre pamätám a mám dobré informácie, majú klauzulu v zmluve,
kúpnopredajnej o kúpe železiarní, že musia podporovať košický šport. Neviem potom
ako naši manažéri v meste a v zastupiteľstve, keď takéto veci sa jednoducho nedejú.
Neviem, skúste nám o tom niečo povedať, aj s víziou športu do budúcnosti.
V dopravnom podniku ako to vlastne bude fungovať, lebo chcete ľudí dostať do
autobusov ale na druhej strane zdvihnete cestovné, nezdá sa vám to trošku
kontraproduktívne? Také, také to je nejaké pomýlené. Ideme zelenou cestou, energiou
a teraz počúvam, že ideme kupovať 21 dieslových autobusov, to sa nejak, nejak mi to
nesedí do konceptu a do tej mojej palice. Takže toto by som chcel, keby ste to vedeli
nejakým spôsobom zosumarizovať, aj keď teraz nie, keď to nestihnete všetko, lebo
určite ste všetci hladní, tak jednoducho nejakým spôsobom dať to do poriadku, na
papier a oznámiť Košičanom ako to vlastne všetko bolo a nejakú genézu všetkých
týchto zvyšovaní cien, aby ste ukľudnili košickú verejnú mienku, lebo veľmi dobrý
obraz ste si tu nevytvorili, takže asi toľko.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne, pán primátor, ja som si
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pozorne vypočul občana. Ku občanovi toľko vlastne, daň z nehnuteľnosti, osobne som
nehlasoval za ňu preto, lebo hlasoval by som, keby tá daň nebola okolo 200 % ale bola
50 %, tak by som zahlasoval som, lebo som si vedomý toho, a nie populisticky, že treba
zvýšiť daň a bolo potrebné zvýšiť daň, tak, aby jednoducho toto mesto fungovalo a aj
peniaze sa dostali do mestskej časti. To je 1 vec, druhá vec potom mne čo vadilo a
rovno poviem k športu, že jednoducho sme nezabojovali a jednoducho nemali sme tzv.
gule ako my chlapi všetci ku EYOF. To EYOF má Banská Bystrica, uvidíme v roku
2021 či aj v rámci koronakrízy bude realizovaný, ale mohli sme zabojovať podľa môjho
názoru a jednoducho tá žiacka alebo tá mládežnícka olympiáda tu byť mohla. Toto ma
trápi. A ďalej ešte sa vrátim k jednej veci a to poviem kompetencie. Tu v tomto bode
občanom chcem povedať, že o kompetencie bojujeme, starostovia sedia spolu, rokujú,
čiže nie je pravda, že nerobíme nič, pracujeme na tom.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Bod 1 a bod číslo 2 o druhej sme vyčerpali.
Vyhlasujem 45 minútovú prestávku na obed a budeme pokračovať bodom číslo 3
Správa o odpovediach na interpelácie poslancov o 14:40.
- - - obedňajšia prestávka - - Bod č. 3
Správa o odpovediach na interpelácie poslancov MZ vznesené po XIV. a XV. zasadnutí
MZ v Košiciach
p. Polaček, primátor mesta: Je zhruba 15 hodín a máme možnosť sa dostať k bodu číslo 3, ak
dámy dovolia, v sále vidím 5 ľudí v oblekoch, chcel by som sa spýtať, či by vám, 6 ľudí
v oblekoch, či by vám nevadilo, keby sme si ich dali dole, je tu naozaj teplo a pomôže
to, ak teda, páni, máme, máme súhlas dám, môžeme si dať obleky dole, nech sa páči,
ďakujem pekne, len obleky, to je tým teplom, myslím sako, vravím oblek. Ďakujem
pekne. Prezentovaných 34 poslancov bod číslo 3. Správa o odpovediach na interpelácie
poslancov MZ vznesené po XIV a XV. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
Otváram diskusiu nech sa páči. Pán poslanec Horenský má procedurálny návrh? Nech
sa páči pán poslanec Horenský, máte slovo.
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. V podstate mám 2 otázky k odpovedi
interpelácie 227/20, čo sa týka pozemkov pri Základnej škole Lechkého, chcem sa
opýtať, že či už uplynul ten termín, dokedy sa mohli v podstate tí majitelia jednotlivých
parciel vyjadriť, či ten proces oslovenia už nejakým spôsobom sa ukončil, a aký je asi
momentálny výsledok a na margo toho, sa chcem ešte opýtať, či už je vykonávaná
nejaká tá pasportizácia tých pozemkov, ktoré nejakým spôsobom je potrebné vykúpiť
alebo dať dokopy, aby sa učila potom alebo na základe, ktorej by sa mohol potom určiť
nejaký ten proces, priorizácie, ktoré pozemky by mali byť, ja neviem, v prvom rade
vykúpené alebo predmetom vykúpenia, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Nejaké ďalšie príspevky. Pán poslanec ospravedlňujem sa, ale
neviem si vybaviť, o čom presne hovoríte. Nech sa páči pán poslanec, máte slovo.
p. Horenský, poslanec MZ: V podstate som sa pýtal na problematiku vysporiadania pozemkov
pri Základnej škole Lechkého, kde bohužiaľ nedá sa nejakým spôsobom niečo riešiť
pokiaľ sa tam nevysporiadajú pozemky a v odpovedi bolo, že proces oslovenia
majiteľov predmetných pozemkov začal, momentálne sa čaká na ich vyjadrenia. To mi
bolo odpovedané pred niekoľkými týždňami, tak preto sa len chcem opýtať, či už ten
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proces oslovenia alebo ten deadline dokedy mali sa jednotliví vlastníci pozemkov, už
vyjadrili, asi v akom je to stave.
p. Polaček, primátor mesta: Neviem vám na to odpovedať, mesto rieši okrem Lechkého,
ďalších, stovky pozemkov, prebieha komunikácia so všetkými a niečo sa vykupovalo už
dávnejšie, myslím, že ak sa nemýlim, spoločnosť Labaš mala nejaké pozemky okolo,
niečo sa udialo, ale to je proces, ktorý je nekonečný, nevidím tu kolegov, ktorí by mi
vedeli na to pomôcť, pri odpovedi, čiže, kľudne príďte pán Horenský za mnou, ja vám
to zistím.
p. Horenský, poslanec MZ: Dobre a tá druhá otázka, či existuje nejaká pasportizácie práve
tých rôznych pozemkov, ktoré je potrebné riešiť, vykúpiť a podobné veci. Viem, že sa
to riešilo už na ostatných zastupiteľstvách, kedy sa riešil Borovicový háj a vtedy prišla
taká myšlienka, aby sa urobil nejaký passport práve tých vecí, tých pozemkov, ktoré je
potrebné riešiť, či už je nejaký takýto zoznam vyhotovený, Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ten zoznam, ktorý máme a nie je malý, na ňom majetkári robia,
niektoré pozemky nám vykupujú spoločnosti, ktoré sme s tým zaúkolovali, niečo
robíme vo vlastnej réžii, čiže ten, tie zoznamy, stovky parciel, reálne existujú a robí sa
na nich, či sú to Kavečany, či sú to možno Lechkého, či je to Borovicový háj, či je to už
Slanecká cesta nie, tam sme to uzavreli definitívne asi pred mesiacom, ale Anička,
Kostolianska, tie záujmy sú v týchto bodoch, keď to tak zhrniem. Ak sa do diskusie nik
nehlási, uzatváram diskusiu v tomto bode poprosím návrhovú komisiu o návrh na
uznesenie.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 37 ods. 4 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva berie na vedomie
Správu o odpovediach na interpelácie poslancov MZ vznesené po XIV. a XV. zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Košiciach.“
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 42 -

za: 27, proti: 1, zdržal sa: 1

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem pekne.
--Bod č. 4
Návrh VZN mesta Košice o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych
komunikácií a iných verejných priestranstiev
p. Polaček, primátor mesta: Presúvame sa k bodu číslo 4 Návrh všeobecne záväzného
nariadenia mesta Košice o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych komunikácií
a iných verejných priestranstiev. Otváram rozpravu rovno v tomto bode. Pán poslanec
Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Dosť toho materiálu prišlo, aby to človek zodpovedne naštudoval, ale
opýtam sa iba na jednu časť z toho. Je tam spomínané, že predkladateľ alebo
spracovateľ, je asi presne. Všeobecným zámerom spracovateľov návrhu VZN je, v čo
najväčšej miere priblížiť sa k eliminovaniu vyhradených parkovacích miest na
konkrétne EČV k § 4, ak dobre chápem ideme rúbať, rezať značky v meste všetky, na
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to, všetky rezervačky, ktoré máme. Môžem sa opýtať, koľko nás to bude stáť? Zatiaľ
ako prvá otázka, v príjmom mesta. Viete mi odpovedať, to je ako otázka.
p. Polaček, primátor mesta: Ak sa nemýlim, tento návrh vyšiel aj z dielne pána kontrolóra ako
pripomienka, aby sme to riešili, a aj sa hlási, že rád odpovie aj na tú tému, čo nás to
bude stáť. Ak váš príspevok skončil, nasleduje pán poslanec Petrovčik.
p. Petrovčik, poslanec MZ: Ďakujem pán primátor, vážené poslankyne, vážení poslanci ako
som už informoval aj mailom, mailovou komunikáciou, by som rád predložil
pozmeňujúci návrh, jedná sa o to, že my ako mestská časť a náš úrad Mestskej časti
Košice – Staré Mesto, momentálne má nedostatočné parkovacie miesta pre potreby
bezplatného parkovania pre obyvateľov a vlastne pre stránky, ktoré prichádzajú na náš
úrad a mi to príde úplne scestné, aby v podstate my, ktorí sme vlastne náš úrad,
v historickom centre a vlastne popri našej radnici nie je, nemáme možnosť jednak my
ani naše stránky zaparkovať bez toho, aby sme vlastne vedeli vlastne bezplatne. Takže
z tohto dôvodu, si navrhujem predložiť, tento pozmeňujúci návrh, z dôvodu potreby
zabezpečenia tohto bezplatného parkovania účastníkov hlavne svadobných obradov
konaných v našich priestoroch radničnej sály v mestskej časti Košice – Staré mesto,
keďže nielen sobášime páry, nielen samotného Starého mesta, ale samozrejme z celých
Košíc a okolia a aj pre tieto účely potrebujeme ozaj poskytnúť týmto, vlastne
účastníkom týchto obradov aj možnosť parkovania. Takže môj pozmeňujúci návrh bude
číslo 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o výkone správy pri
osobitnom užívaní miestnych komunikácií a iných verejných priestranstiev. V paragrafe
4 vyhradzovanie parkovacích miest navrhujem doplniť, aby boli pre Mestskú časť
Košice – Staré Mesto vyhradené parkovacie miesta na parcelách registra ,,E“ KN č.
2795/1, 2799/2, 2800/2 zapísané na LV 13843, katastrálneho úradu Letná, okres Košice
I, obec Košice – Staré mesto. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, chcem sa spýtať či aspoň komisiou legislatívnou
takéto návrhy prechádzajú. Toto je všeobecne záväzné nariadenie, ako drobná zmena,
ale takto vážne zmeny nemôžme. Je veľmi ľahké a jednoduché, naozaj urobiť
uznesenie, zmeniť štatutára v mestských podnikoch, to sa dá, tam technicky sa nedá
urobiť chyba ale pri VZN prosím, využite aspoň legislatívnu komisiu, keď nie kapacity
mesta. Pán Takáč poprosím, aby sa pripravil a postupne, jednoducho myslím, som rád
nakoniec, že ste to aspoň poslali, ale naozaj nemôžme prijímať bez toho, aby sme
dodržali základné rámce pravidiel prijímania VZN. Ak dovolíte je tu viac návrhov pán
Takáč, prosím píšte si poznámky, ktoré budú prichádzať, ak aj budú nejaké návrhy,
prosím doručte kópiu mne aj pánovi doktorovi a aby sa vedel k tomu vyjadriť, aby sme
zbytočne primali body a znenia, ktoré sú, nie v takom, takej kondícii aby mohli byť
prijaté. Pán poslanec Špak má procedurálny návrh. Nech sa páči.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, mal som pocit, keď sa fakt dlho nehlásil nikto k
tomu bodu, že môžem tak zľahka s vami komunikovať, ale asi nie. Takže chcem
poprosiť kolegov, je to veľmi vážny materiál podľa mňa a sú tam, je tam kopec dobrých
vecí, ktoré nám pomôžu, ale sú tam aj veci, ktoré sa týkajú naozaj parkovania, ktoré
sme konečne otvorili a tzn. chcel by som poprosiť procedurálnym návrhom o
neobmedzený počet vstupov v diskusii.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 43 -

za: 8, proti: 7, zdržali sa: 17
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p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol. S faktickou, nech sa páči pán poslanec
Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, v tomto návrhu, keďže
reagujem na vystúpenie poslanca Petrovčika nie je povedané, o koľko parkovacích
miest má MČ záujem, teda on, lebo MČ vôbec nič také neprejednávala ani na úrovni
komisií ani na úrovni miestneho zastupiteľstva ale pán Petrovčík rád často hovorí za
mestskú časť ako myslí si, že on je tá mestská časť. Takže by som chcel vedieť, koľko
parkovacích miest a v akom rozsahu, nakoľko nemám vedomosť o tom, že by sa
sobášilo, teda sobáši sa aj doobeda, ale to sú sporadické sobáše, ak pri takomto
žalostnom nedostatku parkovacích miest si myslí, že kvôli pol hodinovému sobášu, má
byť blokované parkovacie miesto, tak ho ako aktivistu srdečne pozdravujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa.
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, ja by som sa chcel opýtať
pána starostu, predrečníka Petrovčika, ide o to parkovisko oproti miestnemu úradu, kde
dnes je vyhradených asi 10 parkovacích miest pre východoslovenské múzeum alebo
knižnicou? Pre knižnicu. A pri tejto príležitosti, ale to neviem či mi bude vedieť
odpovedať pán starosta, koľko máme príjem z toho, že tie parkovacie miesta
prenajímame lebo oni sú vyhradené, či je tam nejaký príjem, či je to len nejaká dohoda.
Čiže dohoda asi ako s daňovým úradom a policajtami, že nič, dobre, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Rozmýšľam, či nedať slovo pánovi kontrolórovi, aby toto
vysvetlil teraz, aby sme sa zbytočne necyklili v otázkach. Pán kontrolór skúsite vy?
Lebo asi tých otázok tejto je viac a ušetríme čas, možno. Nech sa páči.
p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Ospravedlňujem sa, ďakujem pekne. Tento bod, konkrétne
§ 4, naozaj vznikol aj na odporúčanie na základe našej kontrolnej správy z kontroly,
ktorú sme robili v Starom meste pre oblasť vyhadzovania parkovacích miest, pre ZŤP,
zvlášť telesne postihnutých, pretože na jednej, na jednej strane sme mali v niektorých
lokalitách informácie a sme zistili, že je nedostatok takýchto parkovacích miest, vrátane
neotvorených podmienok na bezbariérovosť a na druhej strane, zbytočne na parkovacie
miesta bolo vyhradených . Typickými príkladmi sú Kováčska ulica alebo Pribinova
ulica. Práve na základe toho vzniklo odporúčanie, buď upustiť od vyhradzovania
parkovacích miest alebo súčasťou odporúčania bolo aj to alebo zvýšiť cenu za
vyhadzovanie tak, aby bola výrazne vyššia ako priemerné parkovné, ktoré, ktoré
získavame z porovnateľného parkovacie miesta. Mne to vychádzalo minimálne o 50 %
zvýšiť. Na druhej strane som tiež upozornil na to, že máme množstvo vyhradených
miest pre orgány verejnej správy a verejnej moci, kde my vyhradíme doslova bezplatne
tieto miesta a dotyčné orgány neznášajú ani náklady na vyradenie, ale ani náklady na
udržiavanie parkovacieho miesta. Pod udržiavaním rozumiem maľovanie čiar,
rozumiem upratovanie, čistenie v zime a pod.. Čiže na základe tohto vzniklo, ale preto
dávam do pozornosti jednu vec, z môjho pohľadu v ods. 6 sme zabudli uviesť, že v
prípade, keď vyhradíme tieto parkovacie miesta, tak znáša príslušná osoba nielen
náklady na vyhradenie, ale aj náklady na udržiavanie, to slovíčko tam vypadlo,
ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Grega.
p. Grega, poslanec MZ: Faktická poznámka. Viete to parkovisko, ktoré je tam pri tej sobášnej
sieni bolo súčasťou teda tej siene a potom sa to tak urobilo, že sa za to vyberajú peniaze,
viete, je to veľmi nedôstojné a trápne pre Staré Mesto, že v podstate nemá, nemá kde
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parkovať a že nie sú vyhradené miesta. I keď to spôsobil ten pán, ktorý to aj hovoril
sčasti, pretože my sme mali tak predjednané v minulosti že, že sa to bude tolerovať, že
sa tam môže parkovať a potom prišli tie, všelijaké tie petície atď. a čiže potom nám to
akože za trest zobrali. Ja si myslím, že ako každá mestská časť by malo mať Staré
Mesto, kde parkovať alebo si zakúpiť preukazy do knižnice a tváriť sa, že idem do
knižnice, aj tak sa dá.
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník, pán poslanec Hlinka, diskusia. Pán poslanec
Hlinka, máte slovo.
p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem. Ja by som sa chcel zastaviť pri § 5 tohto VZN, čiže tu
hovoríme o tzv. prekážajúcich veciach, takže tu mám taký dopyt, alebo prosím o
vysvetlenie, že nie sú v tomto paragrafe definované prekážky, ktoré sú umiestnené na
komunikácii, znenie je zamerané iba výhradne na motorové vozidlá a na vraky
motorových vozidiel, ale jedná sa aj o také prekážky napr. umiestnenie lešenia, prípadne
skládky stavebného materiálu, či to subsumuje ako prekážka na ceste alebo na verejnom
priestranstve alebo ako. Lebo je to vec potom výkladu. A takisto, čo sa týka zákazu
umiestňovania veci na komunikáciách, to sa týka nepojazdného vozidla na parkovisku,
ktoré je napr. súčasťou cestnej siete? Čiže tie parkoviská, keď máme verejné parkoviská
ako súčasť cestnej siete, či ten zákaz umiestňovania sa týka aj na tých odstavených
motorových vozidlách na týchto našich parkoviskách odstavných. No a ešte som sa
chcel opýtať, že čo sa týka sankcií za porušovanie tohto VZN, ja som tu zatiaľ
nepostrehol, že by boli stanovené sankcie za porušovanie VZN a ani odkaz na zákon
o priestupkoch, prípadne na nejaký správny delikt. Takže, keby mi to niekto povedal,
ako sa to myslí s tým sankcionovaním, pretože vieme, že toto je oblasť, ktorá veľmi
často spôsobuje problémy a nie každý, čo je napr. držiteľ motorového vozidla alebo
nejakej inej cestnej prekážky, rešpektuje tieto zákazy, ktoré máme v § 5. Toľko z mojej
strany, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Balčík, nech sa páči.
p. Balčík, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo, legislatívna právna komisia sa
zaoberala návrhom všeobecne záväzného nariadenia a pre potreby ako precizovanie
niektorých pojmov a ustanovení navrhovaného VZN, mám tu pozmeňujúci návrh, ktorý
si dovolím prečítať a potom ho predložím návrhovej komisii. Takže, pozmeňujúci návrh
VZN - § 4 ods. 2 znie, parkovacie miesta sa zásadne nevyhadzujú, s výnimkou po a)
postupu podľa ods. 3, po b) vyhradenia parkovacích miest pre vozidlá taxislužby na
určených stanovištiach, poznámka pod čiarou k odkazu 11) znie, § 6a ods. 1 zákona
č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, ostatné odkazy na poznámky pod čiarou
sa primerane prečíslujú. § 4 ods. 4 v prvej vete sa slová, v danej lokalite, nahrádzajú
slovami, na príslušnej ulici; v § 4 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie –
do celkového počtu vyhradených parkovacích miest podľa predchádzajúcej vety, sa
neprihliada na vyhradené parkovacie pre vozidlá taxi služby; v § 5 ods. 1 v druhej vete
sa v celom texte vypúšťa slovo motorové; v § 10 v prvej vete sa za slovo nariadenia
vkladá čiarka slová - a ak ide o parkovacie miesta v zóne plateného parkovania
ustanovenej osobitne všeobecne záväzným nariadením mesta do 6 mesiacov od
účinnosti nariadenia a čiarka, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak, faktická.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem na predrečníka, keď spomínal
legislatívnu právnu, ja sa opýtam či finančná napr. toto prešla a dáme ešte raz tú istú
otázku, čo som dal na začiatku. Koľko nás to bude stáť, nie demontáž tej rúrky alebo
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odpílenie, koľko nás bude stáť výpadok v rozpočte, keď zrušíme výber za tie paušálne
prenajímané plochy za rok, táto suma ma zatiaľ zaujíma, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota.
p. Vrchota, poslanec MZ: Príjemné popoludnie Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia,
rád by som predložil pozmeňujúci návrh k tomuto bodu z dôvodu, že sme v meste
svedkami toho, že sú rozkopané cesty, chodníky, či už pri plánovaných prekopávkach
alebo havarijných prekopávkach, následné uvedenie do pôvodného stavu, má naozaj
niekedy ďaleko od pôvodného stavu, ktorým bola súvislá komunikácia, čiže malo by to
byť bez nejakých kubistických záplat, na ktorých poskakujú autá alebo chodci. Zároveň
sa pozmeňujúcim návrhom sleduje aj zvýšenie kvalitatívneho prevedenia opravy
komunikácie po prekopávke tak, aby bolo možné sledovať za pomoci fotodokumentácie
celý tento proces. Pozmeňujúci návrh sleduje aj zvýšenie úrovne informovanosti a o
možných sankcií za nedodržanie povinnosti, ktoré vyplývajú z legislatívy a ja som
pripravoval pôvodne aj prílohu respektíve vzor žiadosti o vydanie povolenia na
prekopávku a vzor preberacieho protokolu po ukončení opravy komunikácie po
prekopávke, no nerád by som na každom ďalšom rokovaní zastupiteľstva menil nejaké
detaily týchto formulárov, takže to nezahrňujem do tohto nakoniec. A celkovo má tento
môj pozmeňujúci návrh za cieľ zvýšiť úroveň opravy ciest a chodníkov tak, aby sa po
prekopávke v prípade ciest opravila v šírke jazdného pruhu a v prípade chodníka v celej
šírke a dĺžke prekopávky. Teraz si dovolím prečítať znenie toho môjho pozmeňujúceho
návrhu. Pozmeňujúci návrh k návrhu VZN o výkone správy pri osobitnom užívaní
miestnych komunikácií a iných verejných priestranstiev v § 6 ods. 3 sa vypúšťa druhá
veta, v § 6 ods. 3 v tretej vete sa slová po celej šírke cestného telesa nahrádzajú čiarkou
a slovami a to minimálne v šírke celého jazdného pruhu, resp. celého chodníka pozdĺž
uskutočnenej prekopávky. V§ 6 sa za ods. 3 vkladá nový ods. 4, ktorý znie, oprávnená
osoba je povinná vyhotoviť po a) fotodokumentáciu stavu miestnej komunikácie a to
bezprostredne pred uskutočnením prekopávky, po b) fotodokumentácia o priebehu
realizácie prekopávky, najmä činnosti súvisiacej s navrátením miestnej komunikácie do
pôvodného stavu a to v rozsahu a podľa pokynov správcu, po c) fotodokumentáciu
stavu miestnej komunikácie a to po ukončení prekopávky. Doterajšie odseky 4-7 sa
označujú ako odseky 5-8. V § 6 ods. 5 sa na začiatok vkladá nová veta, ktorá znie,
oprávnená osoba odovzdá správcovi fotodokumentáciu podľa ods. 4 bez zbytočného
odkladu po jej vyhotovení, ak sa so správcom nedohodne inak. Poprosím ešte o čas.
Ohlasovacia povinnosť správcu a vlastníkov vedení v prípade poruchy tým nie je
dotknutá. Poznámka pod čiarou číslo 17, ktorá znie § 8 ods. 5 zákona číslo 135/1961
Zb. v znení neskorších predpisov. V § 6 ods. 5 sa nakoniec pripája veta, ktorá znie v
prípade realizácie prípojok malého rozsahu, správca môže upustiť od vyžadovania
povinnosti podľa predchádzajúcej vety; v § 6 ods. 7 posledná veta znie, ustanovenia
odsekov 4 a 5 sa použijú primerane, v § 7 ods. 3 v druhej vete sa slovo komunikácia
nahrádza slovom komunikácií, za § 9 sa vkladajú nové § 10 a § 11, ktoré vrátane
nadpisu znejú, § 10 zverejnenie, ods. 1 mesto bez zbytočného odkladu zverejňuje na
svojom webovom sídle informácie o povolených prekopávkach a o zvláštnom užívaní
miestnej komunikácie, na ktoré sa vzťahuje ohlasovacia povinnosť v prípade poruchy
vedenia; poznámka pod čiarou 17; ods. 2 správca na svojom webovom sídle zverejní
vzor formulára žiadosti o osobitné užívanie miestnej komunikácie a iných verejných
priestranstiev a vzor preberacieho protokolu v prípade realizácie prekopávky. § 11
sankcie, porušenie ustanovení tohto nariadenia je postihnuteľné podľa osobitných
predpisov, poznámka pod čiarou k odkazu 18, ktorá nie napr. § 23 ods. 1 písm. a)
zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov. Doterajšie § 1071

12 sa označujú ako § 12 – 14. V pôvodne označenom § 12 sa dátum 1. septembra 2020,
nahrádza dátumom 15. augusta 2020. Tento návrh bol konzultovaný s legislatívnym
oddelením a tak isto a sú tam zapracované niektoré pripomienky, ktoré vyvstali na Rade
starostov.
p. Polaček, primátor mesta: S faktickou, pán kolega starosta.
p. p. Krcho, starosta MČ Košická Nová Ves: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne,
chcel by som poprosiť niektorého poslanca MZ, aby dal procedurálny návrh na
ukončenie, resp. na prerušenie v tomto bode, pretože ja neviem, či kolegovia poslanci
spali doteraz, ale VZN bolo vyvesené, mali tieto pripomienky dávať už skôr a nie je
dneska tu počúvať, čo chcem zmeniť, jak chcem zmeniť. A navrhujem, poprosím
niektorého kolegu, ktorý môže, procedurálny návrh na ukončenie diskusie v tomto bode
a prerušiť, pretože toto nie je schopné si myslím zapracovať všetky tieto vaše
pripomienky, myslím si že bolo dosť času a myslím si, že bod číslo 4, 15, 25, myslím si
že táto diskusia v tomto momente je zbytočná keď som si vypočul koľko pripomienok
a pozmeňujúcich návrhov je. Ďakujem veľmi pekne, môj názor, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: S procedurálnym návrhom pán námestník.
p. Gibóda, námestník primátora: Ďakujem za slovo, ja veľmi pekne ďakujem za názor pánovi
starostovi a týmto predkladám procedurálny návrh na prerušenie rokovania v tomto
bode, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 44 -

za: 22, proti: 3, zdržali sa: 6

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bude teda prerušený. Chcem poprosiť všetkých, ktorí
máte akékoľvek pripomienky k VZN-ku prosím, zašlite nám ich, nech sa vieme pozrieť,
prípadne komisia legislatíva následne ich vyhodnotí, prípadne navrhne opravou, zmenu.
A bola tu len 1 otázka pre pána poslanca Špaka ohľadom tých nákladov. Tie náklady v
súčasnosti boli okolo 300 tis.. Teda náklady na to, aby to fungovalo sú okolo 200 tis.,
300 tis. je príjem a predpoklad obratkovosti a spokojnosti tých, ktorí budú využívať tie
parkovacie miesta sa odhaduje niekde +20 až 30 % žije pätina trošku viac, zvýšené na
príjmy. Bod bol prerušený.
--Bod č. 5
Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
na vymedzenom území mesta Košice
p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod číslo 5 Návrh na zmenu mesta Košice číslo 157 o
dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice,
otváram k tomuto bodu rozpravu i napriek tomu len upozorňujem, že bod 4, 5 sú
vzájomne previazané aspoň legislatívci kyvu hlavou, že je to tak. Pán poslanec
Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Poprosím ticho v tejto rokovacej sále, ďalej poprosím, ďalej
poprosím aj odborné referáty si ucelili záver a dohodli sa či sú tieto body prepojené
alebo prerušujeme aj tento, ale v tomto prvom vstupe by som rád nadviazal na starostu
Mestskej časti Košice - Staré Mesto, ktorý tu navrhoval nejaké zmeny, pričom nebol
schopný ani po výzvach definovať počet parkovacích miest a ani rozsah a potrebu, ak to
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je pre cezpoľných zamestnancov, ktorých on spolu straníkov prijíma do zamestnania,
viem to pochopiť, ale odporúčam využiť ekologickejšie spôsoby dopravy, čo sa týka
sobášov. V Mestskej časti Košice - Staré Mesto sa začína sobášiť o trinástej, keďže
štvrtý alebo piaty rok sobášim, tak niečo o tom viem, platené parkovanie v sobotu končí
o trinástej, čiže neviem pre koho teraz ideme rezervačku zháňať ale ja v súvislosti s
týmto návrhom VZN o dočasnom parkovaní už 2 roky čakám, kedy pán, ktorý bol
štatutárom petície a ktorý sa chválil, že 17 tis. podpisov a ľudí a Košičanov sa zapojilo a
mám pred očami text petície, ktorá hovorila o zrušení nových zón 1–10, hovorila o prvej
parkovacej karte za 5,- Eur, nie som si istý, či aj pán poslanec Lörinc nebol štatutárom,
čakám úpenlivo páni, kedy dáte návrh na kartu za 5,- Eur, ak som to ja urobil začiatkom
roka 2019, bol som samozrejme populista, bolo to je nepripravené, nebolo to
prepočítané, z magistrátu, z referátov takisto povedali nevieme dopad, nevieme dopad
na rozpočet, ale vážení výsledky sú také, že mesto Košice už druhý rok sa tvári a
opakujem tvári sa ako prevádzkovateľ plateného parkovania, ale žiaľ výsledky sú také,
že Staromešťania platia za parkovacie miesta, ktoré vyznačila ešte súkromná
spoločnosť, zaoberajúca sa parkovaním a ktorej meno zrejme ani nemožno vysloviť ako
v prípade postavičky z istej trilógie, ale platíme za parkovacie miesta, ktoré sú plné
výtlkov, platíme za parkovacie miesta, kde sú rozbité obrubníky, kde, kde nedošlo tak
isto k vysporiadaniu parkovacích miest postavených mestskou časťou, čiže platíme za
vzduch, čiže zaoberajme sa týmito vecami, dajte páni návrh na zlepšenie pre parkovanie
pre domácich, teda pre Staromešťanov, ktorých jediný úrad je na hranici plateného
parkovania a na území mestskej časti podotýkam, že sa vyzbiera 90 % a viac
z celkového príjmu parkovania v meste Košice. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Balčík, nech sa páči.
p. Balčík, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Opätovne tu je pozmeňujúci návrh
z legislatívno-právnej komisie, v článku 1 bod 11 znie, za § 11d, sa vkladá nový § 11e,
ktorý vrátane nadpisu znie, § 11e prechodné ustanovenie účinné od 15. augusta 2020;
držiteľ parkovacej karty má nárok na vydanie novej bezplatnej parkovacej karty,
rovnakej kategórie na dobu, ktorej dĺžka je zhodná s počtom dní, počas ktorých trvala
platnosť parkovacej karty v období od 1. apríla 2020 do 31. mája 2020, ak držiteľ
parkovacej karty bude spĺňať podmienky na jej vydanie podľa tohto nariadenia. 1. deň
platnosti novej parkovacej karty, nadväzuje na posledný deň platnosti parkovacej karty,
ktorá bola platná ku dňu 15. augusta 2020, alebo ďalšie zakúpenie parkovacej karty. Ak
postup podľa predchádzajúcej vety nie je možný, prvý deň platnosti novej parkovacej
karty, určí prevádzkovateľ na základe požiadavky držiteľa predchádzajúcej parkovacej
karty tak, že doba platnosti novej parkovacej karty začne plynúť najneskôr od 1. októbra
2020. V článku 3, sa dátum 15. júla 2020, nahrádza dátumom 15. augusta 2020.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, vážené kolegyne, kolegovia rátal som 7 z vás,
ktorí nedodržiavajú pravidlá, ktoré sme si určili, zamestnanci všetci, médiá všetci,
prosím nasaďte si rúška, tak sme sa dohodli ako spoločenský kompromis, tak prosím
dodržiavajme. Pán poslanec Špak má procedurálny návrh.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne, možno je to tým, že nie som členom legislatívnoprávnej alebo tým, že nie som génius, ale nie som si istý, či by som hlasoval
zodpovedne po prečítaní tohto pozmeňováku, navrhujem kolegovia prerušiť aj tento bod
rokovania.
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p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči prosím hlasujeme o prerušení tohto bodu, ktorý nám
priniesť tiež nejaké peniaze do kasy.
Hlasovanie č. 45 -

za: 21, proti: 1, zdržali sa: 10

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh posúvame na ďalšie zastupiteľstvo.
--Bod č. 6
Návrh VZN mesta Košice Určenie ďalších výstrojných súčiastok pre príslušníkov
Mestskej polície mesta Košice
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 6 otváram bod Návrh všeobecne záväzného
nariadenia mesta Košice Určenie ďalších iných výstrojných súčiastok pre príslušníkov
Mestskej polície mesta Košice (MsP). Otváram diskusiu, nech sa páči. Procedurálny
návrh, nie. Pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne, pán primátor mňa veľmi upútalo to, keď
sme sedeli spolu na pracovnom obede a keď sme sa bavili, ako aj z úst niektorých
starostov vyšlo, aby mestská polícia tiež prostredníctvom mesta Košice mala zakúpený
hlukový prístroj, ten stojí asi okolo 5 tis. Eur, ale jednoducho, aby tá mestská polícia
konečne mala nástroj na to, aby mohla riešiť priestupky v rámci noci, lebo údajne sa
zmenila aj legislatíva, že nie už ohraničenie určité, čo sa týka a ako nočného pokoja,
nočného kľudu, aby mi to niekto vysvetlil vlastne, ako to, ako to je, čiže možno aj
náčelník MsP, pán Pavelčák bude niečo tomu vedieť povedať a je by som povedal
zarážajúce, že aj mestské časti niektoré, ktoré som počul, že Sever napr. chcel riešiť
tento problém a jednoducho 200,- Eur si zapýtal ako Regionálny úrad verejného
zdravotníctva, tak to je fakt na hlavu postavené a mesto Košice ako 240 tisícové mesto,
by takúto pomôcku mať mohlo. To môj osobný názor, takže dávam takýto návrh aby,
aby mesto Košice zakúpilo takúto pomôcku pre mestskú políciu a mestská polícia nech
sa vyjadrí k tomu, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán náčelník sa pripraví, skôr ako to zakúpime,
pán náčelník vysvetlí problémy s tým súvisiace. Medzitým faktická pán poslanec
Jakubov.
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, chcel by som upozorniť, že
meranie hluku sa môže konať nie všade na ulici, ale len tam, kde má byť nejaká
prirodzená zábrana, sú to otvorové konštrukcie do bytov, domov a pod., tzn. ak by MsP
chcela merať hladinu hluku v danom čase musí vstúpiť do bytu, musí merať pri
zatvorenom okne, pri otvorenom okne atď., musí to by certifikovaný prístroj a musí mať
oprávnenie vydať nejaké stanovisko alebo posúdenie. Robí to v súčasnosti Regionálny
úrad verejného zdravotníctva, ktorý má na oprávnenie alebo sú potom inštitúcie, ktoré
majú, či už sú to od firmy NorSonik a pod. ktoré majú oprávnenie takúto hladinu hluku
zmerať a na základe toho konať, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, myslím, že pán poslanec Jakubov sa dohodol
s pánom náčelníkom a povedal všetko, čo asi bolo potrebné. Pán poslanec Rovinský.
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Takto, na zakúpenie tohto zariadenia nie je
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potrebné žiadne zvláštne oprávnenie typu zbrojný pas a podobne, čiže kúpiť si ho môže
každý, ale nemôže na základe toho konať MsP, žiaľ, pokiaľ pán starosta nájdeš také
oprávnenie, že MsP môže pri zistení prekročenia hlučnosti dať blokovú pokutu, som
prvý, ktorý bude hlasovať za to, aby to kúpili.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, okľukou sa vraciame, to, čo som povedal pánovi,
ktorý tu rozprával o vrtuľníkoch, že i na K8 aj v únii si to uvedomujeme, ale je to
o rámci, zákonnom rámci, ktorý proste treba pripraviť a máme, nevieme ho celkom
presne uchopiť a hľadáme riešenia ako to vymyslieť. Pán Hlinka, pán poslanec Hlinka,
nech sa páči.
p. Hlinka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, ja len potvrdzujem slová, ktoré tu
povedal pán poslanec Jakubov, aj pán Rovinský, že za daného právneho stavu, bolo by
to irelevantné toto kupovať nateraz, nie sme certifikovaní, nemôžme s tým robiť nejaké
sankčné postupy ďalšie tak, že si myslím, že to ani nepatri momentálne dnes do
programu toho, čo je tu predložené, to je akože vlastne výstrojné súčiastky. Nebudeme
my to dávať, pretože momentálne nevidím rácio preto.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Balčík.
p. Balčík, poslanec MZ: Ďakujem pekne, opätovne predkladám pozmeňujúci návrh a to z
dôvodu mimoriadnej zmeny termínu rokovania mestského zastupiteľstva tak, aby bola
dodržaná 15 dňová zákonná lehota, počas ktorej má byť zverejnené schválené VZN-ko
takže samotná zmena znie takto, v § 4 sa dátum 15. júla 2020 nahrádza dátumom 01.
septembra 2020, ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči s faktickou pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne za slovo, že je len
pochopiteľne som, že musíme dodržať legislatívu Slovenskej republiky platnú, tu v
tomto štáte, škoda, že vlastne na každý takýto prípad ako v mestskej časti, sa bude
musieť volať buď Regionálny úrad verejné zdravotníctvo alebo iná organizácia
certifikovaná, ale je to tak, ale je tiež veľmi dobré, že občania v tejto kamere vidia a
jednoducho počujú, že aké sú problémy a čo vlastne, aké sú postupy, ako starostovia
vlastne majú zviazané ruky ako v tejto veci, keď je hluk alebo by som povedal
neporiadok, že to 1 stránka by sa povedal, že je hluk a treba ho riešiť, ale ako ho riešiť,
no to už na zviazanie rúk. To je podobné ako je s diviakmi, starosta má zviazané ruky,
nevie sa pohnúť ďalej, keď Okresný úrad mu nedá povolenie na lov, tak stojí. To je
všetko, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ténai, nech sa páči.
p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem, vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, ja som veľmi
rád, že pán kolega Ihnát otvoril túto tému, nie je to téma diviaky, je to téma hluku,
hluku o ktorom sa bavíme, jednak sú to vrtuľníky a druhé sú aj podniky, ktoré, ktoré
majú nejaké úľavy v centre mesta, ale aj podniky, ktoré sú v mestských častiach a
snažia sa nejakým spôsobom prilákať zákazníkov a robia rôzne akcie, rôzne podujatia
a máme s tým v mestskej časti troška problém. My sme tiež oslovili Regionálny úrad
verejného zdravotníctva, meranie hluku stojí 208,- Eur. Samozrejme oslovili sme
súkromnú firmu, meranie stojí 480,- Eur, otázka že či v tom čase, keď si objednáme,
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presne, či bude ten hluk, alebo nebude ten hluk, bol by som rád, keby sme sa skutočne
zamýšľali nad tým, ako to vieme urobiť, nie ako to nevieme urobiť aj z dôvodu toho,
aby sme napĺňali, to prečo sme tu boli zvolení, aby sme hájili záujmy obyvateľov
mestskej časti alebo mesta Košice a jednotlivých mestských častí ale hlavne aj kvôli
tomu. Mali sme akciu kde boli 3 výjazdy mestskej polície, 6 výjazdov štátnej polície,
štátna polícia túto akciu môže zastaviť, stopnúť, prerušiť, práve v tom prípade ak je
hluk, práve v tom prípade ak nie sú dodržiavané ďalšie, hygienické alebo zdravotné
opatrenia a nariadenia, v súčasnosti ktoré platia. Čiže bol by som rád, ak by sme sa
k tejto danej téme vrátili a urobili všetko preto, aby sme zvýšili komfort obyvateľov
a ten komfort ktorý majú, aby im nevznikal diskomfort. Ďakujem kolegovia.
p. Polaček, primátor mesta: K faktickou pán poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, ja by som sa pokračovať v
tom, čo hovoril pán kolega Ténai a starosta a poslanec. K meraniu hluku 2 veci. Ja by
som bol za to, aby sa kúpilo to zariadenie, aj keď na to nemáme oprávnenie, pretože ak
raz prevádzkovateľovi ukážeme 2 krát, alebo 3 krát, že citeľne prekračuje zvukovú
hladinu, tak môžeme naznačiť, že sa môžu meniť pravidlá hry prístupu mesta k týmto
zariadeniam v rámci všeobecne záväzného nariadenia, to je jedna vec a druhá vec. Bol
by som rád, aby sa začali robiť iniciatívy vo vzťahu k Národnej rade, keďže tu máme aj
poslancov z Národnej rady, komunikujete, Únia miest atď., aby táto právomoc prešla aj
do rúk mestskej polície, aby mali tento nástroj v rukách, pretože volať nejaký úrad, na
nejaké meranie, keď nevieme na kedy atď., čiže ja podporujem to, čo hovoril pán
starosta Ténai a ja by som podporil to, čo hovoril pán Ihnát, ja by som ten prístroj aj tak
kúpil, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor, takže v prvom
rade rušenie nočného kľudu je priestupok v zmysle zákona č. 372/1990 § 47 ods. 1
písm. b). Ide o to, že obce a mestá a mestské časti majú v kompetencii bližšie
špecifikovať problematiku priestupkov vo VZN. Nie je celkom pravda, že by muselo, že
by polícia musela ísť do cudzieho bytu, lebo stačilo by, ak by sťažovateľ sprístupnil byt
a meralo by sa v byte sťažovateľa, čiže do budúcnosti, nie zlá téma, nie na dnešok,
keďže je to nepripravené a už len na záver, by som chcel podotknúť, že zrejme viacerí
riaditelia mestských podnikov sa chystajú na dovolenku, tak, aby ste zakúpili dostatok
taktických viest, lebo pán primátor zrejme ešte sa chystá na nejaký návštevy.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, ja mám faktickú na
predrečníka, ohľadom akustiky, respektíve hluku, možno nie som odborník na akustiku,
aj keď dodával asi najväčší akustický strop v Košiciach na UPJŠ, ale naozaj tých firiem
nie veľa, nemáme na to certifikáty a naozaj si treba vybrať merania od odborníkov. My
sa tu teraz bavíme o tom, že nám niečo treba merať, nevieme koľko nám treba merať,
nevieme koľkokrát, v ktorých častiach. Ja by som poprosil na Rade starostov chlapi
otvorte to, zrátajte si to, koľko vám krát to treba mesačne, možno bude zbytočné to
kupovať a normálne si urobte taký, taký že, predpokladanú hodnotu zákazky,
predpokladané možnosti alebo náklady na mesiac a možno nám naozaj vyjde to, že
dáme na nejaký referát odborníka, ktorého zaškolíme a vystavíme mu certifikát a ten
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bude vedieť do troch minút vybehnúť v rámci mesta, takže dajme to na inú tému, na
Radu starostov zatiaľ, ak je problém, môžem pripraviť návrh uznesenia, v ďalšom bode
ho prednesiem, ale myslím si, že by ste to zvládli aj na Rade starostov, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak, môžete pokračovať.
p. Špak, poslanec MZ: Stihol som to. Ja som sa odhlásil, stihol som to v rámci faktickej,
ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: S faktickou pán poslanec s Jakubov.
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor, aby sme to dlho
nerozoberali, okrem iného oprávnenie má aj Strojnícka fakulta v Košiciach, stačí
dohodnúť sa s príslušným pracoviskom na strojníckej fakulte, zistiť akou formou je to
možné robené, dokonca aj so súčasným pánom dekanom, ktorý kedysi osobne robil tieto
merania hluku alebo na regionálnom úrade verejného zdravotníctva a dajú nám presne
návod, ak by sme toto chceli, lebo budeme to tu rozpitvávať a nerozumieme tomu
prepáčte, ale fakt nie sme odborníci na to.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ak sa do diskusie nik nehlási, uzatváram diskusiu
o tomto bode a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia obdržala 1
pozmeňujúci návrh a ten znie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle
príslušných právnych predpisov schvaľuje doplnenie VZN Určenie ďalších výstrojných
súčiastok pre príslušníkov Mestskej polície mesta Košice v § 4 sa dátum 15. júla 2020,
nahrádza dátumom 1. septembra 2020.“ Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 46 -

za: 31, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh na VZN bol prijatý, nech sa páči ďalej, to bol
pozmeňovák, sa ospravedlňujem.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Celkový návrh: „Mestské zastupiteľstvo
v Košiciach podľa § 22 ods. 3 zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších
predpisov a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení
neskorších predpisov, schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie mesta Košice Určenie
ďalších výstrojných súčiastok pre príslušníkov Mestskej polície mesta Košice podľa
predloženého návrhu v zmysle schváleného doplnku.“
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 47-

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne.
---
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Bod č. 7
Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN mesta Košice č. 78 o čistote a verejnom
poriadku a návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 78 o čistote a verejnom poriadku
Bod číslo 7 bol v úvode rokovania vypustený.
--Bod č. 7/1
Informácia primátora o plnení uznesenia MZ č. 77 zo dňa 11.04.2019
p. Polaček, primátor mesta: Otváram bod číslo 7/1 Informácia o plnení uznesenia číslo 77
z 11. 4. 2019. Nech sa páči otváram diskusiu. Pán poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Daný bod sa týka, my sme, počkajte, aby som to
natiahol, keďže som si to pekne pripravil. My sme 11. apríla 2019 ako mestské
zastupiteľstvo prijali uznesenie, že odporúčame primátorovi mesta Košice, aby preveril
rozhodnutie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom XY, zo
zistených záverov vyvodil osobnú zodpovednosť a prijal opatrenia vedúce k náprave a
to aj právnou cestou v prípade potreby a po druhé, preveriť všetky znalecké posudky
daného znalca, ktorý vykonal pre mesto Košice za posledné 4 roky 73 znaleckých
posudkov a podal o tom písomnú správu poslancom MZ mesta Košice. To bolo 11.
apríla 2019 a ja som tento návrh predložil na základe jedného znaleckého posudku,
ktorý sa týkal Považskej 40, dal som to na ministerstvo spravodlivosti ako podnet na
prešetrenie, ministerstvo vydalo svoje rozhodnutie s tým, že znalec pochybil v siedmych
proste veciach pri tomto posudku a ja tvrdím, že mesto vďaka tomu prišlo o 200 možno
až 300 tis. Eur na tejto, na tomto jednom znaleckom posudku. Preto bola moja
iniciatíva, aby mesto preverilo aj všetky ostatné znalecké posudky. Čo sa ale stalo
v podstate, túto vec dostal na starosť referát auditu a kontrolingu a ja to vlastne poviem
tak jednoducho, ten rektorát nepreveril 73 znaleckých posudkov, ale vybral náhodne 3
znalecké posudky, vložil ich do obálky a poslal ich do Žiliny do Ústavu súdneho
inžinierstva Žilinskej univerzity a ja nechápem prečo, to je 1 vec, prečo to poslali do
Žiliny a nie na ministerstvo spravodlivosti, keď znalci patria pod ministerstvo
spravodlivosti a urobili toho 18. 9. čiže po piatich mesiacoch od prijatia nášho
uznesenia. 27. 2. 2020 mi Magistrát mesta Košice posiela list s dožiadaním s tým, že
tvrdia, že rozhodnutie, ktoré som mestu dal ako dôkaz, nie je správne atď., atď. a keby
páni na magistráte, alebo na danom referáte vedeli ako fungujú rozhodnutia na
ministerstve spravodlivosti, čo sa týka zverejňovania a čo sa týka anonymizácie, tak by
vedeli, že to rozhodnutie bolo správne. Čiže to dožiadanie som dostal o ďalších 5
mesiacov, čiže za celých 10 mesiacov, za celý rok sa vlastne urobilo len to, že namiesto
73 znaleckých posudkov, ktoré sa mali preveriť na Magistráte mesta Košice sa vybrali 3
náhodne referátom auditu a kontrolingu a poslali sa do Žiliny, čo som vôbec úplne
nechápem. Preto by som sa chcel opýtať pána primátora, čo sa za ten rok, teraz je apríl,
čiže rok aj 3 mesiace urobilo v danej veci, pretože mám veľmi veľké obavy, že nastanú
premlčacie doby, ako postupuje mesto pri tom jednom znaleckom posudku, z ktorého
dostali rozhodnutie kde znalec pochybil v 7 veciach, že či mesto vymáha tých 200 tis.,
nevymáha, koná v tej veci, nekoná a zarážajúce je to, že mestský parlament prijal
uznesenie, že sa má prekontrolovať všetkých 73 znaleckých posudkov, nepreveril sa ani
1 na úrovni mesta Košice a len 3 sa náhodne položili do obálky poslali sa do Žiliny, aj
keď nechápem prečo do Žiliny, to ste potom mohli vyhodiť vonku oknom, to asi isté,
keď znalci patria pod ministerstvo spravodlivosti, čiže by som poprosil odpoveď na
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tieto otázky, prečo 3 náhodne, pretože žiadny z 73 sa nepreveril na úrovni mesta,
napísali ste mi, že je to strašne náročné a bla bla bla. Je to robota na 1 deň pre človeka,
takisto robil som s tým, rok a pol som sa tomu venoval, čiže viem, o čom hovorím, čiže
to nie sú nejaké výstrely do éteru. Poprosil by som odpoveď a informáciu tak, ako bolo
dané uznesenie, že pán primátor podá informáciu, mal to podať písomne, ale tak ako
magistrát zásadne neodpovedá poslancom na nič písomne skoro, takže poprosím o ústnu
informáciu, ďakujem pekne. Dostali ste to 3 dni pred rokovaním zastupiteľstva alebo 2
dni, čiže ste mali čas, z toho maličkého krátkeho, tenkého spisu vybrať tie 3 listy, ktoré
ste urobili a môžete nás informovať. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Odpovie vám pán riaditeľ a ospravedlňujem sa pán Lipták, ja od
vás nemám žiaden mail. Prisahám, nemám, neviem o tom, mám niekoľko schránok si
ich zvyknem pozerať, nemám, ale to na veci nič nemení, pán riaditeľ vám odpovie, nech
sa páči pán riaditeľ.
p. Čop, riaditeľ MMK: Budem skrátenie reagovať ja, môžem potvrdiť bohužiaľ, na vedenie
mesta, ani na pána primátora sa tento mail nedostal. Dostalo sa to okľukou cez iných
kolegov, pánov poslancov, zjavne používate nesprávne adresy pre komunikáciu, čo
spôsobuje potom komplikácie pre naše reakcie. Môžem reagovať na základe toho, čo mi
v priebehu dnešného dopoludnia pripravili kolegovia a skutočností a vedomostí, ktoré
mám z tohto prípadu. Áno, máte pravdu, že sme sa snažili získať posudok zo Žiliny, z
ústavu, ktorý vlastne sídli v Žiline a vychádzali sme z toho, že toto bude odborne
spôsobilý ústav, ktorý by to bol schopný zrealizovať, aby nám dal nezávislý posudok na
tieto znalecké. Sú to spôsobilí, bohužiaľ je tam vysoká vyťaženosť tohto odborného
ústavu s tým, že keď sme to riešili ešte v predchádzajúcom roku, narazili sme na
skutočnosť, že od nás požadovali zálohovou faktúrou, ale nevedeli nám garantovať že,
že znalecký posudok a tým aj daňové plnenie bude zrealizované do konca roka, čiže z
tohto účtovného hľadiska toto nebolo realizovateľné. Po vzájomnej komunikácii, aj s
vami o upresňovaní skutočností, tak ako ste povedali, čo sa týka anonymizácie a kde
sme vás informovali, že máme nejasnosti v tejto skutočnosti, zároveň sme sa obrátili na
ministerstvo vnútra, zjavne tak ako aj vy, pretože sme dostali podobnú odpoveď ako
posielali vám, čo sa týka anonymizácie a postupov, kde nám vlastne potvrdili, že áno,
ten znalecký posudok ktorý, ktorý vy uvádzate sa týka tohto konkrétneho, tak následne
po obdržaní tohto objasnenia, boli tieto vybrané 3 znalecké posudky zaslané na
ministerstvo vnútra, aby prehodnotili vybrané znalecké posudky, áno je tento proces v
takomto štádiu a je takto rozbehnutý.
p. Gibóda, námestník primátora: Ospravedlňujem sa, s faktickou pán poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Chcem sa opýtať ministerstvo vnútra či spravodlivosti?
p. Čop, riaditeľ MMK: Pardon je to Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,
ospravedlňujem sa.
p. Lipták, poslanec MZ: Dobre a tak ten e-mail vám odišiel pánovi Takáčovi na právne,
pánovi Čopovi, asistentke Polačeka a Marcelovi Gibódovi. Ďalšia vec, prečo sa
nepreverilo všetkých 73, predsa máme cenovú mapu a vieme koľko stojí meter
štvorcový v rámci Košíc na celom území a to tak ťažké zistiť, že keď niekde je trhová
cena 150,- a znalec dal 45,- tak ako ja som išiel sedliackym rozumom na to, hovorím tu
je 150,- a on dal 45,- tak som to poslal na ministerstvo spravodlivosti. Toto nedokáže to
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úžasné oddelenie, referát auditu a kontrolingu urobiť? Že zoberie 73 znaleckých
posudkov a si porovná, keď mi nesedia ceny, keď rozdiel viac ako o 50 % tak to
automaticky posiela ministerstvo spravodlivosti. Posielate to do Žiliny hore-dole po
Slovensku to cestuje, čiže ste nesplnili uznesenie MZ.
p. Gibóda, námestník primátora: S príspevkom pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán námestník, pán kolega Lipták vidíte, že
niekedy je komunikácia alebo plnenie, komunikácia s vedením mesta alebo plnenie
uznesení komplikovanejšie, preto, zbytočne tu budeme viesť diskusie, dajte návrh na
opätovné uznesenie, my vás podporíme, ak nebude podpísané a prelomíme ako dnes
trojpätinovú väčšinu a jednoducho prinútime štatutárov tohto mesta aby, aby
rešpektovali zákonodarný zbor, demokraticky zvolených poslancov, myslím, že niet čo
k tomu ďalej povedať, jednoducho, vy sa dneska nedozviete nič, aj keby ste sa pýtal
100×. Ďakujem za pochopenie.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný, nech sa páči.
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, nemyslím si, že je potrebné niekoho k niečomu
nútiť, niekoho k niečomu tlačiť, myslím, že je snaha aj na jednej aj na druhej strane,
skúsme nájsť prosím na toto riešenie, ja vás poprosím pán riaditeľ, pán primátor, bolo
by tak ťažké alebo bolo by možné, aby sa vedúci toho kontrolného oddelenia tuším pán
Lenhart, alebo tak nejako ospravedlňujem sa ak som skomolil meno, ozval pánovi
poslancovi Liptákovi, sadnú si na to, pán poslanec Lipták povie ako si to predstavuje a
pokiaľ to nebude protizákonné, tak to proste takto urobíte, dalo by sa to proste takto
urobiť? Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán Lipták, môže prísť za pánom Lenhartom, budú
mu otvorené dvere, kľudne nech diskutujú, naozaj úrad sa snaží, ako to, ak mám
správnu informáciu s pánom doktorom Lakomým, neviem titul, sa nespolupracuje v
tejto chvíli, to je, to bolo prvé opatrenie a pán riaditeľ vás informoval o tom ako to
ďalej. Nech sa páči pán Lipták, nech sa páči.
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja poviem len jedno slovo k tomu, že žasnem, že
je mám ísť vedúcemu referátu auditu a kontrolingu ukazovať ako má porovnať trhovú
cenou, s cenou znalca v materiáli. To ako nemyslíte vážne, veď teraz som vám povedal
jasný príklad, to je sorry, ale už blbovdornejšie to neviem povedať. Vieme, aké sú ceny
na trhu, vieme aké ceny boli v znaleckom posudku, ak je rozdiel, si určíme hranicu viac
ako 30, 40 % automaticky posielame na ministerstvo spravodlivosti, čo tam chcete
riešiť páni, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Máte dvere otvorené pán poslanec, tak ako každý jeden, snažím
sa to nastaviť posledné mesiace tak, aby každý mal možnosť diskutovať, no musí byť na
oboch stranách chuť, pán poslanec, ja chuť mám, máte odo mňa stále niekoľko
esemesiek na stretnutie a nič. Pán námestník Gibóda ešte nasleduje.
p. Gibóda, námestník primátora: Pán poslanec, keď už pán poslanec a predseda vášho klubu
nás poprosil, či to vieme na stretnutí riešiť, keď tuná vidíte vôľu zo strany pána
primátora a iba sa potrebujeme si to vydiskutovať, aby ste vy zbytočne nemusel potom
otvárať túto tému a za, proste rozprávame sa tu o niečom, kde vy poviete, že my máme
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pracovať a my sa s vami chceme iba porozprávať o tom, aby to na konci dňa spĺňalo tú
vašu predstavu. A ja by som vás teda opätovne ešte raz poprosil, nebojte sa prísť
magistrát za nami, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný, faktická.
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán námestník, to bolo naozaj fakt v dobrej
viere, prosím nezneužívajme to na takéto prekáračky, hej, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Môžem potvrdiť, že sa netreba báť ísť na magistrát, ja som bol,
zamestnankyne ekonomického oddelenia sa mi venovali toľko času, koľko som
potreboval, naozaj boli mi sprístupnené dokumenty, si myslím, že toto, v tomto má pán
námestník pravdu, ale prihlásil som sa do diskusie preto, že keď niekto dá návrh na
nejaký bod, tak aspoň dajte si prosím vás tú námahu, ja vám požičiam A4, aj mám tu
jedno pekné pero ešte od pani Gurbáľovej z parlamentných volieb a napíšte aspoň
uznesenie, že mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu, lebo patrilo by sa
aspoň, aby bod mal nejaké uznesenie, lebo takto sme len zabili 13 minút zbytočne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pri tejto príležitosti ja som si to fakt pozrel moja
adresa primator@kosice.sk, prosím, kľudne ju používajte, vidím, mám na ňu dosah. Ak,
sa do diskusie nik nehlási, prosím návrhovú, teda uzatváram diskusiu a poprosím
návrhovú komisiu.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Poprosím navrhovateľa bodu, aby
doručil návrh na uznesenie, pretože žiadne uznesenie nemáme.
p. Polaček, primátor mesta: Ak nie je žiadny návrh na uznesenie, uzatváram rozpravu v tomto
bode a vyhlasujem 10 minútovú prestávku hygienickú, v pohode 5 minútovú, môže byť,
5 minútovú na ochladenie.
--Bod č. 7/2
Informácia o činnosti komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a personálna zmena
v zložení komisie
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Hlinka, máte slovo.
p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Takže chcem predniesť stručne informácie o
činnosti komisie. Posledné zasadnutie komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach na
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sa konalo 4. júna.
V rámci tohto zasadnutia komisia konštatovala prijatie oznámení podľa čl. 7 Ústavného
zákona č. 357 z roku 2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Komisia pri tejto príležitosti
preverila jednak včasnosť a úplnosť prijatých oznámení a skonštatovala, že všetky
oznámenia boli na rozdiel napr. od situácie v minulom roku, že všetky oznámenia boli
podané včas, čiže v lehote. Pokiaľ ide o ďalšiu otázku a to je úplnosť týchto oznámení,
v niektorých prípadoch boli zistené drobné formálne nedostatky v oznámeniach. Na
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tieto komisia upozornila a vyzvala na ich odstránenie respektíve doplnenie príslušných
poslancov, čo sa už aj udialo, že tieto nedostatky formálne už boli odstránené. Chcem
ďalej povedať, že podané oznámenia budú prvýkrát v zmysle novely Ústavného zákona
o ochrane verejného záujmu budú zverejnené na webovej stránke mesta Košice. Ďalej
chcem vás informovať, že člen komisie Mgr. Peter Liba podal dňa 18. júna 2020
oznámenie o ukončení svojho členstva v komisii. Vzdaním sa členstva dochádza v
súlade s § 11 ods. 8 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach k
zániku jeho členstva v komisii. Takže predložím teraz návrh na uznesenie k tomuto
bodu: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných článkov o ustanovení
Ústavného zákona po a) berie na vedomie informáciu o činnosti komisie Mestského
zastupiteľstva v Košiciach na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov zo dňa 23.06.2020 a po b) berie na vedomie zánik členstva pána Mgr.
Petra Libu v Komisii Mestského zastupiteľstva v Košiciach na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov s účinnosťou k 30.06.2020. Toľko z
mojej strany pán primátor, poslanci a kolegyne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, diskusia je otvorená. Ak sa do diskusie nikto
nehlási, uzatváram rozpravu o tomto bode a poprosím návrhovú komisiu o návrh na
uznesenie.
p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo
v Košiciach podľa čl. 9 ods. 1 písm. b) a čl. 9 ods. 2 písm. a zákona č. 357/2004 Z. z. o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov za a) berie na vedomie Informáciu o činnosti Komisie Mestského
zastupiteľstva v Košiciach na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov zo dňa 23.06.2020, za b) berie na vedomie zánik členstva Mgr. Petra Libu
v Komisii Mestského zastupiteľstva v Košiciach na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov s účinnosťou ku dňu 30.06.2020.“ Všetko.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie č. 48 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý.
Opäť poprosím tých kolegov, ktorí nerešpektujú nosenie rúšok, aby tak učinili.
--Bod č. 8
Záverečný účet mesta Košice za rok 2019
p. Polaček, primátor mesta: Ideme k bodu č. 8. Otváram v tomto bode rozpravu. Ak sa do
diskusie nikto nehlási, uzatváram rozpravu v tomto bode a poprosím návrhovú komisiu
o predloženie návrhu.
p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo
v Košiciach podľa § 4 ods. 2 a § 36 písm. b) Štatútu mesta Košice schvaľuje v zmysle
predloženého návrhu.“
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujme.
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Hlasovanie č. 49 -

za: 32, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.
--Bod č. 8/1
Rozbor výberu dane z nehnuteľnosti a poplatkov za komunálny odpad a doručovanie
príslušných rozhodnutí pre daňové subjekty
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram diskusiu. Pán poslanec, máte slovo.
p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážení predsedajúci, kolegyne, kolegovia, tento
materiál som mal už pripravený na predchádzajúce a ostatné zastupiteľstvo, ktoré bolo,
avšak z dôvodu toho, že mi bolo prisľúbené, že tento materiál dostanem do dvoch
týždňov, som ho stiahol vtedy tento návrh, respektíve som ho nepredložil. No žiaľ,
výstup sa mi dostal až včera o 16:45 hod. bol výstup za celé mesto Košice a deň
predtým, respektíve 2 dni predtým som dostal za MČ Krásna. Keďže aby sme sa
nenaťahovali, že taký údaj, hentaký údaj ešte, chcel by som predložiť jeden návrh na
uznesenie, kde by som požiadal mesto Košice o zaradenie tohto materiálu na druhý
polrok, po 15. novembri 2020 do zastupiteľstva, kde by uvedený materiál sme dostali a
ten by bol aj takým podkladom pre tvorbu a schvaľovanie rozpočtu na ďalší rok a aj
vývoj daní, čo sa týka výberu hlavne pri právnických osobách. Ako vieme, teraz nás
postihla tá korona, firmy to majú ťažšie a tým pádom by sme mali prehľad aj o, vlastne
o tom prvom polroku 2020 ako je v júly, ako vieme tvoriť ako to rozpočet a čo nás
môže čakať. Preto dovoľte, aby som prečítal návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo
v Košiciach v zmysle príslušných predpisov po a) schvaľuje zaradenie bodu s názvom
„Rozbor výberu dane z nehnuteľnosti a poplatkov za komunálny odpad a doručovanie
príslušných rozhodnutí pre daňové subjekty“ do programu mestského zastupiteľstva
k druhej polovici roku 2020, najneskôr do 15. novembra 2020, po b) žiada spracovať
kompetentnými odbornými útvarmi Magistrátu mesta Košice a predložiť poslancom
mestského zastupiteľstva najneskôr do 31. októbra 2020 rozbor vyrubených, splatených,
vymáhaných a vymožených platieb a nedoplatkov miestnych daní a miestnych
poplatkov za komunálny odpad v členení za celé mesto a podľa jednotlivých mestských
častí za roky 2018, 2019 a alikvotnú časť roku 2020 v členení samostatne podľa
fyzických a právnických osôb podľa jednotlivých kategórií daní a poplatkov. Obsahom
predloženého materiálu bude aj analýza súčasného riešenia spôsobu doručovania
príslušných rozhodnutí pre jednotlivé daňové subjekty s alternatívnymi návrhmi nového
riešenia. Tu len ten záver ešte dovysvetlím. Aj v tomto roku, ale podarilo sa to, myslím
že mestu Košice zvládnuť na výbornej úrovni, doručovanie skrz koronu bol problém,
hej, čo sa týka pošty a doručeniek, čiže možno by sme sa mali pripraviť na to, že aj
budúci rok môže byť nejaký problém, respektíve v budúcnosti a pripraviť sa aj na inú
alternatívu doručovania oznámení. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem rady, návrhy, ja len jednu poznámočku
k tomu mám. Ten problém s doručovaním bol preto, že v oznámenkách o dani z
nehnuteľnosti neboli pripojené šeky, čiže tí starší občania, ktorí sú zvyknutí chodiť na
poštu, nemali šek, nemajú banku, kde by mohli robiť bankový prevod, čiže museli sa
chudáci postaviť do šóry tu pred Biely dom a z toho to vzniklo. Čiže stačilo do tých
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obalov na budúci rok dať šeky a je to vybavené. Vďaka.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. V súvislosti s výberom dane z
nehnuteľnosti by som rád Mestské zastupiteľstvo v Košiciach informoval o tom, že
presný dátum, aby som vyjadril, že 16. júla som podal podnet poslanca kontrolórovi
mesta Košice na skontrolovanie uhrádzania dane z nehnuteľnosti, nakoľko mám
podozrenie, že za pozemok na adrese Holubyho 12, LV 14138 Južné mesto Košice 4 sa
neuhrádza daň z nehnuteľnosti pre mesto Košice, čím vznikajú nášmu mestu nemalé
škody. V tejto súvislosti spomeniem dvoch spoločnosti Kora Invest, ktorá nezaplatila
mestu Košice daň z nehnuteľnosti 47.918,38 Eur a mesto Košice tento nedoplatok
evidovalo ako nedoplatok 954507. V roku 2018 v systéme pohľadávka bola ako ôsma
najvyššia a vo februári toho istého roku firma bola ex offo vymazaná a vzhľadom na to,
že daňový subjekt zanikol bez právneho nástupcu, zanikol aj daňový nedoplatok za rok
2013 vo výške 47.918,38 Eur, Čo som tých chcel povedať je to, že ak mesto Košice má
podozrenie, že viackrát za tento pozemok nebola zaplatená daň, aby sa obnovilo
konanie a štatutár mesta Košice, aby postupoval v zmysle zákona a aby bolo obnovené
vyšetrovanie tejto veci, nakoľko je to minimálne zaujímavý prípad. Pošlem to pánovi
primátorovi do e-mailu a samozrejme bolo by vhodné vyžiadať si prehľad platení za
jednotlivé roky od roku 2009, spísať osoby, ktoré boli vlastníkmi pozemku, poprípade
konateľmi firiem vlastniacich pozemok a takto si opakovane a účelovo pravdepodobne
menili s úmyslom, menili vlastnícky vzťah s úmyslom vyhnúť sa plateniu dane. Takže
mesto Košice ako poškodená strana by mohla dať podnet na šetrenie. Jedná sa o nemalé
sumy, preto mesto Košice by malo mať záujem o došetrenie. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Netuším síce o čo ide, ale pošlite pán poslanec. Ak sa do diskusie
nikto nehlási, uzatváram rozpravu v tomto bode. Poprosím, aby mi tie uznesenia naozaj
tu chodili, aby som zvážil, či netreba k ním, aby sa vyjadrili odborné útvary, ak ich
nevidím, neviem zaujať stanovisko a nakoľko je už diskusia uzavretá, poprosím
návrhovú komisiu o predloženie návrhu.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v
zmysle § 10 ods. 3 písm. b), f), § 11 ods. 2 písm. a) a § 13 ods. 1 ods. 2 zákona č. 401
z roku 1990 o meste Košice v znení neskorších predpisov po a) schvaľuje zaradenie
bodu s názvom Rozbor výberu dane z nehnuteľnosti a poplatkov za komunálny odpad a
doručovanie príslušných rozhodnutí pre daňové subjekty do programu rokovania MZ v
druhom polroku 2020, najneskôr do 15.11.2020. Po b) žiada primátora mesta spracovať
a predložiť poslancom mestského zastupiteľstva najneskôr do 31. októbra 2020 rozbor
vyrubených, splatených, vymáhaných a vymožených platieb a nedoplatkov miestnych
daní a miestnych poplatkov za komunálny odpad v členení za celé mesto a podľa
jednotlivých mestských časti za rok 2018, 2019 a alikvotnú časť roku 2020 v členení
samostatne podľa fyzických a právnických osôb podľa jednotlivých kategórií daní
a poplatkov. Obsahom predloženého materiálu bude aj analýza súčasného riešenia
spôsobu doručovania príslušných rozhodnutí pre jednotlivé daňové subjekty s
alternatívnymi návrhmi nového riešenia.“ Koniec návrhu.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte a nasaďte si rúška,
ktorí zase nemáte.
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Hlasovanie č. 50 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý.
--Bod č. 9
Programový rozpočet mesta Košice – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu
k 31.03.2020
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 9 sa nachádza bod Programový rozpočet mesta
Košice informácie o hospodárení a zmena rozpočtu k 31. marcu 2020. Nech sa páči, k
tomuto bodu otváram rozpravu. Pán poslanec Karabin nech sa páči, nasleduje pán
poslanec Lӧrinc.
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Boli ste na poslednej Rade starostov,
viete že a mali ste vedieť, že sa k tomu neuskutočnila ani finančná komisia, nebola
uznášania schopná, nebola k tomu majetková komisia. Starostom, poslancom určite
chýbajú čísla, posledné čísla máme ku koncu marca – apríl, máj, jún, nič a my dnes
máme hlasovať o nejakých zmenách. Nechám to na nového rečníka, za mnou pôjde pán
kolega Lӧrinc, neviem, či je vhodné dnes hlasovať o takomto bode. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Asi tie rúška všetkým nám tu nepomáhajú. Je to bod Programový
rozpočet mesta Košice - Informácia o hospodárení zmena rozpočtu v 31. marcu 2020.
K týmto bodom boli komisie, mám pocit, že všetky. Mimochodom aj k prvému
rozpočtu v štvrtej zmene, mám pocit, že tiež boli v danom čase, ale toto budem riešiť v
ďalšom bode, takže sme v bode číslo 9, nie v bode číslo 10. Nech sa páči, pán poslanec
Lӧrinc, máte slovo.
p. Lӧrinc, poslanec MZ: Ďakujem vám veľmi pekne. Svoj vstup by som chcel rozdeliť do
takých troch logických bodov. Prvým bodom je, že táto informácia je k 31.03. Je už
koniec júna a myslím si, že ekonomické oddelenie už disponuje údajmi aj k 30.06. Čiže
otázka na vás pán primátor, pán riaditeľ, vieme dostať tieto čísla updatované k 30. 6.
2020? A druhá otázka smeruje k bodu Programu 5 Doprava a zoskupenie aktivít 2
Súvislé opravy komunikácií. Tam máme čerpanie 0,8, čo je k 31.03. dajme tomu, že
fajn, lebo v zime sa cesty neopravujú, ale vieme, aký je problém so súťažou, ak ste
vedeli dať poslancom informáciu, v akom stave je to podanie na ÚVO, kedy bude
podpísaná táto súťaž a tretia vec je, ktorú by som chcel aj prezentovať na tabuli, ak to
technicky vyjde, je príklad dobrej praxe z mesta Bratislava, kde to robia trošku inak
a poviem tak, že od dobrých vecí sa treba učiť. Ak by som mohol poprosiť ten excel.
V meste Bratislava už po prijímaní rozpočtu poslanci nevyčleňujú len balík, že súvislé
opravy komunikácií 3 milióny, ale poslanci určujú excel tabuľkou, ktorú tu vidíte, ktorá
je v takom znení, že typ...prepáčte, ja si otvorím...máte tam komunikácie, mestskú časť,
ulicu, lokalizáciu, popis opravy, poznámka, máte tam predpokladanú výmeru v metroch
štvorcových, predpokladaný náklad a dokonca napravo v časti máte aj časovú os, kedy
magistrát plánuje opravovať. Čiže poslanci sa dohodnú, prediskutujú s vedením mesta
a pri rozpočte, keď schvaľujú balík peňazí, presne vedia, ktorá cesta sa bude opravovať.
Je to, po prvé, transparentné, zabraňuje to kupovaniu, že tebe sľúbim cestu, lebo dobre
hlasuješ, tebe nesľúbim cestu a poslanci vedia na čo vyčleňujú peniaze. Dokonca, keď si
všimnete tú modrú linajku, ktorá tam je občas, tak pri tej modrej linajke je napísané, že
poslanecká priorita. Čiže dokonca vedenie mesta Bratislava sa dokáže riadiť
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poslaneckými prioritami. Ja by som bol rád, aby sme také niečo spracovali, ako
poslanec som sa na to pýtal na minulom zastupiteľstve, na komisii dopravy a pýtal som
sa na stretnutí starostov a nedostal som odpoveď a preto predkladám uznesenie, ktoré by
som bol rád, aby ste kolegovia v rámci transparentnosti podporili. Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach žiada primátora mesta Košice Ing. Jaroslava Polačeka, aby
poslancom Mestského zastupiteľstva mesta Košice zaslal a na internetovej stránke
mesta Košice zverejnil dokument vo formáte excel pod názvom Návrh opráv
komunikácii v správe mesta Košice na rok 2020, ktorý bude obsahovať nasledovné
informácie: po a) typ komunikácie, po b) mestskú časť, po c) ulicu, po d) lokalizáciu, po
e) popis opravy, po f) poznámku, po g) výmera v metroch štvorcových odhadom, po h)
náklady cca v eurách s DPH, odhad a v bode i) predpokladaný týždeň realizácie. Termín
vykonania tohto uznesenia do 20.08.2020. Podľa mojich informácií oddelenie dopravy
disponuje zásobníkom, takýto excel obdobný existuje, čiže len to dať do takejto
tabuľky, myslím, že tri týždne to zvládnete a potom to zverejniť tak, aby sme aj ľuďom
vedeli povedať, že síce ste dlho čakali, lebo nás ÚVO dusilo, ale môžete sa tešiť, že do
konca roka opravíme tieto komunikácie a každý si príde na svoje podľa reálnej potreby.
Ďakujem veľmi pekne.
p. Polaček, primátor mesta: S faktickou pani poslankyňa Slivenská. Ďakujem za podnet.
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Vyjadrím sa, možno tak z inej
strany, zo skúseností, ktorú mám na Správe ciest. Neviem, či je takýto spôsob
najšťastnejší, nakoľko prioritizácia tých ciest, ktoré budú opravované, by mala byť v
prvom rade podľa stavebnotechnického stavu ciest, potom podľa premávky, ktorá tam
je a nechcem to vyvracať, určite aj nejaká poslanecká aktivita alebo tlak by mohol byť v
tomto zohľadnený, ale určite by to nemala byť prvé kritérium, ktoré bude zohľadňované
a tak ako aj na Správe ciest aj na meste by mali byť zamestnanci, ktorí sú odborníci na
to a práve tí by mali odborne posúdiť takúto potrebu. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ak sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram... Pán
poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som k tomu chcel len povedať jednu vec,
možno doplniť pani Slivenskú, my keď sme na MČ Západ rozhodovali sa ako naložiť s
balíkom peňazí, ktorý dostávali mestské časti na to, aby použili to na rekonštrukciu, tak
sme sa dohodli, že sme si urobili vlastný rebríček od najprioritnejších po najmenej
prioritnú záležitosť mestskej časti a vlastne, tak by som navrhoval urobiť aj
komunikácie a cesty. Tie, ktoré sú v najhorenejšom stave, budú na prvom mieste a tie,
ktoré sú najmenej, budú na spodku a podľa rozpočtu vlastne budeme vedieť, kde sa v tej
tabuľke vieme pohybovať a kde sa vieme dostať. Čiže asi ja by som to takto riešil, ale
súhlasím s tým, že nech sa k tomu vyjadria v prvom rade odborníci. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Procedurálne návrhy pán poslanec Knap.
P. Knap, poslanec MZ: Nie procedurálny, ja som sa len hlásil do diskusie.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný.
p. Strojný, poslanec MZ: Boli tu dotazy na predkladateľa návrhu, ale už nemôže vystúpiť, tak
by som poprosil, kolegovia, všetkým nám by sme mohli pridať po 2 vstupy v tomto
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bode. Len po 2 vstupy. Nie neobmedzene.
p. Polaček, primátor mesta: Teda procedurálny návrh znie?
p. Strojný, poslanec MZ: Pridať po 2 vstupy v tomto bode, diskusné príspevky.
p. Polaček, primátor mesta: Kolegovia, sme v bode 9, 16 hodín, nech sa páči hlasujeme, ale ja
chápem, že máte mnohí rúška dole preto, lebo nevládzete alebo vám je teplo a pod.
Rozumiem tomu, ale nepohneme sa a to, že sa vonku ochladí, asi tu bude stále teplo.
Nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie č. 51 -

za: 18, proti: 2, zdržali sa: 16

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol. Pán poslanec Lörinc má faktickú, nech
sa páči.
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Bol by som rád, keby sme hľadali,
ako sa to dá a nie ako sa to nedá. Po prvé, reálne oddelenia a odborníci, ktorých
spomínate, pani poslankyňa, takúto tabuľku majú, len akurát sa k nej neviem dostať ako
poslanec mesta. Po druhé, oni na základe praxe a vyťaženosti ciest majú, poslanci sa
môžu maximálne dozvedieť od mesta, že toto je dôležitá dopravná tepna, toto chceme,
aby bola výkladná skriňa, toto ideme robiť a čo sa týka, v rozpočte máme viacero
položiek na opravy cesty, toto sa týka len súvislých opráv. Okrem toho máme
samozrejme aj havarijné stavy. Čiže netreba sa báť, že keď my rozdelíme a príde nejaká
havária alebo niečo, že mesto nebude vedieť zaplátať cestu. Zatiaľ tohto roku sme
nerobili žiadnu súvislú opravu, ale keďže sa chystajú nejaké peniaze a sa hovorilo
o pôžičke od štátu na ďalšie milióny, tak ja nechcem vypisovať bianko šek, neviem ako
vy, ja chcem vedieť, kde tie peniaze pôjdu, aby som sa pod to vedel podpísať ako
poslanec mesta.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Áno, takýto zoznam existuje, ja sa
ospravedlňujem, ja som tu hľadal, pripravil som sa na vás. Síce to nepatrí do tohto bodu,
ale nemám problém vám to zaslať, aký je plán. Sú to síce excelovské tabuľky, ako
hovoríte aj s výmerami, aj s odhadovanou cenou nákladov, ako mi to dali, ja som do
toho nikdy nezasahoval a tu kolegovia mi to potvrdia. Mestská časť - Staré Mesto,
názov ulice Protifašistických bojovníkov od Štefánikov po Senný trh, Puškinova ulica,
Škultétyho ulica, Továrenská plus po začiatok Gorkého ulice. Mestská časť – Sever:
Čermeľská cesta, Obrancov mieru, Kostolianska ulica. Mestská časť – Západ: Rómska
ulica, Jedlíková ulica. Mestská časť – Juh: Lomonosovova, Rastislavova ulica úsek od
Skladnej po križovatku Južná trieda. Mestská časť – KVP: názov ulice Trieda KVP od
Jána Pavla II. po most Moskovská trieda. Mestská časť - Nad jazerom: Važecká ulice od
Ždiarskej ulice po otočku električky Galaktická ulica. Mestská časť - Dargovských
hrdinov: Jaltská ulica, Krosnianska ulica. Mestská časť - Ťahanovce sídlisko: Americká
trieda a mám tu ešte, že cesta na letisko. Toto sú veci, ktoré chceme urobiť v tomto
roku. Práve čakáme na uzávierku tých súťaží. Potom tu sú ešte plánované opravy ciest
Kuzmányho ulice, Študentská, Odborárska, Južná trieda, od Južnej triedy 41 po
križovatku s Rastislavovou ulicou, to sú súvislé. Oprava cesty Moskovská odbočka po
Triedu KVP, oprava vozovky Opatovská s vybudovaním odvodnenia križovatky.
Oprava chodníkov, to vám pošlem, lebo tu ich je 59. Je to šialené. Od Tatranskej,
Jarnej, Továrenskej, Park Angelinum až naozaj všade, čo máme predpripravené a je to
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vlastne zoradené v nejakom slede. Naskenujeme, pošleme, nevidím v tom žiaden
problém. Samozrejme, vždy sme závislí od toho. Naozaj, hovorím preto, lebo myslím si,
ak chceme na toto reagovať, aby sme naozaj sa netočili, závisí to od toho, ako sa
pohneme aj v samotnej súťaži. Pán riaditeľ vám môže dať komplexnú informáciu,
ja predpokladám, že bude úplne stačiť táto, ktorú vám dám ja. Opäť prišiel ďalší
uchádzač, ktorý nám súťaž napadol, pravdepodobne bude musieť o tejto súťaži
rozhodnúť Rada pre ÚVO, správne hovorím, tá by mala zasadnúť od dňa, kedy sa ten
proces spustil, má na to 45 dní. Náš predpoklad je, že by sa to malo udiať niekedy
možno, veríme, chceme pre to všetko urobiť, aby to bolo v polovici augusta. Či sa to
podarí, nie, s tým súvisí potom aj ten ďalší bod, ktorý máme už v tom ďalšom
mestskom zastupiteľstve, ktoré je pred nami, keď skončí toto mestské zastupiteľstvo,
kde vám to viac vysvetlím, kde toto všetko, čo som si tu pripravil, preto to tu mám,
presne kvôli tomu bodu, lebo pán Lörinc ma na to včera upozornil, že by chcel vedieť,
ak budeme rozprávať o cestách, tak som si to nechal ráno ešte rýchlo vytlačiť, nech to
vidím, aby som vám vedel povedať, že čo plánujeme a za aké veľké peniaze. Sú tu aj
Ťahanovce sídlisko, to som hovoril Americká trieda a čo to sa týka chodníkov,
Atletickú tu vidím, Užhorodská, neviem, či u teba, Gemerská, neviem, teraz nie som si
istý, Pekinská 11,17, Sofijská 18, 24, 25, 29, Juhoslovanská 7,5, Varšavská 5, 11,
Sofijská 5...môžem pokračovať, je to tam. Nie je to poslanecký tlak, je to tam, lebo to
spísané a vieme o tom. Faktické, pán poslanec Djordjevič, nech sa páči.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pán primátor. Robil som si
poznámky a počas toho, ako sa diskutovalo, som sa nad tým všetkým zamýšľal a
prebehnem to z rýchlika. Niektorí kolegovia si to zrejme predstavujú tak, že miestne
zastupiteľstvo na úrovni komisii, potom samotné miestne zastupiteľstvá budú dávať,
teda budú určovať priority, dostane sa to na komisiu dopravy, tam odborníci a mestskí
poslanci niečo odsúhlasia, pomaly ešte by ste chceli samotné ulice, aby išli do
mestského zastupiteľstva, aby sme tu, ako aj vidím dnes, hlavne poslanci Fungujúcich
Košíc, nemajte mi to za zlé, ale sami vy, čo vás beriem ako domáci tím, ste tu dávali xy
pozmeňovákov. Čiže ešte potom sa tu bude handrkovať nad jednotlivými ulicami a zase
budú zastupiteľstva nie päťdňové, ale budú desaťdňové a už prekonáme aj Národnú
radu, čiže buď tu bude dôvera referát dopravy alebo ho zrušme alebo prenesme konečne
tie kompetencie na mestské časti, aby ich odporúčania boli dogmatické alebo aspoň
vyslyšané z časti. Ale to je začarovaný kruh. Všetci tu len kecáte o prenose
kompetencií, párkrát ste sa stretli a za 2 roky ste nič nepredložili.
p. Polaček, primátor mesta: Bod sa volá a úplne inak, prosím, držme sa témy. Pani poslankyňa
Slivenská, faktická.
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Tak ešte doplním, čo sa týka
tejto metodiky prioritizácie. Určite stojí na zváženie nejak zohľadniť tlak poslancov
jednotlivých, ale tak, ako som uviedla, nemôže to byť to najdôležitejšie kritérium,
pretože my nie sme odborníci na stav ciest a chodníkov a nadviažem na kolegu, ktorý
rozprával predo mnou. Naozaj, v tejto zostave si neviem predstaviť, žeby my sme
dospeli k nejakému konštruktívnemu záveru a dohodli na konkrétnych úsekoch ciest a
chodníkov, ktoré sa budú opravovať. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Kovačevičová s faktickou.
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja len na predrečníkov. V podstate ja
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v tom nevidím nejakú tragédiu, aby sa zverejňovali tabuľky, ktoré úseky komunikácií
alebo chodníkov by sa v danom roku mali opravovať, pretože je to lepšie, je verejná
kontrola, my sme starostovia posledných 14 - 15 mesiacov doslova bití obyvateľmi, že
sa neopravujú vlastne komunikácie v meste Košice a veľmi ťažko sa potom vysvetľuje,
komunikuje, čiže vedeli by sme urobiť krásny odklik a takou bežnou praxou vlastne je
to tak, že práve mestské časti na základe výzvy z referátu dopravy doručia listom
zoznam chodníkov, ktoré v podstate v danom roku by chceli, aby išli do súvislých opráv
a presne podľa stupňa poškodenia. Čiže priamo mestské časti však majú celý tím tiež
úradníkov, odborníkov, poslancov, vyberú na daný rok tie komunikácie, ktoré považujú
za potrebné a dôležité, aby sa opravovali. Taký bol postup v minulosti.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Saxa.
p. Saxa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som chcel reagovať na vás, pán primátor aj
na pána Lörinca. Zverejniť tabuľku s tým, že čo sa bude robiť, by bolo fajn, len v tom
zozname, čo ste čítali, predpokladám, že pre veľký rozsah, chýbala mi tam akákoľvek
komunikácia v malej mestskej časti, neviem, či sa tam bude robiť. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Knap v diskusii.
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Ja práveže chcem podporiť túto aktivitu
pána poslanca Lörinca, pretože ľudia by mali prehľad o tom kedy, v akom úseku, čo sa
opravuje. My to vieme prediskutovať na komisii dopravy vopred, tzn. nemusíme tu
diskutovať hodiny na zastupiteľstve, len ostatní kolegovia sa dozvedia o tom, ktoré
úseky sa môžu opravovať nielen ciest, ale aj chodníkov. Poviem príklad z praxe.
Mestská časť Juh za zimné obdobie, kde neboli opravené chodníky nad nemocnicou,
dva ťažké úrazy predtým, kde bola niekoľkonásobná zlomenina v oblasti nohy podobne,
je to z toho dôsledku, že občan sám vie, kde je ten chodník v najhoršom stave a technik
a odbor dopravy posúdi, v akej miere ho treba opraviť. Aj na Turgenevovej či 32, 28, 29
sú úplne rozpadnuté chodníky, aj medzi jednotlivými garážami je tam asi 12 schodísk,
ktoré sú dlhodobo neupravené. Občania sťažujú s tým, že odpoveď je stále, bude sa to
riešiť. Keď to bude konkrétne s časom, vidím to oveľa lepšie. Tak, ako sa to navrhlo.
Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Je to len, jedna vec je tam veľmi citlivá. Cesty sa menia v čase,
ich kvalita, rôzne a aj my si dávame pozor, aby sme potom neboli obvinení, že sme
niečo sľúbili a nesplnili. Proste tam to je veľmi nepríjemné aj smerom k občanom,
potom vysvetľovať, že sa niečo zmenilo a podobne. Ale nebránime sa. Pani poslankyňa
Slivenská.
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Zverejňovanie plánovaných opráv je
samozrejme veľmi dobrý nápad a určite by bolo vhodné to niekde na našej stránke
zverejniť, ale to je úplne niečo iné ako nechať zostavovanie tohto plánu poslancom.
Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Faktická na kolegu pána poslanca Knapa, ktorý
povedal, že sa mu zdá dobrý ten návrh pána poslanca Lörinca, aj mne sa zdá dobrý. Ale
čítať body až po h), ak si dobre pamätám a bez toho, aby som ich vôbec mal v e-maily,
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tak musím povedať, že sa mi to zdá dosť divné, keď chceme takúto vec odhlasovať,
nakoľko minule vám vadilo, že nemám erb na návrhu, ktorý som vám poslal vopred. To
znamená, neviem si teraz vybaviť ani tri vety z tých siedmych alebo ôsmich, čo ste
prečítali pán poslanec Lörinc, takže poprosil by som aspoň do e-mailu poslať tento
návrh, lebo môže to mať hlavu, pätu, len je ťažko si teraz zapamätať trojminútové
vystúpenie a povedať zodpovedne, že som za. No a v ďalšom vstupe viac-menej
pochválim pána primátora.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ok, môžete s tým začať, nech sa páči.
p. Špak, poslanec MZ: Takže idem vás chváliť, sústreďte sa, no musím povedať, že ma
zaujala jedna veta a chcem za ňu zatlieskať, že to, čo ste teraz čítali, že na to nemá
vplyv žiaden poslanec ani starosta, že to je naozaj odborne vybrané, naozaj zlé úseky a
naozaj úseky, ktoré potrebujú opravu, čo je super, takže toto by som bol rád, že by sme
si všetci zapamätali a nezneužívali potom nejaké tie informácie poza chrbát, že to je
naša zásluha a náš tlak.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, len jednu vec. Sú tam informácie od starostov, ktoré
následne sa zhodnotili a zapracovali, ale informácia je jedna vec, tlak je druhá vec. Na
to je odborný referát. Pán poslanec Lipták, nech sa páči, procedurálny návrh.
Ja som netušil, že vojdem do nejakého konfliktu, ani ma to nenapadlo.
p. Lipták, poslanec MZ: Môžem? Ďakujem za slovo. Ja by som chcel dať procedurálny návrh
na ukončenie diskusie, lebo mám taký pocit, že rozprávame už pol hodinku presne o
tom istom, čiže dávam návrh na ukončenie diskusie k danému bodu, bez faktických
poznámok. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Dobehnúť musí všetko, nech sa páči, hlasujme.
Hlasovanie č. 52 -

za: 35, proti: 1, zdržal sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Pán poslanec Berberich má procedurálny
návrh? Nemá? Má? Nemá? Takže nasleduje pani poslankyňa Iľaščíková.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja úplne súhlasím a podporujem takýto
návrh, ak by si ho mesto oslovilo. To, čo predniesol pán Lörinc. Myslím si, že poslanci
mestskí, tí, ktorí zastupujú svoj volebný obvod, tiež vedia veľmi dobre, že kde sú
problémy, čo treba opravovať a myslím, že aj ich návrhy, by boli určite dobré, pretože
nie každý starosta je taký aktívny ako Miloš Ihnát, čiže nie vždy máme istotu, že to, čo
chcú obyvatelia, je skrz starostu prednesené na Rade starostov.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja som teraz tiež sám seba nachytal, že som
nedával pozor. Kolegyne, vy ste mi dali, mám návrh na uznesenie tu? Sa idem pozrieť
na neho. Pán poslanec Lörinc, nech sa páči.
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja sa ospravedlňujem, ja som netušil, že takého
uznesenie vyvolá takúto diskusiu. Ja som len dal uznesenie, aby sme zverejnili tabuľku
vo formáte, ako má Bratislava. Pán primátor tvrdí, že ju máme. Všetci máme vo
volebných programoch, že podporujeme transparentnosť, tak o čom sa tu teraz bavíme
pol hodiny? A je to obyčajné zverejnenie tabuľky, nikto nehovoril o tom, že kto to má
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kreovať tú tabuľku. Nikto. Ale samozrejme poslanci, starosta, občania vedia sa
prihlásiť, vedia dať návrh, že možno tento chodník je viacej rozbitý, zvážte to. Čiže to je
prirodzené tvorenie, čiže neviem, o čom sa tu celý čas bavíme. A pre pána poslanca
Špaka, ktorý samozrejme musí byť osobný, lebo chýba tam obsah pre občanov, tak som
ukázal všetkým poslancom priamo na zastupiteľstve v grafickej podobe, lebo e-mail by
si si nemusel prečítať, tak som to doniesol, verím, že ukážka tabuľky stačí, keď priamo
je. Lebo tá tabuľka má len osem riadkov. To zvládneme, nie?
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin.
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Zastávam sa kolegu Lörinca,
ktorý je starostom, pochopil, čo je to, keď vás ľudia bijú, keď chcú nejaké priority,
nevidia nič, nič reálne zverejnené. Takže naozaj, pán kolega, ak to bude tak fungovať
ako v Bratislave, pán Lörinc, je to dobré s tou tabuľkou. Ja len doplním, pán primátor,
to čo ste tu menovali, každý rok by tú tabuľku trebalo aktualizovať, nie na štyri roky ju
spraviť, ale každý rok aktualizovať. A po ďalšie, tie úseky, čo ste pán primátor prečítali,
okrem toho, že tam nie je žiadna malá mestská časť, chýba vám tam zásadná vec.
Mesiac, rok a hlavne výkaz-výmer. Ten hovorí o tom, koľko by to celé malo stáť, hej?
To je to, čo v Bratislave majú, no v Košiciach nemáme. Možno preto, naozaj hovorím,
Bratislavu - Košice porovnávať je to ako porovnávať Slovensko s Japonskom pri tomto
štýle vládnutia.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, nevideli ste mi do papierov, ale môžem začať ešte
raz a budem hovoriť aj o výmerách, aj o cenách, lebo som to povedal, čo na tom papieri
je, ja som vymenovával ulice, ale môžme aj o štvorákoch a o eurách. Ja som to povedal,
tak prosím, počúvajme sa a poďme ďalej, lebo je fakt už veľa hodín. Pán poslanec
Ihnát. Faktická na?
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Na Špaka. To je môj priateľ, tak musím reagovať
na neho. Pán poslanec Špak, ako reagujem na vás, chodím na stretnutia s primátorom
o 7:15 a to každý týždeň, potvrdí to, či už ako mestský poslanec alebo ako starosta. Niet
tej chvíle, keď sa nepýtam na cesty a komunikácie v Mestskej časti Košice - Sídlisko
Ťahanovce. Mojou srdcovkou naozaj je komunikácia Pekinská 11,17 a tak isto
Juslovanská 5,7. A najväčšou srdcovkou je Americká trieda, ktorá je naozaj
tankodrómom a jednoducho mesto Košice vidí, že aká aj tam situácia, tak isto videli aj
na KVP na Jána Pavla II. Pán poslanec Špak, moji zamestnanci úradu stále každý deň
urgujú a môžem aj povedať, že na referáte dopravy ma majú dosť. Majú ma dosť
jednoducho, lebo som pijavicou, chodím tam piť krv. Pán inžinier Cichanský to môže
potvrdiť, pán Paučo to môže potvrdiť. Na rozdiel od vás, pán poslanec Špak, ktorý ani
raz sa nezúčastnil takého to dojednávania a urgencií. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský, prosím, dajte nás do laty, trošku nás
zmiernite.
p. Rovinský, poslanec MZ: Takto pán poslanec a starosta Ihnát. Veľmi ma mrzí, že Maďarská
vypadla z vašich priorít, lebo svojho času to bol veľký hit...jak sa má Goro, či jak sa
volá? Dobre. No jedná sa o to, že myslím si, že ľuďom by nemali vládnuť ľudia, ale
teda ľudia, ale pravidlá. Naša úloha tu je určovať pravidlá. Chcem pochváliť pani
poslankyňu Slivenskú, ktorá na to upozornila, naša úloha je tvoriť pravidlá, nie
presadzovať, aby chodník pred mojím blokom bol urobený, ale to, že majú byť nejaké
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pravidlá, tie cesty by mali byť vyberané podľa dajakých pravidiel, my nanajvýš môžeme
upozorniť, že odbornému pracovníkovi ušla niektorá komunikácia, ktorá by padla pod
to pravidlo, pri ktorom by opravená mala byť. Ale ešte jednu vec by som bol rád, keby
v meste Košice bol obnovený podnik Správa mestských komunikácií, ktorá by vedela
riešiť drobné opravy rýchlo, lebo tie veľmi často znepríjemňujú život občanom a pokiaľ
sa dostaneme cez dajaké konania, tak to zbytočne dlho trvá. Čiže Správa mestských
komunikácií a ešte raz, pravidlá. Nemôže to byť predmetom kupčenia a získavania
hlasov. To, že ja presadím, že na mojej ulici bude opravená cesta. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Chcem vás len upozorniť, aj technikov, že bol
schválený procedurálny návrh, ktorý zakázal faktické pripomienky, takto bol
formulovaný, teda faktické neplatia, ideme stále v diskusii. Nech sa páči pán poslanec
Balčík. A to sú len dobehnutie tých, ktoré boli.
p. Balčík, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Tak som rád, že už aj moji predrečníci
spomínali, že ako v tom zozname, pán primátor, čo ste prečítali, nebola spomenutá ani
jedna malá mestská časť. Ja nepochybujem o tom, že tie ulice a lokality potrebujú, ktoré
ste prečítali, potrebujú údržbu, opravu atď., ale sú proste priority aj v malých mestských
častiach, kde mesto vlastne spravuje tie úseky, po ktorý jazdí mestská hromadná
doprava. Iste dobre viete a nielen vy, ale aj pani viceprimátorka, pán viceprimátor a pán
riaditeľ, že proste v Kavečanoch máme mestský podnik Košickú ZOO. Všetka doprava
cez centrum dediny po uliciach Gazdovská, Budanová a Široká. Tie cesty....keď už tieto
cesty nie sú v havarijnom stave, tak ja už neviem, ktoré by mohli byť. Jednak je to
akože nedôstojná vizitka mesta Košice, po ktorých cestách chodia návštevníci či už
domáci, českí, poľskí, maďarskí a tak ďalej a jednak je to aj otázka bezpečnosti. Takže
ja by som bol rád, keby sme vychádzali jednak z priorít mestských častí a aby tie
kvalifikačné predpoklady na zaradenie ciest do úpravy zohľadňovali jednak lokalitu a
jednak samozrejme aj stav tej komunikácie. Takže asi toľko. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne . Nečítal som zo zoznamu aj malých mestských
častí, ale pán starosta ubezpečujem vás, že nielen na zozname, ale na mojej tabule v
kancelárii je cesta do ZOO, resp. tieto cesty, kde chodia teraz autá, napísaná, aby sa na
ňu nezabudlo a ju tam vidím deň a noc. Pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Samozrejme pán primátor, vždy srdcom, ako tak, jak
vždy. Dobre, ja chcem povedať len toľko, pán Rovinský, pes sa volal Dragon, Dragon
sa volal ten pes, áno, aby sme vedeli, dobre? To je tá jedna vec a druhá vec potom,
hovoril ste o pravidlách. Tie pravidlá vždy dodržujem a snažil som sa dodržiavať aj 20
rokov. Som bol poslancom 17 rokov, ale takmer 20 rokov....
p. Polaček, primátor mesta: .....pán poslanec už dosť. Programový rozpočet mesta Košice –
Informácia o hospodárení a zmena rozpočtu k 31. marcu 2020. Máte k tomuto niečo?
p. Ihnát, poslanec MZ: Mám to, že jednoducho som rád, že sa dokončia veci na sídlisku
Ťahanovce. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Mal som tu dopyty od pána kolegu poslanca
Lörinca aj pána starostu Ihnáta, takže stručne po jednej vete. Prvá vec je tá, že sme tu už
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raz porovnávali Košice s Prievidzou a bude nás to stáť 10 miliónov pri vašej kauze
s EEI, teraz...
p. Polaček, primátor mesta: Informácia o hospodárení a zmena rozpočtu k 31. marcu 2020,
prosím.
p. Špak, poslanec MZ: Druhá vec, na sídlisku Ťahanovce...
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, je mi to ľúto, odoberiem vám hlas.
p. Špak, poslanec MZ: ...a tie cesty na.....
p. Polaček, primátor mesta: ...ďakujem, ukončené, vybavené. Prosím, nepohneme sa.
Poprosím návrhovú komisiu, aby predložila všetky návrhy na uznesenia, ktoré im boli
doručené, nech sa páči.
p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Áno, ďakujem pekne za slovo, pán primátor:
„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach žiada primátora mesta Košice Ing. Jaroslava
Polačeka, aby poslancom Mestského zastupiteľstva mesta Košice zaslal a na
internetovej stránke mesta Košice zverejnil dokument vo formáte pod názvom Návrh
opráv komunikácií v správe mesta Košice na rok 2020, ktorý bude obsahovať následné
informácie: za a) typ komunikácie, za b) mestská časť, za c) ulica, za d) lokalizácia, za
e) popis opravy, za f) poznámka, za g) výmera v metroch štvorcových odhad, za h)
náklady cca v eurách s DPH odhad, za i) predpokladaný týždeň realizácie. Termín do
20.08.2020.“ To je všetko. A je to návrh pána poslanca Lörinca.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 53 -

za: 27, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, tento návrh prijatý bol. Ešte nech sa páči, ďalší
návrh.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže pôvodné uznesenie: „Mestské
zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice berie na vedomie
Programový rozpočet mesta Košice - Informáciu o hospodárení a zmenách rozpočtu k
31.03.2020 v zmysle schváleného doplňujúceho uznesenia.“
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 54 -

za: 33, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Je ešte nejaký návrh, návrhová komisia?
Nie. Ďakujem pekne.
--Bod č. 10
Návrh na 4. zmenu programového rozpočtu na rok 2020
p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod číslo 10 - Návrh na štvrtú zmenu programového
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rozpočtu mesta Košice na rok 2020. K bodu otváram rozpravu, aby sme boli čo
najrýchlejší. Nech sa páči. Pán poslanec Huba. Procedurálny návrh má pán poslanec
Špak. Nech sa páči. Procedurálny návrh.
p. Špak, poslanec MZ: Ospravedlňujem sa.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ténai má procedurálny návrh, nech sa páči.
p. Ténai, poslanec MZ: Vážený pán primátor, poslankyne, poslanci, dnes je 30.07., tridsiaty
júl, siedmy mesiac. Pred chvíľkou sme mali bod č. 9, keď sme odsúhlasovali čerpanie
finančných prostriedkov za jedna až tri, máme za sebou apríl, máj, jún, ďalšie tri
mesiace, šesť mesiacov, takže my nemáme relevantné informácie, čo sa týka čerpania
financií počas tej krízy, ktorá tu bola. Ja nevidím žiaden podklad finančný, ako mesto
aktuálne stojí po týchto náročných mesiacoch, preto navrhujem prerušiť tento bod.
Pretože situácia okolo nás sa mení každý deň, počúvame tu nejaké návrhy úverovania
zo strany vlády, takže poprosím vás, ak sa chceme správať zodpovedne, poprosím
prerušiť tento bod.
p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh pána poslanca bol, vyslovený nech sa páči,
hlasujeme o prerušení bodu číslo 10 s názvom Návrh 4. zmeny programového rozpočtu.
Nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 55 -

za: 27 + ručne p. Karabin, proti: 0, zdržali sa: 6

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh je prerušený. Pardon. Ak je nejaká námietka, prosím,
technikov. Už je to v poriadku.
--Bod č. 10/1
Nákup 21 ks dieselových nízkopodlažných kĺbových autobusov dĺžky 18 m s motorom
s emisným štandardom EURO VI.
p. Polaček, primátor mesta: Otváram diskusiu. Pán poslanec Lesňák, nech sa páči.
p. Lesňák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Takže vážení kolegovia dovoľte, aby som
uviedol tento bod. Takže len tak z kraja. V dopravnom podniku je približne 222
autobusov, z čoho je vďaka alebo skrz rôznych porúch, momentálne odstavených niečo
medzi päťdesiatimi až šesťdesiatimi autobusmi. Z tých odstavených je dvadsať,
približne dvadsaťpäť kĺbových autobusov, ktoré majú dĺžku 18 m. Ak sa táto situácia
okamžite nezačne riešiť nákupom nových autobusov, tak dopravný podnik nedokáže
zabezpečiť vypravenosť všetkých liniek a taktiež typovosť autobusov na tieto linky, čo
bude mať za následok zníženie počtu vypravený liniek a zníženie dopravnej kapacity
cestujúcich tzv. ostrej silnej prevádzke, t.j. cez školský rok, čo bude viesť v konečnom
dôsledku k zvýšeniu nespokojnosti občanov mesta Košice a fungovaní verejnej dopravy
v meste Košice. Takže na základe týchto informácií som zaradil rokovania tento bod,
kde podľa toho, čo viem, bola vysúťažená dodávka autobusov, beží tam opcia, ktorá by
sa dala uplatniť. Je však potrebné momentálne riešiť, ako tieto autobusy zaplatiť
a skadiaľ ich zaplatiť, tak na základe tohto som si dovolil pripraviť návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 zákona č. 401 v roku 1990 Zb. O
meste Košice schvaľuje nákup dieslových nízkopodlažných kĺbových autobusov s
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dĺžkou 18 m a motorom s emisným štandardom EURO VI. Predpokladaná investícia je
vo výške 7.000.000,- Eur. Nákup navrhujem financovať zo zmluvy o úvere od
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Slovensko a.s. vo výške 10.000.000,Eur, viazanie 10.000.000,- Eur aj vyslovene jeho použitie na kapitálové výdavky v
oblasti dopravy a školstva. Tento úver sme prijali na zastupiteľstve dňa 19. septembra
2019, pod číslom uznesenia 198. Idem odovzdať návrh návrhovej komisii. Ďakujem za
slovo.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný, faktická.
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Nie veľmi rozumiem, že
prečo sa teraz otvára tento bod, keď zajtra máme, keď Boh dá, budeme mať mimoriadne
zastupiteľstvo sedemnáste a bod č. 5 je Predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci IROP, priorita Bezpečná ekologická doprava a zvyšovanie atraktivity
verejnej osobnej dopravy za účelom realizácie projektu Modernizácia vozového parku
autobusov DPMK. Presne v tomto bode sme mohli toto prejednávať. Neviem, možno
mi bude vedieť predkladateľ povedať, že aký je v tom rozdiel, keď si pozrie tú päťku,
ktorú máme na zajtra. Presne o týchto autobusoch tam ten materiál pojednáva. A to je
jedna vec a druhá vec, ja sa necítim byť kompetentný vyberať typ autobusu. Na to
máme predsa riaditeľa dopravného podniku, predstavenstvo dopravného podniku, ideme
teraz vyberať, aké bude mať kolesa autobus? Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný, na mňa nepozerajte, ja vôbec neviem,
o čom tu rozprávame. Nikto to neprerokoval s mestom a pán Čop, ktorý stále je ešte
predsedom predstavenstva, nevie o ničom. Takto sa nedá, ak sa bavíme o tom, či
chceme kúpiť si pre mestskú políciu hlukomery, to si aspoň viem predstaviť. Nech sa
páči, pán poslanec Lӧrinc.
p. Lӧrinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som chcel poprosiť členov dozornej rady,
ktorí sú medzi nami, zastupiteľstvo a tak isto členov predstavenstva, ktorý tam sedia,
aby sa k tomu vyjadrili, lebo nemôžme my poslaneckým návrhom rozhodovať o 7
miliónovej sume. Tu poslanec Špak mal problém s jednou excelovskou tabuľkou,
neviem si predstaviť, ako bude rozhodovať o autobusoch za 7 miliónov.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič. Ostaňte, prosím, pani Kažimírová.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor. Inak dobrá
poznámka kolegu, ktorý dnes nastúpil, že registruje tu nejaké páry poslancov, ktorí sa
fakt majú radi, dúfam, že vám tá láska vydrží ešte do konca obdobia. Čo sa týka úveru,
ktorý bol spomenutý, on sa 28. mája...teda uznesenie ja neviem, či bolo splnené, lebo
my poslanci naozaj o ničom informovaní nie sme, ale uznesenie z 15.zastupiteľstva
hovorilo o tom, že sa zobralo na vedomie, ako MZ zobralo na vedomie, ukončenie
zmluvy o úvere s UniCreditom a schválilo prijatie dlhodobého úveru od Prima banky a
samozrejme ešte aj na to mimoriadne máme ďalšiu inú banku, že tento máme zrušiť, ale
je absolútne nepodstatné, že z ktorej banky, ale podstatné, že či je tu tá potreba. A preto
by som nie členov dozornej rady, ale novozvoleného riaditeľa alebo opätovne
zvoleného dopravného podniku žiadam, aby vystúpil, aby vysvetlil potrebu a že je
vážne ohrozený školský rok v režime školský rok v septembri, ak IROP trvá mesiace a
my potrebujeme konať okamžite, keď ste dvihli tým občanom ceny lístkov, tak občania
chcú vidieť komfort.
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak s faktickou.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja sa vzdávam faktickej, lebo veľa toho povedal
pán predrečník, takže zhruba toto aj ja by som chcel počuť.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Kolegovia, naozaj sa snažím absolútne
minimalizovať akýkoľvek konflikt alebo negatívnu reakciu mesta smerom k vám, ale vy
vnímate čo toto to je za návrh a dokonca mám, riaditeľ mi povie, pán riaditeľ Čop, stále
predseda predstavenstva dopravného podniku, že o ničom nevie. Pán riaditeľ Padyšák
vie o všetkom, teraz bol za ním, od rána tu riešime dopravný podnik, je vám
vysvetľujem, akým spôsobom, o čo tu celý čas ide a my nemáme drzosť takýto
návrh...toto pán Lesňák nie je k vám, lebo ja neviem, ako ste sa k tomu dostali... ale
takéto niečo sem dáme bez toho, aby to prešlo základnými...a toto je 10 miliónov a to
nie je len o dopravnom podniku, takto sa nedá riadiť mesto, keď takéto návrhy budeme
dávať a za chrbtami si budeme tieto veci robiť. Však tých 10 miliónov je v rozpočte
normálne nastavených na čerpanie. Teda poďme škrtať ad 1, chceme riešiť rozpočet,
potom ale štvrtú zmenu sme prečo hodili za hlavu a sa nebudeme o nej baviť a potom to
mi len naozaj nahráva na to, čo som vám tu ráno sa snažil vysvetliť o dopravnom
podniku a aké informácie o tom, že tu je nejaký september, preboha, problémový. O
čom tu rozprávame. September je ohrozený a pritom máme naozaj v ďalšom materiály
veci o tom, ako ideme riešiť autobusy. Či už mám dobrý vzťah alebo nie s dopravným
podnikom, tam to je. A nie som s tým materiálom nadšený, ale je tam. Prosím, nevieme
takto riadiť mesto, nevieme. Neviem o čo ide v tejto hre a komu o čo ide, ale prosím
začnime naozaj si niektoré si uvedomovať. Chceme to mesto ochrániť, chceme riešiť
jeho financie a chceme ho posúvať alebo sme tu naozaj prišli len to mesto zničiť. Toto
nie sú naozaj v poriadku uznesenia a hlavne ak viem, že o tom dopravný podnik vie a
neprešlo to ani základnými kolečkami, informáciami. Čo sa tu chystá? Povedzte mi, čo
sa tu chystá? Pán poslanec Djordjevič, procedurálny.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem. Keď ste nervózny, máte tendeciu komoliť moje meno,
ale nevadí. Dávam procedurálny návrh okamžite na vystúpenie riaditeľa dopravného
podniku v rozsahu 3 minúty a dajte prosím o tom hlasovať ešte pred pánom Rovinským.
p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh, nech sa páči, bol vyslovený.
Hlasovanie č. 56 -

za: 29, proti: 2, zdržali sa: 5

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Dobehnú faktické, ako sme sa dohodli
niekedy v polovici dnešného dňa a následne môže vystúpiť pán riaditeľ Padyšák.
Faktické má pán námestník a pán poslanec Špak.
p. Gibóda, námestník primátora: Faktická poznámka. Ja mám na predrečníka, ktorým bol pán
primátor. Ako on uviedol, aký ohrozený školský rok? Ten sa začína v septembri. Keď
kúpime tieto autobusy, kedy podľa vás budú vyrobené a kedy prídu? Alebo má pán
poslanec Lesňák už vedomosť o 21autobusoch niekde na parkovisku pripravených,
ktoré kúpime, ktorému už niekto pripravil alebo pán Padyšák má vedomosť o 21
autobusoch, ktoré už niekde čakajú od určitej spoločnosti. Toto tu je vrchol
nezodpovedného prístupu, čo ste tu teraz predložili pán poslanec. Vrchol
nezodpovedného prístupu, čo svedčí aj o tom, aký na úver sa odvolávate a akým
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spôsobom odôvodňujete tento návrh.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak nech sa páči.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Snažím sa mať rovnaký meter
na rozdiel od iných, ale aj sám som prekvapený pán primátor, že súhlasím s tým, čo ste
povedali, nakoľko ste vzniesli také podozrenia na partiu okolo dopravného podniku, že
asi mi je ťažko vôbec im posielať nejaké peniaze, aby alebo niečo nakupovali alebo
niečo robili a tiež nechápem aj kolegu Lӧrinca, ktorý teraz tu sa snaží nejak riešiť moje
IQ a vlastne ich klub ide riešiť IQ našich mestských policajtov, keď minule som videl,
ako im prial mestský policajt zmeral nie 50, ale 37 na bráne. Neviem, čo to bol za stroj.
p. Polaček, primátor mesta: Pán riaditeľ má slovo, nech sa páči. Poprosím technikov. Pardon,
réžia hore. Už vidím, už to bude..
p. Padyšák, generálny riaditeľ DPMK: Ok. Ako riaditeľ sa viem vyjadriť k technickej stránke
tohto problému. Dopravný podnik má dlhodobo problémy s obnovou vozového parku.
Minulý rok sme neobnovili nič, tento rok, už máme polku za sebou, tak isto ešte nič. Čo
sa týka problémov, tak tie sú už kardinálne, aj na predstavenstve som informoval, máme
problém s dodržaním typovosti a tak isto aj s výpravou. V súčasnosti máme denne
takmer 50 autobusov odstavených kvôli poruchám. Neznižuje sa to. Tak isto od soboty
už sťahujeme na údržbe autobusov ľudí do práce, čiže tam bežala ZPV 60 percent a to
rušíme. Čiže prídu do práce ľudia, aby stíhali opravovať autobusy. Bola otázka, že z
čoho sa to má nakúpiť, hej, aký je rozdiel medzi úverom a IROP-om, to sú 2 rôzne
body. Prvý je ten, to je komerčný úver, klasický, neviem sa k tomu vyjadriť a druhý je
IROP, to je klasický program, z ktorého podľa informácií, ktoré mám, sa bude dať
nakúpiť jeden alebo zopár, čo zvýši zo Slaneckej. Takže toto je asi stav, o ktorom viem.
A čo sa týka technickej stránky, tak naozaj je to veľký problém, aj keď dneska
objednáme tie autobusy, oni tu nebudú v septembri, oni tu budú najskôr o rok plus
niečo. Takže o to tu ide. Otázky?
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Slivenská, nech sa páči faktická.
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ďakujem pán generálny riaditeľ.
Ja by som sa vás chcela ešte niečo opýtať, ak vás môžem poprosiť. Či nám viete
objasniť mechanizmus alebo spôsob toho nákupu, lebo realizácie nákupu 21 kusov
dieselových autobusov, ak by sa malo pripravovať verejné obstarávanie a riadne
vysúťažiť, tak je to možno na obdobie pol roka. Dostala sa tu ku mne informácia, že
existuje nejaká opcia na dopravnom podniku, tak ak by ste to nám vedeli objasniť, že
vlastne my to už môžeme realizovať, len potrebné sú tie peniaze z mesta. Ďakujem.
p. Padyšák, generálny riaditeľ DPMK: Dopravný podnik mal vysúťažené tri opcie, súťažilo
ich ešte predchádzajúce vedenie. Prvé opcie boli na elektrobusy, tá skončila k minulému
roku, tá sa už nedá použiť, potom je tu opcia na autobusy typu SOR 18 metrové kĺbové,
tých je 21 a ešte je tu opcia na Solaris 12 metrové, tých je 15 kusov. To je niečo, čo je
už podpísané a dá sa zrealizovať.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný. Nech sa páči.
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, no ja som veľmi nepochopil
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ten rozdiel medzi medzitým úverom a tým IROP-om, keď vlastne čítal materiál na
zajtrajšie zastupiteľstvo, bod 5, pretože žiadosti v rámci integrovaného regionálneho
operačného programu, teda to je ten IROP a v ňom sa uvádza, že v rámci uvedených
zmlúv je možné obstarať 21 kusov 18-metrových autobusov, 15 kusov 12-metrových
autobusov, tak 21, 15, či 1, či 2, či 3...
p. Padyšák, generálny riaditeľ DPMK: IROP program, celý tento program alebo tie peniaze,
ktoré sú alebo je možné použiť na dopravu, tak sú určené momentálne pre Slaneckú, ale
podľa informácií pána Čopa je možné, že sa na IROP-e niečo ušetrí, že keď sa vysúťaží
Slanecká, tak je možné, že keď bude nižšia cena vysúťažená, tak za ten rozdiel by sa
dali nakúpiť autobusy. Podľa včerajšej informácie, zatiaľ nejakým presunom by sa tam
dal kúpiť z toho jeden autobus. To je včerajšia informácia.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Filipko, nech sa páči.
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem. Vážené kolegyne, kolegovia, chápte to ako zúfalý pokus
podniku, aby sa tu otvorili oči, uši na počúvanie vedenia, že je tu zúfalá situácia
s výpravou, udržaním stavu dopravy v dopravnom podniku. Práve tí kompetentní ma
nepočúvajú teraz, ktorým to chcem aj zdôrazniť. Prestanem teraz hovoriť, mi pridajú
potom ten čas.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak. Nech sa páči, pán poslanec Filipko.
p. Filipko, poslanec MZ: ....ešte by som poprosil ten vstup mi vrátiť, lebo ste ma nepočúvali.
p. Polaček, primátor mesta: Necháme pána Špaka, sa vrátim potom, pán poslanec. Máte to
nakoniec vy, pán Filipko.
p. Filipko, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Teda chcel som, aby ste ma počúvali,
lebo musíte si spomenúť na to, že pomaly rok sa bavíme o tom, keď sme stále
pripomínali pri určitých stretnutiach, aby sme využili tú opciu na nákup autobusov, lebo
to je možno najrýchlejšie riešenie, ako ich dostať. Všetky tie súťaže boli na veľmi dlhé
trate. Porovnávali sme tie ceny, no nič lacnejšie, prijateľnejšie sme na trhu nenašli, keď
sme urobili prieskumy cien. Čiže mňa veľmi mrzí, že ten alebo tamten dodávateľ, my
potrebujeme autobusy čím skôr kúpiť, lebo my musíme voziť ľudí. Toto je naša
zodpovednosť. Že či na tom má zarobiť niektorá firma alebo nemá, jedna z tých firiem
zarobí, ktorá to dodá, ale tieto sú pripravené, vysúťažené a veľmi rýchlo sa dajú kúpiť.
Možnože nie sú úplne ideálne, mohli by sme si predstaviť možno niečo lepšie, krajšie,
ale no to máme nastavený údržbový systém, máme ľudí, plus máme ich.. čiže je tam
veľa argumentov, prečo to urobiť. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak nech sa páči.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja na pána riaditeľa. Ak tomu dobre rozumiem,
my sme spokojní s tým, čo vysúťažili tí, ktorých sme sa úspešne zbavili. A teraz
rozmýšľam o tom, či to zlostí pána primátora alebo má aj nejaký dôkaz na to alebo či to
vysúťažili naozaj tak dobre, ako tvrdí pán Filipko alebo to je vysúťažené až tak dobre,
že aj hejteri smeráckych pravidiel zrazu sú za, ako predrečníci. Nechápem.
p. Padyšák, generálny riaditeľ DPMK: Nechcem skĺznuť do roviny politiky. My sme si urobili
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vlastné analýzy, porovnávali sme ceny za koľko nakupovala Bratislava, Prešov, Žilina a
v týchto autobusoch sme naozaj najlacnejší, resp. máme vysúťažené najlepšie ceny. Ale
to nie vôbec o tom. Problém je naozaj, ako povedal pán Filipko, to pre zúfalý pokus
dostať do dopravného podniku autobusy, pretože naozaj vo výprave nie sú. Takto aj
chápte. Naozaj teraz, keď príde september, budú sťažnosti, veľké sťažnosti. Dnes
napríklad na linke máme starý Solaris 15-metrový, hlava na hlave, to je naozaj takto zle.
p. Polaček, primátor mesta: Pán Knap, technici boli za mnou, že bol problém u vás. Vás
zaradili, už ste tam naspäť. Boli za mnou, sa ospravedlnili, že nedopatrením vás
vymazali.
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja by som pripomenúť pár informácií a faktov. Mesto
Bratislava nakupuje v Dopravnom podniku Bratislava 81 kĺbových autobusov plus 4
minibusy. Ja som sa dozvedel, že mesto Košice minulý rok nemohlo nakúpiť ani jeden
a tento rok vyzerá, že ani jeden. To znamená, že asi je tak zlá situácia v dopravnom
podniku, že nemá čo jazdiť. Ja sa pýtam, ako to môže ukočírovať pán generálny
riaditeľ, keď nemá autobusy. Je to otázka asi pre všetkých, keď hlavné mesto ide na
dokopy 85 autobusov a my ani jeden. Je to asi na zamyslenie pre všetkých, či funguje
komunikácia počas dvoch rokov. Len o tom. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak, faktická.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán kolega, ako to beriem, ale my tých peňazí
máme kopec, zvýšili sme, no nie všetci, dane, tzn. peňazí máme dosť, nakupovať treba.
To beriem. Ja len rozmýšľam o tom, že čo je najlacnejší, tento pojem. Lebo ja to zo
svojej praxe poviem, že kolega vedľa na ulici predáva farbu, ktorá je najlacnejšia, len ju
treba 2 razy do roka pretrieť. Tú moju za 10 rokov. Či toto je to najlacnejšie, či to je
cena nákupná, či to je prevádzková, či to je servisná, či záruka, neviem, ja neviem, čo je
najlacnejší, ja nenakupujem autobusy.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lesňák nech sa páči.
p. Lesňák, poslanec MZ: Takže ešte raz. Snažím sa tu hasiť požiar, ktorý vypukol požiar
vďaka nekompetentnosti predstavenstva, ktoré dnes zložilo mandát. To je po prvé. Po
druhé pán Gibóda, od vás, od vás ktorý ste za rok a pol neurobili jedno verejné
obstarávanie, si vyprosím, že či sú za rohom vyrobené autobusy a či ich je 21 kusov, 35,
100 alebo 1, to ma nezaujíma. Mňa zaujíma to a na vašom mieste ako viceprimátora by
ma zaujímalo, ako chcete zabezpečiť kvalitnejšie služby vo verejnej doprave, keď ste
ľudom o 100 % zdvihli cestovné, keď ste o 240 % zdvihli dane z nehnuteľností, fajn,
prišla vám kríza COVID-19 vhod, lebo akože neviete nič robiť, lebo je obrovský
výpadok peňazí, pri tom tých peňazí máte o niekoľko desiatok viac, ako vedenie pred
vami. Ale teraz sa vrátim k tej podstate. Buď pán Čop nestíhal absorbovať všetky
informácie z Magistrátu mesta Košice a dopravného podniku alebo bol neschopný alebo
bol prepracovaný a bolo to na neho veľa a ja len vítam tento krok, že sme dnes vymenili
členov predstavenstva, lebo je načase urobiť poriadok v tomto chaose a bordely, ktoré
ste to vy rozpútali, jedna anarchia. Za rok a pol žiadne verejné obstarávanie, vypadáva
verejné osvetlenie, neurobili ste absolútne nič. Rozbili ste parkovací systém, ktorý nebol
kóšer, ale väčšina, väčšina fungujúcich Košíc, ktorým som mal česť byť starostom
predchádzajúce obdobie, starostovia sa vyjadrili, žeby bolo lepšie, keby ta zmluva
dobehla tak, ako bola nastavená. Dnes tu máme potencionálny súdny spor o 7 možno 8
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miliónov Eur a to pán primátor povedal, sa preriekol na finančnej komisii a on ako
srandista pošle list, pokus o zmier, že doplatí EEI 1 milión. Proste páni, vy ste skutočne
neurobili nič. Súvislé opravy ciest, súťaž trvá už vyše roka. Každý mesiac počúvame,
zmluva bude podpísaná budúci mesiac, zmluva bude podpísaná budúci mesiac a budúci
mesiac. Teraz aj tieto autobusy, kde je opcia, ako ste správne poznamenali, budú tu
budúci rok, ale aspoň sa na niečom začne pracovať. Lebo nechať to takto na vás, tak pán
predseda alebo pán riaditeľ, generálny riaditeľ dopravného podniku môže v januári a
februári poslať tak konské honky do ulíc, maximálne. O havarijnej situácii na Alejovej,
na električkovej trati ani nebudem rozprávať, ani nebudem rozprávať, lebo to je jedna
tragédia. MET-ku ste rozbili na osem častí alebo na sedem častí, na menší diel, lebo to
bude lacnejšie a vyhral to, v konečnom dôsledku, ten istý projektant, ktorý to
naprojektoval aj s realizáciou, len teraz je to bez realizácie. Takže pán viceprimátor,
vstúpte si do svedomia, pretože je na čase oprášiť vašu vetu, môžem je... celé Košice.
Toto verejne deklaroval pán Burdiga pre denník Korzár.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán námestník.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec, opakujete niečo,
ako aj niektorí ostatní z vás, na čo ste sa ma nikdy ani priamo neopýtali a vydávate to za
pravdu, lebo vám to niekto povedal. Ak takto hoci napísal nejaký denník, ak takto
mienite spolupracovať a stavať tú spoluprácu, je to vaša vizitka, nie moja. A ja budem
iba so záujmom sledovať, že po tom, čo budú uplatnené tieto opcie, koľko ďalších
športových klubov bude sponzorovaných od istej spoločnosti, ktorá vyrába tieto
autobusy v Košiciach a či sa medzi nimi možno objavia aj futbalový klub z Košickej
novej Vsi. Možno áno, možno nie, ale uvidíme. Uvidíme pán poslanec. Budem to so
záujmom sledovať.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak. Pán poslanec ide vám čas. Pán Špak, ide vám
čas.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Nebude toho veľa, je to faktická na predrečníka
pána poslanca Lesňáka. 98,7 % pravdy uznávam, super, rád by som zahlasoval, ale mám
taký pocit, že to musím zopakovať, čo som povedal dnes už raz. V tejto veci sa, čo týka
DPMK je toľko nejasnosti, trestných oznámení, problémov a všetkého, že to len
oznámim svojim voličom, prípadne sledovateľom, v súvislosti s DPMK vyťahujem
kartu, vážení priatelia, s touto špinou nechcem mať nič, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ak dovolíte, pán riaditeľ Čop, zároveň stále ešte predseda
predstavenstva ma požiadal o slovo, aby vysvetlil, to čo potreboval za dôležité
vysvetliť. Nech sa páči pán riaditeľ.
p. Čop, riaditeľ MMK: Ďakujem veľmi pekne za slovo. V každom prípade chcem potvrdiť to,
čo sa tu povedalo, že dopravný podnik potrebuje nové autobusy. Náš základný a
rozporom medzi mnou a pánom riaditeľom je, kto tie autobusy zaplatí. Ja tvrdím, že
dopravný podnik si v tomto okamihu nemôže dovoliť kúpiť autobusy z komerčného
úveru. Preto je nevyhnutné, aby sme autobusy nakupovali prostredníctvom operačných
programov Európskej únie, pretože toto je jediná šanca, ako sa máme možnosť dostať k
novým autobusom. Naposledy sme nakúpili cez komerčný úver 130 autobusov, to
bremeno nesieme ešte stále teraz, každý rok to splácame a ak sa nemýlim, tie autobusy
budú splatné za 2 roky. Je tam balónová splátka, na ktorú dopravný podnik v tomto
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okamihu nemá. Podstatná ešte skutočnosť, ak si chce dopravný podnik požičať viac ako
jeden milión, musí mať na to súhlas ministerstva financií. Ten stav financií dopravného
podniku a o tomto informácie máte, že ak by si zobral, podľa mňa, dopravný podnik v
tomto okamihu 7 miliónový úver, tak obávam sa, žeby nespĺňal kritériá koeficientu
krízy. Čiže baviť sa o tom, že si dopravný podnik zoberie úver a zaplatí to z úveru, je
proste nerealizovateľná bájka. A to je ten základný rozdiel, na ktorom sa bavíme v
rámci predstavenstva a čo stále tvrdím. Nedá sa pracovať tak, že dopravný podnik len
natiahne ruku a dajte mi autobusy. Takto to proste nefunguje. Čiže treba hľadať
finančné zdroje tak, ako to robia ostatné dopravné podniky a hľadať financovanie práve
z európskych finančných zdrojov. Ďakujem.
p. Padyšák, generálny riaditeľ DPMK: Ak môžem, by som doplnil. Naozaj dopravný podnik
je preúverovaný a nemôže si dovoliť žiaden úver. Čiže tu pripadá do úvahy taká
alternatíva, ako keď sa nakupovali autobusy typu Citelis, kde ich kúpilo mesto a
následne ich prenajme dopravnému podniku. Iná cesta nie je. My si nemôžeme dovoliť
stotisíc úveru pomaly, tak sme na tom zle.
p. Polaček, primátor mesta: Páni, ale to nemôže ísť tak, že na zastupiteľstve ideme bez
špecifikácie veci, bez finančných komisií, krytí, všetkých tých vecí, rozprávať o 10
miliónov Eur. Proste o tej vieme, ale o čo tu ide, že takýmto spôsobom. Procedurálny
návrh, ak správne vidím. Pani poslankyňa Iľaščíková.
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ďakujem. Ja sa len chcem opýtať, ako predsedajúci, dokedy
chcete viesť toto zastupiteľstvo, sedíme tu všetci od... bude dávať kolega návrh.
p. Polaček, primátor mesta: No prepáčte, procedurálny, máte dávať procedurálny návrh...
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ:...dobre...
p. Polaček, primátor mesta:...čiže prosím, nezneužívajme tieto inštancie. Bol tu prijatý
procedurálny návrh niekedy ráno o pol deviatej, že ideme dokedy bude môcť a všetko
dnes prerokujeme. Ja si také pamätám. To, čo bolo o šiestej sa neschválilo, ja som
okomentoval, že nevidím to správne, že ideme a dneska to chceme mať všetko
vybavené a prejsť si všetky body. Tak ideme podľa tohto procedurálneho návrhu, takto
sme si to prijali. Pán poslanec Lipták, nech sa páči.
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Mám aj faktickú, aj procedurálny, čiže to spojím,
ale bude to v minúte. Poviem úplne otvorene, že strašne sa hanbím za to, čo tu prebiehal
a nielen to, čo tu prebieha posledných 10 minút, ale to, čo tu prebieha posledné dve-tri
hodiny. Tá hanba by v podstate malo byť na strane hore, vás páni, pretože aj VZN
o parkovaní, keby ste mali poriadne pripravené, prediskutované s poslancami a
poslaneckými klubmi, nemuseli byť stiahnuté a mohli sme kľudne o nich dnes rokovať
a toto presne isté vidím aj v tejto otázke. Tu normálne, proste ja zíram, čo sa tu deje,
preto ja navrhujem a dávam procedurálny návrh, aby sme tento bod prejednávali v bode
číslo 5 mimoriadneho rokovania, ktoré bude nasledovať a žiadam, aby si predtým za
jeden stôl sadli predstavenstvo staré, predstavenstvo nové, dozorná rada, komisia
dopravy a páni, dohodnete sa. Dohodnite sa, čo chcete s dopravným podnikom ďalej,
aby nemuseli sa sánkovať cez zimu namiesto električiek. Prosím vás o to, vyzerá to
strašne a verím tomu, že ľudia, ktorí to pozerajú musia byť zdesení. Ďakujem.
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p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh bol vyslovený, hlasujte, prosím.
Hlasovanie č. 57 -

za: 20, proti: 1, zdržali sa: 10

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý.
--Bod č. 11
Zvýšenie základného imania v obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a.s.
(KFA)
p. Polaček, primátor mesta: Otváram rozpravu k bodu Zvýšenie základného imania obchodnej
spoločnosti Košická futbalová aréna a.s., nech sa páči, pán námestník, máte slovo.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za slovo. Kolegovia poslanci jedná sa iba o
formálne odsúhlasenie toho, čo sme už odsúhlasil na predchádzajúcom zastupiteľstve
a to je zvýšenie základného imania spoločnosti KFA. Vtedy sme navyšovali ten
príspevok mesta o 2.000.000,- Eur. Aktuálne teda navyšujeme príspevok mesta do KFA
o sumu 2.200.000,- Eur, nakoľko 200 tis. bolo v pôvodnom rozpočte. O tomto sa jedná
v tomto bode. Materiál máte pred sebou. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Diskusia je otvorená, ak sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram
rozpravu a poprosím návrh. Nech sa páči pán poslanec Ténai.
p. Ténai, poslanec MZ: Ja len aby sa ujasnilo už všetkým, 2 milióny sme dali, 200 tis. bolo
v rozpočte, to znamená nie sú to nové ďalšie peniaze. Ďakujem.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Jedná sa naozaj o sumy, ktoré sme už odsúhlasili buď
v rozpočte alebo v predchádzajúcom zastupiteľstve, žiadna suma najviac.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, diskusia je uzavretá, pán Ihnát, nech sa páči, máte
slovo.
p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem pekne pán primátor. Návrh na
uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle § 13 Štatútu mesta Košice za
a) schvaľuje za 1.) peňažný vklad majetku mesta Košice do základného imania
obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s., so sídlom Trieda SNP 48/A, 040
11 Košice IČO 47 845 660 podľa predloženého návrhu a za b) žiada predsedu
predstavenstva KFA a. s., aby vykonal príslušné právne úkony v súvislosti so zvýšením
základného imania KFA a. s.“. Všetko.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 58 -

za: 32, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.
--Bod č. 12
Grantový program na rok 2020 – schválenie dotácií úspešným žiadateľom grantovej
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výzvy
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram rozpravu k bodu č. 12. Pán námestník, ako
predkladateľ a zároveň otváram diskusiu.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Dámy a páni, je pred vás predložený materiál, ktorý
prešiel odbornou komisiou, ktorá posudzovala tieto projekty a vybrala z nich tieto
projekty. Napriek pôvodne schválenému rozpočtu sa tento znížil na nižšiu sumu
vzhľadom na opatrenia prijaté zo súvislosti s korona krízou a napriek tomu sa nám
podarilo vybrať, si myslím, dostatočné množstvo projektov, ktoré budeme vedieť
podporiť. V prípade otázok, prosím, smerujte ich na mňa.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný, nech sa páči.
p. Strojný, poslanec MZ: Mám otázku, ale ak dovolíte, nie na vás, ale na pána kontrolóra,
veľmi krátko len. Plnenie tejto schémy budete vedieť potom spätne napr. odkontrolovať
vy alebo od koho by som to mal žiadať? Môže aj pán námestník, kľudne.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Administrátorom tejto grantovej výzvy je CIKE, tzn.,
že organizácia, ktorá bude zodpovedať za to, aby aj to vyúčtovanie pre mesto, ktorý je
poskytovateľom grantu bolo také, ako má byť a samozrejme, keďže je to dotácia zo
strany mesta, je následne kontrolovateľná aj zo strany hlavného kontrolóra.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, rád by som vás upozornil, že v 4. zmene
programového rozpočtu sme na túto grantovú schému...bol tu návrh jedného z vás, ktorý
mal zvýšiť o 10 tisíc Eur v tejto grantovej schéme plnenie, máme dnes schválených, ak
sa nemýlim, 120 tisíc a teda nám chýba 10, ale nech ma opravia finančníci, keď
nehovorím správne. Pravda, či nepravda? Lebo tým, že neprešla zmena, máme tam
pôvodných 250, takto? Takže tam nie je problém, môžeme tých 130, ok. Sa
ospravedlňujem sa vsuvku, ale som si to chcel overiť, aby náhodou nebol zmätok, aby
sme to vyriešili priamo teraz. Takže je to možné z pohľadu financií vyriešiť. Ďakujem
pekne. Nech sa páči, pán poslanec Huba.
p. Huba, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Vážené kolegyne, kolegovia, ja
podporím tento grantový program. Zároveň, aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu,
chcem povedať, že s občianskym združením Huba o.z. nemám nič spoločné. Ďakujem
pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Jakubov nech sa páči.
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, mňa osobne mrzí, že z
tejto grantovej schémy vypadlo tradičné podujatie, ktoré zvyčajne mesto podporovalo a
to sú v Dni Ukrajiny v meste Košice, mrzí ma to najmä preto, že vieme aká situácia je
na Ukrajine a možno to nie je ani tak politická otázka, ako skôr etická a vzhľadom na
problémy na Ukrajine a títo sa stále tešili na to, že môžu tieto dni usporiadať u nás,
pokiaľ sa nemýlim, tak v Kulturparku. Neviem kvôli čomu, myslím si, že aj naša
návšteva, ktorá bola v Kyjeve na Ukrajine bola veľmi pozitívne hodnotená, takže
trošku, trošku ma mrzí, že toto podujatie vypadlo a možno by sme mali hľadať spôsob,
ako tohto roku túto akciu podporiť zo strany mesta. Ďakujem pekne.
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p. Polaček, primátor mesta: Áno, po tej stránke súhlasím, aj kvôli tomu som bol v Kyjeve, aby
som podporil tieto aktivity a aspoň vidíte nezávislosť grantových hodnotiteľov
grantových schém, s mojim vlastným názorom je to tak. Na druhej strane niečo v
rozpočte my sme vyčlenili a myslím, že pán námestník Gibóda tým, že má viac
informácií, tak skúsi, môže aj vysvetliť, ale mňa to mrzí a som tiež trošku smutný. Nech
sa páči, s faktickou pán námestník.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ďakujem pán primátor, skenujem,
ale nevidím tu pána Herrgotta, je to medzi kľúčovými podujatiami a bolo to odporúčané
aj grantovej komisie vzhľadom na to, že sa nejedná iba čisto o nejaký kultúrny projekt a
aby sa to prehodnotilo, či to nemá byť podporená, ako vzhľadom aj na to budovanie
vzťahov cezhraničných, na ktoré my nadväzujeme aj úspešné cezhraničné projekty a
spolupráce cez európske fondy, aby sme to podporovali takýmto štýlom. Čiže, aby tam
ani nedochádzalo k dvojitej podpore z dvoch, poviem to tak, že časti rozpočtu mesta.
Čiže bude to určite podporené.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Berberich.
p. Berberich, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja len chcem upozorniť vopred, je tam
kino Úsmev, je tam môj brat, tak len, aby ma nenaháňal niekto potom. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ténai.
p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem. Ja som vlastne chcel zareagovať tiež na to, čo sa pán
Jakubov pýtal. Ja by som len doplnil, bola päťčlenná odborná komisia, ktorú navrhla
Komisia kultúry pri MZ, pán primátor podpísal menovacie dekréty, boli tam, myslím si,
najväčší odborníci z kultúrnej oblasti a z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu
v Košiciach a z rôznych odvetví. Tak oni vlastne hodnotili každý jeden projekt a čo sa
týka toho Dňa Ukrajiny vlastne, malo by možno do budúcna sa zvážiť, aby mesto
prijalo podporné podujatia abo organizátorov nejakých významných akcií a potom
samostatne, aby bola takáto grantová schéma, kde budú mať viacerí možnosť prísť
s dobrými nápadmi a myšlienkami a takto získať finančnú podporu na svoje projekty.
Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Djordjevič.
p. Djordevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor. Ja reagujem na
poslanca Berbericha, ktorý pred rokom, keď som ho upozornil, aj s pani námestníčkou,
ktorá je jeho sestrou, že tento záujem, pardon konflikt záujmov, sú povinní nahlásiť.
Nikto vás nebude nikde naháňať, ale som rád, že ste si tento zákon naštudoval, kde ste
povinný počas rozpravy, teda pred hlasovaním, oznámiť tento zákon, pardon, tento
konflikt, aby neporušil zákon. Čiže neni to o naháňaní ....
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, nijak to nesúvisí s témou.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ale súvisí to s dodržiavaním zákona. Ale síce pán primátor, vy
s tým máte skúsenosti s porušovaním. Vysvetlia vám to v Národnej rade.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pokračuje pán poslanec Vrchota.
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p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne slovo. Ja len sa chcem
stotožniť s tým, čo hovoril môj predrečník, pán poslanec Ténai a že aj naozaj je
potrebné do budúcnosti zamyslieť aj nad podporou, poviem, takýchto špecifických
podujatí nielen tých, aj tá situácia ukázala, že bolo mnoho prihlásených projektov,
myslím, že pokiaľ sa nemýlim, menej ako polovicu z nich získala podporu. Samozrejme
je to aj tlak na rozpočet, takže aj do budúcna, keď bude možné, ak to ekonomická
situácia mesta umožní, tak by som rád poprosil o širšiu podporu niektorých kultúrnych
projektov aj pre rôzne poviem, že publikum, aj pre rôzne vekové kategórie. Ďakujem
veľmi pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník, nech sa páči.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem kolegovia. Ja na záver iba chcem poďakovať
ešte ľuďom z Creative Industries a zároveň aj tým, ktorí si podávali žiadosť. My sme
túto vlastne schému pripravili pôvodne v tom pôvodnom rámci, aj vlastne výške tej
dotácie a potom následne bola veľmi rýchlo prepracovaná tak, aby pomohla v rámci aj
toho zníženého grantu, ale zareagoval na situáciu COVID, čiže ďakujem ešte raz veľmi
pekne pracovníkom Creative Industry a zároveň aj kolegom z hodnotiacej komisie.
p. Polaček, primátor mesta: Ak sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram rozpravu o tomto bode
a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.
p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie Mestského
zastupiteľstva v Košiciach: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 písm.
d) zákona číslo 401/1990 Zbierky o meste Košice v znení neskorších predpisov
schvaľuje rozdelenie finančných prostriedkov vo výške 130.000,- Eur na grantový
program pre žiadateľov uvedených v pripojenej tabuľke, vyčlenené zdroje sú v súlade s
uznesením mestského zastupiteľstva číslo 338, zo dňa 20. až 21.02.2020 programového
rozpočtu mesta na rok 2020 v programe 2 - Mesto kultúry a športu, podprogram 1 Systém podpory rozvoja kultúry v meste, aktivita 1- Podpora v oblasti kultúrneho a
duchovného rozvoja dotácie v zmysle VZN číslo 190. Zoznam úspešných žiadateľov
grantovej výzvy 2020 podľa predloženého návrhu.“ Všetko.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 59 -

za: 30, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne.
--Bod č. 12/1
Etický kódex volených predstaviteľov mesta Košice – Rada pre etiku volených
predstaviteľov mesta Košice
p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod 12.1, len poprosím pána riaditeľa, nech prejde
kolegov našich z magistrátu, vidím že sú takí poblednutí, tí, ktorí tu už nemusia byť,
nech radšej idú domov a nech sa tak netrápia. Nech sa dohodnú. Nech sa páči, otváram
rozpravu. Nech sa páči pán poslanec máte slovo.
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. V podstate už nemusím opakovať tú genézu,
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ktorá vznikla po prijatí alebo schválení etického kódexu. Pamätáme si, že sme ho
schválili vo večerných hodinách a povedali sme si, že sa neskôr vrátime k doplneniam,
čo sa týka rady pre etiku volených predstaviteľov mesta Košice. Ja som pred mesiacom
posielal všetkým kolegom e-mail s možnosťou prihlásiť sa do tohto kvázi voleného
orgánu, potešil ma veľmi záujem mnohých adeptov, neozval sa nikto, takže potom som
nejakým spôsobom sa snažil osloviť určitý poslancov na to, či budú nejakým spôsobom
vykonávať činnosť práve v tomto orgáne. Ja som rád, že sa podarilo vyskladať určitú
skupinu ľudí, ktorí s tým súhlasili. Chápem aj tých poslancov, kolegov, ktorí majú toho
dosť, aj čo sa týka iných aktivít a povinnosti. Čiže, aby som nejakým spôsobom
nepredlžoval, prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa
§ 10 ods. 3 zákona č. 401 z roku 1990 Zb. O v meste Košice v znení neskorších
predpisov boli za členov Rady pre etiku volených predstaviteľov mesta Košice, v
abecednom poradí, Iveta Adamčíková, Mgr. Lucia Gurbáľová, Mgr. Marián Horenský,
PhD., Ing. Lucia Iľaščíková, PhD. a doktor Mgr. Ladislav Rovinský. Všetko, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Do diskusie, keď sa nikto nehlási, uzatváram
rozpravu v tomto bode. Pán poslanec Špak, predsa len.
p. Špak, poslanec MZ: Ja sa chcem opýtať, či všetci prijali to členstvo alebo nominácie alebo
o čo tu vlastne ide, či si s každým si prešiel Marián, tu nomináciu.
p. Polaček, primátor mesta: Asi áno, nech sa páči pán Horenský.
p. Horenský, poslanec MZ: Áno, všetci navrhovaní nominanti súhlasili s touto nomináciou.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. A posledná otázka na kolegu Rovinského. Po
poslednom videu, čo som videl na Facebooku, či naozaj sa cítite na to pán poslanec?
Ako môžem ho dať vonku aj teraz, ak treba, aj tam na obrazovke pustiť. Tu ste mi to
priamo predviedli na zastupiteľstve, keď som slušne rozprával s kolegami, takže
povedzte si vy.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, diskusiu uzatvára v tomto bode a poprosím
návrhovú komisiu.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 10 ods. 3 zákona 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov volí za členov Rady pre etiku volených predstaviteľov mesta Košice: Ivetu
Adamčíkovú, Luciu Gurbáľovú, Mariána Horenského, Luciu Iľaščíkovú a Ladislava
Rovinského.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 60 -

za: 32, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.
---
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Bod č. 13
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Modernizácia tarifného systému
v DPMK, a.s.“
p. Polaček, primátor mesta: Otváram rozpravu. Nech sa páči. Ak sa do diskusie nikto nehlási,
pána riaditeľa tu už nevidím, uzatváram rozpravu a poprosím návrh na uznesenie.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 10 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov po a)
berie na vedomie podanú žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie
projektu „Modernizácia tarifného systému v DPMK, a.s.“, kód výzvy IROP-PO1SC121-2019-48, vo výške celkových oprávnených výdavkov projektu do 60 183,33 Eur
bez DPH; po b). schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu Dopravným podnikom
mesta Košice, akciová spoločnosť v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, po b)
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizácie projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. min. vo výške 5 % z celkových oprávnených
výdavkov, t.j. 3 009,17 Eur bez DPH, po c) zabezpečenie financovania prípadných
neoprávnených výdavkov z rozpočtu DPMK, a.s., a po d) zabezpečenie financovania
prevádzky a udržateľnosti projektu minimálne 5 rokov po skončení realizácie projektu.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 61 -

za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.
--Bod č. 14
Stratégie rozvoja mestských podnikov 2020 – 2023 – plnenie uznesení MZ v Košiciach:
a) č. 192 zo dňa 19.09.2019 – BPMK s.r.o., b) č. 194 zo dňa 19.09.2019 – K 13, c) č. 265 zo
dňa 06.11.2019 – Mestské lesy Košice, a.s., d) č. 266 zo dňa 06.11.2019 – SMsZ v
Košiciach, e) č. 267 zo dňa 06.11.2019 – Knižnica pre mládež mesta Košice, f) č. 268 zo
dňa 06.11.2019 – Stredisko soc. pomoci mesta Košice
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 14 otváram body Stratégie rozvoja mestských
podnikov 2020 - 2023 - plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Bod je
rozdelený na podbody od a) po f), čiže pod bodom 14a) č. 192 zo dňa 19.09.2019 –
BPMK s.r.o.
14a)
Stratégie rozvoja mestských podnikov 2020 – 2023 – plnenie uznesení MZ v Košiciach
č. 192 zo dňa 19.09.2019 – BPMK s.r.o.
p. Polaček, primátor mesta: Poprosím pána riaditeľa, aby sa pripravil. Je tu ešte procedurálny
návrh pána poslanca Saxu, nech sa páči.
p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Tým, že sme dostali tieto stratégie písomne,
navrhujem, aby sme rovno prešli na otázky a diskusiu, takže dávam rovno procedurálny
návrh, aby sa prešlo rovno na otázky a diskusiu, keďže všetky stratégie sme dostali
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písomne. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 62 -

za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Teda poprosím pána riaditeľa, ak sú nejaké otázky, nech sa páči.
Ešte jeden procedurálny návrh pána poslanca Djordjeviča, dobre vidím? Nie, nie je. Pán
poslanec Lipták, nech sa páči. Sme v podbode bytový podnik.
p. Lipták, poslanec MZ: Tak ja sa prihlásim, keď bude správa mestskej zelene.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Na bytový podnik, má niekto nejakú otázku.
Nech sa páči, pán poslanec Horenský.
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja sa chcem opýtať pána riaditeľa, v stratégii
hovorí, že je potrebné implementovať agresívne metódy kontroly. Čo si mám pod týmto
pojmom predstaviť? Ďakujem.
p. Vrábel, riaditeľ BPMK: Agresívne metódy kontroly sú sledovanie výjazdov, zákaziek,
dokončenie zákaziek, efektívne vykonanie činnosti pracovníkmi, lebo po odsledovaní
času, čo som v podniku, som zistil, že je taký laxný, jednoduchý prístup zamestnancov k
činnosti a niektorí sú tam ešte z bývalej príspevkovej organizácie, netransformovali sa
na to, že sme obchodná spoločnosť, že musíme pracovať efektívne, výkonne a agresívne
metódy, že môžu to považovať, že je to, že nejaké nátlakové a podobne, ale sú to bežné
činnosti, ktoré sa vykonávajú v praxi. Takto.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Päť sekúnd počkať. Sa ospravedlňujem, hľadám niečo. Takže v
prvom rade by som sa chcel opýtať pána riaditeľa, ale v koncepcii... dobre, toto
necháme na inokedy. Chcel som sa pýtať a môže sa vyjadriť, ale nemusí to byť dneska.
Pri náhodnom overovaní som narazil na jednu zmluvu BPMK, kde bola, myslím, že o
výstavbe kontajnerového mestečka, som sa chcel spýtať, že bola zmluva v súlade s
naším uznesením 376/f, že či takéto použitie prostriedkov z rozpočtu, to je aj na pána
kontrolóra že či je v súlade s uznesením 376/a, a keď MZ súhlasilo so zvýšením
prostriedkov v rámci bežného rozpočtu a bežných výdavkov a DPMK ide zabezpečovať
investíciu, má takáto investícia krytie v kapitálovom rozpočte alebo bude dodatočne
urobené rozpočtové opatrenie? Ide o krátkodobú investíciu po dobu trvania pandémie
alebo nie a čo sa bude diať s touto investíciou po skončení pandémie. A na záver, ako
dobre.. toto nič, to už nie je aktuálne. Takto. Dostal som e-mail, kde nie je podpísaný
konkrétny človek, ale väčšina tých šokantných odhalení bolo naozaj na základe takýchto
podaní od zamestnancov, ktorí sú v úzadí, ktorí sa boja a my poslanci naozaj nevieme
objektívne vyhodnotiť, že či sú to objektívne alebo subjektívne podnety. Dostal som email, neviem koľkí kolegovia dostali e-mail od podpísaných zamestnancom BPMK,
nedefinovali sme mená a skúsim nejaké najdôležitejšie veci. Táto informácia myslím, že
ľahko overiteľná.., kde hovorilo sa, hovorí tento mail, že v januári bolo na účtoch 800
tis. a teraz je v mínuse cca 200 tis., že najhoršie. Pri tom firma v 2019 stála za
posledných 10 rokov najlepšie. Potom je tu niečo, že prijímanie nepotrebných
zamestnancov ako architekt, ktorý nemá žiadne projekty, dobre, to by sme boli príliš
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osobný, by sme skôr dávali do GDPR, odchádzajúci zamestnanci dostávajú aj
sedemmesačné odstupné, zvýšenie mzdových nákladov,...
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ustrážte si prosím, skúste dávať otázky k stratégii.
p. Djordjevič, poslanec MZ: po ďalšie ...k stratégii...
p. Polaček, primátor mesta: Nie sme teraz v bode, nejaká kontrola bytového podniku, aj keď
rád sa vám vyjadrím ku kontajnerom, ale....
p. Djordjevič, poslanec MZ: ...nie, nie, nie...
p. Polaček, primátor mesta: ...ale pán riaditeľ čaká na otázky...
p. Djordjevič, poslanec MZ: Koncepcia je v poriadku, lenže tento e-mail hovoril, že sa máme
opýtať, neviem, koľkí to dostali?
p. Polaček, primátor mesta: ...pán kontrolór je vďačný za každý podnet...
p. Djordjevič, poslanec MZ: Dobre, tak sa spýtam s plánmi nakúpiť ďalšie motorové vozidlá a
opýtam sa na plány prerobiť, rozšíriť kanceláriu prvého kontaktu za 150 tis., na čo sa
vraj údajne začal zháňať podnikateľský úver. Čiže aj toho kontrola inokedy a tie dve
posledné otázky. Prerobenie kancelárie prvého kontaktu, toto asi aj bude stačiť.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán riaditeľ.
p. Vrábel, riaditeľ BPMK: V predmetnom e-maily, ktorý bol poslaný poslancom, len chcem
sa vyjadriť, lebo bolo to tu naznačené, že som sa vyjadril v dozornej rade, predsedovi
dozornej rady, tak isto prišli otázky z médií, médiám som zaslal svoje vyjadrenie a
podnikol som právne kroky k tomu, aby som podal trestné oznámenie na poškodzovanie
dobrého mena firmy a fabulácie a výmysly, čiže to je k tomu možno predmetnému emailu a čo sa týka nákupov vozidiel, áno, technický stav a vozový park je zanedbaný,
máme tam niekoľko odborných správ, že jednoducho oprava je nerentabilná a treba
dokúpiť vozový park, tak isto musíme naštartovať havarijnú a pohotovostnú službu,
čiže, áno, plánujeme nakúpiť, ale nie rozšíriť, ale len obnovu. A čo sa týka poslednej
otázky, áno, klientske centrum. Klientske centrum bolo preberané na porade vedenia s
tým, že by bol nejaký zámer, lebo máme, zlúčili sme dve administratívnej budovy do
jednej, máme rôzne nedostatky v rámci zabezpečenia dostatočného priestoru
zamestnancov, v prízemí sa nachádzajú archívy, dali sme vypracovať nejakú úvodnú
štúdiu a tá hovorí, že by sa to dalo zrealizovať. Ale nemáme ani cenový rozpočet a už
vonkoncom nezháňame financie na to v danej situácii.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa, nech sa páči s faktickou.
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Takže ja by som
chcel reagovať, pán poslanec Djordjevič tu spomenul jeden e-mail, ku mne sa dostal,
hoci som predseda dozornej rady, tak sa nedostal ku mne priamo, ale okľukou. V
minulosti som dostal dva anonymné listy od nespokojných zamestnancov, ešte na
predchádzajúce vedenie, postúpil som ich pánovi kontrolórovi, ktorý v podstate sa tomu
venoval, tie pochybenia, ktoré tam boli nejakým spôsobom vyjadrené, bolo to smiešne,
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bolo to skôr ohováranie a veľa vecí sa týkalo ešte predchádzajúceho vedenia, ktoré tu
bolo do roku 2018. Je potrebné si uvedomiť, že súčasné vedenie bytového podniku robí
určité opatrenia, ktoré sa nestretávajú s pochopením hlavne vtedy, keď ide
o racionalizáciu, nielen personálnu, ale aj racionalizáciu procesov a s tým je spojené to,
že niektorí sú nespokojní, to je celé.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja na predrečníka, pána poslanca Djordjeviča.
Chcem vás poprosiť, máte svoje čaro, máte svoje schopnosti investigatívne atď. beriem,
super, ale neskĺznite do toho, že by ste vyťahovali nejaké anonymy, to vás chcem fakt
upozorniť, mne ich chodí kopec tak isto a neriešim to a nie to ešte verejne, skúste nebyť
taký ako niektorí psychopati, čo rozširujú anonymné blogy alebo niektorí zúfalci, čo v
telke vyťahujú anonymy, pritom nemajú nič podložené. Máme na viac pán Michal
Djordjevič. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Horenský.
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem. Mám ešte jednu otázku, vychádza zo stratégie, kde
píšete, že je preukázateľné, že pozícia riaditeľa sa v spoločnosti bytového podniku stala
akýmsi nedotknuteľným miestom na vrchole spoločnosti. To myslíte ako? Ďakujem.
p. Vrábel, riaditeľ BPMK: Ešte raz môžem poprosiť tú otázku, ja som tomu nepochopil.
p. Horenský, poslanec MZ: V strategickom dokumente píšete, že je preukázateľné, že pozícia
riaditeľa spoločnosti bytového podniku sa stala akýmsi nedotknuteľným miestom na
vrchole spoločnosti.
p. Vrábel, riaditeľ BPMK: Aha, áno, už chápem. Po naštudovaní akože kultúry v podniku, kde
sme dali spracovať aj personálny audit bolo vnímané zamestnancami, aj vedúcimi
pracovníkmi nejakého stredného manažmentu, že do kancelárie sa nevchádza s nápadmi
a odchádza s rozkazmi, čiže vnímam to ako problém, lebo predchádzajúce vedenie
možno takto komunikovali a napísal som to do stratégie, že toto práve treba odstrániť,
hej, že to bola nejaká nedotknuteľná vec, kde sa ľudia báli zakopať s problémom a
vlastne ja deklarujem, že som otvorený, hej, k nápadom a inováciám.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči ešte. Na stratégie, nie na
osobné útoky.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Hej, hej. Stratégie je myslím si, že v poriadku a dúfam, že pán
Špak dokončí titul školy, na ktorej začal študovať a potom sa dá na dráhu psychiatra a
nebude mňa porovnávať s nejakými psychopatmi, atď. a nechá to na odborníkov a na
jeho mieste by som riešil aj anonymné podnety, lebo sa mu to môže vypomstiť, keď ho
občania oslovia, je potrebné sa problematikou zaoberať, ale okej.
p. Polaček, primátor mesta: Nebolo to nič ku stratégii, takže ďakujem pán poslanec. Bol tu aj
jeden drobný podnet, kontajnerové mesto sa robilo na základe uznesenia vlády z marca
tohto roka, číslo uznesenia si nepamätám. To je podstatná informácia pri tom všetkom.
Nakoľko máme tie body rozdelené ako 14a) a 14b) a nie sú žiadne otázky, aspoň ich
nevidím, teraz nevidíme, nikto, sekundu, Ok. V tejto časti uzatváram diskusiu a ak
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dovolíte, poprosím návrhovú komisiu, aby sme takto postupne aj uzatvárali samotné
body. Čiže 14a) návrh na uznesenie, nech sa páči.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 10 ods. 3 zákona 401 o meste Košice v znení neskorších predpisov obchodnej
spoločnosti Bytový podnik, Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, IČO: 44 518 684, v
ktorej mesto Košice ako jediný spoločník vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia
berie na vedomie prepracovaný dokument Stratégia rozvoja Bytového podniku mesta
Košice s.r.o. 2020 až 2023, predložený riaditeľom spoločnosti Ing. Petrom Vrábelom.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 63 -

za: 34, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh, táto stratégia rozvoja bola schválená.
14b)
Stratégie rozvoja mestských podnikov 2020 – 2023 – plnenie uznesení MZ v Košiciach
č. 194 zo dňa 19.09.2019 – K 13
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 14b) plnenie uznesenia MZ č. 194 zo dňa 19.09.2019
– K13. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. V materiáli, ktorý je aktuálny a
ktorý bol aj zverejnený na stránke mesta ešte včera, čiže myslím, že najaktuálnejšie
znenie materiálov, je formulácia nasledovná: konštatuje, že JUDr. Tomáš Petraško,
štatutárny orgán príspevkovej organizácie K13, nepredložil na rokovanie
samosprávnych orgánov mesta Košice prepracovaný dokument Stratégia rozvoja
podniku 2020 až 2023, ale neviem, ako ostatní kolegovia, ja osobne som ho dostal aj emailom, aj do ruky, čiže na rokovanie predložený bol a to na májovom zastupiteľstve,
čiže takto formulované uznesenie je klamstvo a je neaktuálne, čiže ja neviem, aký je
úmysel, vy ho asi viete najlepšie, ale myslím si, že mi to vysvetlite.
p. Polaček, primátor mesta: S faktickou pán námestník.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec, keď už takto
dôkladne študujete materiály, tak určite ste si prečítali aj dôvodovú správu, ktorá to tam
dosť značne a jednoznačne konštatuje k akému dátumu mali páni riaditelia predložiť
takéto materiály a to je dôvod, na základe ktorého bolo vyhotovené toto uznesenie a iba
pokračujeme v tomto bode a chcem len kolegov upozorniť, že o pánovi riaditeľovi
pojednáva aj bod 14/1 aj bod 15.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja na vysvetlenie, naozaj zasa silné slovo
klamstva. Materiál na zastupiteľstvo, ktoré sa malo konať 25.06.2020, malo svoju
uzávierku niekedy v polovici šiesteho mesiaca. V tom čase nebolo mestu Košice
predložené tieto materiály, lebo uzávierky sú už pár dní predtým, ako sa odosielajú
pánom poslancom a samotné uznesenie, ak sa nemýlim, hovorilo do troch mesiacov
prípravy stratégie, teda od 19.09. plus 3 mesiace je december, teda minulý rok malo
byť. Čiže úloha termínovaná mestským zastupiteľstvom, poslancami splnená nebola,
pretože sami poslanci termínovali. S faktickou pán poslanec Djordjevič.
111

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. V poriadku...
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem za ospravedlnenie...
p. Djordjevič, poslanec MZ: Keď si na tomto trpíte, ale vy ste sa mi neospravedlnil za tie
obvinenia pri reprefonde, ale okej. V poriadku, rozumiem tomu, že mala byť úloha
termínovaná, ale možno nie je najšťastnejšie slovo klamstvo, ale je to neaktuálna
informácia, čiže nepravda, keď už, tak tam mala byť formulácia, že s tým, že
nepredložil do potrebného dátumu alebo v lehote túto správu. Keď dnes čítame
nepredložil na rokovanie, tak to nie je pravda. A čo nie je pravda, to je klamstvo. Ale
okej, nebudeme to slovičkáriť, vysvetlil ste vy, ja som vás pochopil, pochopili vás
všetci, pán Gibóda kýve, že nie, nevadí, pochopí časom a v poriadku.
p. Polaček, primátor mesta: Ak to nie je k stratégii, tak ďakujem pekne. Pán poslanec Karaffa
má procedurálny návrh pravdepodobne, nech sa páči.
p. Karaffa, poslanec MZ: Nerozumiem celkom tej diskusii, teraz dostane pán Petraško priestor
alebo nedostane alebo sa budeme baviť o návrhu uznesenia? Lebo potom dám
procedurálny návrh na ukončenie rozpravy, keď mu ani nedáme slovo. Neviem celkom,
že kam toto smeruje. Viete mi to niekto vysvetliť, lebo akože zbytočne tu sedíme
a bavíme sa... Treba dať návrh na uznesenie, keď niekto nie je spokojný...
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, to nie je procedurálny návrh.
p. Karaffa, poslanec MZ: Nie je, len by som rád tu debatu niekam ďalej...
p. Polaček, primátor mesta: Poprosím, nezneužívajme teda procedúru. Mestu Košice nebola
načas daná stratégia, tak ako každý jeden bod, aj stratégie prešli orgánmi mesta,
vyjadrovali sa, s niektorými riaditeľmi, mám pocit, že so všetkými riaditeľmi sa aj
sedelo na tých stratégiách, sa robilo, boli pripomienky z mesta a je to dokument, kde je
aj nielen samotný autor riaditeľa, ale istým spôsobom aj samotné mesto sa snažilo tie
stratégie dostať do nejakej roviny, aby tam bol ten záujem naozaj spoločný a aby sme sa
spoločne rozvíjali. Lebo tá stratégia má byť aj spoločná, aby sme vedeli niektoré veci.
Pán riaditeľ K13 tak neurobil, odovzdal materiály po uzávierke a my sme vám ich dali.
Je na vás poslancoch, ako s týmto naložíte. Teda pán Ihnát má faktickú a následne, ak sa
rozhodnete vypočuť, pán riaditeľ je tu, má slovo, ak...
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. A práve to som chcel, práve že ako o ňom bez
neho nejak, takže ako dávam návrh tak isto, ako, aby pán riaditeľ som mohol vyjadriť k
tejto veci. To je všetko, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Určite áno, máme tu ale ešte príspevky, čiže následne. Nech sa
páči pán poslanec Saxa.
p. Saxa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Keďže ja som dával tú
procedúru, len na dovysvetlenie, teraz sme v bode stratégie ako povedal pán primátor,
stratégiu sme síce dostali neskoro, ale sme ju dostali, čiže podľa môjho návrhu bolo tak,
aby som vysvetlil, možnože som zle povedal. Pri každom podbode si prejdeme otázky,
každý predpokladám, že svoj materiál čítal, pri každom podbode si prejdeme otázky, je
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diskusia, aby sme sa navzájom nezdržiavali čítaním z novej stratégie. Potom, keď máme
problém s K13, máme ďalšie dva body, ktoré môžeme tam to riešiť. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Veľmi pekne ďakujem za vysvetlenie. Pán poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som do toho trošku vstúpil z iného konca.
My máme nasledujúce 2 body, nazvime to priamo, personálne otázky v K13 a preto mi
pripadá také zvláštne prejednávať stratégiu K13 pod terajším vedením. Čiže ja si
dovolím dať taký návrh, aby sme o bode, v ktorom teraz rokujeme o K13 nerokovali,
aby sme sa k tomuto materiálu vrátili na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva
s tým, že ak ostane súčasný riaditeľ, tak príde súčasný riaditeľ s touto stratégiou ešte
raz, ak bude nový riaditeľ, tak ho požiadame, aby do najbližšieho zastupiteľstva
pripravil novú stratégiu, aby sme sa bavili o tej novej stratégii. Pretože ak sa vymení
hlava, nemá význam o tejto stratégii sa baviť. Čiže v tomto obsahuje môj návrh.
Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Rozumný návrh pán poslanec, prosím, dajte to ako procedurálny
aspoň formálne, dajte procedúru a úplne pol vetou toto skúste ešte raz.
p. Lipták, poslanec MZ: Čiže dávam procedurálny návrh, zopakujem to, čo som povedal, aby
sme tento bod prerušili, rokovanie v tomto bode a stiahli ho z rokovania s tým, že ak
súčasný pán riaditeľ ostane vo svojej pozícii predloží tento materiál na najbližšie
zastupiteľstvo, ak bude vymenený riaditeľ K13, požiadame nového riaditeľa, aby nám
na najbližšie zastupiteľstvo pripravil on svoju stratégiu a videnie K13. To je môj návrh,
ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujeme za tento
procedurálny návrh pána poslanca.
Hlasovanie č. 64 -

za: 33, proti: 1, zdržal sa: 1

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, tzn. v tejto časti je prerušený.
Presúvame sa k bodu 14c) plnenie uznesenia MZ č. 265 zo dňa 06.11.2019 – Mestské
lesy Košice, a.s.
14c)
Stratégie rozvoja mestských podnikov 2020 – 2023 – plnenie uznesení MZ v Košiciach
č. 265 zo dňa 06.11.2019 – Mestské lesy Košice, a.s.
p. Polaček, primátor mesta: Otváram rozpravu. Ak sa do rozpravy nik nehlási, tak pánovi
riaditeľovi padne kameň zo srdca... Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu
o návrh na uznesenie.
p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa
§ 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zbierky o meste Košice v znení neskorších predpisov a
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v obchodnej spoločnosti Mestské lesy
Košice a. s., Južná trieda 11, 040 01 Košice, IČO: 316 72 981 ďalej len spoločnosť, v
ktorej mesto Košice ako jediný akcionár vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia
berie na vedomie dokument Stratégia rozvoja Mestských lesov Košice a. s. 2020-2023
predložený riaditeľom spoločnosti Ing. Františkom Belim, menovaním do funkcie
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riaditeľa s účinnosťou k 01.12.2019.“ Všetko.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte. Stratégia mestské
lesy.
Hlasovanie č. 65 -

za: 32, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.
Pod bodom 14d) máme plnenie uznesení MZ v Košiciach pod číslom 266 zo dňa
06.11.2019 – SMsZ v Košiciach.
14d)
Stratégie rozvoja mestských podnikov 2020 – 2023 – plnenie uznesení MZ v Košiciach
č. 266 zo dňa 06.11.2019 – SMsZ v Košiciach
p. Polaček, primátor mesta: Otváram diskusiu. Pán poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja budem za daný materiál hlasovať, ale
potrebujem si povedať jeden ten dôvetok k tomu. Na komisii životného prostredia, keď
sme tento materiál prejednávali, tak sme vlastne spoločne došli k záveru, že je veľmi
ťažké robiť pre správu mestskej zelene nejaký strategický rozvoj, projekt alebo
program, keď samotné mesto defakto ako subjekt nevie, čo chce, kam sa chce pohnúť,
čo chce o 10 rokov. Kamarátsky poviem, nevnímam projekt Zelené mesto ako nositeľa
práve riešenia tejto otázky, pretože môže sa stať, že Zelené mesto dopadne presne ako
mesto športu, že štatisticky sme boli úžasné, fantastické mesto a nemali sme tu ani
dráhu na trojskok, čiže bolo by dobré, keby sa na úrovni mesta začalo vlastne nad touto
témou vážne uvažovať, kam chceme toto mesto dostať v reálnej veci, čo sa týka o
životnom prostredí, lebo keby sa začal rozprávať príklady, ktoré sú naozaj zo životného
prostredia a patria naozaj reálne k zelenému mestu, tak toto mesto sa nevenuje týmto
témam a je to možno aj preto, že nekomunikujú oddelenie medzi sebou navzájom, ale to
je druhá otázka. Čiže privítal by som diskusiu, neviem, či už na úrovni mesta, na úrovni
komisie, ale musíme si sami povedať, čo chceme s týmto mestom, kam to mesto
chceme posunúť, čo chceme robiť s rekreačnými zónami, čo chcem robiť s pľuvákom,
čo chceme robiť v podstate s medzi blokovým priestorom, atď., atď. Čiže to je len moja
pripomienka k tomu, ja budem hlasovať za daný materiál, aj keď mám takého malého
chrobáka v hlave, ale to nie je problém Správy mestskej zelene. To je všetko, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník nech sa páči.
p. Gibóda, námestník primátora: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec,
áno, nemali sme ani na trojskoku možno dráhu, ani dnes nie sme excelentný v tom, aby
sme boli Európskym hlavným zeleným mestom, aj preto sa pripravujú strategické
materiály, od ktorých sa chcem odpichnúť. Okrem akčného plánu biodiverzity mesta, je
to generalizovanie mesta Košice, starostlivosť o dreviny a v rámci toho, čo ste vy
povedali, že rozprávať sa o tom, čo s medzi blokovými priestormi atď., tak práve na toto
má slúžiť a posilniť všetky tieto naše plánovacie kapacity a posúvať sa dopredu, toto
mesto, z dlhodobého hľadiska práve ten projekt, vďaka ktorému, v ktorom sme uspeli.
A ja som to dneska nespomenul zatiaľ ešte, ale Urban Inovation Action, projekt, ktorý
sme podávali na konci minulého roka, uspel á pomôcť tomu, aby sme práve takéto témy
dokázali lepšie uchopiť a plánovať v meste, ďakujem.
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Horenský na stratégie.
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Áno, k stratégii. Ja som si prešiel tie strategické
ciele pre rok 2020, ja chápem, že nie je všetky asi možné realizovať z dôvodu korona
krízy, avšak na úseku Údržby zelene máte definované vybudovanie ľadovej plochy v
Mestskom parku, že čo to má vybudovanie ľadovej plochy spoločné s údržbou zelene a
viete približne aj náklady na vybudovanie takejto ľadovej plochy? Ďakujem veľmi
pekne.
p. Popríková, riaditeľka SMsZ: Áno, je to tam v tej mojej stratégie s tým, že je tam aj
poznámka, že v spolupráci s mestom Košice, tzn., že áno, túto aktivitu, ktorá vlastne je
súčasťou Mestského parku a ktorá teda by tam mala vzniknúť, čiže plánujeme s tým, že
spadá potom to, táto aktivita aj do údržby Správy mestskej zelene, čiže nie je to
konkrétne zeleň, ale tak, ako aj iné sféry, ktoré spravujeme a nie sú zelené, ako sú
detské ihriská, vodné prvky, horizontálne vrty, takže áno, aj toto ihrisko vlastne by malo
byť v údržbe Správy mestskej zelene.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rusnák.
p. Rusnák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ja na margo toho by som chcel povedať
pánovi kolegovi, pánu poslancovi, že keď sme na plecia pani riaditeľky a Správy
mestskej zelene prihodili krematórium a cintoríny, tak si myslím, že tá ľadová plocha,
to je úplne v pohode. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Vďaka za slovo. Ja vítam akúkoľvek aktivitu, ktorá sa urobí v
prospech zelených otázok atď., hej, možno, aby to mesto naozaj bolo takým tým
zeleným reálny mestom, ja by som navrhoval jednu vec. Aby sa na úrovni mesta a
začali robiť v podstate, ja to nazvem, porady, kde sa stretne útvar hlavného architekta a
stavebné oddelenie, oddelenie dopravy a človek, ktorý má na starosti životné prostredie,
zoológiu a túto sféru, ktorú postrádam ja na magistráte, lebo by ste si zobrali a išli sa
opýtať na oddelenie, naozaj každý mesiac sa riešia nejaké veci a hasia sa problémy len
kvôli tomu, že tento štvorlístok nekomunikuje, že každý sa trošku tak hrabká na svojom
piesočku a každý tak trošku negatívne zásahy do toho životného prostredia. A keby
komunikovali, veľa vecí by sa dalo urobiť lepšie. Lepšie by sa to dalo logisticky
naplánovať a nemuselo by to mať také negatívne dopady na životné prostredie.
Nechcem to tu rozvíjať, môžeme sa na tú tému baviť na oddelení životného prostredia,
na komisii to riešime, čiže možno niekedy si stačí prečítať zápisnice, čiže bolo by dobré
aj posilniť personálne. Ja viem, že tie personálne otázky nie je veľmi zaujímavá téma,
ale od človeka, ktorý by naozaj bol človek z toho fachu, ktorý by reálne v teréne robil
veci, venoval sa zoológie, botanike, komunikoval s dopravákmi, robila sa Šoltésová,
kedy sa Šoltésová riešila s týmto človekom, tak múry na Šoltésovej by sa búralo na
jeseň a stromy by sa rezali na jeseň a nie teraz v hniezdnom v období. To isté by sa
riešilo pľuvatko, keď nám prišli predstaviť projekt na pľuvatku, tak sme zistili, že nad
krížom cez pľuvatko je naprojektovaná asfaltová cesta. Keby UHA komunikovalo s
týmto človekom, dnes už komunikujú s týmto človekom z komisie s jedným, tak také
veci by sa nemohli rodiť. To je to, že nedochádza k výmene informácií. Čiže toto by
som poprosil, ak chceme byť naozaj zelené mesto. Ďakujem pekne.
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, skôr otázky na paní riaditeľku očakávam, ale
nedá mi. Na začiatku dňa sme všetci súhlasili s tým, že budeme mať v úcte, pán Hlinka
nás poprosil, povedal, že by chce, aby sme mali rúška. V jeho veku je tu pán Rovinský,
pán Rusnák, pán Grega, z úcty k týmto ľuďom nechránime seba, ale aj ich. Sme si
povedali a sme sa tak ráno dohodli. Robte to kvôli nim, nie kvôli mne. Nie, rúška
chránia aj ostatných, nielen nás samých. Pán poslanec Rovinský, nech sa páči.
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Reagujem na pána poslanca Liptáka. Ale
samozrejme aj na správu zelene mestskej. Takto, skutočne mali by sme viacej dbať na
to, aby Správa mestskej zelene mala s čím robiť a s kým robiť. Dá sa to jednoducho
vyjadriť v rozpočte, tzn. aby bola dostatočne financovaná a krytá, všetky jej činnosti,
ale chcem poslancovi Liptákovi toľko, že zelené mesto to nie je len trávička a
stromčeky, ale všetky opatrenia, ktoré vedú k tomu, že to mesto by bolo ekologickejšie,
tzn., že aj opatrenia v oblasti dopravy, atď., ďakujem. Vydržať.
p. Popríková, riaditeľka SMsZ: Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Knap.
p. Knap, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Tak isto reagujem, ale s trošku
opačným názorom, pretože na Šoltésovej, sláva Bohu, že sa to urobilo, pretože pol roka
to riešime aj na komisii, aj s pánom starostom, aj s mestom Košice, ak by tam bol ten
odlomený múr výšky 250 m prizabil niekoho, nikto nebol šťastný a z tých stromov
padali tak obrovské konáre, kde sa ľudia tam pohybujú peši, že ohrozovali zdravie
obyvateľstva a to by malo byť na prvom mieste. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ak nie sú žiadne otázky na pani riaditeľku,
uzatváram diskusiu v tomto bode a poprosím návrh na uznesenie.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa príslušných právnych predpisov berie na vedomie dokument Stratégia rozvoja
Správy mestskej zelene na roky 2002 - 2023 podľa predloženého návrhu.“
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 66 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem pekne.
Pod číslom 14/e ) číslo 267 zo dňa 06.11.2019 – Knižnica pre mládež mesta Košice so
Stratégiou mestských podnikov
14e)
Stratégie rozvoja mestských podnikov 2020 – 2023 – plnenie uznesení MZ v Košiciach
č. 267 zo dňa 06.11.2019 – Knižnica pre mládež mesta Košice
p. Polaček, primátor mesta: Otváram k tomuto rozpravu. Pani riaditeľke padne kameň zo
srdca, do rozpravy sa nik nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím o návrh na uznesenie.
p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa
116

§ 10 ods. 3 písm. j) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov v príspevkovej organizácii Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2,
040 01 Košice, IČO: 00 18 90 06, (ďalej KMK alebo organizácia) berie na vedomie
dokument Stratégia rozvoja KMK 2020-2023 predložený riaditeľkou príspevkovej
organizácie doktorkou Kamilou Prextovou, ktorá bola menovaná do funkcie riaditeľky
organizácie s účinnosťou od 01.12. 2019.“ Všetko.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 67 -

za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne.
Pod bodom 14/f číslo268 zo dňa 06.11.2019 – Stredisko soc. pomoci mesta Košice
k stratégii.
14f)
Stratégie rozvoja mestských podnikov 2020 – 2023 – plnenie uznesení MZ v Košiciach
č. 268 zo dňa 06.11.2019 – Stredisko soc. pomoci mesta Košice
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram rozpravu. Pán poslanec Horenský.
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja sa chcem opýtať pani riaditeľky, v podstate
píše sa tu o kapitálových výdavkov a vo výške 40 tis. na rekonštrukciu chodníka v
oddychovej zóne a pokládka dlažby v altánku, že na základe akých údajov vychádzala
s takýmto číslo, že 40 tis. a to je všetko. Ďakujem.
p. Sloviková, riaditeľka SSP: Tak v podstate je to odhad. Prekonzultovali sme to v rámci
tímov s prevádzkovým technikom, s ekonómom, čo všetko je tam potrebné spraviť,
altánok je vlastne nový, takže...
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán riaditeľ, nech sa páči.
p. Čop, riaditeľ MMK: Ja len chcem doplniť pani riaditeľku, je to opatrenie ktoré nás poučilo
teraz, keď bola korona, naši dôchodcovia nemajú kam ísť, takže snažíme sa, čo najviac
uspôsobiť to prostredie a vytvoriť im priestor tak, aby mohli tráviť ten čas vonku. Čiže
berte to tak, je to v záujme skvalitnenia toho priestoru, čo sa nám potvrdil teraz počas
korony, keď ten areál bol uzavretý a naozaj klienti nemali kde tráviť voľný čas.
p. Sloviková, riaditeľka SSP: Ak môžem doplniť, sú tam síce spravené krásne dve átriá, ale v
čase horúčav je tam strašne úpek, takže chvalabohu, že bola tá priľahlá časť, že tam sme
dali lavičky teda a je tam ten altánok, takže naozaj tam trávili väčšinu času.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Do diskusie keď sa nik nehlási, uzatváram
rozpravu v tomto bode a poprosím návrhovú komisiu na návrh na uznesenie.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa príslušných právnych predpisov berie na vedomie dokument Stratégia rozvoja
Strediska sociálnej pomoci mesta Košice na roky 2020 - 2023 podľa predloženého
návrhu.“
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 34 -

za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.
Bod 14 sme týmto vyčerpali a nakoľko je 19 hodín, navrhujem päťminútovú prestávku,
ale prosím, nech to nie je pätnásť.
--p. Polaček, primátor mesta: Prezentovaných je 16 poslancov, prosím, ak ste tu ešte niektorí
v sále, už len 5, aby sme mohli pokračovať. Pán poslanec Rovinský, pán poslanec
Djordjevič, prosím, tiež sa prezentujte, pán poslanec Grega, prezentujte sa, ste v sále.
Prezentovaných máme 21. Ďakujem pekne.
--Bod č. 14/1
Prerokovanie dokumentu „Petícia za odvolanie riaditeľa K 13 - Košických kultúrnych
centier, príspevkovej organizácie v Košiciach“
p. Polaček, primátor mesta: S tým, že chcem len pripomenúť, niektorí sa pýtali, kde je tá
petícia, ona bola zaradená v bode číslo 15, jeden z tých príloh, bod 15, príloha 15, ak
náhodou sa niekto s ňou neoboznámil, tak bola tam. Otváram k tomuto bodu diskusiu.
Som si všimol, sú tu aj predstavitelia petície? Či nie. Pán poslanec Dvorský nech sa
páči.
p. Dvorský, poslanec MZ: Dobrý večer všetkým. Táto K13 sa už tu točí niekoľkokrát, čo som
počul a chcem sa spýtať, či ten dôvod na odvolanie pána riaditeľa K13 je ten, že dal
neskoro svoj zámer písomný, že ho dal neskoro, že ho predložil vedeniu mesta Košíc
alebo či je to dôvod na odvolanie ten, že je to človek neschopný na túto funkciu alebo či
ten návrh, ktorý predložil nie je dobrý alebo je ako jednoducho nevhodný. Rád by som
vedel naozajstný dôvod, prečo má byť tento človek odvolaný. Ďakujem vám.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec, sme v bode 14/1, to je
prerokovanie petície, bod 15 hovorí o odvolaní.
p. Dvorský, poslanec MZ: Aha? Dobre.
p. Polaček, primátor mesta: To znamená, že ste trošku predbehli, to znamená, to je skôr o tom,
aké dôvody uviedli samotní zamestnanci v rámci svojej nespokojnosti. Pán poslanec
Djordjevič, nech sa páči.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pán primátor. Vzhľadom na to, že mali sme v
materiáloch a e-mailoch a nebol som mestským poslancom v uplynulom období, ale tí,
čo boli, hovorili, že keď raz im prišiel týždeň predtým materiál, tak už nechodili linky,
u vás sme si zvykli aj v deň zastupiteľstva, že posielate nafotené materiály, dávate, čiže
moja otázka je jasná. Bolo nám doručená znenie petície a zoznam petičného výboru,
poprosím neprerušovať, to je len otázka na vás, resp. na predkladateľa materiálu. Čiže
vieme osoby, ktoré sú podpísané? Lebo podľa mojich informácií, podľa mojich
vedomosti chodil s touto petíciou nový zamestnanec K13, ktorý má na starosti telKE a
ktorý robil videa pre fungujúce Košice. O účelovosti jeho zamestnania nebudem
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hovoriť, to je personálna otázka, neviem kto ho tam prijal, zrejme ešte bývalá riaditeľka,
ktorá je dnes na materskej, o tom potom, ale je on členom petičného výboru a boli
zamestnancom podsúvané takéto informácie, že keď podpíšu petíciu, tak bude na platy a
že bude v K13 lepšie, lebo riaditeľov, keďže v konflikte s primátorom, stojí v ceste
rozvoja podniku? Veľmi by som vám bol vďačný za zodpovedanie týchto, pre tento
bod, principiálny otázok. Kto je štatutárom petície a či vieme povedať, ako tá petícia
prebiehala, lebo ja byť zamestnancom a mi niekto povie, že nebude na trinásty ,štrnásty
plat, lebo neviem, či v tom v tom čase už bol COVID, či nebol, nebude na odmeny,
nebudeme mať rozpočet, bude tu problém, budeme v konflikte s primátorom, tak isto by
som podpísal s kýmkoľvek by bolo do činenia. Zatiaľ toľko, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Petícia bola doručená poslancom v bode 15, pod
prílohu 15, tam majú všetci k dispozícii, boli ste o tom aj e-mailom informovaný, že tam
sa nachádza samotné znenie. O priebehu vám neviem povedať, ale môžem vám
povedať, že videá mojej predvolebnej kampane robila spoločnosť, alebo manažoval ich
človek, ktorý v minulosti pracoval pre Košice Dnes a dnes robí pre TA3, teda určite nie
pred telKu, ale TA3 dnes robí tento človek, ktorý by tieto veci manažoval a robí. Pán
poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Nefungoval displej, ale ja som
mal len faktickú na vás. Že to máme v e-maily respektíve na webe, neviem tu nájsť ten
petičný výbor, takže možno neviem hľadať alebo tu nie je. Je tu len hárok s jednou
vetou, petícia za odvolanie riaditeľa K13. Ak tam nie je petičný výbor, ani nemáme sa o
čom baviť tým pádom, takže potrebujem to vidieť. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán námestník, faktická.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Kolegovia, v e-maily vám bolo
vysvetlené, nakoľko sme sa s touto otázkou stretli aj na mestskej rade, že samotná
petícia, jej znenie aj anonymizovaný petičný hárok sú v bode číslo 15 materiál, ktorý ste
dostali ku rokovaniu zo dňa 25.062020, tzn. už viac ako mesiac ten materiál je
zverejnený v prílohe číslo 15 je dvojstranové znenie petície, na ďalších dvoch stranách
sú anonymizované podpisy zamestnancov, ktorí sú naozaj zamestnanci tejto
organizácie. Dúfam, že už to bolo zrozumiteľné, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Tentokrát sa skutočne ospravedlňujem,
nečítal som ju včera, čítal som pred mesiacom v príprave, naozaj sorry, vypadlo mi to,
áno, videl som aj tieto hárky, chápem, že sú mená, ale pred chvíľou mi bolo povedané aj
kolegom, že na anonymy... no dobre a zamestnanci beriem, ale chcem sa opýtať takto,
že vedúci oddelenia telKE, pán Adam Šoltés, o ňom sa bavíme? On pracuje pre TA3?
p. Polaček, primátor mesta: Nie.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Veď K13, pán doktor Lipták, K13...telKE je súčasťou K13. Je to
z môjho pohľadu veľmi nevhodne sa rozvíjajúca, sa politicky nevhodne rozvíjajúca sa
televízia a nehovorím o kvalite tejto telKE, lebo naozaj, keď to porovnávam so starým
vedením, výrazne zlepšili svoju činnosť, ale je to vyslovene propagandisticky
motivovaná televízia, kde 90 % politicky orientovaných príspevkov rieši primátora,
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jedinýkrát bol v diskusii župan, priestor nedostal ani jeden starosta, ani jeden mestský
poslanec, pričom má vedomosti o tom, že štatutár organizácie navrhoval takýto model
alebo bol stroho zamietnutý, čiže my tu financujeme opäť prezentáciu jedného človeka
ako krížovky tak isto aj telKE, dokedy budeme toto trpieť, pýtam sa, dokedy.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak, nech sa páči.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem, tak ešte raz pán námestník, vy ste reagovali na to, že máte
všetko v poriadku, ja som sa pýtal jasne, mňa tí ľudia zamestnanci ani nechcú zaujímať,
lebo to nemôže byť ľahké, podpísať sa pod takú petíciu, na druhej strane ma ale zaujíma
petičný výbor, lebo však to predsa toto tajiť nemôžeme. Ak spĺňa táto petícia všetko, čo
má spĺňať a zaoberáme sa naozajstnú petíciou, ktorá má svoje petičný výbor, má
splnené svoje meno, mesto, zviera, vec, ako sa povie, tak áno, ale ja nemôžem vedieť,
keďže nie som členom mestskej rady, že vy ste si už toto poklepali po pleci, že áno,
máme to spísané, všetko je okej, dáme ho von. Takže ja o tom neviem a pýtal som sa, či
petičný výbor existuje, lebo tu ani to bielitko nevidno, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc, nech sa páči.
p. Lörinc, poslanec MZ: Tak len, aby som zodpovedal predrečníkom, myslím si, že moje
právne oddelenie by takto vrátilo, lebo táto petícia nie je adresovaná mestskému
zastupiteľstvu, keď si všimnete hlavičku, je adresovaná pánovi Čopovi ako riaditeľovi
magistrátu. Druhá vec, je anonymizovaná a nepoznáme petičný výbor. V zmysle
petičného práva, právnici mi to potvrdia, pokiaľ nie je petičný výbor a nie je poverená
osoba pre styk s verejnosťou a médiami, tak petícia nie je platná. Robil som v minulosti
viacej petícií v meste Košice, čiže ja už to mám celkom nacvičené a teraz moja otázka
je, či pán primátor a pán riaditeľ K13. Podľa mojich informácií, ale hovorím dopredu,
že neviem, či je to pravda, údajne riaditeľ K13 nezadával prácu telKe, ktorá patrí do
jeho pôsobnosti, ale prácu telKe zadával zamestnanec magistrátu , pán Bubeník. Čiže
pýtam sa pán primátor, je to tak? Od koho dostávajú povely zamestnanci telKE, odkedy
nastúpilo nové vedenie a dajme tomu mesiac dozadu, kedy som sa o tom prvýkrát
vyjadroval vtedy, zázračne už pán primátor nebol príspevkom, ale bolo viacej
príspevkov o počasí a kvetoch.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán Bubeník v minulom roku, na minulom roku,
bol požiadaný, nakoľko má skúsenosť s nielen riadením, ale založením inej televízie,
regionálnej, aby svoje skúsenosti odovzdal týmto ľuďom v audiovizuálnom centre, čo
urobil. Urobil tam niekoľko stretnutí s vedomím pána riaditeľa, po dohode, kde
jednoducho svoj čas nejaký investoval, aby ich to naučil a výrazne zvýšil kvalitu, čo to
bolo vlastne aj naznačené, tejto televízie. To bolo minulý rok. Pán poslanec Jakubov,
nech sa páči.
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Ja sa svojím
spôsobom prikláňam k názoru predrečníkov pána poslanca Špaka a pána poslanca
Lörinca a zaujímal by na názor právneho oddelenia, či táto petícia spĺňa všetky
náležitosti, aby bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský, nech sa páči.
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Takto. Ja som tiež bol pod zopár petíciami
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podpísaný a viem, čo to je petíciu spísať a viem, čo to je petíciu spísať, keď robí niekto,
kto sa vyzná a kto sa nevyzná. Čiže to, že po formálnej stránke môžme tú petíciu zobrať
tak, že povieme, síce ste ju možno podpísali, ale nemá to všetky náležitosti, tak sa tým
nebudeme zaoberať. Takže potom prijmime uznesenie, petícia nespĺňa všetky
náležitosti, nebudeme sa ňou zaoberať. Môžeme aj tak reagovať a môžeme reagovať
tak, že s tou petíciou sa zaoberať budeme. Je to len na nás. Nemusíme, môžme povedať
po formálnej stránke nezodpovedá.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Lörinc.
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán Rovinský je majster slova, v tomto opäť
prekrútil trošku veci, lebo áno, po morálnej stránke my sme povinný sa zaoberať
petíciou, lebo to, čo je tam uvedené, je závažné. Po právnej stránke, to mohlo byť
v bode 15, ako jeden z argumentov na odvolanie, ale nemal to byt potom samostatný
bod na zastupiteľstve, že prerokovanie petície. Lebo zastupiteľstvo, ako kolektívny
orgán prerokúva petíciu vtedy, keď splní riadne právne nároky a je adresovaná
zastupiteľstvu. Pán kolega, ste právnik, čiže neviem, nech sa vyjadrí právne oddelenie.
A keď som pán primátor dobre porozumel, čiže Bubeník robil školenia, ale nikdy
nezadával robotu redaktorom telKe priamo bez toho, aby riaditeľ s tým nesúhlasil. Tak?
p. Polaček, primátor mesta: Takú vedomosť nemám, dokonca pán Bubeník sa stretával
s pánom riaditeľom a si vysvetľovali, ako by to mali robiť, aby jednoducho ten efekt sa
dostavil. Tých stretnutí bolo niekoľko, ale neviem vám povedať, koľko ich bolo, naozaj
toto som už ja nesledoval, ale vyslovene som požiadal pána Bubeníka s tým, že tú
skúsenosť má, aby ju odovzdal a bol ochotný pomôcť. Ďakujem pekne. S faktickými
pán poslanec Grega, nech sa páči.
p. Grega, poslanec MZ: Faktická poznámka. Že tam možno nie je niečo v poriadku, viem aj
ja, lebo som počul, poznám niektorých ľudí, ktorí tam robia a ľudia sa možno báli
podpísať, aby sa im v prípade odvolania, proste nemstil šéf, ja neviem, ako to je, hej, ja
len hovorím a preto si myslím, že najlepšie bolo...no ja už to nemôžem iniciovať, lebo
som sa vzdal tej kultúrnej komisie, ale tu máme šéfa kultúrnej komisie, hej, tak urobiť
jeden poslanecký prieskum tam, hej, to by som ja akože doporučoval a porozprávať
možno aj s tými ľuďmi, že ako to je, kde to funguje, lebo to teraz je v takej rovine, že
ten povedal tak, ten tak, hej.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči, s faktickou.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Samozrejme, že
argumenty, ktoré sú napísané ,nie sú zanedbateľné, ale teraz sa bavíme o tom, že či
mestské zastupiteľstvo má prerokovať túto otázku, ale že či vlastne my sme sa mali
touto petíciou zaoberať, keďže nespĺňa formálne záležitosti a náležitosti, ale ja som
reagoval na to, čo hovoril pán primátor, počas neho som sa prihlásil a tu ide o to, keď už
sme začali riešiť telKE, tak som si vyskúšal aj telefonátmi overiť, keď som videl
reportáž z terénu, keď ešte primátor chodil po mestských častiach, ešte za
predchádzajúci štatutárov absolútne na podniku nemali vedomie o tom, kde boli
kameramani alebo redaktori, čiže som toho názoru a nemôžem to tvrdiť, ale domnievam
sa, že boli vysielaný priamo z magistrátu a veľmi sa to tak prepojilo, ako také výjazdové
komando propagandy, takže sorry, ale toto je za čiarou.
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak, nech sa páči faktická.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dvakrát som sa pýtal, takže sa opýtam ešte raz, či
naozaj toto zastupiteľstvo sa môže vôbec týmto zaoberať a či spĺňa táto petícia všetko,
čo s tým súvisí, lebo tam sú pravidlá a áno, je aj taký pohľad, pán poslanec Grega máte
pravdu. Keď som stál na uliciach a zbieral som podpisy proti Rašimu, tak každý štvrtý
mi dal podpis, aj keď som ich vyzbieral 6 tis., ale ľudia, keď sú proti niekomu, boja sa.
Je ľahšie zbierať petíciu za niečo, tzn. áno môže tam byť to nejaké podozrenie. Len či
tieto veci sú na toto rokovanie potrebné, aby my sme tu nejaké dohady teraz mali
a pocity, tak fakt sa stráňme toho. Dajte mi jasné info, áno je to podložené, máme sa
tým zaoberať, nie nemáme to podložené, odhodiť ten bod.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Rovinský.
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Asi sa budem musieť naučiť hovoriť turecky,
lebo je úplne jasné, že zastupiteľstvo sa môže zaoberať hocijakým listom, ktorý mu je,
ktorý sa mu dostane do rúk takpovediac, nemusí. Zákon hovorí, kedy musí sa zaoberať.
Toto nie je ten prípad kedy, musí sa zaoberať, ale môže sa zaoberať a je na nás, ako sa
rozhodneme, či sa tým budeme zaoberať alebo nie.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pán poslanec. Zastúpim na chvíľku pána
primátora. Pri tej príležitosti kolegovia, bod sa volá Informácia o dokumente petícia za
odvolanie riaditeľa K13, atď., to nie je prerokovanie petície, to na čo poukazujú
kolegovia. Ak by sme prerokovávali petíciu, tak by sme, áno, musela spĺňať všetky
podmienky, ale toto je iba informácia o tej petícii. Takže poprosím kolegovia, keď to
tam ...tak ja sa ospravedlňujem je to potom... poprosím technikov, je to nesprávne
uvedené na tabuli, pretože to má byť informácia o dokumente petícia, nie prerokovanie
dokumentu a poprosím ich teda, aby opravili informáciu, ktorá svieti na svetelnej tabuli.
Poprosím teraz s procedurálnym návrhom pán poslanec Djordjevič, nech sa páči.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem, len aby som technikov ospravedlnil, dostali takýto
pokyn z organizačného, lebo v upravenom zozname abo programe je napísané
prerokovanie, ale chybička se vloudila, nič sa nedeje. Keďže je to bezvýznamný bod,
bezvýznamný, sám ste povedal, že bezvýznamný, lebo táto petícia je v prílohe v bode
15, navrhujem ukončenie rozpravy a bez možnosti sa... viete, čo, ste vy posledný
prihlásený, nie, ukončenie rozpravy s možnosťou faktických poznámok.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči teda, hlasujme o návrhu.
Hlasovanie č. 69 -

za: 27, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol v diskusii s faktickým, či bez, ja sa teraz
ospravedlňujem. Ostali, hej?
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Lesňák, nech sa páči.
p. Lesňák, poslanec MZ: Takže po dopravnom podniku, ktoré sme rozoberali doobeda, tu
máme K13. Už s úžasom počúvam, čo sa deje v tých našich mestských podnikoch a to
sme absolvovali transparentné výberové konania, kde sme mali vybrať najlepších
manažérov, najlepších v tých svojich oblastiach. Tak rozumiem tomu, že nie každému
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zamestnancovi sa páčia nové praktiky, prípadne nie je spokojný so svojím šéfom, ale
predstavil som si situáciu, že trebárs o mesiac budeme mať 100 podpisov z Magistrátu
mesta Košice za odvolanie pána Čopa, či takto budeme tiež, si dávam otázku, budeme
tiež to takto prerokovať, k tomuto pristupovať. No neviem, neviem, kde sa takto
dostaneme, ale niektoré veci to, že nepodal tam to svoje priznanie daňové a také to, tak
to sa stalo v minulom roku niektorým poslancom, to sa dajú tieto ešte veci ospravedlniť,
ale ja si myslím, že pán riaditeľ tam robí dobrú prácu, ale keď počúvam, že niekto sa mu
tu melie do rozhodovania a ide mu dirigovať telKEa takéto veci, tak nevie, či je to úplne
správne, že tam pán primátor posiela svojich ľudí, je to niečo podobné, ako keď v
pondelok napochodoval do dopravného podniku s ozbrojený policajtami a išiel tam
šustrovať veci. Takže nie som veľmi komfortný s touto celou petíciou a všetkým, čo
som tu dnes počul a som zhrozený z toho, ako to chodí v týchto mestských podnikoch.
p. Polaček, primátor mesta: S faktickou pán námestník, nech sa páči.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ja som iba rád, že nedošlo ku
prerozdeleniu mestských podnikov tak, ako sa to pred voľbami pri niektorom
kandidátovi spomínalo a spolupútnikoch, že si to politicky rozdelili ešte pred voľbami a
že sme tu mali aspoň tieto výberové konania, ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, faktická na pána poslanca Lesňáka.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja som v tomto disciplinovaní a aj vám sa
chcem poďakovať, naučil ste ma byť ním. Možno niekomu budem krivdiť, ale v tele
petície respektíve vytknuté veci, mám naozaj podozrenie, že neboli písané iba
zamestnancami, ale bolo im pomáhané a naozaj ako sú tam niektoré veci, ktoré možno
zamestnanci ani nemuseli vedieť a ešte taká pikoška, petícia ani nebola podaná, ale vy
ste sa niekde vyjadril a ja som to zachytil a ja to nájdem, buď to bolo v médiách alebo
na vašej sociálnej sieti, že prebieha petícia. Že vy ste o nej, pán primátor, vedel? Lebo
spomínam si, v tejto sekunde to neviem dokázať, ale vy ste ešte pred tým ako došla na
magistrát o nej vedel, čiže netvrdím, že ste ju písal vy, toto už nie, lebo naozaj to už by
som bol konšpirátor, ale vedeli ste o tom, oslovili vás zamestnanci, veď mohli aj oni
písať e-mail, ako nám chodia anonymné, určite mohol prísť aj vám, ale chcem vedieť,
aby sme si tu aspoň v tomto naliali čistého vína.
p. Polaček, primátor mesta: Áno, oslovili ma zamestnanci, nakoľko im nebola poslaná výplata
raz, potom druhýkrát na čas, potom im neboli dané stravné lístky a spýtali sa ma, či je
pravda, že výplaty nie sú posielané preto, lebo som ja neposlal ako primátor peniaze do
K13, pričom naozaj o tomto ja nerozhodujem, automaticky peniaze idú a údajne nie je
dosť peňazí a pod. Takže som sa ohradil a následne v tej komunikácii som zistil, že
spúšťajú túto vec a v tom čase som sa stretol aj s pánom riaditeľom, bol tam aj pán
kontrolór, bol tam pán riaditeľ, keby sme veľmi dôrazne žiadali pána riaditeľa o
nápravu, pretože je naozaj hrozné, keď zamestnanci nedostanú výplatu načas, pretože
platia hypotéky, platia svoje problémy, tie výplaty majú, žijú od výplaty k výplate,
úspory majú malé a jednoducho potom platia penále bankám za to, že nedržali rôzne
splátky .A nás to veľmi vtedy rozčúlilo, zisťovali sme informácie cez sekretariát, v čom
je problém, materiály boli na stole u pána riaditeľa, on nebol ochotný alebo schopný ich
niekoľko dní podpísať, aby tá platba na úhradu išla a pri tejto komunikácii som zistil, že
sa tam kreuje petícia. Bola otázka pán kolega. Takže toľko na tú vašu otázku.
Procedurálny návrh pán poslanec Lipták.
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p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. A ja chcem dať procedurálny návrh na ukončenie
diskusie k tomuto bodu. Myslím, že všetci vieme a každý už je podľa mňa vnútorné
rozhodnutí, ako bude hlasovať, čiže bola? Tak potom...
p. Polaček, primátor mesta: ...už len tu trošku. Čiže pán poslanec to berie späť. Ostali dve
faktické, pán poslanec Hlinka a pán poslanec Špak.
p. Hlinka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja vzhľadom na to, čo sa tu teraz povedalo o
nedostatkoch pána riaditeľa Petraška, ja by som požadoval, aby dostal slovo, aby sa
vyjadril k tým nedostatkom a závadam, pretože tu sú veľmi vážne obvinenia a ak
zamestnanci toto tvrdili, tak by som chcel počuť, ako to vnímal on alebo čo pre to
mohol alebo vedel a prečo napr. tie výplaty nedostali alebo stravné lístky. Buďte taký
dobrý mu dať slovo.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec navrhujem, ukončme bod petícia, v bode 15 máme
na to priestor , hej, tam sa to dá rozobrať, tam vieme všetci argumentovať. Pán poslanec
Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. V ďalšom bode to rozoberieme a chcem, aby pán
riaditeľ povedal, či fakt výplaty posielal neskôr, lebo vyzerá to tak, že toto je už veľmi
konkrétna vec, ktorú akože teraz tvrdí pán primátor, takže fakt chcem vedieť, že či ste
až taký lajdák, že neskoro posielať veci.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, do diskusie sa nik nehlási, uzatváram diskusiu
a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.
p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie Mestského
zastupiteľstva v Košiciach: „Mestské zastupiteľstvo Košice a berie na vedomie Petíciu
za odvolanie riaditeľa K13 - Košických kultúrnych centier, príspevkovej organizácie
v Košiciach.“ Všetko.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 70 -

za: 24, proti: 1, zdržali sa: 8

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.
--Bod č. 15
Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode „Zmena štatutárneho orgánu
v príspevkovej organizácii K 13 – Košické kultúrne centrá zriadenej mestom Košice“

p. Polaček, primátor mesta: Posúvame sa k bodu číslo 15. Ďakujem pekne. Otváram k tomuto
bodu diskusiu a poprosím si pána riaditeľa, aby on zosumarizoval na úvod v krátkosti,
nie všetky, lebo to nemá zmysel, tých pochybení je veľa, tie základné, ktoré si myslím,
že potrebné, ak ste náhodou nenaštudovali správu, aby ste o nich vedeli. Ďakujem
pekne. A samozrejme, pán riaditeľ, nech sa páči, pripravte sa, aj vy budete mať
prirodzene slovo.
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p. Čop, riaditeľ MMK: Dobrý deň alebo dobrý večer, dovolím si zhrnúť len tak v krátkosti tie
najpodstatnejšie veci, ktoré spustili celý tento proces. Tak, ako bolo spomenuté, práve
celý proces bol naštartovaný skutočnosťou, keď zamestnancom meškali výplaty,
nebavíme sa tu o dvoch dňoch, bavíme sa o týždňoch, áno a keď argumentácia pána
riaditeľa bola, že mu to umožňuje zákon, vyplatiť do tridsiateho, na to potom
nadväzovali vlastne informácie o nehospodárnom nakladaní s finančnými
prostriedkami, ktoré vlastne smerovali k tomu, že v samotnej K13 bola realizovaná
kontrola hlavným kontrolórom, túto správu ste všetci dostali. Výsledkom tejto kontroly
boli závažné skutočnosti, keď sa vo veľkom nakupovali také výrobky, ako hodinky
Apple, nakupovali sa reklamné predmety, ktoré v čase, keď prebiehala kontrola, nikto
nevedel vydokladovať, kde sú. Bolo tam, by som povedal, pochybné nakladanie s
firemnou kartou, boli tam skutočnosti, keď pán riaditeľ prevzal hotovosť a táto hotovosť
sa vrátila späť s tým, že ide odniesť do banky a po dvoch týždňoch sa vrátila späť do
pokladne spoločnosti a tých pochybení v tej správe máte viacero. Za všetko stálo, že
prečo hodinky Apple, áno, preto, lebo naši zamestnanci a majú telefóny a pre kvalitu
práce potrebujú takéto hodinky. A na otázku, komu boli pridelené, tak bolo
konštatované v marci, že zatiaľ nikomu, áno, napriek tomu, že boli kupované ešte pred
koncom roka. Keď som sa pýtal na úplne základnú otázku, prečo sa nakupovali tieto
prostriedky alebo takéto vybavenie, lebo to neboli len hodinky, to boli aj kolobežka, to
boli aj ďalšie drahé výrobky alebo značkové výrobky značky Apple, tak na to bola
odpoveď, lebo nám zostávali neminuté peniaze. Ale podstatné sú tie závery, závery
kontroly, ktorá sa tam realizovala. Následne potom vlastne prebiehala komunikácia s
pánom riaditeľom a to mu bolo vytýkané od nás opakovane a pán kontrolór pritom bol,
keď vlastne pána riaditeľa upozorňovali na skutočnosti, keď neboli včas preukázané
skutočnosti ukončenia pôsobenia pána riaditeľa v právnických alebo v štruktúrach
právnických osôb, firiem, v ktorých pôsobil pred vymenovaním do funkcie riaditeľa
a kde mu zo zákona vyplývali povinnosti na ukončenie a odvíjalo sa to potom ďalšími
a ďalšími, by som povedal, nenaplneniami zadaní, ktoré tu boli. Jedno z nich bolo
odovzdanie samotnej stratégie, pretože bola a aj stále je v záujme mesta rozvíjať všetky
mestské podniky a všetky organizácie, diskutovať o týchto bodoch. Napriek tomu, že
bol na to upozorňovaný, tak argumentoval tým, že som prezentácie odovzdal svojej
asistentke a tá ju neposlala, čo vyvrcholilo tým, že dokonca na meste máme čestné
prehlásenie tejto zamestnankyne, ktorá spochybnila toto zadanie a v tomto čestnom
prehlásení prehlasuje, že takýto pokyn nikdy nedostala, ani žiadne materiály nedostala.
Pán riaditeľ odchádzal z nášho stretnutia s tým, že ide dole do podateľne a tam odovzdá
tú stratégiu a táto stratégia ešte nie dni, týždne, ale mesiace nedorazila mesto, napriek
tomu, že na to opakovane vyzývaný. V čase korony bola veľmi ťažká komunikácia s
pánom riaditeľom, pretože potrebovali sme riešiť tak, ako v ostatných podnikoch, ako
zvládnuť túto krízovú situáciu a dochádzalo práve k tom, že jednotliví zamestnanci K13
bohužiaľ nemali usmernenie, ako majú zvládať a čo majú vlastne v týchto krízových
časoch robiť s tým, že vlastne pán riaditeľ mal tzv. Home Office, ale ako majú
postupovať jeho podriadení zamestnanci, chýbalo ďalšie usmernenie. Keď sa bavili o
tom alebo keď som potreboval vedieť, že akým spôsobom budeme ďalej postupovať,
ako budeme zvládať tú situáciu, pretože naozaj to bolo treba strategicky riešiť, tak na
opakované žiadosti, poviem to tak, žiadosti, nie výzvy, aby sa dostavil na magistrát, či
už na stretnutie so mnou alebo s pánom primátorom odpísal, že nemá čas a má iný
program, tak som ho požiadal, aby prišiel vždy na začiatku týždňa a dal mi informáciu,
ako bude ďalej postupovať, ani raz sa nedostavil. Čiže, takže to sú x náležitosti, ktoré sa
tam vyskytli. To, že sa vyskytol incident, keď prišlo oznámenie o tom, že tam bol
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alkohol a keď prišla kontrolná skupina z mesta, tak odmietol fúkať respektíve sa vyhol
tomuto úkonu a dostavil sa až po niekoľkých hodinách, argument dôvod, že sprevádzal
návštevu, ktorá tam bola. Takže som vedel by som, vedel by som o tom ešte dlho
hovoriť a výsledok a možno aj to, čo bolo dnes tu spomenuté, že magistrát schvaľuje aj
tu kávičku, tak bohužiaľ, to bol výsledok práve toho, že kým sme tento krok nezaviedli,
tak sa pán riaditeľ nerozhýbal k tomu, aby zabezpečoval chod jednotlivých činností
K13. Z toho dôvodu mu prepadli niektoré povolenia, ktoré mu mala vystavovať napr. aj
mestská spoločnosť TEHO, prepadli tam ďalšie záležitosti a toto bolo jediný možný
spôsob, ako rozbehnúť, bohužiaľ, fungovanie tejto organizácie, pretože jeho podriadení
boli nešťastní, že majú na stole nachystané veci a pán riaditeľ si nenašiel čas na to, aby
ich podpísal a posunul do kolečka. Máme určité kritériá, možno ich môžete kritizovať,
akým spôsobom prebieha nejaký schvaľovací proces, ale má to kontrolný charakter,
mesto do nich nezasahuje. Nezasahuje do toho, akým spôsobom sú obstarávané veci, ale
požaduje transparentný spôsob. A tomuto sa pán riaditeľ vyhýbal v mnohých prípadoch
tak, aby mohol zadať priamu objednávku. Pán kontrolór pri svojej kontrole konštatoval,
že v závere roka všetky tieto problematické predmety určitej značky boli nakupované
vyslovene na objednávky, ktoré vystavoval v systéme sám pán riaditeľ, neboli dlhodobo
zaevidované alebo boli neskoro zaúčtované a neboli sprocesované tak, ako si to vlastne
účtovné pravidlá vyžadujú. Poprosím vás, spravte si sami obraz, ale takto sa spoločnosť
nedá riadiť a nedá sa postupovať tým, že nedodržiavam interné smernice, nedodržiavam
pravidlá, ako manažér musí byť vzorom pre svojich podriadených. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, faktická.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka .Dobre, aby som to stihol do minúty. Neberte
to nikto osobne, bude to myslené tak dosť, síce vlastne sa to hodí na vás všetkých. Vy
mu vytýkate drahé výrobky a vy chodíte po celom svete, Čína, Paríž, Oslo a jete drahé
steaky za mestské peniaze, ale dobre. Aby som bol vecný. Čítam tu e-mail, ktorý píšete
riaditeľovi, teda zamestnanec magistrátu zrejme na poverenie riaditeľa, neviem to
naisto, neviem to dokázať. A už čítam. V mene vedenia mesta vás žiadam, aby ste
počínajúc dňom 28.aprílom sa dostavili každý deň o 7:30 na Magistrát mesta Košice do
kancelárie riaditeľa MMK, čiže asi vieme, kto dal pokyn, za účelom zreferovania
činnosti, ktoré ste predchádzajúci deň vykonali a zároveň zreferujete aj stručný zoznam
úloh na príslušný aktuálny deň. Myslím si, že takéto úlohy sa dávajú rodičom žiakov od
osobitnej školy, ale nie riaditeľovi. Čiže sa pozrite aj na to, akým štýlom ste jednali
s riaditeľom vy.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Som si ani nevšimol. To bolo v materiáloch toto?
Lebo to je silná káva. Ja som chcel porovnať úplne jednoduchšie veci, lebo ja som sa
prihlásil pred siedmymi minútami, lebo po prvých dvoch minútach reklamy na Apple
a kolobežky, som sa fakt musel prihlásiť, keďže neviem, či tie hodinky stoja 200 300 Eur, ale myslím, že 5 – 6 porno drinkov, ktoré idú do kanála, stoja menej a tie
hodinky tu ostanú a môžu ísť na iného zamestnanca, sú naším majetkom, keďže sú
kúpené na našu spoločnosť. Kolobežku vedia používať zamestnanci. Ale to sú len dve
veci, ktoré som ochotný tolerovať, keďže mám firmu a viem čo niečo stojí a čo človeka
môže motivovať, aby sa cítil fakt ako riaditeľ a možno nepotrebuje ten mobil vo vrecku
v prípade, že niekde reprezentuje, ale vie si riešiť veci cez telefón, zasa toto teraz si
myslím, že je trapas, tá prvá tretina debaty a zvyšok nech sa obháji.
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Stanko.
p. Stanko, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja som len chcel upresniť termín, že boli
nevyplatené mzdy. Podľa kolektívnej zmluvy alebo podľa pracovnej zmluvy má nejaký
termín výplatný, bol porušený zákonník práce? Nie je mi jasné, či to bol nejaký termín
určený zmluvou alebo či...ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa ešte, nech sa páči.
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Odznelo tu viac vecí k tým Apple zariadeniam,
len spomínam, že vždy sa kupovalo od tej istej spoločnosti. Mali sme bod číslo 2 a to
bola správa pána hlavného kontrolóra. Budem len citovať záver tej správy ku K13.
Kontrolné zistenia poukázali na: porušenie finančnej disciplíny, paragrafy nebudem
čítať v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, porušenie
ustanovenia ďalšieho zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zároveň
porušenie finančnej disciplíny tiež toho istého zákona, porušenie ustanovení zákona o
finančnej kontrole a audite, porušenie smernice o obehu a kontrole účtovných dokladov
atď., porušenie ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, porušenie ustanovenia tiež o
verejnom obstarávaní, porušenie ustanovenia zákona o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, porušenie zákonníka práce,
porušenie zákona o cestovných náhradách, nedodržiavanie organizačného poriadku.
A záverom: povinná osoba v stanovenej lehote dňa 09.06.2020 ku kontrolným zisteniam
doručila dokument námietky k zisteným nedostatkom atď. Po preverení a posúdení
podaných námietok uvedených v dokumente UHK dospel k záveru, že námietky sú
neopodstatnené, nakoľko kontrolné zistenia nimi neboli vyvrátené a podané námietky
neboli predložené novými dôkazmi ani dokladmi preukazujúcimi tvrdenia uvedené
v dokumente. Ako toto napísal hlavný kontrolór. Tak spochybňujeme pána kontrolóra?
Neviem. Ako ja neviem o čom tu diskutujeme, skutočne taký problém, aký je v K13,
podľa mojich informácií, lebo ozvali sa aj mne ľudia, taký problém sme neriešili
doposiaľ v žiadnom podniku, hoc najviac sa venujeme dopravnému podniku, ale taký
problém sme neriešili ani tam. Čiže ja by som už asi najradšej prešiel k tomu
hlasovaniu, kolegovia.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Špak, fakticky. Pán Karaffa mal také
pomyselné prvé kolo, následne pôjde pán Petraško a tak ďalší, ktorí sa hlásili, lebo tam
niekde som videl takú čiaru. Pán Špak, nech sa páči, pridám vám 10 sekúnd.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Na pána poslanca Karaffu. Vážim si robotu pána
hlavného kontrolóra, myslím, že som spokojnejší dávno nebol a chcem sa možno
opýtať, že ktoré z týchto pochybení, ktoré teraz čítal kolega, sa nevyskytli zatiaľ na
magistráte?
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči pán Petraško, boli ste aj vyzvaný,
nech sa páči.
p. Petraško, riaditeľ K13: Ďakujem pekne za slovo. V krátkosti by som asi začal tým
najzávažnejším obvinením, ktoré tu padlo a ktoré možno nebolo vysvetlené z mojej
strany alebo nebola podaná nejaká objektívna informácia o to je to, že neboli vyplatené
výplaty načas. Naozaj sme mali s pánom primátorom veľmi ostrú debatu o tom, myslím,
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že som bol asi druhý mesiac vo funkcii riaditeľa, chcel by som možno ešte na úvod
uviesť to, že keď som prišiel do K13, do funkcie riaditeľa, našiel som si prázdny
počítač, prázdny stôl. Vchádzal som z určitých predpisov, ktorými sa K13 má riadiť ako
príspevková organizácia zo Štatútu mesta, zo štatútu organizácie. Jednou z vecí, ktoré
som si teda naštudoval, bolo, že výplatný termín je tridsiateho dňa v nasledujúcom
mesiaci. Zároveň mi nezostávalo nič iné, iba sa spoliehať na ľudí, ktorí tam pracovali.
Neviem, či je na mieste hovoriť o tom a nechcel by som zachádzať možno až do
nejakých takých úplne subjektívnych a možno nie ani úplne pravdivých informácií
a skreslených, ako pán Čop, ale nebolo nejakou mojou myšlienkou vymeniť možno
všetkých ľudí, ktorí tam boli za predchádzajúceho vedenia. Spoliehal som sa na týchto
ľudí, spoliehal som sa na informácie, ktoré som od nich dostával. Je dôležité si
uvedomiť, že K13 nie je organizáciou ako možno iné mestské organizácie, je to
organizácia, kde pracuje okrem 60 zamestnancov ešte 140 brigádnikov, kde sú nočné
práce, kde sú práce cez víkendy atď., čiže štandardom našej organizácie, aspoň tak mi to
bolo povedané, že je, že nejaké dokumenty a celkovo súhrn kolobeh dokladov, kedy
vedúci oddelení schvaľuje tieto práce, nadčasy atď. je, že sa okolo desiateho v mesiaci
dostáva k riaditeľovi, tak sa aj stalo, myslím, že v tom čase som bol služobne mimo
jeden-dva dni, kedy som dokumenty podpísal, následne sme mali, aspoň ja si to takto
pamätám, výpadok internetu, resp. výpadok celý daný ekonomický systém nefungoval
a výplata dorazila zamestnancom okolo sedemnásteho – osemnásteho v mesiaci. Čo sa
týka ďalších obvinení, resp. toho, čo tu padlo na moju adresu, prišiel som zo súkromnej
sféry do organizácie K13, prišiel som s určitou víziou. Tak ako som prišiel v jedenástom
mesiaci do organizácie, zase hovorím, nie je to môj spôsob komunikácie a môj spôsob
práce, na druhú stranu mi nič iné nezostáva, už sa iba bránim, nebudem možno hovoriť
všetko, čo mám na srdci a na jazyku, ale poviem niekoľko vecí. Čo sa týka
podnikateľskej činnosti K13, za rok 2019, teda nastúpil som 04.11., za rok 2019 nebola
vykonaná ani jedna inventúra, v rámci podnikateľskej činnosti, to znamená, prevádzka
gastro, ktorá v K13 je, ja neviem, kaviareň, bufety atď., v priebehu roka neprebehla ani
jedna inventúra. Mnoho nejakých ďalších vecí, ktoré mne ako riaditeľovi neboli po vôli,
museli sme trošku možno prijať na začiatku alebo prijal som nejaké razantnejšie
opatrenia, došlo k výmene určitých ľudí, myslím, že sa to odzrkadlilo aj na výsledkoch.
To, že na konci roka boli robené nejaké nákupy, myslím, že som sa k tomu aj s pani,
ktorá má na starosti a robí to roky, myslím, že aj bola členkou komisie na tvorbu zákona
o verejnom obstarávaní, sme sa vyjadrili nejak spoločne k správe kontrolóra. Bola
predložená, tak ako to bolo povedané, deviateho resp. desiateho, ráno doplnená tá
správa, resp. tá odpoveď a námietky, sú asi na 20 strán, boli vybavené alebo
vyhodnotené v priebehu niekoľkých hodín a v priebehu niekoľkých hodín teda prišla
odpoveď, že sú bezpredmetné. Všetky nákupy, o ktorých sa bavíme a ktoré nemali byť
v súlade so zákonom, boli nákupy do 5.000,- Eur, ktoré zákon o verejnom obstarávaní
takéto zákazky ani neupravuje. Všetky veci boli nakúpené z obchodov, z e-shopov pri
porovnaní cien za bežné cenníkové ceny, čiže neviem, prečo by sme mali hovoriť
o nehospodárnosti. Pravdou je, že sme mali a neviem, že či to začalo a keď to teda
naozaj začalo tým, že došlo teda k nejakému neskoršiemu vyplateniu výplaty,
respektíve k druhej veci, ktorej došlo a možno nebola populárna a nestal som sa
populárnym riaditeľom, bolo aj zníženie, k zníženiu osobných príplatkov u všetkých
zamestnancov. Čiže dnes môžem povedať, že ľutuje a mrzí ma to. Vychádzal som však,
teda v čase, kedy som nastúpil, prebiehala kontrola útvaru kontrolóra, teda tá druhá
kontrola zo strany mesta, kde mi niekoľkokrát opakovane bolo prízvukované, aj tá
samotná správa asi na päť strán upravuje, že osobné príplatky v organizácii K13 sú
neprimerane vysoké. Teda som sa rozhodol urobiť to, že som všetky tieto osobné
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príplatky na úkor tarify znížil. Vychádza to aj z toho, že keď som ašpiroval do funkcie
riaditeľa K13, v programovom rozpočte mesta pre organizáciu K13 bolo
programovaných zhruba, keď si dobre pamätám, 2,5 milióna Eur. V roku 2019 zo strany
mesta bol príspevok pre K13 na úrovni 2,4 milióna, bez toho, aby som ja nejakým
spôsobom mohol zasiahnuť do procesu kreovania rozpočtu na rok 2020. Nám bol
schválený príspevok na bežnú činnosť vo výške 1,1 milióna, čiže dosť výrazná zmena,
dosť výrazný pokles. Okrem toho, to bol teda jeden z dôvodov zníženia osobných
príplatkov, to bol aj dôvod na zrušenie mnohých zmlúv, resp. nepokračovanie
v mnohých zmluvách. A dnes sme na tom tak, v našej organizácii, že pravdepodobne aj
po tej zmene rozpočtu možno budeme vedieť hospodáriť toho roku s príspevkom 1,9
milióna, čo sa bavíme, podľa mňa, o dosť výraznom úspechu, by som povedal. Ďalšou
z vecí po mojom nástupe do funkcie, kedy som sa naozaj spoliehal na informácie od
zamestnancov bolo to, že som sa nejakým spôsobom dozvedel alebo dostala sa ku mne
informácia, že my ako príspevková organizácia nie sme oprávnený žiadať finančné
prostriedky z rôznych grantových schém. Za môjho pôsobenia a myslím si, že aj mojim
osobným pričinením a angažovanosťou, na konci minulého roka sme podali tri žiadosti
o projekt, jednu aj v spolupráci s mestom, kde naozaj, keď som nastúpil do funkcie
v tom jedenástom mesiaci nebola urobená ani čiarka. Ani čiarka na tomto projekte, kde
mesto veľkou slávou oznámilo teda, že sme získali 4,5 milióna Eur, z tohto pre
organizáciu K13 necelý milión Eur. Tak isto sme boli úspešní pri požiadaní o grantov s
Interregu vo výške 200.000,- Eur. To znamená, realizujeme a to, čo sa v K13 nikdy
nerealizovalo, to znamená, sme aktívni v žiadostiach o projekty, zahájené spôsoby
financovania. Prebehli aj rôzne aktivity v rámci K13, keďže sa otvorili možnosti na
realizovanie komerčných podujatí, s ktorými možno zamestnanci v organizácii neboli
spokojní. Na niektoré možno neboli zvyknutí, od niektorých si odvykli. Tieto podujatia,
ktoré sa u nás však uskutočnili, boli z môjho pohľadu veľmi úspešné a v priebehu dňa
alebo noci alebo niekoľkých hodín zarobili pre organizáciu niekoľko tisíc Eur.
Bohužiaľ, veľa takýchto akcií bolo plánovaných aj od mesiaca marec, ale kvôli situácii,
ktorá momentálne je, sa týmito výsledkami, o týchto výsledkoch nemôžeme hovoriť.
Nebudem nejakým spôsobom útočiť a nebudem sa vyjadrovať k petícii zamestnancov,
pretože je tu team ľudí, s ktorými pracujem, sú to moji kolegovia. Myslím, že chvíľu
sme si museli k sebe hľadať cestu a našli sme si ju. Ja mám zase opačný pocit a cítim
z ich strany podporu. Dovolím si vyjadriť sa aj k tomu aj k nejakej mojej neangaženosti
počas korona krízy. Naozaj každý deň som bol v priestoroch kasárni, každý deň som bol
dakde na výmenníku, pokiaľ bol otvorený, každý deň som komunikoval so všetkými
vedúcimi oddelení. Už 10.03., teda ešte 3 dni pred koronou, sme mali poradu, kde sme
prijali opatrenia, z ktorej tu mám pred sebou zápisnicu a ďalšou z vecí je, že mám tu pri
sebe aj papier z 11.03., ktorý mi bol pánom primátorom položený na našom osobnom
stretnutí položený na stôl a ten papier sa volá Vzdanie sa funkcie riaditeľa príspevkovej
organizácie. Bola mi ponúkaná aj dohoda o ukončení pracovného pomeru s nejakým
odstupným. Na to som ja nejakým spôsobom nereflektoval a hovoril som o tom, že na
dohodu sú potrebné dve strany. Neviem, čo k tomu viacej dodať. Pokiaľ ešte máte teda
nejaké otázky. Myslím, že ako po tejto nejakej situácii, kedy som na toto nereflektoval,
kedy naozaj ja som nevidel žiadne rácio a možno nechcem teraz ani nejakým spôsobom
urážať vedenie mesta, ale bola to naozaj vyhrotená situácia na začiatku marca, kedy sme
všetci možno prežívali nejaký stres a sa spoliehali na nejaké sprostredkované informácie
a intrigy a toto nie je môj spôsob komunikácie. Takže zatiaľ asi toľko, pokiaľ som na
niečo zabudol, rád zodpoviem na nejaké veci.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, s faktickými, nech sa páči, pán poslanec
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Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor. Ja mám na
pána riaditeľa tri otázky. Neviem, či sa ich mám pýtať postupne alebo prečítať naraz.
Pán riaditeľ, zvládnete tri otázky? Dobre. Skúsim vám pripomenúť. Prvá je: žiadalo od
vás vedenie mesta, aby K13 sa vydávala vlastné noviny, v ktorých bude obsahovú časť
napĺňať magistrát mesta? Ďalej, kričal niekedy na vás pán riaditeľ alebo primátor na
nejakom osobnom stretnutí? A tretia, že či na zmluve s Artfilm festom je skutočne váš
podpis a či je toto váš podpis a či nám môžete povedať, ako sa dostal do Bratislavy, je
tam aj podpis pána primátora, či ste ho zaslal vy do Bratislavy pánovi štatutárovi
Artfilm fest s.r.o. alebo bol zaslaný z magistrátu. Čiže kapitulácia. Noviny, krik, podpis.
p. Petraško, riaditeľ K13: Tak na prvú otázku je odpoveď áno. Čo sa týka kriku, tak myslím
si, že to by som nejakým spôsobom ako nechcel komentovať. Myslím si, že medzi
chlapmi je normálne, aj keď nejakým spôsobom zvýšia hlas pri nejakej komunikácii,
malo by to byť však vždy vecné. Tu mi možno niekedy vecnosť chýbala a naozaj v tom
momente na začiatku marca tam už nešlo ani o krik, tam už išlo, by som povedal,
možno až o nejaké podmieňovania, ktoré nechcem nazývať inak, že, čo sa stane, ak to
neurobím, ak sa nevzdám z funkcie a v podstate od toho marca to zažívam a zažíva to aj
naša organizácia, čo ma na druhú stranu mrzí, pretože nielen ja, môžem povedať, sa
cítim alebo cítil som sa byť šikanovaný, ale začali byť šikanovaní aj ľudia v našej
organizácii, hej. To znamená zasielanie nejakých žiadaniek o súhlas na Magistrát mesta
Košice na prieskume trhu vo výške od 0,- Eur je už cez čiaru a vzbudzuje to naozaj
vysokú nervozitu u nás v organizácii, takže asi toľko. Ešte tam bol ten podpis. Tak je to
predmetom trestného konania, takže neviem, do akej miery by som sa mal k tomu
vyjadrovať, ale ja sa vyjadrím iba k tomu tak, nie, táto zmluva nikdy nebola doručená
našej organizácii, ja som túto zmluvu nikdy nepodpísal. Na druhú stranu chcem ale
povedať, že nemal by som problém túto zmluvu podpísať. Ale naozaj tento podpis na
tejto zmluve nie je môj a nebol nám ani doručený do organizácie.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Grega, nech sa páči.
p. Grega, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som sa chcel dopýtať jednu vec, že teraz
v prvom rade je pre mňa, môže to byť všetko vymyslené alebo našité na vás, všetko je
možné. Ale fakt je, že tá stratégia nebola odovzdaná včas. Takže jednak by ma
zaujímalo, či tam bola nejaká konzekvencia, lebo to je alfa a omega toto odovzdať. Čiže
na to sa budem, to zoberiem do úvahy pri hlasovaní. A potom sa chcem opýtať teraz
vážne, ako chlap chlapa, že boli ste niekedy pod vplyvom alkoholu vo vašich
priestoroch, chodili ste tam, ja neviem, či na motorke, či na aute. A do tretice, či ste
nehovorili, že to je aj tak jedno, mňa poslanci podržia? Ja len toto chcem počuť.
p. Petraško, riaditeľ K13: Pod vplyvom alkoholu práce, počas pracovnej doby, som určite
nikdy nebol. Dokonca môžem to povedať, že keďže sa veľa akcií sa koná vo večerných
alebo v nočných hodinách, mal som takú informáciu, nejaká dobrá duša mi to povedala,
že sa môžem pripraviť, vzhľadom na to, že som v nejakej nevôli ako u pána primátora,
že sa môže na akejkoľvek večernej akcii stať, že budem podrobený dychovej skúške,
tak som si na to dával obrovský pozor a v prípade, aj že teda sa konala nejaká večerná
akcia, kde som už bol viac-menej ako hosť a dal som si pivo, predtým pre istotu odpísal
a nebol som v práci a určite som sa ja nikdy nejakým spôsobom nevystatoval, že mňa
poslanci podržia. Ja som sa zúčastnil výberového konania tak, že som nepoznal
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žiadneho člena komisie a myslím si, že do momentu, kedy som sa stal riaditeľom
príspevkovej organizácie som poznal veľmi málo aj poslancov a ani dnes nie som
nejakým spôsobom, okrem teda jedného, ktorého poznám dlhodobo, v žiadnom
nejakom kontakte užšom alebo styku.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Dvorský, nech sa páči.
p. Dvorský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja by som sa vás chcel spýtať, ak
ste mali dôvod alebo či je to tak, že ste tak neskoro odovzdali ten svoj podklad, že bolo
nám povedané, vlastne že pán Čop povedal, že ste povedali, že na druhý deň alebo ešte
v ten deň a že to došlo až za mesiac. Ak to je tak, aký ste mali na to dôvod a druhá vec
je, moja otázka je, asi taká, že pripusťme, čisto teoreticky - hypoteticky, že budete ďalej
riaditeľom K13. Keď si to všetko tak preberieme a zistíme, že v podstate ste v nemilosti
primátora, že napísali na vás petíciu a etc., etc., či sa vám bude chcieť tam pracovať
alebo ako sa budete cítiť, ako tam budete pracovať? Ďakujem.
p. Petraško, riaditeľ K13: To som sa nevyjadril aj v predchádzajúcej, áno priznávam to,
sypem si popol na hlavu, stratégiu som neodovzdal v termíne. Na druhú stranu, zo
strany mesta som začal byť vyzývaný o to podanie tej stratégie už v tom čase, kedy tá
komunikácia prestala byť normálnou, to znamená v čase okolo desiateho – jedenásteho,
nie, neviem vám presne povedať, tretí, kedy sme skúr už riešili dôsledky korona krízy
a to že som ju odovzdal možno neskôr a tak neskôr, to už bola moja hlúposť a možno
nejaká ukážka v tom čase alebo rebélia z tej strany, že naozaj ako ten vzťah, tak ako tá
komunikácia jednoducho nebola normálna. Tak isto aj všetky tie návrhy na stretnutia
s pánom primátorom. Keď sa s niekým trikrát stretnete a keď bez toho, aby bola
nejakým spôsobom ohlásená téma stretnutia a jediným predmetom stretnutia je to, aby
ste sa vzdali funkcie, tak na tie ďalšie stretnutia už bez toho, aby bola nejakým
spôsobom ohlásená téma stretnutia, nemá zmysel ani chodiť, pokiaľ sa tej funkcie
nechcete vzdať. Čo sa týka môjho ďalšieho pôsobenia v K13 ako v organizácii, či
budem mať chuť? Mal by som chuť dokončiť rozbehnuté projekty a vychádzať
s vedením mesta normálne, na druhej strane cítim potrebu a to už aj dnes tu bolo
povedané, nielen pri organizácii K13, ale aj pri ostatných mestských podnikoch si jasne
zadefinovať pravidlá hry, jasne si zadefinovať, že keď niekto je zodpovedný za vedenie
organizácie a keď sa zodpovedá mestskému zastupiteľstvo, tak že to tak jednoducho
musí byť. Za týchto podmienok by som bol veľmi rád, keby rozbehnuté veci a projekty,
ktoré sme pripravovali, by som mohol teda dokončiť: A keď sa bavíte o nejakých
sankciách alebo neviem presne, ako ste to povedali, tak dá sa povedať, že už od začiatku
štvrtého mesiaca znášam, to je jedna z ďalších vecí, znášam to, že mám znížený plat
o dve tretiny, hej. O dve tretiny približne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota, nech sa páči, s faktickou.
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Ja sa chcem opýtať
na tie osobné príplatky, že v akej výške respektíve o koľko percent boli znížené tie
osobné príplatky plošne.
p. Petraško, riaditeľ K13: Keďže som si v podstate vykladal ten zákon tak, že osobný
príplatok nárokovateľný nie je, osobné príplatky boli znižované všetkým zamestnancom
na takej úrovni alebo v takej výške, v akej výške im bol zvýšený tarifný plat. To
znamená im ostala na rovnakej úrovni ako v roku 2019. Nedá sa povedať, že je to 10 %.
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Karaffa.
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Dve otázky a ešte jedno
doplnenie. K tomu, k tej stratégií pán riaditeľ, aby sme si to teda ujasnili, lebo mám v
tom trošku zmätok, dali ste tej svojej asistentke pokyn na odoslanie alebo nie?
p. Petraško, riaditeľ K13: Nie, nedal som taký pokyn.
p. Karaffa, poslanec MZ: Dobre. Druhá otázka. Aké projekty ste, keďže hovoríte, že by ste
rád pokračovali vo svojej práci, aké projekty ste vy osobne za to svoje pôsobenie
rozbehli v K13?
p. Petraško, riaditeľ K13: Ja osobne v K13 od toho nástupu v jedenástom mesiaci, som
rozbehol projekt UIA, o ktorom ste boli informovaní v poslednom čase aj v médiách,
ktorý sa týka z veľkej časti aj budovy Bravo, ktorá sa nachádza v kasárňach
Kulturparku, z ktorej sa má stať, aspoň pre mňa teda a mojou víziou teda, jeden z
najatraktívnejších coworking nových priestorov a možno na Slovensku, keď nie, tak
určite od Bratislavy na východ. Ja osobne som sa angažoval v rámci prípravy tohto
projektu, tzn. písal som ho, pripravoval som ponuky, bolo to na začiatku dvanásteho
mesiaca, bol som v Bratislave v organizácii, ktorá to pripravovala. Autorom myšlienky
je celkového projektu je pán Hladký a myslím si, že aj pán Gibóda bol súčasťou tohto,
takže môže to potvrdiť. A tak isto aj tie dva projekty, o ktorých sme sa bavili Interregu.
Jeden bol na zabezpečenie, dá sa povedať, hmotných statkov pre Polievkový festival,
tento projekt nevyšiel, vyšiel však projekt na budovanie kapacít v rámci cezhraničnej
spolupráce projektov Interreg.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota, nech sa páči.
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Ja len dám do
pozornosti, že od 01.01.2020 bol novelizovaný zákon č. 553/ 2003 Z. z. o výkone prác
vo verejnom záujme, kde sa zmenilo znenie § 10, je tam nový odsek 2, ktorý
ustanovuje, že osobný príplatok je možné zvýšiť, znížiť alebo odobrať na základe
úrovne kvality plnenia pracovných úloh. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pán námestník.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za slovo. Dámy a páni, ako predseda
výberovej komisie, ktorá odporučila primátorovi mesta, nakoniec vlastne aj na
rozhodovanie zastupiteľstvu, som predsedal tejto komisii, ktorá vyberala budúceho
riaditeľa organizácie K13. V tom čase a musím úprimne povedať aj na prekvapenie
mnohých z vás, vyšiel z tohto výberového konania pán Petraško a nie, povedzme si
úprimne, jeho protikandidátka. Aj to z môjho pohľadu bolo signálom toho, že
nevyberáme ľudí podľa nejakej možno predchádzajúce iba skúsenosti, ale chceme sa
dívať dopredu a hľadať kvalitných ľudí. Pán riaditeľ po tom, čo bol nominovaný
a vlastne aj zvolený, opakovane pri mnohých situáciách a príležitostiach, keď sme sa
spolu stretli, tak ma prosil a vlastne apeloval na to, aby sme mu dali dôveru a že
uvidíme ako táto organizácia porastie, uvidíme ako tejto organizácie sa bude dariť. A
vlastne dôvera je to, čo sa tu spomína a tiahne ten lajtmotív už od rána tohto
zastupiteľstva a vlastne prešiel až do tohto bodu. Á pán riaditeľ má pravdu v tom, že
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ako zástupca organizácie K13 sa, musím osobne povedať, aj veľmi aktívne podieľal na
tom, aby sme stihli dokončiť prihlášku UIA a aby tento projekt zo strany K13 bol
pripravený. Tu svoju aktivitu odviedol a potom nastal určitý zlom. Ak sa bavíme o
meškajúcich výplatách, ktoré sa tuná spomínali, opäť je to otázka nejakej dôvery a
hlavne komunikácie. Ak niečo mešká a hlavne tak podstatné pre zamestnancov, ako je
to výplata, dá sa to odkomunikovať smerom k týmto zamestnancom a ja tak isto, ako
pán primátor, máme túto skúsenosť z MČ Sever, kde sme prenastavovali výplatný
termín a veľmi citlivo sme pristupovali ku komunikácii so zamestnancami, aby títo
neboli prekvapení z toho, že túto výplatu dostanú neskôr a v inom termíne. Čo sa týka
ďalšie pôsobenie, pán riaditeľ K13 vo vzťahu ku zamestnancom, je to plne v
kompetencii pána riaditeľa, čo sa týka riešenia zamestnancov a to, že áno na jednej
strane vznikne nejaký protitlak voči nejakým zavádzaným zmenám, je očakávateľné, ale
keď 80 % organizácie vám vysloví nedôveru, je to teda aj zamyslenie nad tou, malo by
to byť určitou spätnou väzbou. Avšak nemôže byť spätnou väzbou to (pozn.: zaznel
zvukový signál) ...poprosím ešte o 3 minúty. Nemôže byť spätnou väzbou to, ak mi volá
zamestnankyňa organizácie a pýta sa ma, pán Gibóda, čo bude s mojím ďalším
pôsobením v K13? Pán riaditeľ povedal, aby som sa vás opýtala. Tak toto pre mňa, za
mňa, nemá fungovať. Pán riaditeľ plánoval riešiť aj výšku nájomného ešte v minulom
roku v rámci priestorov K13 a bohužiaľ ako predseda OOCR som sa dozvedel minulý
týždeň, že tejto organizácii Visit Košice bol ponúknutý priestor a po viac ako týždni
stále neviem aká je tá cena, za ktorú si táto organizácia môže prenajať priestor a už
týždeň sa naťahujeme a predstavenstvo stojí a nevie, prešľapuje na mieste a potrebuje sa
rozhodnúť. Pri komunikácii s riaditeľom magistrátu a primátorom došlo aj k sprísneniu
nároku na reporting zo strany pána riaditeľa a bol som prítomný niekoľkých týchto
stretnutí a keď tu páni poslanci poukazujú a pán poslanec Djordjevič teraz nie je, ale
poukazujú na to, že bol cvičený ako žiačik, no viete, keď vám niekto nechodí na
stretnutia a nereaguje na bežné požiadavky, tak ako všetci ostatní riaditelia reagujú na
požiadavky stretnutí, tak musíte trošku sprísniť ten prístup a žiadať o väčšiu kooperáciu
a zo strany pána riaditeľa mohlo to byť riešené práve tým proaktívnejším prístupom. A
na záver a mňa veľmi mrzí, že pán Djordjevič nedáva pozor, poprosím ho. Pán poslanec
Djordjevič, budete nasledovať po mne aj s pánom poslancom, resp. už ste sa odhlásil,
ale s pánom poslancom Špakom. Ja vás len chcem poprosiť, páni poslanci, prestaňte
spájať a fabulovať informácie, ktoré s týmto prípadom nemajú nič spoločné. Pán
Djordjevič tu spomína cesty do Číny, do Osla, do Paríža. Do Číny sme neboli na
náklady mesta, ale, na náklady organizácie, resp. mesta, ktoré nás pozývalo takisto ako
všetky ostatné mestá v rámci UNESCO Creative City siete, ktoré boli pozvané. Do Osla
som cestoval na základe pozvania, respektíve programu ministerstva životného
prostredia, tak ako mnohí iní zástupcovia miest zo Slovenska a do Paríža som, pán
poslanec, cestoval vďaka tej cesty do Číny, kde je UNESCO pozvalo zástupcu mesta
Košice, aby na City Days vystúpil a prezentoval na mesto Košice. A ak toto nie sú pre
vás dostatočné argumenty, že dobre reprezentujeme mesto a snažíme sa v zahraničí
vytvárať čo najlepší obraz a vďaka tomu aj takéto projekty ako UIA uspejú, môžu
uspieť, tak veľmi ma to mrzí, ale spájate nespájateľné. Vráťme sa k podstate a podstata
je tu pred nami, bola v správe kontrolóra, bola v mnohých iných informácie, ktoré tu
zazneli aj zo strany riaditeľa magistrátu. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Grega, nech sa páči.
p. Grega, poslanec MZ: Faktická poznámka. Na tie kaskadérske kúsky na tej motorke, či ste
to boli vy naozaj, nejaký dvojník alebo...Lebo neviem, či nejaký záznam existuje, tak
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treba fakt chlapsky odpovedať.
p. Petraško, riaditeľ K13: Ja by som ešte na chvíľočku reagoval, že ponuka o tom, že ponuka
na Visit Košice išla hneď obratom po dohode za cenu za metre štvorcových za nájom.
p. Polaček, primátor mesta: Týždeň sa už čakalo.
p. Petraško, riaditeľ K13: Hneď po dohode, kedy bolo povedané, tá ponuka išla. Čo sa týka
toho, že nejaká zamestnankyňa volá a niečo reprodukovane hovorí, pán Gibóda, to
naozaj z takýchto vecí vznikajú potom nejaké nedorozumenia, atď.
p. Polaček, primátor mesta: Odpovedzte pánovi poslancovi Gregovi, prosím.
p. Petraško, riaditeľ K13: Čo sa týka toho pán Grega, čo sa vy pýtate, bol pripravovaný
v rámci areálu kasárni moto zraz, kde bola vystavená motorka na reklamné, resp.
propagačné alebo neviem prípravu promo materiálov. V čase, kedy som bol dôrazne
upozornený na to, aby takéto veci sa tam nediali a nestali, všetci účastníci alebo
organizátori toho zrazu boli odcestovaní niekde na lyžovačke a tú motorku som ja po
záverečnej dobe v kasárňach, keď bol uzavretý areál, premiestnil mimo areálu, nakoľko
mám na to oprávnenie, to je celé. Takže to nebola nejaká zbesilá jazda, ako si vy
predstavujete.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc.
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len malá poznámočka, lebo dneska tu padol
projekt UIA za 5 miliónov. Ja viem, že na tom spolupracovalo veľa ľudí a každý si chce
pripísať zásluhy, ale chcem to uviesť na pravú mieru. Michal Hladký je to meno, vďaka
ktorému máme tie peniaze, ak by nebol Michal Hladký, nechcem nikomu znižovať
prínos, ale nemali by sme ten projekt. Lebo on to celé vymyslel, našiel, jeho sociálne
kontakty nám k tomu pomohli. Čiže jemu môžeme ruky, nohy bozkávať.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne za poznámku. Ešte pán poslanec Špak, nech sa
páči.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Chcel som reagovať iba na pána riaditeľa, ale keď
už ma tu spomenul pán námestník, tak sa pripomeniem. Ja spájam len spojiteľné veci a
to, že som spojil tie Apple hodinky, jeho Apple hodinky, ktoré za naše peniaze kúpil,
tak som to spomenul. Lebo keď dám kolegyni peniaze firemné a ona si kúpi za to
hodinky, ktoré mi na záchode dvihne, tak budem radšej, že si kúpila tie hodinky ako to,
čo do toho záchoda pustí. Takže pánovi riaditeľovi by som urobil takú otázku, čudujem
sa vám, že tu ešte ste? Mňa keby takto tlačilo celé to osadenstvo hore, už dávno by som
im ukázal to, čo ukazovali na tých tričkách niekedy, viete tú ruku hore. No a chcem sa
opýtať, či fakt ste tak zanietený pre túto organizáciu a chcete pre ňu makať a máte takú
víziu, že to dokážete teraz všetkým za 2 roky, že to bude zázrak alebo mať niečo pevne
v rukách a preto ste v takej flegme vlastne ,v takej istote. Fakt nerozumiem, prečo tu ste.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota má faktickú.
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Poprosím kolegov, aby
nenaťahovali čas. Ďakujem.
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Horenský nech sa páči.
p. Horenský, poslanec MZ: Dobre, takže ja sa budem pýtať. Mám dve otázky. V podstate ste
tvrdil, že žiadnu pripravovanú stratégiu ste neodovzdal svojej asistentke. Ja keď som si
čítal materiály, konkrétne to je k vášmu bodu, budem citovať: doktor Petraško na otázku
primátora, prečo nebolo z jeho strany odovzdaná na mesto ním prepracovaná stratégia
včas odpovedal: prepracovaná stratégia bola ním vypracovaná v niekoľkých
alternatívach a nemôže za to, že si jeho asistentka neplní úlohy. On prepracovanú
stratégiu asistentke odovzdal. Pýtam sa len preto teraz, lebo niekto tu musí zavádzať.
Nehovorím, že kto. Ale niekto tvrdí jedno, niekto druhý a nejak si to odporuje. To je
jedna otázka, či to môže vysvetliť a druhá otázka, keďže na ostatné už v podstate ako
tak bolo odpovedané, aj petícia hovorí o tom alebo z jedných hlavných dôvodov je, že
je tu neadekvátne, invektívne správanie sa voči zamestnancom respektíve bossing na
pracovisku. Viete to vyvrátiť alebo potvrdiť? Ďakujem pekne.
p. Petraško, riaditeľ K13: To je vec, ktorá sa ako veľmi ťažko nejakým spôsobom vyvracia
alebo potvrdzuje, nemyslím si, že je to môj spôsob komunikácie, nejaký bossing. Ja
skôr si myslím, že ja som zažil to, čo ja som zažil na vlastnej koži od vedenia mesta, tak
toto bol skôr bossing a skôr si myslím, že sú to moji rovesníci, s ktorými dá sa povedať,
že mám už možno toho času mám aj priateľský vzťah, kolegovia a hlavne tí, s ktorými
najviac komunikujem. A čo sa týka toho zápisu, tak ja som ten zápis netvoril, naozaj
bola to vyhrotená situácia, extrémna a neviem presne, čo sa tam povedalo, ja som
nejakú zápisnicu, ktorú vy ste čítali, nebol pri jej tvorbe, že nikto tam zápisnicu
nespisoval a ja som ju nepodpisoval určite.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Ténai.
p. Ténai, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja len krátko doplňujúcu informáciu.
Na komisiu kultúry mestského zastupiteľstva bola stratégia predložená na poslednom
stretnutí, to znamená 11.06.2020. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ok. Ešte pán námestník.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán riaditeľ, ja som vám chcel
položiť už iba jednu otázku, ale na to, čo ste teraz odpovedali pánovi poslancovi
Horenskému, ja som bol na stretnutí, kde bolo po tom zápise, už tento zápis bol
vyhotovený, kde ste sedeli vy, riaditeľ magistrátu a primátor, kde ste zopakoval teda na
tú otázku, ste zopakoval to isté, čo je v tom zápise a to ma veľmi mrzí, že napriek tomu,
že som bol pri tom, keď ste to druhýkrát povedal očividne, dnes poslancom tvrdíte niečo
iné. Možno o to dôležitejšia je tá posledná moja otázka. Čo mienite zmeniť v tom, keď
si chcete získať dôveru vedenia mesta, ale aj poslancov mesta, aby vás ponechali v tejto
funkcii vzhľadom na tie všetky výhrady, ktoré tu dnes zazneli a vzhľadom na tú
nedôveru, ktorú dnes voči vašej osobe pociťujeme? Ďakujem.
p. Petraško, riaditeľ K13: Pozrite, nikto nie je bez chyby a určite nejaké chyby po nástupe do
funkcie zo súkromnej sféry som učinil aj ja. Myslím si, že v prvom rade by tá vec mala
nejakým spôsobom mala začať vzájomne a mala by začať nejakou vzájomnou
komunikáciou medzi nami, ktorá by bola normálna. Pretože myslím si, že zo začiatku to
fungovalo a až do nejakého momentu, kedy začali, ja to teda hodnotím tak, ako útoky na
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moju osobu, tak sa začali veci kaziť.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ešte skôr ako pán Strojný príde, poprosím pani
Alenu Dudovú, aby prišla tu prišla k tomuto mikrofónu, ja jej tiež položím pár otázok,
lebo nevládzem počúvať niektoré veci. Pán poslanec Strojný, nech sa páči.
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Veľmi som váhal či vystúpiť alebo nie, ale
bohužiaľ musím. Nedá mi to, neodpustím si. A aj takú krátku retrospektívou, možno
podobnú, ako mal pán riaditeľ, ale trošku z iného súdka. Teda pohľad do minulosti a nie
tak dávnej. Počas koaličných rokovaní pred voľbami sa ťa vtedy, pán primátor, niekto
opýtal, ako budeš riešiť riaditeľov podnikov. Povedal si, že sa urobia transparentné
výberové konania, s čím každý súhlasil, každému to bolo sympatické. Nastala krátka
debata a polemika o tom, kto by mal mať a akú kvalifikáciu a predpoklady na výkon
funkcie. Diskusia sa ukončila s tým, že predsa to sa bude riešiť potom. Potom už ale
neprišlo. Ako už je známe, vybrali sa nejaký poverení riaditelia, ktorých sme odsúhlasili
a neskôr sa meškalo s výberovými konaniami na tých nových. Napriek tomu, že sa
meškalo a v tom období sme interne pripomienkovali, sme ako klub KAN dostali
podklady 48 hodín pred vyhlásením. Deadline sme mali štvrtok 9:00 a keď sme zistili,
že o desiatej si ohlásil tlačovku, pochopili sme, že to bola proforma. Aké pripomienky
by ste asi zapracovali za hodinu, však? Prišli výberové konania a moja podmienka ako
predsedu klubu bola, aby sme pri každom výberku mali zástupcu. Nepáčilo sa vám to,
namietali ste, že to bude zle vyzerať, čo na to opoziční poslanci a že pri výberku
poslanci budú, ale budú navolení z komisii. V poriadku, ustúpili sme. Mali sme ale
jednu, jedinú personálnu podmienku do tej komisie, prebehla voľba a schválený bol kde
kto, iba poslanec nášho klubu nie a to bol jeden jediný najlepší odborník v danej
problematike v tejto budove. Nikto to nerozporoval. O tom, kto vtedy pochybil, sa
viedli polemiky ešte týždeň a mne to vtedy bolo jedno a je mi to jedno aj dnes.
Podstatný bol výsledok a ten bol taký, že naša jediná skromná požiadavka splnená
nebola. Nevadí, predýchali sme. Prišli výberové konania a tie vygenerovali nejakých
kandidátov. Ako už býva zvykom, mená z toho sme dostali za 5 minút 12 a mali sme 48
hodín na to, aby sme zistili, koho ste vlastne vybrali. Zvolali sme narýchlo klub a dali
na stôl kto, čo zistil a zistili sme, že dvoch zo štyroch kandidátov nepodporíme. Chcel
som ti, pán primátor, férovo oznámiť, ale pochopenia som sa dočkal. Nechcel si
aktivizovať to, výberová komisia síce vybrala, ale poslanci majú právo schváliť alebo
neschváliť. Povedal mi, že sa zariadiš ináč. A druhý deň si zavolal novinárov a v média
sa objavili vyjadrenia aj takéhoto typu: Priznám sa, že som sklamaný, situácia je vážna,
tu naráža naša čestnosť a snaha dostať čo najlepších ľudí do verejného priestoru na
politikárčenie, prečo sa nenájde dostatočný počet poslancov, aby zahlasovali za dobrú
vec, čiže transparentnosť áno, ale ak to dopadne, ako chceme. Keby som to mal
odľahčiť, tak poviem, ideme žrebovať dovtedy, kým nevytiahneme sedmičku... (pozn.:
zaznel zvukový signál) ...poprosím ešte o jeden vstup. Prepáčte, ale takéto hry ja
nehrám. Namiesto toho, aby si vypočul naše rady, aby si možno priznal, že ani to
najtransparentnejšie výberové konanie nie neomylné a že poslanci majú zákonné právo
nezvoliť, aby nespadla tá aura dokonalosti z voľby riaditeľov, zvolil si si cestu
osočovania, kde si sám seba postavil do role toho najčestnejšieho a ostatných, vrátane
mňa, do role akéhosi záškodníka, čo politikárči a snahou ovplyvniť výberové konanie.
Využil si mediálny tlak na presadenie svojich zámerov. A na druhý deň ráno sme mali
krátku poradu klubu a povedali sme si, ok, chceš, nech sa páči, tvoj výber. Ty s tými
riaditeľmi budeš robiť. A okrem kandidáta, pri ktorom ste porušili vlastné pravidlá,
prešli všetci. Traja zo štyroch. Ubehlo 5 mesiacov a s jedným z nich, podľa teba najlepší
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z najlepších, ako sa to vtedy tvrdilo, je problém. Síce nielen s ním, ale myslím, že z
troch pôvodne vybratých, len s týmto. A viete, čo? Mám sto chutí povedať, že užite si
ho. Užite si tu svojim mediálnym tlakom vydupkanú nomináciu až do konca. Ale v
záujme rozumného fungovania podniku, v záujme zamestnancov, v záujme Košíc to
neurobím. Ja nepotrebujem za každú cenu dosiahnuť svoje a viem odpustiť to, čo ste
vtedy spravili, ale nezabudnem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ešte pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. pekne Ďakujem pekne pán primátor. Ako
budem reagovať na poslanca Strojného, ktorý naznačil, že ako on osobne alebo jeho
klub bude hlasovať, ale ide tu o to, že ako aj pán riaditeľov vyjadril, že ľutuje niektoré
veci, ja by som to tiež si dovolil zhrnúť, ale ja viem aj do minúty. Ja to vidím tak, že je
to, keďže vidím pripravenú pani vedúcu riadenia mestských podnikov, ako ďalší pokus
o verejnú popravu ďalšieho riaditeľa, ako bola tu doobeda snaha pri dopravnom
podniku, ale tento riaditeľ sa vzoprel, nechcel robiť propagandistické noviny, od vtedy
sa stal nepohodlným, rozprával som sa so zamestnancami, povedali, že to nebolo
v poriadku, vidia zlepšenie. Každý si zaslúži druhú šancu.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, najprv pán poslanec Strojný.
p. Polaček, primátor mesta: Verím v transparentnosť a nechcem ju opustiť, ale je pravda, že
čím viac je transparentnosti, použijem slová pána Rovinského, tým viac je otázok a tak
ako sa dá dôvera nadobudnúť, sa dá dôvera aj stratiť. Poznáme to všetci, či už voči sebe
a podobne. Máme desať mestských podnikov, s dvoma riaditeľmi to jednoducho
nefunguje, na 80 % tá transparentnosť, ten výber, tie všetky veci nám vyšli, teda si
myslím, že stále má zmysel to transparentne robiť. Robiť tak, aby tie výbery boli,
jednoducho nie vždy a tí, čo podnikali, ja som podnikal, koľkokrát sa nám podarilo
vybrať kolegov, zamestnancov a po troch mesiacoch ste prišli na to, že ste sa mýlili.
Myslím, že túto skúsenosť každý, kto vyberal ľudí, má. Je to proste tak. Poďme ale ku
základnej veci, lebo neodzneli tu tri alebo štyri základné skutočnosti, ja som pani
vedúcu preto poprosil, aby tu bola, aby potvrdila, ak naozaj tu začneme nejakým
spôsobom doťahovať, bola pri dvoch tretinách možno rozhovorov s pánom riaditeľom,
zápisy robila ona, teda myslím si, že aj ona si...
p. Dudová, vedúca referátu riadenia obch. spoločností a mestských organizácií: Áno, osobne
som ich robila.
p. Polaček, primátor mesta: ...osobne ste ich robila, nenechá si skákať asi po hlave s tým, že
tie zápisy nie sú v súlade s tým, čo tam bolo urobené. Naozaj v tomto, prosím, sa
obhájte vy, lebo myslím, že je to dôležité
p. Dudová, vedúca referátu riadenia obch. spoločností a mestských organizácií: Áno, bola
som osobne na týchto stretnutiach, robila som tie zápisy a všetko, čo tam je napísané, je
pravda.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Podstatné, kedy sme s pánom riaditeľom prišli
prvýkrát do konfliktu, neboli výplaty, neboli stravné lístky, ale bolo upozornenie pána
hlavného kontrolóra na to, že pán riaditeľ porušil zákon § 10 zákona 552/2003 O
výkone práce vo verejnom záujme a to tým, že vedúci zamestnanec je povinný
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deklarovať svoje majetkové pomery v podaní majetkové priznania do 30 dní od
ustanovenia do funkcie, ďalej vždy do 21.marca. Pardon, toto bola posledná vec, k nej
sa ešte dostaneme. Ale to, že v obchodnom registri stále figuroval ako konateľ, na to nás
prišiel upozorniť pán hlavný kontrolór. Mal to urobiť do 30 dní po tom, ako funkciu
prevzal. Ani po štvrtom mesiaci v marci nám nevedel preukázať a nás stále z týždňa na
týždeň posúval, že to má v poriadku, že nám doručí doklady, tak ako tú stratégiu a my
sme mesiace, týždne čakali, kolegyňa to vie, lebo mu vypisovala listy, riešila, aby sme
dostali dokumenty o tom, že tie zápisy v Obchodnom registri je boli urobené správne a
nie a nie, aby sme sa ich dočkali a boli tam série výhovorok. Pán riaditeľ odmietal
chodiť na stretnutia s primátorom tvrdí, že nevedel prečo, ale riešili sme toto. Popri tom,
ako sme to riešili, kolegovia z K13 na nám oznámili, žiadali, máme problém
s výplatami, poďme to riešiť a kolečko začalo. Takto nejak. Tam niekde. To, že 5
mesiacov pán riaditeľ nebol vymazaný z Obchodného registra Slovenskej republiky ako
štatutár, ktorý nemá tam byť. Nevedel nám dokázať doklady, dnes tam už napísaný nie
je, som to teraz pozrel, ale jednoducho hodnovernosť dokumentácie v tom čase
a dodnes, jednoducho ja s ňou nesúhlasím a ju spochybňujem. Spochybňujem všetky
argumenty, ktoré nám dával, lebo to boli len výhovorky. Výhovorky typu, keď nepríde
na stretnutie, raz ma bolí noha, raz ma bolí ruka, raz idem k zubárovi. Neskutočné,
detinské. Nedá sa tak pracovať. No a samozrejme vyvrcholilo to naposledy, kedy som
povedal to, čo som začal čítať, pán riaditeľ si nesplnil ani ústavný zákon a to je ani
majetkové priznanie tak, ako je vedúci zamestnanec, podal a urobil tieto zákonné kroky.
Toto nielen o tom pochybenia, ktoré našiel pán hlavný kontrolór o tom, že sme strácali
týždne stretnutí, čakaní, argumentov, mám to, donesiem, zajtra, ešte idem overiť k
notárovi, aby ste to mali overené a takto plynuli týždne, týždne, týždne. A takto
podobne argumentujú vlastne aj zamestnanci K13, keď si pozrieme, čo všetko vytýkajú
a to je presne veľmi podobné rušenie pracovných stretnutí, absencie pracovných porád,
nevhodná komunikácia s partnermi, tých bodov tu je 20 a to naozaj verím, že aj
kolegyňa, keď si pozrela petíciu videla tú paralelu v tom, ako pán riaditeľ sa správal
k magistrátu, k úlohám, ktoré sme mu dávali, k dokumentom, ktorý to je povinný zo
zákona, resp. na základe uznesení mestského zastupiteľstva doručiť, tak sa robiť nedá.
Nepôjdem do detailov, tie prílohy tam máte, je ich tam spústa, verím, že kto chcel si
pozrel a kto to nechcel, asi to ani nepozrie, takže zbytočne nechcem vás obrať o čas, je
tu fakt horúco a už asi všetci by sme chceli ísť rýchlejšie. Pán poslanec Špak, nech sa
páči.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som jednoduchú vec chcel poprosiť
a ďakujem aj kolegovi za mnou sediacemu, že ma poučil, že študuje právo predsa len,
viac ako ja v tejto veci. Chcel by som vás poprosiť, aby posledné slovo ste dali
obžalovanému. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc.
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Mne tiež nedá povedať jednu vec, prepáčte,
trochu podpichnem, ale chápem, že človeka vynervuje, keď mu neodpovedajú pár
týždňov. Ja nemám odpoveď od riaditeľa od 21.06.2019 napriek tomu, že som poslal tri
listy, desať e-mailov. Viete si predstaviť, že rok a pol by vám neodpovedal riaditeľ?
Budete mať rovnaký meter na riaditeľa magistrátu ako máte na riaditeľa podniku?
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, nechcem sa s vami doťahovať, ale pán riaditeľ vám
neodpovedal preto, lebo sa s vami stretol niekoľkokrát osobne. Nie, nie je toto férové
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teraz, to nie je férové, lebo ste sa stretávali osobne a osobne ste si na stretnutiach veci
povedali. Pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Rovnako ako kolega poslanec Lörinc by
som bol rád, ak by posledné slovo dostal obžalovaný, ale čo sa týka obvinení, ktoré boli,
pardon, nie obvinení, ale zistení útvarom hlavného kontrolóra, tak o jedno alebo dve
obvinenia mal menej magistrát, čiže myslím, že to asi bude spieť k tomu, že aj k vám,
ale vy ste si... chcel som povedať, že aj k nám príde petícia, ale pán primátor, vy ste si
istý, že tých 70 tis. podpisov je ťažké zohnať. Ale myslím si, že aj za takéto správanie sa
k riaditeľovi si to zaslúžite.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc.
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán primátor, áno, máte pravdu, sedeli sme
spolu, odpoveď riaditeľa Magistrátu mesta Košice ja neviem, prezistím, dáme vám
vedieť, pošlem zápisnicu. Bol tam pán Kaščák, asistent, ktorý mal poslať zápisnicu,
čakám od septembra, bol tam so mnou prednosta, môj zástupca, čiže mám na to
svedkov, podobne ako tu bola svedčiť pani, že neviem, prezistím, uvidíme. To počúvam
rok a pol.
p. Polaček, primátor mesta: Ok, ďakujem pekne. Dáme hlasovať alebo chcete ešte pána
Petraška? Pán Petraško, minúta.
p. Petraško, riaditeľ K13: Tak ďakujem pekne za tú minútu. Pán primátor, aj tie niektoré
slová, ktoré ste teraz použili, naozaj to všetko považujem iba za zámienky, tak isto ako
to, že som vám nedoručil doklady o vzdaní sa funkcie a kedy zapísal obchodný register.
Dnešného dňa vidíte, že všetko bolo tak, ak som vám predkladal. Je to naozaj ťažké aj
pre mňa aj pre organizáciu prežívať tieto posledné mesiace. Som veľmi rád, že som sa
tu mohol postaviť, nejakým spôsobom sa pokúsiť aspoň obháji. Je na mieste otázka,
prečo chcem ďalej zostať v tejto pozícii. Myslím, že v tejto pozícii chcem zostať alebo
chcel som, aby nastala táto situácia preto, že som cítil z jednej strany podporu ľudí z
prostredia, možno aj niektorých poslancov a možno teda aj niektorých zamestnancov
a nechám to na vás, páni poslanci.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ak sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram
rozpravu o tomto bode a poprosím návrhovú komisiu.
p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie Mestského
zastupiteľstva v Košiciach: „Mestské zastupiteľstvo Košice podľa § 10 ods. 3 písm. j)
zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov v príspevkovej
organizácii K 13 - Košické kultúrne centrá, Kukučínova 2, 040 01 Košice, IČO:
00691135 za A) odvoláva riaditeľa príspevkovej organizácie JUDr. Tomáša Petraška ku
dňu 30.06.2020; za B) poveruje s účinnosťou od 01.08.2020 zastupovaním štatutárneho
orgánu príspevkovej organizácie do najbližšieho rokovania Mestského zastupiteľstva v
Košiciach Ing. Martina Daniho.“ Všetko.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 71 -

za: 14, proti: 2, zdržali sa: 14
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p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh neprešiel.
--Bod č. 16
Informácia o nákladoch zimnej údržby v uplynulom zimnom období (2019 – 2020)
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram rozpravu. Ak sa do rozpravy nik nehlási,
uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 10 ods. 3 zákona 401 o meste Košice v znení neskorších predpisov berie na
vedomie Informáciu nákladoch zimnej údržby v uplynulom zimnom období za roky
2019 – 2020.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 72 -

za: 26, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý.
--Bod č. 17
Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Creative Industry
Košice, n.o. za rok 2019
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram rozpravu. Ak sa do diskusie nikto nehlási,
uzatváram. Poprosím návrhovú komisiu o návrh.
p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh uznesenia: „Mestské zastupiteľstvo
v Košiciach podľa § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice berie na vedomie Výročnú správu o
činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Creative Industry Košice, nezisková
organizácia za rok 2019.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 73 -

za: 28, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne.
--Bod č. 18
Technologický a inovačný park Košice (TIP - Košice)
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči otváram k tomu bodu rozpravu, nech sa páči. Ak sa
do rozpravy nik nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisie o návrh
uznesenie.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo Košice podľa
ustanovenia § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice po a) berie na vedomie informáciu
o Technologickom a inovačnom parku Košice, po b) žiada primátora mesta Košice
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zabezpečiť všetky nevyhnutné kroky pre vstup mesta Košice do záujmového združenia
právnických osôb v zmysle predloženého materiálu.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 74-

za: 28, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.
--Bod č. 19
Projekt Housing First pre rodiny v Košiciach
p. Polaček, primátor mesta: Otváram rozpravu. Ak mám správnu informáciu, sú tu dievčatá
z projektu. Ak by boli nejaké otázky, veľmi radi zodpovedia. Pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Takto, predošlé 3 body krásne, zľahka sa prešli a nechcem vôbec
brániť a vôbec žiadne debaty začínať, mám jednu, jedinú pripomienku, aby som tu zase
nevyznel, že som orientovaný nejak proti ľudí ľuďom v ťažkej situácii. Mám jednu,
jedinú podmienku a to je tá, že pri tomto testovacom projekte, ak budete chcieť,
nechcem to nazvať problematickú, ale rodinu z tejto kategórie, o ktorej prerokováva ten
bod, tak by som poprosil, aby sa v bytových domoch prejednal zámer mesta, lebo
budete tu mať petície, to vám dávam svoje šesťročné skúsenosti poslanca. Pán Gibóda
kýve, že nie, rád si nechám vysvetliť, preto nezdržujem a posúvam mu slovo.
p. Polaček, primátor mesta: Myslím si, že zbytočne polemizovať, zavolajme tých, ktorí tomu
rozumejú, ak teda súhlasíte alebo chceme hlasovať, verím, že vás projekt zaujíma a je to
americký projekt, ktorý je aj v Čechách, dokonca už aj Bratislava naňho naskakuje.
Môžem dať slovo? Ďakujem pekne, nech sa páči pani Vachnová. Myslím si, že keď
vysvetlíte projekt, tak istým spôsobom zodpoviete aj na tú otázku, že sa nemusia tí,
ktorí budú možno susedmi týchto ľudí obávať o to, ako bude ten projekt vyzerať. Nech
sa páči, skúste do tých troch minút bolo by to super, ďakujem pekne.
p. Vachnová: Dobrý večer , ja ďakujem za slovo. Chcem tak zdôrazniť, že my ako veľkú časť
tohto projektu tvorí sprevádzanie rodín, ktoré budú vybraté do projektu s cieľom, aby si
to bývanie udržali a veľkú časť tejto práce sprevádzania tvorí práca so susedmi, ktorí
budú v daných bytových domoch bývať s týmito rodinami. Takže my s tým rátame,
rátame aj s návštevou jednotlivých mestských častí, kde sa tieto byty nachádzajú,
rozhovory so starostami a zamestnancami úradov a taktiež rátame aj so spoluprácou so
susedmi. Takže sme pripravení na to, konzultujeme celú túto prípravu aj s Platformou
pro sociálni bydlení, čo je česká organizácia, ktorá má skúsenosti z dvadsiatich miest už
v Čechách, kde takéto projekty zavádzajú, takže áno, sme na to pripravení a budeme
tomu venovať veľmi veľkú pozornosť, aby tá komunita bola pripravená, aby dokázala
zvládať bývanie s novými susedmi.
p. Polaček, primátor mesta: Takže v krátkosti a všetko asi, ale počkajte, keby náhodou bola
nejaká otázka. Do diskusie sa niekto hlási? Ak nie, ďakujem pekne, uzatváram
rozpravu, jedná sa naozaj o veľmi pekný projekt, nech sa páči, poprosím o návrh na
uznesenie.

141

p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa
§ 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov berie
na vedomie informáciu o Projekte Housing First pre rodiny v Košiciach a schvaľuje
realizáciu pilotného projektu Housing First pre 10 rodín v bytovej núdzi.“ Všetko.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 75 -

za: 27, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Polaček, primátor mesta: Tento projekt bol prijatý. Ďakujem pekne. Verím, že to bude
zmysluplné.
--Bod č. 20
Pristúpenie mesta Košice k Baskickej deklarácii
p. Polaček, primátor mesta: Otváram k tomuto bodu diskusiu, nech sa páči. Ak sa do diskusie
nik nehlási, uzatváram rozpravu v tomto bode a poprosím o návrh na uznesenie.
p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa
ustanovenia § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice za a) schvaľuje pristúpenie mesta Košice k
Baskickej deklarácii, za b) žiada primátora mesta Košice vykonať všetky nevyhnutné
kroky potrebné k pristúpeniu mesta Košice k Baskickej deklarácii.“ Všetko.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 76 -

za: 27, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.
--Bod č. 21
Rámcová dohoda o spolupráci medzi mestom Košice a samosprávou hlavného mesta
Budapešť
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa do diskusie
nik nehlási, uzatváram rozpravu v tomto bode a poprosím návrh na uznesenie.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 10 ods. 3 zákona č. 401 o meste Košice v znení neskorších predpisov schvaľuje
Rámcovú dohodu o spolupráci medzi mestom Košice a samosprávou hlavného mesta
Budapešť podľa predloženého návrhu.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 77 -

za: 26, proti: 0, zdržali sa: 3

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne.
---
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Bod č. 22
Zmena účelového určenia stavby na ul. Obrancov mieru 18 v Košiciach pre Liberta, n.o.
p. Polaček, primátor mesta: Otváram rozpravu. Ak sa do rozpravy nik nehlási, uzatváram
rozpravu v tomto bode.
p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v
súlade s § 7a ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov schvaľuje zmenu účelového určenia stavby - budova so súpisným číslom 187
na pozemku parcele č. 2983, druh stavby – iná budova, ktorá sa nachádza v kat. území:
Severné Mesto, obec: Košice – Sever, okres: Košice I, a je evidovaná Okresným
úradom Košice, katastrálnym odborom na LV č. 11620, na budovu zdravotníckeho a
sociálneho zariadenia.“ Všetko.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 78 -

za: 28, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý.
--Bod č. 23
Prenájom nebytových priestorov v objekte MŠ Čínska, Košice z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre nájomcu MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce
Bod číslo 23 bol v úvode rokovania vypustený.
--Bod č. 24
Prenájom pozemku v k. ú. Ťahanovce za účelom vybudovania dopravného vstupu
z Magnezitárskej ulice pre MČ Košice – Ťahanovce z dôvodov hodných osobitného
zreteľa
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, otváram diskusiu. Ak sa nik nehlási,
uzatváram diskusiu a poprosím o návrh na uznesenie.
p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Návrh na uznesenie:
„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje prenájom
pozemku registra C KN, časť parcely číslo 1580/1, zastavaná plocha a nádvorie,
katastrálne územie: Ťahanovce, LV číslo 2552, výmera na prenájom: 50 m², účel nájmu:
vybudovanie dopravného vstupu z Magnezitárskej ulice, doba nájmu: neurčitá, cena za
prenájom: 1 €/rok za celý predmet nájmu pre Mestskú časť Košice – Ťahanovce, IČO:
00 690 911, Ťahanovská 28, 040 13 Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa,
ktorými je verejný charakter stavby - vybudovaný dopravný vstup bude slúžiť potrebám
obyvateľov, výstavba bude financovaná z vlastných a externých finančných zdrojov.“
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č.79 -

za: 27, proti: 0 zdržali sa: 2
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p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý.
--Bod č. 25
Prenájom pozemkov v k. ú. Brody pre Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
p. Polaček, primátor mesta: Otváram rozpravu. Ak sa do rozpravy nik nehlási, uzatváram ju a
poprosím návrhovú komisiu.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v
súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov schvaľuje prenájom pozemkov v katastrálnom území Brody, list vlastníctva
číslo 12274 podľa predloženého návrhu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik so sídlom Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, IČO:
36 022 047 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je verejný charakter stavby –
prioritné protipovodňové opatrenia na Hornáde pre ochranu intravilánu mesta Košice.“
p. Polaček, primátor mesta: Hlasujeme.
Hlasovanie č. 80 -

za: 28, proti: 0, zdržali sa: 2

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.
--Bod č. 26
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve ST ENERGY, s.r.o. v lokalite
„Borovicový háj“ do vlastníctva mesta Košice
p. Polaček, primátor mesta: Otváram k tomuto bodu rozpravu. V tomto bode sú aj nejaké
alternatívy a nech sa páči, ak sú nejaké otázky. Pán poslanec Karaffa.
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Opäť na niekoľkých mesiacoch máme na
stole materiál k Borovicovému háju. Borovicový háj je biocentrum regionálneho
významu, nachádza sa na Terase, má o niečo málo väčšiu rozlohu ako Mestský park.
Žiaľ, máme pred sebou jeden materiál, ktorý sa týka práve neúspešných súdnych sporov
s firmou, ktorá vlastní značnú časť v Borovicovom háji, značnú časť pozemkov. Súdne
spory mesto Košice prehralo a teraz je otázka ako ďalej. Mňa mrzí, že tu nie dostatočný
počet poslancov, resp. nie je nás plná sála, pretože je to veľmi zásadná otázka a bol by
som veľmi nerád, keby to stroskotalo, len pretože je neskorá večerná hodina. Vzhľadom
na to, že ide o biocentrum regionálneho významu a je potrebné si položiť otázku, ako
chceme ďalej toto mesto rozvíjať, či chceme v podstate rozvoj zelene a udržiavanie
zelene alebo povieme, že je to priveľa a nezaplatíme. Ak platiť nebudeme, čakajú nás
ďalšie súdne spory, eventuálne môžeme platiť nájomné, čo je nevýhodné. A tretia
alternatíva je, že zmeníme územný plán v danej lokalite na výstavbu. Takáto alternatíva
by znamenala, že zeleň v značnom rozsahu zanikne. Prídeme o zeleň a budú tam stáť
možno rodinné domy, možno niečo iné. A je preto veľmi dôležité v tejto chvíli si
zodpovedať otázku, že ako ďalej, pretože dotkne sa to veľkého počtu obyvateľov v
jednej veľkej časti Košíc. Ja by som vás chcel poprosiť, pristúpime hlasovaniu, aby ste
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podporili alternatívu výkupu pozemkov v zmysle návrhu uznesenia, ktorý schválili
poslanci na majetkovej komisii, teda vykúpiť pozemky za sumu rovnajúcu sa výške,
takej výške, ktorú vlastne máme schválenú, myslím z roku 2017, ešte v
predchádzajúcom zastupiteľstve bola schválená suma pre výkup pozemkov v
Borovicovom háji. Nie vyššiu. Ďakujem veľmi pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Jedna informácia, ktorá nesúhlasí už v tejto
chvíli s dôvodovou správou. V dôvodovej správe sa píše, že v súčasnosti bola podpísaná
dohoda o odložení splatnosti vyššie špecifikovaného súdom uloženého záväzku, na
základe ktorej sa splatnosť daného záväzku posúva na deň 30.06.2020. A koľko dnes je
už, pomaly august. Tak záväzok, ktorý mesto malo k spoločnosti ST ENERGY v sume
339.000,- Eur, bol tejto spoločnosti uhradený. Čiže táto časť v dôvodovej správe už nie
je aktuálna. S faktickou pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Pán predseda majetkovej
komisie síce hovoril o alternatíve a), ale ktorú podmienil nejakou cenou, ktorú on
spomenul, ale ktorá nie je spomenutá ani v materiály, keďže ponuka firmy je na vyššiu
cenu. Čiže keď on chce od nás hlasovať za a), za podmienky, že nezaplatíme za viac,
ako bol nejaký predošlý znalecký posudok, tak aby precizoval svoj návrh na uznesenie v
písomnej forme a aby sme hlasovali o tom. V tom prípade vedel by som sa stotožniť aj
s alternatívou a), ale pri takto všeobecne formulovanom uznesení ako rokovať o kúpe,
mi nič neostáva, iba ako stlačiť žltý gombík, vytiahnuť kartu alebo ja neviem, ísť na
záchod.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Vrchota.
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo pán námestník. Máme už zas takú
nočnú pokročilú hodinu, ja by som týmto chcel pozdraviť všetkých ešte, ktorí nás
sledujú, každopádne chcem k veci povedať, že Borovicový háj je jednou strategických
lokalít Mestskej časti Košice – Západ. Ako strategickú lokalitu sme to identifikovali už
v roku 2014, kedy sme ako prvá mestská časť mali spracovanú adaptačnú stratégiu
a ktorá...táto adaptačná stratégia vlastne slúži na to, aby hovorila o tom, aké vplyvy
meniacej sa klímy sú na obyvateľstvo žijúce v mestách a teda zvyšovanie teploty.
Považujeme teda lokalitu a ja považujem lokalitu Borovicového hája za kľúčovú preto,
aby sme zamedzili do budúcna a tým postupným zvyšovaniam teplôt v mestských
aglomeráciách. Chcem preto poprosiť kolegov, ktorým záleží na tom, aby sa v našom
meste obyvateľom žilo dobre a spokojne, aby podporili trvalé riešenie otázky
Borovicového hája a to podporili výkup týchto pozemkov. Ďakujem veľmi pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník, nech sa páči.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Kolegovia, chcem doplniť aj
môjho predrečníka. Mnohí vás ste sa zúčastnili aj prehliadky, ktorá sa organizovala na
popud pána poslanca Rovinského, kde boli aj zástupcovia Karpatského rozvojového
inštitútu, ktorý prezentovali práve dokončenú a zatiaľ sa finalizuje jej, poviem to tak,
mediálna alebo vizuálna stránka, Koncepciu Košice plus-mínus 40, ktorá reaguje, táto
stratégia alebo táto analýza, na vlny horúčav a prívalové dažde v Košiciach. A aj z tejto
analýzy vyšlo, že práve táto zeleň v tomto území má veľmi aj do budúcnosti vzhľadom
na tie zmeny, ktoré už pociťujeme dnes, má veľmi významný charakter. Z tohto
pohľadu je teda, aj podľa môjho názoru súkromného a skromného, je strategické
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zachovať túto zeleň v tej polohe ako je, zatraktívniť ju, zveľadiť ju, pripraviť ju na
zmeny podnebia a udržať si ju ako mesto. Dnes tu máme teda pred sebou dve
alternatívy a vzhľadom aj na aktuálne finančné možnosti mesta je teda otázka, čo je
udržateľné pre mesto. Určite pre mesto Košice ako aj iné samosprávy nie je udržateľné
platiť do budúcna opakovane za takéto pozemky týmto súkromným majiteľom. Aj preto
sme sa práve včera stretli s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky a za mesto
Košice sme im prezentovali sériu opatrení a sériu návrhov na zmeny zákonov, kde
mesto Košice je pripravené pomôcť týmto poslancom, aby tieto zmeny vedeli oni ďalej
pretláčať respektíve prezentovať na pôde Národnej rady, prípadne na jednaní
v Bratislave. A jedným z týchto opatrení respektíve opatrení sa dotýkajú práve týchto
pozemkov a problémov s nimi. Je tu viacero možností ako aktuálny stav, ktorý je veľmi
nevýhodný pre mesto, ak chce vykupovať alebo ak chce vyvlastňovať pozemky pod
takýmito nazvime to, že verejne prospešnými stavbami ako sú cesty, ale aj parky
a zeleň, je veľmi nevýhodná. A príkladom toho, že ako veľmi je to nevýhodné pre
mesto, je práve tá kúpna cena, ktorá tu vzišla pri rokovaní so spoločnosťou ST
ENERGY. Pretože tá cena je naozaj vysoká. A preto ja by som sa vzhľadom na tú
aktuálnu situáciu kolegovia, poslanci, skôr možno priklonil na tú stranu alternatívy b),
aby sme, či už uzavreli ten nájomný vzťah alebo možnože pokračovali v tej síce zlej, ale
tradícii doplácania tých vzťahov a potom, čo si títo vlastníci uplatňujú, ale zároveň si
vytvárame priestor na spoluprácu s poslancami Národnej rady, ktorí tu včera boli a
veľmi ich zaujali tieto možnosti spolupráce a prisľúbili, že pomôžu nielen mestu
Košice, ale iným samosprávam takto riešiť práve túto pozemkovú zlú situáciu, ktorú
máme. Čiže ja sa vyslovujem za alternatívu číslo b). Ďakujem veľmi pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič. Nech sa páči.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za túto informáciu
pozitívnu, konečne niečo pozitívne, bravo. Chcem len informovať o tom, že beriem späť
nie na základe toho, že som si nevšimol, že tam nie je cena, ale dospeli sme k záveru, že
nie je nutné dnes cenu uvádzať, lebo bude predmetom rokovania a jednoducho mestské
zastupiteľstvo bude mať v daný deň na výber, či sa mu bude zdať cena adekvátna a
podporí to alebo neadekvátna a nepodporiť to, čiže nemusí pán Karaffa za mňa dávať
písomné vyjadrovanie nejakej ceny.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Jakubov nech sa páči.
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Dámy a páni, otázka Borovicového hája
je na programe rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach možno od roku 90
alebo 91. Bolo tu x spoločnosti, ktoré mali záujem v tomto Borovicovom háji realizovať
výstavbu rôzneho typu, rodinnú zástavbu, voľnejšiu zástavbu atď. Každé jedno mestské
zastupiteľstvo nakoniec sa rozhodlo, že toto územie ostane nedotknuté, bude to naďalej
biokoridor a teraz neviem či v predošlom alebo pred predošlom zastupiteľstve, keď pán
Rovinský si to pamätá, boli aj názory a neveril tomu, že schválime verejnú zeleň,
schválili sme, preschválili sme to na verejnú zeleň, aby sa tam nič nemohlo stavať.
Samozrejme vedeli sme, že má to svoje úskalia, akonáhle to bude verejná zeleň a nielen
zeleň, vtedy budeme mať tú povinnosť v budúcnosti to majetkoprávne vysporiadať.
Bohužiaľ, toto je skutočnosť, vtedy mi osobne pán Rovinský na chodbe alebo vo foyer
povedal, áno, budeme to musieť zaplatiť. Neviem, či si to pán Rovinský pamätá, ale
bolo to tak. Áno, všetci sme si to uvedomili. Ja osobne sa dnes skloním k návrhu pána
kolegu Karaffu za alternatívu a), pretože táto alternatíva hovorí, že chceme vykúpiť, ale
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je tam ešte podmienka, posledná veta, že pán primátor má rokovať a po vyrokovaní
ceny, predložiť to opätovne do tohto zastupiteľstva. Čiže nič jednoznačnými
neukončíme. A keď si pán Rovinský pamätá, ešte počas tuším minulého zastupiteľstva
sme sa bavili o tom, že toto je bohužiaľ ťarcha, ktorú mesto zdedilo prevodom určitých
pozemkov vo vlastníctve štátu na obec, v tomto prípade na mesto Košice s tým, že sme
to zdedili a zabudlo sa na to, že ho bude to treba aj vykúpiť a mali by sme dostať nejaké
financie. A bavili sme sa vtedy o tom, že treba využiť všetky možnosti aj tú, ktorá včera
nastala a rokovalo sa s poslancami národnej rady, aby si uvedomili, že toto mesto
dostalo ťarchu a tú ťarchu musí nejako aj majetkoprávne vysporiadať, teda musí ju
finančne uhradiť. Ale keď budeme naďalej platiť nájmy, tzn. vždy raz v budúcnosti, ak
to budeme musieť vykúpiť, tak budeme platiť. A keď budeme platiť, tak o chvíľu
zaplatíme razkrát ten pozemok a potom raz ho aj tak asi bude treba vykúpiť alebo
donekonečna budeme platiť obrovské finančné čiastky. Takže ja v tomto prípade
súhlasím s pánom kolegom Karaffom, hlasujeme za alternatívu a). Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Filipko nech sa páči.
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, veľa
som rozprával v úvode zastupiteľstva. Budem stručný. Priatelia, pred pár mesiacmi ste
nás prosili, podporme dofinancovanie futbalového štadióna, lebo to je dôležité
a rozumné. Dvihol som, dal som hlas, 2 milióny Eur. Dnes vidím, že fakt asi je
rozumné, ideme, podporme, vykúpme tie pozemky, asi to je logické. Chcem podporiť
tento návrh, ďalších 2 milióny Eur. Len dúfam, že keď, či zajtra, či ja verím, že možno
skôr v septembri, na septembrovom rokovaní všetci pochopíte, že aj nákup autobusov
DPMK bude fakt potrebná a rozumne realizovať a podporiť. Teším sa na to. Ja to
podporujem. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota.
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som nestihol reagovať na pána
námestníka Gibódu. Nie celkom som rozumel tomu zámeru, resp. tej pred dohodnutej
pozícii mesta vo vzťahu ku poslancom národnej rady. Je teda predpoklad, že sa bude
preplácať zo štátu nájom, resp. nám teoreticky mohol pomôcť štát s výkupom týchto
pozemkov. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Nie, nie, nevznikol žiaden záväzok. Skôr, myslím že 13 alebo 14
poslancov národnej rady, ktorých sme včera v Košiciach mali a sme s nimi rozprávali o
rôznych témach, tento problém poznajú zo svojich samospráv, zo svojho okolia a
súhlasia s tým, že je na čase sa s tým vysporiadať. Asi takto. Čiže sme na jednej lodi a
nejaké návrhy naše oddelenia pripravili, dostali materiály nielen z oblasti
majetkovoprávnych, ale aj z oblasti rôznych v rámci samospráv. Nechcem si vymyslieť,
ale možno 20 námetov rovno paragrafových znení, ktoré by výrazne pomohli. Rozobrali
sme si ich a chceme na tom stavať a pokračovať. Pán námestník a prípadne doplní
faktickou.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ja by som iba doplnil, len
nevidím tu pána kolegu poslanca Libu, ktorý bol na tom stretnutí.... a tu je, ktorý určite
dosvedčí, že vlastne rozobrali sme tie možnosti, ako by v budúcnosti samosprávy mohli
bez, povedzme to, prehnaných nárokov majiteľov pozemkov, vyriešiť tú situáciu, ktorú
majú s týmito pozemkami pod nevysporiadanými stavbami ako sú napr. cesty alebo pod
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takýmito projektami ako sú parky a mestské lesy a verejná zeleň, tzn., že dnes sme v
stave, že , áno, majiteľ pozemku, ktorý by teoreticky mohol byť stavebný, si tam dá
cenu 100 a niektorí, už som sa stretol aj so sumou 180,- Eur a v skutočnosti vie veľmi
dobre, že je záujem verejný a proste nikdy sa nepohne ten pozemok mimo toho účelu,
ktorý tam je a jeho hodnota je reálne ďaleko nižšia.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ako celkom ma spochybnil
teraz pán kolega Vrchota, lebo on ma vo vláde svojich blízkych, nie pán primátor, takže
chcel by som vedieť, či fakt je taká možnosť alebo nie, lebo radšej by som to riešil
zhora ako teraz tu od našich daňových poplatníkov riešil tieto hriechy minulosti. Je taká
možnosť fakt? Ja som sa nestihol prihlásiť, rýchli ste boli.
p. Polaček, primátor mesta: Posuňme sa ďalej, toto je pred nami dlhá cesta k tomu, že je
množstvo poslancov naklonených hľadať riešenia. Ale či prídu dnes, zajtra, o týždeň,
o rok, o dva, to dnes nevieme, ale jednoducho dozrel čas, pretože nielen veľké
samosprávy ako je Košice, Bratislava, možno krajské mestá, ale už aj okresné mestá
začínajú mať problém s tým, že sa objavujú vlastníci pozemkov, parciel, ktorí
jednoducho si svoje náhrady žalujú a začína tu byť problém pre všetkých. To je to, čo
zrazu spoločensky nás posúva o to, aby sme dokázali väčšiu množinu ľudí zohnať na to,
aby sme to vyriešili. Je to ale zložité, lebo ústavné právo je jednoznačné na vlastníctvo,
tzn. nájsť tie drobnosti, nájsť to riešenie je naozaj ešte ďaleko. Ale oba riešenia majú
svoje rácio či jednať a aj tak druhá strana si môže uplatňovať svoje nároky alebo platiť
nájom v rámci nejakých nárokov a aj tam sa musíme dohodnúť, aká tá cena nájomného
bude. Čiže na konci, akokoľvek rozhodneme, to jednanie je stále pred nami a hľadanie
akéhosi kompromisu. Nikto z nás nie je nadšený platiť, ale musíme rešpektovať zákon a
ten súd, ktorý rozhodol ako to máme robiť. Procedurálny návrh má pán poslanec
Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Vzhľadom na to, čo tu počúvam nepočul som a možno som
prepočul, keby niekto chcel alternatívu b), ale keď tu hovoríme o väčšine poslancov,
ktorí hovoria o alternatíve a), tak nemá tá debata veľmi zmysel, lebo ešte raz tu
minimálne o tom budeme rokovať pri konečnej cene a samotnom odkupe a samozrejme
budú musieť byť peniaze na to, takže navrhujem ukončiť rozpravu v tomto bode s
možnosťou reagovať na predrečníka faktickou poznámkou.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 81 -

za: 24, proti: 1, zdržali sa: 6

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ja len, možno, jedna vec, ktorá tu nie je
napísaná, aj s právnym oddelením, teda majetkovoprávnym, máme tu ďalších možno
záujemcov, ktorí sú ochotní niektoré čiastky parciel alebo lomky za parcelami predať a
hlásia sa k tej cene, ktorú máme stanovenú 69,- Eur a nejaké centy, tzn. stále toto ešte je
taká priorita, toto treba urobiť v týchto cenách a potom sa posúvať ďalej. Procedurálny
pán poslanec Vrchota.
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja chcem navrhnúť, aby sme po
ukončení diskusie vyhlásili päťminútovú prestávku ešte pred hlasovaním. Ďakujem
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pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Jakubov faktická.
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja nechcem zdržiavať, ale to, čo ste povedali,
že je veľa takých pozemkov, áno, keď by ste si zobrali pasportizáciu z majetkového
oddelenia, máme komunikácie v meste, ktoré dlhé desaťročia nemajú vysporiadané
pozemky - Južná trieda, celé Ťahanovce, o ktorých vieme, ale kopec ďalších. Áno, to sú
nášľapné míny, ktoré čakajú nielen nás, ale v rámci ZMOS-u sa už o tom rokovalo, to
vy veľmi dobre viete, aj mnohé ďalšie obce a mestá. A asi bude rokovanie z úrovne
minimálne ZMOS-u o tom, ako štát pomôže samosprávam. Ale myslím si, že to a), veď
to a) predsa rokujeme o tom, že áno predaj, ale rokovanie primátora so záujemcom o
cene a znovu predloženie do zastupiteľstva, čiže mi to tu znovu dostaneme. Pokiaľ sa
nedohodneme, samozrejme beží ďalej nájom, bohužiaľ, je to tak. Pokiaľ nezmeníme v
územnom pláne charakter územia, beží nájom. Ale zmeniť charakter územia, to je, si
myslím, proti ľudskej logike. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Len malá poznámka. Dnes už sa chýli alebo
dostávame k sume takmer 2.000.000,- Eur v rámci toho, čo vyplácame týmto rôznym
vlastníkom, čiže tá suma začína byť šialená, ale ja som urobil jednu veľkú chybu, pán
poslanec Vrchota dal procedurálny návrh a ja som nedal hlasovať, sa ospravedlňujem,
čiže procedurálny návrh pán poslanec ešte raz, aby všetci počuli. Alebo môžem
zopakovať, jednalo sa o päťminútovú prestávku pred hlasovaním, takto. Prosím,
hlasujte.
Hlasovanie č. 82 -

za: 22, proti: 5, zdržali sa: 3

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pokračujeme v rozprave. Pán poslanec Lesňák.
p. Lesňák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Takže viacerí kolegovia to naznačili, že je to
téma, ktorá sa tu prakticky tlačí pred vedením v rôznych alebo pred rôznymi vedeniami
mesta Košice, rôznymi primátormi. Ja len dodám, že nejedná sa iba o zeleň v meste,
jedná sa o športoviská, školy, cesty, komunikácie, chodníky atď. a už v minulosti som
viackrát avizoval, že bolo dobré, lebo toto vedenie mesta momentálne zastavilo predaj
nepotrebných pozemkov niekde, kde je jeden - dva áre pod domom alebo pridružené
nejaké štvoráky rodinných domov hlavne v malých mestských častiach. Bolo by dobré,
keby sa tieto predaje tých malých výmer, ktoré boli priradené alebo sú súčasťou stavby,
začali predávať a nie prenajímať a z týchto peňazí sa vytvoril fond, z ktorého by sa
následne vyplácali presne takéto kúpy pozemkov. Samozrejme, nebolo by to 1:1, nikdy
to tak nevyjde, ale aspoň nejaký príjem a odľahčenie pre rozpočet. Tak isto ako
minulého roku sme predali za 7 mil. pozemky pre Národnú diaľničnú spoločnosť a ani
euro sme nechali na to, aby sme odkúpili niečo, ale predali sme pozemky za 7 miliónov
a veselo sme ich prejedli v rozpočte na bežnú prevádzku mesta Košice. Takže ja len
pripomeniem pánovi námestníkovi jeho povolebný prvý výstup pre Košice Dnes. Z
pozície viceprimátora by som chcel prispieť k systémovým zmenám vo viacerých
oblastiach. Ide najmä nevysporiadané pozemky alebo správu a čistenie komunikácií.
Takže ja som vám dal jeden kľuč, ako by sa dalo prispieť k tomuto problému. Ďakujem
pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec nemáte pravdu, pretože len minulý
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rok registrujem v Borovicovom háji nákup za cca milión niečo. Pozemky sa nakupovali
a práveže sme sa snažili zhodnotiť majetok. A nebudem s vami súhlasiť, že predaje
pozemkov rieši všetko a že fond zrazu by nám vyriešil všetko, lebo ja sa domnievam, že
z dlhodobého hľadiska, prenájom pozemkov, nám do toho fondu na nákup ďalších
pozemkov prinesie viac peňazí. Ale vždy je samozrejme dôležité porovnať, kedy čo, ale
prenájom z dlhodobého hľadiska by mal byť výhodnejší, ak to robíme dobre a správne.
Pán poslanec Špak, nech sa páči.
p. Špak, poslanec MZ: Pán kolega (pozn.: Lesňák) asi chce zareagovať na to, čo ste povedali.
Či mám ja rozprávať?
p. Polaček, primátor mesta: Možno môžete a potom sa vrátime k pánovi Lesňákovi.
p. Špak, poslanec MZ: No ale on má k vašemu a ja mám niečo iné.
p. Polaček, primátor mesta: Hej, hej. Tak pána Lesňáka, nech sa páči.
p. Lesňák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja budem oponovať, pretože som hlboko
presvedčený o tom, že tých nevysporiadaných pozemkov, ktoré má mesto Košice riešiť
je oveľa viac ako sú pozemky, ktoré občania zobrali mestu Košice. Takže skutočne
určite by to pomohlo, keby sme takéto malé frky, o ktoré vlastne nemá nikto iný
záujem, iba ten majiteľ, ktorý tam má postavený rodinný dom alebo priradenú nejakú
záhradu im odpredali, pretože môže prísť nové vedenie mesta a títo nebudú. A takto sa
k tomu môžu postaviť aj tí vlastníci pozemkov, kde sú lesy, kde je zeleň, kde sú
športoviská, že oni si povedia, že majú doživotnú rentu, prečo by to mali predávať.
Takže im vlastne dávate len návod, ako to...keď to takto robí mesto, budú to takto robiť
aj oni. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak. Nech sa páči.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vy ste podnikali niekedy a rozmýšľam, či vám
nenapadla taká vec, ktorá mne už pred piatimi rokmi ,aj som to ponúkol poslancom,
keď chceli zachrániť Ťahanovský les, projekt Twenty som to nazval vtedy. A či vám to
v tejto situácii napr. teraz nenapadlo. Je to zaujímavá lokalita, je tá lokalita taká, ktorú
chceme zachrániť a nie na úkor peňazí toho, že vyzbierame od všetkých Košičanov a
zachránime nejaký kúsok lesa v rámci Terasy, ktorý si myslím, že 97 % Košičanov v
živote nenavštívi. Ale treba nám ho. Poďme teraz k jednej veci. Ten projekt Twenty, si
skúste nájsť na Youtube, hovorí o tom, že my máme v rukách územný plán, my
zoberieme tú časť, ktorú máme a možno by sme mohli tú časť, ktorá sa nám bude zdať
rozumná, zmeniť my na stavebné pozemky, my to predať a my na tom zarobiť do našej
kasy. Z čoho potom môžeme vyplácať takéto drobnosti. Podľa mňa je to ešte rýchlejšie
ako nejaké sľuby vlády a to jedno či modrej, červenej, zelenej, ale zdá sa mi to
slušnejšie voči obyvateľom. Takže aj rozvoj by bol, možno by ste mali pozemky na
nájomné byty, ktoré neviete dva roky nájsť a zároveň by sme ešte vysporiadali tie naše
staré resty alebo ich staré resty, aby som presný. Porozmýšľate o tom.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne za tip. Prosím, venujeme sa ST ENERGY,
skúsme sa vrátiť v podstate tohto bodu. Pán námestník.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. To nebol dobrý úvod pán
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primátor, ale zareagujem na môjho predrečníka, zhodou okolnosti aj rečníka pred ním,
pána Lesňáka, poslanca. Páni poslanci, ja poprosím pána poslanca Rovinského, aby na
komisiu dopravy a výstavby ma zavolal, môžeme si to spraviť tu na tomto veľkom
premietacom plátne, otvoríme si GIS plán, vyklikneme si mestské pozemky a ja budem
veľmi so záujmom sledovať, ktoré pozemky mi ukážete, ktoré môže ešte mesto predať.
A ja by som chcel fakt vidieť, ktoré časti a akým spôsobom ste došli reálne, že
spočítaním k tomu, že máme viacej pozemkov, ktoré môžeme predať ako tie, ktoré
potrebujeme pod cesty a komunikácie. A ja teraz nepôjdem predávať les, ani zeleň, ani
nič podobné.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota, faktická.
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Rozhodne nemôžem
súhlasiť s takýmto návrhom, pri tých dvadsiatich percentách tam sa nejedná ako
v prípade, dajme tomu, že nejakých parkovísk alebo nejakých drobných záberov v
prospech detského ihriska, by sa jednalo o stovky metrov štvorcových zelene, resp.
plochy, kde sú vzrastové dreviny, ktoré by určite mestskej časti aj obyvateľom chýbali.
Takže rozhodne nie. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin.
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Kolegovia, to už bolo dávnejšie, keď sme si to
mohli všetci pozrieť ten krásny Borovicový háj, bolo nás tam asi desať – dvanásť
vrátane médií. Za tú hodinku som tam až pätnásť ľudí, až pätnásť ľudí za celú hodinu,
takže takéto percento navštevuje ten Borovicový háj, za ktorý máme vysoliť niekoľko
miliónov Eur. Ja s tým zásadne nesúhlasím. Vlastník pozemku môže urobiť opatrenia,
môže si to ohradiť na svoje náklady nie mesto, vlastník pozemku a my môžeme zaplatiť
akurát dvojročný nejaký ušlý zisk, ktorý niekomu vznikol. To je všetko. Do žiadneho
nájmu, ani výkupu by som nešiel. Už sme takú chybu, zopár šťastlivcov zarobilo,
dostalo do mesta peniaze, otvorili sme pandorinu skrinku. Ja sa pýtam, odkiaľ budú
ďalšie financie. Budeme teraz vykupovať Borovicový háj, lebo pán Rovinský tam býva
blízko? Ja to tak vidím kolegovia. Sú tu iné pozemky, sú tu stavby, cudzie stavby, mesto
má svoje stavby na cudzom pozemku. Neriešime Juh, neriešime Medeu, že tam má
vlastník niekoľko stavieb, mesto mu neplatí nič, neriešime Ťahanovce, ale ideme riešiť
Borovicový háj. Prečo? Prečo práve Borovicový háj? Kto tam je okrem tejto tu firmy,
kto v minulosti, komu sme zaplatili, ktorej rodine, ktorého poslanca.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. V tejto chvíli neviem, čo si myslí tričko. Pán
námestník.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec a určite to potvrdí aj
poslanec Jakubov. Prioritne sa vždycky riešia tie pozemky, pri ktorých sa ich majitelia
ozývajú a dožadujú tejto náhrady. A tak sa dostal aj tento bod na toto rokovanie. To je
jediný dôvod, prečo sa dneska bavíme o týchto pozemkoch. Lebo bola tu žiadosť, že
poďte, navrhnite ako mesto, ako to chcete riešiť. A nesúhlasím s vami, lebo takým
istým spôsobom by sme sa mohli postaviť aj ku Mestskému parku. Viete, koľko by sme
možno zarobili na ňom, keby sme ho predali. Na čo? Nech si ho ohradí pán Paška alebo
niekto. Veď už ho majú ohradený, nech ho využívajú, nech zaplatia mestu reálnu cenu
za jeho užívanie. Ale my tu sme pre verejnosť, my tu riešime dopady zmeny klímy, z tej
štúdie to jasne vyplynulo, prečo je to dôležitý verejný priestor, prečo sa to nemá
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zastávať.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja len ešte jedna vec. Nejde o to, koľko ľudí
vojde do tohto hája, ale čo ten les dáva celému mestu v rámci všetkých zelených vecí.
Pán Vrchota, nech sa páči, pán poslanec Vrchota.
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Ja niekedy proste týmto
vyjadreniam pána kolegu Karabina nerozumiem. Bol tam, vypočul si tu prednášku, ja
som o tom hovoril, pán námestník Gibóda o tom hovoril, aký význam má ten
Borovicový háj a stále tomu nerozumie. Ja už tak dávnejšie mám pre neho taký darček,
je leto, tak môže čítať veľmi peknú knižku od Fiodora Michajlovič Dostojevského.
Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Vyčerpali sme diskusiu, uzatváram rozpravu v tomto bode a pred
samotným hlasovaním sme sa dohodli 5 minút prestávku, čiže 21:55. Nezabudnite, že
máme pred sebou ešte jedno mestské zastupiteľstvo.
p. Polaček, primátor mesta: Teda poprosím návrhovú komisiu, aby sa pripravila na
prednesenie návrhov. V tejto chvíli je len prezentovaných 6 poslancov. Poslankýň
a poslancov, aj keď vlastne už len poslancov. Skôr ako nás bude dosť na prezentovanie,
ideme do rána alebo zajtra... ranná procedúra bola, že sa ide aj s tým druhým, ja som to
tak pochopil. Ideme, dokiaľ to nespravíme, naozaj lebo to aj ku kolegom, lebo ak nie,
niektorí by mohli odísť a ostávajú, že ideme do zastupiteľstva, ostanú. Len sa ma pýtali.
Máme prezentovaných 21 poslancov, teda poprosím návrhovú komisiu, aby vysvetlila
teda ktorá alternatíva, kedy a aké sú pravidlá najprv.
p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: No najskôr ide alternatíva a) to je rokovať o
kúpe pozemku registra C KN a potom je alternatíva b) a to je ten nájom. Takže to je
vysvetlené.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. Ak prejde alternatíva prvá, nehlasujeme
o alternatíve druhej.
p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo pán primátor. Návrh na
uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 53 ods. 2 písm. a) Štatútu
mesta Košice schvaľuje alternatívu a) rokovať o kúpe pozemkov registra C KN v
katastrálnom území Terasa, v lokalite Borovicový háj, zapísaných na LV číslo 15004...
p. Polaček, primátor mesta: ...nemusíte ich čítať.
p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: ...podľa predloženého návrhu, vo vlastníctve
spoločnosti ST ENERGY s.r.o. IČO: 45 318 212, so sídlom Pri prachárni 20, 040 11
Košice, v podiele 1/1 k celku, všetky do výlučného vlastníctva mesta Košice IČO: 00
691 135 so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice v podiele 1/1 k celku a následne
predložiť návrh prerokovaných podmienok do Mestského zastupiteľstva v Košiciach.“
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. Je to len mandát na rokovanie, tak
toto poviem a záujem deklarovaný.
Hlasovanie č. 83 -

za: 29, proti: 2, zdržali sa: 0
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Teda v tomto bode ide o to, že mestské
zastupiteľstvo hovorí, že má záujem a teda rokovať.
p. Polaček, primátor mesta: Uzavreli sme bod č. 26.
--Bod č. 27
Odňatie pozemku v k. ú. Terasa zo správy organizácie Správa mestskej zelene
v Košiciach a následný prenájom pozemkov v k. ú. Terasa pre MČ Košice – Západ za
účelom realizácie projektov participatívneho rozpočtu z dôvodov hodných osobitného
zreteľa
p. Polaček, primátor mesta: Otváram rozpravu. Verím, že môžem uzatvoriť rozpravu a
poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.
p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v
súlade s § 6a ods. 2 a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov schvaľuje za a) odňatie pozemku registra C KN
parc. č. 6971 o výmere 350 m², vedená na LV číslo 12576 ako ostatná plocha,
katastrálne územie Terasa zo správy organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach ku
dňu účinnosti dodatku k zmluve číslo č. 2010001092 o zverení nehnuteľného majetku
mesta do správy zo dňa 25.10.2010, za b) prenájom pozemkov podľa prílohy číslo 1.
Doba nájmu: neurčitá, cena za prenájom: 1/€ rok na celý predmet nájmu, účel nájmu:
realizácia projektov participatívneho rozpočtu pre Mestskú časť Košice – Západ, Trieda
SNP 39, IČO 00690970 z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorými je realizácia
projektov participatívneho rozpočtu z vlastných finančných prostriedkov, stavby majú
mať verejný charakter a budú slúžiť potrebám obyvateľov mesta.“ Všetko.
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 84 -

za: 30, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.
--Bod č. 27/1
Personálne zmeny v komisiách MZ
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 27/1 Personálne zmeny v komisiách MZ. Nech sa
páči, otváram rozpravu. Pán poslanec Lörinc.
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem. Procedurálne neplatia, lebo mi tu kolega pomačkal, ale
v diskusii. Obdržal som návrh od člena poslanca Komisie športu, aktívneho oddychu
pána Mgr. Petra Libu vzdanie sa členstva k 31.06., čiže v podstate návrh na uznesenie,
že zastupiteľstvo berie na vedomie toto vzdanie sa členstva, predkladám návrhovej
komisii.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Huba.
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p. Huba, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Ja som tak isto obdržal vzdanie sa
členstva pána Mgr. Petra Libu a tak isto záujem pána doktora Tibora Bascó o členstvo
vo finančnej komisii. Preto prednesiem návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v
Košiciach: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 zákona číslo 401 roku 1990
Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov § 10 a §15 zákona č. 369 z roku 1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie zánik členstva
vo Finančnej komisii pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach poslanca Mgr. Petra
Libu z dôvodu vzdania sa ku dňu 30. júlu 2020, za b) menuje za člena Finančnej
komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach poslanca doktor Tibor Bacsó.
Predkladám aj v písomnej podobe návrhovej komisii. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ak sa do diskusie nik nehlásil, uzatváram
rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v
zmysle príslušných právnych predpisov berie na vedomie zánik členstva v Komisii
športu, aktívneho oddychu pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach poslanca Mgr.
Petra Libu z dôvodu vzdania sa ku dňu 30.06.2020.“
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie č. 85 -

za: 27, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Polaček, primátor mesta: Tento bod bol schválený. Nech sa páči druhé.
p. Ihnát, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa
§ 6 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 10 a § 15
zákona č. 369/1909 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za a) berie na
vedomie zánik členstva vo Finančnej komisii pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach
poslanca Mgr. Petra Libu z dôvodu vzdania sa ku dňu 30. júla 2020, za b) menuje za
člena Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach poslanca doktora
Tibora Bacsóa. Predkladá predseda komisie doktor Ing. Peter Huba.“ Všetko.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte.
Hlasovanie č. 86 -

za: 27, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.
--Bod č. 28
Interpelácie poslancov MZ
p. Polaček, primátor mesta: Ak je možné, prosím, učiňte tak elektronicky, ale bod je otvorený,
nech sa páči. Pán poslanec Djordjevič.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Pán primátor, chcem sa opýtať, že či vôbec nemusíme
nahlasovať tému, lebo ja som si to predstavoval tak, že poviem, idem podať
elektronicky interpeláciu na tému: asociáli na železničnej stanici a pošlem písomne a
elektronicky.
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p. Polaček, primátor mesta: Môžete to tak. A poviete aspoň, mám 5 interpelácií, aj tak sa dá.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Dobre.
p. Polaček, primátor mesta: .Aby si to vedeli kolegyne podeliť.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Budem mať dve interpelácie a poprosím aj kolegov, aby tu síce
toho nevidím prihláseného, takže asi ne, dobre.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc.
p. Lörinc, poslanec MZ: Mám 5 interpelácií. Prvá je na verejné osvetlenie, ktoré nespĺňa
normy na Triede KPV, druhá je ohľadom koncepcie odpadového hospodárstva, ktorá
bola avizovaná a tak isto ohľadom rokovaní s firmou Kosit ohľadom polopodzemných
kontajnerov, tretia je ohľadom riešenia statickej a dynamickej dopravy, kritickej situácie
na Janigovej, kvôli futbalovému ihrisku, štvrtá je kedy mesto plánuje rekonštrukciu
cesty Jána Pavla II. a tretia je, kedy plánuje mesto inštaláciu inteligentných prechodov
cez Moskovskú a Triedu KVP. To je na námestníka a primátora. Ďakujem veľmi pekne
a odovzdávam pracovníkom.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Grega.
p. Grega, poslanec MZ: Ja mám 3 interpelácie. Ja som si ich osvojil. V podstate som sa stretol
s pánom Schwarczom, ktorý bol majiteľom vyše 30 rokov takej kultovej kozmetiky v
centre mesta, takže to odovzdávam. On sa chcel stretnúť aj s vami, pán primátor, ale že
sa mu to nepodarilo v priebehu niekoľkých mesiacoch, tak vás mám pozdraviť, toto
odovzdávam a druhé veci, čo doporučil, skúsim vyjednať s tými ľuďmi, ktorých sa to
dotýka.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Procedurálny má pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Už mám slovo? Dobre. Kolegovia, mám taký nápad. Keď ste to
minule zvládli do jednej a zajtra podľa mojich informácií vypadne asi 10 bodov
programu, keďže majetková komisia nezasadala, tak nám ostáva fakt už iba 8 bodov.
Dve a pol hodiny, nedáme to? Takže navrhujem pokračovať ďalej aj ďalších zasadnutí
MZ. Tak ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Myslím, že tak sme boli dohodnutí, ja už teraz sa strácam, že
potvrdzujeme to, čo bolo dohodnuté. Pán poslanec Karaffa. Neviem, to bol
procedurálny? Čo to bolo? Len o čom mám dať hlasovať? Ešte raz prosím teda.
p. Špak, poslanec MZ: Dneska?
p. Polaček, primátor mesta: Po tomto zastupiteľstve automaticky nastupuje ďalšie, takto to je
dohodnuté a takto to je v pozvánke. Zatiaľ to nik nespochybnil, ktorí tu sú.
p. Špak, poslanec MZ: Dobre. Ďakujem. Tak verím, že to kolegovia vydržíte, ako ste vydržali
minule do pol jednej. Ďakujem.
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p. Polaček, primátor mesta: Kolegovia tu ostali aj kvôli tomu, lebo mnohí už mohli odísť. Pán
poslanec Karaffa.
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja dúfam, že nejaký, ak bude potrebné, ja dám
sám procedurálny návrh, aby sme to už dnes ukončili a zajtra pôjdeme ráno vyspatí od
8:00. Len pre záznam, písomne odovzdám interpelácie aj dopyt organizačnému.
Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Saxa.
p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja mám jednu interpeláciu v podstate, s dvoma
otázkami. Predložím to písomne. Jedná sa, len kvôli informácii, o výstavbu možnej
komunikácii, spojnicu medzi MČ Krásna a lokalitou Rešov majer v rámci Krásnej
a druhá časť je, aký je tam príprava územného plánu, zmeny územného plánu
a pripomienky k územnému plánu, ktoré sú spracovávané. Dám písomne.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne. Pán primátor, pokiaľ budeme pokračovať tak, že
vlastne 7:15 budú poslanci mesta, 7:15 budú poslanci starostovia mestských častí, tak je
zbytočne vydávať interpelácie, lebo tam to všetko doriešime. Ďakujem pekne.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Karabin.
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Takže interpelácia na pána primátora. Pán
primátor, kedy, v ktorom dni, týždni, mesiaci, roku, storočí alebo tisícročí konečne
mesto Košice opraví komunikáciu Bystrická a kedy dokončí prepojovaciu komunikáciu
Pereš – Lorinčík, ktoré vaše vedenie pozastavilo. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, vyčerpali sme bod 28.
--Bod č. 29
Dopyty poslancov MZ
p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod č. 29 Dopyty poslancov MZ. Ak nikto z vás nemá
dopyty nemá, uzatváram tento bod.
--Bod č. 30
Rôzne
p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod Rôzne. V bode Rôzne mám za povinnosť Vám len
oznámiť, že v súlade s § 11 ods. 2 písm. e) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v
znení neskorších predpisov dňa 20. februára 2020 s účinnosťou od 1. marca 2020 som
rozhodol o nasledovnej zmene organizačného poriadku Magistrátu mesta Košice
nasledovne: po prvé v § 11 ods. 1 tretia veta znie: na čele oddelenia Útvaru hlavného
architekta mesta Košice stojí hlavný architekt mesta Košice, po druhé v prílohe číslo 1
organizačná schéma sa zmenil názov oddelenia - oddelenia hlavného architekta mesta
Košice na oddelenie Útvar hlavného architekta mesta Košice, po tretie príloha číslo 2
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obsahová náplň činnosti oddelení a referátov Magistrátu mesta Košice zo dňa 15.
novembra 2019 sa nahradila novým dokumentom obsahová náplň činnosti oddelení
referátov Magistrátu mesta Košice s účinnosťou od 1. marca 2020. Rozhodnutím o
organizačnej zmene došlo k presunu a upresneniu niektorých pracovných činností a
pozícií v rámci oddelení a referátov MMK. Zmena organizačného poriadku je
zverejnená na webovej stránke mesta Košice. Rozhodnutie o zmene organizačného
poriadku Magistrátu mesta Košice nadobudlo účinnosť dňom 1. marca 2020. Nasleduje
pán poslanec Grega.
p. Grega, poslanec MZ: Ja sa chcem len teda opýtať, či by nebolo možné do budúcna, lebo ja
si myslím, že my tu nie sme za trest, hej, aby bol minimálne ten bufet otvorený pokiaľ
rokujeme aj večer. Ale teda vážne to myslím, však to je proste choré, však sú tu aj
niektorí, ktorí majú možno zdravotné problémy, atď., ako vážne, tak potom buď zaplatiť
alebo odpustiť nájom, sa dohodnúť s tou pani čo je v tom bufete, však to ako neviem, čo
by robili v Národnej rade, keby to mali zavreté.
p. Polaček, primátor mesta: Milé radi my zabezpečíme aj večeru, aj olovrant, ale my musíme
si hlavne dodržať aj tie interné pravidlá, ktoré si povieme, že ideme všetko alebo
nejdeme všetko, my sme schopný vygenerovať aj päť procedurálnych návrhov a si to
pozmieňať, je to veľmi ťažko organizovať, aj kolegyne dnes nevedeli či majú alebo
nemajú na zajtra riešiť obed. Čiže toľko. Naozaj nič v zlom, len musíme si nejakým
spôsobom dohodnúť toto. Pán poslanec Ténai s faktickou v Rôznom? Neviem, či sú
faktické vôbec povolené.
p. Ténai, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som na vás na chvíľočku pán primátor aj na
vášho predrečníka, ale hlavne na vás. Chcel by som upozorniť pána riaditeľa magistrátu,
zákonník práce hovorí o nejakých jedenástich hodinách smerom k zamestnancom.
Začali sme ráno o ôsmej, je desať hodín večer.
p. Polaček, primátor mesta: Nebude prvýkrát, keď sme tu do polnoci, ale áno, rozumieme.
Pán poslanec Lipták.
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja mám toho asi na trištvrte hodinku, čiže ja som
vás varoval, keďže sme vlastne celý polrok mali len jedno zastupiteľstvo, kde sme mali
diskusiu, tie veci sa nazbierali, takže idem postupne. Idem najprv k dvom návrhom
uznesení, ktoré tu mám. Jeden návrh uznesenia je vlastne pokračovanie toho, čo sme
prejednávali k znaleckým posudkom, keď ste sa čudovali, že som nepredložil žiadny
návrh na uznesenie, nevedel som predložiť návrh, lebo som nevedel, akým smerom sa
bude vyvíjať diskusia. Preto si dovolím prečítať návrh uznesenia k tomuto materiálu:
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach doplňuje uznesenie číslo 77 z 11. apríla 2019 a
žiada primátora mesta Košice po a) preveriť 73 znaleckých posudkov znalca Lakomého,
ktoré vykonal pre mesto Košice za rok 2014-2018. Preverenie žiadame vykonať tak, aby
sa porovnávala cena za meter štvorcový určená znalcom s trhovými cenami za meter
štvorcový na danom mieste, prípadne v tesnej blízkosti a to v danom období a písomnú
správu o ošetrení zaslala poslancom Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Termín do
01.09.2020. Po b) aby mesto Košice podniklo právne kroky za účelom vymáhania
finančného rozdielu medzi trhovou cenou a cenou určenou súdnym znalcom za predaj
mestských pozemkov na Považskej 40 v Košiciach pre potreby výstavby parkovacieho
domu, ktorá je oproti trhovej cene na danom mieste, v danom čase niekoľkonásobne
nižšia a pre mesto Košice nevýhodná, čo nepriamo vyplýva aj z rozhodnutia
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ministerstva spravodlivosti zo dňa 05.10.2018 k danému znaleckému posudku. Termín
do 01.09.2020. To je môj prvý návrh. Môj druhý návrh je situácia okolo psíkov,
občianske združenie atď.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, prepáčte, vás len preruším v jednej veci. Sme
v bode Rôzne a podľa rokovacieho poriadku nie je možné v tomto bode prijímať
uznesenia. Je to z toho dôvodu, že proste akonáhle ten bod nemá pomenovanie, nebol
schválený v úvode, tým pádom nemusíme vôbec v budúcnosti schvaľovať program,
lebo všetko môžeme napchať do bodu Rôzne. Rôzne má byť o tom, aby sa prebehli
informácie, diskutovalo samozrejme, ale nie o návrhu uznesení. Len upozorňujem, tak
je to v rokovacom poriadku. Ja sa nechcem hádať, len vysvetľujem, ako to je, aby sme
si rozumeli.
p. Lipták, poslanec MZ: Ja som ešte neskončil. Ja som tieto návrhy poslal aj poslancom pred
rokovaním. Ten druhý návrh mal byť pri štvrtej zmene rozpočtu. Keďže vlastne tá štvrtá
zmena rozpočtu sa škrtila, ale považujem ten návrh za dôležitý, keďže sme pomohli
letným záhradám a dali sme im bianko šek, že nemusia platiť nič, tak si myslím, že je
potrebné pomôcť aj občianskym združeniam, ktoré sa venujú práve problematike
riešenia psov, pretože mestská polícia môže sama priznať, že posledné mesiace, ak
niekto rieši otázku psov na ulici, tak sú to práve občianske združenia, ktoré mestu tohto
roku pomáhajú a sú dosť v ťažkej finančnej situácii. Mesto Košice v rozpočte má
vyčlenených sumu 65.000,- Eur pre tieto občianske združenia. Ja som požiadal, aby sa
stretli občianske združenia, ja som sa tiež s nimi stretol, aby sa dohodli na
percentuálnom prerozdelení danej sumy, pretože oni sa de facto navzájom nielen
spolupracujú, ale aj kontrolujú. Preto som predložil poslancom, ktorí dostali ste všetci
poslanci daný návrh, ktorý znie, že Mestské zastupiteľstvo v Košiciach žiada primátora
mesta Košice, aby sumu 65.000,- Eur percentuálne prerozdelí medzi občianske
združenia nasledovne a to najneskôr do tridsiatich dní od podpísania daného uznesenia:
Občianske združenie Únia vzájomnej pomoci 37 %, Malá Farma 28 %, Srdce pre
mačky 28 %, Psi ulice 7 %. Mali by sme im pomôcť, pretože sú naozaj v ťažkej situácii
a suplujú mesto v plnej výške, lebo v súčasnej dobe nemáme žiadnu karanténnu, žiadnu
asanačku, ktorá stojí sa 14. 000,- Eur mesačne. Čiže to sú moje dva návrhy a teraz
poďme do diskusie. Ja som tu riešil tie fejkové dopravné značky, ktoré boli aj na
Laboreckej, aj na Považskej a dostal som odpoveď mesta v tom zmysle, že keďže to
bolo schválené na dopravnom dispečingu, je všetko v poriadku. Absolútne nemôžem
súhlasiť s týmto odborným stanoviskom daného útvaru, pretože nikto si nemôže dávať
nejaké plastové, umelohmotné dopravné značky na verejné komunikácie, ktoré patria
mestu, aj keď ich zámer bol niekde schválený. Každá dopravná značka musí spĺňať v
zmysle Slovenskej technickej normy nejaké predpisy a musí byť certifikovaná. Čiže
absolútne nesúhlasím s daným odborným stanoviskom, odborného pracovníka,
odborného oddelenia Magistrátu mesta Košice. Čiže by bolo dobré im vysvetliť ako
vyzerajú dopravné značky. Druhá vec, ktorú by som chcel riešiť je to eKošice.sk. To je
občiansky podnet, obrátil sa na mňa pán, ktorý od decembra 2019 sa snažil si prihlásiť
svoju nehnuteľnosť cez tento systém, poslal mi aj celú komunikáciu s magistrátom
o tom, ako to nefunguje a stále mu vymýšľali, že čo všetko má urobiť. Chudák, pomaly
si ešte išiel kúpiť aj nový počítač a po piatich mesiacoch, až keď som sa ja do toho
zakomponoval, keď ma oslovil, tak čuduj sa svete, do týždňa-dvoch to všetko
fungovalo. Dokonca ani daň cez ten systém nevedel zaplatiť. Je to pre mňa
nepochopiteľné, že takéto niečo nefunguje niekoľko mesiacov. Tretiu vec, ktorú mám,
strašne by ma zaujímalo, čo sa nachádzalo a čo tvorilo obsah danej tuby, ktorú ste
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odložili pre naše budúce generácie o 100 rokov, pretože si myslím, že k tomuto bodu
alebo k tejto veci mala byť trošku iná spoločenská diskusia, aby sme sa vlastne všetci
tak trošku zhodli, čo v tej tube má byť, okrem možno nejakej bagety s nejakým
portrétom a podobné veci. Mňa to naozaj vážne zaujíma, pretože....
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, 6 minút vám vypršalo, koľko máme...
p. Lipták, poslanec MZ: ...6 minút je to po siedmych mesiacoch druhýkrát diskusia, čiže 6
minút.
p. Polaček, primátor mesta: Nechajte procedurálnym návrhom kolegov, nech rozhodnú o
vašom ďalšom príspevku. Nasleduje pán poslanec Djordjevič s faktickou.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja som iba veľmi v krátkosti chcel
zareagovať, že dokonca aj ja, ktorý som bol považovaný dlhé mesiace za človeka, ktorý
sa nevie tu vmestiť do kože, akceptujem to, že niektoré body boli stiahnuté a takisto
som chcel pomôcť Mestskej časti Košice - Staré Mesto, pričom by mi vôbec na jej
ekonomickej kondícii nemuselo záležať uznesením o presune 100.000,- Eur na krytú
plaváreň, jednoducho je to tak, ako povedal pán primátor a žiadne uznesenia v bode
Rôzne sa nesmú dávať, čiže pravidlá platia, pán kolega, aj pre vás, je mi ľúto.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták, keď máte to spísané, keď to pošlete a dá sa
to pozrieť.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak.
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. V bode Rôzne sa zväčša oznamuje a pozýva, atď. ja
si dovolím vás pozvať vážení kolegovia, ktorí ste ostali, najprv na Facebook, tam na
mojej stránke máte vytvorený event a viete si ten event nájsť aj na online videu, ktoré
práve teraz pozerá zopár našich spoluobyvateľov, takže na tom evente si kliknite, ten
event sa volá Poslanecká pizza po štrnástich hodinách jednania. Pozývam vás na pizzu,
takže si len napíšte akú máte radi a je to na náklady repre fondu Špak s.r.o.
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník, nech sa páči.
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem kolegovia, iba v krátkosti. Už to tu bolo
spomenuté niekoľkokrát. Mesto Košice uspelo so svojím projektom, ktorý podalo v
roku 2019 v decembri Program Urban Innovation Action v spolupráci s ďalšími
partnermi projektu, tak ako pán poslanec a starosta Lörinc správne poznamenal, áno,
iniciatíva vzišla od pána Hladkého, ktorý je riaditeľom CIKE, za toto by som sa mu
chcel poďakovať a aj ho pochváliť za túto prácu a aktivitu, ktorú pre dobrú
reprezentáciu mesta Košice na medzinárodnej úrovni odvádza a vďaka tomuto projektu
verím, že budeme môcť z dlhodobého hľadiska lepšie plánovať fungovanie mesta. Na
mesiac september sa plánuje verejné predstavenie tohto projektu, tzn. bude tento projekt
predstavený aj poslancom na takom evente, to je vlastne jedna z tých aktivít, lebo
vlastne ten projekt už beží od 01.07. a verím, že budeme úspešní a budú nám gratulovať
ľudia nielen tu z Košíc, ale aj z celého Slovenska. Ďakujem.
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Ihnát.
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, keď sa pozýva, tak potom 29. augusta sa koná vatrička alebo
vatra SNP u nás v lesoparku, tak ste vítaní, príďte sa pozrieť, veľmi zaujímavá akcia
hudba, cukrová vata, tak isto budú aj langoše, atď., tak príďte.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták, teraz ako je to s faktickými v Rôznom?
p. Lipták, poslanec MZ: Už ani faktickú nemôžem, to je vynikajúce.
p. Polaček, primátor mesta: Kľudne hovorte, ale ja mám pocit, že ani tie faktické nemajú...
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja chcem dať len faktickú poznámku to je presne
výsledok toho, keď sme tu 7 mesiacov sedeli, diskusia bola len počas jedného
zastupiteľstva a keď sa chcú prejednávať niektoré veci občianskeho charakteru verejne,
pošlite dopyt písomne, všetko sa robí potichu, nič sa nerieši takto verejne, tuba sa mala
riešiť verejne, niekomu vyhovuje, že sa to nebude zase riešiť, činnosť mestskej polície v
Starom meste som chcel tiež riešiť , tiež sa to nedá riešiť, lebo diskusia je len 6 minút.
Čiže treba sa zamyslieť nad tým, že či budeme mať diskusiu na každom zastupiteľstve
alebo či tu budeme diskutovať len raz za pol roka. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh dajte, prosím, aby ste išli v rámci pravidiel.
Pán poslanec Karabin.
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem, pod môj posledný vstup, pán primátor, že aj sa to stalo
minule, predminule. Sú tu zamestnanci magistrátu, ženy, majú svoje rodiny, majú deti,
majú mužov, poprosím do budúcna, nestačí, keby tu boli do 20:00 hod.? Je 22:30 hod.,
je tu sedem žien. Viete, naozaj, ja nebyť poslancom, starostom a manželka mi tu
pracuje, tak asi tu prídem a vyfackám primátora alebo koho, že mi tu manželka trčí do
pol jedenástej večer.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec, stačilo. Pán poslanec Djordjevič,
faktická.
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ťažko sa mi hľadajú slová, ale aký podiel
viny má primátor, taký istý podiel a minimálne taký máme aj my. Čiže tak isto sa treba
pozrieť na seba a ja určite si uznávam, že aj vďaka mne sme tu tak dlho, takže určite to
nie jeho vina.
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota, nech sa páči.
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja len jedna drobná reakcia. Pán kolega
Špak, aby si dával pozor na nepovolenú reklamu a zároveň pozvánka na zajtra pred
obchodným centrom v MČ Západ vás všetkých pozývam na basketbal. Bude tam hranie
detského basketbalu a v sobotu bude basketbalový turnaj 3× 3, takže ste všetci srdečne
vítaní. Ďakujem.
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne aj ja. Bod číslo 30 sme vyčerpali.
---
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Záver rokovania
Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček skonštatoval, že program XVI. zasadnutia
mestského zastupiteľstva sa vyčerpal. Vyhlásil XVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Košiciach za ukončené.

Mgr. Marcel Čop
riaditeľ Magistrátu mesta Košice

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

Zápisnica vyhotovená dňa 31.08.2020
Blanka Lukáčová, Oddelenie právne a majetkové, Referát samosprávnych orgánov MMK

Overovatelia zápisnice:

p. Jaroslav Dvorský ...................................................................... Podpísal dňa: 02.10.2020

Mgr. Jozef Andrejčák ................................................................... Podpísal dňa: 01.10.2020
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