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Zápisnica 
z XXVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 

dňa 17. marca 2022 a z jeho pokračovania dňa 18. marca 2022 
 
 
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 na Tr. SNP 
48/A v Košiciach 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: Prezentovaných je v tejto chvíli 36 poslancov. Prezentujte sa, ak 

ste tak ešte neurobili. Medzi tým poprosím pani námestníčku, aby jeden oznam dala.  
 
p. Gurbaľová, námestníčka mesta: Kolegyne, kolegovia, ja by som vás chcela pekne poprosiť, 

vo vestibule je stánok občianskeho združenia Artfest a sociálneho divadla Hopi hop. 
Myslím si, že všetci registrujeme ich nepriaznivú finančnú situáciu. Toto je priestor, 
ktorý sme im ponúkli. Aktivita, na ktorej spolupracujeme. Mesto má chuť pomôcť, chce 
pomôcť a je tu aj príležitosť pre vás, aby ste nejakým štedrým príspevkom pomohli 
zlepšiť alebo zmierniť tú situáciu, v ktorej sa občianske združenie - jediné a jedinečné 
sociálne divadlo v našom meste ocitlo. Ja vám ďakujem za vaše príspevky a pomoc. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Vážené poslankyne, vážení poslanci, ctení 

hostia, otváram XXVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, na ktorom 
vás všetkých vítam. Prosím, prezentujte sa. Konštatujem, že bolo prezentovaných 39 
poslancov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých a sme teda uznášaniaschopní. Dovoľte 
mi poprosiť všetkých predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich zástupcov do 
návrhovej komisie. Nech sa páči, otváram rozpravu. Pán poslanec Rusnák 

 
Voľba návrhovej komisie 
 
p. Rusnák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Navrhujem pána poslanca Berbericha ako člena 

návrhovej komisie.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Poprosím o ďalšie návrhy. Pán poslanec Filipko. 
 
p. Filipko, poslanec MZ: Dobrý deň prajem všetkým, za poslanecký klub Pre Košičanov 

navrhujem pána poslanca Šaňu.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Sú ešte nejaké ďalšie doplňujúce návrhy? Ak 

nie, uzatváram rozpravu. Prosím, hlasujme o návrhu, aby v návrhovej komisii pôsobil 
pán poslanec Šaňa a pán poslanec Berberich. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 
Hlasovanie č. 1 -  za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0 
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p. Polaček, primátor mesta: Oznamujem, že na XXVIII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Košiciach bude návrhová komisia pracovať v zložení pán poslanec Berberich a pán 
poslanec Šaňa. Prosím, zaujmite svoje miesto v druhej rade. Ostatným poslancom 
oznamujem, aby svoje návrhy k jednotlivým bodom programu rokovania predkladali 
písomne tejto návrhovej komisii po ústnej informácii prítomných poslancov.  

- - - 
 
Overovatelia zápisnice: Ing. Lucia Iľaščíková, PhD. a PhDr. Marcel Šaňa 

- - - 
 
K programu zasadnutia 
 
p. Polaček, primátor mesta: V súlade s novelou zákona 369 o obecnom zriadení budeme 

najprv hlasovať o programe, ako bol uvedený v pozvánke a následne bude možnosť 
tento program meniť. Čiže, hlasujeme o programe, ako bol uvedený v pozvánke. Nech 
sa páči, prosím hlasujte. 

 
Hlasovanie č. 2 -  za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Táto pozvánka bola schválená. Teraz otváram rozpravu k návrhu 

programu, ktorý bol uvedený, to znamená, poprosím vaše návrhy, ktoré sa týkajú 
vypustenia bodov rokovania, aby ste predkladali svoje návrhy. Nech sa páči, otváram 
rozpravu.  
Ďakujem pekne, nik sa do rozpravy neprihlásil, to znamená, že žiadne body sa 
z pozvánky vypúšťať nebudú. Dovoľte mi, teraz vás vyzvať v prípade, že chcete zmeniť 
poradie bodov, aby ste predložili svoje návrhy na presun bodov. Nech sa páči, pani 
námestníčka. 

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem za slovo. Ja by som chcela navrhnúť 

presunúť body 34, 35 a 36 pod čísla 11, 12, 13, vzhľadom na to, že ide o osobitné 
zretele, ktoré už boli prerušené, aby sa nestalo, že neskôr opäť nás bude málo a sme tam 
aj tlačení trošku tým, aby sme to čím skôr sprocesovali, čo sa týka zmlúv. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Môžete ma, pán primátor, vyradiť z tohto tu.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Teda uzatváram rozpravu v tejto časti 

a poprosím vás o hlasovanie na návrh pani námestníčky, aby sme presunuli bod číslo 34 
ako bod 1.1, nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 
Hlasovanie č. 3 -  za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Jej druhý návrh bol, aby bod číslo 35 sa 

presunul ako bod 1.2. Nech sa páči, hlasujme o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie č. 4 -  za: 37, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. A tretím návrhom je, aby bod číslo 36 sa 

presunul ako bod 1.3. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
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Hlasovanie č. 5 -  za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  

Dámy a páni, vážené pani poslankyne, poslanci, teraz pristúpime ku vkladaniu bodov 
materiálov do pozvánky. Nech sa páči, otváram rozpravu pre tých, ktorí chcú vložiť. 
Nech sa páči, pán poslanec Špak. Nech sa páči. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Dobrý deň, kolegyne, kolegovia, takže chcel by som Vás poprosiť, 

verím tomu, že tie všetky tri body, ktoré navrhujem, tak do programu vojdu, nakoľko 
prvý bod je rýchly, jednoduchý. Druhý bod je bod, kde verím, že neprídeme o 10 
miliónov Eur. A tretí bod je, kde verím, že neprídeme o 6 – 7 miliónov Eur. Takže tieto 
body verím, že dnes prejednáme. Navrhujem teda, bod 2/1 Odmena hlavného 
kontrolóra. Následne navrhujem bod 3/1 Memorandum VSD a Mesto Košice. A bod 3/2 
Parkovanie. Posledné dva body, ktoré som spomenul, 3/1 a 3/2 sú podporené absolútnou 
väčšinou hlasujúcich v komisii dopravy. Takže je to odporúčané na našom 
zastupiteľstve prejednať. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec. Pani poslankyňa Slivenská. 
 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Navrhujem zaradiť bod 7/1 Plaváreň Základná 

škola Belehradská. Návrh budem predkladať s kolegami.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani námestníčka.  
 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Ja by som chcela navrhnúť vložiť bod 1/4 

s názvom Rozšírenie predmetu dobrovoľnej zbierky Pomoc pre partnerské mesto 
Užhorod v súvislosti s vojnou na Ukrajine.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som si dovolil navrhnúť bod, ktorý hovorí 

ohľadom tých neplatičov, čo sa týka z dôvodu Covid obmedzení, ktorý som vám poslal 
ešte minulý týždeň. Čiže ten bod by sa volal Riešenie neplatičov na nájomnom 
v mestských nehnuteľnostiach. Mám to prekonzultované aj s predsedom finančnej 
komisie s Peťom Hubom. Tam len ide o to, že budeme žiadať magistrát a primátora, aby 
sa dohodol s týmito neplatičmi, aj s nájomníkmi, aj s podnájomníkmi splátkový 
kalendár. Čiže, aby nedochádzalo k nejakým pritláčaniam. Takže, navrhujem, aby to bol 
bod 7/2.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, môžete ešte raz názov v krátkosti, dve, tri slová? 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Návrh bodu je Riešenie dlhov neplatičov na nájomnom v mestských 

nehnuteľnostiach z dôvodu covidových obmedzení.  
 
p. Polaček, primátor mesta: OK. Ďakujem. Pán poslanec Strojný. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Dovolím si vložiť bod číslo 1/5 Návrh na 

zrušenie partnerstva a spolupráce s Petrohradom a Vitebskom.   
 



4 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Karaffa. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel požiadať o podporu 

a zaradenie bodu pod číslom 33.1 a bod bude mať názov Návrh na zmenu nájomného 
vzťahu medzi Mestom Košice a občianskym združením Pomoc Perešu. Ešte raz. Návrh 
na zmenu nájomného vzťahu medzi Mestom Košice a občianskym združením Pomoc 
Perešu. Keď teda to schválite, ja vám pošlem materiál aj vlastne potom vysvetlím, že 
aký je návrh. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za slovo. Môj návrh je bod, ktorý 

prerokovala aj Mestská rada, dodatok číslo 7 v tarife DPMK pre Mestskú hromadnú 
dopravu s účinnosťou od 21. 3. 2022 a navrhujem ho zaradiť ako bod 23/1. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: A ja si dovolím navrhnúť ešte jeden bod. Súčasný bod 39 navrhujem, 

aby sa prečísloval na 39/1 a aby sa tam vložil bod 39/2 a to sú personálne otázky. 
Okrem iného potrebujem doplniť nejakých ľudí aj do komisie.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ešte raz. Čiže bod 39 máme a vy navrhujete vložiť 31.1 alebo /1, 

asi takto.  
 
p. Lipták, poslanec MZ: OK. Dobre.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ešte raz názov prosím? 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Personálne otázky. Ďakujem.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Komisií, rady?  
 
p. Lipták, poslanec MZ: Aj komisie. Ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Diskusné príspevky sme uzavreli, uzatváram 

rozpravu. Budem postupne čítať navrhované body podľa poradia, teda čísla v pozvánke. 
Ak by som náhodou niečo vynechal, prosím, upozornite ma. Po bodom 1.4 navrhla pani 
námestníčka vložiť bod Verejná zbierka, rozšírenie účelu verejnej zbierky. Nech sa 
páči, prosím, hlasujme o vložení bodu 1.4. 

 
Hlasovanie č. 6 -  za: 38 + 1 (p. Rovinský), proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Pán Rovinský hlasoval za. Pod bodom 

1.5 pán poslanec Strojný navrhol bod Vypovedanie zmlúv s partnerskými mestami v 
Rusku a Bielorusku. Nech sa páči, hlasujeme o vložení bodu 1.5. Hlasovanie je 
pozastavené. Opravíme techniku u pána poslanca Rovinského. Nech sa páči, 
pokračujeme. To je bod 1.5. 

 
Hlasovanie č. 7 -  za: 37, proti: 0, zdržali sa: 2 
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p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Bod bodom 2.1 pán poslanec Špak 
navrhuje bod Odmena pre hlavného kontrolóra. Nech sa páči, hlasujte. 

 
Hlasovanie č. 8 -  za: 33, proti: 1, zdržali sa: 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Pán poslanec Špak navrhol pod bodom 3.1  

Memorandum medzi VSD a Mestom Košice. Nech sa páči, bod 3.1. 
 
Hlasovanie č. 9 -  za: 35, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Pod bodom 3.2 pán poslanec Špak 

navrhuje bod s názvom Parkovanie. Nech sa páči, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 10 -  za: 34, proti: 0, zdržali sa: 4 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Pani poslankyňa Slivenská navrhla bod 

7.1 s názvom Plaváreň Základná škola Belehradská. Nech sa páči, prosím, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 11 -  za: 37, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Pod bodom číslo 7.2 návrh pána poslanca 

Liptáka Riešenie dlhu neplatičov. Nech sa páči, prosím, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 12 -  za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Pod bodom 23/1 pán námestník navrhuje 

vložiť bod Tarifa MHD. Nech sa páči, prosím, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 13 -  za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Pod bodom 33.1 pán poslanec Karaffa 

navrhuje vložiť bod Zmena zmluvy o nájme s občianskym združením Pomoc Perešu. 
Nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 
Hlasovanie č. 14 -  za: 29, proti: 0, zdržali sa: 10 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Pod bodom 39/1 pán poslanec Lipták 

navrhuje bod Personálne otázky aj komisií. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 15 -  za: 36, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Vyčerpal som všetky návrhy. Mlčíte, teda 

asi áno. Všetko sme zvládli. Poprosím organizačné oddelenie, aby prestavalo celú 
pozvánku na novo, aby mi ju predložili a zároveň zverejnili aj na internete 
pre verejnosť.  

- - - 
 
Bod č. 1 
Slovo pre verejnosť 
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p. Polaček, primátor mesta: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, bod Slovo pre verejnosť 
ako číslo 1 bude prerokovaný bezprostredne po bode programu, ktorý je uzavretý ako 
prvý, teda po dvanástej hodine v zmysle § 36 rokovacieho poriadku.  

- - - 
 
Bod č. 1/1 (pôvodný bod č. 34) 
Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode „Rozšírenie tréningového času 
na prenájom telocvične v objekte ZŠ Drábova 3 v Košiciach z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa pre nájomcu Atletika Košice, o. z., Dúhová 26, Košice“ 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 1/1 otváram bod, ktorý bol predtým zaradený 

ako bod číslo 34 Pokračovanie rokovania mestského zastupiteľstva o prerušenom bode 
Rozšírenie tréningového času na prenájme telocvične v objekte Základná škola Drábova 
3 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Atletika Košice, o. z., 
Dúhová 26, Košice. Otváram rozpravu. V prípade, že sa nik nehlási, uzatváram 
rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie,  

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prenájom telocvične o výmere 
292,33 m² nájomcovi Atletika Košice, o. z., Dúhová 26 priamym prenájmom ako dôvod 
hodný osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 16 -  za: 37, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  

- - - 
 
Bod č. 1/2 (pôvodný bod č. 35) 
Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode „Rozšírenie tréningového času 
v objekte ZŠ Matej Lachkého v Košiciach v malej telocvični priamym nájom 
za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa“ 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 1/2 otváram bod, ktorý bol zaradený pod bodom číslo 

35 a to je pokračovanie rokovania mestského zastupiteľstva o prerušenom bode 
Rozšírenie tréningového času v objekte Základnej škole Mateja Lechkého v Košiciach v 
malej telocvični priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Nech sa páči, otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu 
o návrh na uznesenie.  

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prenájom telocvične o výmere 
207,6 m² nájomcovi Trampolíny Košice, občianske združenie, priamym nájmom ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 17 -  za: 38, proti: 0, zdržal sa: 1 
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p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  
- - - 

 
Bod č. 1/3 (pôvodný bod č. 36) 
Prenájom nebytových priestorov v budove Čordákovej ulici z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa pre nájomcu Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, 
Košice  
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 1/3 otváram presunutý bod z čísla 36, ktorým bol 

prenájom nebytových priestorov v budove na Čordákovej ulici z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa pre nájomcu Spojená škola svätých Košických mučeníkov, 
Čordákova 50, Košice. Nech sa páči, otváram rozpravu. Nech sa páči pani námestníčka. 

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Pre vysvetlenie a uvedenie tohto materiálu. 

Spojená škola svätých Košických mučeníkov požiadala o prenájom priestorov pre 
činnosť materskej školy a prevádzku spojenej školy z dôvodu osobitného zreteľa. Tento 
materiál nebol schválený mestským zastupiteľstvom v decembri minulého roku. Škola, 
tak potom požiadala o uzavretie nájomnej zmluvy na tieto priestory za nájomné v 
zmysle štatútu, to jest 9 Eur za meter štvorcový. V súčasnosti má škola prenajaté 
priestory od 1. 1. 2022 a znovu požiadala mesto o prenájom týchto priestorov z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa za euro za meter štvorcový. Návrh opätovne prešiel 
komisiami. Prešiel aj komisiou pre vzdelávanie. Bol schválený a odporúčaný 
prerokovať a schváliť, tak poprosím o podporu. Ďakujem 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. 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 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prenájom nebytových priestorov 
o výmere 2450,28 m², ktoré sa nachádzajú na ulici Čordákova číslo 50 nájomcovi 
Spojená škola svätých Košických mučeníkov, Čordákova 50, priamych nájmom ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 18 -  za: 40, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne.  

- - - 
 
Bod č. 1/4 
Rozšírenie predmetu dobrovoľnej zbierky Pomoc pre partnerské mesto Užhorod 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 1/4 otváram bod Rozšírenie predmetu dobrovoľnej 

zbierky Pomoc pre partnerské mesto Užhorod v súvislosti s vojnou na Ukrajine. 
Dovoľte mi v tomto materiáli len jednu takú zásadnú informáciu okrem toho, že tento 
účet sme nastavili ako pomoc priamo Užhorodu, ale tým, že mnoho ľudí nás dotazuje a 
chcú pomôcť mestu, prispieť mestu, aj jednorazové malé príspevky najlepšie riešiť cez 
transparentný účet. Teraz sme sa rozhodli tento účel rozšíriť. To je po prvé. Po druhé, 
bývalý viceprezident spoločnosti U. S. Steel Jim Bushart daroval mestu 25.000 USD s 
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tým, že za každé euro alebo dolár, ktorým Košičania prispejú na takúto verejnú zbierku, 
pridá ďalší dolár do sumy maximálne 25 tis. ďalších dolárov. Teda pán Bushart je 
pripravený mestu poskytnúť 50.000 USD, ak Košičania prejavia záujem na tento účet 
prispievať. Preto ju chceme rozšíriť. A tak isto tu bola otázka od kolegov ku tomu, že 
teda pomoc samotnému Užhorodu. Tak tuná chcem len oznámiť, že okrem toho, že sme 
pred, na mimoriadnom zastupiteľstve schválili 100.000 Eur na priamu podporu 
Užhorodu, tak nášmu strategickému oddeleniu v rámci eurofondov sa podarilo zmenové 
konanie, kedy v rámci cezhraničnej spolupráce medzi Charkovom, Užhorodom a 
Košicami sa nám podarilo vyčleniť ďalších 116.000 Eur v rámci eurofondov na priamu 
pomoc týmto dvom mestám. Nech sa páči, otváram rozpravu. Pani námestníčka. 

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Vzhľadom na to, že dôvody už boli 

prezentované pánom primátorom, predniesla by som návrh na uznesenie Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach k tomuto bodu: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 
§ 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 Z. z. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 11 
ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov mení uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 917 zo dňa 2. 3. 
2022, ďalej len uznesenie, ktorým bola vyhlásená dobrovoľná zbierka Pomoc pre 
partnerské mesto Užhorod v súvislosti s vojnou na Ukrajine, ďalej len zbierka, 
nasledovne: 1. Názov zbierky znie Pomoc pre partnerské mesto Užhorod v súvislosti s 
vojnou na Ukrajine a pomoc pre utečencov z Ukrajiny na území mesta Košice, 2. V 
časti d) uznesenia sa termín 30. 6. 2022 nahrádza termínom 30. 9. 2022, 3. V prílohe 
uznesenia v časti účel dobrovoľnej zbierky sa na koniec pripájajú slová: a zabezpečenie 
pomoci pre utečencov z Ukrajiny na území mesta Košice, 4. V prílohe uznesenia v časti 
Doba konania dobrovoľnej zbierky sa slová do 30. 4. 2022 nahrádzajú slovami do 30. 6. 
2022 a 5. V prílohe uznesenia v časti Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky sa slová do 
31. 5. 2022 nahrádzajú slovami do 31. 8. 2022. Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Spoločne s pomocou 100 tis. pre partnerské 

mesto Užhorod sme na minulom zastupiteľstve schválili aj 100 tis. na dotácie pre 
organizácie, ktoré sa venujú pomoci utečencom. Chcem sa opýtať a pravdepodobne táto 
otázka bude smerovaná na pani námestníčku Gurbaľovú, či vieme dostať informáciu, 
koľko z tých peňazí stotisícového balíka bolo už rozdelené, aké organizácie to teda 
dostali a koľko je ešte zvyšné pre organizácie, ktoré možno nemali čas, lebo pomáhali 
a ešte môžu požiadať. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pani námestníčka. 
 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Komisia sa zišla už dvakrát. Bolo 

vyhodnotených, teraz to neviem presne, ale viem to v krátkom čase upresniť 
a sprehľadniť v nejakej tabuľke, ale pokiaľ viem, po tých dvoch stretnutiach nám tam 
zostalo ešte 13 500 Eur, keď si pamätám. Čiže, čakáme na posledné etapu. Ešte sa môžu 
prihlásiť záujemcovia o dotáciu do 20. marca. Takže ten priestor na tých 13 a pol tisíc 
tam je, ostatné sú už pridelené. Ale viem aj v priebehu pár hodín to zabezpečiť v nejakej 
tabuľkovej forme.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Iľaščíková, faktická. 
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p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela 
opýtať pani námestníčky, že okrem poslancov, kto je členom v komisii, lebo bolo 
spomínané, že budú tam nejakí odborníci, ale aká zostava je tej komisie, by som rada 
vedela. Ďakujem. 

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Okrem poslancov sú tam prítomní, pán Dlhý – 

zástupca riaditeľa, za oblasť sociálnych vecí pani Dudová – vedúca oddelenia 
sociálnych vecí a prizývaný je pán Dohovič, splnomocnenec pre riešenie humanitárnej 
pomoci utečencom.   

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Dobré ránko všetkým. Iba sa 

chcem opýtať v nadväznosti na to, čo ste povedali pán primátor, že mesto, nezachytil 
som, sa ospravedlňujem, či bolo v čase minulom alebo súčasnom. Hovorili ste o 
zriadení transparentného účtu mesta Košice, tak preto sa chcem opýtať, že či mesto 
Košice bude postupovať pri čerpaní z tohto transportného účtu v zmysle interných 
predpisov alebo právnych predpisov, ktoré sú prijaté k hospodáreniu s nimi, keďže 
vlastne transparentný účet mesta Košice je majetkom mesta Košice. Čiže, ja len 
operatívne, či vám netreba nejaké kompetencie dnes schváliť, pýtam sa. Sú mestské 
časti, ktoré vôbec toto neriešia a idú si svoje, ale ja sa pýtam teraz ako poslanec mesta, 
že či existuje splnomocnenie, alebo že či môžete priamo disponovať alebo budete sa 
riadiť ako pokynmi z ministerstva financií, ale jednoducho každé jedno euro na 
transparentnom účte mesta Košice je majetkom mesta Košice a pokiaľ neexistuje 
splnomocnenie. Pokiaľ hovorím neexistuje splnomocnenie primátora, tak s 
prostriedkami disponuje alebo rozhoduje o čerpaní MZ, preto operatívne, včas, nie po 
skončení, sa chcem opýtať, či nie je potrebné vás splnomocňovať. Ak nie, je to v 
poriadku a samozrejme ďakujem aj za to, že takýto transparentný účet založený bol. 
Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani Kažimírová sa bude na mňa pozerať, ak by 

som povedal niečo nepresne, nech ma upozorní. Tento transparentný účet bol založený 
ešte pri covide na popud jedného z vás, ktorý požiadal, aby sme takýto účet mali, keby 
sme potrebovali. Na druhej strane, zriaďovať účty je v kompetencii mesta, primátora, 
čiže tam nie je potrebné urobiť súhlas, ale pri vyhlásení akejkoľvek zbierky na základe 
zákona, neviem presne povedať ktorého, je povinnosť, ak sa jedná o zbierku, aby účel 
tejto zbierky a jej charakter určilo MZ. To urobilo v predchádzajúcom zastupiteľstve. 
Dnes sme tento účel rozšírili a potom je už na interných predpisoch a ďalších zákonoch 
o finančnom hospodárení, aby sme s týmto účtom nakladali tak, ako nám predpisy, 
zákony kážu. Pani vedúca? Dobre. Na jednotku. Ďakujem. Pán poslanec Lörinc. 

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ja len možno kolegovi doplním, že mám za to, že podľa zákona 

o obecnom zriadení, pokiaľ si zastupiteľstvo nevyhradí túto kompetenciu, tak môže 
o tom rozhodovať primátor. Čiže poviem to opačne, že ak by zastupiteľstvo chcelo 
rozhodovať o prostriedkoch, ktoré sú na tomto účte, tak musíme si prijať také 
uznesenie. Do doby pokiaľ takého uznesenie neexistuje, tak štatutár má právo nakladať 
s tým v zmysle interných smerníc a zákonov, samozrejme.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Existujú. Ďakujem pekne. Ak sa do diskusie nik nehlási, 

poprosím návrhovú komisiu, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh 
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na uznesenie. Nech sa páči.  
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov mení uznesenie Mestského zastupiteľstva v 
Košiciach číslo 917 zo dňa 2. 3. 2022, ďalej len uznesenie, ktorým bola vyhlásená 
dobrovoľná zbierka „Pomoc pre partnerské mesto Užhorod v súvislosti s vojnou na 
Ukrajine“, ďalej len zbierka, nasledovne: Názov zbierky znie: Pomoc pre partnerské 
mesto Užhorod v súvislosti s vojnou na Ukrajine a pomoc pre utečencov z Ukrajiny na 
území mesta Košice, po 2.) v časti D. uznesenia sa termín 30. 6. 2022 nahrádza 
termínom 30. 9. 2022, po 3.) v prílohe uznesenia v časti „Účel dobrovoľnej zbierky:“ sa 
na koniec pripájajú slová „a na zabezpečenie pomoci pre utečencov z Ukrajiny na území 
mesta Košice“, po 4.) v prílohe uznesenia v časti „Doba konania dobrovoľnej zbierky“ 
sa slová „do 30. 4. 2022“ nahrádzajú slovami „do 30. 6. 2022“, po 5.) v prílohe 
uznesenia v časti „Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky“ sa slová „do 31. 5. 2022“ 
nahrádzajú slovami „do 31. 8. 2022“.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, Nech sa páči, prosím, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 19 -  za: 41, proti: 0, zdržali sa: 0. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  

- - - 
 
Bod č. 1/5 
Návrh na zrušenie partnerstva a spolupráce s vládou mesta Sankt Peterburg v Ruskej 
federácii a zrušenie spolupráce s Vitebskou regionálnou výkonnou radou v Bieloruskej 
republike.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 1/5 otváram bod Vypovedanie zmlúv medzi 

partnerskými mestami mestom Košice a mestami sídliacich v Rusku a v Bielorusku. 
Nech sa páči, pán poslanec Strojný. 

 
p. Strojný, poslanec MZ: Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pod týmto bodom predkladám 

návrh na zrušenie partnerstva spolupráce s vládou mesta Sankt Peterburg v Ruskej 
federácii a zrušenie spolupráce s Vitebskou regionálnou výkonnou radou v Bieloruskej 
republike. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov 
žiada primátora mesta Košice: a) oznámiť písomne vláde mesta Sankt Peterburg v 
Ruskej federácii ukončenie platnosti protokolu o partnerstve a spolupráci, ktorý bol 
podpísaný 28. októbra 1995, b) oznámiť písomne Vitebskej regionálnej výkonnej rady 
Bieloruskej republiky vypovedanie memoranda o spolupráci, ktoré bolo podpísané 8. 
júla 2015. Termín: bezodkladne. Dodám k tomu asi len toľko, vážení kolegovia, že 
nešiel som cestou prerušenia alebo nejakého stopnutia, pretože ako memorandum o 
spolupráci s Vitebskou regionálnou radou, tak isto protokol s vládou mesta Sankt 
Peterburg jasne určujú za akých podmienok vieme prerušiť toto partnerstvo a budem 
citovať: Každá zo strán má právo vypovedať písomným oznámením druhej strane, 
pričom výpovedná doba je v tomto prípade 3 mesiace. Chcel by som ešte dodať, že toto 
nie je akt proti občanom Petrohradu alebo proti občanom Vitebska. Toto je signál, že 
ako vláda, tak aj výkonná rada bieloruskej republiky nemôže očakávať, že bude mať v 
civilizovanej Európe partnerstvá, pokiaľ vlády týchto republík vraždia občanov vo 
vedľajšom štáte. Ďakujem pekne.  
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p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník, nech sa páči. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem len kolegu pána 

poslanca Strojného doplniť, že v tomto bode prebehla diskusia medzi poslancami aj na 
úrovni našich právnych oddelení, áno, nakoľko sa to jedná o medzinárodnú dohodu, nie 
je možné ju pozastaviť tak, ako k tomu napr. pristúpili naše univerzity v spolupráci s 
univerzitami v Rusku a práve preto ja osobne túto iniciatívu podporím tým, že verím, že 
jedného dňa sa naša spolupráca aj s týmito východnými partnermi bude môcť obnoviť a 
že obyvatelia týchto miest pochopia, že táto naša snaha alebo iniciatíva nie je 
nasmerovaná voči demokraticky zmýšľajúcim obyvateľom, ktorí aj dnes protestujú na 
uliciach v Rusku alebo v Bielorusku, či už proti vojne alebo proti násiliu páchanom na 
ich vlastných občanoch. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ak sa do diskusie nik nehlási, uzatváram 

rozpravu a poprosím návrh na uznesenie.  
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov žiada primátora 
mesta Košice po a) oznámiť písomne vláde mesta Sankt Peterburg v Ruskej federácii 
ukončenie platnosti protokolu o partnerstve a spolupráci, ktorý bol podpísaný 28. 
októbra 1995, po b) oznámiť písomne Vitebskej regionálnej výkonnej rady Bieloruskej 
republiky vypovedanie memoranda o spolupráci, ktoré bolo podpísané 8. júla 2015. 
Termín: bezodkladne.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujme.  
 
Hlasovanie č. 20 -  za: 36, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne.  

- - - 
 
Bod č. 2 
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 2 otváram bod Správa o činnosti Útvaru 

hlavného kontrolóra mesta Košice. Nech sa páči, otváram rozpravu. Pán poslanec 
Lörinc. Pardon. Pán poslanec Karaffa. 

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať na kontrolu vykonanú 

na Základnej škole Užhorodská 39 v Košiciach. Dostal som už dávnejšie podnety 
týkajúce sa tejto školy a po prečítaní si tejto správy som v podstate aj videl, že sú 
opodstatnené a plus k tomu tie informácie ďalšie, ktoré mám. Chcel by som sa opýtať v 
podstate, že či stačí len toto napísať do správy kontrolóra, že sa teda skonštatuje, aké 
pochybenia boli, ale že pri zákazke za takmer 200.000 Eur na rekonštrukciu strechy, kde 
do budovy naďalej zateká neboli odstránené vlastne tie nedostatky, sa nevyvodila 
žiadna zodpovednosť, ani nebolo podané trestné oznámenie. A možno je to aj taká 
otázka pre štatutára mesta, aj pre nás, pre zastupiteľstvo, že či by nebolo načase otvoriť 
aj otázku, ako sa vysporiadame so štatutárom školy, pretože keď si prečítate tu správu, 
ja neviem koľko budem mať času, nechcem to tu teraz celé čítať, ale prečítam len jednu 
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citáciu. Zhotoviteľ sa zaviazal, že zistené vady diela odstráni v lehote tridsiatich dní, 
avšak uvedený záväzok nebol v stanovenej lehote dodržaný. Základná škola listom zo 
dňa 22. apríla 2020 vyzvala zhotoviteľa na odstránenie vád diela v lehote 14 dní, avšak 
k náprave doposiaľ nedošlo. A v podstate samotná povinná osoba ani nepodala voči 
správe námietky. Sú tu celkom zaujímavé veci a vzhľadom na to, aké mám informácie, 
ja si myslím, že by bolo vhodné, aby sme sa tejto škole a hlavne zástupcovia, ktorí sedia 
v rade školy, aby sa začali viacej pýtať, lebo podľa mojich informácií na ostatnom 
rokovaní rady školy ani nebolo vlastne členom rady školy oznámené, že bola vykonaná 
nejaká kontrola. A podľa mojich informácií v súčasnosti tam beží ďalšia kontrola 
týkajúca sa vlastne práce asistentov pre deti so zdravotným znevýhodnením, tak ak 
mám teda správne informácie. Čiže ja by som chcel vedieť, že okrem tejto správy, či 
pán kontrolór aj podával nejaké trestné oznámenie alebo ako sa k tomu postavilo 
samotné mesto Košice, lebo je tam, sú tam urobené práce, je tam zrejme nejaká zmluva 
o dielo za takmer 200.000 Eur, sú tam nedorobky a do budovy zateká a v podstate nikto 
to nerieši. Tak by som chcel vedieť, že ako. Ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Blanár má faktickú. 
 
p. Blanár, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Chcel by som nadviazať 

v danej téme na predrečníka, keďže jedná sa taktiež o školu Užhorodská. Chcem 
upozorniť na ďalší nález, ktorý tam bol vlastne pánom kontrolórom upozornený. Na to 
sme boli všetci. Je tam strata na nájomnom 53.000 Eur, takže moja otázka znie taktiež, 
či aj v týchto krokoch bolo podniknuté nejaké oznámenie, ale ako to chceme riešiť. Je to 
dlhotrvajúci problém podľa tohto upozornenia, podľa tohto zistenia a jednoducho trvá to 
roky a nič sa s tým nedeje podľa tohto záveru. Takže nadviažem na daný predmet, danú 
školu a otázka je taktiež, či aj v tejto otázke, v tomto zistení sa podnikli už nejaké kroky. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pokračuje pán poslanec Špak. Pán kontrolór si 

všetky otázky pozapisuje, naraz v jednom bloku odpovie a potom si dáme druhé kolo. 
Nech sa páči. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Dobrý deň ešte raz, ja by som vás poprosil, kolegovia, máme tu objekt 

Petzvalova 4, ktorý úspešne sme dokázali prenajať na základe súťaže a ja tu mám návrh 
na uznesenie v súvislosti s týmto objektom, kde som na začiatku vnímal 100 – 150 tis., 
ktoré tam mali na tom objekte byť využité na opravu, ale aktuálne mám info, že je tam 
cez pol milióna už investovaných. Takže jednoduché uznesenie: Mestské zastupiteľstvo 
v Košiciach žiada hlavného kontrolóra mesta Košice Ing. Pavla Galla o preverenie 
hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosť finančných prostriedkov vynaložených 
mestom Košice v súvislosti s opravami a rekonštrukciou objektu Základnej školy 
Petzvalova 4 v Košiciach, ktorá bola na základe zmluvy o nájme číslo 2021 00 13 00 31 
04 zo dňa 26. 08. 21 prenajatá OZ Škola po novom. Odovzdávam návrhovej komisii. 
Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Mám v podstate dve témy. Prvá sa týka Užhorodskej a toho nálezu, 

ktorý pán kontrolór konštatuje vo svojej správe. Chcel by som, ale rád by som počuť 
teda, ako sa s tým bude nakladať ďalej, lebo považujem tie zistenia za veľmi závažné a 
je potrebné vyvodiť zodpovednosť a možno nejaké právne kroky. Čiže budem rád, ak 
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z predsedníckeho stola dostaneme odpoveď na túto otázku, aký bude postup mesta 
v tejto veci ďalej. A druhá vec je, že včera som pri listovaní zmlúv narazil na príkaznú 
zmluvu číslo 2022000544 medzi mestom Košice a agentúrou Amadeus so sídlom 
v Trenčíne, ktorú zastupuje pani Ďuriš a tato príkazná zmluva hovorí o tom, že mesto si 
objednáva po prvé komunikáciu medzi mestom Košice a neziskovými organizáciami 
pre potreby získavania zdrojov na riešenie situácie utečencov z Ukrajiny a po druhé je 
zabezpečenie call centra a technickú podporu pre koordináciu aktivít vykonaných v 
súvislosti so zabezpečením pomoci utečencom. Táto príkazná zmluva je vo výške 
11.400 Eur mesačne. Čiže, chcem sa teda opýtať, že mesto Košice bude riešiť 
utečeneckú krízu tak, že si najme agentúru, ktorá za 11 tis. mesačne zriadi call centrum. 
Podotýkam, že call centrum má aj štát, má aj KSK. Čiže prvá otázka, či tých call centier 
už nie je celkom veľa a že či si neskáčeme do kompetencií. A druhá vec, že táto 
agentúra má zabezpečovať komunikáciu medzi mestom a neziskovkami. Že máme málo 
ľudí na meste, aby zabezpečoval komunikáciu? Čiže rád by som počul, teda aká je 
predstava, lebo ja mám pocit, že trošku ma tá zmluva vystrašila a že tie veci, ktoré sú 
v tej zmluve uvedené, považujem za zbytočné a mohli mesto riešiť in house. A aby to 
neostalo len pri tom, tak si dovolím navrhnúť návrh na uznesenie, aby pán kontrolór 
vykonal kontrolu, v prípade že mesto sa teda rozhodne pokračovať v tejto zmluve a to 
znie: Mestské zastupiteľstvo mesta Košice podľa príslušných právnych predpisov žiada 
hlavného kontrolóra mesta Košice Ing. Pavla Galla o vykonanie kontroly príkaznej 
zmluvy číslo 2022000544 uzavretej dňa 15. 3. 2022 medzi mestom Košice ako 
príkazcom a agentúrou Amadeus s.r.o. ako príkazníkom so zreteľom na a) 
hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť finančných prostriedkov hradených 
mestom Košice v rámci plnenia záväzkov tejto zmluvy, b) dodržiavanie všeobecne 
záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta Košice pri výbere príkazníka 
ako druhej zmluvnej strany tejto zmluvy a to najmä, ale nielen vzhľadom na hodnotu 
plnenia vyplývajúcu zo zmluvy a predmet podnikateľskej činnosti príkazníka ako 
podnikateľského subjektu, c) súlad predmetu zmluvy s opatreniami, ktoré sú obsahom 
príkazu prednostu Okresného úradu Košice zo dňa 10. 3. 2022, na ktorý sa zmluva 
odkazuje, d) neurčité vymedzenie predmetu zmluvy, ako aj spôsob preukázania plnenia 
záväzku príkazníka vyplývajúci zo zmluvy bod 2.4 zmluvy a s tým súvisiacu povinnosť 
preverenia skutočného rozsahu plnenia predmetu zmluvy pred poskytnutím odmeny 
príkazníkovi zo strany mesta Košice ako príkazcu. Termín: na najbližšie riadne 
rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Tento návrh odovzdávam návrhovej 
komisii. Ďakujem veľmi pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Iľaščíková. 
 
p. Iľasčíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Tak ja by som sa chcela opýtať, keď už 

sme načali túto tému. Súhlasím určite s pánom kolegom a dúfam, že to nie je tak, ako je 
to myslené v tejto zmluve. Chcem sa opýtať, ako funguje teraz to call centrum mesta.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták, nech sa páči. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. K tomuto bodu ja by som chcel do budúcna 

poprosiť pána hlavného kontrolóra, keď bude tento bod, či môže na začiatok povedať 
trošku nejaký úvod k týmto jednotlivým zisteniam, aby to nebolo len také, no tak kto 
chce, tak sa môžete vyjadriť. To je moja prosba. Potom ďalej mám druhú prosbu. Ešte 
večer nebol tento materiál zverejnený na web stránke mesta Košice, čo neviem prečo 
nie je táto správa zverejnená, aby si ju mohli aj ľudia prečítať, prípadne nám posunúť 
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nejaké informácie. Čiže poprosím, keď sa zverejňujú materiály na rokovanie 
zastupiteľstva, aby aj táto správa bola zverejnená a nebola v nejako utajenom režime. 
Trošku postrádam to, že tento materiál de facto je niekde medzi legislatívnou, právnou 
a finančnou komisiou, že možno by bolo dobré zaviesť vždy ako stály bod tento 
materiál do rokovania komisií, aby sa niektoré veci predžuli v komisiách, aby sme to 
nemuseli potom tu rozpitvávať a pýtať sa. To je ďalšia prosba. A poslednú prosbu, ktorú 
mám, keďže tento materiál sa volá Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra, mne 
v programe chýba správa o činnosti primátora mesta Košice už dlhodobo. Čiže 
poprosím nabudúce opätovne zaradiť tieto správy, lebo de facto nevieme. My vieme s 
kým sa pán primátor stretávaš, ale nevieme, aké sú výsledky tých rokovaní a stretnutí. 
Napríklad keď rokuješ s pracovníkmi Stavebného úradu, čo je vlastne štátna správa, 
s ktorými by si sedieť nemal a tak ďalej. To je, ďakujem pekne, zatiaľ.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Blanár. 
 
p. Blanár, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som chcel v tomto bode ešte poďakovať 

pánovi kontrolórovi za to, že pri kontrolovaných subjektoch nielen uvádza zistenia, ale 
aj reálne potreby, respektíve požiadavky alebo témy, ktoré ich trápia, takže smerujem na 
kontrolovaný subjekt Základná škola Staničná. Chcem poukázať na to, na čo poukazuje 
v závere taktiež pán kontrolór. Je tam dlhoročný problém s dopravou detí prvého 
stupňa, s ich vykládkou tých detí a následne z družiny zbieraním. Je tam dopravný 
problém. Je ten uzol na Jantárovej je jednoducho vyťažený, nie je tam priestor na 
parkovanie. Táto téma je minimálne od roku 2007 na pretrase na mestskej časti, na rade 
školy. Nebolo to z týchto inštitúcií jednoducho poriešené. X-krát na MČ, či už na 
komisiách sme mali vlastníka priľahlého pozemku pána Kolibára prizvaného. Dohoda s 
ním neexistuje na to, aby daný priestor parkovisko uvoľnil. To znamená, že tak ako v 
závere správy pán kontrolór konštatuje, jediné možné riešenie je navrhnúť zámenu 
pozemkov tak, aby jednoducho bolo kde parkovať v tesnej blízkosti školy. Celý tento 
odpredaj v minulosti tohto pozemku, ktorý predtým patril škole, bol celý nešťastný. 
Takže poprosím vedenie tohto mesta, aby túto tému otvorilo, vstúpilo do rokovania s 
majiteľom pozemku a snažilo daný problém poriešiť, nakoľko škola, ani MČ nie je 
schopná, nemá také kompetencie tento problém riešiť. Je to roky tiahnutý sa problém.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Vážení kolegovia, vážený primátor, 

vážená pani námestníčka, vážený pán kontrolór, ja by som sa chcel spýtať, či je 
pravdou, že minulého koncom roka jedna z osôb na košickom magistráte alebo jedna 
z osôb vedenia na svojom mobilnom čísle platených z verejných financií predátovala 
sumu niekoľko tisíc Eur. Jedná sa o faktúru 20 21 05 240. Žiadal som o tieto údaje v 
zmysle infozákona, no niekomu robí problém zverejniť takýto údaj s odvolaním sa, že 
je to ochrana a bolo by to vlastne akési porušenie zákona, čiže ak ja žiadam, ktoré číslo, 
ktorá osoba z vedenia predátovala niekoľkotisíc Eur v starom roku na Ukrajine v čase, 
keď nebola žiadna vojna, to bola návšteva, pobyt, výmena knižiek, keď tak mám 
nazvať. Tak mi je odpísané, že jednoducho mi tieto údaje nezverejnia, nesprístupnia. 
Tak ja žiadam pána kontrolóra, keďže tieto mobilné telefóny sú platené z verejných 
financií, aby urobil kontrolu a preveril, kto predátoval túto sumu, ako táto suma alebo 
faktúra bola reklamovaná, či vôbec bola reklamovaná, či sa vzťahuje na túto faktúru 
a ďalšie veci, ktoré mi neboli zverejnené napriek mojim opakovaným infožiadostiam. 
Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Hlinka. 
 
p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem. Ja by som chcel nadviazať na poslanca Blanára, čo sa týka 

Základnej školy Staničná a pána Kolibára, ktorý tu bol spomenutý. Pokiaľ som mal 
informácie od magistrátu, respektíve od Útvaru hlavného kontrolóra, tak isté smery 
smerujúce k tomu, aby sa táto situácia poriešila boli uskutočnené a isté rokovania tiež 
niekedy na začiatku tohto roka, keď sa nemýlim, takže asi by bolo potrebné doťahovať 
tento problém s majiteľom týchto pozemkov, ktoré sú súkromné pozemky, aby sa ten 
problém dopravy a vstupu do školského areálu vyriešil. Neviem, v akom stave je to, tak 
poprosím, ak je to možné, keď nie teraz, tak aspoň písomne dodatočne to dať nám 
všetkým, hlavne, čo sme tu z MČ Juh, lebo tá Staničná nám je samozrejme veľmi vážna 
škola a nám na tom záleží. Čo sa týka kontrolnej správy ohľadne Základnej školy 
Užhorodská, už tu bolo veľa povedané. Vieme, že výkon odborných agiend, ako je napr. 
verejné obstarávanie, ale aj napr. stavebný dozor, pokiaľ ide o kapitálové výdavky, sú 
uskutočňované cez služby Strediska služieb škole. Organizácia, ktorá je tu vytvorená 
mestom Košice. Pýtam sa teda, že aká je spokojnosť s kvalitou a odbornosťou týchto 
služieb v SSŠ, nakoľko, keď som si to prečítal, tak mi to na prvé prečítanie tá správa, 
Základnej školy Užhorodská ohľadne zistených nedostatkov, v niektorých bodoch 
pripomínala, že zrejme to Stredisko služieb škole nie všetky záležitosti realizuje tak, aby 
sa napr. takéto nedostatky neopakovali. Zrejme možno že aj na iných školách sú takéto 
zistenia. Tak ak  môže pán kontrolór, nech povie, ako to on vidí, činnosť Strediska 
služieb škole. Všetko. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Knap. 
 
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Ja sa vrátim ku Základnej škole 

Staničná, problému parkovania. Mali sme predvolaného na komisiu pána Kolibára 
opakovane. Napriek tomu, že táto Základná škola bola vyhodnotená, ako najlepšia na 
Slovensku, nemajú kde rodičia s deťmi zaparkovať pri škole. Tejto spoločnosti bolo 
vyjdené v ústrety na poslednom zastupiteľstve pri zámene pozemkov mesta a touto 
spoločnosťou v inej lokalite. Keď sme to navrhli pánovi Kolibárovi, nechcel ustúpiť a 
chcem podotknúť, že parkovisko, ktoré má postavené pri Základnej škole Staničná, je 
na čiastočne mestských pozemkoch mesta Košice. To znamená, nelegálne užíva tento 
pozemok, kde má postavené parkovisko, kde časť pozemkov je na meste Košice, časť 
parkoviska je na mestských pozemkoch. Myslím si, že sú páky na to, aby sa začalo 
rokovanie a vyriešil sa tento dlhoročný problém. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán kontrolór, nech sa páči, bolo niekoľko 

otázok na vás znesených. Môžete. 
 
p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Ďakujem pekne. Vážené pani poslankyne, vážení páni 

poslanci, vážený pán primátor, začnem od pripomienok pána Liptáka. Zverejňovanie 
správ o výsledkoch kontrol sa robí legislatívnym spôsobom. To znamená, zverejňujú sa 
správy o výsledkoch kontrol ihneď po prerokovaní v MZ. Zverejňuje sa to tak v súlade 
aj so zákonom 211 o slobodnom prístupe k informáciám. Čo sa týka možnosti príhovoru 
alebo možnosti uvedenia problematiky, aj na dnešný deň som mal pripravené 
poznámky. Takže celú väčšinu svojho predchádzajúceho funkčného obdobia som vždy 
uviedol vás poslancov doslova in medias res do prostredia. Keď mi to bude umožnené 
aj v budúcnosti, ja som vždy pripravený na takéto niečo. Čo sa týka predkladania správy 
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o činnosti alebo mojich zistení do komisií. Ospravedlňujem sa, naozaj v minulosti som 
mal vo zvyku prísť so zisteniami rozhodujúcimi na jednotlivé komisie a informovať. 
Vzhľadom ku situácii, ktorá bola koncom minulého roku a tohto roku jednoducho 
nemohol som sa zúčastniť väčšiny komisií. Čo sa týka kontroly na Základnej škole 
Užhorodská, myslím si, že pán poslanec Hlinka vystihol jeden z problémov, ktorý je. 
Všetky tieto správy a zistenia boli postúpené na oddelenie školstva, pod ktoré patrí aj 
Stredisko služieb školám. Keď si dobre všimnete, jednalo sa o nájomnú zmluvu, ktorá 
išla cez oddelenie školstva a jednalo sa o obstarávanie na realizáciu stavebných prác, 
ktoré išli tiež, poviem cez zložku magistrátu. Čiže čakám na ďalšie riešenia a vyvodenie 
zodpovednosti od oddelenia školstva. Následne budem konať. Pre informáciu, že 
konám: dávam vám do pozornosti, že aj minulý rok jedno podozrenie zo spáchania 
trestného činu neobišlo aj zamestnancov magistrátu. Môžem vám povedať, že aj napriek 
tomu, že takéto oznámenie bolo na orgány činné v trestnom konaní, doteraz tento 
problém s neoprávneným užívaním poľnohospodárskej pôdy nebol doriešený a bez 
akejkoľvek finančnej náhrady táto pôda je užívaná naďalej. Čo sa týka Základnej školy 
Petzvalova 4, samozrejme, akonáhle požiada MZ o vykonanie kontroly, Útvar hlavného 
kontrolóra túto kontrolu vykoná. To isté platí aj na vykonanie kontroly príkaznej 
zmluvy so spoločnosťou Amadeus. Čo sa týka pána Karabina, áno, registrujem tento 
podnet, budeme sa ním zaoberať. A na záver, čo sa týka ešte Základnej školy Staničná. 
Myslím si, že keď tento problém existuje od roku 2007 a myslím si, že existujú 
možnosti a kroky ako majetkoprávne začať usporiadanie pozemkov priľahlých ku 
Základnej škole Staničná a tým vytvoriť podmienky k zlepšeniu dopravnej obslužnosti 
pre rodičov tejto školy, nič nebráni tomu, aby zodpovední zamestnanci mesta tieto 
kroky realizovali a konečne problém vyriešili. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Karaffa. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Takže rozumiem 

tomu tak pán kontrolór, že keby ste na začiatku, ako predkladateľ materiálu, dostali 
slovo, tak by ste nás uviedli do problematiky, ale keďže vy slovo nedostávate, tak len 
sedíte a čakáte na otázky. Tak dobre, čiže to by sme vedeli vyriešiť aj tak, pán primátor, 
že vždy dostane pán kontrolór na úvod slovo. Čo sa týka tej, ja sa vrátim k tej 
Užhorodskej a samozrejme prvá vec, ktorú som trošku chybne uviedol. Tá úspešná 
ponuka bola na 160 tis., nie okolo 200, ale presne 160 s DPH. Takže, aby som teda 
neuviedol nejakú nepravdu. A áno, je tam zodpovednosť Strediska služieb škole, v 
zásade aj všetky tie nájomné zmluvy, čo spomínal aj pán poslanec Blanár, prechádzajú 
cez magistrát. Len ono tá zodpovednosť sa ako keby tak rozplýva medzi všetkých a 
potom je nie zodpovedný nikto a to školstvo a hlavne tie investície do majetku to tu sú 
taká bezodná studňa.   

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Horenský. 
 
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Mám návrh ešte na jedno uznesenie, vyplývajúce 

aj zo správy pána hlavného kontrolóra. Prečítam: Mestské zastupiteľstvo žiada hlavného 
kontrolóra mesta Košice o vykonanie kontroly o zisteniach a odporúčaniach, na ktoré 
orgány mesta nereagovali v adekvátnej miere.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Stanko.  
 
p. Stanko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som ako člen Rady školy Základnej školy 
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Staničná len chcel kolegov upozorniť, že tam je kritická situácia práve s tou dopravou 
dlhé roky neriešená. Takže tam sa asi čaká na to, že tam nastane nejaký úraz a potom sa 
bude hľadať vinník. Ďakujem pekne. Dovi.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Sú nejaké ďalšie otázky na pána kontrolóra? Ak 

nie, pán poslanec Lesňák.  
 
p. Lesňák, poslanec MZ: Dobrý deň, ďakujem za slovo. Rád by som chcel len kolegov 

poslancov upozorniť, že súčasťou tej správy hlavného kontrolóra je správa o zadlženosti 
mesta Košice a chcel by som požiadať už teraz aj súčasné vedenie mesta vzhľadom na 
to, že v budúcich dvoch rokoch sa bankové splátky takmer zdvojnásobia zo súčasných 
nejakých desať, takmer desať miliónov Eur pôjdu v roku 2023 na 13 mil. a v roku 2024 
takmer na 17 mil., myslím, že tam bolo predikovaných. Tak prijať nejaké opatrenia aj 
vzhľadom na to, že nečakajú nás asi ľahké časy. Jednak zvyšovanie cien energií, jednak 
vojna u suseda na Ukrajine, jednak vysoká inflácia. Asi budeme musieť na to, aby sme 
zvládli tie bankové splátky do budúcnosti, budeme musieť viac škrtať kapitálové 
investície, prípadne sa zamyslieť nad tým, ako tú celkovú zadlženosť nielen mesta, ale 
aj mestských podnikov držať nakrátko, aby sme sa nedostali do stavu, že nebudeme 
schopní splácať bankové úvery. Ja len toľko, aby si kolegovia pozreli tú zadlženosť. Je 
to celkom, celkom zaujímavo to stúpa a budúce vedenie mesta, ale aj toto vedenie, keď 
obháji svoj mandát, bude mať za úlohu asi nastaviť tie splátky tak, a to financovanie z 
externých zdrojov, aby to mesto nepocítilo na úkor rozvoja. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Lipták ešte, nech sa páči. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Čiže ja by som potom poprosil pán hlavného 

kontrolóra, keď teraz dostane slovo, aby sa ten jeho výstup skladal z dvoch častí. Tá 
prvá polovica, tá by bola to úvodné slovo, ktoré má pre nás prichystané, alebo možno 
nás upozorní na niektoré veci, ktoré sme si ani my nevšimli v tej správe. A druhá 
polovica nech je, nech nám dá odpovede na tie otázky, ktoré tu padli. Ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán kontrolór chce ešte niečo dodať? OK. Ďakujem pekne. Pán 

poslanec Lörinc. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Pán primátor, asi ste vo víre diskusie zabudli, ale boli nejaké 

konkrétne otázky aj na vás. Napríklad prvá otázka: ako konkrétne chcete riešiť zistenia 
kontrolóra v oblasti Základnej školy Užhorodská? A druhá bola: aká teda zmluva 
s firmou Amadeus, aké ciele má naplniť, lebo je tam písané niečo, čiže aký zámer máte. 
Prosím odpovede na otázky. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Čo sa týka kontrolných mechanizmov, poprosím oddelenie 

školstva, to vám zodpovie vašu otázku. Nech sa páči, kolegovia. 
 
p. Lopušniaková, vedúca oddelenia školstva: Dobrý deň prajem, čo sa týka kontroly na 

Základnej škole Užhorodská, samozrejme, správu o výsledkoch z kontroly oddelenie 
školstva dostalo k dispozícii. Začali sme konať. Pán riaditeľ základnej školy, hovorím 
teraz o zisteniach ku nájomným zmluvám, ktoré táto škola mala, pokiaľ si dobre 
pamätám, nemám tu teraz tú správu. V roku 2014, následne v roku 2017 bola opätovne 
kontrola, ktorá nezistila žiadne pochybenia, čo sa týka tejto nájomnej zmluvy. Táto 
kontrola vytkla tieto nedostatky. Zavolali sme pána riaditeľa a požiadali sme ho o jeho 
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vyjadrenie. Bola vykonaná už náprava, bol vypracovaný dodatok k nájomnej zmluve so 
súkromným gymnáziom v zmysle štatútu a zároveň bol riaditeľ školy vyzvaný, aby 
dohodol splátkový kalendár na doplatenie chýbajúcich finančných prostriedkov, ku 
ktorým teda došlo od toho roku 2014 tak, keď sa dobre pamätám. Čiže splátkový 
kalendár je ustanovený samozrejme. Tu by som len chcela povedať, že jedná sa 
o termíny v roku 2017, 18, takže teraz sme to riešili až v tom roku 2020, keď sme boli 
upozornení Útvarom hlavného kontrola na to, že to nie je v súlade so štatútom. A čo sa 
týka strechy, opravy strechy, ktorá naozaj, boli tam nedostatky, reklamácie. Pokiaľ mám 
úplne čerstvú informáciu, momentálne na týchto nedostatkoch pracujú a odstraňujú sa 
tieto nedostatky, čiže strecha by mala byť v poriadku. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Stačí takto v tejto veci? OK. Pán poslanec Karaffa ešte niečo?  
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, tak vlastne nebyť toho, že tam príde 

kontrola a kontrola zistí nedostatky, tak asi by sa tá strecha neopravovala, keď sa 
neopravovala ani v 2020 ani 2021. Ako evidentne niečo nefunguje aj vo vzťahu k iným 
školám. Ja som svojho času podával trestné oznámenie na ten nešťastný prenájom na 
Trebišovskej. Tam tiež nebola vyvodená zodpovednosť. Pardon, bola vyvodená, lebo 
riaditeľ sa opätovne stal riaditeľom. Hej, čiže za odmenu. Takže ako máme tu nejaký 
problém a k tomu je potrebné proste nejako pristupovať. Tí štatutári sa nemôžu 
vyhovárať, že my sme síce štatutári, ale len vlastne ako sekretárky posielame papiere na 
magistrát. Oni zodpovedajú za ten majetok. Sú štatutármi škôl. A na druhej strane, ak 
niekto na meste dá k niečomu podpis, aj on by mal zodpovedať. To je o vyvodzovaní 
zodpovednosti. A mňa to mrzí, že tak laxne k tomu pristupujeme. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani vedúca chce niečo dodať.  
 
p. Lopušniaková, vedúca oddelenia školstva: Ja by som len chcela povedať z našej pozície, že 

určite k tomu nepristupujeme laxne. A všetky nedostatky, ku ktorým sa teda v priebehu 
tých kontrolných zistení teda dostaneme, tak ich riešime. Hej. Ale hovorím, že toto sú 
nedostatky z bývalých  období a pritom tie kontroly na tieto nedostatky neupozornili. 
Čiže nebol dôvod konať, pretože kontrolné zistenia neboli, teda všetko vyzeralo, že je v 
poriadku, ale akonáhle sme to zistili, tak tieto postupne jednotlivé zistenia preverujeme 
a konáme. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc ešte k tej škole. Nech sa páči, asi. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Pani Lopušniaková, to čo hovoríte, že je to stará vec a vy ste do 

toho... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Vhupla. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Vhupla. Ako ja to chápem, len na druhej starne, to čo čítam ako 

poslanec mesta, tá správa a kontrola je niečo iné. Dovolím si len v krátkosti veľmi 
rýchlo citovať. Na strane číslo 15 správa o kontrolnej činnosti. Uvedený dodatok číslo 2 
bol podľa písomného vyjadrenia riaditeľa Základnej školy zo dňa 12. 1. 2022. To už je 
vaše pôsobenie. Vyhotovený právnikom oddelenia školstva MMK a odsúhlasený 
vedúcou oddelenia školstva MMK. 

 
p. Lopušniaková, vedúca oddelenia školstva: Nie. Nie. Nie.  
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p. Lörinc, poslanec MZ: Uvádzajú sa. Len prepáčte, dokončím. Uvádzajú sa formálne aj 

právne nedostatky a v závere, teda v úvode strany 16 správy je konštatované, že vyššie 
uvedené skutočnosti dostatočne odôvodňujú záver, že vyhotovenie predmetného 
dodatku bolo zo strany oddelenia školstva MMK vykonané bez náležitej odbornosti 
a zodpovedného posúdenia všetkých potrebných súvislostí dôsledkom čoho bola 
nesprávne určená výška nájomného v neprospech prenajímateľa. Podpísaním dodatku 
neboli odstránené nedostatky z roku 2014, ktoré vy spomínate, áno a tie pretrvávajú aj 
v súčasnosti, čo je v rozpore so štatútom a na konci je uvedené, že bola spôsobená škoda 
vo výške 53 424. Čo je ako poslancovi mi trošku nesedia tie fakty, ktoré čítam a ktoré 
hovoríte.  

 
p. Lopušniaková, vedúca oddelenia školstva: Môžem sa vyjadriť? 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. 
 
p. Lopušniaková, vedúca oddelenia školstva: Ďakujem. Áno, je to tam takto napísané, ale tá 

kontrola bola 2014, na základe toho bol dodatok a potom ten dodatok, to nehovoríme 
o tomto dodatku, ktorý som spomínala, že sme v roku 2022, teda ten riaditeľ urobil. To 
je iný dodatok. Pokiaľ mám tu pána kolegu a nehovorí sa teda, prepáčte, že sa 
vyviňujem, ale nehovorí sa o mojej osobe ako vedúcej oddelenia školstva a nášho 
terajšieho právnika. To je z toho roku 2017, respektíve 18. Hej. Čiže vtedy to bolo na 
kontrole a ten dodatok. Hovoríme o tomto dodatku. Nie o dodatku, ktorý sme urobili 
teraz v roku 2022 na základe kontroly, ktorú urobil pán kontrolór, teda Útvar hlavného 
kontrolóra v tomto roku. Hej. Čiže to sú ako keby dve veci. Pokiaľ dobre hovorím teda. 
Lebo sme si to teda naozaj dostatočne dobre prečítali, preštudovali a na základe toho 
sme aj konali.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Schwarcz, faktická ešte. Môžeme 

sa v tejto téme už pohnúť.  
 
p. Schwarcz, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Len všeobecne 

upriamim pozornosť na to, že obrovské množstvo vecí v podstate prechádza, čo sa týka 
základných škôl s právnou subjektivitou, schvaľovaním na oddelení školstva. Väčšina 
alebo skoro všetky nájomné zmluvy a ďalšie náležitosti s tým že, ale v prípade, že je to 
právny subjekt, aj tak je zodpovedný štatutár. To znamená, aj čo sa týka Strediska 
služieb školám, aj čo sa týka týchto zmlúv, tak zodpovedný je štatutár a zároveň ja stále 
poukazujem na to, že štatutár nemá dostatočný aparát na to, aby si sám v rámci školy 
dal vypracovať alebo ošetriť nejaké veci. A ja si myslím, že pán kontrolór práve toto 
zohľadňuje, či nejaký proces alebo pochybenie aspoň formálne odobrené, či už 
Strediskom služieb škole alebo oddelením školstva a nie je to úplne svojvôľa riaditeľa 
školy a na základe toho asi aj odporúča vyvodenie zodpovednosti alebo nie. A už 
využijem tento čas, aby som aj pánovi Karabinovi, ktorý občas spomína naše 
Hravenisko povedal presne v tomto kontexte, že Hravenisko prebiehalo jedna k jednej, 
ako bolo povolené organizačné zabezpečenie magistrátom podpísané vedením mesta a... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. 
 
p. Schwarcz, poslanec MZ: ...ale zodpovednosť je na mne. Aj o tomto to bolo. Ďakujem 

pekne. 
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Odzneli tu v podstate dve 

tvrdenia, ktoré si odporujú. Jedno to, čo čítal pán poslanec Lörinc a jedno vlastne 
tvrdenie pani vedúcej. Ja by som sa chcel opýtať, či v tej správe na tej strane 15, 16 je 
len, a to je otázka na pána kontrolóra, je tam len nejaké pochybenie alebo je to napísané, 
takto správne, lebo v jednej vete sa hovorí o dodatku číslo 2 a následne sa spomína, že 
dodatok však vykazuje zjavné formálne ako je právne nedostatky dvojbodka. To je to, 
čo čítal pán poslanec Lörinc. Čiže, aby sa vedel k tomu pán kontrolór vyjadriť, či teda 
pani vedúca nehovorí pravdu alebo to, čo pán kolega Lörinc čítal, tak v podstate s tým 
priamo nejako nesúvisí, lebo odzneli tu dve protichodné tvrdenia. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Keď sa do diskusie nik nehlási, uzatváram 

rozpravu, poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenia, ktoré boli prečítané. Nech 
sa páči. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Dostali sme tri návrhy, okrem 

pôvodného. Prvý návrh podal pán poslanec Špak, druhý pán poslanec Lörinc, a tretí pán 
poslanec Horenský. Takže budem ich predkladať ako došli. Takže návrh pána poslanca 
Špaka: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov 
žiada hlavného kontrolóra mesta Košice Ing. Pavla Galla o preverenie hospodárnosti, 
efektívnosti, účelnosti a účinnosti finančných prostriedkov vynaložených mestom 
Košice v súvislosti s opravami a rekonštrukciou objektu Základnej školy Petzvalova 4 
v Košiciach, ktorá bola na základe zmluvy o nájme číslo 2002021003104 zo dňa 26. 8. 
2021 prenajatá a OZ Škola po novom.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 21 -  za: 22, proti: 1, zdržali sa: 12 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Nech sa páči, pokračujte návrhová 

komisia. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší návrh od pána poslanca Lörinca: 

„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov žiada 
hlavného kontrolóra mesta Košice Ing. Pavla Galla o vykonanie kontroly príkaznej 
zmluvy číslo 2022000544 uzavretej dňa 15. 3. 2022 medzi mestom Košice ako 
príkazcom a agentúrou Amadeus s.r.o. ako príkazníkom so zreteľom na: po a) 
hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť finančných prostriedkov uhradených 
mestom Košice v rámci plnenia záväzkov z tejto zmluvy, po b) dodržanie všeobecne 
záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta Košice pri výbere príkazníka 
ako druhej zmluvnej strany tejto zmluvy a to najmä vzhľadom na hodnotu plnenia 
vyplývajúceho zo zmluvy a predmet podnikateľskej činnosti príkazníka ako 
podnikateľského subjektu, po c) súlad predmetu zmluvy s opatreniami, ktoré sú 
obsahom príkazu prednostu Okresného úradu Košice zo dňa 10. 3. 2022, na ktorý 
zmluva odkazuje, po d) neurčité vymedzenie predmetu zmluvy, ako aj spôsob 
preukázania splnenia záväzkov príkazníka vyplývajúcich zo zmluvy bod 2.4 zmluvy a s 
tým súvisiacu povinnosť preverenia skutočného rozsahu plnenia predmetu zmluvy pred 
poskytnutím odmeny príkazníkovi zo strany mesta Košice ako príkazcu. Termín: 
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najbližšie riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach.“ 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 22 -  za: 35, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Ešte tam je jeden pozmeňovací, nech sa 

páči. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Tretí v poradí od pána poslanca 

Horenského: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych 
predpisov žiada hlavného kontrolóra mesta Košice o vykonanie kontroly o zisteniach 
a odporúčaní, na ktoré orgány mesta nereagovali v adekvátnej miere.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 23 -  za: 34, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ešte pôvodný návrh. Nech sa páči. 
 
p. Šaňa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh uznesenia: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov berie na vedomie 
po 1.) Správu o činnosti a výsledkoch kontrol od XXVI. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach, ktorá obsahuje výsledky z kontrol, po 2.) Správu o činnosti 
hlavného kontrolóra mesta Košice za rok 2021 podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 24 -  za: 35, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. Bod číslo dva je 

uzavretý. 
- - - 

 
Bod č. 2/1 
Odmena hlavnému kontrolórovi mesta Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 2/1 pán poslanec Špak navrhol bod Odmena 

hlavnému kontrolórovi. Otváram tento bod. Otváram rozpravu. Pán Špak máte slovo.  
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Tento bod sme zaradili do rokovania. Ďakujem 

kolegovia, že ste to umožnili. Následne som všetkým zaslal na e-maily aj návrh 
uznesenia k danému bodu. Je tam aj dôvodová správa. Máme toho veľa pred sebou aj 
dnes, aj zajtra, tak vám to nechcem prečítať dookola, ale už minule sme to riešili na 
zastupiteľstve a navrhovali sme, ale takisto bol veľký chaos, tlak a v danú chvíľu to 
nebolo ani možné uzniesť sa na tom, odmene ako takej. Ja som ale týmto návrhom na 
uznesenie, ktoré som vám doniesol, ja vám ho prečítam: Mestské zastupiteľstvo v 
Košiciach podľa § 18c atď. to máte v e-mailoch, schvaľuje hlavnému kontrolórovi 
mesta Košice Ing. Pavlovi Gallovi odmenu 30 % z mesačného platu hlavného 
kontrolóra s účinnosťou od 1. 4. do 31. 9. 2022. Čo znamená, že dá sa povedať na pol 
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roka. Ja som v tej dôvodovej správe vám vypísal zopár vecí, ktoré mám nielen ja, ale 
myslím si, že aj členovia komisií v meste skúsenosť s pánom kontrolórom. Je osobne 
v teréne, chodieva s nami, radí, poukazuje aj vlastnou iniciatívou a možno pre mňa je 
takým jedným z tých dôvodov aj to, že nielen to predošlé vedenie, ale aj my ako 
poslanci noví aktuálni sme ho podporili pri voľbe na ďalších 7 rokov. Takže ešte možno 
takú jednu malú drobnosť vám poviem. Pán kontrolór máte skúsenosti z vlastných 
mestských častí, tak tento pán kontrolór, ktorý má na starosti viac ako štvrť miliardy, 
tak doteraz evidujem jednu jedinú odmenu a to bola v roku 2018. Ďakujem. Dávam 
tento návrh návrhovej komisie. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči. Pán poslanec Karaffa, faktická. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Ja tento návrh 

nepodporím a 30 percent na, ak by to bola jednorazová odmena, viem si to predstaviť, 
ale za takéto obdobie mne to tak nejak smrdí skôr niečím iným, že prečo tento návrh 
prišiel a prečo práve od pána kolegu Špaka. Práca hlavného kontrolóra je v podstate 
robiť svoju činnosť a za to je platený a ten plat je celkom slušný a je v podstate 
nadštandardný oproti bežným platom. A ja si myslím, že v tejto ťažkej situácii si dávať 
odmeny nie je celkom proste vodné a aj preto to ja nepodporím. A ešte si živo pamätám 
kontrolu z archívu, kde, no, mám k tomu svoje výhrady. Čiže ja to nepodporím. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták, nech sa páči. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Nedá mi vrátiť sa k predchádzajúcemu bodu. Pán 

primátor to, že sa správaš arogantne a opovrhuješ zastupiteľstvom je všetkým jasné, ale 
veľmi rád by som ťa poprosil, aby si sa správal dneska tak, ako sa má správať ten, kto 
má riadiť rokovanie MZ a keď poslanci položia hlavnému kontrolórovi nejaké otázky, 
na ktoré žiadajú odpovede, tak láskavo daj sa vyjadriť hlavnému kontrolórovi. To je 
jedna vec. A poprosím ťa, aby si dodržal rokovací poriadok. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, vašej narážke vôbec nerozumiem. Pán kontrolór 

dostal slovo niekoľkokrát, dostal niekoľkokrát slovo a som sa ešte pýtal na záver, či je 
ešte niečo, čo dodať. Prosím, počúvajte, počúvajme sa navzájom. Otázka bola, pán 
kontrolór povedal, že všetko bolo konštatované a odpovedané. Mám v tom čisté 
svedomie. Pán poslanec Špak, nech sa páči. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Nechcem zdržiavať diskusiu. Ja si myslím, že každý z nás sa vie 

vyjadriť hlasovaním a máme toho naozaj veľa, ako som spomínal, ale poprosím 
poslanca Karaffu, aby rovno povedal, ak má nejaké podozrenia, nepoužíval tieto 
perfídne spôsoby v rámci zastupiteľstva. Takže, ak sú nejaké pochybnosti pán Karaffa, 
vy ste doslova povinný to dať vonku, lebo ste skladali prísahu poslanca mesta Košice a 
ak nie sú, tak to je len také miešanie vieme čoho. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ténai, faktická. 
 
p. Ténai, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobrý deň prajem, vážený pán primátor, 

kolegyne, kolegovia, len takú technickú otázku, v návrhu uznesenia je odmena 30 % z 
mesačného platu v období od 1. 4. 2022 do 31. 9. 2022, popravde, či môžeme dať 
odmenu vopred alebo sa kontrolórovi dáva odmena späť napr. za dobre vykonávanú 
prácu napr. za predošlý rok a nie je mi jasný ten dátum 31. 9., lebo podľa mojich 
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znalostí má september len 30 dní. Ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa, nech sa páči. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Hej, ťažko sa mi začína po týchto slovách kolegu Ténaia. Veľmi 

dobre. Vrátim sa k tomu, čo hovoril pán poslanec Lipták. Ja som mal otázku a pán 
kontrolór nedostal slovo, ale akože môžeme to robiť tak, že nebudeme sa v rámci bežnej 
pýtať, ale budem dávať vždy procedurálny návrh a vždy si odhlasujeme, že či chceme 
počuť alebo nechceme počuť názor pána kontrolóra. Čiže áno, ja som tú otázku položil 
a vy pán primátor ste zarezali diskusiu a k ďalším veciam už pre dobro vzťahov sa 
nebudem vyjadrovať ohľadne kolegu Špaka, tak.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán kolega, pán kontrolór máte, čo vy povedať. 

Hovorte. Ak chcete, hovorte. Máte slovo.  
 
p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Pán primátor, ďakujem veľmi pekne. Nebudem sa vracať ku 

predchádzajúcim bodom, ale na úvod tohto návrhu len chcem povedať jednu vec. 
Očakával som. Po prvé, odmenu je možné dávať i za predchádzajúcu prácu i odmenu 
dať ako motivačný prvok takýmto spôsobom, ako to urobil alebo navrhol pán Špak. Ja 
osobne som očakával minulý rok, keď sa mi končilo funkčné obdobie, že niekto 
zhodnotí moju prácu a trochu som dúfal, že niekto ma za to aj odmení. Pritom som 
zistil, že odmena by bola navrhnutá, keby som nekandidoval. Takže som sa rozhodol, že 
v tomto prípade tak, ako doteraz pre mňa nikdy nebola a nie je rozhodujúca odmena, či 
mi ju odsúhlasíte alebo nie. Pre mňa je dôležité, či dokážem ešte pre toto mesto niečo 
urobiť alebo nie, ale aj tak ďakujem veľmi pekne za všetky návrhy a v prípade, keď mi 
schválite túto odmenu, ja vám garantujem, že bude použitá na dobrý účel. Ďakujem. 
Dovidenia. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja len doplním že s pánom kontrolórom sa robí 

dobre, dopĺňame sa v niektorých veciach, naozaj množstvo, ani ste možno 
nezaznamenali, množstvo podnetov proste priniesol mnoho krát a on je tým, ktorý vie 
potvrdiť, že desiatky z nich sa proste riešia a tých úloh, tých nedostatkov historicky je v 
tomto meste bohužiaľ veľa, tých procesov zanedbaných je strašne veľa, ale prichádza 
s návrhmi, nie je odmietaný. On to dobre vie. Čiže toľko možno zo strany môjho 
osobného. Nikdy verejne som to takto neprezentoval. Pán poslanec Špak, nech sa páči, 
faktická.  

 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Tá faktická bola ku pripomienke 

k tomu dátumu, k tomu septembru. Tak ja by som sa chcel opýtať prvú vec, či je možné 
to prepísať alebo to mám od znova prečítať celé? A ospravedlňujem sa tým, že keď má 
človek tri živé školopovinné deti, tak september má 50 dní.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Stačí, keď len uvediete opravu chyby a opravíte to v písomnom 

návrhu, prosím. Pán poslanec Karaffa, nech sa páči. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. No, ono. My sme sa tu tak s kolegami vlastne 

bavili o tom, že aj to znovuzvolenie pána kontrolóra, aj to je nejakým spôsobom 
ocenenie vašej práce. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič. 
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p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ospravedlňujem sa. Prepáčte. Chcel som sa 

iba opýtať pána kontrolóra, lebo naňho som sa prihlásil. Ako nech to nikto nevníma 
nejako alibisticky, ale predstavme si situáciu, čo sa teraz deje, aké nastane za chvíľu 
zvyšovanie všetkého a skúste sa napr. vžiť do pozície poslanca, ktorý má to, čo povedal 
kolega Karaffa. Je nejaký plat hlavného kontrolóra, ktorý dajme tomu oproti 
aritmetického priemeru príjmov občanov Slovenskej republiky je vyšší a ten výstup, 
hej, ten signál, že ten poslanec tiež je - si musí byť vedomý toho, že aby to obhájil. A 
napr. v starom meste som tiež navrhoval ja odmenu kontrolórovi, myslím, že vo výške 
10 % a hneď tam niekto skákal, tak sme sa proste dohodli na nejakom kompromise 5 %. 
Že či vy ste sa nechcel nejak vyjadriť, že čo by bolo nejako ústretovo, aby sme všetci 
ostali spokojní, aby sme vás odmenili, aby nám nikto nenapľul do papule, že 
rozhadzujeme tisíce. To je celé, čo sa chcem opýtať, keď je možnosť, keď sa chcete k 
tomu ešte viac, keď nie, necháme hlasovať. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Balčík, nech sa páči. 
 
p. Balčík, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán 

primátor, kolegyne, kolegovia, ja súhlasím s tým, že by pánovi kontrolórovi mala byť 
priznaná odmena. Otázka je, v akej výške. Či to je 30, 20, 10 percent. Neviem teraz na 
to odpovedať, ale samozrejme ja tu odmenu beriem ako nejaký motivačný prvok do 
ďalšej práce a myslím si, že s prácou hlavného kontrolóra akože panuje všeobecná 
spokojnosť a ja osobne mám s pánom kontrolórom dobré skúsenosti. Takže ja by som 
chcel podporiť tento návrh, len otázka znie tak, že ako povedal predrečník, že v akej 
výške. Či tých 30 percent nie je moc alebo teda, či je to OK. No. Takže tak asi. 
Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja keď počúvam kolegu Karaffu, myslím si svoje. 

Vodu káže, víno pije. Je úsmevné, ak niekto nepodporí odmenu len preto, že 
kontrolórovi beží plat. Je to fakt, je to smiešne pán kolega. Prepáčte, aj vy za svoj výkon 
dostávate odmenu, nie malú. Možno dostávate odmenu aj v práci. Ja sa pýtam, 
odmietnete tú odmenu len preto, že je covid? Dostávate odmenu aj ako predseda 
majetkovej komisie, nielen poslaneckú odmenu, ako predseda majetkovej komisie, ktorá 
v minulosti kritizovala bývalého predsedu a rovnaké, ak nie väčšie chyby sa v nej vy, 
ako predseda, dopúšťate a máte tú svoju odmenu. Viete, mi to pripadá, ako taká závisť 
z vašej strany. Dnes je to kontrolór. Zajtra to bude moja manželka, ktorá robí na 
magistráte. Pozajtra alebo dnes je to občianske združenie, ktorého som predsedom. 
Ďakujem, že každému doprajete, kolega.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Bude to dnes alebo zajtra 

ešte veselé. Uvidíme, ako nám to pôjde. Ja nebudem osobný a toto čo pán poslanec aj 
včera vyšlo v istom médiu. Veľmi veľa zavádzate a veľmi veľa si vymýšľate a tú svoju 
pravdu si tvoríte podľa toho, ako vyhovuje vám. Ale bude priestor na to, aby sme si 
všetky tieto veci vecne a slušne vysvetlili. Ja sa na to teším. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Špak, ako predkladateľ ešte možno 
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nejaké zmeny.  
 
p. Špak, poslanec MZ: Vážení kolegovia, si myslím, že po tých ôsmich rokoch, čo tu dokonca 

nie všetci osem rokov, ale ja som medzi nimi, ktorý zažil tohto pána kontrolóra a ktorý 
ho videl v teréne a ktorý zažil aj bývalé osadenstvo, kým prišiel pán kontrolór a zažil 
tak isto, že nevedel som, že niekto existuje, až potom som zistil, že kontroling tu je, že 
je živý, že je akčný, že vie pomôcť, že vie reagovať. Ja si myslím, že každý z vás má 
možnosť sa vyjadriť k výške tejto odmeny. Ja som navrhol 30. Je to na šesťmesačné 
obdobie. Po ôsmich rokoch, keď sme nedali nič. A je na vás, či dáte pozmeňovací 
návrh, či ste spokojní alebo nie ste spokojní. Poďme, prosím, hlasovať. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec. Eh. S faktickou pán poslanec Karaffa, následne pán 

poslanec Strojný. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Nie je pravdivá informácia, že sme osem rokov 

nedali nič. V roku 2019 som ja navrhoval odmenu hlavnému kontrolórovi a bolo to 
schválené, čiže ako dostal v 2019. Čiže informácia, že 8 rokov nedostal nič, nie je 
pravdivá. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pána kolegu Špaka by som sa chcel opýtať, keď 

to má tak pekne pripravené, že či to má aj napočítané, koľko to robí v absolútnom čísle. 
Napríklad. Niektorí sa tu pýtali, či to je málo, či to je veľa. Tak možno ak nám povie, že 
koľko to je.  

 
p. Polaček, primátor mesta: V diskusii ešte vystúpi pán poslanec Djordjevič a následne pani 

poslankyňa Slivenská.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Pán námestník, vzhľadom na to, že viacerí 

kolegovia sa vyjadrili aj v duchu toho, ako sa vyjadrili a bol by som nerád, ak by naozaj 
za kvalitne pripravené výstupy aj keď samozrejme, ktoré sú platom ohodnotené, ale aj 
za, by som povedal niekedy nad rámec nejakej činnosti, by som bol nerád, keby sme 
teraz takto ukázali kontrolórovi, že hej, ako vnímame vás, ale nevážime si vás. Tak 
navrhujem kompromis a presne polovicu z toho, čo navrhol pán Špak a teda dávam 
pozmeňujúci návrh k jeho návrhu a to je, že: Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
hlavnému kontrolórovi mesta Košice Ing. Pavlovi Gallovi odmenu 15 % z mesačného 
platu hlavného kontrolóra s účinnosťou od 1. 4. do 30. 9. 2022. Ja si myslím, že s týmto 
tu, už keď sa bavíme o tom, že nebola tu pochybnosť, či, ale bola tu pochybnosť koľko, 
tak s týmto by nemuseli mať kolegovia problém. Ďakujem, idem odniesť návrh 
návrhovej komisii. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Faktický, pán poslanec Vrchota, pán poslanec Lörinc, pán 

poslanec Lipták, nech sa páči. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobrý deň kolegovia, ďakujem pekne za slovo. 

Konečne sa tá diskusia trošku pohla, lebo doteraz to bolo len o vymieňaní si nejakých 
názorov miesto toho, aby sme sa bavili o konkrétnej odmene, pretože sa určite všetci 
zhodneme, že pán kontrolór si zaslúži odmenu. Tak nech všetci predložia, ktorí majú 
iný názor, iný návrh, svoje návrhy a poďme o tom hlasovať. Ďakujem pekne. 
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. A toho som sa bál, že z toho vznikne turecký 

bazár, že 15, 30 a takto sa to proste nerobí. Ak sa navrhuje, tak to musí byť niečo 
dôstojné. Ja sa vám pán kontrolór ospravedlňujem, že tu sa handrkujeme o vašej 
odmene. Lebo tu dáva buď vedenie alebo sa dohodne zastupiteľský zbor spoločne, nie 
je individuál. A ďalšia vec. Ja vám poviem, že ktokoľvek by tam sedel, ja som proti 
odmenám. Posledné toto volebné obdobie sú ťažké časy a ja sám pán kontrolór som 
neprijal odmenu, ani neprijmem odmenu. Budem robiť za zákonné minimum, lebo ho 
považujem za dostatočné. A tak by som bol rád, aby viacerí k tomu pristúpili a nieže my 
si schvaľujeme navýšenie platov – odmeny. Však tak povedal pán poslanec Djordjevič, 
tie platy sú nadštandardné. Myslím si, že svoju prácu si robíte dobre. Ja sa vám 
ospravedlňujem, že to tu vôbec riešime, lebo to nepovažujem za dôstojné.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja úplne súhlasím s mojim 

predrečníkom poslancom Lörincom a naozaj táto celá debata už mne pripadá trápne, 
lebo naozaj tu handrkujeme. Robíte tu dražbu koňa na trhu. A teraz kto dá viac, kto dá 
menej, kto bude krajší, kto bude menej krajší. Kolega Špak, nabudúce, keď prídete 
s takýmto návrhom, treba ísť do poslaneckých klubov, treba ísť do finančnej komisie. 
Tam to predebatovať a prísť s týmto návrhom ako kultúrny človek, ako s kultúrnym 
návrhom prediskutovaným, aby tu z toho nebola trápna fraška, ktorá tu teraz prebieha. 
To je všetko. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Slivenská. Potom pôjde procedurálny návrh, už 

som vyslovil.  
 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Vážení kolegovia, funkcia hlavného kontrolóra je jedna z 

najdôležitejších funkcií v demokratickom zastupiteľstve. Kontrolór pomáha najmä nám 
poslancom, keďže sa naňho obraciame takmer na každom zastupiteľstve s otázkami, 
s podnetmi, s návrhmi. Je to jeho práca, ale myslím, že väčšina z nás je s jeho prácou 
spokojná, nakoľko aj podklady, ktoré predkladá na každé zastupiteľstvo sú kvalitné 
a nie jeden z nás sa pýta na obsah týchto materiálov. V nejednom zastupiteľstve sú 
odmeny schvaľované bez akejkoľvek diskusie. Možno niekde automaticky sa dáva tá 
maximálna. Ja si myslím, že to nie je správne, ale naopak v tomto prípade ja podporím 
tento návrh, lebo rada by som bola a ak s tým niekto nesúhlasí, s týmto návrhom, nech 
každý sám od seba vystúpi a možno dá nejaký feedback hlavnému kontrolórovi, že 
prečo nie je s jeho prácou spokojný, prečo nie takáto odmena. A argument, áno, sú 
ťažké časy, ale opäť zdôrazňujem a opakujem to, čo som povedala v úvode. Práca 
hlavného kontrolóra je pre mňa jedna z nosných v tomto meste. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Karaffa, procedurálny návrh. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. No veľká škoda, kolega Špak fakt nemá 

skúsenosti, lebo politicky si to mal odkomunikovať. Procedurálny návrh znie, ukončiť 
rozpravu aj s tými, ktorí sú prihlásení a ideme hlasovať. Padli tam nejaké dva návrhy. 
Jeden je od predkladateľa, druhý je od pána poslanca Djordjeviča. Tretí nejaký svoj 
názor vyslovil pán poslanec Lörinc. Poďme hlasovať. Čiže procedurálny návrh znie: 
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ukončiť rozpravu a odovzdať slovo návrhovej komisii.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujeme. 
 
Hlasovanie č. 25 -  za: 25, proti: 2, zdržali sa: 8 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Teda diskutovať sa nebude, ale ešte pred týmto 

procedurálnym návrhom pán kontrolór ma požiadal o slovo. Čiže faktická pán poslanec 
Rovinský, pokračuje. Ale bol prihlásený pán poslanec Rovinský pred týmto návrhom, 
prosím, rešpektujme prihlásených do diskusie. Zvuk.  

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Je to faktická na pani poslankyňu Slivenskú. 

Pani poslankyňa so všetkým súhlasím. Ale vy by ste možno mohli súhlasiť s tým, že 
spôsob akým tento návrh bol predložený nie je ten najlepší. Čiže ja si myslím a v tom 
podporujem pána poslanca Lörinca, že tieto veci mali byť predjednané predtým, 
dohodnuté v kľude a nie tu sa teraz naťahovať, či áno, o koľko a podobne. Takže 
považujem to, tenhle spůsob považujem za poněkud nešťastný.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pán kontrolór, takto to bolo v poradí. 
 
p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Ďakujem pekne, pán primátor. Chcem sa poďakovať pánovi 

poslancovi Lörincovi. Za viacej ako 40 rokov svojej praxe vždy som mal takých 
nadriadených a vždy ma viedli k tomu, že vedeli oceniť moju prácu. Nikdy to nebolo 
tak, že som si pripadal ako na konskom trhu a handlujeme o koňa. Rovno vám poviem, 
za takýchto podmienok nepotrebujem, nežiadam, nenavrhujem túto odmenu a to aj 
zvlášť kvôli tomu, že viem si predstaviť akú publicitu ešte spôsobí v médiách. A tak, 
ako som povedal na úvod, aj keby ste mi odsúhlasili odmenu, ja už vopred viem, na aký 
účel ju použijem, tak isto ako predtým som použil tú predchádzajúcu. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Špak, nech sa páči. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Je to môj tretí vstup.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Prvý bol ako predkladateľský. Nech sa páči.  
 
P. Špak, poslanec MZ: Aha. Dobre. Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, každý hlasovaním dá 

svoj názor. Tretíkrát to opakujem a nechcel som to zdržiavať. Ďakujem pekne. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Grega. 
 
p. Grega, poslanec MZ: Taká situácia, aká teraz prebieha, sme niekedy v minulosti, asi pred 

štyri, osem, no, možno už pred dvanástimi rokmi zažívali starostovia a primátori, keď sa 
rozhodovalo o ich odmenách. Bolo vtipné počúvať, keď to niektorí odôvodnia a chceli 
ako to presadiť a potom tí, ktorí nechceli ako to presadzovať a tak ďalej. Potom sa to 
zákonom zrušilo a je v podstate kľud. To je jedna vec. Druhá vec. Ja si cením prácu 
pána kontrolóra a myslím si, že je chybou, ale to je chybou vedenia, lebo vedenie malo 
predložiť návrh na tú odmenu ešte vtedy, keď bol zvolený. Možno sme si podaktorí 
povedali, že aha, keď sme ťa znova zvolili, to je tá tvoja odmena, hej. Čiže ja sa za to 
ospravedlňujem, lebo keď nie vedenie, mali to robiť kluby. A ďalšia vec je, že je jasné, 
že o tej výške sa dá všelijako polemizovať, ale treba si dať aj druhú otázku, že aj keď je 



28 

 

tá situácia zlá, podaktorí berú príplatky k tomu základnému platu, tie základné platy sú 
vysoké, momentálne hej, aj u starostov, aj u primátorov. Čiže, otázka je, koľko svojou 
činnosťou zachránil pre mesto. Takže nech to dopadne akokoľvek, ja za seba ďakujem 
za to, čo vykonal v tom minulom období. Ďakujem.   

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Diskusiu uzatváram v tomto bode. Poprosím 

návrhovú komisiou, aby postupne prečítala jej návrhy, ktoré jej boli doručené. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Takže k 

predloženému bodu sme dostali jeden návrh okrem pôvodného, takže najprv budeme 
hlasovať o ňom. Ak sa schváli, o tom pôvodnom už nemá význam hlasovať. Takže 
predkladám návrh pána poslanca Djordjeviča: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
podľa príslušných právnych predpisov schvaľuje hlavnému kontrolórovi mesta Košice 
Ing. Pavlovi Gallovi odmenu 15 % z mesačného platu hlavného kontrolóra s účinnosťou 
od 1. 4. 2022 do 30. 9. 2022 mesačne.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 26 -  za: 28, proti: 1, zdržali sa: 6 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Tým pádom o druhom pozmeňujúcom 

návrhu hlasovať nebudeme. Iný návrh nebol doručený. Ďakujem pekne.  
- - - 

 
Bod č. 3 
Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXV. zasadnutia MZ dňa 
23.09. a 30.09.221 do XXVI. zasadnutia MZ dňa16.12. a 17.12.2021  
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo tri otváram bod Informácia o plnení úloh 

vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva od XXV. zasadnutia MZ zo dňa 
23. 9. a 30. 9. 2021 do XXVI. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 16. decembra 
a 17. decembra. Nech sa páči, otváram rozpravu k bodu číslo 3. Pán poslanec Karaffa. 

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som si to prečítal a v podstate 

mám tu výhrady, respektíve aj nejaké poznámky k trom uzneseniam. Prvé, čo sa mi 
nepáči, že mestské, respektíve predkladateľ navrhuje vypustiť zo sledovania 
Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi mestom Košice 
spoločnosťou VSD. Ten návrh uznesenia som ešte koncom roka 2019 predkladal ja. To 
vyhodnotenie je smiešne, že my máme memorandum, na základe ktorého dávame 
vlastne vecné bremená za jedno euro pre VSD a my nevieme povedať po dvoch rokoch 
spolupráce, respektíve viacerých rokoch spolupráce, či to pre nás bolo alebo nebolo 
výhodné. Tak asi nie je v poriadku, že máme takéto memorandá, ktoré nevieme 
vyhodnotiť, ale nechcem o tom veľa hovoriť, lebo pán poslanec Špak k tomu má 
samostatný bod a v konečnom dôsledku je to on, kto na tento problém upozornil 
v minulosti. Mám tu ďalšie. Ďalšie je tu návrh na uznesenie. Je to úloha v realizácii 
číslo uznesenia 491, nachádza sa na strane 33. Ide o, bol tam návrh na uznesenie, ktorý 
teda bol schválený a v bode a) rušil súčasne používané rozhodnutie jediného akcionára - 
spoločníka, b) bola tam podmienka, resp. úloha predložiť na najbližšie rokovanie návrh 
na zmenu Štatútu mesta Košice - účasť mesta v právnických osobách a vlastne to 
zhrnutie naspodku je, že úloha je čiastočne splnená v časti písmena a, v prípade zrušenia 
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postupov pri zabezpečovaní činnosti organizácie pre organizácie zriadené mestom 
Košice a v prípade obchodných spoločností založených mestom Košice sa priebežne 
plní. Postupy pri zabezpečovaní činnosti organizácie vydané mestom zo dňa 10. 10. 
2016 pre rozpočtovú a príspevkovú organizáciu alebo organizácie zriadené mestom 
Košice boli s účinnosťou od 15. 3. 2021 zrušené. V tejto veci chcem upozorniť na jednu 
skutočnosť, ja som to kritizoval na ostatnom rokovaní MZ v decembri, že stále nemáme 
vyriešenú tú otázku, ako to bude s rozhodnutím jediného spoločníka. Myslím, že od 
1. 1. 2022 už je nové rozhodnutie, čo ma ale prekvapilo a mám informácie o tom, že aj 
mestské podniky, koniec koncov sedia tu štatutári, dávali pripomienky k novému zneniu 
rozhodnutie jediného spoločníka, respektíve akcionára a to práve v časti, ktorá sa týka 
odmeňovania zamestnancov. Ja si myslím, že je na manažérovi, aby zhodnotil, či si 
zamestnanec na základe nejakých ukazovateľov zaslúži alebo nezaslúži odmenu a dávať 
schvaľovať tieto odmeny ešte na vedenie mesta kadejakým robotníkom, 
administratívnym pracovníkom, si nemyslím, že je správna, lebo vy z vašej úrovne to 
ani neviete vyhodnotiť, že či ten-ktorý človek akú prácu v danom mesiaci vykonal alebo 
nevykonal. Toto si myslím, že nie je celkom v poriadku a ja by som chcel dostať 
odpoveď na otázku, či, akým spôsobom sa mesto vysporiadalo s týmito pripomienkami 
mestských podnikov a keďže mi to píplo, tak sa budem musieť asi prihlási ešte raz. 
Tak? 

 
p. Polaček, primátor mesta: OK. Ďakujem pekne. Čo sa týka tej otázky k tým odmenám, sme 

to konzultovali aj s pánom hlavným kontrolórom. Je pripravený, ak už nebol odoslaný, 
odoslaná zmena príkazu, kde sme tento bod vyriešili spoločne. Pán poslanec Karaffa 
môžete pokračovať.  

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem. Vyriešili spoločne. Nejako rozvinúť, keby sa to dalo. Ad 

jedna. Ad dva. Teda k ďalšiemu návrhu na. Je tu uznesenie číslo 588. Je to uznesenie v 
štádiu riešenia. Na XXIII. rokovaní mestského zastupiteľstva sme schválili návrh 
uznesenia, ktorý som predložil. Išlo o návrh v znení: Mestské zastupiteľstvo požiadalo 
primátora mesta Košice spracovať návrh pravidiel pre majetkoprávne riešenie žiadostí o 
prevod vlastníctva pozemkov pod garážami v termíne do deväťdesiatich dní od prijatia 
uznesenia. Úloha je v štádiu riešenia. Materiál bol prerokovaný. Prosím vás, keď sa 
chcete rozprávať, odíďte, vyrušujete ma. Materiál bol prerokovaný na porade primátora, 
následne bude predložený na rokovanie majetkovej komisie MZ. Tých 90 dní prešlo 
a teda chcel by sa vedieť, že čo s tým je, lebo tých žiadostí je proste veľa, ľudia sa 
dopytujú a mne už je trápne, že proste to nevieme nejakým spôsobom rozlúsknuť ten 
problém. Čiže to je posledný môj vstup k tým uzneseniam. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Medzitým ešte pán poslanec Ténai. 
 
p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Pán primátor, ja by som sa chcel spýtať. Na 

XXV. zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo prijaté uznesenie číslo 818 o finančných 
prostriedkoch týkajúcich sa pandémie COVID a po nepodpísaní tohto uznesenia zo 
strany primátora bolo na ďalšom zastupiteľstve 16. decembra toto uznesenie potvrdené 
poslancami. Poprosím o informáciu, ako je toto uznesenie napĺňané.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Čo sa týka toho covidového uznesenia, je to stále v procese. Je 

tam niekoľko nezodpovedaných ekonomických a právnych otázok a zároveň rokujeme 
s úradom vlády o preplatení cca 1,2 milióna Eur. Čiže tieto tri otázky potrebujeme 
zlepiť dokopy. Je to v plnení, ale naozaj to nie je jednoduchá otázka. Padlo niekoľko 
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požiadaviek, ktoré sme odoslali rôznym inštitúciám, aby sme dostali odpovede tak, aby 
sme to mohli technicky vyriešiť. Pán poslanec Ténai. 

 
p. Ténai, poslanec MZ: Pán primátor, uznesenie je platné, podľa nášho vedomia je 

vykonateľné, takže neviem vlastne na čo čakáme.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Áno, ďakujem. Čo sa týka toho majetkového, ku garážam. 

Neviem, či pán riaditeľ bol za pani Verešovou, nevidím. Poďte prosím vysvetliť.  
 
p. Verešová, vedúca referátu nakladania s majetkom: Dobrý deň prajem. Takže pozemky pod 

garážami - svojho času bolo rozhodnuté, že sa budú prenajímať. My sme dali spracovať 
znalecké posudky za určité pozemky, teda za určité lokality. Tento materiál bol 
predložený na majetkovú komisiu, ktorá zobrala na vedomie informáciu, aké 
vychádzajú nájmy pozemkov. Následne bolo predložené do mestského - bola 
predložená požiadavka o tom, aby sa prerokovalo, či sa budú odpredávať tieto 
pozemky. Napriek tomu, že áno, evidujeme viacero žiadostí o odkúpenie pozemkov pod 
garážami, tak bolo rozhodnuté, že tieto pozemky sa budú prenajímať za tie sumy, ktoré 
vlastne majetková komisia zobrala na vedomie. My sme tieto nájmy porovnávali napr. v 
Bratislave sa za veľmi podobných podmienok predávajú, prenajímajú tieto pozemky. 
Takže situácia je taká, že my budeme teraz vyzývať vlastne vlastníkov garáží a budú s 
nimi uzatvárané nájomné zmluvy. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa, faktická. Nech sa páči. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ono, táto problematika 

súvisí aj s údržbou medzi garážových priestorov. Na to bolo schválené už samostatné 
uznesenie, toto nechcem teraz otvárať, a súvisí aj s tým, že viacerí žiadatelia sa v 
podstate aj obracajú na členov komisie s tým, že nedostávajú odpoveď. A to je ten 
problém, že je podaná žiadosť, netýka sa to len garáži, týka sa to aj iných vecí a 
nedostanú nejakú odpoveď, ako sa to bude riešiť, či sa to vôbec bude riešiť, či sa tomu 
niekto venuje alebo nie. Čiže, proste je to ten problém. Ja a aj niektorí ďalší kolegovia 
ho vnímajú ako problém dlhodobý a potom oslovujú poslancov so žiadosťou, aby sa išli 
pýtať. A ja si myslím, že by to takto byť nebolo, lebo ak niekto oficiálne podá žiadosť, 
mal by vedieť, v akom je to v štádiu riešenia a mal by byť v nejakom rozumnom čase 
informovaný. Samozrejme, beriem do úvahy aj skutočnosť, že tých vecí, ktoré má na 
starosti referát je omnoho viac a tej agendy je proste veľa, ale tá informácia k tomu 
žiadateľovi v nejakom rozumnom čase by ísť mala.  

 
p. Verešová, vedúca referátu nakladania s majetkom: Ku tomu, keď môžem sa vyjadriť, pán 

primátor. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Áno.  
 
p. Verešová, vedúca referátu nakladania s majetkom: Áno. Áno, tieto žiadosti chodia, ale 

pokiaľ nebolo rozhodnuté definitívne, že či sa idú pozemky odpredávať alebo 
prenajímať, tak v podstate my sme nemali, akým spôsobom zareagovať na tie žiadosti o 
odkúpenie pozemkov. My sme mohli napísať akurát, že je to v štádiu riešenia. To je 
všetko. A pokiaľ sa títo žiadatelia informujú na našom referáte o vybavovaní žiadostí, 
tak sú, boli informovaní o tom, že je to v štádiu riešenia. Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Lipták a pán poslanec Rovinský. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Áno, presne to som chcel 

povedať, že ak niekto slušne osloví magistrát písomne a magistrát k tomu nevie zaujať 
stanovisko, mal by dostať aspoň slušnú odpoveď, ale buďte kľudní, oni neodpisujú ani 
poslancom. Čiže občanom už vôbec neodpíšu. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Prosím vás, je až taký problém pre magistrát 

mať pripravenú odpoveď: vašu žiadosť sme zaevidovali, zastupiteľstvo o tejto veci 
zatiaľ nerozhodlo. S pozdravom. A je to. Lebo ja nerozumiem tomu, že tak sa správame 
voči občanom, že občan nevie vôbec, čo sa s jeho žiadosťou..., či ju vôbec niekto 
prečítal, či dostala nejaké číslo jednacie, či je zaevidovaná. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú 

komisiu o návrh na uznesenie.  
 
p. Šaňa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov berie na vedomie Informáciu o plnení úloh 
vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva od XXV. zasadnutia mestského 
zastupiteľstva dňa 23. 9. a 30. 9. 2021 do XXVI. zasadnutia mestského zastupiteľstva 
dňa 16. 12. a 17. 12. 2021 podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 27 -  za: 29, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne.  

Skôr ako otvorím bod 3/1, mi dovoľte, ja som to chcel už pred polhodinkou urobiť, som 
pozabudol. Obedňajšiu prestávku navrhujem vyhlásiť okolo 11:45 aj z dôvodu toho, že 
o dvanástej musím prijať jednu návštevu a aby sme mohli potom pred jednou o 12:45 
pokračovať. Čiže, ak sa dá, prosím o prestávku, aby ste si zariadili obedy, možnože aj 
iné veci. Čiže 11:45, 12:45 a obed je zabezpečený už v tejto chvíli v jedálni.  

- - - 
 
Bod č. 3/1 
Memorandum medzi VSD, a.s. a mestom Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 3/1 otváram bod Memorandum medzi VSD a mestom 

Košice.  
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem. Vážení kolegovia, k tomuto bodu máte informácie v emaile, 

ktoré som vám poslal ihneď, ako ste mi ho odsúhlasili, takže ďakujem za dôveru. Chcel 
by som vás poprosiť, nevidím tu inú možnosť ako naozaj tlak nás, poslaneckého zboru, 
keďže túto tému od roku 2018 som opakoval asi päťkrát a nepodarilo sa nám to ani cez 
majetkovú komisiu, tak to predkladám teraz priamo. Mám naozaj veľké obavy, či sme, 
respektíve, či vedenie mesta, či už predošlé alebo aktuálne nespláchlo 10.000.000 Eur a 
naozaj si pozrite tých 7 bodov, ktoré sú podpísané štatutármi dvoch spoločností VSD a 
mesta Košice, ale treba si uvedomiť, my sme tam mali aj určité termíny. My sme mali 
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do troch, niekde do štyroch rokov vyčerpať tie peniaze a tá ponuka, ktorá tu od VSD-
čky bola, tak ja mám pocit, že mesto Košice nepochybilo ani jediným percentom. Mesto 
Košice si plní veci v memorande, ale do dnešného dňa po mnohých výzvach na vedenie 
mesta nemáme jediný dôkaz, že VSD - jedna z najbohatších firiem tu v regióne, si plní 
záväzky voči nám. My im dávame veci za euro a oni nám mali dať... Spočítajte si tie 
sumy. 10.000.000 Eur a je zaokrúhlene. Takže poprosím vás, vážení kolegovia, návrh 
na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach žiada primátora mesta zabezpečiť 
kompletnú analýzu a správu k obsahu a napĺňaniu Memoranda o porozumení a 
vzájomnej spolupráci medzi mestom Košice a spoločnosťou Východoslovenská 
distribučná, a.s.. Termín: do najbližšieho konania mestskej rady. Dôvodovú správu máte 
všetci. Podávam tento návrh návrhovej komisii. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú 

komisiu o návrh na uznesenie. Nech sa páči, pán poslanec Karaffa. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Áno, nechcem nadviazať na pána kolegu 

predkladateľa, pána poslanca Špaka. V predchádzajúcom bode sme mali vlastne plnenie 
tých uznesení. Odsúhlasili sme, že berieme teda na vedomie, že zo sledovania sa 
vypúšťa práve plnenie tohto uznesenia. Odôvodnenie bolo: Mesto Košice požiadalo 
Technickú univerzitu Košice Ekonomickú fakultu o vyhodnotenie Memoranda 
o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi mestom a VSD. Po opakovanej výzve nám 
Technická univerzita telefonicky oznámila, že nezabezpečia vypracovanie posudku o 
výhodnosti memoranda. V súčasnosti nemáme žiadnu vedomosť o inom subjekte, ktorý 
by bol ochotný spracovať vyhodnotenie memoranda. V prípade, ak by sme požiadali o 
vypracovanie odborného posudku inú audítorskú spoločnosť, stalo by to nemalé 
finančné prostriedky atď., atď.. Samotné memorandum bolo schválené MZ. Je 
uzatvorené na dobu určitú a nie je možné ho vypovedať. Odstúpenie od zmluvy nebolo 
účastníkmi dohodnuté, ak nie sú splnené zákonné podmienky pre odstúpenie zmluvy, 
preto k ukončeniu memoranda dôjde až uplynutím času, na ktoré bolo uzatvorené, až do 
roku 2027. Skutočne, ako pán poslanec Špak povedal a to bol aj jeden z tých dôvodov, 
keďže sme tieto veci mali na majetkovej komisii, že my schvaľujeme a teda už 
neschvaľujeme, už o tom rozhoduje štatutár, vecné bremená za jedno euro pre VSD a na 
druhej strane, VSD má mať nejaké záväzky a ja som na vtedajšom rokovaní 
zastupiteľstva hovoril napr. o tom, že tu je významné navýšenie investičného programu 
v období rokov 2017-2020 v celkovom objeme viac ako 7.000.000 Eur spočívajúcich 
v kabelizácií existujúcich elektrických vedení a obnove existujúcich trás, 
elektromagnetickej infraštruktúry, ďalej najbizarnejší záväzok bol v bode 2, kde sa VSD 
zaväzovalo vytvoriť nové elektroenergetické kapacity pre zabezpečenia, zabezpečenie 
rozvoja bývania občanov mesta, občianskej vybavenosti a služieb obyvateľstvu za, v 
objeme teda viac ako 3.000.000 Eur a v tejto súvislosti ponúkalo VSD mestu projekt 
IBV teda individuálnej bytovej výstavby komplet, pričom my ani neprojektujeme a ani 
nemáme pozemky, kde by sme my ako mesto robili IBV-čku, toto robia developeri. 
Čiže ako ja sa divím a vlastne sa ani nedivím, že také niečo niekto niekedy v minulosti 
pripravil a že v koho prospech by vlastne plnenie tejto povinnosti z memoranda bolo, 
lebo v prospech mesta nie. Každý investor je povinný si tieto veci zafinancovať a 
následne to odovzdáva za 1 Eur mestu a je pre mňa nepochopiteľné, ako môžeme mať 
uzatvorenú nejakú zmluvu, nejaké memorandum, ako môžeme mať nejakú spoluprácu, 
ktorú my nevieme po čase vyhodnotiť, či bola alebo nebola úspešná. Toto je problém, 
pretože reálne by mala VSD platiť mestu desiatky až státisíce Eur za vecné bremená a 
oni dostávajú tie vecné bremená za jedno euro. A čo za to máme my? To je celé. 
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Podporím návrh pána poslanca Špaka. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. No, keď sa dobre pamätám ja, pán poslanec 

Špak. Hej. Ja som nesedel v tomto zastupiteľstve, ktoré keď to schvaľovalo 
zastupiteľstvo a pokiaľ si dobre pamätám, tak tu boli také spriatelené osoby, ktoré pre 
VSD dávali aj ďalšie výhody. No, v každom prípade, ja si myslím a v tom s tebou Miro, 
pán poslanec súhlasím, že vyhodnotiť sa to musí. Čiže nesúhlasíme s tým, aby to bolo 
vypustené zo sledovania. A keď niekto, tak VSD by malo prvé povedať, že áno, toto 
a toto všetko sme urobili. Čiže oni, pokiaľ to urobili, určite to niekde vo svojich 
výkazoch majú, čiže minimálne treba za tým ísť.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Áno, je to tak pán kolega. Schvaľovali to poslanci, kde som bol aj ja 

v poslaneckom zbore. Je to video aj zavesené na mojom Facebooku, kde sa smejem 
z toho, že to bolo presne minútu po téme EEI. Všetci odišli na kávu, ešte aj smeráci. 
Takže ono bola k tomu diskusia, následne však je podstatné to, že tie prvé tri roky, ktoré 
tu sú spomenuté, tak tie má aj súčasné vedenie v rukách a oni mali vyberať tie peniaze, 
ktoré dohodli, to už je jedno kto s kým. A ja som upozorňoval 2018, 19, 20, 21 - je 22. 
A nemám jedinú odpoveď. Takže, poďme hlasovať.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Rozprava je uzavretá. Nech sa páči, návrh na 

uznesenie.  
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov žiada primátora 
mesta zabezpečiť kompletnú analýzu a správu k obsahu a napĺňaniu Memoranda 
o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi mestom Košice a spoločnosťou 
Východoslovenská distribučná. Termín: do najbližšieho konania mestskej rady.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 28 -  za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý.  

Medzitým ma organizačné oddelenie upozornilo, že ten obed bude pripravený až na 
12:30, čiže skúsime to nejak tak urobiť, aby pán námestník viedol rokovanie a potom ja 
sa ospravedlňujem, že sa vzdialim.  

- - - 
 
Bod č. 3/2 
Parkovanie v Košiciach 
 
p. Polaček, primátor mesta: Bod 3/2, pán poslanec Špak predložil bod, ktorý sa volá 

Parkovanie. Nech sa páči, pán poslanec.  
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem. Už som pri jednom z bodov, ktoré mi prešli, za čo znova 

ďakujem, spomínal kolegovia, že ku každému bodu, ktorý ste schválili do programu 
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som vám zaslal ihneď materiály, aby som to nezahusťoval, keby to náhodou neprešlo. 
Tento bod tak isto máte v e-mailoch, máte tam aj správu od pána Kaščáka, ktorý už nie 
je síce na referáte parkovacom, ale už je asistentom pána riaditeľa, ale každopádne by 
som vás chcel požiadať: máme toto uznesenie schválené úplne jednohlasne na komisii 
dopravy. Keďže máme toho veľa pred sebou, ja ho rovno prečítam. Komisia dopravy to 
uzavrela, ja teraz to predkladám v rámci tohto bodu: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
žiada primátora mesta vyvolať rokovanie so zástupcami spoločnosti EEI, s.r.o. 
prejednať a následne informovať poslanecký zbor o aktuálnom postoji spoločnosti EEI 
verzus mesto Košice, možnostiach ďalších krokov v prípade stiahnutia žaloby, 
možnostiach mimosúdnej dohody, požiadavkách prípadne ponukách spoločnosti EEI po 
ukončení zmluvy a pre prípad stiahnutia žaloby. Termín: do najbližšieho konania 
mestskej rady a do 5 dní po rokovaní poslať správu z rokovania emailom poslaneckému 
zboru. Ďakujem pekne. To mi stačí zatiaľ ako predkladateľ.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Rozprava je otvorená, nech sa páči. Uzatváram 

rozpravu, poprosím návrh na uznesenie návrhovú komisiu.  
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov žiada primátora 
mesta vyvolať rokovanie so zástupcom spoločnosti EEI s. r. o., prejednať a následne 
informovať poslanecký zbor: o aktuálnom postoji spoločnosti EEI verzus mesto Košice, 
možnostiach ďalších krokov v prípade stiahnutia žaloby, možnostiach mimosúdnej 
dohody a požiadavkách, prípadných ponukách spoločnosti EEI po skončení zmluvy a 
pre prípad stiahnutia žaloby. Termín: do najbližšieho konania mestskej rady a do 5 dní 
po rokovaní poslať správu z rokovania mailom poslaneckému zboru.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 29  - za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Ďakujem.  

- - - 
 
Bod č. 4  
Návrh VZN mesta Košice o dani za ubytovanie 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo štyri predkladám bod Návrh všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Košice o miestnej dani za ubytovanie. Nech sa páči, 
otváram rozpravu. Je to všeobecne záväzné nariadenie. Uzatváram rozpravu a poprosím 
návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Košice o miestnej dani za ubytovanie podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 30 -  za: 35, proti: 0, zdržal sa: 1  
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem. 
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- - - 
 
Bod č. 5 
Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode „Petícia za zákaz hazardných hier 
v meste Košice, návrh VZN mesta Košice o regulácii niektorých hazardných hier 
a návrh finančnej kompenzácie pre dotknuté mestské časti“  
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 5 otváram Pokračovanie rokovania Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach o prerušenom bode Petícia za zákaz hazardných hier v meste 
Košice, návrh VZN mesta Košice o regulácii niektorých hazardných hier a návrh 
finančnej kompenzácie pre dotknuté mestské časti. Vážení pani poslankyne, páni 
poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o zmenách v tomto materiáli, kde sme 
aktualizovali a vyprecizovali finančné kompenzácie pre MČ s tým, že sme ich nanovo 
požiadali, aktualizovali sme to aj s rokom 2021, ktorý v decembrovom rokovaní 
samozrejme nebol ešte spracovaný, čiže aktualizovali sme východiskové sumy a tak ako 
vlastne je, aj v minulosti bol nastavené tento bod, tak v rámci kompenzácie výpadkov 
pre mestské časti sme nastavili tu kompenzáciu tak, aby prvých 20 % bolo 
kompenzovaných v roku, kedy regulácia začne platiť. Druhých 40, 60, 80, 100 tak, aby 
po piatich rokoch bola plná kompenzácia pre MČ. Druhou zmenou je, ktorá tu bola 
predpripravená v minulosti, aby tento materiál bol priechodnejší, tak nehovoríme v tejto 
chvíli o zákaze niektorých hazardných hier, ale hovorím o regulácii, tzn. týmto VZN-
kom vynímame jednoducho povedané výherné automaty, ale na druhej strane kasína 
ostávajú ďalej platné podľa toho, čo sa tu diskutovalo a pripravil tento návrh pán 
poslanec Petrovčik, ho hľadám očami, vám vie povedať vlastne dôvody, prečo sa to asi 
takto nastavilo. Ďakujem pekne. Nie je tu? OK. V prípade diskusií sa dajú veci 
dovysvetľovať. Nech sa páči. Kasína sú v Košiciach podľa tých informácií, ktoré ja 
mám, ale túto analýzu má pán poslanec Petrovčik, prípadne možno kolegovia, tri, ktoré 
sú vyššie regulované, ktoré majú svoje recepcie, pri samotných automatoch sú to 
mnohokrát betónové zábrany, kde ich obsluhuje vlastne len obsluha, ktorá je 
v samotnom pohostinstve. To znamená, ten prienik ľudí, ktorí tam nepatria, sa proste 
nedá úplne obmedziť. Kasína dávajú zálohu, zábezpeku štátu pol milióna Eur za to, že 
neporušia žiadne pravidlá, teda tá zábezpeka je naozaj veľká. Iná technika kamerových 
záznamov, iná technika vôbec ochrany a kontroly. Preto istým spôsobom sme pristúpili 
k takémuto kompromisu. Na druhej strane, jeden z argumentov, ktorý som často počul 
a určite bol mnohým vám aj predostretý. Naozaj do kasín chodí úplne iná skupina ľudí, 
ako do štandardných herní. A okrem iného, v kasínach dnes údajne, toto číslo ja nemám 
overené, čiže je to naozaj len napočúvané číslo, pracuje v Košiciach 100 ľudí, cca. Tým, 
že je to vyššia regulácia, vyššia ochrana, tak sme pristúpili na takýto kompromisný 
návrh. S mnohými z vás sme diskutovali, komunikovali a verím, že v diskusii sa 
posunieme v tejto veci ďalej. Tak isto vlastne aj samotné kompenzácie boli očistené od 
príjmov mestských častí z kasín, to znamená, je to tam očistené a teda sú tam len 
výpadky, ktoré sa týkajú samotných výherných automatov. Pán poslanec Lipták. 

 
p. Lipták, poslanec MZ: Ja mám otázku, že či vstup do kasína a vstup do herne reguluje ten 

istý zákon voči ľuďom, ktorí v podstate sú už evidovaní ako gembleri. Čiže poprosím 
odpoveď na túto otázku, lebo mám taký pocit, ako keby pracháči môžu gemblovať a tí 
chudobnejší, tak tým zakážeme gemblovanie. Čiže poprosím odpovedať na tú moju 
otázku. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: V prvom. Teda chcem povedať, že našim cieľom je ochrániť 
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práve tých nemajetných, tých chudobných, ktorí tejto veci vedia prepadnúť. Tam je náš 
cieľ. Pán poslanec Djordjevič. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Ja sa tu trochu chcem aj vrátiť 

k minulým rokovaniam a je chlapské niekedy povedať si aj, že nie celkom vhodne som 
vtedy nazval predkladateľov a môžem sa im teraz aj dodatočne, keďže nie je tá debata 
v takom bode, že by sme boli na tlaku 180, ospravedlniť, že som ich nazýval 
svätuškármi a také, lebo nie, myslím to naozaj úprimne. Máme mať toľko kultúry 
v sebe, že ten čo vedľa nás sedí a má opačný názor, bez toho, aby sme ho urážali. Tak 
isto on má chápať to, keď my máme iný názor. Hej. Čiže to nie je také, že teraz v jednej 
veci budeme takí a v inej onakí. Čiže k veci. Vadí mi, lebo toto bola omáčka, 
ospravedlňujem sa za minútu stratenú. K veci. V ostatných rokovaniach bol tu prítomný 
aj, a teraz ho ja hľadám, pán Dráb, ktorý mal, teda spoluinicioval petíciu a hovoril 
argumenty a hlavne hovoril o tých chudobných. Dobre, o tých chudobných gembleroch, 
o tých stratených existenciách. V poriadku, však teraz uvedomme si, že on robí záslužnú 
určite charitatívnu činnosť niekde mimo Košíc. Určite, neviem, či nechodia aj s inými 
ľuďmi do Užhorodu s kamiónmi atď.. V podstate tu nekritizujem to, že tu nie je, ale ak 
niekto vie povedať jeho názor, niekto z vedenia mesta, respektíve niekto z komisií, ktorí 
s ním rozprávali o tom, že či aj tento návrh bol prezentovaný a konzultovaný s nimi, že 
či, alebo neviem pani námestníčka tak isto vás som videl vtedy zbierať petíciu pred 
Dómom svätej Alžbety, či mi viete povedať, ako spoluorganizátori, či je to pre vás... 
alebo svoj názor, že či je to pre vás nejaký ústupok alebo že či je to riešenie situácie, 
lebo zase sú tu len subjektívne názory a v podstate dostali sme aj včera nejaký e-mail od 
asociácie, čiže tam je názor jedného segmentu de facto odborný, s veľa vecami sa dá 
súhlasiť. Niektoré neboli celkom uvedené tak, ako v skutočnosti sú a názor tých, ktorí to 
všetko iniciovali. Čiže aby sme sa vrátili na začiatok, že ten kto to inicioval. 
Nehovorím, že ste to boli vy pani námestníčka alebo pán primátor, ale nejaká iniciatíva, 
ako to vidí dnes to, čo máme v zastupiteľstve. Sa ospravedlňujem, že som to trošku 
obkecal, ale v podstate to je gro.... Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pardon. Skúsim vysvetliť. Pôvodným predkladateľom bolo 

vedenie mesta so skupinou poslancov asi pred dvomi rokmi, plus, mínus, kedy sme ten 
návrh pripravili. S tým ako prechádzal čas, tak už na samotnom decembrovom, teda tom 
ostatnom MZ bol pripravený tento kompromisný návrh, ale tým, že sme rokovanie 
prerušili, tak jednoducho nebol vysvetlený. Jeho predkladateľom mal byť pán poslanec 
Petrovčik. Tento kompromisný návrh bol odkomunikovaný aj s tretím sektorom. To 
znamená napríklad bol tu spomenutý pán Dráb, dokonca arcidiecéza a ďalší, s ktorými 
sme odkomunikovali, prípadne pani námestníčka aj vie pridať ďalších, s ktorými sa 
komunikovalo a jednoducho sa povedalo OK, poďme do regulácie. Poďme nie do 
veľkého zákazu, uvidíme, odsledujeme, poďme kompromisne, aby sme nebúchali po 
stole a zakazovali úplne všetko. Čiže sú informované a formálne máme to odsúhlasené 
aj alebo odobrené aj od organizácií, ktoré v tomto sektore pracujú z pohľadu pomoci 
ľuďom v núdzi, pomocou v rámci sociálnych, sociálnej pomoci a podobne. Prípadne 
pani námestníčka, keď ma doplní. Nech sa páči. 

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. Ja by som chcela povedať 

k tomu toľko, že práve pán Dráb a jeho tím, celý petičný výbor, ktorý je zložený 
z odborníkov, z profesorov z univerzít, ktorí sa venujú tejto oblasti, práve s nimi to bolo 
prerokované, že čo oni na takýto kompromisný návrh a práve oni povedali, že skutočne 
potvrdzujú, že tie herne, kamenné herne sú väčším nebezpečenstvom pre vznik 
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závislosti a pre vznik tých tragických osudov v rodinách a jednotlivcov alebo rodín, to 
je jedno a že tie kasína predsa len majú akýsi status spoločenskej udalosti, majú istú 
spoločenskú úroveň, čo sa týka oblečenia, správania, je to tam viac regulované. A je to 
možno väčší priestor pre turizmus, menej pre tých našich obyvateľov, ktorí už možno sa 
boria s týmto problémom. Čiže v duchu týchto myšlienok to bolo prerokované a oni 
súhlasia s týmto kompromisným návrhom.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Môžem povedať, že pre mňa bol takým silným argumentom, že 

existuje, čo som ja nikdy netušil takzvaná, neviem, či to poviem správne, kasínová 
turistika, kde z rôznych európskych miest sa robia rôzne turnaje. Košice sú destináciou, 
kde sa robia turnaje, preto toľko ľudí zamestnáva tento segment. A vlastne s takýmito 
turnajmi, s takýmito náležitosťami medzinárodnými prichádza prenocovanie, prichádza 
podpora hotelov, hotelierstva, gastronómie. Toto bol pre mňa veľmi silný argument. 
Samozrejme, ja to neviem merať, nebol som to kontrolovať. Hej. Naozaj hovorím 
o veciach, ktoré mi boli predostreté bez toho, aby som ich ďalej overoval. Nech sa páči, 
pani poslankyňa Kovačevičová. 

 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Čiže tento materiál asi už máme viac krát, možno desiaty 

krát na stole. Ja som nezaznamenala nejaký spoločenský tlak alebo nárast herní na 
území mesta Košice, minimálne v mestskej časti. Mala som možnosť a vlastne dala som 
si za námahu, že som obišla v podstate tieto prevádzky a môžem rovno povedať, že 
týmto prevádzkam prirodzene už zazvonil umieračik. Oni sú doslova do písmena v 
dojazde a ja skôr vidím veľké riziko v online priestore, lebo vlastne hrajú sa všetky tie 
hry hazardné v online priestore. Ak ste mali možnosť vy sledovať olympiádu 
a hokejistov, tak každú chvíľu, nebudem menovať tie stávkové spoločnosti, ako reklama 
vlastne vychádzala a čo sa propagovalo. Pre mňa tento materiál je kopu problémov v 
meste, kde treba sústrediť tú pozornosť. Parkovacej politike sme sa za tri roky 
nevenovali. Keby sme toto desaťkrát mali na stole, určite by som to viackrát privítala. 
Spomína sa tu kompenzácia, ktorá bude stáť státisíce Eur, dobre, a dnes ráno na 
mestskej rade hovoríme, že nie je na kompenzáciu, aby sme v podstate riešili kolaps 
dopravy pre, v rámci dopravy bezplatne v rámci rekonštrukcie električkových tratí. Čiže 
ja vidím, že je to nesystémové riešenie zakázať hazard. Potom zakážme celý hazard. Tu 
sa niečo z niečoho vyberá. Zákon o hazardných hrách je tak striktný, prísny. Nás nikde 
nepustili do herne. Mňa ako starostku museli, kontrolovali, občiansky preukaz, databáza 
a tie herne vlastne boli poloprázdne, možno až na jednu. Čiže nie je tu ani taký 
spoločenský tlak, nie je niečo, že by nám to nejakým enormným spôsobom v meste 
narastalo, nejak sa tie počty zvyšovali a tu tvrdím, že toto do dvoch rokov absolútne 
zmizne z priestoru, pretože je tu konkurencia a tá je rapídna vlastne, vlastne online 
priestor. Toľko z mojej strany.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Karabin.  
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Pán primátor, ja som tak rátal, dnes je to 

predložené šiestykrát. Nebola žiadna spoločenská objednávka, že je to šiestykrát 
predložené. Sú tu iné problémy, parkovanie a tak ďalej, ale dobre, šiestykrát. Ste vraveli 
pred chvíľkou, že chcete chrániť nemajetných. Na čo sa tu hráme? Online hazard, pán 
primátor, vám nevadí, Tipovanie vám nevadí. Stieracie žreby, ktoré si kupujú ľudia na 
sociálnych dávkach na pošte, ktoré musia predávať poštárky, aby dostali nejakú odmenu 
k platu. To nikomu tu nevadí. Máme tu poslanca Národnej rady. Nič s tým neurobil. 
Nič. Viete, tí nemajetní si stiahnu zadarmo aplikáciu kasino.sk alebo online hazard do 
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svojho mobilu, za posledné prachy nechajú vo forme kreditu alebo nejakého paušálu. 
Nikto to nevidí. Tí chudáci tam pretipujú, prešutrujú peniaze, lebo oni to reálne nevidia. 
Oni nevidia, čo reálne prehrávajú. Toto mesto nerieši. My riešime 0,0 nič problému. 
99,9 percenta neriešime. Prečo asi? Pán primátor, návrh VZN-ka z decembra minulého 
roka zakazoval umiestnenie herní a kasín na území mesta, ale vaše VZN-ko, ktoré ste vy 
predložili 1. marca už ráta len so zákazom herní. Teraz sa vrátim k tomu kasínu. Prečo 
asi? Podľa úradu pre reguláciu hazardných hier prevádzkovali v Košiciach kasína 
v roku 2021 dve spoločnosti. Jednej končila licencia dnes. Sú to už tri spoločnosti. 
Takže máme dve, máme dokonca tri. Úrad si v priebehu licenčného konania vyžiadal 
predloženie aktuálneho stanoviska MČ Košice - Staré Mesto, nakoľko novú licenciu 
úrad vydal 15. februára tohto roka. Je zrejmé a očividne, že minimálne vedenie mesta, 
konkrétne vy pán primátor ste mali vedomosť o zmene filozofie politiky voči hazardu, 
konkrétne, že sa vedome ponechá existencia kasín, nie v meste, ale v jednej MČ. 
V jednej, nie v dvadsiatich dvoch, v jednej. A vyhovieme nie jednému podnikateľovi, 
nie dvadsiatim podnikateľom, nie päťdesiatim. Vyhovieme trom podnikateľom. Trom, 
ktorí prevádzkujú tie kasína. Viete, čo je zvláštne? V čase, keď niekto požiada 
o licenciu, tento návrh VZN-ka nikde nevisel. Spoločnosti dostali licenciu na kasína, nie 
na päť rokov, na desať rokov a potom sa objavil váš návrh vášho VZN-ka. Nie je to 
trocha veľa náhod po kope pán primátor? Niekto by si mohol povedať, že niekto z toho 
má nejaký ekonomický profit. To by si niekto mohol povedať. Viete, ak toto VZN 
prejde, tak naoko iba zakáže hazard, fakt iba naoko. No poškodí väčšinu 
prevádzkovateľov v tomto sektore, ktorý prevádzkuje herne. Tá dnešná menšina to sú 
prevádzkovatelia kasín, budú od dneska vysmiati ... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Vypršal vám čas pán poslanec. Poprosím. Čiže ide teraz 

s faktickými. Sú prihlásení štyria kolegovia, pani námestníčka, pán poslanec Dvorský, 
pán poslanec Liba a pán poslanec Lörinc s faktickou. Nech sa páči. 

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec, Karabin, ja 

vás chcem poopraviť. Tento bod nie je alebo táto téma nie je predkladaná šiestykrát. 
Pretože ide o prerušenie rokovania v tomto bode. To znamená, keď bol predložený tento 
materiál v decembri a teraz sa v ňom pokračuje, nemožno to predsa považovať za to, že 
to predkladáme znovu. Je to ten istý predložený materiál z decembra, ktorým sa stále 
zaoberáme, pretože niektorí poslanci neustále dávajú návrhy na prerušenie rokovania 
v tejto téme.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Dvorský, nech sa páči. 
 
p. Dvorský, poslanec MZ: poslanec MZ a Ďakujem pekne. Ja chcem len reagovať na pána 

Karabina. Myslím si, že pokiaľ sa urobí nejaký návrh, potom s tým plénum nesúhlasí, 
potom sa to nejako upraví, teda aby sa to nejakým spôsobom, aby sa vyhovelo, že teda 
tamto sa zakáže, toto sa nechá a tak ďalej a potom online nejaké sázky, nejaké ja 
neviem čo, nejaký hazard online. Vieme to my nejakým spôsobom ovplyvniť, pán 
kolega? Nevieme. Pokiaľ vieme toto ovplyvniť, tak tu o tom rozprávajme. Aspoň sa 
niečo robí, aspoň niekto sa snaží trošku to upraviť. Možno nie na vôľu každého jedného 
z nás, ale je to aspoň nejaká snaha. Tak sa bavme o tom, čo ide a o tom, čo nejde, tak to 
nechajme zatiaľ tak. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Liba, nech sa páči. 
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p. Liba, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Povedal by som svoj názor. 
Viete, že dlhodobo sa aj touto  problematikou zaoberám. V Národnej rade sa nám 
podarilo schváliť to, že teraz na zákaz hazardu nepotrebujeme tu petíciu, ktorú 
jednoducho by sme neboli schopní nikdy získať, pretože ide o niekoľko desiatok 1000 
ľudí, ktorí by sa museli podpísať. Určite som za to, aby sa zakázal aj online hazard, ale 
keďže vidíme, aká je situácia a aká je, tak urobme to, čo môžeme. Ak je tu 
kompromisný návrh, áno, vieme, že tí ľudia, ktorí majú s tým problém najčastejšie 
chodia do tých herní. Tak to je. Takže ja by som najradšej videl, keby bolo všetko 
zakázané, aj keď to nie je možné. Podporím aj tento návrh kompromisný. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Lörinc. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja po vzore kolegu Djordjeviča sa 

budem snažiť tak isto priniesť zmier a povedal by som, že táto téma je dosť 
kontroverzná, je už niekoľkokrát na stole, ale aj ja sám som si prešiel mnohými 
prerodmi v tejto téme, len je potrebné podať, že sme prešli od nejakého kroku nula, kde 
bol absolútny zákaz k dnešnému dňu. A tento návrh, ktorý je momentálne na stole, ak si 
ho prečítate poriadne, je kompromisný návrh, tak by som povedal. Prináša zmier do 
tejto diskusie, prináša aj krok vpred, čo sa týka nejak obmedzenia hazardu. Akceptuje 
na tie relevantné pripomienky, ktoré poslanci dávali už od začiatku, že problémom sú 
herne, že problémy je online, ktorý nevieme ovplyvniť a že problémom sú hráči, ktorí 
žijú zo sociálnych dávok alebo žijú nad hranicou životného minima, s tým, že 
problémom nie sú kasína, ktoré zamestnávajú ľudí v regióne a zároveň ponúkajú aj 
turistiku. Čiže toto všetko je týmto návrhom reflektované. A povedal by som, že už 
jasne sme vyhradení všetci v tejto téme. Čiže možno nie je až tak dôležité teraz 
diskutovať, dôležité je rozhodnúť hlasovaním a za seba budem hlasovať za.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota, nech sa páči. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Neviem, mne to také celé príde s tým 

obmedzovaním hazardu, ako keby sme chceli nejaký..., lebo ja som to už aj predtým vo 
svojich vstupoch, ktoré som mal, keď sa to prerokovávalo dávnejšie hovoril, že hazard 
proste jednoducho nezakážeme a ak, tak sa o to pokúsme plošne. To znamená, že všetky 
druhy hazardu vrátane tipovania, stávkovania, vrátane online hazardu, lebo toto mi 
príde, tento návrh, ako keby sme išli zakázať, použijem taký obraz pri obchodoch s 
potravinami, že ideme zakázať malé obchody, ale supermarkety necháme. Tiež som 
chcel sa vyjadriť možno aj k tomu, že ideme chrániť týmto návrhom nemajetných, ako 
keby závislosť od hazardu poskytovala alebo postihovala iba nemajetných. To si 
nevyberá, koho to postihne. Mám ešte jednu takú drobnú možno pochybnosť, že vlastne 
teraz prejednávame pokračovanie rokovania o prerušenom bode, ale návrh VZN je 
úplne iný, ako ten pôvodný návrh, ktorý sme prerušili. A mám ešte jednu pripomienku, 
čo sa týka čísiel ohľadne kompenzácií, pretože v prípade MČ Západ sa jedná o 
121.600 Eur, pričom v záverečnom účte za rok 2020 tá suma bola 145.300 Eur, takže 
nesedia mi tam tieto čísla. Ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa, procedurálny. Nech sa páči.  
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Padla tu zo strany pána poslanca Vrchotu jedna 

vážna výhrada, ktorú ja som si neuvedomil. Ja by som chcel teraz počuť a toto je 
procedurálny návrh, aby sa vyjadrili z právneho, že či to je takto v poriadku, ak sme 
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mali prerušený materiál, že v podstate sa mení materiál, že ako to je. To by som bol rád, 
lebo ide o všeobecne záväzné nariadenie, že či je možné ho v rámci procesu meniť, lebo 
my by sme mali rokovať o tom bode a s tým obsahom, ktorý bol prerušený a nie so 
zmeneným obsahom. To je nová cenová situácia. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Medzitým pán poslanec Karabin. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja dokončím, čo som nestihol. Pán primátor, ak 

toto všeobecne záväzné nariadenie, ak prejde, tak len naoko zakáže hazard, no poškodí 
väčšinu prevádzkovateľov, ktorí prevádzkujú herne. Tá dnešná menšina, dnešná 
menšina sú prevádzkovatelia kasín. Budú oddnes vysmiati, zisk z hazardu si prerozdelia 
vo svojich prevádzkach kasín. Sú tri kasína, pán primátor, len tri kasína a v týchto 
kasínach, kolegovia, budú môcť prevádzkovať aj 500 automatov. Nie je žiadna regula 
na to, koľko automatov môže mať v kasínach. Takže zvýhodníme len tri prevádzky, 
tých ostatných nie. Čiže aký hazard ideme zakazovať? Keď tu máme kolegu Libu, 
hovorí, že by hlasoval za kompromisný návrh. Je v Národnej rade, prečo nepredložil 
takýto návrh? Zákaz, úplne zakážme hazard. Stieracie žreby mu nevadia, ale hovorím, je 
v Národnej rade. Čo urobil preto, aký zákon predložil? Nič. Tu sa budem hrať. Vodu 
kážeme, víno pijeme. Pán primátor, viete, vy ste stále ešte nevyriešili pobabrané 
parkovanie v Košiciach, nepripravil ste VZN na zrušenie poplatku pre majiteľov 
košického gastra. Toto je hazard pre mesto Košice. Letné terasy. Nevyriešili ste 
k spokojnosti osvetlenie v Košiciach. Doteraz. Nevyriešili ste, aby motoristi začali 
využívať MHD. Nevyriešili ste ani to, prečo neplatiči neplatia roky dane do mestskej 
kasy, aby ich konečne zaplatili. A ste ani neriešili to, že máme druhé najvyššie dane na 
Slovensku. Ale vás trápi hazard. Vaša téma bude predvolebná kampaň, spočítanie, 
koľko ste testovali, koľko ste očkovali a ako ste sa rozdali pre Ukrajincov. No a potom 
posledné, ako ste zakázali hazard. Tým to začne, aj končí.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: A teraz tu zástupkyňu... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa. Pán poslanec, vy ste sa pýtali na 

stanovisko. Máte ho i v dôvodovej správe na strane tri. K tomu vyveseniu, či to bol 
niekto iný, pardon. OK. Pán poslanec Karabin, má sám na seba asi ťažko, čiže pán 
poslanec Karaffa, ja som nič nekomentoval, prepáčte mi. Ja som len upozornil pána 
poslanca, že to nájde na strane tri, čo hľadá. Pán poslanec Bacsó. 

 
p. Bacsó, poslanec MZ: Dobrý deň prajem kolegovia. Dovolím si ako človek, ktorý ma 

praktickú skúsenosť s vedením herní a kasín, dať určitú poznámku, respektíve takú... 
Zaujala ma, pán primátor, vaša poznámka, čo bolo nejakým takým zlomovým 
momentom alebo ak to dobre interpretujem, tá motivácia kasín pre turizmus. Keď som 
to takým spôsobom, keď to dobre chápem. Opravte ma, prosím vás. No a len taká malá 
poznámka k tomu. Častým riešením alebo častou otázkou bolo, keď prišli elitní hráči na 
veľké turnaje, kde v podstate plánovali minúť dosť značné finančné prostriedky počas 
tohto turnaja. Stávalo sa a riešili to značným spôsobom aj majitelia herní, čo s týmito 
hráčmi, ak vypadli napríklad v prvom dni tohto turnaja. Títo hráči pokiaľ nemali 
záujem, respektíve nemali motiváciu niekde inde tu svoju vášeň napĺňať, jednoduchým 
spôsobom sa zbalili a odišli. Takže k tomu taká krátka poznámka a prosba nerobiť 
rozdiely medzi kasínami a herňami. Ďakujem pekne. 
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa bude teraz nasledovať pred pánom 

poslancom Ténaiom, ale ešte pán poslanec Karabin má zároveň procedurálny návrh. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Kolegovia, dávam procedurálny návrh, aby vystúpila pani 

Dominika Lukáčová z Asociácie zábavy a hier. Ďakujem pekne. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujte: 
 
Hlasovanie č. 31 -  za: 21, proti: 0, zdržali sa: 8 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Nech sa páči, môžete vystúpiť. Máte tri minúty 

na vystúpenie. 
 
p. Lukáčová, Asociácia zábavy a hier: Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, 

zastupujem prevádzkovateľov herní združených v Asociácií zábavy a hier. Ďakujem za 
možnosť vystúpiť tu. Počúvala som diskusiu už polhodinu. Ja viem, že každý môžeme 
mať na túto problematiku iný názor, ale v súvislosti s vnímaním herní a kasín tu odznelo 
toľko lží za poslednú polhodinu, že som skutočne prekvapená, ako málo sa o tejto 
problematike vôbec vie. Keďže sa o tom rozprávate už asi šiestykrát, tak som mala takú 
nádej, že už nejaké také poznatky o hazarde sú, ale vidím, že nie sú absolútne žiadne. 
Pán primátor, rozdiel medzi herňou a kasínom nie je v 500 tisícovej zábezpeke, ktorá je 
v tomto prípade úplne irelevantná. Licencia na herňu stojí milión a pol. Takže hovoriť o 
tom, že toto je nejaké serióznejšie podnikanie, lebo dávajú 500 tisícovú zábezpeku 
vôbec nie je na mieste. Nikde nie je predpísaný absolútne žiaden dress code, ktorým sa 
vstupuje do kasína, ktorým sa vstupuje do herne. Registrácia hráčov prebieha v 
obidvoch prípadoch, či prídete tam alebo prídete tam. Musíte predložiť občiansky 
preukaz, kde vás zaregistrujú a teda zistia, či nie ste v registri vylúčených hráčov a či 
vôbec sa môžete na tejto hazardnej hre podieľať. Ďalšou vecou je, že máte predsa 
výťažky z kasín. Vy vidíte, na čom kasína na území mesta Košíc zarábali. Majú tam aj 
živú hru, ktorú tam zo zákona musia mať, ale majú tam aj výherné prístroje, rozumiete, 
rovnaké a tie samé automaty, ktoré máme my v herniach. To nie sú žiadne automaty na 
žuvačky. To je presne ten istý prístroj. Kým my ich môžeme vo svojej herni mať 45, 
kasíno ich môže mať neobmedzený počet a to, že naozaj ľudia v kasínach vyhľadávajú 
výherné prístroje, o tom svedčia výťažky, to nie je výmysel. Jednoducho na živej hre 
minulý rok zarobili košické kasína 580.000 Eur a na automatoch 3,3 milióna, takže 
vidíte, že je to len zlomok toho, o čo naozaj je záujem. V kasínach nejaké turnaje, 
poker, ruleta a podobne. Bavíme sa o tom, že 3,3 milióna výťažku si rozdelili v tom 
čase dve spoločnosti. My sme výťažok na automatoch mali 12 mil.. Delili sme si to 46 
herní. Takže si viete predstaviť, kto na tých automatoch zarobil viac v prípade na 
jednotlivú spoločnosť. Ďalšou vecou je, že vy nerozumiete vôbec správaniu hráča. Hráč 
nefunguje na princípe, že mne ste zakázali herne, ja do kasína nepôjdem, lebo to je 
nejaké divné prostredie. Hráč vyhľadáva a nehovorím o gemleroch, ja hovorím 
o hráčoch. Hráči sú ľudia, ktorí hľadajú nejaké svoje uspokojenie pri hre. Nemusíme 
tomu rozumieť, hľadáme iné spôsoby uspokojenia, oni to majú s hrou. A teraz vy mu 
zakážete hru v kamennej herni a on si povie, okej, tak ja pôjdem plávať. To takto 
nefunguje. Jednoducho hráč bude tu svoju hru vyhľadávať. Zistili sme, že ju v čase 
pandémie vyhľadával na internete. Národná lotériová spoločnosť mala 60 percentný 
nárast hráčov v ekasíne. Boli historické vklady do hazardu minulý rok. Na stávkach 
ľudia na Slovensku minuli viac ako 11 miliardu Eur. Prepáčte, to už len dokončím. Päť 
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mesiacov z toho boli kamenné herne úplne zatvorené, napriek tomu to nespravilo 
absolútne nič s tým, koľko ľudia stávkovali. To znamená, že ak mu zakážete herňu, 
pôjde do kasína, pôjde do online priestoru. Vidíme to na tých číslach. Takže prosím vás, 
vnímajme to v súvislostiach. Tento návrh prišiel v čase, kedy už by tu malo byť len 
jedno kasíno a zrazu sú tu 3. Keby to bolo v decembri, tak vlastne podniká iba jedno 
kasíno. A ešte chcem povedať poslednú vec. Tým, že vlastne licenciu o kasíno môže 
požiadať absolútne ktokoľvek, tak Košice ako jediné, keď príjmu toto VZN-ko, lebo 
takéto VZN-ko obdobu na Slovensku nemá, bude mestom s najväčším počtom kasín. 
Nič nevyriešite touto situáciou, akurát to pretransformujete. Ďakujem za vašu 
pozornosť.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pani námestníčka. 
 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Faktická poznámka. Pani predsedníčka 

asociácie, nie je pravda, že obdobie pandémie neurobilo, teda že zatvorené herne počas 
obdobia pandémie neurobili alebo nespôsobili žiadnu zmenu. My máme informáciu 
z psychologického centra z Bratislavy, že enormne klesol počet žiadosti o liečbu týchto 
patologických chorôb. Hovoria to odborníci. Je to výsledok rokovaní tejto odbornej 
obce, že naozaj, keď boli kamenné herne zavreté, počet žiadostí na takúto liečbu klesol 
A druhá vec, ktorú som chcela povedať, že tieto pripomienky asociácie už boli viackrát 
prezentované aj pred poslancami, aj na komisiách a legislatívnoprávna komisia ich 
neakceptovala. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ténai, nech sa páči. 
 
p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som možno začal tým, že pred chvíľkou 

skončil, asi hodinka je naspäť, pretek Super G Courchevel, kde žiaľ, žiaľ najlepšia, 
dovolím si tvrdiť, naša najlepšia športovkyňa aktuálne Peťa Vlhová neobhájila veľký 
glóbus už,  takže dovolil by som si také niečo, že Niké je tipovanie, Peťa je lyžovanie. 
A myslím si, že ďalší komentár to nepotrebuje, keď ju prepravovali najväčšia stávková 
spoločnosť alebo jedna z najväčších stávkových spoločností na Slovensku prepravovala, 
aby stihla jedny preteky, druhé preteky. Viete veľmi dobre o mne, že som veľký lyžiar a 
fanúšik lyžovania, aj Peti Vlhovej, takže áno, treba sa nad tým zamyslieť. Som veľmi 
rád, že sa zamýšľame takto dlho. Bodaj by sme sa nad všetkými vecami alebo 
problémami, ktoré tu sú v tomto meste, zamýšľali niekoľkokrát, zodpovedne a poriadne. 
Ak by sme v decembri neboli prerušili zastupiteľstvo, to čo tu už odznelo, prišiel nový 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia medzitým od predošlého zastupiteľstva v 
polovici decembra, prerušeného vlastne tohto bodu. Mňa čo zarazilo, keď som 
poslancom nie len za MČ Sever, ale za Kavečany a Džungľu. Tá poznámka 
v dôvodovej správe, kde Džungľa uvádza, že mala príjem cez 100 tis. alebo okolo 
100 tis.. Presne to prečítam: 104 tis. boli výnosy z hazardných hier v prevádzkových 
herniach za kalendárny rok 2019. Prosím pekne, MČ Džungľa má príjem z podielových 
daní z mesta v obdobnej výške. To znamená, aby MČ Džungľa mohla fungovať, tak 
potrebuje mať príjem nielen z toho, čo my sa tu handrkujeme, handrkujeme sa tu 
starostovia, handrkujeme sa tu poslanci, handrkujeme sa o každé jedno euro, keď 
odsúhlasujeme finančný plán - rozpočet na daný rok, takže mali by sme sa aj zamyslieť, 
ak nejaké kompenzácie, tak za rok 2019, keď boli herne otvorené celý rok. To znamená, 
zamyslime sa nad tým a možno keď sa budeme ešte dlhšie zamýšľať, tak tento problém 
vlastne možno aj zmizne. Tento problém vyhnije. To znamená, už vidíme, že kasína už 
nie, teraz herne, možno o dva, tri mesiace už ani herne, lebo tento problém sa možno 
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vyrieši alebo to vyriešia dvaja japonskí makači, ako ich voláme, Samo a Sato. Ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Balčík. 
 
p. Balčík, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja akože v tejto diskusii nechcem to 

nejakým spôsobom predlžovať. Ja podporím tento regulačný a kompromisný návrh, 
ktorý bol predložený. Hovorím o kompromise, hovorím o regulácii. Samozrejme, že 
treba tu spomenúť aj kompenzácie, ktorá ruka v ruke ide s týmto návrhom pre mestské 
časti, ktoré vlastne prídu o zdroje príjmu prijatým takéhoto VZN-ka. A v podstate 
argumentmi sa rozhodujem s pánom poslancom Jaroslavom Dvorským, aj s pánom 
poslancom Lörincom a mám presne ten istý návrh, ten istý teda názor na to. Ďakujem 
pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Vážené dámy, vážení páni, musím sa priznať. Som gemblér. 

Hrám, som závislý na hre zvanej solitér. Hocikedy sa neviem odtrhnúť od toho počítača. 
Je mnoho tých, ktorí sú pohltení hrou, ale nestojí ich to žiadne peniaze, takže skúsme sa 
na to z toho pohľadu pozrieť, že jedna vec je hra, druhá sú peniaze. Hra, Las Vegas bolo 
pusté miesto uprostred teda polopúšte, kde nebolo nič a teraz je Las Vegas jedno 
obrovské kasíno, kde obrovské peniaze pretekajú a dalo by sa povedať, že aké je to fajn. 
No áno, tie peniaze tam niekto doniesol. Tie peniaze potom niekomu chýbajú. Rád by 
som povedal, že kasína a to prostredie vytvára možnosti pre schôdzky všelijakých ľudí, 
s ktorými by ste sa neradi stretávali. Ja nehovorím, že každý kto ide do kasína je rovno 
Al Capone, ale vytvára to tie možnosti. Spomeňte si len na jedného politika, ktorý 
vyhral peniaze na svoju vilu pod Slavínom v dákej hazardnej hre. Samozrejme, to je 
úžasný tunel na peniaze, ale budiš, nech na tom niekto zarába, lebo Peťa je lyžovanie 
a Laco je Niké, takže môže to aj tak byť, ale potom sa zamyslíme nad tým, z čoho 
všetkého by sme mohli tie peniaze zobrať. A možno by sme mohli zavolať aj dievčatá 
zo Svätoplukovej, hej, že to tiež by mohol byť celkom dobrý kšeft. Tak pokiaľ by sme 
to zdanili a myslím, že Petrovčik taký návrh svojho času mal. Takto ja poviem. My sme 
v škole podľahli jednej hre. Možno ju poznáte všetci. Krížniky. Poznáte? A potom 
prišiel učiteľ a on nám to sviniar zareguloval. On povedal, že krížniky cez vyučovanie 
nie. Hej. A tu teraz presne o to ide. Lebo nemôžeme zakázať všetko na celkom svete, 
ale môžeme regulovať. Ja myslím, že táto požiadavka na regulovanie nie je mimo, že je 
celkom v pohode. A skúsme sa nad tým zamyslieť. Viete, niekto tu hovoril, že prejdem 
z jednej herne do druhej. Ale ja vám poviem, teraz som mal jednu aktivitu v base, kde 
som s väzňami robil polroka, kde mnoho z nich bolo práve tých, ktorí sa dostali cez tú 
závislosť až tam.   

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán Rovinský, čas.  
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Čiže vôbec to nie je také, že každý sa z toho dostane, že tie 

podmienky nevytvárajú... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec.  
 
p. Rovinský, poslanec MZ: ...tieto situácie. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. S procedurálnym návrhom pán poslanec Lörinc. 
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p. Lörinc, poslanec MZ: Áno, nakoľko dobrý rečník by mal vyčerpať tému a nie publikum 

a myslím si, že za tie stretnutia, za ten čas, ktorý sme venovali tejto téme a nie iným 
podstatným témam tohto mesta, bolo všetko už povedané. Navrhujem ukončiť diskusiu 
s tým, že tí, ktorí sú prihlásení ešte teraz alebo sa stihnú prihlásiť, tak dokončia svoje 
príspevky bez možnosti faktických, následných a bez možnosti prihlásenia do diskusie. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Len zopakovať. Procedurálny, teda definitívne uzavretie 

všetkého. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Definitívne uzavretie všetkého s tým, že tí, ktorí sú prihlásení 

hocijakou formou, faktickou alebo riadne, tak povedia svoj príspevok. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Dobre. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 32 -  za: 31, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. V rozprave pokračuje s faktickou pán poslanec 

Karaffa, ktorý bude mať aj diskusný príspevok a nie tretí, ale druhý. Takto to je, 
Dominik? Nech sa páči, pán poslanec Karaffa. 

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Toľko myšlienok mal 

kolega Rovinský, že ani neviem, kde začať a kde skončiť. Boli sme už v Amerike, v Las 
Vegas. Potom sme sa bavili o nejakých vzťahoch, že koho by sme chceli a koho by sme 
nechceli stretnúť. No, niekedy ľudia potom aj zvažujú, že či dobre bolo večer ísť na 
diskotéku alebo do nejakého baru, koho sme stretli, koho sme nestretli, tak by sme asi 
mali aj tie bary zatvoriť. Hovoril nám tu o svojich skúsenostiach so solitérom a tak isto 
aj z basy, aké má skúsenosti. Čiže veľmi veľa myšlienok a ja ako len toľko som chcel 
k tomu povedať, že niektoré príspevky sú asi ... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec, poďme rýchlejšie, prosím. Pán 

poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja v súvislosti s tým, čo 

hovoril predrečník. Pred dvadsiatimi šiestimi siedmimi rokmi som robil v kasíne a to 
viete asi väčšina z vás. A mal by som jednu takú drobnosť možno ku príhovoru pani 
z asociácie. Ako viete, bol som veľkým oponentom aj pani námestníčky a možno takú 
drobnosť poviem, že ja vidím rozdiel. Možno to je iné v Bratislave, možno v iných 
mestách svetových, ale ja vidím rozdiel medzi vstupom do kasína a medzi vstupom do 
herne. To každopádne a nepoznám ľudí, že by tam ten rozdiel nevideli a necítili. To si 
každý z nás, myslím, že môže aj vyskúšať, keď sú či už plesy, či už nejaké akcie. Ja 
som otváral Redutu v Bratislave, tam som trénoval s Angličanmi. A naozaj, to má iný 
level.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor, ja reagujem 

na kolegu Rovinského, ktorý za štyri minúty povedal toho veľa, ale ja som sa ani 
nedozvedel z toho, čo povedal, že či podporuje dnešný návrh alebo nepodporuje. Pán 
Rovinský, keď ma počujete, tu som. My sme hrali na prvom stupni aj počas hodín, 
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učiteľky sa hnevali, piškôrky. No a ste zabudli, že na tej púšti, tam v Las Vegas bol aj 
strom a na ňom bol had, ale dobre. Teraz trošku k veci. Hovorili ste o tipovaní a o 
spoločnosti, ktorú nechcem uvádzať, ktorá propaguje istú lyžiarku. Vy ste nepochopili 
pána starostu a to v tomto sa stotožňujem so slečnou, ktorú... Už je pri nej pán Karabin 
teraz. OK, je atraktívna, čo tu budeme hovoriť. Čo povedala? Povedala, že tomu viacerí 
nerozumejú. No evidentne, lebo pán starosta Ténai hovoril o tom, že tieto spoločnosti 
umožňujú vytvoriť si online konto a dokonca točiť rôznymi vecami a stláčať gombíky. 
Na to, čiže toto bola pointa.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, čas. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: OK. Ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Konečne som sa dostal k slovu. 

Nejak mi to bolo znemožnené. Pri bode, myslím dva, Správa o činnosti hlavného 
kontrolóra pán poslanec Lesňák mal takú trefnú poznámku. Hovoril o zadlženosti a v 
závere na strane 23 sa píše: Prijatím nových investičných úverov mestom a niektorými 
obchodnými spoločnosťami a zároveň dodávateľského úveru mestom v rokoch 21-22 a 
odkladom ich splátok dôjde v rokoch 23-28, ale zvlášť v roku 24 aj napriek 
predpokladanému postupnému rastu príjmov mesta k výraznému tlaku na platobnú 
schopnosť mesta atď., atď. a v závere uvádza, že môže to mať negatívny vplyv na jeho 
finančnú stabilitu v ďalších rokoch. Vy ste pán primátor spomínali vo svojom prejave, 
že s kým každým sa konzultoval ten návrh, že ste ho konzultovali s predstaviteľmi 
cirkvi, s predstaviteľmi neziskových organizácií, ale to sú všetko tie organizácie, ktoré 
ja z času načas a pomerne často teda kritizujem za osobitné zretele, pretože oni síce 
mestu dávajú tú duchovnú hodnotu, ale vyjadrené ekonomicky to platíme my. A v 
tomto prípade sú tu nejaké podnikateľské subjekty, ktoré prinášajú peniaze samospráve, 
prinášajú peniaze MČ, aby  dokázali realizovať vlastné investičné projekty a my sa 
chceme o tieto peniaze pripraviť, aby sme mohli povedať ľuďom, zrušili sme hazard, 
ale na konci dňa, to je to A. Ja sa pýtam, čo bude to B, pretože to, že to zrušíme a máme 
tu také príklady z minulosti, že sa teda sľubovalo viacej vecí pred voľbami a niektoré sa 
aj dotiahli, ale potom prišlo to B, to vytriezvenie. No a čo teraz? A keď to zrušíme alebo 
teda obmedzíme. Áno pán poslanec Špak hovorí, že ako pekne sa chodí oblečený do 
kasína, ale ja som v takom jednom kasíne bol, kde boli aj automaty. To znamená,  že 
jednoducho my ideme pozitívne diskriminovať určitú skupinu podnikateľov, ktorá tie 
kasína a tie licencie dnes má. Preto ja som proti tomu. Jeden argument, ktorý tu padol 
bol aj vlastne o tom, že akí ľudia chodia do tých herní, ale veď už dnes existuje 
regulácia na to, kto tam môže, kto nemôže hrať, čiže toto už zákon rieši. Čo sa týka 
informácie, respektíve, aby som to nejako nenaťahoval. Ja tento návrh vnímam, ako a 
po mne potopa. Toto, čo teraz schválime bude mať v podstate dosah až v nasledujúcich 
rokoch a dnes pred voľbami môžeme povedať, aj keď za to zahlasujem, tak môžem 
kľudne povedať, ja som zrušil hazard. Čo je fajn. Ľudia niektorí budú tlieskať, ale volič 
častokrát nevie, čo je za tým, čo je s tým spojené, že to bude vlastne na konci dňa mínus 
pre samosprávu. A práve preto, ak ten príjem nám bude klesať, tak my by sme sa mali 
rozumne nad tým zamyslieť. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. 
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p. Karaffa, poslanec MZ: Moment, ale už sa nemôžem prihlásiť. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Čas.  
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Do rozpravy. Pán primátor, jedno slovo ste mi zobrali, tak ma 

nechajte aspoň dohovoriť. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Vetu som vám nechal. Dorozprávajte, máte poslednú vetu. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Mesto Košice je veľkomesto. Sme metropola východu a ako také do 

takého mesta patria aj herne, aj kasína, preto takýto návrh nepodporím. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Dá sa oponovať. Množstvo miest, metropol aj na 

Slovensku, včítane Bratislavy. Pani poslankyňa Kovačevičová, nech sa páči. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Čiže vlastne tu z rozpravy aj prezentácie zástupkyne z 

asociácie týchto hier pani Lukáčovej vlastne vyplynulo, že keď som to ja dobre 
pochopila, že tie výherné prístroje, stroje z mesta Košice nezmiznú vlastne touto 
reguláciou, pretože oni predsa ostanú v tých kasínach a tie kasína môžu mať 3, 4, 5krát 
väčší počet týchto výherných prístrojov, zariadení, čiže on vlastne nepôjde do herne, ale 
vlastne jeho herňou sa stane kasíno, pretože tam tie prístroje a zariadenia budú. Čiže to 
je také, len tak nejaký podivný taký leukoplast a presun týchto ľudí do kasína, pretože, 
áno, možno by to malo význam, keby sa plošne, čiže ani v tých kasínach by neboli tie 
výherné prístroje, zariadenia. Ale vlastne ako bolo dnes prezentované, tie stroje, 
prístroje, zariadenia tam budú. Čo ja veľmi kriticky vnímam v meste Košice, keď vidíte 
rôznych takých bezprizorných ľudí, asociálov, ktorí sa nám ponevierajú po mestských 
častiach atď., oni nejdú z herní, oni sú v podstate, požívajú niečo ešte oveľa horšie a je 
to alkohol, ktorý je metla ľudstva. Takže poďme sa baviť o tom a poďme zakázať 
regulovať alkohol v určitých hodinách, aby do roboty nechodili podnapití ľudia, aby z 
práce neutekali, lebo skôr utekajú do krčiem tí muži míňať tie peniaze a nenosia ich 
domov. Čiže ja vidím väčšiu metlu ľudstva práve v tom alkohole. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Len si musíme uvedomiť, že regulujeme to, čo nám zákon dovolí 

regulovať. V tejto oblasti nám to zákon umožnil. V inej oblasti nám to zákon 
neumožňuje. Pán poslanec Ténai, nech sa páči. 

 
p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som vás, kolegyne, kolegovia poslanci 

poprosil, aby sme sa správali finančne zodpovedne. Finančne zodpovedne znie to, čo tu 
už odznelo. Zvážiť tie finančné dopady a aj kompenzácie, pre jednotlivé MČ, ak by sme 
sa ako mestské časti neboli ozvali, že áno, je to nejaký výpadok, áno je to výpadok 
príjmov MČ, kde by sme mohli robiť nejaký rozvoj, tak som za to, aby sme si tie 
finančné dopady uvedomili z hľadiska aj prípravy rozpočtu. To znamená, ak niečo 
prijmeme teraz a bude to platiť od 1. 1. 2023, my prijímame trojročný rozpočet. To 
znamená, v súvislosti s tým navrhujem: prečítam o chvíľku svoj návrh, aby tie 
kompenzácie prebehli počas troch rokov. Ak ma informácie neklamú alebo v podstate 
pamäť ma neklame, tak vieme, že pre herne sa vydávajú licencie na kratšie obdobie, nie 
na 5 rokov. Poprosím, ak nemám pravdu, nech ma opravia. Ale my prijímame aj 
rozpočet a keď budeme na konci dňa alebo na jeseň prijímať rozpočet, tak budeme ho 
prijímať na 3 roky. Pokiaľ sa pamätáte, prijímali sme rozpočet aj na rok 2022 a tam 
neboli kompenzácie pre MČ zapracované na roky 23 a 24, len na rok 2022. Čiže aby 
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sme toto premietli a počítali s týmto výdavkom na strane mesta, ako mestského 
rozpočtu smerom k mestským častiam. Čiže môj návrh, pozmeňujúci návrh k uzneseniu, 
ktoré je platné. Neviem, či budeme hlasovať za to uznesenie. To bude jedno uznesenie 
alebo dve uznesenia. Ak budeme hlasovať zvlášť, ja poprosím procedurálnym návrhom, 
aby sme hlasovali naraz, pretože kompenzácie priamo súvisia s VZN, čiže podám taký 
procedurálny návrh ešte. Môj návrh bude... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Len, keď vás môžem upozorniť, pri jednotke treba dve tretiny, pri 

dvojke päťdesiat percent, čiže treba si toto ujasniť, aby si bol spokojný. 
 
p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem. Mne ide o to, že kompenzácie priamo súvisia s VZN, to 

znamená, jedno sa môže podpísať, druhé sa nemusí podpísať. Druhé sa nemusí 
odsúhlasiť. Čiže kompenzácie, vážené kolegyne, kolegovia, priamo súvisia s VZN. 
Kompenzácie pre MČ, či sú to veľké MČ alebo malé MČ. Čiže ja určite... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán Takáč môžete na sekundu ku mne? Pán Takáč.  
 
p. Ténai, poslanec MZ: Čiže by som bol rád, ak by sme hlasovali naraz an block v tomto 

prípade. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Preverím, či sa to dá.  
 
p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem a v podstate môj procedurálny návrh mení v bode b alebo 

v bode 2 ten druhý návrh. Ja som ho pripravil celý, nebudem ho čítať. Potom návrhová 
komisia ho určite prečíta. Schvaľuje finančnú kompenzáciu pre mestské časti podľa 
predloženého návrhu a tam je odrážka jedna - východisková suma pre účely určenia 
finančnej kompenzácie pre mestské časti mesta Košice sa určuje podľa výnosu z 
hazardných hier v roku 2019 prevádzkovaných v herniach, ďalej len východisková 
suma a bod 2 dotknutým mestským častiam sa z rozpočtu mesta Košice poskytne a) 
20 % z východiskovej sumy v prvom roku platnosti regulácie, b) 60 % z východiskovej 
sumy v druhom roku platnosti regulácie a c) 100 percent z východiskovej sumy v 
treťom a v každom nasledujúcom roku platnosti regulácie, ktorý bude upravený o mieru 
inflácie za predchádzajúci rok. Ďakujem. Toto je môj návrh. A ja by som prosil, ak sa 
dá, aby sa hlasovalo naraz aj s tým prvým uznesením. To znamená, s tou prvou časťou 
uznesenia v mojom prípade. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Prepáčte, minútku, alebo pán poslanec Strojný, faktická. Ale to 

boli, áno, pán poslanec Djordjevič má slovo. Technici, hej. Faktické boli zakázané aj 
príspevky ako také. Pán poslanec máte slovo.   

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ja sa ospravedlňujem, len pán Lörinc vy, pre... technicky, zrušili 

ste faktické. Dobre, dobre si pamätám. V poriadku. Žiaľ. Zhrňme si trochu diskusiu. Tri 
hlavné spôsoby riešenia sú tri riešenia. Jedným je úplné zrušenie hazardu, teda zákaz 
hazardu, samozrejme aj s rizikami, ktoré sme spomenuli v ostatných zastupiteľstvách, 
že občania budú hrať v susedných obciach alebo prejdú do online priestoru. Potom je tu 
stav, aký je dnes, čiže druhý spôsob riešenia. Nechať to tak, ako je s rizikom, že tieto 
petície sa tu objavia znova a túto tému budeme riešiť dookola a dookola. Toto tu, kto to 
pripravil, jak to tu dnes stojí, sa snaží nájsť nejaký kompromis a ja si nedovolím úplne 
zodpovedne povedať, aj keď môžem si niečo myslieť, že či to vyrieši hazard, ale môže 
sčasti obmedziť. To sú argumenty, ktoré boli povedané na začiatku. Čiže zhodnime sa 
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vážení aspoň v tom, že ukázal by to čas, či tento kompromisný návrh, kde sa v podstate 
odstraňuje istý typ zariadení. Odstraňuje, nevhodné slovo odstraňuje, zakazuje. Tak sa 
zhodnime v tom, že nevieme dnes úplne zodpovedne povedať, ale vieme vyhodnotiť 
argumenty, ktoré tu boli povedané, ale samozrejme poslanec si musí urobiť vlastný 
názor, či sa stotožní s jedným názorom alebo s druhým názorom. Čiže vážení, tri 
spôsoby a dnes máme na stole v podstate len 2. Úplný zákaz dnes nie je témou, preto sa 
vráťme k tomu, o čom rokujeme. Hovoríme tu o zákaze herní de facto a hovoríme tu o 
tom, že ak toto neprejde, že ostáva dnešný stav. Nič viac, nič menej. Všetko ostatné sú 
v podstate, ja mám taký názor, že takmer každý má tú svoju pravdu. Tu je 41 ľudí. Ja 
nerozumiem, že prečo by sme sa mali na seba pozerať krivo, vyjadríme svoj názor. 
Myslím, že existujú aj opravné prostriedky. Každé jedno VZN-ko posudzuje 
prokuratúra, čiže nemám k tomu, čo povedať. Jednoducho, povedané tu už bolo dosť. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja som myslel, že ja nebudem veľmi čo k tomu 

rozprávať, ale chcel by som sa možno pánovi kolegovi Ténaiovi ospravedlniť. 
Nedokážem hlasovať za ten jeho návrh, ak na to nebudeme mať čas, lebo naozaj takto tu 
teraz sadnúť si a prepočítať tie čísla, ktoré ste diktovali a ktoré som nestihol ani zapísať. 
Budem sa musieť zdržať v tomto vašom návrhu. To je jedna vec. Druhá vec, ktorú som 
tu začul vlastne a možno aj pani Lukáčovej, myslím, že ste spomínali, že sa volá tá z 
asociácie tých herní, tak aby som to upresnil. Tak ja som v dosť dobrej kondícii, ale i 
napriek tomu mám strach ísť okolo herne, napríklad pri hoteli Centrum, ale nikdy som 
nemal nejaké obavy ísť okolo slušného podniku, ktorý to reguluje, ktorý dáva na to 
pozor. A keď som vnímal niekde pána Kolcuna, ktorého pozná každý z nás, tak ten 
dokonca navrhoval, že urobí nejakú prehliadku mestských a miestnych herní, ktoré 
máme a vyšlo mu to na stovky podnikov v meste. No ja v každom prípade tak, ako sa tu 
spomenulo to slovíčko kompromisný, to vidím ako veľmi zaujímavý zásah do našej 
Hlavnej napríklad, kde by podporením tohto návrhu sa mohli udiať dosť vážne veci, 
takže budem hlasovať za. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ténai, procedurálny návrh. 
 
p. Ténai, poslanec MZ: Keďže ja som predložil návrh, ktorý v podstate pozostáva z dvoch 

častí, tak poprosím a dávam taký procedurálny návrh, aby sme aj o navrhovaných 
uzneseniach hlasovali en blok teda raz, či je to VZN alebo sú to kompenzácie, pretože 
to jedno s druhým súvisí. Čiže aby sme jedným uznesením prijali aj tú prvú časť, aj tú 
druhú časť, aby sa odsúhlasil môj návrh, ktorý je jeden, tak aby sme aj o pôvodnom 
návrhu hlasovali raz. To znamená, návrh uznesenia v zátvorke jedna a návrh uznesenia 
v zátvorke dva, aby bolo vnímané ako jedno uznesenie. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Je to možné. Aj ten návrh tvoj tak je napísaný.  
 
p. Ténai, poslanec MZ: Môj návrh je napísaný ako jeden návrh uznesenia s dvoma bodmi, ako 

s dvoma podbodmi.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Tvoja prosba je, že ak by tvoj neprešiel, tak to druhé, ak by sa 

hlasovalo, tak to spojiť to. 
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p. Ténai, poslanec MZ: Áno, spolu aby sa hlasovalo, lebo súvisia bezprostredne tie 
kompenzácie, o ktorých sa tu rozprávame, súvisia s VZN priamo. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujte. Procedúra o tom, aby hlasovania uznesenia 

jedno a dva bolo jedným veľkým uznesením.  
 
Hlasovanie č. 33 -  za: 19, proti: 0, zdržali sa: 8 
 
p. Polaček, primátor mesta: Takže máme dohodnutú procedúru hlasovania v rámci návrhovej 

komisii. A ešte do diskusie, ešte som tam niekoho videl, pardon. Pán poslanec Vrchota, 
nech sa páči. 

 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. Ja som sa ešte chcel 

opýtať, čiže to prerušenie je teda v poriadku, lebo som to nejako nepostrehol, to čo sa 
pýtal pán poslanec Karaffa, respektíve ... 

 
p. Polaček, primátor mesta: ...týmto je vysvetlené.  
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Dobre. Keďže určite podporujem ten návrh pána kolegu poslanca 

Ténaia, čo sa týka roku 2019, ale ak by náhodou tento jeho návrh neprešiel, tak dovoľte 
mi predniesť návrh na úpravu tej sumy, čiže pozmeňovací návrh bol taký: Mestské 
zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov a § 10 ods. 3 písm. b) zákona číslo 401/1990 o meste Košice 
v znení neskorších predpisov schvaľuje - východisková suma pre účely určenia 
finančnej kompenzácie pre Mestskú časť Košice - Západ sa určuje v nasledovnej výške 
146.905 Eur. Ďakujem veľmi pekne, to je len kvôli tomu, že tam bol ten nesúlad medzi 
tou sumou, ktorá je uvedená v materiáli, kde bolo uvedených 121 tis. a skutočnosť je 
146 905. Je to konkrétne za rok 2020. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, len malá zmena, vy hovoríte o príjmoch a my 

hovoríme o výnosoch a to číslo, ma upozornil kolega, nám zaslal váš úrad, len by sme si 
rozumeli. 

 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ja som si to preveroval a nie je to tak. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Dobre ako, ja len vysvetľujem. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Je to číslo, ktoré bolo zobrané ako návrh nášho rozpočtu. 

Skutočnosť je iná. Ďakujem pekne. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Rozprava je uzavretá. Ďakujem pekne. Návrhová komisia, bolo 

vám doručených asi 2 pozmeňovacie návrhy alebo jeden samostatný k tomuto 
hlavnému, teda v poradí by ste mali hlasovať: pán poslanec Ténai, alternatíva pán 
poslanec Vrchota, alternatíva celkové hlasovanie spoločné v rámci navrhovaných 
zmien. Nech sa páči. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Dobre, takže k bodu číslo päť sme 

obdržali jeden návrh, ktorý ak prejde o tom pôvodnom už nemá význam hlasovať 
a potom sme ešte obdržali jeden pozmeňujúci. Teda, ak by tento návrh nebol schválený, 
budeme hlasovať aj o tomto a bude pozmeňovací ku pôvodnému. Takže návrh pána 
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poslanca Ténaia: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych 
predpisov schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o regulácii niektorých 
hazardných hier podľa predloženého návrhu B. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
podľa príslušných právnych predpisov schvaľuje finančnú kompenzáciu pre mestské 
časti, ktorým vznikne podstatná finančná ujma v dôsledku schválenia zákazu 
umiestnenia herní na území mesta Košice na základe všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Košice prijatého podľa § 79 ods. 3 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách v 
znení neskorších predpisov, ďalej len regulácia nasledovne: po 1.) východisková suma 
pre účely určenia finančnej kompenzácie pre mestské časti mesta Košice sa určuje 
podľa výnosu z hazardných hier v roku 2019 v prevádzkovaných herniach, ďalej len 
východisková suma, po 2.) dotknutým mestským častiam sa v rozpočte mesta Košice 
poskytne: po a) 20 % z východiskovej sumy v prvom roku platnosti regulácie, po b) 
60 % z východiskovej sumy v druhom roku platnosti regulácie, po c) 100 % 
z východiskovej sumy v treťom a v každom nasledujúcom roku platnosti regulácie, 
ktorý bude upravený o mieru inflácie za predchádzajúci rok.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nakoľko ide o schválenie VZN je potrebná 

trojpätinová väčšina prítomných poslancov. Hlasujeme o návrhu pána poslanca Ténaia. 
Nech sa páči, hlasujte. 

 
Hlasovanie č. 34 -  za: 20, proti: 2, zdržali sa: 15 
 
p. Polaček, primátor mesta: To znamená, chýbajú nám dva hlasy možno. Druhý pozmeňujúci 

návrh.  
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pán poslanec Vrchota svojim návrhom 

chce upraviť tú sumu v pôvodnom návrhu: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje východiskovú sumu pre účely 
určenia finančnej kompenzácie pre Mestskú časť Košice - Západ, ďalej len 
východisková suma, sa určuje v nasledovnej výške: Mestská časť Košice - Západ 
146.905 Eur.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte: 
 
Hlasovanie č. 35 -  za: 17, proti: 1, zdržali sa: 19 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh neprešiel. Nech sa páči.  
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže pôvodný návrh, taktiež budeme 

hlasovať spolu za obidve uznesenia tak, ako bola schválená procedúra: „Mestské 
zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov schvaľuje Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Košice o regulácii niektorých hazardných hier podľa 
predloženého návrhu a schvaľuje finančnú kompenzáciu pre mestské časti, ktorým 
vznikne podstatná finančná ujma podľa predloženého návrhu, za prvé a za druhé 
dotknutým mestským častiam sa v rozpočte mesta Košice poskytne východisková suma 
podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, tak poďme na to, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 36 -  za: 19, proti: 5, zdržali sa: 14 
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p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol. Nakoľko je 12 hodín, otváram bod 

číslo jeden Slovo pre občana.  
- - - 

 
Bod č. 1 
Slovo pre verejnosť 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, máte päť minút.  
 
p. Varga, obyvateľ mesta: Áno, dobrý deň, ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, 

viceprimátori a poslanci mesta Košíc. Pôvodne som mal hovoriť k bodu 14, VZN číslo 
52, ktoré sa zdá byť pravdepodobne veľmi diskriminačné a bude proti nemu podané 
opravné prostriedky na všetkých úrovniach a posunie sa to aj do Európskej únie, aby 
vedeli o tom, že komu dávajú tie eurofondy. Veľká väčšina poslancov už predtým bola 
upozornená na tie kroky, že od roku 2008 sme nejakým spôsobom. V 2009 boli vtedy 
zmeny a doplnky. To hovorím históriu tohoto celého prípadu - to je rozšírená zástavba 
Na kope. Prešlo už asi... 4 volebné obdobia, takže nikto nech to neberie osobne. Je tu 
jeden poslanec, čo to zabrzdil v roku 2010. On vie, kto to je. Pán Rusnák spomínate si, 
ako ste dvihol ruku? Sa pozrite rok 2010. Takže ďakujeme za to, že sme až do dneska 
nemohli to prepojenie KVP, jak ste bol primátor, či starosta KVP. Pamätáte sa, že si 
nežiadate prepojenie KVP a Na kopu. To len tak, že niektorí sú tu ešte ako už štvrté 
volebné obdobie, ako mohykáni. A vlastne kvôli tomu sa to ťahá už toľko rokov. A 
vlastne my stále máme pocit, že občania nie sú, sú ako znevýhodňovaní, dokonca až 
povedal by som diskriminovaní ku developerom a to je dlhodobá záležitosť. Vlastne 
nikto s tým nič nerobí. V 2012 už na to nemohla pozerať inžinierka Királyová, tak dala 
urobiť za 800 Eur z verejných financií, z mesta, štúdiu, ktorú urobil Ing. Šimko 
a inžinier, vtedy začínal kariéru, Ivan. Proste, dalo sa to asi päťkrát, jak boli zmeny 
a doplnky. Už prebehli, teraz sú prebiehajúce siedme zmeny a doplnky. Do jedenásteho 
sme podali asi pätnásti ľudia námietky v tejto lokalite. Ja zastupujem všetkých 
vlastníkov. Boli sme desiateho na stretnutí s hlavným architektom. Prepáčte, neviem 
jeho celé meno, čo je nový architekt. Bol tam aj Ing. Sakal-Šega. Robil nejaký zápis. 
Mal urobiť zápisnicu, nám dať podpísať, nestalo sa. Do siedmich dní, nejaký zákon 
hovorí, že všetko má byť prehodnotené, vyhodnotené pred zastupiteľstvom. Tak 
jedenásteho bol koniec pripomienok, ako ste mohli všetko do 7 dní vyhodnotiť a dať to 
dneska na schválenie na zastupiteľstvo. To nechápem. To rozhodnú o tom iné orgány. 
Bez vysvetlenia ľudia nedostali žiadnu odpoveď, či už mali právo alebo neprávo, hej, 
proste takto sa nedá ďalej, že všetko formálne, že sú to len formálne pripomienky alebo 
čo to je, ale sú na to usmernenia z ministerstva dopravy, je ich strašne veľa a týka sa to 
hlavne územného plánovania a hlavne to išlo bez zadania. Tam je ďalší problém. Takže 
vás upozorňujem, bez zadania. V 2018 v Barci som mal zadanie, tri roky ma vodili za 
nos, takže ja som ako svedok toho, že sa tu porušuje. Inžinier Jerguš vie o tom, čo sa 
stalo. Aj obstarávateľ, pán Debnár. Aj pán riešiteľ, čo teraz riešil Barcu, teraz rieši – 
Dušan Marek, inžinier, architekt. To všetko budú svedkovia na vysvetlenie. Tu bude 
veľké šetrenie. Lebo toto nie je možné. Pán Debnár, som si všimol, všetko obstaráva 
a zadanie tam dal tiež. To nie je možné, aby sa robili rozdiely medzi ľuďmi, že  ty budeš 
mať zadanie, lebo proste chceme problém a druhý bez zadania robí veci. Hej. Alebo tie 
slížiky. To je nenormálne dačo, koľko slížikov v Myslave porobili, 2018 nemohli robiť 
akože slížiky alebo jak to pán Jerguš nazýva a ostatní. Pani Királyová. No proste je to 
všetko smiešne. A nikto sa s tým nezoberá. Tí ľudia tam robia, robia svoju prácu. 



52 

 

Nechcem byť osobný, ale je tu rozdiel, preukázateľný. Dôkazy sú. Ja mám veľké straty, 
ktoré vyčíslim súdnoznaleckým posudkom, aj iní ľudia. Toto nemôže byť, že len 
developeri. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ďakujeme. Dámy a páni, vyčerpali sme aj tento 

bod. Nasledovať bude po prestávke bod číslo 6 a vyhlasujem prestávku. 
- - - obedňajšia prestávka - - - 

 
p. Polaček, primátor mesta: Prosím, zaujmite miesta na sedenie, aby sme mohli pokračovať 

v rokovaní mestského zastupiteľstva a zároveň sa prezentujete. Nakoľko bod číslo 6 je 
VZN-ko, ešte poprosím, aby nás bolo viac, aby sme mohli hlasovať, pretože je to 
nemožné v tejto chvíli.  

- - - 
 
Bod č. 6 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulíc „Lorinčícka 
ulica, Slnečnicová ulica, Maková ulica, Limbová ulica, Studničná ulica, Karmelitánska 
ulica, Grófska ulica, Ochotnícka ulica, Ulica pod Čapášom a križovatka Furmanec  
 
p. Polaček, primátor mesta: Dámy a páni, vážené pani poslankyne, páni poslanci, budeme teda 

pokračovať v rokovaní XXVIII. zasadnutia mestského zastupiteľstva, pokračujeme 
bodom číslo 6 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulíc 
Lorinčícka ulica, Slnečnicová ulica, Maková ulica, Limbová ulica, Studničná ulica, 
Karmelitánska ulica, Grófska ulica, Ochotnícka ulica, Ulica pod Čapášom a križovatka 
Furmanec. Nech sa páči, otváram rozpravu. Pán poslanec Huba. 

 
p. Huba, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor, vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

predmetný návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol prerokovaný na legislatívno 
právnej komisii, pričom legislatívno právna komisia jednomyseľne odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach prijať doplňujúci návrh v tomto bode, aby do 
návrhu predmetného Všeobecne záväzného nariadenia boli zapracované aj 4 ulice podľa 
pripomienky MČ Košice - Lorinčík. Tým bude zavŕšený dlhoročný proces 
ustanovovania názvov ulíc, ktorý sa týka hlavne historického jadra MČ Košice - 
Lorinčík a bude vyhovené oprávnenej požiadavke obyvateľov tejto MČ. Predmetné 
ulice boli prerokované a schválené názvoslovnou komisiou mesta Košice a tak isto 
legislatívno právna komisia nevidí žiadne právne prekážky, aby sa tento pôvodný návrh 
doplnil o uvedené 4 ulice. Tým sa vlastne po rokoch konečne odstráni neprijateľný stav, 
keď nehnuteľnosti v tejto MČ nemajú pridelené orientačné čísla v zmysle príslušných 
právnych predpisov, preto mi dovoľte prečítať návrh na doplnenie návrhu Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Košice Určenie názvu ulíc Lorinčícka ulica, Slnečnicová 
ulica, Maková ulica, Limbová ulica, Studničná ulica, Karmelitánska ulica, Grófska 
ulica, Ochotnícka ulica, Ulica pod Čapášom a križovatka Furmanec, ďalej len 
nariadenie nasledovne: 1. v návrhu nariadenia sa za slová pod Čapášom pripája čiarka 
a vkladajú slová Hájska ulica, Ulica pod lesom, Ulica breziny, Dulová ulica, 2. 
v paragrafe 1 sa v prvej vete za slová pod Čapášom pripája čiarka a vkladajú slová: 
Hájska ulica, Ulica pod lesom, Ulica breziny, Dulová ulica, 3. za paragraf 11 sa 
vkladajú paragrafy 12-15, ktoré vrátane nadpisov znejú: paragraf 12 lokalizácia, popis 
ulice Hájska ulica, začiatok Hájskej ulice je v severovýchodnom rohu Námestia Svätého 
Vavrinca a pokračuje severo-severovýchodným smerom 219 metrov. Paragraf 13 Ulica 
pod lesom, začiatok Ulice pod lesom je v križovatke s Karmelitánskou ulicou 
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nachádzajúci sa 58 metrov severo-severozápadne od vchodu na cintorín a smeruje na 
západo-juhozápad 120 metrov. Paragraf  14 Ulica breziny. Ulica breziny je v tvare 
ochodze. Jej začiatok je v križovatke označenej ako KL, smeruje juho-juhovýchodne 
152 metrov, točí sa doľava na severovýchod a pokračuje priamo 54 metrov, kde sa opäť 
stáča doľava na severo-severozápad a po 160 metroch sa pripája v križovatke na 
Slnečnicovú ulicu. Paragraf 15 Dulová ulica. Začiatok Dulovej ulice je v križovatke so 
Slnečnicou ulicou, ktorá sa nachádza 108 m západo-juhozápadne od križovatky 
Lorinčíckej ulice a Slnečnicovej ulice a smeruje na severo-severozápad 105 m. 
Doterajšie paragrafy 12 a 13 sa označujú ako paragrafy 16 a 17. Doterajšia príloha - 
grafické znázornenie ulíc sa nahrádza aktuálnou prílohou. Ďakujem pekne za podporu 
tohto návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Lipták. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja podporujem ten návrh, ktorý prečítal Peťo 

Huba. Bol som tiež na tejto komisii. Dovolím si len poznámku k tomu, ktorá opäť zase 
súvisí s tým, ako vlastne funguje naše mesto, že MČ predložila mestu Košice svoj návrh 
tých 13-stich alebo 14-stich ulíc dokopy a počítalo sa s tým, že tento návrh pôjde do 
zastupiteľstva poslancom na schválenie, ale materiál, ktorý bol zverejnený, bol iný bez 
toho, aby sa to prerokovalo so starostom MČ, bez toho, aby sa to prerokovalo s 
poslancom mestskej časti. Proste, oni sa to dozvedeli, že niečo iné ide na rokovanie do 
zastupiteľstva. Moja otázka znie, ako preboha komunikuje magistrát s mestskými 
časťami a so starostami? To proste starostovia sa takto dozvedajú o tom, že niekto 
neakceptoval ich pripomienky a teraz tu musí kolega Huba dávať pozmeňujúci návrh, 
aby vlastne sa to vrátilo späť do toho pôvodného návrhu. To len taká poznámka k tomu, 
čiže to, čo čítal Peťo Huba, ja podporím. Bol by som rád, keby ste to všetci podporili, 
lebo to je názor a stanovisko starostu a poslancov MČ. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani námestníčka.  
 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Ja by som trošku uviedla na pravú mieru, ako 

prebehol celý proces. Návrh od pána starostu sa dostal do názvoslovnej odbornej 
komisie, ktorá je zložená z odborníkov. Bol tam pritom, bolo to online formou. Bol tam 
prítomný aj pán starosta, kde všetko vysvetlil. Z názvoslovnej odbornej komisie išiel 
návrh do porady primátora a porada primátora odporučila špeciálnemu stavebnému 
úradu, aby sa vyjadrili k návrhu a tam vzniklo to, že na základe právnych názorov, ktoré 
na jednom fóre sa odprezentovali, tak vznikla požiadavka, aby bol tento návrh 
upravený. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, nech sa páči. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Súhlasím so všetkým a presne do toho tu bodu mal byť prizvaný pán 

starosta, s ktorým sa to malo prerokovať, že je zmena ich pôvodného návrhu, že sa 
navrhuje iný návrh a nemuselo sa potom tu to riešiť teraz, ako to tu riešime. O tomto 
celom hovorím, že vy ste v podstate odignorovali mestskú časť, akože lebo porada 
primátora rozhodla. Vymaľované. Toto vyčítam. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Sa musím ohradiť pán poslanec, pretože na porade primátora boli 

vznesené námietky. Tie som dal teda preveriť tým, ktorí vedú stavebný úrad. Sú to 
odborníci. Návrh, ktorý z ich strany zišiel, bol konzultovaný a následne pán starosta 
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informovaný, až následne išli veci do zastupiteľstva a ďalšie veci. Čiže pán starosta 
vedel, ale čo je podstatné. Dôvody prečo tie 4 alebo 5 ulíc, pardon, neboli zaradené do 
základného materiálu, by som požiadal, aby odprezentoval stavebný úrad, ktorý vidí 
dôvody a chce vás o týchto dôvodoch informovať. Nech sa páči.  
Nakoľko vás poslanci nepoznajú, prosím skúste sa aj predstaviť vašou funkciou. 

 
p. Kostrabová, odd. stavebného úradu: Dobrý deň, ja som referent stavebného úradu. 

Pracujem na Starom Meste. Som doktorka Miroslava Kostrabová. Takže začnem. Je 
teda nesporné, že označovanie ulíc názvom je pôvodnou samosprávnou kompetenciou 
mesta. Chcela by som priniesť taký iný pohľad a trošku logický výklad, ako to vidíme z 
pohľadu stavebného úradu. Čiže, kedy vzniká potreba označiť ulicu názvom? Už zo 
zákona vyplýva, že keď je v obci viacero ulíc, tak sa označia názvami. Čiže zákon už 
predpokladá, že ulice existujú. Čo je to ulica, to v zákone nemáme zadefinované, ale 
dalo by sa to otočiť a posúdiť, čo ulicou rozhodne nie je. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Kolegovia. Ďakujem.  
 
p. Kostrabová, odd. stavebného úradu: Ulicou rozhodne nie je časť územia, časť prostredia, 

ktorá je zatrávneným porastom, sú tam nejaké dreviny a je tam... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Kolegovia prosím, čo sa všetci rozprávate, kolegovia, aj mimo 

poslancov, všetci, čo sa prosím rozprávate, choďte sa rozprávať do foyer v prípade, že si 
máte čo povedať. Ostatní prosím, buďme tu ako poslanci vedenia, zamestnanci, 
počúvajme sa. Ďakujem.  

 
p. Kostrabová, odd. stavebného úradu: Čiže čo ulicou nie je. Ulicou určite nie je časť z 

prostredia, kde je trávnatý porast, neudržiavaný, sú tam nejaké dreviny, prípadne je tam 
aj nejaké oplotenie. Ulicou tak isto nie je stavenisko. Stavenisko je priestor, kde sa 
realizujú stavby, nie je bezpečné, nie je zistené, či je stavba realizovaná v súlade s 
projektovou dokumentáciou. To sa zisťuje všetko až v kolaudačnom konaní. Čiže ani 
trávnatý porast, aký sme videli na tej prvej fotke. Snáď všetci pochopíme, že nemôže 
byť ulicou. Stavenisko sa stáva stavbou po právoplatnom vydaní kolaudačného 
rozhodnutia, čiže keď je zrealizovaná stavba komunikácie alebo cesty, prebehne 
kolaudácia, v ktorej sa overuje, či je súlad stavby s projektovou dokumentáciou 
overenou v stavebnom konaní, či je stavba bezpečná, či sú všetky kladné záväzné 
stanoviská, vydá sa kolaudačné rozhodnutie a stavba je potom užívania schopná. Ak sa 
stane to, že stavenisko nazvete názvom ulice, tak vznikne rozpor medzi stavebným 
zákonom a vlastne označením ulice, pretože to ulica nie je, to má byť ohradené a nie je 
užívania schopná. A práve k tomu vlastne by ste smerovali, ak by ste niektoré z tých 
štyroch ulíc, ktoré chcete doplniť, označili názvom. Čiže môžeme si to prejsť konkrétne. 
Môžeme ísť na tú prvú fotku. Prvú. Opačný smer. Áno, no to je iná fotka. Toto je 
konkrétne Ulica pod lesom. Začiatok Ulice pod lesom je v križovatke s ulicou 
Karmelitánskou nachádzajúcich sa 60 m severo, severozápadne od vstupu na cintorín, 
smeruje na západo-juhozápad 121 m. Na tejto fotke vidíme neudržiavanú zeleň, sú tam 
dve dreviny a dokonca nejaké staré oplotenie. Čiže snáď sa zhodneme na tom, že toto 
nie je ulica. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán starosta, ste prihlásení do rozpravy, budete mať slovo. 

Prosím.  
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p. Kostrabová, odd. stavebného úradu: V utorok 15. 3. sme si boli všetky tieto miesta fotiť, 
aby sme mali aktuálny stav. Čiže táto ulica, ktorú chcete doplniť, Ulica pod lesom nie je 
zrealizovaná. Ďalej vykonávacia vyhláška hovorí o tom, že názvy ulíc, z názvov ulíc sa 
zrealizujú orientačné tabule, tie sa osadzujú na budovy. Nie je tu žiadna budova, na 
ktorú by bolo možné orientačnú tabuľu osadiť. Áno, toto je ďalšia fotka toho priestoru, 
ale nie tá správna. Čiže toto nie je ulica. No, nie je to reálne ulica a nie sú tu stavby, nie 
je tu ani len komunikácia a nieto ešte stavby, pozemné stavby, teda budovy. Potom 
môžeme prepnúť. Tri boli z tej ulice, toto už je ďalšia. Iný pohľad na túto ulicu nie je. 
Fotili sme to z kolmej ulice a pohľad, ktorý vidíte, má byť cesta. Dobre, poďme na 
fotku dva. Áno, fotka číslo dva - to je ulica Hájska. V diaľke vidíte výstavbu bytových 
domov, ktoré nie sú zrealizované, cesta je prašná, čiže nie je tu zrealizovaná 
komunikácia. Nie je tu, akým budovám určiť orientačné čísla, čiže tak isto tu nie dôvod 
dať tejto ulici názov. Nie sú tu ani budovy. Tri? 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán starosta, pán starosta, budete mať slovo. Budete mať slovo.  
 
p. Kostrabová, odd. stavebného úradu: Tri, ktoré sú z protiľahlej ulice a je možné im prideliť 

orientačné číslo z ulice, ktorá je kolmá na túto. Áno, trojka. Toto je ulica Hájska. Je 
nafotená z časti, kde sa skončil asfalt a začína sa prašná cesta, pretože sa tu začína 
záhradkárska lokalita. Začína sa tam záhradkárska lokalita a sú tam stavby chatiek, čiže 
nie je potrebné, aby stavby chatiek mali názov ulice a orientačné číslo. Stavby chatiek 
nemávajú orientačné čísla. Štyri, Ulica Breziny. Ona je v tvare U. Tuná je povolená aj 
zrealizovaná stavba komunikácie, ktorá ale nie skolaudovaná, čiže je to stále stavenisko. 
To je ten druhý prípad, o ktorom hovorím a v diaľke vidíte jednu stavbu modelového 
domu, ktorá tiež nie je skolaudovaná a druhá stavba je čierna stavba, ako mi bolo 
povedané. Žiadne iné stavby tam nie sú, čiže nie je na akú stavbu osadiť orientačnú 
tabuľu a vlastne nie je dôvod, aby bola, bolo toto stavenisko pomenované názvom ulica. 
V prípade, že by bola u nás iná legislatíva ako je, to znamená, ak by Všeobecne 
záväznými nariadeniami nebolo potrebné určovať názvy ulíc, kľudne by mohli byť už v 
územnom pláne plánované ulice pomenované, ale žiaľ takto to teraz nie je. Päť a to je 
ulica Dulová. Tá tiež má pokračovať rovno ďalej, aj za tú čiaru, kde je prehradená. Tiež 
sú tam dva a dva rodinné domy, ktorých orientačné čísla môžu byť určené z kolmej 
ulice a ulica ďalej nie je zrealizovaná, ako vidíte, je tam množstvo vzrastlých drevín, 
čiže ulica nepokračuje, neexistuje, hoci je plánovaná, hoci je plánovaná ako dĺžka 
188 m. Čiže možno niekde existujú ulice, ktoré nemajú mená, u nás by to bolo, ale 
naopak. Existovali by mená a neexistovali by ulice, čo by v praxi spôsobilo problém. V 
praxi by to spôsobilo problém, že ulica, ktorá dostane názov je zaradená do siete ulíc, čo 
v praxi znamená, že ľudia by mali záujem povoľovať si tam stavby napriek tomu, že 
tam nie je komunikácia a bez komunikácie, bez prístupu k stavbe budovy nie je možné 
stavbu budovy povoliť. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pre túto chvíľu, keď budú nejaké otázky, prosím, 

ostať v blízkosti. Pán starosta máte slovo, neviem, či prídete k mikrofónu alebo stamať 
odzadu. Nech sa páči, máte slovo.  

 
p. Exner, starosta MČ Košice - Lorinčík: Musím sa rozdýchať trošku. Priznám sa, že som 

neočakával toto. Dobre, takže poďme nejak postupne. Snažilo sa tu odprezentovať, že 
chceme nazvať lúky a polia nejakými názvami. Mal som veľmi dobrý pocit, naozaj 
veľmi dobrý pocit zo spolupráce, keď sme podali pripomienku a bol som pozvaný na 
komisiu, ktorá má vo svojej náplni takéto veci robiť, riešiť a bol som veľmi milo 
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prekvapený a odchádzal som s dobrým pocitom z tej komisie, lebo mal som pocit z 
toho, že mi porozumeli. Určovanie názvov ulíc v zmysle zásad spolupráce Magistrátu 
mesta a mestských časti alebo mesta Košice a mestských častí je v kompetencii 
obidvoch orgánov, teda aj mesto Košice aj MČ v spolupráci ustanovujú názvy 
príslušných priestorov. Tieto 4 ulice, ktoré nám, nechcem to pejoratívne nazvať 
arogantným spôsobom, ale nejakým spôsobom boli vynechané z toho, čo sme 5 rokov, 
na čom sme 5 rokov pracovali s kolegami poslancami a s občanmi našej MČ, tak som 
teraz taký až, musím sa dať trošku tak, ako myšlienky si dať dokopy, aby som to celé 
vedel okomentovať. Asi bude lepšie, keď budem ulicu za ulicou z tých štyroch. Za prvé 
pre mňa poznanie je, že máte chaos v tom, čo ste prezentovali sami. Evidentne ste 
prvýkrát v živote boli v tých uliciach, my tam žijeme. My sme tam doma, dobre, a my si 
chceme určovať, ako sa nám ulice budú volať, kadiaľ pôjdu tie ulice a aj ten územný 
plán, ktorý o tom hovorí, si schvaľujeme my, my spoločenskou dohodou, ktorí tam 
žijeme. Takže nám v tom nebráňte a nesnažte sa vytrhávať kontexty a zo súvetí robiť 
holé vety a z holých viet súvetia. Ak v jednom prípade skonštatujete, že je tam nejaká 
komunikácia, ale nie je skolaudovaná a v druhom prípade, že je tam lúka, v treťom 
prípade, že sú tam síce nejaké domy, ale má len 180 metrov, tak poukážem napríklad na 
každý váš príklad by som mohol aj ja použiť príklad z mesta. Napríklad aj Starého 
mesta. Vedia o tom tí, čo vedia. Ja som Staromešťan. Bývam teraz a žijem v Lorinčíku, 
aj tam budem bývať, aj tam dožijem, verím. V Starom meste napríklad je taká ulica, 
ktorá sa volá Pri jazdiarni a tá má iba jedno číslo. Hej, a má možno 50 metrov, nie 30 
metrov a takže ja si myslím, že na každý z tých štyroch príkladov, ktoré ste 
poukazovali, že je tam prach alebo že to nie je ulica, lebo tam sa stavia. Tak konkrétne 
Hájska ulica, to je tá ulica, ktorá začína v historickom Lorinčíku a končí na Hájoch. To 
je to, na čo sa poukazuje, že MČ je tak rozdrobená alebo má taký charakter, že niektoré 
jej časti nie sú spájané, pospájané dokopy. Takže, myslím si, že tá Hájska ulica má 
svoje opodstatnenie a pokiaľ viem, veľmi tvrdo sa pracuje na tom, aby sa tam 
komunikácia postavila. Ja nie som právnik a viem, že kolegovia, ktorí tu ste právnici 
v legislatívno právnej komisii to veľmi dobre, veľmi pekne zhodnotili a majú svoj 
právny názor taký, aký je. Pani, vás vidím prvýkrát v živote. Počul som, že pracujete na 
Starom mesta, na právnom oddelení. Mňa by zaujímalo, prečo ...pardon, na stavebnom 
úrade. Mňa by zaujímalo celkom, že prečo stavebný úrad zo Starého mesta, keď máme 
svoj stavebný úrad na Západe alebo prečo nie Špeciálny stavebný úrad, čo som počul, 
že je Špeciálny stavebný úrad, nie riadny. Na mňa to tak pôsobí, toto vaše, táto 
argumentácia, neberte to prosím osobne, áno. Ja vás nepoznám. Naozaj som vás videl 
teraz prvýkrát v živote, ale celkový tento vstup, ktorý som tu videl, na mňa pôsobí dosť 
chaoticky. Áno, zdá sa a my sme si toho vedomí, 5 rokov sme pracovali na tých 
uliciach. 5 rokov kompromisov, stretnutí, rokovaní, hlasovaní. Všetky ulice si navrhli 
sami občania. Všetky ulice si navrhli naši občania. Všetky ulice si odhlasovali naši 
občania. Mali sme na to elektronické zariadenie, aplikáciu, hlasovali nám aj naši 
spoluobčania z Austrálie, ktorí chceli nazvať aj sa k tomu hrdo prihlásili. Ja som si plne 
vedomý toho, že sme tomu odovzdali všetko, čo sme mali a tieto názvy robíme z časti aj 
pre budúcnosť a tá tráva, ktorú ste ukazovali, že je tam, že to je lúka, že to nie je, tak 
v týchto dňoch bolo už tretie verejné zhromaždenie občanov, vlastníkov a prebieha 
príprava projektovej dokumentácie a pán projektant sa ma pýta, pán starosta nazveme 
nejak tú komunikáciu, ktorú idem kresliť? A ja som mu povedal, viete čo, máme 
odsúhlasené, že to bude Ulica pod lesom, tak si napíšte do toho miestna komunikácia 
pod lesom, Ulica pod lesom. Má byť toto nejaká zábrana, že tam nemáme kde dať, na 
ktorú budovu dať, položiť tabuľku, že taká ulica? Ja si myslím, že nie. Ja si myslím, že 
nie. A keď už sme pritom, tak proste na tej ulici sú 4 rodinné domy. Najmladším je 25 
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ročný. Keby ste tam, do tej prezentácie dali tú mapu, ktorú máte v prílohe 
v materiáloch, to by ste mali mať, pokiaľ vám to zaslali, ktorá bola prílohou našej 
pripomienky, tak tam by ste pekne videli, že tri z tých ulíc, o ktorých ste sa bavili vy, na 
každej z tých troch ulíc je, minimálne štyri rodinné domy sú, kde budem musieť vydať 
orientačné číslo. A iba Ulica breziny, ktorá je momentálne v kolaudácii, cestné teleso – 
to je posledná vec. Na brezinách je skolaudované verejné osvetlenie, vodná stavba, 
kanalizácia, dažďová, splašková, voda, elektrické prípojky. A čo som ešte povedal, že? 
Všetko už je. Kolauduje sa už len cestné teleso. Ani tam nedáme, to budem návrh na 
pomenovanie, budem dávať do polroka znova alebo o dva mesiace alebo kedy sa 
skolauduje Špeciálny stavebný úrad cestné teleso? Tak, keď to riešim, tak sa snažím 
riešiť komplexne alebo čo najkomplexnejšie, aby som čo najmenej ľuďom 
skomplikoval život. Povedali ste, že vy tam určíte orientačné číslo do odbočky. Tak to 
môže povedať len ten, kto nikdy nerobil, neriadil obec a nevie, čo to je, mať tú 
zodpovednosť zaslať ľuďom rozhodnutie o pridelení orientačného čísla a názvu ulice. 
A tí ľudia si potom, spustí sa celý ten proces zmien v ich údajoch, v ich občianskych 
a všetkých tých vecí, ktoré majú. A teraz ja si neviem predstaviť a kolegovia, ktorí sú 
starostovia malých MČ, bývalých historických obcí a nielen tých. Máte jednu ulicu, kde 
máte krátku, hoci len 50 metrovú odbočku a vy teraz to číslovanie, dáte číslo, číslo, 
číslo teraz odbočíme do uličky, ďalšie čísla idú, vrátime sa a vrátim sa naspäť na tú 
a pokračujem ďalej. To nemá hlavu ani pätu.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán starosta, skúste skrátiť prosím.  
 
p. Exner, starosta MČ Košice - Lorinčík: Nemám k tomu... Prosím? Nie. Už sa mi nechce. 

Vážené kolegyne, kolegovia, keď chceme ešte trošku skomplikovať život tým 
minimálne 12-stim rodinám ľudí, ktorí tam žijú a ináč jedna budova je tam staršia ako 
my dvaja dokopy. To je bývalá naša obecná škola z roku 1920. Nemám k tomu viac čo 
dodať.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec. 
 
p. Exner, starosta MČ Košice – Lorinčík: Chcem vás poprosiť o podporu, vážení poslanci 

a poslankyne, aby ste nám schválili našu pripomienku. Ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský, nech sa páči, faktická. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja k tomu len jednu poznámku. Pán starosta, 

ste spokojný s tým návrhom, ako bol predložený doktorom Hubom? (v pozadí áno) No, 
tak potom o čom sa tu bavíme? Treba to odhlasovať a ideme ďalej. Máme ešte veľa 
roboty.   

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem pekne. No, čas diskusie 27 minút a riešime tu prosím 

pekne jednu ulicu a respektíve viacero ulíc a jedna mi tak utkvela v mojom zraku Ulica 
pod Čapášom. Nemalo by byť takéto riešenie práve takýchto otázok zverené do 
kompetencie MČ, nech tu neriešime každú jednu ulicu v poli polhodinu? Ďakujem 
pekne, poďme hlasovať. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, bola otázka už pre všetkých, bola otázka kolegu, 
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prečo mesto nezaradilo 13 ulíc ale 9. Pretože tu prišlo nejaké odborné stanovisko 
stavebného úradu. Celá diskusia vznikla z toho. Myslím si, že trebalo počuť aj druhú 
stranu. OK, je ešte niečo, čo treba dodať k tejto veci? Dajte ešte jednu vetu.  

 
p. Kostrabová, odd. stavebného úradu: Nikto nebráni tomu, aby tie ulice, keď budú existovať, 

dostali tieto názvy. Problém je, že oni neexistujú a úprava je v súčasnosti taká, že keď 
vznikne potreba, vznikne ulica, budú skolaudované stavby, ulica dostane názov a budú 
určené orientačné čísla, pretože vtedy ich treba. Čiže keď vznikne tá potreba o rok, tak 
je dôvod určiť názov ulice o rok. Keby to bolo ináč, keby bola na Slovensku iná úprava 
určovania názvov ulíc, kľudne by mohli byť názvy ulíc už priamo v územnom pláne tak, 
ako sú plánované, ale nie je to tak. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ešte nech sa páči, pán poslanec Karabin a pán 

poslanec Vrchota. Verím, že ideme hlasovať.  
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne, kolegovia. Trebalo by sa možno pozrieť aj osobne 

na to miesto činu, prečo nazvať ulicu Lisou, prečo nenazvať. Viete, každá minca má dve 
strany. Máme takú ulicu v Pereši. Volá sa Sabinovská, časť patrí MČ Pereš, časť bude 
patriť MČ Lorinčík. Keď si tu ulicu pozriete, tak to je len vysypaná niečím, nejakým 
podkladom, ale historický názov má z minulosti – Sabinovská. To je pekné, len na časti 
Lorinčíka sú tam stavby, ktoré nie sú skolaudované. Ani nemôžu byť, keď cesta nie je 
skolaudovaná. Hrozí tu riziko, keď som pochopil tu pani, že pokiaľ cesta nie je 
skolaudovaná, nebudú môcť byť skolaudované ani následne stavby. O to sa tu jedná, 
o nič iné. Toto pán primátor vysvetlil na rade starostov, pánovi starostovi. Ja som sa ho 
dnes pýtal, či chce slovo, či je všetko v poriadku. Hovoril, že áno. Pán kolega Huba čítal 
návrh, ale nevedel som, aký návrh. Tak hovorím, buď prerušíme rozpravu v tomto bode 
alebo sa poďme pozrieť na to, lebo to je dneska pravda pána starostu voči kolegyni, 
ktorá tam možno nebola. Neviem. Fotky poskytla. Poďme sa na to pozrieť a zhodnoťme 
to, lebo nemôže si mestská časť či je to Pereš, či Lorinčík sama od seba dávať nejaké 
názvy ulíc. Sme predsa súčasťou mesta Košice. Pokiaľ sme súčasťou mesta Košice, 
rozhoduje o tom zastupiteľstvo. A ja som síce poslancom za Lorinčík, Myslavu, Pereš, 
ale poviem otvorene, byť vami nevedel by som, ako rozhodnúť, keď by som nevidel 
reálne, ako to vyzerá. Dneska tu bolo niečo spochybnené, tak hovorím, poďme sa na to 
pozrieť. Tak ako z minulosti pozastavili alebo prerušili bod Myslava územný plán, dnes 
verím, že to schválime. Poďme sa tam pozrieť, aby sme nepustili niečo, s čím bude do 
budúcna problém. A možno bude s tým mať problém samospráva Lorinčíka a možno 
samospráva Pereša, možno budúci primátor, možno tento primátor. Neviem. Poďme sa 
na to pozrieť, na tento problém. Čo vy na to?   

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Do rozpravy sa nik nehlási, uzatváram rozpravu 

a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenia. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Takže obdržali sme k 

pôvodnému návrhu jeden doplňujúci od pána poslanca Hubu. Takže prednesiem návrh 
na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych 
predpisov určuje názvy ulíc Lorinčícka ulica, Slnečnicová ulica, Maková ulica, 
Limbová ulica, Studničná ulica, Karmelitánska ulica, Grófska ulica, Ochotnícka ulica, 
Ulica pod Čapášom a križovatky križovatka Furmanec, ďalej len nariadenie nasledovne: 
po 1.) v názve návrhu nariadenia sa za slová pod Čapášom pripája čiarka a vkladajú 
slová: Hájska ulica, Ulica Pod lesom, Ulica Breziny, Dulová ulica, po 2.) v paragrafe 1 
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sa v prvej vete za slová pod Čapášom pripája čiarka a vkladajú slová: Hájska ulica, 
Ulica Pod lesom, Ulica Breziny, Dulová ulica, po 3.) za paragraf 11 sa vkladajú 
paragrafy 12 až 15, ktoré vrátane nadpisov znejú: „paragraf 12 Lokalizácia a popis ulice 
Hájska ulica. Začiatok Hájskej ulice je v severovýchodnom rohu Námestia Svätého 
Vavrinca a pokračuje severo-severovýchodným smerom 219 metrov. Paragraf 13 Ulica 
Pod lesom. Začiatok Ulice pod lesom je v križovatke s Karmelitánskou ulicou 
nachádzajúci sa 58 metrov severo-severozápadne od vchodu na cintorín a smeruje na 
západo-juhozápad 120 metrov. Paragraf 14 Ulica Breziny. Ulica Breziny je v tvare 
ochodze. Jej začiatok je v križovatke označenej ako K1, smeruje juho-juhovýchodne 
152 metrov, točí sa doľava na severovýchod a pokračuje priamo 54 metrov, kde sa opäť 
stáča doľava na severo-severozápad a po 160 metroch sa pripája v križovatke na 
Slnečnicovú ulicu. Paragraf 15 Dulová ulica. Začiatok Dulovej ulice je v križovatke so 
Slnečnicou ulicou, ktorá sa nachádza 108 m západo-juhozápadne od križovatky 
Lorinčíckej ulice a Slnečnicovej ulice a smeruje na severo-severozápad 105 m. 
Doterajšie paragrafy 12 a 13 sa označujú ako paragraf 16 a 17. Doterajšia príloha – 
grafické znázornenie ulíc sa nahrádza aktuálnou prílohou.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Jedná sa o pozmeňujúci návrh. Hlasujeme. 
 
Hlasovanie č. 37 -  za: 35, proti: 1, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Tým pádom ďalšie návrhy, ešte treba. 

Nech sa páči. Pôvodný netreba.  
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže pôvodný ešte.  
 
p. Polaček, primátor mesta: V poriadku, áno. Môžete pán poslanec prečítať.  
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže pôvodný: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov schvaľuje Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Košice s určením názvov ulíc podľa predloženého návrhu so 
schváleným doplnením.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 38 -  za: 33, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

- - - 
 
Bod č. 7 
Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto 
Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram rozpravu k bodu č. 7. Uzatváram rozpravu 

a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.  
 
p. Šaňa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 

príslušných právnych predpisov schvaľuje zmenu Všeobecne záväzného nariadenia 
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mesta Košice číslo 103 o určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice podľa 
predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 39 -  za: 37, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem.  

- - - 
 
Bod č. 7/1 
Plaváreň Základnej školy Belehradská 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram bod č. 7/1. Otváram rozpravu a pánovi Liptákovi rovno 

udeľujem slovo. Alebo pán poslanec Strojný? Nie som si teraz istý. Pani poslankyňa 
Slivenská, nech sa páči, nemám poznámku, kto navrhoval tento bod, sa ospravedlňujem, 
nech sa páči. 

 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Ďakujem veľmi pekne. Kolegovia, poslala som vám ráno návrh 

uznesenia. Vlastne celý tento zámer je výsledkom práce Rady rodičov na Základnej 
škole Belehradská na sídlisku Ťahanovce, ktorú zastupuje pán Fedoročko. Vlastne 
situácia aktuálna je taká, že rada rodičov poslala žiadosť na Magistrát mesta Košice, v 
ktorej žiadala o vyjadrenie sa k uvedenému zámeru. Momentálne môžete vidieť fotky, 
obrázky, vizualizácie plavárne, ako mala vyzerať na pôvodnom mieste, ktorý bol 
žiadaný zo strany rady rodičov. Bolo to miesto pri telocvični základnej školy. Potom 
následne po absolvovaní osobného stretnutia, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia mesta, 
aj zástupcovia rady rodičov, aj zástupcovia nášho sídliska. bolo výsledkom to, že toto 
miesto bolo vylúčené, nakoľko približne polovica tohto pozemku nie je vysporiadaná 
a bolo navrhnuté zo strany magistrátu nové miesto pre túto plaváreň a čo je vlastne, ja 
vám to hneď ukážem, tam môžete vidieť to miesto, to je vlastne základná škola, máme 
ten bežecký ovál a pri bežeckom ovále by mala byť plaváreň. Výhoda je tá, že pre 
žiakov je vlastne možnosť suchou nohou prejsť do tej plavárne. V rámci projektu by 
tam mala byť zapracovaná aj bazén pre malé deti pre bejby plávanie a takže považujeme 
tento projekt a zámer ako projekt, ktorý má obrovskú pridanú hodnotu nielen pre 
sídlisko Ťahanovce, ale pre celé Košice a nehovoriac o tom, že kvalita tejto školy 
niekoľkonásobne stúpne týmto projektom. Situácia je taká, že z Magistrátu mesta 
Košice bolo odpovedané Rade rodičov pri základnej škole, že je potrebné pripraviť 
architektonickú štúdiu, v zmysle ktorej by boli zapracované vlastne všetky tie 
dohodnuté veci, ktoré boli na osobnom stretnutí. No problém alebo problém, nie to 
problém, ale pred nami je otázka, že kto túto architektonickú štúdiu zaplatí, pretože rada 
rodičov nedisponuje nejakými finančnými prostriedkami a hlavne oni všetky financie, 
ktoré majú, tak investujú do tohto areálu. Potom je tu alternatíva, na ktorej sme sa 
zhodli ťahanovskí poslanci, pán Strojný, pán Špak a ja, že možno najlepšie by bolo 
delegovať túto povinnosť na mesto, nakoľko máme vyčlenené v rozpočte mesta financie 
na takéto zámery. Ak máte kolegovia niekto otázky, tak kľudne ich na mňa adresujte. Ja 
potom ešte vystúpim ešte raz a prečítam celé znenie návrhu uznesenia. Zatiaľ ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Áno, rozprava je otvorená. Pán poslanec Ihnát, 

nech sa páči. 
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p. Ihnát, poslanec MZ: Dobre, ďakujem veľmi pekne. Budem reagovať na pani Slivenskú ako 

a na tento zámer. V prvom rade treba povedať, že zámer je fajn, je výborný a na 
Sídlisku Ťahanovce takéto športovisko chýba ako soľ. Tiež je potrebné povedať, áno, aj 
potlesk na to treba, tiež je potrebné povedať, ako to vlastne bolo celé. MČ Košice - 
Sídlisko Ťahanovce cestou poslanca Juru sme predložili riešenie športovej haly alebo 
zimného štadióna presne na tých pozemkoch súkromných vlastne, ktoré hovorila 
pôvodne pani Slivenská. No nakoľko je tam množstvo tých vlastníkov a samozrejme 
svietivosť a regulatívy atď., tak sme sa stretli potom, pán riaditeľ Čop zvolal takéto 
stretnutie pracovné, kde sme sa zúčastnili aktivisti, MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce, 
ÚHA mesta, pán Kropp bol, pán magister Čop ako riaditeľ magistrátu a zhodli sme sa 
na tom vlastne, že to riešenie plavárne by bolo realizovateľnejsie ako ten zimný štadión 
samozrejme aj v rámci údržby alebo aj v rámci réžie. To je tá ďalšia vec. Treba 
povedať, že prezident plávania pán Šulek, s ktorým som telefonoval tiež tak isto 
potvrdil, že 1,2 milióna Eur by bolo k dispozícii z tohto fondu vlastne športu v prípade, 
ak by sa získalo stavebné povolenie, právoplatné stavebné povolenie. To je podmienka. 
1,2 milióna. Na dostavbu takejto plavárne treba celkove okolo 5 miliónov, čiže 4 
milióny si povedzme, že by trebalo pravdepodobne z mesta Košice. Tu je otázka 
vlastne, že či mesto Košice na to má, ale nakoľko keď sa zhodneme vlastne, že je to fakt 
dobrý projekt a som bol svedkom toho, že aj vedenie mesta vlastne potvrdilo, že takéto 
niečo na Sídlisku Ťahanovce naozaj chýba, tak som tiež presvedčený vlastne, že tie 
peniaze by sa nakoniec aj našli. Tiež je potrebné povedať, že stanovisko ÚHA mestská 
časť získala na ten pôvodný zámer tej športovej haly alebo toho zimného štadióna, kde 
bolo 19 regulatívnych bodov, ktoré treba splniť. Ono to je vlastne zrkadlový obraz toho 
vlastne, čo je teraz, tou suchou nohou ako hovoríme, ale tiež treba povedať vlastne, že 
prichádzame tam o 3 športoviská basketbalové, multifunkčné ihrisko a petangové 
ihrisko s tým, že to má menšiu hodnotu ako samotná krytá plaváreň. Takže skôr sme za 
to vlastne, že keby sa premiestnilo niečo alebo zlikvidovalo napríklad, tak stále tá krytá 
plaváreň má väčšiu hodnotu a väčší prínos vlastne a bonus pre tú verejnosť našu. Takže 
my to podporujeme a ja som poprosil ako veľmi pekne vedenie mesta, pána magistra 
Čopa, aby sa vyjadril vlastne občanom, lebo na Facebooku zaznievajú jedne informácie. 
Boli vynechané absolútne dôležité informácie, aj by som povedal v súčinnosti mestskej 
časti, to bolo úplne vynechané ako na Facebooku a mňa zaujíma vlastne ako z toho 
hľadiska, aby sa vedenie mesta vyjadrilo, ako buďte takí dobrí, aká je, by som povedal, 
stratégia mesta. Ide do štúdie realizovateľnosti alebo tej architektonickej štúdie? Zaplatí 
vôbec tú architektonickú štúdiu? Toto je podstatné a som toho názoru, prikláňam sa k 
pani Slivenskej, že mesto Košice vlastne, že je zriaďovateľom tej školy, je to bonus pre 
túto školu samozrejme, aj tú kreativitu tam vlastne to zvýši a som toho názoru, vlastne, 
že tú štúdiu by malo zaplatiť potom mesto Košice. Otázkou je, ... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, čas vypršal. 
 
p. Ihnát, posalnec MZ: ...či na to peniaze sú alebo nie sú. Ale pán riaditeľ by sa mohol naozaj 

vyjadriť k .... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Okej, ale máme tu ešte ale faktické, takže najprv pani poslankyňa 

Slivenská, potom pán poslanec Strojný a následne sa môže vyjadriť kľudne aj pán 
riaditeľ.  

 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Práve cieľom tohto 



62 

 

návrhu uznesenia je jasne definovať na koho pleciach je táto finančná povinnosť 
uhradenia nákladov na architektonickú štúdiu a na jej vypracovanie, tzn. sme sa 
vysporiadali s hlavnou otázkou, ktorá teraz pred nami stojí, pretože ako povedal pán 
Ihnát, zo strany Slovenskej plaveckej federácie je tento nepísaný pri prísľub 1,2 milióna 
investície, avšak musíme stihnúť určité termíny, ktoré uplynú budúci rok. To znamená, 
že nemáme veľmi čas na vymýšľanie, takto to poviem jednoducho a bolo by najlepšie, 
aby naozaj čím skôr sme dospeli k tomu, aby na základe tejto architektonickej štúdie 
sme mali stavebné povolenie a územné rozhodnutie, takže preto sme sa zhodli na tom, 
že toto je možno taká najprijateľnejšia cesta aj z ohľadom na to, aby poslanci boli 
informovaní o tomto zámere. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný a pani poslankyňa skúste ešte potom 

rozvinúť tú vetu o tej dotácii 1,2 mil., to mi ušlo. Keď môžem vedieť. Nech sa páči pán 
poslanec Strojný. 

 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Možno skúsim ja, keďže som spolu 

predkladateľ návrhu. Tá dotácia by mala ísť od plaveckej federácie. Neviem teda, či už 
je to dohodnuté alebo bude tam nejaké výberko alebo niečo podobné, ale plavecká 
federácia má na tieto projekty vyčlenené peniaze. To je moja informácia, ktorú mám. 
Komunikoval to pán Fedoročko priamo s pánom Šulekom. Neviem nakoľko je to 
posunuté alebo nie, možno sa tam ešte bude niečo vyberať, hlasovať neviem, ale je tam 
takáto šanca, takáto možnosť a tu by som chcel doplniť, že celý tento zámer je vlastne 
vďaka podpredsedovi rady školy pánovi Fedoročkovi, ktorý vlastne minul vlastné 
finančné prostriedky na vizualizácie, na technické vykreslenie atď., atď., čiže veľká 
vďaka a chcel by som sa poďakovať aj pánovi Čopovi, za ústretovosť v tejto veci. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc, potom pôjde pán riaditeľ a pán poslanec 

Rovinský. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Nápad a zámer je pekný a určite by to bolo prínosom aj pre Košice, 

aj pre Ťahanovce a myslím si, že pán Fedoročko odviedol kus dobrej roboty. Chcem sa 
ale opýtať, čo de jure znamená tento návrh. Lebo my máme schválený rozpočet. Čiže 
buď tento návrh mení rozpočet a tak sa nejaví alebo tento návrh počíta s tým, že v rámci 
schválených prostriedkov v rozpočte nájde mesto Košice financovanie. A to by som 
možno rád aj počul názor vedenia, že teda ak to poslanci teraz schvália, vyčleníte na to 
financie v rámci schválených položiek? A druhá otázka je, že toto bude mód z operandy 
pre ostatné MČ? Lebo aj my máme veľmi pekný a prínosný projekt skate parku a ak 
teda to nemá ísť cez  rozpočet, ale takto, tak by som to predložil tak isto. Máme 
vizualizácie a potrebovali by sme to zaplatiť. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Slivenská faktická a pán poslanec Ihnát. 
 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Financie na architektonickú štúdiu by mali 

byť vyčlenené v rámci už schválených položiek rozpočtu a v rámci položky, ktorá je 
určená presne na tieto účely. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec nech sa páči. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne. Prikláňam sa k pani 
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Slivenskej vlastne, že tieto financie naozaj by malo zatiahnuť mesto Košice. Je 
zriaďovateľom tejto školy a zároveň sú to mestské pozemky ako, čiže tá celá krytá 
plaváreň by mala byť umiestnená na mestských pozemkoch. To je tá ďalšia vec. Čo sa 
týka 1,2 milióna pán Šulek povedal to jednoznačne ako už tu zaznelo, podmienkou 1,2 
milióna napríklad po roku by bolo stavebné právoplatné stavebné povolenie. Čiže 
musíme prejsť splnením devätnástich tých bodov, ktoré sú v ÚHA pripomienkovania, 
územné konanie vlastne, stavebné konanie, to všetko kompletne musíme prejsť. Ako je 
to fakt mravenčia robota, ale ja si myslím, že je to riešiteľné, ale v prvom rade mesto 
Košice musí sa postaviť k tomu chlapsky a povedať, že áno, pôjdeme do toho a 
jednoducho zatiahneme tú štúdiu realizovateľnosti alebo aj tú architektonickú štúdiu a v 
konečnom dôsledku realizovateľnosti. Z toho vlastne už tam budeme vedieť strojné 
časti, všetko kompletne toto čo stojí a už aj cenovú reláciu vlastne tej plavárne. 
Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja som svojho času povedal, že v každej veľkej 

MČ by mala byť nejaká plaváreň. Dokonca sme aj vytypovali 4 základné školy, kde by 
mohli z územnoplánovacej dokumentácie aj vzniknúť malé školskej plavárne. To 
znamená, táto myšlienka žije, má svoj zmysel a áno, treba ju podporiť. Ja nechcem 
spochybňovať plaveckú federáciu, ale plavecká federácia má s mestom memorandum, 
kde ideme riešiť olympijské centrum, kde máme dostať 7,5 milióna Eur, cca 7 a niečo. 
1,2 milióna ak je to to, tak to pravdepodobne je z Fondu na podporu športu, kde mesto 
Košice dalo projekt na Angels arénu na dofinancovanie tejto Angels arény. Prosím, 
ostaňme pri zemi, naozaj ja sa s týmito ľuďmi stretávam, neviem o tom, že by boli 
ďalších 1,2 milióna pripravených. Len proste sme sa dohodli so štátnymi inštitúciami, 
s ministerstvom, Fondom na podporu športu, s plaveckou federáciou ako 
prefinancujeme projekty, ktoré sme si už schválili. To ale neznamená, že netreba 
plánovať, pripravovať a nastavovať proces. Čiže ja by som poprosil možno pána 
riaditeľa, ja presne neviem, o akú sumu rozprávame v rámci štúdie, ale jednoznačne a tá 
otázka je legitímna, myslím, že povedala pani Slivenská alebo niekto z vás, či 
v rozpočte tie peniaze máme, pretože tie rozpočtové položky nevznikajú v rozpočte ad 
hoc, oni majú svoj popis, aj svoj cieľ v rámci aj územnej položky na územnom ...na 
územné veci, na štúdie a ak sú tieto položky zabookované a tieto položky už sú 
rozplánované, tak si prosím treba povedať, že buď čo povedať, že nerobíme, urobíme 
nejakú zámenu alebo si povieme ok, poďme to plánovať, predpripravme si a dajme 
tomu nejaký časový ráz a rámec. Ale nemyslím si, že v tejto chvíli čas spôsobí to, že 
niekto príde a dá nám 1,2 milióna Eur. Nechcem to spochybňovať, nebol som pri týchto 
rokovaniach, rokujeme o olympijskom štadióne, rokujem o Angels aréne, rokujeme o 
ďalších piatich projektoch, či so štátnym fondom na rozvoj športu alebo zároveň so 
samotným ministerstvom. Tých požiadaviek z celého Slovenska prichádzajú stovky a 
preto treba byť opatrný a naozaj mať určite dostatočne presvedčivé informácie. Čiže 
môže ešte pán riaditeľ, nech sa vyjadrí k tej veci, či vôbec sme schopný na úkor čoho 
alebo teda akú zmenu treba navrhnúť, aby to bolo uznesenie, ktoré niekde nás posunie 
ďalej. 

 
p. Čop, riaditeľ magistrátu mesta: Ďakujem za slovo. Musím potvrdiť, že vlastne so samotnou 

základnou školou respektíve mestskou časťou a s občanmi z MČ Ťahanovce sa cca pol 
roka bavíme o územno plánovacom využití areálu základnej školy. Prišlo niekoľko 
návrhov, ako využiť tento areál. Na základe intenzívnej komunikácie a posúdenia 
dopravno kapacitných možností daného územia, ktoré je veľmi komplikované sme 
niektoré z návrhov alebo vízií, ktoré sa tam plánovali, vyhodnotili ako neperspektívne, 



64 

 

resp. ťažko realizovateľné a pri tejto diskusii sme sa vlastne zhodli na tom, že po 
určitom preskupení využitia daného areálu a vytipovaní novej lokality, lebo pôvodne 
boli vlastne zámery smerované práve na pozemky, ktoré sú majetkovo nevysporiadané a 
mesto toto videlo ako najväčšie riziko, tak sme prišli s návrhom, aby sa o prípadných 
stavbách uvažovalo už na existujúcich stavbách spevnených plochách, ktoré v tomto 
areáli sú a zároveň sme si od začiatku uvedomovali, že by to znamenalo aj ďalšie 
investície. Čiže keď sa tu bavíme, tak sa bavíme nielen o investícii 5 - 5,5 milióna do 
plavárne, ale aj do ďalšej investície, do športovísk, ktoré v tomto areáli sú. Čiže tu tá 
suma určite nie konečná. Zároveň si reálne povedzme, že vlastne stanovisko ÚHA po 
vzájomných diskusiách bolo vypracované asi týždeň dozadu, čiže vlastne prísť s 
požiadavkou, že máme v tomto okamihu spracovať štúdiu áno a hneď zajtra, je ťažko 
realizovateľné, pretože v rozpočte s touto položkou ani referát ÚHA, ani referát 
školstva, ani referát výstavby nekalkulujú a my, dá sa povedať, v tomto období, keď 
musíme výrazne prehodnocovať projekty a investície, ktoré realizujeme práve preto, 
lebo pri mnohých projektoch a stavbách nám vzhľadom na vývoj cien na trhu, náklady 
stúpli a mesto muselo pristúpiť k redukcii, aj keď dobrých, potrebných projektov, ale 
museli sme pristúpiť k redukcii. Zároveň tá komunikácia s aktivistami alebo resp. 
občanmi alebo zástupcami školy bola v tom duchu, že áno vieme si predstaviť do 
budúcnosti, vieme si do budúcnosti pripraviť samotnú štúdiu, ale bavili sme sa 
výhľadovo o plánovaní pre rok 23 a nasledujúce roky. Čiže, ak sa máme do tohto pustiť, 
bolo by to naozaj o príprave podkladov, pretože vlastne jednak ÚHA si musí pripraviť 
podklady pre zadanie, jednak je tu dá sa povedať stavba bazéna je spolu so zimným 
štadiónom, patrí k technologicky najnáročnejším stavbám a vychádzame zo základnej 
premisy, že nie je problém tu plaváreň postaviť, ale prevádzkovať. Čiže musíme zvoliť 
technológie, ktoré budú vizionárske a ktoré nám v nasledujúcom období prinesú úspory 
a zároveň budú určitou synergiou pre samotnú školu, tzn. kogeneračná jednotka, ktorá 
bude produkovať teplo. Čiže to to nie sú veci, ktoré dokážeme zo dňa na deň 
naplánovať a pripraviť a chce to zapojiť aj odborníkov a dá sa povedať aj odbornú 
diskusiu na to, ako by mala tá prevádzka, tá technológia vyzerať, ak to chceme postaviť 
na udržateľnom modele, pretože vlastne sme tu na tomto priestore limitovaní 
priestorovými obmedzeniami a budeme sa baviť o malej plavární pre základnú školu, 
kde budeme počítať so štyrmi dráhami. Čiže toto sú limitujúce faktory a dneska 
nedokážeme povedať, či sa nám to aj ... či nám tá hodnota za peniaze vyjde. Čiže to je 
otázka, ktorá ... tu je veľa neznámych, ale sme len na začiatku tohto procesu a dať 
termíny tak, ako som ich dneska videl sú, poviem rovno, nerealistické. Nie sme schopní 
to zrealizovať a kvalitne pripraviť štúdiu alebo zadanie pre prípadnú architektonickú 
súťaž alebo spracovanie architektonickej štúdie, pretože tuná bude najťažšia otázka, ako 
má vyzerať technológia pre toto športovisko. Sedemnásť a pol – dvadsať? Nie som si 
istý. Tu padla ešte otázka na dĺžku tratí. Nie som si istý, že tam sú plnohodnotné 25 
metrové dráhy. To si nie som istý. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ja som volal pred chvíľkou pánovi Šulekovi, aby som si to s ním 

vyjasnil. Neexistujú žiadne peniaze, rozprával na túto tému, jediná priorita, ktorá v tejto 
chvíli je, sú štadióny, ktoré sú národného významu a preto bude presadzovať mestskú 
krytú plaváreň na prerobenie na olympijský s tým, že nevylučuje, aby som bol úplne 
presný, ale dlhodobo v budúcnosti áno, dá sa rozprávať, tých žiadosti z rôznych miest 
budú prichádzať, budú ich hodnotiť, ale určite nie v tejto chvíli. Oni ako federácia 
nemajú žiadne peniaze. Rozpráva sa bude o Fonde na podporu športu alebo priamo 
peňazí priamo nastavené z vlády alebo zo zákona, ktorý sa teraz o chvíľku bude, bude 
tam nejaká drobná úprava, aby mohol fond mať ďalšie zdroje, ktoré bude 
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prerozdeľovať, ale nie je to vec, povedal mi, že 3 roky nie je šanca vôbec takéto veci 
riešiť. To znamená, poďme sa baviť o tom vymyslieť, poďme to nakresliť a nepresiľme 
tú rýchlosť a poďme to urobiť, aby to bolo dobré. Čiže poďme, ja odporúčam urobiť 
také uznesenie, ktoré nastaví kroky, ktoré sú realizovateľné, finančne pripraviteľné, 
nech v horizonte dvoch-troch rokov proste projekt existuje. Toto by mala byť vízia 
podľa toho, čo mi v tejto chvíli bolo povedané. Nech sa páči, poďme na faktické. Pán 
poslanec Hlinka, pani poslankyňa Slivenská a pán poslanec Špak. 

 
p. Hlinka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Chcem len nadviazať vo 

faktickej na slová pána primátora aj pána riaditeľa magistrátu, že ozaj v Košiciach by 
bolo potrebné, aby na dajme tomu štyroch základných školách existovali takéto malé 
školské plavárne. Keď hovoríme o juhu, tak chcem dať do pozornosti, že na Základnej 
škole Požiarnická je takáto vízia alebo zámer na vybudovanie takejto tiež plavárne pre 
vyučovací proces žiakov, ktorá by bola poskytovať vedela aj služby ostatným v okolí 
školám. To znamená, ak sa budeme teraz v ďalšom období volebnom zrejme zaoberať 
týmito témami, tak popri Belehradskej, ktorý ako zámer podporujem, prosím, aby sa 
nezabudlo aj na tie zámery, ktoré už tu boli pred niekoľkými málo rokmi prezentované a 
to je konkrétne školská plaváreň na Základnej škole Požiarnická. Podklady k tomu 
určité tam máte na odbore školstva. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pani poslankyňa Slivenská. nech sa páči. 
 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Pán primátor, pán riaditeľ, nehnevajte sa 

na mňa, ale ja mám pocit, ako keby ste mali nejakú príručku výhovoriek. Máme na stole 
prácu, do ktorej investoval svoj čas aj peniaze občan sídliska Ťahanovce a podpredseda 
rady rodičov pán Fedoročko. Stálo ho to nemalé úsilie, aby vôbec sa dopracoval k tomu, 
čo tu teraz máme. Teraz je mesto na ťahu, aby niečo urobilo a namiesto toho aby, aby 
vedenie mesta pokračovalo v tejto práci a vlastne napĺňalo program, a ktorým išiel pán 
primátor do volieb, lebo ako už spomínal, tak áno vravel, že jeho cieľom bolo 
vybudovať športoviská pri základných školách, máme to na stole, máme to spracované, 
máme podmienky, máme časové termíny, ktoré sú podotýkam reálne, neviem, čo je 
nereálne na tom, že do 30.04. by ste mali zadať vypracovanie architektonickej štúdie, 
neviem, čo je na tom nereálne alebo čo je nereálne na tom, že v termíne do 31.07. by ste 
mali predložiť na posúdenie útvaru hlavného architekta túto štúdiu, keďže príprava 
štúdie trvá nejaké dva-tri mesiace, ak sa to posúriť tak aj rýchlejšie. Ja to takto vidím, že 
kde je vôľa, tam je cesta. Bohužiaľ čakala som väčšiu podporu zo strany vedenia mesta 
a nechcem útočiť, ale naozaj takéto odpovede podľa mňa sú absolútne v nesúlade s tým, 
že chceme niečo budovať a chceme, aby niečo po nás zostalo. Máme krásne brožúry 
o športe, o športoviskách, ale reálne za nami minimálny počet športovísk a dobre, zatiaľ 
všetko, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa prosím, počúvajme sa s porozumením. Vy síce 

stanovíte termíny, ktoré sú realizovateľné na papieri a určite aj splniteľné, ale musíte 
rešpektovať prácu, ktorá v tejto chvíli na tých oddeleniach je rozdrobená a má svoje 
termíny. Nemôžme vhupnúť do systému a povedať všetko položte, lebo máme niečo 
nové. Tie termíny proste treba prejsť, tej roboty tam je proste veľa, povedali sme si, že 
chceme posunúť v rámci ÚHA všetky veci, ktoré boli po šuflíkoch roky rokúce. Čiže 
teda musíme stanoviť priority, ale musíme sa v prioritách nejakým spôsobom prehrabať 
a povedať, čo teda nebudeme využívať, čo nebudeme robiť. Jednoducho tí ľudia majú 
len 2 ruky. Toto je zásadné. Nemôžeme im  určiť termíny a čo sa týka plavárne, áno, 
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máme záujem. Deklarujem, máme záujem. Preto sme boli v Handlovej, preto boli 
pozrieť koncepty 25 metrových bazénov pri základných školách, preto aj pán riaditeľa 
nám tu hovoril kogeneračných jednotkách, pretože toto vyzerá ako dobrá cesta, aj keď v 
tejto chvíli ten plyn je nestabilný a uvidíme, ako sa to bude celé vyvíjať, ale je to jedna 
dobrá cesta, keď dokážeme so zbytkovým teplom vykurovať či už školia alebo ďalšie 
veci. Sme ďalej, máme ten koncept, chceme s ním robiť, ale jednoducho nemôžeme v 
jednom momente vychrliť 41 úloh, keď je tu 41 poslancov. Proste musíme si povedať, 
čo nebudeme robiť. To je celé. Na druhej strane, ak chcete robiť verejné obstarávanie na 
štúdiu, musíte mať finančné krytie. Proste toto treba si sadnúť, preškrtať a povedať si, 
toto robíme, toto nerobíme, tu sme už niečo začali, máme zdroje, nemáme zdroj. Nikto 
nepovedal nie. Myslím, že všetci rozumieme, že máme záujem, ale nemôžeme si potom 
vyčítať, že jednoducho prijímame uznesenia, ktoré jednoducho v tej chvíli nie sú 
vykonateľné. Čiže sa len prosím počúvajme, ja som termíny nevidel, mne uznesenie 
nebolo doručené, čiže si poďme sadnúť, dajme si, keď treba 10 minútovú prestávku 
a poďme tie termíny si povedať, čo je reálne na samotnom oddelení, aby sa to podarilo. 
Pán poslanec Špak a poprosím pána Kroppa, aby prišiel ku mne, aby sme sa mohli sa 
porozprávať. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Vážený pán primátor, pred dvoma rokmi som 

zaplatil podobnú štúdiu a tiež ste vy dvaja ako zaklínači hadov presvedčili väčšinu, 
bohužiaľ 2 hlasy mi chýbali, poslaneckého zboru, že všetko bude, vydržte vo februári, 
žiadame o peniaze, ideme stavať nájomné byty, tu pozrite harmonogram, krásne 
obrázky vám tu nakreslil pán primátor s pánom Čopom. Blahoslavení uverili, či ako sa 
vraví, prosto uverila tá väčšina, bohužiaľ, nájomné byty nie sú, ale štátny fond ich 
staval, len v iných mestách, lebo vy ste povedali, že to nestihneme a nedá sa. Toto isté 
teraz počúvam, ako fakt mi bolo zle, keď som počúval vás dvoch. Takže poprosím, tu 
fakt sa bavíme o pár tisícoch pre, ako poviem, že je to sídlisko z metra štvorcového dáva 
najviac daní, pretože je najhustejšie na Slovensku a dostali sme desatinu toho, čo sme 
dostali za predošlé vedenie. Desatinu toho sme na sídlisko doniesli od vás. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ... 
 
p. Špak, poslanec MZ: 240 % ste dvihli dane. 
 
p. Polaček, primátor mesta: ... počúvajme sa. Nikto nepovedal nie. Dajme si 10 minútovú 

prestávku, porozprávam s pánom Kroppom, treba si povedať, nastaviť nanovo priority, 
vieme to za 10 minút povedať. My vieme, čo to proste treba vyškrtnúť a budeme robiť. 
Ale treba si potom verejne povedať a akceptovať, že niečo nebude, iné bude. To je 
v poriadku, len si to treba povedať, aby sme potom na seba nekričali zasa o 3 mesiace, 
prečo niečo iné stojí. To je celé. Tak sa len počúvajme prosím, fakt. Všetci sme 
naladení, že prečo nie, že chceme. Pán poslanec Jakubov, prepáčte.  

 
p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, pani 

poslankyne, páni poslanci, pomerne dlho sa už rozprávame o jednom probléme, ktorý v 
prvom kole znamená spracovať nejakú štúdiu za pár 1.000 Eur a možno v budúcnosti 
zaradiť na realizáciu. Niečo podobné sa nám podarilo aj na sídlisku KVP, pán starosta 
Lörinc tu vie, nikto o ničom nevedel, urobilo sa na niečo maličké, jedno malé športové 
zariadenie, kde sme pomohli projekčne a MČ to zrealizovala a v podstate nikto okolo 
toho nerobil veľký humbug. Ja by som prosil, aby sme zbytočne o tom dlho 
nerozprávali, ja tu dávam svoje vyjadrenia a svoje slovo, že tak ako sme pomohli KVP, 
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pomôžeme aj MČ Ťahanovce a sadneme si s pánom starostom a pani poslankyňou a 
pánom poslancom, nájdeme formu možno ako túto štúdiu zrealizovať alebo pripraviť zo 
zdrojov, či už MČ alebo niečo vymyslíme, prerokujeme na ÚHA a prosím, už sa o tom 
zbytočne ďalej nebavme a nerozvádzajme tu teórie o technológiách atď. Štúdia sú 2 
základné výkresy a textová časť, kde sa samozrejme rozoberú všetky časti. To vám pán 
kolega Kropp, architekt Kropp vysvetlí, v čom spočíva štúdia. A keď to 
odkomunikujeme z ÚHA, vieme to zniesť do pol roka zo sveta, aj tak to nepôjde hneď 
do realizácie. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa, pán poslanec Djordjevič a následne pán 

Kropp, keď bol vyzvaný. Nech sa páči pán Karaffa. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ono keby sa tie rokovania 

zastupiteľstva nenahrávali na záznam a keby nebolo možno pred voľbami, tak by 
niektorí nemali potrebu si tuná robiť nejaké proste predvolebné sľuby dávať. Ja som 
prekvapený, že taká vec bez nejakého dopadu na mestský rozpočet tu proste príde. Tá 
iniciatíva je fajn, ale telocvičňa, resp. plaváreň malá nestojí pol milióna Eur, to už je 
proste obrovský na rozpočet ... môžem vás poprosiť, nehučte mi tu ... obrovský zásah do 
rozpočtu, nehovoriac o tom, že sú tam aj nejaké prevádzkové náklady a tak ako povedal 
aj pán poslanec Jakubov, tak si to spracujte na MČ. Ale so všetkým prídeme na mesto a 
ja neviem, či už pani Kažimírová má tú tlačiareň na peniaze, ale proste tie možnosti 
rozpočtu sú obmedzené. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Čiastočne súhlasím s 

pánom Karaffom, ktorý hovoril o nejakých finančných možnostiach. Teraz, keď sa 
budeme baviť o finančných možnostiach tej objemovej štúdie, tam sa nebavíme v 10 
tisícoch, ale samozrejme, že keď pán architekt povie a príslušné referáty, že čo je reálny 
časový rámec, tak dajme tomu, že takúto štúdiu by mestský rozpočet uniesol, ale tak 
isto ako bolo spomenuté aj MČ Staré Mesto, čo sa týka regenerácii revitalizácii parkov 
alebo konkrétne rekonštrukcie ciest, dala z vlastného rozpočtu projekty vypracovať a 
často je preplatená v rámci prostriedkov z mesta, ale to je samozrejme opäť vecou 
dohody. Ale ja by som vážne vážení aj tento názor prezentoval, že už boli v 
poradovníku ako hala na Považskej, tak multifunkčná hala. Tieto poďme dokončiť, 
nájsť vhodný pozemok atď., hej, toto tu je taký prepad. Čiže poprosím kolegyňu na 
športovú komisiu predložiť, potom na finančnú a na ďalšom zastupiteľstve toto môžeme 
riešiť, ale dnes je to úplne prepadnutie vo vlaku a ja neviem či mám dvihnúť ruky alebo 
vyskočiť z okna. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pán Kropp, nech sa páči. 
 
p. Kropp, hlavný architekt mesta: Dobré odpoledne. Jenom krátce k té stúdii. Tá studie sa dá 

de faccto udelat za 3 měsíce a jestliže bude předpokládaný finanční objem konečné 
stavby 6 miliónú, tak vás bude stát asi 10 procent z tohto. To znamená 600 tisíc. Ale co 
si myslím ještě podstatně duležitejší, je potřeba pripravit to zadání. A na to potřebujeme 
trošku víc času, protože tam nejde jenom vo tu architekturu, ale jde i o tu technologii. 
Protože tá technologie s tou architekturou tvoří de facto jako celek. Takže já bych 
každopádne požádal, na základe vašeho rozhodnutí, že toho času potřebujeme pro to 
zadání podstatne více, než se předpokládalo nebo když mám tady napsáno. To není 
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otázka jednoho měsíce, ale minimálne dvou až tří. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne pán primátor. Ja 

budem reagovať tak isto na Miša Djordjeviča, je len pochopiteľné vlastne, že tí poslanci 
alebo aj starosta MČ sa tiež bije vlastne za tú mestskú časť a tiež akoby som povedal, 
presadzuje určité záujmy týchto občanov a samozrejme som aj mestským poslancom 
vlastne celého mesta, či je to Staré Mesto alebo čokoľvek. Pán inžinier Kropp teraz 
povedal závažnú informáciu, veľmi závažnú informáciu. Počúvajú to aj občania sídliska 
Ťahanovce, počúvajú to aktivisti, počúvajú to všetci, prajníci, neprajníci. Povedal sumu 
600 tis.. No mne oči vyšli vonku. Je toto reálne vôbec? Ako naozaj pán inžinier Kropp. 
Skúsme povedať teraz nahlas, počúvajú to v priamom prenose ľudia, koľko by stála 
takáto štúdia, keby 6 miliónový zámer, povedzme reálne, 6 miliónový zámer je, to je 
fakt pravda a koľko by stála takáto štúdia realizovateľnosti so strojmi, so všetkým, aj s 
cenami so všetkým už potom, akoby sme vedeli aj cenu. Ale naozaj reálne to povedzme, 
ľudia to počúvajú. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Poďme ďalej. Pán poslanec Strojný. Ešte medzitým k tej 

Považskej, čo povedal pán poslanec Djordjevič, možno len poznámka a to bolo dobré 
naozaj, lebo je to tiež Základná škola Považská. Pamätám si ako pán starosta Vrchota 
bol začiatkom roka sklamaný alebo koncom minulého, máme projekt, máme verejné 
obstarávanie urobené, tzn. stačí to len hodiť. Máme všetko, stavebné povolenie, všetko, 
všetko sa urobilo za dva roky a sme ten projekt zastavili. My sme ten projekt reálne 
zastavili, lebo jednoducho ho nedokážeme zrealizovať. Čiže on stojí, je v šuflíku, 
peniaze boli minuté. Ono príde na neho, keď sa tie zdroje zoženú, ale jednoducho v tejto 
chvíli ten projekt pre tento rok zastal, zaspal. Museli sme ho položiť bokom. Tá 
realizácia bola okolo troch miliónov, ak sa nemýlim. Dva osem, nejak tak. Čiže treba 
vidieť aj aj toto, ale áno treba robiť, len sa neunáhľujme v čase a nedávajme si také 
termíny, ktoré si potom budeme vykrikovať, prosím. Pán poslanec Strojný. 

 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Pri všetkej úcte, ja som v 

tomto síce úplný laik, ale dovolím si nesúhlasiť. Neverím. Neverím, že jedna štúdia na 
plaváreň by stála 600tisíc. Naozaj si myslím z mojej skúsenosti čo mám, maximálne 30 
možno 40 toto je reálna suma, ktorá by to mohla stáť a pán primátor, mám takú ponuku 
od pána Fedoročka. Ak máte problém s ľuďmi, ak to neviete, nestíhate sprocesovať, 
urobí to zadarmo. Zoberie, bude robiť projektového manažéra a za 4 mesiace tú štúdiu 
doručí, ak ju mesto preplatí. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Poviem vám príbeh Želiarskej, telocvičňa Želiarska. Počúvajme 

sa prosím a pán riaditeľ nech ma doplní. Telocvičňa Želiarska, pán Špak si bude 
pamätať, lebo s tým prišiel jednu dobu, že tá telocvična je na spadnutie alebo už aj bola 
zastavená a sa do nej nedalo ísť. Hlavne Ťahanovčania o tej telocvični veľa vedia, sme 
povedali strategicky tu na zastupiteľstve v nejakom bode, že túto Želiarsku ideme 
urobiť. Bolo k tomu aj uznesenie. Prešli 2 roky, možno 2 a pol, našli sme partnera, ktorý 
povedal, že to urobí zadarmo. VSD alebo VSE, nepamätám si. Jedna z týchto dvoch 
firiem. Že nám to naprojektujú, pripravia, urobia a postavia. A v nejakej koncesii 
nejakým spôsobom nám to dajú do užívania. Naše zákony to však neumožňujú, pretože 
sme verejná správa a nie súkromná firma. Čiže stratili sme vtedy pol roka tým, že nám 
niekto chcel dať niečo zadarmo. Lenže keď to niekto zadarmo naprojektuje, tak tam 
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naprojektuje všetky tie technológie, ktoré jemu vyhovujú a jednoducho nedokážeme 
prejsť cez verejné obstarávanie, zákony, ktoré sú nešťastne v tejto krajine nastavené a 
museli sme ten proces po polroku alebo trištvrte roku úplne nanovo prerobiť, aby sme 
sa k tejto Želiarskej dostali. V tejto chvíli tá Želiarska sa pracuje na tom, aby sme získali 
stavebné povolenie. Verím, že ... prosím? Územné, pardon. Čiže verím, že to bude 
úspešné a ideme ďalej. Čiže ja viem, že sa ľahko zo strany, keď človek zavrie oči 
a povie, však to urobme, je to je to frustrujúce, strašne, ale jednoducho zákony tejto 
krajiny sú nastavené mnohých procesoch tak, že jednoducho nedokážete ich preklopiť a 
musíte to urobiť zložito, zdĺhavo, škrípete zubami, ale žiaľ takto veci sú. Myslím si, , že 
starostovia, ktorí tu sú, vedia, o čom rozprávam. Že veci si vieme predstaviť, ako sa 
ľahko dajú urobiť, ale samospráva nepustí. Čiže nikto nepovedal nie, len sa počúvajme 
a nastavme si termíny, časy a peniaze tak, aby sme to vedeli zrealizovať. Pán poslanec 
Lörinc. 

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len si dovolím k tej diskusii o cene štúdie za 

600 tisíc. Dovolím si nesúhlasiť s pánom architektom a myslím si, že len to nebolo 
pochopené. Projektový stupeň, architektonická štúdia pracuje s hmotou ako takou a 
potom vyšší stupeň je projekt pre stavebné povolenie a potom realizačný projekt po 
realizačné zameranie. Realizačný projekt v architektúre podľa mojej vedomosti stojí od 
5 do 10 % celkovej ceny objemu investícií, tzn. ak niečo stojí 6 miliónov, neznamená 
to, že celý projekt bude stáť 10%. Môže stáť aj 5 %. Pri štúdii a pri takomto objeme 6 
miliónov sa bavíme o oveľa, oveľa nižších peniazoch. Ja si dovolím povedať a aj 
kľudne prijmem taký záväzok, že do 50 tis. sa dá obstarať a poviem tak, že MČ by to 
obstarala aj pod 10 tis.. Čiže 600 tisíc na štúdiu, architektonickú štúdiu určite nie. To sú 
obrovské peniaze. 

 
p. Kropp, hlavný architekt mesta: Ne, to máte naprostú pravdu. Nebo jsem se špatně vyjádřil. 

Tá projektová dokumentace na celej objem, jestliže se hovorí o studii, tak ale netroufam 
si říct, že to bude 50 tis., protože tam je dosť duležítá tá technológie. Takže to možná 
múže býť mezi 50 až 100 tisíce, ale těch 600 tisíc je opravdu za celou projektovou 
dokumentaci.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak, nech sa páči. Prosím, nenaťahujme sa na 

tomto. Poďme prerobiť uznesenie, aby bolo urobiteľné. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobre. Ja by som vás poprosil pán hlavný 

architekt, naozaj vysvetlite to tu ľuďom, ktorí nezažili prax a ich prax je na Facebooku 
alebo dlhodobo nezamestnanosť, že naozaj nie je v tejto situácii a v tom, čo ideme 
dneska schváliť, nič pravdivé, čo ste povedali vy, lebo to fakt nejde o 600 tis.. My sa tu 
fakt nebavíme o absolútne ani o destatine desatine toho, čo ste povedali. Lebo ja 
rozumiem, že keď robíme projekt, že to musí mať svoje základy, ale tu sa nebavíme o 
projekte hotovom, realizačnom, ktorý odovzdáme firme a poďte stavať. Prosím 
povedzte to ešte raz alebo si nás vypočujte, čo chceme odhlasovať, aby sme tu nestrašili 
ľudí, ktorí v tom nemajú jasno. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát. Počkajte, pán Kropp ešte. 
 
p. Kropp, hlavný architekt mesta. ... vycházime z z objemu celkové stavby, konečné stavby 

6 miliónu, tak se počíta de facto těch 10 procent na všetky projekční práce, nebo 
všetkou projektovou přípravu, včetně i vedení stavby a tak dále, to je těch 10 procent. 
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Jestliže se bavíme pouze o studii, která nějakým spusobem je přípravou nebo de facto 
předprojektovou přípravou, tak se opravdu bavíme potom v tom řádu, jak už jsem 
předtím odpovědel, medzi tími možná dalšími z těch 600 tisíc ještě jendou těch 10 
procent zpátky, takže stojím na tých 60 tisíc. Přesto že si nedokážu a na to bych jsem se 
nechtěl uplne vázat, protože to není normální nebo je to mimořádna stavba ve smyslu 
technológii, ktorí tam ješte hraju roli, ktorí by se měli ve studii zohlednit, tak to múže 
být ještě dvakrát tolik. Takže se bavíme, řeknu, medzi těma 50 a 100 tisícema. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobre, ďakujem pekne, lebo 80 tis. máme 

nachystaných na výjazd z Hanojskej ulice na Európsku triedu, to je len 80 tis.. Čiže pán 
Lörinc má asi úplne iný rozpočet, ako tak je to lepšie samozrejme ako sídlisko 
Ťahanovce, to je jedna vec. A druhá vec, bol by som za to vlastne, že spojiť sa s pánom 
Jakubovom ako hovorí, je projektantom a si urobíte tie základné línie, ako tie štúdie a 
jednoducho potom ako pán Kropp vás navštívime, si sadneme s vami a jednoducho 
prediskutujeme aj s pánom riaditeľom, aby sme sa pohli ďalej a si povieme ďalšie noty, 
kto, čo ako jak, naozaj, lebo sa takto nepohneme ďalej. Vlastne v kuse sa len točíme 
dookola ako v práčke, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Poďme ďalej. Pán poslanec Špak a ešte poprosím pána Šveca, 

ktorý komunikoval pred chvíľkou aj s pánom Šulekom a ešte raz vysvetlí, kedy najskôr 
môže byť nejaká dotácia, aby sme sa zbytočne tu nehandrkovali, zadajme si úlohu, 
netrápme sa termíny a poďme robiť. Nech sa páči pán Špak, poslanec Špak. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Tento návrh, ktorý predkladáme, nevnímam 

vôbec alebo alebo keď ste to zle rozumeli, že by bol nejak závislý na nejakej dotácii ... 
 
p. Polaček, primátor mesta: ... ja som ho ešte nevidel v písomnej forme, prepáčte. 
 
p. Špak, poslanec MZ: ...dobre, tak ako môžete proti nemu byť. Však preboha, keď ste ho 

nevideli, tak to neriešte. Nechajte to na poslancov, nech to odhlasujú.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Kolegovia ma upozornili, že nevedia termín splniť časovo. 

Termín posuňme, urobte mantinely vyššie. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ale však to nemajú robiť kolegovia, však tú štúdiu si objednáme 

externe. Prečo kolegovia? 
 
p. Polaček, primátor mesta: Okej. Vysvetlím vám to. Pretože nič nevznikne samo. Musíte 

urobiť zadanie. Ak zadanie urobíte zle, tak proste ten, kto vám má niečo nakresliť 
a dodať, vám to nedodá v takej kvalite a v takej vypracovanosti, ako si predstavujete. 
Zadanie je úplne najdôležitejšia, základ úplne všetkého na začiatku. Dobre ho napísať, 
dobre ho spísať, myslieť na všetky zákonné veci, územné veci, všetko, čo ten priestor 
prináša a to je tá odborná robota, ktorú musí tento úrad pripraviť a následne si 
objednáva buď už verejným obstarávaním, lebo keď ide o nejakú malú sumu, tak 
nejakým priamym zadaním alebo oslovením nejakých firiem, tretiu stranu, aby to 
urobili. Ale ten opis, ak sa v úvode urobí zle, tak sa to s vami ťahá potom donekonečna. 
Preto je to dôležité. Pán Kropp tak? Dobre som povedal? Kolegovia kývu. Toto je 
dôležité, ho spísať dobre. Ale to nie je tak, ja sa vám ospravedlňujem, ale naozaj to nie 
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tak, že teraz prijmeme uznesenie, ja ho zajtra podpíšem a pozajtra to urobia. A keď vám 
kolega vysvetlí, ako to s tým financovaním z tretích strán je, tak si jednoducho povieme, 
že máme čas, zadajme si zadanie a poďme robiť. A neštorcujem sa termínami, aby sme 
si nevykrikovali. Toto je môj cieľ. Keď si pozriete všetky výroky mesta dozadu, 
o plavárňach sa rozprávame, o telocvičniach plavárňových pri školách sa rozprávame, 
máme to v zadaní, chceme to, komisia športu to istým spôsobom akceptuje, lebo pri 
iných školách sme sa o tom rozprávali, čiže to všetko je urobiteľné. Pán poslanec 
Karaffa má procedurálny?  

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Procedurálny návrh znie, hlasovať o ukončení rozpravy bez 

možnosti prihlasovať sa faktickými poznámkami. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 40 -  za 18, proti 6, zdržali sa 5 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ešte faktickou poslednou vystúpi pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Má to svoje rácio aj to, čo si spomínal 

o Želiarskej, chápem, áno, sú prípady, kedy to nevieme ako ovplyvniť. Ale naozaj 
nevidím dôvod a presne tak, že nafúkneme tu niečo, že 600 tis. alebo 100 tis. a reálne tu 
ste počuli od ľudí priamo z terénu, z praxe, že sa to dá urobiť za 20 možno za 30. Toto 
sú veci, ktoré ... ja chápem, že keď už nechce sa ti hľadať v tom rozpočte, lebo ty máš 
obrovské možnosti, obrovské práva, ty v rámci rozpočtu vôbec sa nemusíš pýtať. Ty si 
zoberieš z položky, presunieš, v pohode a šport ti je prioritou, takže ako nerozumiem 
tomu, že zase sa dostaneme na konci roka k tomu, že prídem a zrazu budete radi, že 
aspoň niečo sa urobí, tak poďme, poďme rýchlo, lebo nám ostalo kopec peňazí, čo sme 
nevyužili. No však spomeňme si na okruh tej istej školy, Belehradská osvetlenie. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán Švec, ešte dotiahnite tie peniaze, aby sme chápali, že peniaze 

neležia na zemi. 
 
p. Švec, vedúci referátu športu: Dobrý deň. Nechcem sa ja vyjadrovať teraz k tomu 

samotnému záveru tej plavárne z pohľadu oddelenia školstva a športu, pretože asi je 
dosť veľký rozdiel v tom, že či sa jedná o nejaký výučbový bazén, o bazén pre 
verejnosť alebo bazén pre amatérske kluby, to je teda asi dosť zásadné. Ale chcem 
povedať to, že tá podpora, prisľúbená podpora Slovenskej plaveckej federácie vo výške 
1,2 milióna, ako tu bolo spomenuté, to je taký holub na streche, že my ako mesto pri 
rekonštrukcii mestskej krytej plavárni na národné olympijské centrum plaveckých 
športov ako infraštruktúra národného významu máme záujem, aby teda fond podporil 
tento zámer vo výške minimálne teda 50 % investície a v momente dovtedy, kým 
nebude teda toto schválené, žiadna iná investícia z Fondu na podporu športu nepríde na 
podobný zámer, hej, tzn., že na zámer akýkoľvek inej plavárne. To je odkomunikované 
a aj s pánom Šulekom ako prezidentom plaveckej federácie, ktorý má mandát na to, aby 
ako šéf SPF určil, ktorý projekt v rámci Slovenska môže dostať status infraštruktúra 
národného významu. To znamená, že kým neprebehne nejaká diskusia o tom, že či na 
Mestskú krytú plaváreň v Košiciach na jej rekonštrukciu fond vyčlení finančné 
prostriedky, dovtedy sa o nejakom ďalšom zámere, ani ďalších investíciách na podobnú 
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infraštruktúru v Košiciach ani nemôžme baviť. Tie peniaze jednoducho neprídu a z 
tohto pohľadu aj vytvorenie nejakej, samozrejme nejaká štúdia môže byť vytvorená, 
môže byť pripravená nejaká projektová dokumentácia, len aby zase sa nestalo to, že 
pripravíme nejakú projektovú dokumentáciu a skončí na dlhé roky v šuflíku a zistíme, 
že vlastne po ďalších troch, štyroch, piatich rokoch už technológie sú úplne iné, 
materiály sú iné, už proste nebudú spĺňať akékoľvek iné normy a kritéria. Čiže teraz sa 
bavíme o tom, že vlastne ideme alebo teda chcete vyčleniť nejaké finančné prostriedky 
na štúdiu, ktorá takmer isto na najbližšie obdobie nebude zrealizovaná. Hej, tak to len 
aby bolo jasné, že nemáme mi nejaké pripravené peniaze vo výške 1,2 milióna, ktoré 
nás už čakajú a my už teda len do financujeme zvyšné 4 milióny, hej, že to to tak nie je, 
určite to tak nie je. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Rovinský. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Takže vážené dámy, vážení páni, ja by som odporúčal, aby sme 

namiesto pojmu krytá plaváreň používali telocvičňa školská s bazénom. Je veľký 
rozdiel, že či chceme robiť krytú plaváreň s parkoviskami atď. alebo telocvičňou pre 
základnú plaveckú gramotnosť. Myslím si, že také niečo by sme mali mať aj v 
programe hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja, aby sme mali nejakú koncepciu 
rozvoja plaveckej gramotnosti v celých Košiciach. Chcem povedať ako pamätník, že 
tieto koncepcie rozvoja plaveckých zručností boli tu v 60. rokoch minulého storočia na 
Tomášikovej ulici bol postavený bazén, počítalo sa s tým aj vtedy, že na každé 3 – 4 
ZŠ-ky bude jeden bazén, aby decká z toho najbližšieho okolia mohli tam chodiť na 
základné kurzy plávania. Prosím vás, musíme na to myslieť tak, že jedná sa tu rozvoj 
celého mesta a nemôžeme sa teraz sústrediť tak mne to pripadalo jeden môj kamarát 
hovorí, že to je ako Čaňansky fotbal valalský. To je taký, že dze lopta, tam šicke. Takže 
mi tu hodíme dajaký termín, dajaký pojem, plaváreň a teraz všetci okolo toho začneme. 
Máme dajakú koncepciu, vieme od čoho sa máme odvíjať? A chcem pripomenúť jednu 
takú dosť dôležitú vec. Okolo toho sme schvaľovali aj jedno uznesenie, pár kilometrov 
za našimi hranicami je vojna. Tá vojna bude mať také následky na nás všetkých, že 
prosím vás, držme sa pri zemi. Myslíme na to, že bude nás čakať ako hovoril Churchill, 
pot, krv, slzy. Čiže ideme do ťažkej doby, tak si nemaľujme tu ružové obrázky, ale 
držme sa pri zemi. Naše deti majú sa naučiť plávať, robme všetko pre to aby, aby to 
bolo, ale majme nejakú koncepciu, že áno chceme, je taká koncepcia? Ja priznám sa, 
šport som najmenej, ja som ho odflákol pri PHRSR. Ale máme takú koncepciu rozvoja, 
že na každej škole alebo na každých pár škôl že nám treba postaviť takú plaveckú 
telocvičňu? To by malo byť základné a od toho by sme sa mali odvíjať. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pán poslanec. Nasleduje pán poslanec 

Horenský, nech sa páči. 
 
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Tak ja nadviažem už aj na kolegu Rovinského 

alebo na kolegu pána poslanca Lörinca, toto všetko by som možno nestalo, keby sme 
mali jasne zadefinovaný smer, čo chceme podporiť, čo nie. A to som už spomínal aj 
v minulých zastupiteľstvách, nám chýba nejaká koncepcia rozvoja športu, pohybových 
aktivít, v rámci ktorej by mohla byť aj nejaká koncepcia rozvoja plaveckej gramotnosti. 
Bohužiaľ chýba to, na to sme už upozorňovali a potom máme tu nejaké brožúry, 
o ktorých hovorila aj pani poslankyňa Slivenská, ale toto sú nezáväzné dokumenty, z 
ktorých nič nevyplýva. Hovorí sa tu možno o nejakom počte štyroch plavárni. Vidíte, 
aký je problém s jednou plavárňou, respektíve s možným financovaním a postavením. 
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Čiže tie brožúry sú fajn možno na nejaké marketingové účely, ale pokiaľ nemáme 
nejaký záväzný dokument, kde by sme si určili nejaké to smerovanie, či už finančné 
alebo projekčné na niekoľko rokov dopredu, potom sa sa bude konať a to, čo sa koná aj 
teraz. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Nasleduje pani poslankyňa Slivenská. 
 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Takže po krátkej diskusii, návrh uznesenia 

predkladám v podobe, v akej som vám poslanci poslala s tým, že po diskusii posunieme 
termíny na: prvý termín na 30.06. aby bolo začaté verejné obstarávanie na výber 
autorizovaného projektanta a druhý termín do 31.10. na posúdenie útvaru hlavného 
architekta. Tieto termíny mi boli teraz potvrdené zo strany pána primátora a aj pána 
architekta, že sú reálne a sú realizovateľné, takže predkladám návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zbierky obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 3 písm. b) zákona 401/1900 Zbierky o 
meste Košice v znení neskorších predpisov za a) schvaľuje vypracovanie 
architektonickej štúdie k projektovému zámeru výstavby plavárne pri Základnej škole 
Belehradská 21, katastrálne územie Nové Ťahanovce, parcela C číslo 3658/12, za b) 
žiada primátora po 1.) aby v termíne do 30.06.2022 začal verejné obstarávanie na výber 
autorizovaného projektanta, ktorý spracuje architektonickú štúdiu k projektovému 
zámeru výstavby plavárne pri Základnej škole Belehradská 21, katastrálne územie Nové 
Ťahanovce s koordinačnou situáciou širších vzťahov, za 2.) aby v termíne do 
31.10.2022 predložil na posúdenie útvaru hlavného architekta návrh architektonickej 
štúdie v rozsahu rozpracovanosti k projektovému zámeru výstavby plavárne pri 
Základnej škole Belehradská 21, katastrálne územie Nové Ťahanovce. Takže prosím o 
podporu a verím, že tento návrh bude schválený, ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Lesňák. 
 
p. Lesňák, poslanec MZ: Dobrý deň prajem. Ďakujem za slovo. Ja som asi ten prvý, ktorý víta 

každú infraštruktúru v Košiciach, ale skutočne teraz sa skutočne zastanem vedenia 
mesta, lebo sú rozpracované projekty, ktoré sú aj celomestského významu a asi môže sa 
schváliť tu nejaká projektová štúdia, zámer, ale ako už bolo povedané, jednak tých 
investícií je dosť a druhá vec je to, že na východ od nás, že tá vojna bude mať dopad aj 
na naše rozpočty, zvyšovanie cien energií. Buďme trošku reálni, lebo som už upozornil 
na fakt zadlženie mesta. Skutočne nemáme ten rozpočet nafukovací a tie odhady sa 
nevyvíjajú dobre, čo sa týka napĺňania príjmov. Ja by som poprosil o takú triezvosť pri 
predkladaní takýchto návrhov. Ja sa mám viacero športovísk, ktoré som pripravoval 
uplynulé 3 roky, ale jednoducho nevidím teraz vhodnú dobu na to, aby sme sa tu 
naťahovali, že či 3 -5 – 8 miliónov pôjde tu alebo tam. Budeme radi, ak fixujeme to, čo 
sa podarilo nejak naštartovať a to je to národné centrum plávania a taktiež, keď sa 
vyberie nová lokalita na výstavbu multifunkčnej haly, ideme do Good Angels arény, 
síce ja si myslím, že tie peniaze mohli ísť niekam inam, lebo asi tá Good Angels aréna 
nám veľmi nepomôže, že čo sa týka kapacity, ale už sa rozhodlo, už sa to začalo a preto 
poprosím všetkých, ktorí majú teraz nejaké takéto reči kapitálové investície, aby to 
ťahali z mesta, nech sa skôr poobzerajú po externých zdrojoch. Tie nápady sú vítané, 
ale krytie skutočne odniekadiaľ inde ako z mesta, lebo bude to náročné a čaká nás ťažká 
doba. Ináč vítam ten zámer, ten zámer projektu podporím, ale investičné krytie asi by 
malo ísť z externých zdrojov. Ďakujem pekne. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, som rád, že sme sa dohodli, aj našli v tom. Pán 
poslanec Vrchota, pán poslanec Strojný nasleduje. Nech sa páči. 

 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. No ja som započul teda, že ste spomínali 

pán primátor Považskú. Tak áno, to ten projekt, ktorý sa nakoniec musel odložiť a 
zrušiť, ma vôbec nepotešil, pretože namiesto dvoch zimných štadiónov alebo zimných 
ľadových plôch nemáme žiadnu u nás v MČ a započul som teraz aj ďalší projekt, že sú s 
ním problémy zo strany mesta a to konkrétne projekt SK Climate na Laboreckej ulici. 
Tak že či k tomu mi viete niečo povedať. Lebo aby som vysvetlil ten súvis s tým 
prejednávaným bodom, že chcem povedať, že je tu viacero investičných projektov 
mesta, resp. na území mesta, ktoré potrebujú svoje financovanie a jednoducho 
nemôžeme mať asi úplne všetko, ale poďme si povedať, že čo je dôležité, čo je 
podstatné a čo ideme financovať. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Áno, ďakujem. To je to, čo som spomínal, vlastne povedal to aj 

pán Lesňák, nemôžeme mať projekty na každom rohu, v každom centimetri štvorcovom 
v meste. Jednoducho to je nerealizovateľné. Dá sa postaviť jeden dom, ale nie desať. To 
znamená, Považskú tú telocvičňu síce máme nakreslenú, dokonca vysúťaženú, čiže tam 
naozaj stačí stlačiť zelený gombík a môže sa ísť pracovať, podpisovať zmluvu sme 
zamrazili, lebo tá suma nebola dosiahnuteľné aj preto, že materiály, energie všetko išlo 
hore a z predpokladaného nákladu niekde pod 2 miliónmi, vyšlo skoro 3, ak sa dobre 
pamätám. No a ďalší projekt, ktorý mesto pravdepodobne bude musieť sa ho vzdať, je 
rekonštrukcia tejto budovy, kde sme potrebovali jej znížiť energetickú náročnosť, kde 
nám to si ten projekt z dvoch miliónov vyšlo na 3,4 alebo 3,6, čiže opäť 
nedosiahnuteľné niečo, tzn. sme blízko k tomu rozhodnutiu, že jednoducho tento projekt 
nie je možné i napriek tomu, že sme časť peňazí mali mať z eurofondov alebo 
z nórskych fondov, pardon, diskutujeme, ale vyzerá to tak, že nedokážeme túto budovu 
živiť v tom procese dvoch rokov obnovy a jej prestavby. Takže z tohto projektu 
pravdepodobne vycúvame. Pán poslanec Rovinský, pán poslanec Horenský, pán 
poslanec Ihnát. Aha, boli stopnuté, takže ideme len cez diskusiu, takže posledný 
príspevok je pán poslanec Strojný. Sa ospravedlňujem. 

 
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja len by 

som chcel trošku ukľudniť túto diskusiu, lebo nafúkla sa tu taká bublina, že ideme o 3 
mesiace stavať plaváreň za 6 miliónov. Nie, nejdeme. Celým zámerom tohto uznesenia 
je to, aby sa spracovala štúdia, kde mi vlastne teraz občan písal, že má cenovú ponuku 
na 15 tis.. Takže žiadnych 600, ani nie 100, ani nie 50. Možno 15 maximálne 20. tis.. 
Čiže nie sú to také veľké peniaze. V jednom musím dať pánovi primátorovi za pravdu, 
keď hovoril, že tie termíny atď., atď., že to všetko bude trvať a práve to je dôvodom, 
prečo to predkladáme teraz. Ak mám správnu informáciu, tak vlastne o dotáciu budeme 
vedieť požiadať v roku 2024. Čo sa nám zdá veľmi ďaleko, ale práve preto by bolo 
teraz dobre urobiť tú štúdiu, potom to prejde cez ÚHA, potom to prejde cez komisie, 
potom budeme potrebovať do rozpočtu dať peniaze na projektovú dokumentáciu v roku 
2023 a keď budeme mať tú projektovú dokumentáciu, vieme žiadať o dotáciu v 
dvadsiatom štvrtom a to naozaj môže trvať 2 roky. Ak to teraz odsunieme, neviem či to 
stihneme v 2024. Tak vás kolegovia poprosím o podporu tohto zámeru, je to dobrá vec a 
nebude to stáť tak veľa peňazí a do realizácie sa pôjde po dvadsiatom štvrtom, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Som rád, že sme si porozumeli, že všetci chceme 

a urobíme maximum, len musíme si dávať termíny a nastavovať ich tak, aby tie 
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možnosti boli, takže super poďme hlasovať prosím a otvoriť ďalší projekt v našom 
meste. Návrhová komisia, nech sa páči. Diskusia je uzavretá. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov po a) schvaľuje 
vypracovanie architektonickej štúdie k projektovému zámeru výstavby Plavárne pri ZŠ 
Belehradská 21, katastrálne územie Nové Ťahanovce, na parcele číslo C 3658/12, po b) 
žiada primátora po 1.) aby v termíne do 30.06.2022 začal verejné obstarávanie na výber 
autorizovaného projektanta, ktorý spracuje architektonickú štúdiu k projektovému 
zámeru výstavby Plavárne pri ZŠ Belehradská 21, katastrálne územie Nové Ťahanovce s 
koordinačnou situáciou širších vzťahov, po 2.) aby v termíne do 31.10.2022 predložil na 
posúdenie útvaru hlavného architekta návrh architektonickej štúdie v rozsahu 
rozpracovanosti k projektovému zámeru výstavby plavárne pri ZŠ Belehradská 21, 
katastrálne územie Nové Ťahanovce.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 41-  za 27, proti 0, zdržali sa 8 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. 

- - - 
 
Bod č. 7/2 
Riešenie dlhov neplatičov na nájomnom v mestských nehnuteľnostiach z dôvodu 
covidových obmedzení 
 
p. Polaček, primátor mesta: Bod č. 7/2 Predkladal pán poslanec Lipták. Otváram rozpravu 

k tomuto bodu a môžem mu dať rovno slovo. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Poslankyne a poslanci, dostali ste minulý 

týždeň môj e-mail k tejto problematike. O čo ide? Mesto Košice je vlastníkom určitých 
nehnuteľností a ako prenajímateľ to dáva do nájmu druhým subjektom. Sú to školy a 
rôzne iné subjekty a tieto subjekty ešte dávajú tieto priestory do podnájmu tretím 
subjektom. Bol tu covid, ktorý spôsobil určité finančné problémy rôznym subjektom, či 
už v nájme alebo v podnájme a ja som dostal niekoľko podnetov od týchto rôznych 
subjektov, ktorí boli vlastne trošku aj tlačení k tomu, že buď to zaplatíš do troch 
mesiacov nájomné, ktoré dlhuješ alebo dostane výpoveď atď. a sú to vlastne ... ja som si 
dal poslať aj finančné proste analýzy a tieto veci a sú to veci naozaj spôsobené covidom, 
ktorý nás tu 2 roky trápil a preto si myslím, že tak ako sme boli ústretoví voči letným 
záhradám a dali sme im bianko šek na letné záhrady a prišli sme vlastne o 500 tis. z 
mestského rozpočtu, tak si myslím, že by sme mali trošku byť aj ohľaduplní voči tým 
iným subjektom, tie, ktoré sú v tých našich priestoroch a preto môj návrh len pozostáva 
v tom, že by mesto, čiže pán primátor, keďže je štatutárom mesta, zabezpečilo to, aby sa 
s týmito nájomcami a podnájomcami hľadala cesta na to, aby sa dohodli na splátkovom 
kalendári za to dlžné nájomné. Aby to nešlo do tej hrany, že buď to zaplatíte do troch 
mesiacov alebo máte padáka a niektoré subjekty sú v tých priestoroch aj 20 rokov. Čiže 
preto si dovolím predložiť ten svoj návrh, ktorý pozostáva z toho, že po A) Mestské 
zastupiteľstvo žiada primátora mesta Košice a aby prvý odstavec je malé a) rokoval s 
dlžníkmi na nájomnom v zátvorke - podnájomnom za užívanie nehnuteľnosti vo 
vlastníctve mesta ďalej len mestské nehnuteľnosti – koniec zátvorky a dlh vznikol v 
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súvislosti s obmedzeniami z dôvodu pandémii ochorenia covid19 za účelom dohody na 
splátkovom kalendári a aby rovnaký postup zabezpečil aj v prípade užívania mestských 
nehnuteľností, ktoré sú v správe alebo nájme právnických alebo osôb založených alebo 
zriadených mestom Košice. Ustanovenie tohto písmena sa nevzťahuje na byty vo 
vlastníctve mesta. Po b) v prípade, že sa nedosiahne dohoda o splátkovom kalendári, 
aby predložil príslušné prípady na prerokovanie Finančnej komisii v mestskom 
zastupiteľstve. Termín do 30.04.2022. Po B) ukladá Finančnej komisii pri mestskom 
zastupiteľstve, aby prerokovala príslušné prípady podľa časti A) písmena b) a aby 
následne odporučila pánovi primátorovi spôsob riešenia. Termín do 30. mája 2022. To 
je všetko. Finančná komisia, pán predseda je s tým vyrozumený, dohodli sme sa na 
spôsobe aj tejto formulácie, ktorá tu je. Myslíme si, že tých prípadov nebude veľa, ale i 
napriek tomu si dovolím dať tento návrh a bol by som rád, keby ste ho podporili, 
ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa má procedurálny. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Táto téma sa týka aj bytového podniku a keďže 

mám nejaké výhrady k tomu, čo ako je to uznesenie naformulované, by som bol rád, 
keby mohol vystúpiť aj pán riaditeľ Vrábel, aby vysvetlil ako sa ten dlh tvoril, z čoho sa 
skladá a ďalšie teda podrobnosti. Dochádzalo tam aj ku komunikácii s bytovým 
podnikom v tých prípadoch, kde je bytový podnik správca. Čiže aby tie informácie padli 
na pôde zastupiteľstva, keď už tu máme zavedený takýto bod. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Hlasujeme. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: To nie je mimo bodu kolega. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Však áno, hlasujeme. Bol to procedurálny návrh. Nech sa páči. 
 
Hlasovanie č. 42-  za 30, proti 0, zdržali sa 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. S faktickými vystúpi pán poslanec Špak, pán 

poslanec Djordjevič a pán poslanec Karaffa. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja len rýchlo, chcem sa pána 

poslanca Liptáka opýtať, tak ako my on radil v predošlom mojom návrhu, že ako 
dopadli rokovania s ostatnými klubmi a predsedami klubov, toto zabudol dať pri svojom 
prednese. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor. Pán Karaffa 

síce hovoril, že väčšinou to rieši bytový podnik. Ja pokiaľ viem pán Lipták zrejme tento 
návrh vypracoval z hľadiska alebo z dôvodu toho, že boli tu prevádzky hore v našej 
budove, teda v budove magistrátu ale ktoré sú zverené do správy bytového podniku, 
čiže nie takmer všetky, ale zrejme tie, ktoré pán Lipták mal na mysli, tak všetky. Ale 
môj názor k tomuto návrhu a viac poviem aj potom v samotnom vystúpení a po 
vystúpení pána riaditeľa bytového podniku, ale tento návrh aké riešenie ponúka? Veď 
ja, čo mám vedomosti ako poslanec mesta Košice sú také, že s každým neplatičom im je 
predkladaný splátkový kalendár, čiže ja nerozumiem celkom tomu návrhu, že načo 
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o tom má rokovať primátor, ale to nám povie viac pán riaditeľ, ako zaobchádzajú 
s neplatičmi a aké sú dohody a potom viac poviem v ďalšom vstupe, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán riaditeľ nevidím vás...vidím vás, poďte. Ja 

len potrebujem ešte k tomu uzneseniu, pán poslanec nemám ho tu, by som ho 
potreboval vidieť. Si len chcem ujasniť, keď sme dali povedali, že štatutári mestských 
podnikov majú mať autonómiu a uzatvárajú zmluvy, ako má primátor vstúpiť do týchto 
zmlúv, zmluvných vzťahov, keď je tam niekto nejaký neplatič. Patrí to do pôsobnosti 
toho mestského podniku a máme na to nejaký štatút, ktorý hovorí do akej sumy a ako 
mu môže rozhodnúť, prípadne povedať, že okej. Čiže ja o splátkových kalendároch ani 
nemôžem rokovať, lebo je to výhradná ... nech má pán riaditeľ doplní, ale nie sme 
právnici, ale tú prax poznáme. Ja neviem vstúpiť do rokovania o tom, ako má vyzerať 
splátkový kalendár, hej? Čiže nech sa páči pán riaditeľ. 

 
p. Vrábel, riaditeľ BPMK: Takže krásne popoludnie prajem všetkým. Vyjadrím sa teda k 

tomu vymáhaniu pohľadávok. Vymáhanie pohľadávok riadime vnútornou smernicou 
7/2021, kde ak vymáhaná hodnota presiahne 500 Eur alebo omeškanie viac ako 180 dní, 
čo je pol roka, sa spúšťa upomienka číslo 1, tzn. upozorňujúci list na pohľadávku a 
následne toto ide v automatizovanom systéme, ktorý máme a následne druhá 
upomienka, ktorá je už charakteru predžalobnej výzvy, ktorá ide najneskôr tridsiaty 
druhý deň po prvej upomienke. Súčasťou tej druhej upomienky je aj to, že z nášho 
finančného oddelenia ide táto pohľadávka na právne oddelenie a v zmysle a v súlade s 
podmienkami nájomného vzťahu a zákonov sa táto pohľadávka vymáha, ale tých 
prvých 180 dní alebo to ako vznikne výška, naše finančné oddelenie komunikuje s 
každým jedným podnájomcom. To znamená, že my sa snažíme dohodnúť a počas 
týchto dvoch rokov bolo viacero podpísaných splátkových kalendárov. Niekde bolo 
podpísané aj osobné ručenie a zároveň boli poskytnuté zľavy vo výške 150 tis. na 
covidových zľavách v zmysle prvej, druhej a tretej vlny. Všetky tieto podklady som 
zaslal aj na komisiu finančnú pánovi Hubovi, aj na komisiu majetkovú pánovi 
Karaffovi. Viem vám všetky tieto podklady zaslať a môžem vám zaslať aj tú smernicu o 
vymáhaní pohľadávok. Neviem, či to stačí takto. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči s faktickou pán Lipták. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja chcem reagovať na pána 

primátora. Tento môj návrh vznikol kvôli tomu, že tieto prípady, ku ktorým ja mám 
prístup k tým informáciám, sa netýkajú bytového podniku, pretože mestský majetok 
majú v správe aj rôzne školy a rôzne iné inštitúcie. Čiže pán Djordjevič, nielen bytový 
podnik máme v Košiciach, ktorý spravuje majetok a dáva ho do podnájmu tretím 
osobám, ale sú tu ešte aj rôzne iné subjekty napr. školy. Čiže z toho to vyplývalo. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ale aj škola má svoju subjektivitu a svojho štatutára. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Pán primátor, keď do dopravného podniku vy na magistráte 

schvaľujete nákup toaletného papiera, tak verím tomu, že aj toto môžete spraviť, 
ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Keďže neviem o tých školách nič konkrétne, že čo prenajímajú, 
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komu prenajímajú... tretím osobám, firmám, subjektu, dobre. Čiže tak ako povedal 
primátor, majú štatutárov, ale to nie nejaký problém žiadať rokovať, lebo to nie je by 
som povedal úloha nesplniteľná, hej? Možno by bolo vhodnejšie vstúpil do rokovaní, 
ale dobre. Tak to naformuloval pán Lipták, tak predložiť aj do finančnej aj to nie 
nesplniteľné. Termín vhodný – nevhodný, dajme tomu, že v poriadku. Chcel som viac 
svojich postrehov k tomu, o čom ja viem. O školách nemám vedomosti, hovoril som o 
budove magistrátu, bola prevádzka jednak, ktorý dnes mali zbierku združenie ArtEst, 
čiže zdravotne znevýhodnení občania pardon zdravotne alebo duševne, sa 
ospravedlňujem, ak som to nie nenazval správne, proste hlavne mladí ľudia, čiže v 
podstate tu mali nejaký denný stacionár, potom je tu prevádzka komerčnej kaviarne. Sú 
to obdobné prípady z dôvodu vzniku príčiny, aj keď ich činnosť je absolútne 
neporovnateľná, lebo jedny nevyrábali zisk, tam bol len drobný predaj nejakých 
výrobkov, hej a druhá prevádzka je komerčná. Samozrejme, že nejaká kaviareň nemôže 
byť zlatou baňou, ale je na povážení alebo na zvážení toho, či je tu potrebná, neni tu 
potrebná. To ukáže trh, či je potrebná, hej? To poslanci alebo primátor nemajú čo riešiť. 
Pointa celého toho je, že ako vznikli dlhy. Či už pri ArtEste alebo aj pri prevádzke 
kaviarne bolo nájomné odpustené zo zákona, čiže prenajímateľ využil aj dotáciu od 
štátu a vlastne dal úľavu na nájomnom. Problém je vo vykurovaní, kde by musela byť 
niekoľko 10 tisícová investícia, ale samozrejme, že to by mal ten investovať, môj názor, 
kto prenajíma tú budovu a jednoducho je ďalší problém ten, že prišiel covid, s ktorým 
nikto nerátal. Riaditeľ plní ekonomický plán, čiže z hľadiska právneho mu nie je čo 
vyčítať, že nenašiel riešenie. Primátor tak isto nemohol ísť nad rámec kompetencií a 
poskytnúť neoprávnenú pomoc. Len stav je taký, to už naozaj poslednú vetu, ja nemám 
v záujme tu preťahovať čas, pardon, jediný problém je ten, jediný problém je ten, že 
tieto prevádzky mali vyúčtované energie za čas, keď buď museli byť z dôvodu covidu 
zatvorené. Jednoducho mohli sa zbaliť, ísť preč, občianskemu združeniu by nebol taký 
problém vznikol, ale prevádzka kaviarne by mala preukázateľnú stratu, nakoľko tam 
investovali značné finančné prostriedky. Ak by to odišli a zapojili by sa do nového 
konania, riskovali by de facto, že tu prevádzku stratia. Čiže tu bolo celé o tom z môjho 
pohľadu, čo som mal vedomosti a tento návrh je taký, že tu nie je žiadne riešenie 
pomoci. Ako v poriadku, keď môže niekomu zachrániť splátkový kalendár, ale o týchto 
prevádzkach a hlavne ten ArtEst pokiaľ viem, bol mu poskytnutý splátkový kalendár, 
čiže ja som si predstavoval trochu konkrétnejšiu pomoc od kolegu Liptáka, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Schwarcz, faktická. 
 
p. Schwarcz, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Ja začnem od konca, 

ono tie prevádzky, hlavne počas prvej vlny, by aj odišli, keby vedeli, že budú zavreté 
pol roka. Len žiaľ, tu bola situácia či pri krátkodobých alebo aj dlhodobých prenájmoch, 
keby sme vedeli, že sa zatvára všetko na 2 týždne, presne pred dvoma rokmi, potom do 
Veľkej noci, potom do polovice mája, potom do konca mája a nikoho z nich nenapadlo 
vypovedať tie zmluvy, lebo jednoducho nevedeli, ako dlho to bude trvať. Tým pádom 
zo zmluvy im vyplývali záväzky a aj napriek tomu, že to nemohli užívať, tie predmety 
nájmu, čo zdravý rozum neberie, ale keď som to riešil s právnikmi, žiaľ je to tak. Že 
keď nevypovedali zmluvy, tak tie záväzky bežia a neviem presne na školách, aké 
prevádzky, ja viem väčšinou o nejakých ambulanciách, prípadne potom o krátkodobých 
prenájmoch, ale možno naozaj by to nemalo byť, že pán primátor má vstúpiť do 
jednania, ale ak sa to týka škôl, tak vypracovať možno nejaký pokyn alebo usmernenie 
spolu s pánom kontrolórom, pretože áno, riaditelia sa boja, aby neurobili niečo zle. Tak 
ak to budú mať formu usmernenia, že je tam nejaká zákonná možnosť, tak môže toto by 
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bol spôsob. Ďakujem pekne. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Balčík. 
 
p. Balčík, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Takže ja by som k tomu pridal asi toľko, že 

v podstate, keď je prenajímateľ, či už je to mesto Košice alebo či je to nejaká základná 
škola alebo je to mestský podnik, myslím si, že v týchto zlých časov na podnikanie, 
ktoré tu zažívame už 2 roky spätne dozadu a vlastne, ktoré ešte zrejme pokračujú, by 
bolo vhodné sa zamyslieť aj nad tým, aby prenajímatelia trošku, ako aj proaktívne 
vstupovali do tých vzťahov s nájomcami a proste aby od tých nájomcov mali 
informácie, že v akej finančnej kondícii a proste či platiť tie nájmy, pretože ako 
generovať, ako trvať na svojich požiadavkách a generovať stratu a vytvárať záväzky, 
ktoré určite potom musia skončiť nejakým spôsobom, či už na exekúcie, ale to proste 
nie je dobrá cesta. Proste dobrá cesta je to, keď sa komunikuje prenajímateľ a nájomca 
a proste sa nevytvára žiaden záväzok. Proste kde jeden druhému vyjde v ústrety a 
jednoducho, aby to nedopadlo tak, že proste bude musieť byť daná výpoveď z 
nájomného vzťahu, dotyčný subjekt z priestorov odíde, potom ten priestor následne sa 
nebude dať obsadiť, lebo neni taký dopyt po nájomných priestoroch, následne vzniknú 
prenajímateľovi alebo vlastníkovi náklady na réžiu, na vodu, elektrinu, plyn, na 
udržiavanie tej nehnuteľnosti, takže akože z tohto pohľadu si myslím že, že akože táto 
cesta nie je správna a v konečnom dôsledku ako vedie k tomu, že prenajímatelia na to 
všetko vo finále doplatia, pretože budú mať síce právoplatné rozsudky a pohľadávky, 
ktoré už sú vlastne postihnuteľné právoplatným exekučným titulom, ale vo finále 
neuvidia ani peniaze a vzniknú im ďalšie, ďalšie náklady, ktoré súvisia s daným 
priestorom, s jeho následným obsadením alebo náklady, ktoré súvisia s réžiou a s 
udržateľnosťou toho prostredia. A vieme dobre, že nehnuteľnosť, ktorá sa proste 
dlhodobo neužíva, chátra, chátra a chátra a proste pri ďalšom obsadení bude treba 
nanovo vykonať investície. Ja neviem, maľby, omietky a proste všetko možné. Ďakujem 
pekne za slovo. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja na základe vstupu pána 

Balčíka ma napáda takéto riešenie, ktoré samozrejme, že nemusí byť dnes napísané, ale 
je možné sa poučiť z týchto záležitostí ako bol napr. aj ochorenie covid19 a jednoducho 
do tých nájomných zmlúv dať aj možnosť takú, že keď príde nejaká živelná pohroma 
alebo nejaká choroba, nejaké ochorenie, kde vláda, kde štát zatvára prevádzky, aj keď 
uznám, že napr. nejaký typ inej prevádzky mohol byť otvorený, ale boli tu dni, keď bol 
magistrát hermeticky uzavretý. Čiže v takom prípade nejaké prerušenie nájmu. Lebo 
čisto prakticky, hej, nebudeme retrospektívne riešiť, nevieme možno dnes vyriešiť, aj 
keď niekto investuje 30.000 Eur, 20.000 Eur do prerobenia prevádzky a on by mal 
vypovedať zmluvu a potom sa znova zapojí do súťaže, to ako keby vyhodil tie peniaze. 
Čiže nejaké kvázi prerušenie nájmu bez povinnosti platiť, lebo fakt z hľadiska 
ľudského, účtovať 300 Eur za teplo, keď je pol roka zatvorené, je blbé, ale netvrdím, že 
je to chybou primátora a tobôž nie riaditeľa BPMK. Len ja hovorím o tom, že k 
takémuto niečomu došlo. Ale keďže sme žiaden iný návrh na nejakú spätnú 
kompenzáciu nevymysleli za ten čas, tak v tomto prípade ja sa k tomu ďalej 
nevyjadrujem, len som mal potrebu povedať ostatným kolegom, k akej situácii tu došlo. 
Ale nikoho z toho neobviňujem, lebo nikto z nás ten covid tu nedoniesol. 
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Chcem povedať, že podporujem viacerých 

predrečníkov, aj tie nápady, ktoré tu padli. Určite mesto by malo byť nápomocné pre 
nájomcov, ktorí sa dostali naozaj nie svojím nejakým zlým hospodárením prioritne do 
nezávideniahodnej situácie, ale naozaj to spôsobilo ochorenie covid a pandémia 
respektíve nemožnosť užívať priestorov a celkovo fungovať v normálnom režime. 
Takže a o to viac by to malo byť zohľadnené, ak sa jedná o nie podnikateľské subjekty, 
ktorých úlohou je nie naozaj, že generovať zisk, ale vytvárať a robiť úplne iné 
prospešné aktivity. Takže určite podporujem takýto návrh. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani námestníčka. 
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ja by som chcela opýtať, pán poslanec Lipták, 

neposlali ste ten svoj návrh všetkým poslancom, viete o tom? Minimálne my dvaja 
s námestníkom ho nemáme, preto my sa teraz tu obzeráme, že vlastne čo máme 
podporiť, o aký návrh ide, lebo ani Gibóda ani Gurbáľová v zozname nie sú. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Faktická pán poslanec Lipták. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Pani námestníčka, ja sa ti 

ospravedlňujem, keď si to nedostala, ale ja som ten zoznam e-mailových adries skopčil 
od iného poslanca alebo poslankyni, ktorý my sme dostali, čiže som nekontroloval, som 
si bol v tom, že tam sú všetci, som to zabalil a poslal, hej, čiže ospravedlňujem sa, ale ja 
som skopčil emailové adresy od druhého poslanca. Čiže ospravedlňujem sa. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Vyhli by sme sa mnohým nedostatkom, pretože ani mne to 

nechodí mnohokrát. Sú nejaké podnety pán kontrolór? Nebudeme sa k tomu vyjadrovať. 
Pán kontrolór nech sa páči. 

 
p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Ja by som len, vážení páni poslanci, vážené pani 

poslankyne, len by som odporučil zvážiť a inak štylizovať, tá žiadosť, ktorá má byť 
smerovaná na pána primátora. Tam by to malo byť formulované inak. Myslím si, že 
naši právnici by to vedeli správne naformulovať. Treba si uvedomiť, že naozaj máme 
množstvo štatutárnych orgánov na jednotlivých rozpočtových príspevkových 
organizácii aj v spoločnostiach, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. No podľa môjho názoru tá základná otázka 

tkvie v tom, či štatutári organizácií sú voľní, majú voľnosť pri určovaní ceny nájmu. 
Lebo pokiaľ by mohli si určovať oni sami a nie my mi sme to schvaľovali rôznymi 
spôsobmi, tak samozrejme by mohli znížiť nájomné na hubičku a tým pádom by sa 
dostali niektorí z problémov, avšak do problémov by sme sa dostali my a podnikanie je 
vždy o tom, že nakoniec si to niekto vyžerie. No a celé je to tak, hej, lebo ja môžem mať 
výborný nájom, výborne sa mi môže dariť a prestane sa dariť a mám problém. A kto si 
to odskáče? No ja. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: V tomto prípade ale nehovoríme o nájmoch, lebo tie nájmy majú 

dosť širokú škálu, pre občianske združenia, pre sociálne veci, pre školstvo, v rámci 
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nájmu tam je to celkom dobre, len tu tieto problémy vznikli z energií. Najmä z energií, 
hej. Pán poslanec Lipták, nech sa páči. 

 
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Tak energie v tom nie sú, 

týka sa to len nájmu, hej, aby bolo jasné, čiže média v tom nie sú. Druhá vec, keď ja 
som vlastníkom nejakých nehnuteľností a dávam tieto nehnuteľnosti do nájmu a ten 
nájomca ich dáva do podnájmu, aj k tomu podnájomníkovi ja ako majiteľ nehnuteľnosti, 
čiže mesto Košice, dávam súhlasné stanovisko, že súhlasím s tým, aby sa to mohla dať 
do podnájmu. Čiže je to vec o komunikácii, tak ako hovoril kolega Balčík, hej, proste ja 
som vlastníkom ako mesto Košice týchto nehnuteľností a môžem v dobrej vôli osloviť 
aj nájomcu aj tých nájomcov, že ak má s podnájomcami problém, je táto možnosť a že 
bol by som rád, keby ste postupovali týmto spôsobom. Čo sa týka formulácie daného 
uznesenia, bolo prerokované aj s právnym oddelením. Priznám sa, mali na to kratší čas, 
čiže hej, čiže asi takto. Čiže to bola odpoveď na pána hlavného kontrolóra, čiže netýka 
sa to nájmov bolo to prerokované s právnym oddelením a je to vec dobrej vôle, 
ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Tak to by ma zaujímalo, kto konkrétne vám dal takýto zlý návrh, 

to len aby som vedel. Nie, nie, nie, povedzte. Aby sa zlé svetlo na tých ľudí nešlo, lebo 
no ... okej. Diskusia je uzavretá. Návrhová komisia, poprosím, návrh na uznesenie. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Dobre, nedošlo k úprave návrhu, takže 

prednesieme návrh k bodu 7/2: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 
odstavec 3 písm. c) zákona 401 z roku 1990 Zbierky o meste Košice v znení neskorších 
predpisov po A) žiada primátora mesta Košice, aby po a) rokoval s dlžníkmi na 
nájomnom, podnájom za užívanie nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Košice, ďalej len 
mestské nehnuteľnosti, ak dlh vznikol v súvislosti s obmedzeniami z dôvodu pandémie 
ochorenia COVID-19 za účelom dohody na splátkovom kalendári a aby rovnaký postup 
zabezpečil aj v prípade užívania mestských nehnuteľností, ktoré sú v správe alebo v 
nájme právnických osôb založených alebo zriadených mestom Košice. Ustanovenie 
tohto písmena sa nevzťahuje na byty vo vlastníctve mesta Košice. Po b) v prípade, že sa 
nedosiahne dohoda o splátkovom kalendári, predložil príslušné prípady na prerokovanie 
Finančnej komisii pri MZ. Termín 30.04.2022. Po B) ukladá Finančnej komisii pri MZ, 
aby prerokovala príslušné prípady podľa časti A) písm. b) a aby následne odporučila 
primátorovi spôsob riešenia. Termín 30.05.2022.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 43 - za 27, proti 0, zdržalo sa 8 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

- - - 
 
Bod č. 8 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení výšky finančných 
prostriedkov na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, jazykových škôl, 
materských škôl a školských zariadení 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram k bodu č. 8 rozpravu. Pán poslanec Huba. 
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p. Huba, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Vážené kolegyne, kolegovia, z 
rokovania legislatívno právnej komisii išla iba taká technická úprava tohto uznesenia, 
keďže pri príprave návrhu všeobecne záväzného nariadenia boli v odkaze pod čiarou 
použité už neplatné právne predpisy vzťahujúce sa na hospodárnosť, efektívnosť a účel 
použitia poskytnutých finančných prostriedkov, takže z uvedeného dôvodu mi dovoľte 
prečítať pozmeňujúci návrh Návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o 
určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základných umeleckých 
škôl, jazykových škôl a materských škôl a školských zariadení. V poznámke pod čiarou 
k odkazu 4 sa citácia § 2 ods. 2 písm. k) až m) zákona č. 502 z roku 2001 Zbierky 
zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 25 roku 2006 Zbierky zákonov o 
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov nahrádza citáciou § 2 písm. l), m), 
o) zákona č. 357 z roku 2015 Zbierky zákonov o finančnej kontrole a audite a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 343 z roku 
2015 Zbierky zákonov o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú 

komisiu o návrh na uznesenie. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje pozmeňujúci návrh v návrhu VZN 
mesta Košice o určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 
základných umeleckých škôl, jazykových škôl a materských škôl a školských zariadení 
nasledovne. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia § 2 ods. 2 písm. k) až m) 
zákona č. 502/2001 Zbierky zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 25/2006 Zbierky 
zákonov o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov nahrádza citáciou § 2 
písm. l), m), o) zákona č. 357 z roku 2015 Zbierky zákonov o finančnej kontrole a 
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon 
č. 343/2015 Zbierky zákonov o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 44 -  za 34, proti 0, zdržali sa 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Ďakujem. Pokračujte. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže pôvodný návrh: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o určení výšky finančných prostriedkov na 
mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a 
školských zariadení podľa predloženého návrhu so schválenou zmenou.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 45 -  za 35, proti 0, zdržal sa 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem. 
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- - - 
 
Bod č. 9 
Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 227 o spádových materských školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram rozpravu k bodu č. 9. Pán poslanec 

Vrchota. Uzatváram rozpravu a poprosím návrh na uznesenie. Tak áno, či nie? Nechce. 
Návrhová komisia nech sa páči, rozprava je uzavretá. 

 
p. Šaňa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje zmenu Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Košice číslo 227 o spádových materských školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Košice podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 46 -   za 36, proti 0, zdržalo sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem. 

- - - 
 
Bod č. 10 
Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 18/2021 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram bod č. 10 a k nemu otváram rozpravu. Pán poslanec 

Lörinc. Pán poslanec Lipták. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja mám jednu prosbu, ja som to posielal aj na 

magistrát, že keď sa idú prejednávať územné plány alebo územné plány zón, bol by som 
veľmi rád, keby predkladateľ predstúpil a trošku nás oboznámil aj vizuálne s 
problematikou, ktorá sa ide riešiť a ja poviem prečo. Pretože keď zmeníme územný plán 
zóny v nejakej danej lokalite, zmeníme ráz tejto lokality v podstate navždy. A z tohto 
dôvodu, že to nielen materiál o tom, či dáme nejakej škôlke dotáciu na niečo, ale naozaj 
to sú dôležité podľa mňa strategické materiály a mala by sa im venovať patričná 
pozornosť aj čo sa týka predkladania týchto materiálov na zastupiteľstve poslancom 
MZ. Čiže pevne verím, že nasledujúce 4 body pôjdu v tomto režime. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc. 
 
p. Lörinc, poslanec mesta: Ďakujem pekne. Ja budem vo svojom príspevku asi dlhšie, za čo sa 

ospravedlňujem, ale chcel by som aj kolegom povedať, že v podstate vo štvorročnom 
volebnom období, čo je zhruba 48 mesiacov, tak momentálne sa nachádzame, ak dobre 
počítam, v štyridsiatom prvom mesiaci. To znemená, že viacej času máme už za sebou 
ako pred sebou. A keďže tento bod sa týka územného plánu a ÚHA, tak by som si 
dovolil aj verejne a vedenie mesta pozná môj názor, lebo sme ... avizoval som to na 
komisiách, avizoval som vám to na rade, avizoval som to na stretnutiach osobných, 
proste z môjho pohľadu nie je spokojnosť s činnosťou ÚHA. Keď sme pred niekoľkými 
rokmi schvaľovali rozpočet, tak opakovane bolo hovorené, že toto oddelenie nemôže 
fungovať správne, lebo je podvyživené, s čím súhlasím. Ako poslanci, ak si pamätáte, 
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sme schválili navýšenie finančných prostriedkov na chod magistrátu. Pán primátor s 
obľubou hovorí, že MČ dostávajú v histórii najviac peňazí, čo je pravda, ale b) je aj to, 
že Magistrát mesta Košice a samotné mesto má historicky najviac peňazí. Tým pádom 
my ako poslanci sme dali viac peňazí na chod magistrátu s tým, že to bude fungovať 
lepšie. Ak si pozriem záznamy z 2020, bolo to tak aj deklarované vedením, že to bude 
fungovať lepšie, že naberieme ľudí. A potom sa dozviem, že máme problém nabrať ľudí 
na ÚHA. Pozriem si inzeráty a my ponúkame 800 v hrubom niekomu, kto má rieši 
rozvoj v meste. Tak potom sa nečudujem, že máme problém s naberaním ľudí, ak im 
ponúkame 800 v hrubom a pritom podľa mojich informácií platy na komunikačnom 
oddelení sú dvakrát možno trikrát väčšie. To svedčí o prioritách, ktoré má toto vedenie 
mesta. Za seba chcem povedať, že tá nespokojnosť s ÚHA nielen tak ako je veľakrát 
prezentované, že sú tu nejaký nazvem to v úvodzovkách zlí developeri a toto mesto sa 
bráni a obhajuje verejný záujem, lebo áno takéto situácie sú, ale to ako pristupuje 
magistrát mesta a ÚHA k mestským častiam nie OK a rád by som to povedal konečne aj 
verejne. My máme niekoľko skúsenosti s ÚHA a poviem tak, že je to niekoľko ročný 
boj, aby sme sa k niečomu dopracovali. A keď už ako MČ vezmeme opraty do rúk a 
pripravíme a zaplatíme štúdia a projekt, tak v podstate zamestnanci ÚHA prídu na 
miesto a celý projekt stopia. Rozhádajú sa s projektantom, rozhádajú sa s KDI a projekt 
zase stojí pol roka napr. konkrétne riešenie bezpečnosti pred školami. Dnes sme tu mali 
schvaľovanie nájmu pre ZŠ Čordákova, tam najhoršia situácia, jedná sa o mestské 
pozemky, škola prenajíma budovu od mesta a mestská časť, keď po dvadsiatich rokoch 
chce riešiť neúmernú situáciu s dynamickou dopravou a vypracuje projekt na vlastné 
náklady, tak príde zamestnanec ÚHA a dobre, že sa nepobijú s projektantom. Najprv pol 
roka čakáme na vyjadrenie, potom pol roka je negatívne vyjadrenie ...  poprosím ešte si 
zobrať čas, lebo budem čítať aj návrh na uznesenie na konci ... a potom ÚHA deklaruje, 
že pripraví návrh lepší. Tak sme si povedali, že OK, tak počkáme na lepší návrh. 
Odvtedy prešiel rok a ten návrh sme nedostali. Keď sme ÚHA žiadali o riešenie napr. 
senior domu, kde sme chceli regulatívy, ktoré by zamedzili v tejto budove vyššej 
výstavbe, dohodol som sa s pánom Jergušom v tej dobe je, že pošlite list, budeme to 
riešiť. Ten ich odišiel 29.03.2021. Čiže dnes je to rok, čo nemám odpoveď od ÚHA 
ohľadom tejto veci. Okrem toho za najvážnejší problém terajšej doby považujem to, že 
bol stopnutý nový územný plán a jeho tvorba a všetci, ktorí sa tomu venujeme alebo 
ktorí sa o to zaujímame vieme, že je to proces, ktorý bude trvať niekoľko rokov a 
medzitým sú niekomu a niektorým mestským častiam schvaľované zmeny a doplnky a 
niektorým MČ a niektorým subjektom nie sú. Čiže je tu výber nejakých subjektívny, s 
ktorým ja snažím sa nájsť na tom logiku, ale priznám sa, že neviem. Dejú sa aj také 
veci, že keď napríklad pani inžinierka architektka Dobrucká mala vypracovať pre mesto 
projekt nových parkov, tak príde na prezentáciu do mestskej časti a mestská časť vôbec 
o tom nevie a zistíme, že pani Dubruckej ÚHA nepovedalo, že na ploche Povrazová má 
mesto náhradnú výsadbu za Slaneckú. Čiže pani Dobrucká za peniaze mesta kreslí 
architektonickú štúdiu z nerelevantných údajov, lebo nikto z ÚHA jej to nedá. A na 
stretnutí pracovník ÚHA povie, že aha, tak jej to pošleme. Posledná vec, ktorá je veľmi 
vážna z môjho pohľadu aj pre budúci rozvoj mesta, je v stanovisko ÚHA, ktoré sme 
dostali k projektu výstavby parkoviska na Dénešovej ulici. A ako viete, parkovanie sa 
vám nejak nedarí vyriešiť ani pod týmto vedením. Ja osobne si nie som vedomý, že by 
sa stavali parkovacie domy za tohto vedenia, nie som si vedomý, že by sa stavali vôbec 
nejaké parkovacie plochy. Keďže v MČ Sídl. KVP je zlá situácia s parkovaním, 
rozhodli sme sa, že budeme stavať parkovacie miesta na pozemkoch, ktoré sú mestské, 
sú nám zverené do správy za naše peniaze v lokalite, kde je problém. Všetky parkovacie 
miesta sme dali z priepustných povrchov, aby sme dodržali ochranu zelene. Všetky 
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parkovacie miesto okrem imobilný v zmysle normy, sme dali z priepustných povrchov 
tzv. eko raster, aby sme boli ekologický. Zároveň sme dodržali aj pokrivenosť, ktorá je 
v regulatíve a ktorá je nezmyselná, lebo v regulatíve, ktorý sme schválili a ktorý si 
myslím, že nebol dostatočne vysvetlený poslancom mesta je, že plochy parkovacie majú 
mať 60 % - tnú pokrivenosť. To znamená, stromy majú byť nasadené tak, aby 60 % 
parkovacích miest bolo tienených. Ale keď zasadíte strom pri výstavbe parkoviska, je 
iný ako je o 10 rokov. Tak sa pýtam, akú pokrivenosť z hľadiska čoho počítame. A čo je 
najhoršie, ÚHA dalo stanovisko také šalamúnske, ktoré vám aj prečítam, z ktorého viac 
menej neviete, čo máte robiť a výhovorka je taká, že ochraňujeme zeleň v meste Košice 
a schválili to poslanci. Čiže preto sa na vás obraciam a preto mám takýto dlhý monológ. 
Stanovisko mesta Košice a ÚHA v podstate k výstavbe parkoviska za peniaze MČ, na 
území mestskej časti je také, že predložený a citujem predložený zámer je možné 
akceptovať len ako dočasné riešenie na obdobie troch rokov so záväzkom vybudovania 
parkovacích domov. Upozorňujeme, že realizácia parkovacích stojísk na také krátke 
obdobie môže byť označená za nehospodárne a neefektívne vynakladanie verejných 
prostriedkov, preto odporúčame tieto finančné zdroje investovať do projektovej 
dokumentácie na parkovací dom. Čiže neviem, či si uvedomujete, ale my tu vytvárame 
hlavu 22. Na jednej strane hovoríme mestským častiam, že stavajte parkovacie domy, 
ale na druhej strane vieme, že MČ nikdy v živote nebudú mať financie na projektové 
dokumentácie a výstavbu parkovacích domov. A s ochranou zelene to myslíme až tak 
vážne, že nedovolíme stavať ani parkovacie miesta z priepustných vrstiev, pritom majú 
vo všetkých brožúrkach, ktoré sa týkajú klimatických zmien je, že toto je odporúčané. 
Že neasfaltovať, ale stavať priepustné povrchy. Čiže vážení poslanci, nutne potrebujeme 
zmeniť regulatív alebo prístup mesta. Neviem však prikázať to, aby prístup mesta bol 
iný, tak myslím si, že jednoduchšia cesta je zmeniť regulatív 16, ktorý hovorí vo svojej 
zmene číslo 143 o regulácii parkovacích miest. Tam je taká zázračná veta, že ... hneď si 
to nájdem ...plochy pre parkovanie a odstavenie vozidiel sa navrhujú s ohľadom na 
zásady ochrany životného prostredia zohľadňujúc najmä potreby ekologického 
manažmentu dažďových vôd, estetizácii prostredia atď. Myslím, že my všetci sa 
zhodneme, že ochraňovať životné prostredie je dôležité, ale myslím si, že, keď 
zanecháme tento regulatív a takýto prístup mesta, tzn., že de jure nepostavíme ani jedno 
parkovacie miesto v tomto volebnom období, čo si myslím, že je zle a ako politici 
máme zodpovednosť voči občanom. Preto, aby som uzavrel, vám ďakujem veľmi pekne 
váš čas, navrhnem nasledovné uznesenie a budem rád, ak sa s ním stotožníte a budem 
rád, ak poviete svoje osobné svedectvo, lebo ja ich mám mnoho, ale nechcem vás 
zaťažovať. Mestské zastupiteľstvo mesta Košice po a) vyjadruje vážne výhrady k 
činnosti oddelenia Útvaru hlavného architekta mesta Košice, po b) žiada primátora 
mesta Košice Ing. Jaroslava Polačeka, aby do najbližšieho MZ po prerokovaní v 
príslušných komisiách pri MZ predložil návrh na zmenu normatívu číslo 016 ÚPN HSA 
regulatívy pre usporiadanie územia kapitoly J134 až J151, ktoré boli prijaté k 
05.06.2001 najmä v časti dokumentu v zmene číslo 143 regulácia parkovacích miest. To 
znamená, toto uznesenie hovorí o tom, že nie sme spokojní s tým, ako to funguje 
napriek proklamovaným sľubom, ktoré tu boli vyslovené v minulých rokoch a chcem 
zopakovať, že to nie je osobné voči pánovi Kroppovi. Lebo pán Kropp je tu veľmi 
krátko na to, aby mohol priniesť nejakú radikálnu zmenu a v časti b) žiadame zmenu 
tých regulatívov, aby sme našli konsenzus rozumný konsenzus medzi ochranou prírody 
a medzi budovaním a rozvojom tohto mesta. Ďakujem veľmi pekne za váš čas. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Aby som dal zadosť učinenia pánovi poslancovi 

Liptákovi, aj vám pán poslanec, tento materiál sa volá Územný plán – zmeny a doplnky 
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v lokalite Železiarne, čiže ide o zmenu, navrhuje sa rozšírenie plochy elektrickej 
rozvodne a plôch pre zariadenie výroby skladov a stavebnej výroby. Podstatou tohto 
územného plánu pri jeho subjektívnom výbere, že sme ho uprednostnili a pracovalo sa 
na ňom asi 6 mesiacov bez toho, aby sme ho mali v pláne a teda sa predbehol pred 
všetkými inými územnými plánmi, je investícia US Steelu v hodnote 1,3 miliardy Eur. 
Preto sme tento materiál prednostne na ÚHA zaradili, išli všetky ostatné veci do úzadia, 
pretože toto je investícia opakujem 1,3 miliarda Eur, pričom pre Košičanov najväčším 
prínosom bude zníženie emisií v rámci US Steelu zo 7 mil. ton na 2 mil. ton. To 
znamená, Košice majú ambíciu sa stať naozaj zelenším mestom, pretože naše ovzdušie 
patrí medzi najhoršie vôbec na Slovensku. Tento ambiciózny projekt, na ňom sa pracuje 
pol roka a v rámci plánu obnovy, dekarbonizácie a ďalších fondov z EU chceme tento 
projekt podporiť. Preto selektívny výber, preto sme jednoducho povedali, že toto je 
niečo, čo nesmieme zanedbať, aby jednoducho sa nestalo, že spoločnosť US Steel by v 
istom okamihu nemala podporné dokumenty a nemohla by žiadať financovanie z 
európskych zdrojov. V túto chvíľu v Pittsburghu už bolo schválená polovica 
financovania pre tento projekt. Čiže to len na vysvetlenie prečo to je tak a prečo bol 
zaradený. S faktickými pán poslanec Špak, pán poslanec Vrchota a pán poslanec Ihnát, 
nech sa páči. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Áno, je pravdou pán primátor, že je to 

možno mimo bodu, ale ono keď už je niekde napísané územný plán, tak stále myslíme 
na to, že riešime útvar hlavného architekta a nikto iný s tým nemá nič spoločné. Mne by 
to až tak nevadilo, že tu prišiel taký návrh hneď na začiatku týchto bodov o územnom 
pláne. Ja len dve faktické veci k predrečníkovi pánovi poslancovi starostovi Lörincovi. 
Prvá faktická je priamo k tejto téme parkovania, ktorú spomínal. Asi ste si všimli, že 
nám v Národnej rade Slovenskej republiky sa dnes niečo udialo a tá chodníková novela 
ostáva do 2023 vraj, ak som dobre videl, takže to bude riadne dusno na sídliskách a 
druhá vec som rád, že, lebo veľakrát máme iné názory s predrečníkom, že sme alebo že 
dospel do toho štádia, ktoré som ja mal pred dvoma rokmi, keď sa navrhoval na komisii 
dopravy presne to isté, aby sme to prefackali, aby sme to spočítali a začali robiť inak a 
vtedy hovoril, že netreba, že zbytočný návrh. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Ten územný plán, čo 

sa týka investície US Steelu, to je úplne že super, to je paráda, ale čo to sa týka ÚHA 
naozaj tam boli problémy. Ja verím, že s novým hlavným architektom sa to trošku 
posunie a naozaj prijmeme niektoré veci tak, aby fungovali. Moja skúsenosť je veľmi 
podobná ako u pána poslanca starostu Lörinca s tým, že my to máme ešte o to 
sťaženejšie, že na rozdiel od MČ Sídl. KVP nevlastníme pozemky, vlastníkom je mesto 
Košice a teda musíme sa pýtať napriek tomu, že nás obyvatelia bombardujú správami a 
žiadosťami o vybudovanie či nových parkovacích miest alebo iných vecí, tak musíme si 
to vždy ešte preschváliť cez zastupiteľstvo. Ja dúfam, že sa tá situácia zmení a že celé 
fungovanie nielen ÚHA bude lepšie. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát nech sa páči. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja budem pokračovať v tom 

trende, ktorý tu zaznel ako a budem reagovať na pána starostu Lörinca. Čo sa týka 
parkovacích domov, ja verím tomu, že cez ÚHA sa konečne, aj s pánom Kroppom som 
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dneska rozprával, sa konečne pohneme cez ten parkovací dom na Pekinskej ulici a tú 
overovacú štúdiu konečne dostaneme a nejakým spôsobom sa pohneme. Vlastne sú to 
mestské pozemky, už sme mali rokovania s vedením mesta,tak verím tomu, že sa 
pohneme. Čo sa týka chodníkovej novely, každí starosta MČ alebo vedenie mestskej 
časti dalo mestu stanoviská k týmto chodníkom vlastne, no a už je na meste vlastne, 
akým spôsobom to pohne. Buď vyznačí tie parkovacie miesta, sa osadí značkami a 
samozrejme ako projekt tam musí byť a ďalšie veci. Čiže to nie je sranda a keď to je 
tak, ako to hovorí pán poslanec Špak, nemám tú informáciu z parlamentu, tak sranda to 
naozaj nebude ako pre žiadnu MČ. Podporujem samozrejme toto uznesenie, čo sa týka 
tých emisií a ďalších veci, ako tam problém nemám. To je všetko, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Kovačičová. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja by som veľmi rada tiež reagovala 

na predrečníka na pána poslanca Lörinca, že môžem jeho slová len potvrdiť ako 
starostka MČ a tiež sme mali dlhodobo pocit, že určité veci v istom útvare fungujú 
spánkom šípkovej Ruženky. Niečo podobné sme zažili aj my, takmer 3 roky sme 
nevedeli dostať kladné stanovisko na výstavbu parkovacích plôch, pritom táto plocha 
bola ideálna, v podstate všetko spĺňala, nebola funkčná na nič iné. Čiže o tom je miestna 
územná samospráva predsa, aby tí poslanci rozhodovali o tom, čo v danom území 
pribudne a keď je potreba výstavby parkovacích plôch, tak nech sa páči. Prichádzali 
nám v rozhodnutiach a v stanoviskách také veci, ktoré sú nerealizovateľné v danej MČ. 
Čiže toto treba a ja verím, že s príchodom nových ľudí svitne aj na lepšie časy, aby tie 
stanoviská a tie odporúčania teda boli realizovateľné. No keď raz v mestskej časti 
nemáme pozemky, tak ja nepostaviam žiadny parkovací dom alebo odporúčania stavať 
nejaké podzemné parkoviská pri Hornáde, kde je voda takmer na 2 metre. To ja len z 
hľadiska budúcnosti chcem povedať, že niečo podobné sme zažili, 3 roky som čakala na 
kladné stanovisko na uzamykateľné kontajnerovisko, pokým iní v mestských častiach, 
ktoré tieto mohli realizovať. Čiže verím, že nebudú lepší alebo najlepší alebo vyvolení. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán primátor, ja by som ťa poprosil, keď 

diskusia ide tak ďaleko od toho, čo by sme mali prejednávať, aby si nabral som tú silu, 
autoritu a jasne povedal, že hovoríme o Železiarňach. O ostatnom sa môžeme baviť 
potom. Teraz tu rozprávame, tliachame a ten bod schválený alebo neschválený nemáme. 
Čiže vráťme sa k tomu, čo potrebujeme schváliť, neschváliť, ísť ďalej a potom sa 
môžeme porozprávať. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Filipko. 
 
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Sklamem pána Rovinského, budem pokračovať v 

načatej téme pánom Lörincom. Diskutovali sme aj na mestskej rade, určite fandíme 
projektu US Steel aj ho podporíme, ale keďže bod je s názvom územný plán HSA 
Košice, kde budeme schvaľovať nejaký ďalší dodatok, ale hlavná téma je územný plán, 
v tejto súvislosti si dovolím poznamenať ďalšiu skúsenosť MČ Sever. Samozrejme 
pripájam sa k téme pán Lörinca a prosím poslancov o podporu návrhu tohoto uznesenia 
ako samostatné uznesenie k tomuto bodu. Prečo som sa rozhorčil aj na mestskej rade? 
Vytiahol som si 2 stanoviská z ÚHA vydané pre MČ Sever v roku 2020, 8. júla, bolo to 
10 lokalít rozšírenia parkovacích miest. V týchto desiatich boli niektoré akceptované, 
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niektoré boli priamo zavrhnuté, že ÚHA neakceptuje, ale aj na prekvapenie lokality, 
ktoré ÚHA akceptuje, tak nehnevajte sa, budem váš troška zdržiavať, ja vám to 
prečítam, lebo ja nerozumiem a chcem na to odpoveď, na základe čoho. Je uvedené, že 
navrhnuté lokality výstavby na vybudovanie rozšírenia parkovísk je v súlade s 
územným plánom HSA, tzn. ok, ale okrem toho, že akceptuje, požaduje vyhotoviť 
prieskum a na jeho základe vyhotoviť štúdie, ktoré komplexne zanalyzujú aktuálny stav 
parkovacích kapacít a určia možnosti rozšírenia počtu parkovacích miest v rámci 
nádvorí medzi vyššie spomínanými bytovými domami, je to veľký rozsah ohraničenými 
ulicami. Na základe týchto štúdií po ich odobrení bude možné spracovať nadväzujúce 
projektové dokumentácie. Tieto analýzy by mali určiť maximálne možné rozšírenie 
parkovacích kapacít na teréne za podmienky zachovania vzrastlej zelene. Štúdie 
požadujeme konzultovať v štádiu rozpracovanosti na ÚHA. No mňa to výsostne 
prekvapuje, lebo my sme asi jediná z mestských časti, ktorá má spracovanú koncepciu 
parkovania firmou EEI, kde boli aj navrhnuté možnosti rozšírenia parkovísk. Ja by som 
chcel počuť, pán hlavný architekt ma nepočúva, možnože mu to nejakí kolegovia 
zachytia, lebo aj na mestskej rade odznelo, že ÚHA má predstavu, aby MČ dnes 
zadefinovali, že na svojom území koľko a kde parkovacích miest chcú vybudovať, ÚHA 
to schváli a urobí sa stop a žiadne ďalšie sa budovať nebudú. Tak ja sa vás pýtam, na 
základe akých predpisov takúto požiadavku stanovujte, navyše tak isto na základe 
ktorého predpisu žiadate od mestských častí spracovanie tých štúdií, prieskumov, na 
ktoré nemajú ani kapacitne, ani financie. Na záver poznámka, ÚHA by nemalo brzdiť 
investičné projekty MČ, naopak mala by ich podporovať a my to očakávame. Mne to už 
potom dáva asi takéto nejaké nutkanie, ak nám nebudete podporovať naše zámery, my 
zrejme nebudeme schvaľovať územné plány, lebo asi inak to nedosiahneme. Ale to 
neberte ako vyhrážku, ale už mi to prebehlo mysľou. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Však určite je to vašim právom. Pán poslanec 

Ihnát má procedurálny alebo to je preklep?  
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Procedurálny. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne. Na základe toho, čo predniesol pán 

poslanec Lörinc ako za a) a za b), dávam návrh ako procedurálny návrh rozdeliť ako na 
hlasovanie a) a ako na hlasovanie b) Čiže aby sa každý poslanec mal možnosť vyjadriť 
ku ačku a zvlásť k béčku, ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: No nie je to pán poslanec váš návrh, čiže môžete pána poslanca 

Lörinca len poprosiť, aby to urobil alebo predložiť svoj vlastný. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ. Dobre, tak poprosím pána Lörinca, ako teraz oficiálne aj pred 

Košicami, aby bol taký láskavý a rozdelil to na a) a b). Aby sme hlasovali za áčko a za 
béčko zvlášť, ďakujem pekne pán poslanec Lörinc. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Predbehnú faktické a potom sa pán Kropp vyjadrí. 

Môžeme tak? Nech sa páči faktické pán poslanec Špak, Lipták, pani poslankyňa 
Kovačevičová. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len na predrečníka pána Filipka, tak to čo ste 
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spomínali a čo vyžaduje ÚHA tú analýzu a to doplnenie, tak to len chcem povedať, že 
kto si pozrel zmluvu s EEI, tak oni to robili v cene a toto sme mohli od nich vyžadovať, 
tak. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Nech sa páči ďalej v diskusii pán Lipták. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. No, táto debata, ja som trošku taký... súhlasím so 

všetkým, čo bolo povedané, ale som rozčarovaný z toho dôvodu, že ak by sme ako 
Košičania a mesto Košice mali celomestskú parkovaciu politiku urobenú aj v rámci 
záchytných parkovísk, parkovacích domov a vecí na to súvisiace, tak by sme vôbec 
nemusel dneska riešiť možno, kde aký fliačik zelene zase zaasfaltovať, zabetónovať 
a urobiť tam parkovacie miesta. Čiže to je kritika na vedenie mesta, že 3,5 roka sme 
vlastne premárnili, prekecali a vôbec nemáme ani šajnu, čo chceme s parkovacou 
politikou v meste Košice urobiť, lebo ja osobne som proti tomu, aby sa ďalej asfaltovali, 
betónovali zelené plochy pre vytváranie nových parkovacích miest, aj keď chápem 
situáciu a bolo by dobré načase začať zaoberať tým, ako ďalej s parkovacou politikou 
meste Košice. Ale to, čo navrhol kolega poslanec Lörinc podporím, ďakujem. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Pani poslankyňa Kovačevičová. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja by som reagovala tiež na 

predrečníka pána Filipka, keď spomínal vlastne tú analýzu atď., tak presne, keď my sme 
v podstate bojovali o tých 50 miest parkovacích, ktoré budeme v súčasnosti stavať, tak 
sme boli nútení vlastne takúto analýzu alebo aj dobrovoľne sme ju spracovali, čiže 
analýzu statickej dopravy s návrhom riešení, teda z hľadiska budúcnosti, kde tie 
parkovacie plochy môžu byť a vlastne množstvo informácií sme dokázali potom čerpať 
z dokumentov, ktoré už mesto má. Netreba zabúdať, že mesto v minulosti v podstate 
financovala rôzne analýzy, štatistické údaje, čiže z týchto jednotlivých dokumentov 
môžu MČ relevantné dáta čerpať. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. Do diskusie sa hlási pán 

poslanec Rovinský. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Ja už som to raz hovoril, tak to zopakujem ešte raz, takže najväčší 

nepriateľom stavebníka sú všetky úrady. Letecký, pamiatkový, útvar hlavného 
architekta a všetky úrady, ktoré existujú sú najväčší nepriatelia. Do toho momentu sú 
nepriatelia, kým vedľa nechce stavať nejaký sused stavbu, ktorá mne sa nepáči. A vtedy 
volám tie úrady, že kde ste boli, ako je možné, že sused robí to, či hento. Tu vidíme, 
poslanec Lipták, by nechcel rozširovať parkoviská, ale poslanec Filipko hovorí, no 
musíme rozširovať parkoviská. Ale ja sa pýtam, ako ďaleko tie parkoviská chcete od US 
Steelu. Lebo bod je US Steel rozširovanie toho územia. Takže by bolo dobré, keby sme 
sa vrátili k tomu, odsúhlasili si to alebo neodsúhlasili a potom šli ďalej. Keď sa na nás 
ľudia dívajú, tak si musia povedať, že Murphyho zákony platia. Lebo my vieme urobiť 
z problému áno/nie, vieme urobiť trojhodinovú diskusiu. teraz ti vadí, že hovorím 2 
minúty. Hovoril si oveľa dlhšie pán Lipták a zopárkrát si skrútil diskusiu úplne inde. 
Skúsme vecne rozhodovať o tom, čo máme v programe. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Áno, ďakujem pekne. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, ja 

len chcem jednu drobnosť k tomu, k tej zmene 16, ktorú pán Lörinc navrhol. Je to 
regulatív, ktorý sme si schválili pred rokom, pred rokom a pol, aby som, tak nejak tak 
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september 21. Ten  regulatív je fantastický, je nastavený lepšie ako ho má Bratislava, 
riešime tam množstvo detailov a riešime i tam aj počet stromov na parkovisku, určite 
áno, riešime tam mnoho detailov, ktoré v tomto roku boli dlhodobo zanedbané a ten 
proces trval tiež nejaký rok, aby sme to napísali, bol tam nejaký proces, i 
v zastupiteľstve, i ďalej. Toto vytvára, ja vám nechcem vstupovať do hlasovania, len 
vysvetliť, to vytvára brutálny chaos, keď máme schválený nejaký regulatív rok a pol 
a my teraz na ňom niečo zmeníme, to je prostredie aj pre toho podnikateľa, aj toho 
developera, aj každého, kto kreslí a maľuje objekty v tom priestore, pohroma, keď 
proste v takomto nestabilnom ... Uvedomme si, keď sa menia zákony často, prídeme ku 
odpadovému bodu, keď sa raz zákon zmenil tuším 12 – 15 krát za tri-štyri roky, to 
vytvára také zlé podmienky pre fungovanie mnohých procesov, že jednoducho sa 
stávame nedôveryhodnými. My sme to schválili, my sme si to opečiatkovali, sme za to 
zodvihli ruky a proste zrazu ideme pootočiť úplne celú loď niekde inde. Tá filozofia 
mesta sa nemôže takto pravidelne a často meniť. To je celé k tomu, nechcem nikoho 
nejakým spôsobom presviedčať, len vysvetliť, že tie regulatívy sme si priali my. Nikto 
ich neprijal pred dvadsiatimi rokmi, že sú staré a treba ich zmeniť, oni sú práveže dosť 
moderné, lebo reagujú na modernú dobu, moderný svet. Diskusia je uzavretá, ak sa do 
diskusie nikto nehlási, ju uzatváram a poprosím návrhovú komisiu o sériu návrhov. 
Nech sa páči. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Dobre, takže návrh pána poslanca 

Lörinca, bude sa hlasovať ako o celku osobitne, takže návrh poslancov bude sa hlasovať 
ako celku: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych 
predpisov po a) vyjadruje vážne výhrady k činnosti oddelenia Útvaru hlavného 
architekta mesta Košice, po b) žiada primátora mesta Košice Ing. Jaroslava Polačeka, 
aby do najbližšieho mestského zastupiteľstva po prerokovaní v príslušných komisiách 
pri mestskom zastupiteľstve predložil návrh na zmenu normatívu číslo 016 ÚPN HSA 
Regulatívy pre usporiadanie územia kapitoly J134, J151 k 05.06.2001 najmä v časti 
dokumentu v zmene číslo 143 Regulácia parkovacích miest. Termín: najbližšie riadne 
rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 47 -  za 31, proti 1, zdržali sa 3 
 
p. Polaček, primátor mesta. Tento návrh prijatý bol. Nech sa páči, ešte tam je hlavný. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh k bodu č. 10: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov po a) berie na 
vedomie správu o postupe obstarávania a o prerokovaní návrhu územného plánu HSA 
Košice zmeny a doplnky číslo 18, po b) odsúhlasuje Vyhodnotenie pripomienok k 
návrhu územného plánu, po c) schvaľuje územný plán, po d) žiada primátora v zmysle 
predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. To je pôvodný návrh, áno, 

železiarne. 
 
Hlasovanie č. 48 -  za 36, proti 0, zdržalo sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta. Tento návrh prijatý bol, ďakujem pekne. 
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- - - 
 
Bod č. 11 
Územný plán zóny „Košice – Šebastovce“ 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram rozpravu k bodu č. 11. Je tu aj pani starostka, ak by boli 

nejaké otázky. Pán poslanec Špak. Pán poslanec Špak má slovo. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Mikrofón mi ide. Chcel by som poprosiť predsedu komisie dopravy, 

výstavby, s ktorým sme preberali zopár z týchto nasledujúcich bodov a materiálov, či 
má pripravené info pre poslancov z komisie a tak isto aj uznesenia, ktoré sme tam 
uzniesli sa, ak dobre pozerám, tak všetky sú za. Pán predseda. No či nám dáš tú 
informáciu alebo si máme strihnúť, že kto to urobí za teba. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Keď sa do rozpravy nik nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím 

návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.  
 
p. Šaňa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov po a) berie na vedomie správu o postupe 
obstarania a prerokovania návrhu Územného plánu zóny Košice – Šebastovce, po b) 
schvaľuje návrh Územného plánu zóny Košice - Šebastovce, po c) žiada primátora 
mesta Košice zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie 
predmetnej územnoplánovancej dokumentácie podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 49 -  za 34, proti 0, zdržal sa 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem. 

- - - 
 
Bod č. 12 
Územný plán zóny „Košice, Obytná zóna Grot – IV“ 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram rozpravu k bodu č. 12. Pán poslanec 

Lipták. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Môžem poprosiť niekoho, aby urobil prezentáciu 

tohto materiálu, lebo potom ja sa chcem na to napojiť tiež. Ďakujem pekne. 
 
p. Kropp, hlavný architekt mesta: Určite pán architekt Jerguš, který doprovázel tu práci vám ji 

teďka vysvětlí. Já jsem se do toho zapojil pouze zčásti, takže nejsem schopen ještě říct 
všechny detaily. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán Lipták, máte slovo. Treba nás dopredu upozorniť, keď niekto 

chce tieto veci robiť, treba na to upozorniť technikov, oni musia pripraviť techniku, 
nastaviť sa. 

 
(pozn.: nastavovanie techniky) 
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p. Polaček, primátor mesta: Ak dovolíte, vstúpim do toho, pretože naozaj tak toto nemôže 
fungovať. Pán poslanec Lipták, položte prosím otázky konkrétne, aby vám pán Jerguš 
konkrétne otázky zodpovedal. Prezentácií bolo dosť na rôznych komisiách. Čiže, ak sú 
nejaké výhrady, poďme k ním, prosím. Nech sa páči, máte slovo. 

 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja som pred pár dňami posielal na to, aby ste si 

pripravili vizualizáciu k tomuto materiálu a že budem žiadať predslov. Čiže ja som 
dneska neprišiel s niečím len tak hŕŕ. Ja som to dal dopredu vedieť pred ... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ale informujte poslancov, o čo vám ide, aký máte zámer ... 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Kto má teraz slovo? Pán Jerguš alebo ja, pán primátor. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán Lipták, máte slovo, ste sa prihlásili do diskusie. Vysvetlite 

otázky, nech tomu rozumieme, lebo mnohí nevieme, čo nám chcete povedať. Pán Lipták 
máte slovo, nefilozofujte prosím, rozprávajte. Ďakujem, prosím, poďme rýchlejšie. 

 
p. Lipták, poslanec MZ: Pianko, klídek. Hľadá mi tie „slajdy“, ktoré nevie nájsť pán technik, 

ktoré pred chvíľkou mal, tak ja za to nemôžem. Tam presne, MZ, šups, ideme do toho, 
díky. No ideme. Ja možno poviem to, čo povie pán Jeguš. To čo by mal povedať pán 
Jerguš. No, bavíme sa o tomto území, o tomto tu území sa bavíme. Útvar hlavného 
architekta pripravil riešenie pre  toto tu územie, čo sa týka zástavby. My keď sme 
minulý týždeň rokovali na komisii legislatívno právnej, tak ja som mal požiadavku na 
širšie vzťahy tohto územia, pretože tu hore, ak toto pozretie, tak tu sa nachádza to 
Pľuvatko, ktoré sme tu párkrát riešili a ktoré je ako záujmová plocha vedená v 
materiáloch mesta Košice v roku 1993 ako budúce biocentrum, budúca chránená 
lokalita, významná lokalita a aj potenciálnych chránených živočíchov, atď. a keď sme 
minulý rok na útvare hlavného architektka riešili urbanistickú štúdiu, čo je vlastne pred 
pred predrok územného plánu zóny, tak sa do tohto pripomienkovania zapojili odborníci 
zo SAV-ky, UPJŠ-ky, z veteriny, z východoslovenského múzea, dokonca sme pre útvar 
hlavného architekta zabezpečili aj fotografie s dronom, aby si to vedeli pekne zakresliť 
do máp a výsledok bol ten, že v podstate sa dohodlo, tu je tá táto lokalita, ktorú riešili, 
ktorú máme dneska riešiť Grot 4 a tieto červené čiary sú biokoridory. Ak máte niekde 
nejaké chránené územia a chcete, aby tu žilo, aby tam bol život, musíte mať nejaké 
biokoridory. To je to, čo sa v Košiciach úspešne 15 rokov alebo 20 rokov likviduje. 
A biokoridory sú práve preto, aby mesto bolo prepojené ako nejaký živý organizmus. A 
my sme sa dohodli, že vlastne tu budeme v týchto biokoridoroch, ktorý vlastne by 
urobil prepojenie, tu idete smerom na Bašku, čiže toto je Luník 9, tu máte Luník 8, tu 
hore je Myslava a KVP-čko, aby ste sa vedeli zorientovať. A teraz, keď zoberieme, aký 
je návrh územného plánu, tak zrazu zistíme, že tu jak má byť bio koridor, máme tu 
zastavané. Preto moja otázka znie, keď ste si páni architekti vytýčili línie ciest, vytýčili 
ste si línie stavebného charakteru, ja sa teraz pýtam, ako je vyriešený a poriešený 
biokoridor v tejto časti. To je moja otázka. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Máte ešte nejaké otázky pán poslanec? 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Nie. Zaujíma ma tento biokoridor, pretože mal by biokoridor, malo to 

byť riešené a podľa mňa všetci tu rozprávame o biodiverzite, o klíme, o životnom 
prostredí ... 
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p. Polaček, primátor mesta: V poriadku. Len túto jednu otázku máte, aby sme si rozumeli. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Áno. Že ako je riešený biokoridor v tejto lokalite. Ďakujem pekne. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán Jerguš, počujeme sa? Viete zodpovedať 

pánovi poslancovi? 
 
p. Jerguš, vedúci referátu urbanizmu: Pozdravujem, Jerguš. Ja vás počujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pokračujte. 
 
p. Jerguš, vedúci referátu urbanizmu: Nevidel som bohužiaľ presne, čo ukazoval pán poslanec 

Lipták, ale v tejto lokalite, teraz to počujem len veľmi sekane, ospravedlňujem sa. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán Jerguš skúste, lebo vás nepočuť rozprávať. 
 
p. Jerguš, vedúci referátu urbanizmu: Aha. Ja počujem len také sekanie, tak ja budem 

rozprávať a potom v prípade ma zastavte. Táto lokalita ozaj je, tá plocha riešená ... 
územného plánu zóny, je vymedzená len tesne nad zástavbu, ktorá sa týmto spôsobom 
rieši ako záväzne územným plánom zóny, záväzným územným plánom zóny. Ale tá 
štúdia, o ktorej hovoril pán Lipták, tá vymedzila aj plochu biokoridora, ktorá ide po 
východnej strane tohto územia a nezasahuje do tohto územia. Toto sú súkromné 
pozemky všetky, ktoré sa k tej ploche biokoridoru obracajú k záhradám, ale 
súkromnými záhradami, čiže ten biokoridor je naplánovaný tesne vedľa na východnej 
strane tohto územia, ale nezasahuje priamo do neho. Čiže on neni v týchto dokumentoch 
zobrazený, lebo proste sa netýka priamej regulácie. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. To je všetko pán Jerguš? 
 
p. Jerguš, vedúci referátu urbanizmu: .. zatiaľ, ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Špak má slovo, nech sa páči. 
 
p. Špak, poslanec mesta: Ďakujem. Tak druhýkrát poprosím, pán predseda komisie výstavby, 

je to ďalší bod a ja som to pre istotu začal už pred dvoma bodmi, lebo ja viem, že ti už 
v tom treťom potom dôjde, že prosím, povieš nám, čo sa dohodla komisia odborníkov, 
komisia poslancov a komisia neposlancov, ktorej si ty predsedom, pretože tak ja vám 
oznámim, ten prvý bod, čo sme odsúhlasili pred chvíľou bolo 11 za, 0 proti, 0 
zdržiavam. Tento tu bod Košice obytná zóna Grot v rámci komisie prešiel 10 za, 
zdržiavam sa 1 a preto začínam s týmto tu, že prosím pána predsedu, lebo v bode 
ďalšom, čo bude územný plán zóny obytná zóna Pavlova hora, sme urobili aj uznesenie, 
ktoré by bolo dobré, keby ... výborne. Takže poprosím, už teraz to nemusíš...  Pán 
predseda, hovorím ja, normálne sa prihláste faktickou... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Kolegovia prosím, začalo sa to kaziť celé. Nielenže sme istú 

chvíľu diskutovali o úplne inom, teraz už nediskutujeme už sa hádame, prosím, buďme 
konštruktívny pán poslanec Špak  ... 

 
p. Špak, poslanec MZ: ...mám otvorenú a skáčete vy, aj predseda komisie do toho. 
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak, pokračuje. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ja si myslím, že na to máme tento poradný orgán, nás, poslaneckého 

zboru komisiu, aby sme nemuseli tie materiály študovať, lebo to neprečíta nikto v živote 
10 dní pred zastupiteľstvom. Na to sú poradné orgány, aby oni sedeli a my sme aj sedeli 
a chcem ešte upozorniť na ďalšiu vec, ktorú sa tiež by sme sa mali dozvedieť, že naša 
komisia to zvládla len po bod Pavlova hora. Zvyšné body komisia neprešla. Takže k 
ďalším bodom komisia nemá už čo dodať k tomu. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták, nech sa páči. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja nadviažem na pána 

Jerguša, bohužiaľ, ale ja s jeho odpoveďou absolútne vôbec nie som spokojný. Potom ja 
sa pýtam, načo sa robia urbanistické štúdie, na čo sa robia biokoridory, keď niekto mi to 
potom zavaláši, že ale veď sú to súkromné pozemky. Ja na tých súkromných 
pozemkoch sa predsa určujú pravidlá hry regulatívy a práve to je na útvare hlavného 
architekta, aby to zreguloval. Ja naozaj ako nemôžem s týmto materiálom súhlasiť. 
Potom čo sme, čo sme riešili celý minulý rok, povedzte mi. Nič? Že si tu potom prídu 
architekti a namaľujú aj tak niečo, čo je úplne uťaté od reality a nemá nič spoločné s 
urbanistickou štúdiou a so všetkými tými materiálmi, ktoré má mesto Košice, že aké je 
to významné bio centrum atď. Preto ja dávam, ja dávam procedurálny návrh naozaj, aby 
sme tento materiál stiahli z rokovania, nech sa to doplní o ten biokoridor, ktorý tam má 
byť a na ktorom sme sa dohodli minulý rok na niekoľkých rokovaniach aj na útvare 
hlavného architekta, lebo potom všetky tie reči o biodiverzite ochrany životného 
prostredia sú len obyčajné tľachy, nič viacej. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán riaditeľ nech sa páči, vysvetlite. 
 
p. Čop, riaditeľ magistrátu mesta: Ďakujem. Ja chcem len zareagovať, že vlastne ten bio 

koridor nie je súčasťou tohto územia Grot 4, je súčasťou toho územia, ktoré sme 
rozpracovali v širšej hĺbke a v celom rozsahu, kde je presne byť vyčlenený jednak bio 
koridor a jednak to územie toho Pľuvatka, o ktorom sa bavíme, ktoré je jasne 
zadefinované. Ale my sa teraz bavíme o vymedzenom území my Grot 4 a nie je 
súčasťou ten bio koridor tohto územia. Tak ako ho máme do toho schváliť? Potom sa 
musíme dohodnúť, že hranice Grot. 4 prekreslíme a spravíme nové, nové územie Grot 
4+5. Tak potom si musíme na začiatku zadefinovať, ako si vymedzíme územný plán, 
ktorý chceme spracovávať. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Rovinský, ešte reaguje na pána 

poslanca Špaka? 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Nie, to je zbytočné. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ale toto je faktická, na niekoho treba reagovať. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Nemá význam takým spôsobom vstupovať a 

dehonestovať prácu druhých ľudí. Ja viem, kedy ja mám vystúpiť a neprajem si, aby 
takým spôsobom si ty zasahoval do toho, čo robím ja. Čiže to je ku tej faktickej. 

 
p. Polaček, primátor mesta: To je na pána poslanca Špaka, aby sme si rozumeli. 
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p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, to je na pána poslanca Špaka. Ale 

chcem hovoriť aj ku tomuto. My sme ako komisia prechádzali tým a práve tento fakt, že 
je bio koridor za hranicami toho riešeného územia, že my sme sa na to pýtali a preto 
sme rozhodli tak, ako sme rozhodli, že áno, je žiadúce, aby sme postúpili ďalej. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták pokračujete s faktickou asi na pána poslanca 

Špaka. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Nie, na pána riaditeľa Čopa. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Dobre. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Čiže potom by som poprosil, môžete nám tu 

všetkým ukázať, kde je ten bio koridor, o ktorom vy hovoríte? Lebo keď nemá ísť tá 
dvojka bio koridor ... aha, teraz to nevidíte ... cez dané územie, tak potom ako má ísť? 
Tunelom pod tým alebo tunelom nad tým alebo odkiaľ má ísť? Keď jedine tam to 
dokážete na KVP a smerom na Bašku prepojiť. Tak ako bio koridor urobiť na 
Moldavskú križovatku, to má aký význam. Viete, ako to pekne ste to povedali, neberte 
to osobne, ale naozaj proste v Košiciach sme zlikvidovali toľko bio koridorov a stále tu 
rozprávame o ochrane životného prostredia a škoda, škoda, že ÚHA-čko na to 
nepripravilo, pretože ja o tom, že ten bod tu otvorím, som avizoval x dní dopredu. Čiže 
nikto sa nemôže tváriť z magistrátu, lenže tu nefungujú základné toky, že sa ani 
nedivím, hej, že sú všetci prekvapení. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán Jerguš, počujeme sa? Viete na to 

zareagovať. 
 
p. Jerguš, vedúci referátu urbanizmu: Áno, môžem na to zareagovať.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Tak skúste. 
 
p. Jerguš, vedúci referátu urbanizmu: Tento územný plán zóny sa mu venuje mestské 

zastupiteľstvo už druhýkrát. A prvýkrát sme si odsúhlasili, teda my sme predložili návrh 
a MZ ho odsúhlasilo, teraz vám nepoviem, asi pred polrokom, je k tomu uznesenie, kde 
sme presne takto schválili v zadaní tie hranice riešeného územia. Čiže my vlastne len 
plníme uznesenie MZ. My si to nemôžeme svojvoľne meniť teraz alebo ani odkedy sme 
to odsúhlasili. Všetko, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Vrchota. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja chcem v rámci tohoto materiálu 

aj povedať jednu vec. To, že MZ prijalo nejaký materiál v minulosti, ktoré sa týkal 
alebo zadanie, ktorý sa týkal Grot 4, nebolo to určite z požiadavky mestského 
zastupiteľstva, ale bol to predložený návrh, čiže to je jedná vec. Druhá vec, už faktická 
k tomuto konkrétnemu návrhu, mňa bude veľmi zaujímať, čo zistil pán poslanec Lipták 
k tomu bio koridoru za MČ, ktorú sme, kde sme podávali aj my nejaké pripomienky v 
rámci k tomuto návrhu, tak boli akceptované viaceré návrhy, či už to bolo vybudovanie 
budúceho ihriska, viacej vzrástlej zelene, taktiež zakomponovanie aj verejných 
parkovacích miest, na ktoré by sme nemali zabúdať, takisto aj regulatívy pre nádoby 
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komunálneho odpadu a tuhého komunálneho odpadu a mestské smart prvky. Čo ma 
veľmi mrzí je, že sa do tohto návrhu nepodarilo zakomponovať chodníky pre peších. 
Ciže v rámci tejto lokality absolútne absentujú, hoci len na jednej strane, akékoľvek 
chodníky, takže je tam len čisto cesta, čo považujeme za celkom nebezpečnú záležitosť, 
ale snáď to bude v poriadku. Ďakujem pekne 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Lipták. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ak zoberieme, že 

urbanistická štúdia je vlastne v mnohých alebo vo viacerých prípadoch niekedy 
považovaný aj ako za územný plán zóny, niektorí to dokážu použiť ako územný plán 
zóny, tak moja otázka znie, potom načo sa robia urbanistické štúdie, načo sme celý rok 
na tom sedeli, keď pán Jerguš mi tu povie niečo a ja stále verím v to a som taký 
optimista, že v tejto budove zamestnávame 500 ľudí preto, aby sme sa snažili robiť 
dobro pre toto mesto alebo proste pre rozvoj tohto mesta, pre ľudí v tomto meste. Ale ja 
naozaj vidím, že v podstate tu si ide architektonická a mašinéria s jedným smerom, 
mesto o zelenom meste rozpráva druhým smerom a tí, ktorí chcú niečo zmeniť v tomto 
meste, idú tretím smerom a tieto tri smery, tieto tri priamky sa nejak nevedia spojiť v 
tomto meste. Ako to je neskutočné, proste nemysliteľné, proste ja budem proti tomuto, 
aj vás poprosím, nepodporte tento návrh, nech sa to láskavo prerobí, pretože nám odídu 
ďalšie bio koridory a môžete si tu rozprávať o životnom prostredí koľko chcete, keď to 
celé zastavate a zabetónuje, ďakujem pekne. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pekne. Zareagovať chce ešte pán riaditeľ 

magistrátu, nech sa páči. 
 
p. Čop, riaditeľ magistrátu mesta: Ďakujem veľmi pekne. Ja priznám sa, že prechádzam si 

teraz všetky pripomienky účastníkov, ktoré boli doručené a prerokované a pán poslanec 
nikde nevidím vašu pripomienku. Máme nejaký proces, kde sa jednotliví účastníci môžu 
prihlasovať, zasielať svoje pripomienky a tam je priestor na to, aby tieto pripomienky 
boli prerokované a prejednané. To je proste zákonný proces. Ja si tu prechádzam, áno, 
musím povedať, že MČ poslala niektoré pripomienky v minulosti respektíve, keď sme 
aj robili, tak sme sa už k tomu vyjadrovali, prečo tam nedoporučujeme chodníky, 
pretože berieme, že sú to komunikácie v tých záverečných častiach alebo v tých 
koncových častiach, kde sa nepredpokladá veľká frekvencia, ale ako prechádzam, tak 
prechádzam, nikde nevidím vaše pripomienky, aby boli doručené v tom procese, ktorý 
je na to určený. Potom je to veľmi ťažko, keď sa tu odrobí x roboty, vyžiadajú sa 
stanoviská od všetkých príslušných orgánov a keď už je to v štádiu, keď by sme sa mali 
vyjadriť, že splnili sme, nesplnili sme zadanie, ktoré sme v rámci MZ schválili, 
otvárame niečo, čo malo byť prerokované niekde úplne inde na odbornej báze. Čiže ja 
len preto vravím, že takto sa nám to stáva pri viacerých územných plánov, že tuná 
riešime veci, ktoré sme mali konzultovať, prerokovať a zbierať odborné stanoviská v 
čase, ktorý je na to určený a je na to vymedzený. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: S procedurálnym návrhom pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ja dovolím si najprv vysvetliť, lebo naozaj by som rád od predsedu 

komisie životného prostredia pána Liptáka počul, prečo vlastne neurobil toto doteraz, čo 
teraz pán Čop povedal, že neurobil. Takže navrhujem procedurálny návrh, predĺžiť o 
jeden vstup každému, kto sa chce prihlásiť. Ďakujem. 
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Hlasujeme o tomto procedurálnom návrhu. 
 
Hlasovanie č. 50 -  za 16, proti 2, zdržalo sa 8 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Tento návrh bol schválený. Nasledujú s faktickými 

poznámkami pán poslanec Lipták, pán poslanec Vrchota. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán Čop, môžem? Skúste mi vysvetliť potom, 

keď ma tu kritizujete, čo sme tu riešili celý minulý rok, v roku 2021. Nie, neriešili sme 
covid, riešili sme práve lokalitu, túto lokalitu, celú lokalitu v širších zámeroch, aj 
Pľuvatko aj s bio koridormi,  dostali tie stanoviská od všetkých odborných inštitúcií v 
meste Košice, každý kto sa mohol k tomu vyjadriť z odborníkov, sa vyjadril. Máte to na 
útvare hlavného architekta a ja som bol v tom, že to, čo sa dohodlo a že urbanistická 
štúdia sa dohodla tak ako sa dohodla, že to platí. Ale ja vidím, že to neplatí proste. Vy 
môžete celý rok rokovať na magistráte, chodiť tu ako na klavír, predkladať letecké 
zábery, predkladať odborné stanoviská rôznych odborných inštitúcií a nič. Architekti si 
aj tak namaľujú svoje a potom mi vy mi tu rozprávate, že som niečo neurobil. Ako 
nehnevajte sa na mňa, potom načo som tu chodil celý rok minule a sa to riešilo. Ako to 
sú neskutočné veci, neskutočné. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Vrchota. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Ja to beriem tak, že 

ideme v podstate o tomto návrhu hlasovať. Niektoré pripomienky, ktoré boli oficiálne, 
neboli zapracované pripomienky neoficiálne možno, ktoré teraz predniesol a vniesol 
tieto výhrady pán poslanec Lipták, ktoré neboli oficiálne, tiež neboli akceptované, tak 
sme tu od toho poslanci, aby sme o tomto návrhu rozhodli a ať se deje vůle Boži. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Rovinský. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Ja som sa tejto téme dosť venoval, pýtal som sa kompetentných, 

dokonca som navrhoval pánovi poslancovi, pánovi starostovi Vrchotovi, že spracovateľ 
a riešiteľ prídu vysvetliť, čo a ako urobili podľa tých požiadaviek, ktoré sme my ako 
mestská časť dali. Ten chodník bol vysvetlený viackrát pán starosta, to parkovisko vieš, 
že urobili a vyhľadali aj miesto, kde by mohlo byť ihrisko. Čo sa týka pripomienky pána 
Liptáka, v roku 2013 bol schválený mestský územný systém ekologickej stability a 
tento nebol premietnutý do územného plánu, čo je veľká chyba, lebo žiadali sme to už 
roky rokúce. Od roku 2000 ja som to žiadal, no aspoň desaťkrát. No nestalo sa tak. To 
je chyba, lebo to vnáša určitú neistotu, ale tých neistôt v Košiciach je viacej. Ja si 
myslím, že tento návrh je spracovaný a podľa názoru nie je dôvod, aby sme ho zadržali, 
pretože tá štúdia, o ktorej ty hovoríš pán poslanec Lipták, rieši územie vedľa toho, hej a 
pekne si urobil tú prezentáciu aj z entomológmi, biológmi, botanikmi a všetkým, ale to 
územie je trošku bokom a je tam riešené ... na komisii sme sa pýtali, akým spôsobom to 
riešené je. Tam je územie, cez ktoré, ktoré nie je možné zastať, pretože pod tým ide 
hlavný vodovodný rad a to je riešené územie, ktorým bude možný ten kontakt s 
územiami susednými. Takže môžeš ukazovať tak, ako chceš, ja ti ukážem ináč potom. 
Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. S faktickými pán poslanec Špak a Vrchota. 
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p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobre. Ďakujem veľmi pekne predrečníkovi 

predsedovi komisie výstavby, dopravy a známemu odborníkovi na zeleň pánovi Lacovi 
Rovinskému, že nám to objasnil a ostáva nám len veriť, že je to pravda, čo povedal. 
Tým pádom ja, mne to stačí, ja budem hlasovať za. Nebudeme brzdiť takéto veci 
v meste. Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Vrchota. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa len vyjadrím k 

tomu, čo hovoril pán poslanec Rovinský. Nepamätám si, žeby alebo neviem o tom, 
nemám vedomosť o tom, že by takéto privilégium, že na mestskú radu alebo miestnu 
radu prišiel vysvetľovať nejaký svoj zámer developer, to naozaj o tom nemám žiadnu 
informáciu a preto som aj tento návrh, ktorý si ty dal vtedy, odmietol. Ďakujem pekne. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Jakubov. 
 
p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, ja 

chcem upozorniť na jeden technický detail, čo sa týka tohoto územia. To územie je 
napojené komunikačne na Levickú ulicu, ktorá na svojom druhom konci respektíve na 
jedinom konci, ktorým má,vyúsťuje do križovatky Levická – Kremnická - Bratislavská, 
ak sa nemýlim. Celý Grot 4 v súčasnosti zastavaná časť, kde bývajú ľudia v svojich 
stavbách, pretože mnohé objekty sú dodnes neskolaudované, čiže nie sú to zatiaľ 
rodinné domy, ale stále len stavby, mnohé objekty sa nekolaudujú, neviem, či už 
niektoré sú skolaudované z jediného dôvodu, pretože nie sú ukončené ešte cestné 
komunikácie, čo sa týka povrchovej úpravy a bez krytia, tzn. asfaltov a z toho dôvodu 
špeciálny stavebný úrad nemôže skolaudovať tieto cesty a všeobecný stavebný úrad 
nemôže skolaudovať objekty. Na problém ale, na ktorý chcem upozorniť je ten, že v 
minulosti špeciálny stavebný úrad dopravný mal problémy s jediným vyústením z 
tohoto novovznikajúceho sídliska a to je na križovatku, ktorú som menoval. V minulosti 
sa uvažovalo druhé vyústenie buď na Triedu KVP alebo ďalšia alternatíva bola pomedzi 
rodinné domy v severnej časti okolo súčasného Domina v podstate na komunikáciu 
Popradskú. Dodnes to nebolo zrealizované a preto chcem len upozorniť na túto 
skutočnosť, že pokiaľ schválime územný plán, ale som za to, aby sme ho schváli, bude 
sa musieť mesto zaoberať aj touto situáciou, pretože táto komunikácia má zatiaľ len 
jedno napojenie, nie je zokruhovaná a tým pádom celé sídlisko, kde sa navyšuje počet 
rodinných domov a tým pádom aj ďaleko väčšie dopravné zaťaženie, je podľa 
špeciálneho stavebného úradu nie v súlade s dopravnými normami, ďakujem pekne. 

 
p. Gibóda, námestník primátora: Ďakujem a s faktickou pán poslanec Vrchota. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne, ale chcem fakticky 

trošku poopraviť môjho predrečníka a aby sme už konečne dokončili asfaltový kryt, 
čiže chýbajú nám tam niektoré dokončenie niektorých chodníkov, ale veľká väčšina je 
už podaná v rámci kolaudačného konania, takže nie dôvodom to, že by chýbal asfaltový 
kryt na komunikáciách, ale to, že vlastne nemáme ešte rozhodnutie zo špeciálneho 
respektíve zo stavebného úradu, ktorým by bolo boli tieto stavby skolaudované a áno 
vníma sa potreba druhého výjazdu z tejto lokality. Pokiaľ mám správne informácie, tak 
to sa pripravuje v rámci ďalších častí a to je konkrétne to napojenie na Domino a druhý 
výjazd. Ja verím, že do času, kým dôjde ku výstavbe a k dokončeniu týchto rodinných 
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domov, tak bude pripravená aj štúdia respektíve zmena územného plánu v rámci 
napojenia a druhého výjazdu z tejto lokality. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Keď môžem ja zareagovať, lebo pán 

poslanec Lipták opäť poukazoval aj na, podľa neho, nesúlad medzi niektorými 
aktivitami mesta, čo sa týka zelenej infraštruktúry. Dámy a páni, ja vychádzam iba z 
dokumentov, ktoré mám pred sebou k tomuto bodu ako vy všetci a keď si pozrieme 
prílohu číslo výkresu 01 širšie vzťahy, v rámci ktorého je jasne vyznačené riešená zóna 
pri tejto zmene územného plánu zóny a zároveň v rámci týchto širších vzťahov je aj 
vyznačené biocentrum miestneho významu. Ja osobne nerozumiem, kde je ten rozpor 
alebo kde nadobudol pán poslanec ten pocit toho rozporu a ja naopak kvitujem jeho 
snahu aj mnohých iných aktivistov, ktorí sa snažili, aby v spolupráci s ÚHA sa toto 
územie stalo do budúcnosti chráneným a požívalo väčšiu ochranu ako iba pre samotnú 
výstavbu. Ale nie to dnes predmetom tejto zmeny územného plánu, ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Nech sa páči, pán poslanec Lipták. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, práve preto som chcel, aby sa pri každom 

územnom pláne zóny robila aj prezentácia, pretože všetko so všetkým súvisí. Nemôžme 
po fliačikoch riešiť mesto Košice len tak a si povieme, veď to nemá súvis s okolím atď. 
Všetko, čo sa týka najmä živej prírody, má súvis s okolím, pretože ako toto celé 
zastavame a zabetónujeme dookola, vlastne stratí to úplne význam a keď si spomeniete 
a keď si zoberiete ten MUSES, ktorý tu spomínal Laco Rovinský z roku 2013, tak tam 
zistíte, že v štyroch kategórií je Pľuvatko vedené ako významné biocentrum chránené 
územie atď., atď. Ale keď to chránené územie, vážení, zabetónujeme najmä dokola a 
nebude mať prepojené cez bio koridory, preto sú bio koridory v mestách tak dôležité, 
aby ten život tam ostal. A keď ich zlikvidujeme, je to o ničom. A ja sa strašne divým, že 
sme minulý rok rokovali niekoľkokrát na ÚHA-čku kvôli týmto veciam, vyjadroval sa 
každý, kto sa mohol z odborníkov k tomu vyjadriť a nakoniec zistíme, že to bolo všetko 
zbytočné. Ja budem hlasovať proti tomu a zahlasujem za ten materiál jedine vtedy, keď 
tam bude ten bio koridor smerom na Bašku tak, ako sa dohodlo na rokovaniach minulý 
rok. Ináč sú všetky tieto rokovania na ÚHA-čku zbytočné, ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Keď sa nikto iný nehlási do tejto diskusie, 

uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa príslušných právnych predpisov po a) berie na vedomie informáciu o postupe 
obstarania a prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny 
Košice obytná zóna Grot 4, po b) schvaľuje návrh územnoplánovacej dokumentácie, po 
c) žiada primátora mesta Košice zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby 
pre obstarávanie predmetnej územnoplánovacej dokumentácie označenie textovej časti, 
vyhotovenie registračného listu, uloženie čistopisu, do troch mesiacov od jeho 
schválenia v mestskom zastupiteľstve podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Hlasujeme o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie č. 51 -  za 23, proti 1, zdržalo sa 14 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Toto uznesenie bolo schválené. 
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- - - 
 
Bod č. 13 
Územný plán zóny „Obytná zóna Pavlova hora – Košická Nová Ves“ 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Bod č. 13 - Územný plán zóny Obytná zóna Pavlova 

hora - Košická Nová Ves. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec 
Rovinský. 

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Na komisii dopravy a výstavby sme sa zaoberali touto 

problematikou. Je tu problém tak ako v Košiciach aj v iných častiach, že je riešené síce 
územie, ale nie sú riešené širšie vzťahy, najmä oblasť dopravného napojenia. Tak ako 
ten problém vznikol svojho času pri tlačiarňach, kde projekt bol fajn, riešenie 
križovatky a dopravy tam nebolo, tak muselo sa čakať s tým riešením. Až keď sa 
vyriešila doprava, až vtedy sme postúpili do ďalšieho kola, tak sme navrhovali aj v 
komisii dopravnej uznesenie, ktoré predkladám a to uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v 
Košiciach berie na vedomie predložený materiál. Uvedený materiál schvaľuje s 
podmienkou prednostného vyriešenia dopravnej obslužnosti v lokalite Pavlova hora, 
takzvané riešenie peších, to značí: a) riešenie peších ťahov, cyklodopravy a obslužnosti 
územia mestskou hromadnou dopravou. b) navrhuje uplatniť rovnaký postup pri 
ostatných zmenách ÚPN HSA v iných lokalitách, kde si viacero súbežných 
developerských projektov vyžaduje spoločné a komplexné riešenie statickej aj 
dynamickej dopravy. Čiže toto predkladám. Neviem, či som bol zrozumiteľný, pokiaľ 
nie, pýtajte sa. Jedná sa o to, že nie je dobre, keď nastanú také stavy ako napríklad tam 
hore pri Lidli, že nie je tam jednoducho chodník a že nie sú riešené pešie a cyklistické 
ťahy, ale ani statická doprava a ani nadväznosť na mestskú hromadnú dopravu. Čiže náš 
názor je ten, že tento projekt by mal postúpiť ďalej a až keď bude vyriešená tá 
podmienka vyriešenia dopravnej obslužnosti v lokalite Pavlová hora. To znamená, 
riešenie ťahov cyklistických, peších a tak ďalej.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Hlási sa ešte niekto do diskusie? Pán 

poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem predrečníkovi. Chcem sa opýtať, lebo medzi bodmi je ťažké 

sa prihlásiť. Prosím info o tom, dokedy dnes rokujeme. Ďakujem. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Ja by som ešte poprosil vzhľadom na návrh, 

ktorý predniesol pán poslanec Rovinský, aby sa vyjadril pán Jerguš z ÚHA. 
 
p. Jerguš, vedúci referátu urbanizmu: Dobrý deň, teda opätovne. Pokúsim sa krátko vysvetliť. 

K tomuto územnému plánu zóny je tak isto odsúhlasené zadanie mestským 
zastupiteľstvom. Približne pred pol rokom sme ho predložili na schválenie a MZ ho 
schválilo. Čiže ideme v intenciách toho zadania, ktoré definuje riešené územie. A to je 
jedna vec. Je pravda, že tie dopravné väzby nie sú tuná plnohodnotne vyriešené, ale 
v časti doprava tohto územného plánu sú definované opatrenia, napríklad je tam 
predpísaná svetelná križovatka na križovatke Panoráma – cesta do Zdoby a sú tam aj 
ďalšie podrobné ... pre konkrétne územie, ktoré dávajú väčšiu istotu aj nám, 
obyvateľom mesta, ale aj tým, ktorí tam budú bývať. Takže ako to bude prerokované. Je 
ťažko predpísať tomu konkrétnemu územiu, priradiť vlastne vyvolané investície na 
križovatke napríklad, ktorá je o 500 metrov ďalej, pretože tá samotná doprava, ktorú 
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toto územie vyvoláva, nie je len sama. Hej. Takže tam je to privádzač aj od Zdoby, je 
tam Panoráma, sú tam ďalšie projekty, čiže súhlasíme s tým, že to územie treba doriešiť 
po dopravnej stránke, ale je na zváženie, že či tento územný plán zóny nás predsa len 
neposúva o kus bližšie k poznaniu tej lokality a nie úplne jasné, že či si pomôžeme, keď 
ho neschválime, ale budeme vlastne ako keby ho pozdržiavať. Existujú aj precedensy, 
že ja sám neviem v tomto, aká je ideálna taktika, lebo my sme to nachystali tak, ako sme 
najlepšie vedeli a ako sa to dalo dohodnúť s dotknutými organizáciami, so všetkými, 
dokonca MČ konkrétne k tomuto územiu, teraz k tomuto výkresu nedala ani žiadne 
pripomienky, ako čo sa považuje podľa zákona za súhlas, v podstate. Je pravda, že 
mestská časť pripomienkovala predtým to zadanie a tam zo šiestich pripomienok sme 
ich päť akceptovali a len tú vzdialenú križovatku sme nepriradili vlastne do toho 
procesu, lebo to jednoducho sa nedá odborne zdôvodniť. Sme mali požiadavku na 
prepojenie s MČ vlastne to je tiež krížom cez plot. Čiže nie je jasné, že všetky 
požiadavky, ktoré budeme mať a ktoré sú logické. Niektoré veci musí robiť aj mesto 
samo alebo mestská časť proste. Budem tam nejaký poplatok za rozvoj, keď sa tá 
výstavba bude rozvíjať a z toho poplatku za rozvoj sa nejaké veci budú financovať. Čiže 
nepovažujem možno za úplne ideálne spájať to do jedného uznesenia, ale odporúčal by 
som, aby sa zvlášť prijalo uznesenie, aby získal povedzme primátor mandát od 
zastupiteľstva rokovať o riešení týchto dopravných vzťahov. Ako to len na objasnenie 
toho. Existujú aj také precedensy, že čo sme riešili pri územnom pláne zóny Na 
Bankove, keď sa pamätáte s pánom Varholíkom. Okresné úrady a štátna správa si to 
vysvetľuje tak, že keď toto územie je zadefinované na výstavbu v platnom územnom 
pláne, čo je, tak developer ho môže rozvíjať aj bez toho, že by sme my schválili územný 
plán zóny. Keď developer preukáže, že my z hľadiska mesta robíme nejaké obštrukcie 
pri tom zabezpečovaní územného plánu, tak môže skúsiť postupovať proste napriek 
našim ako keby predstavám alebo našim požiadavkám mestským. Čiže je to skôr taká 
vec taktiky, ako vec toho územného plánovania, že ako sa to presne dosiahne, ale 
...treba tam tie dopravné vzťahy doriešiť, to súhlasíme. Ďakujem. Všetko.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. S faktickou pán poslanec Rovinský. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: No, nesúhlasím tuná s pánom Jergušom a dosť sa divím, že s tým 

vychádza teraz. Totiž, keď je to v územnom pláne veľkom, keď je zadefinované, že 
pred riešením tohoto územia musí byť vypracovaný územný plán zóny a toto v tomto 
prípade je, tak potom bez toho, aby bol vypracovaný územný plán zóny, v tom priestore 
sa budovať neveľmi dá a my sme vychádzali z toho. A bol tam aj pán starosta. 
Vychádzali sme z toho, že pokiaľ investor dostane súhlasné stanovisko, že sme územný 
plán zóny mu dali, tak on môže stavať a spätne už ho neprinútime k tomu, aby on 
nejaké problémy riešil. Práve preto ja nehovorím, že je to štandardné riešenie, ale práve 
preto, aby sme si nezarobili na problém do budúcnosti, tak sme navrhli to uznesenie ... 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem.  
 
p. Rovinský, poslanec MZ: ...tak ako sme ho navrhli. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Nasleduje starosta MČ Košickej Novej Vsi, 

pán starosta Krcho, nech sa páči. 
 
p. Krcho, starosta MČ Košice - Košická Nová Ves: Ďakujem veľmi pekne za slovo pán 

námestník. Aby som to trošku uviedol na pravú mieru, aj trošku priblížil tú lokalitu. 
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Stanovisko mestskej časti je, aby tento územný plán Pavlovej hory bol schválený, lebo 
máme záujem, aby sa MČ rozvíjala, to áno. Pracovalo sa na tom, s tým súhlasíme, ale 
na komisii dopravy som povedal po B, že je potrebné sa pozrieť na širšie vzťahy a 
súvislosti daného územia, aby nedošlo k takým chybám, ako došlo pri výstavbe sídliska 
Panoráma v MČ Vyšné Opátske, do ktorej nevedie ani jeden chodník, ani cyklochodník 
a tam sa  ináč ako autobusom a autom nedostanete. To isté - výstavba Lidla v našej 
mestskej časti, kde nie je ani jeden chodník. Preto stanoviská MČ boli k zadaniu, kde 
sme riešili širšie vzťahy a to riešenie dopravnej infraštruktúry a to je napojenie sa. Aby 
bolo jasné, jedná sa o napojenie - cesta prvej triedy I/19 Sečovská – Herlianska 
a odbočujeme na Zdobu, na zdobenskú cestu, cestu tretej triedy. Tento uzol pre 
mnohých z vás je možno známy alebo neznámy. Sú tam denné kolóny už teraz pri 
výstavbe Panorámy. Schválila sa Panoráma 6, čo mi je takisto divné, pretože Krajský 
dopravný inšpektorát s tým nesúhlasil. A ďalšia vec je, ak sa chcete dostať na Pavlovu 
horu, ktorá sa vybuduje a nebudú sa riešiť tieto širšie vzťahy, tak prístup na toto územie, 
ktoré je v katastrálnom území MČ, tým pádom je to MČ Košická Nová Ves, cesta tam 
je viac ako jeden kilometer po ceste prvej triedy, aby som vôbec ja s nejakou obsluhou 
v rámci zimnej, letnej, celoročnej údržby tam prišiel. Čo je nereálne. Preto jedna 
z pripomienok bolo riešenie celej lokality, pretože tam máme troch developerov, 
respektíve štyroch v danej, keď berieme tie širšie vzťahy - Panoráma, Pavlová hora, 
Zelená stráň a Shop Box. To sú štyria veľkí investori – developeri, ktorí majú zámer 
tam budovať a rozširovať sa. Preto pripomienka bola, nezabudnime, pripomínajme, aby 
toto mesto riešilo. Mestská časť nemá na to riešiť tam napojenie sa na cestu tretej triedy, 
riešiť svetelné križovatky. To predpokladám, že by malo byť v záujme mesta a časť 
cesty je tam aj Košický samosprávny kraj. Takže toľko k tomu, aby bolo jasné. Mestská 
časť je za to, za schválenie, ale to uznesenie tak, ako to povedal pán predseda komisie 
pán Rovinský, možno to bolo trošku zle naformulované, trebalo to dať po a) schvaľuje 
a po b) odporúča primátorovi, aby v rámci dajme tomu územného rozhodnutia skôr ako 
dôjde k výstavbe Pavlovej hory, aby tieto križovatky boli aspoň na 70 percent 
vyriešené. To znamená, vyriešenie križovatky Sečovská – Zdobenská, jednoducho 
povedané a prepojenie Zelenej stráne a Panorámy a súčasne aj Pavlovej hory. Asi toľko 
zatiaľ. Ak sú nejaké otázky, rád zodpoviem. Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Čiže, neviem teraz, keď som to správne 

pochopil pán starosta, tak uznesenie, ktoré pán Rovinský podľa vás navrhuje, že 
schvaľuje tento návrh, ale zároveň má k nemu nejaké pripomienky. Tak poprosím pána 
Rovinského, aby to teraz prípadne uviedol na pravú mieru. Hej. Ďakujem.  

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Takže, Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uvedený materiál 

schvaľuje s podmienkou prednostného vyriešenia dopravnej obslužnosti atď.. To 
znamená, vyslať signál, že áno schvaľujeme to, ale je potrebné, aby sa vyriešili tie 
vzťahy a po b) navrhuje uplatniť rovnaký, to je odkaz pre nás dovnútra, navrhuje 
uplatniť rovnaký postup pri ostatných zmenách územných plánov zón v iných 
lokalitách, kde si viacero súbežných developerských projektov vyžaduje spoločné a 
komplexné riešenie statickej a dynamickej dopravy. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Ak sa nikto ďalší už nehlási, poprosím teda 

návrhovú komisiu. Pán Rovinský už ide s uznesením.  
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Dobre, takže predkladáme návrh pána 

poslanca Rovinského: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných 
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právnych predpisov schvaľuje uvedený materiál s podmienkou: po a) prednostného 
vyriešenia dopravnej obslužnosti v lokalite Pavlova hora, takzvané riešenia peších 
ťahov, cyklodopravy a obslužnosti územia MHD, po b) navrhuje uplatniť rovnaký 
postup pri ostatných zmenách územného plánu v iných lokalitách, kde si viacero 
súbežných developerských projektov vyžaduje spoločné a komplexné riešenie statickej 
a dynamickej dopravy.“ Koniec návrhu. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Kolegovia tuná ma upozorňujú aj z právneho, aj 

z ÚHA, že buď ten návrh schvaľujeme alebo neschvaľujeme. To len také upozornenie, 
čo sa týka samotného návrhu. Nemyslím teraz ten návrh pána Rovinského, ale myslím 
návrh tej územnej zóny. Samotné pripomienky nemôžeme takýmto spôsobom pripájať, 
ale nech sa páči hlasujeme teda o návrhu pána poslanca Rovinského. 

 
Hlasovanie č. 52 -  za: 22, proti: 0, zdržali sa: 12 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prečítame aj pôvodný návrh návrhová komisia?  
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže pôvodný návrh: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov po A) berie na 
vedomie správu o postupe obstarania a prerokovania návrhu územného plánu zóny 
obytná zóna Pavlova hora Košická Nová Ves, po B) schvaľuje návrh územného plánu 
zóny, po C) žiada primátora mesta Košice zabezpečiť prostredníctvom odborne 
spôsobilej osoby pre obstarávanie predmetnej územnoplánovacej dokumentácie 
označenie textovej časti, vyhotovenie registračného listu a uloženie čistopisu územného 
plánu podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Teda hlasujeme aj o pôvodnom návrhu.  
 
Hlasovanie č. 53 -  za: 32, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh bol schválený.  

- - - 
 
Bod č. 14 
Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode „Územný plán zóny Košice - Myslava, 
Zmeny a doplnky č. 7/2021“ 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu č. 14 a otváram k tomuto bodu 

diskusiu. Pán poslanec Špak, nech sa páči. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Nedostal som odpoveď pán námestník na tú prvú otázku pred chvíľou, 

ale dozvieme sa na to, kedy končíme dneska, aby sme si vedeli zariadiť ďalší program 
a zajtrajšok. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, v pozvánke je uvedené 18:30. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Takže držíme sa toho. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Zatiaľ som nezaznamenal ani od žiadneho klubu ani 

od poslancov zmenu. 
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p. Špak, poslanec MZ: Dobre, to mi stačí. Ja by som chcel jednu vec upozorniť, čo prešiel aj s 

pánom hlavným architektom, tak tento bod bol prerušený, ale neviem ako sa mohlo stať, 
že nebol položený do komisie na nové prerokovanie. Takže my sme ho prerušili, mali sa 
tam upraviť veci, na základe ktorých sme ich prerušili, ale cez komisiu dopravy a 
výstavby neprešiel vôbec. To je informácia z mojej strany, ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Karabin, nech sa páči. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne slovo. Kolegovia, ja zastupujem MČ Myslavu, 

Pereš a Lorinčík, v tomto prípade Myslavu a verte mi, po tom, čo sme tento bod 
prerušili a myslím, že dobre, že sa ho vtedy prerušili, sa mi ozvalo zopár nespokojných 
obyvateľov Myslavy, ktorým som mailom vysvetlil, prečo sme tak konali. Jednoducho 
poslanci mali protichodné informácie z jednej alebo z druhej strany. Čo je ale novinkou 
alebo novinkou, ja som rád, že to tak je, nakoniec ten problém, kvôli ktorému to mohlo 
v starom roku padnúť, je vyriešený. Problém bol medzi dvoma rodinami. Rodina pána 
Gabštúra a vedľajšia susedka. Pokiaľ viem, tieto rodiny sa dohodli, boli na ÚHA-čku 
ich pripomienky, z jednej, druhej strany boli zapracované a boli akceptované. Čiže dnes 
už nebráni nič tomu, aby sme túto zmenu pre našich Myslavčanoch schválili. Čo ma ale 
mrzí, že v starom roku možno mohla samospráva myslieť aj trošičku promptnejšie 
konať a nenechať to tak, poviem otvorene, vyhniť, hej? Možno sme to už mohli v 
starom roku schváliť, ak by tie rodiny boli dohodnuté. Nevadí. Trocha času ubehlo, 
dnes sme tu, nie je s tým žiadny problém so schválením a navrhovaním tak, ako je to 
dnes v pláne. A teraz prečo to nebolo v nejakých komisiách veď kolegovia, aj ja som sa 
informovala na ÚHA-čku, my sme v tomto bode len prerušili rokovanie, len sme 
prerušili. Tie problémy, kvôli ktorým vlastne sme to pozastavili alebo prerušili, bol 
odstránený. Čiže dnes môžeme tento návrh prerokovať a verím, že aj schválime. 
Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Berberich, nech sa páči. 
 
p. Berberich, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Kolegyne, kolegovia, oslovil ma pán Štefan 

Varga, ktorý je zástupcom vlastníkov dotknutého územia, aby mohol predniesť nejaké 
svoje stanovisko, keďže boli teda z ich strany sú nejaké výhrady, vraj neboli 
zapracované ich pripomienky a pod. tak si dovolím vás požiadať, aby mohol vystúpiť. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Poprosím procedúru, zeleným. Nech sa páči pán 

poslanec Berberich, procedurálny návrh. 
 
p. Berberich, poslanec MZ: Takže poprosím kolegov poslancov a kolegyne, aby sme 

zahlasovali za možnosť vystúpenia pána Štefana Vargu. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Hlasujeme teda o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie č. 54 - za 25, proti 0, zdržali sa 2 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Poprosíme teda pána Štefana Vargu. Nech sa páči. 
 
p. Varga, občan mesta: Ďakujem za slovo. Vážený primátor, vážení poslanci, vážení 

viceprimátori, vážení prísediaci, v predchádzajúcom príspevku som nebol veľmi 
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odborný, možno aj účelovo, aby ste diskutovali ako o tejto téme vážnej, čo sa deje v 
Myslave a na ÚHA a podľa § 20 ods. 1 zákona číslo 50/1976, to je stavebný zákon o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku, zadanie obsahuje najmä hlavné ciele a 
požiadavky, ktoré doteraz sme nevideli a nemali vedomosť o nich ako vlastníci 
pozemkov pre rozšírenie zástavby Na Kope, o ktoré žiadame od roku 2009, kedy boli 
prvotné zmeny a doplnky tam a na susednej strane sa veselo ako najprv plánovali 
individuálna radová zástavba domov a potom sa rozšírila na radovú zástavbu. Takže zo 
75 domov 150 a nám starosta ako predchádzajúci neviem, Gabštúr alebo kto tam bol v 
tom čase hovoril, že proste my potrebujeme ako riešiť cez KVP, hej, ako v tom čase bol 
ako starosta pán Rusnák, on vie tie problémy, aj pán Filipko bol viceprimátor v tom 
čase sme sa rozprávali, takže také bla bla bla, hej, nikde na papieri žiadne zadania, 
žiadne štúdie ako dopravné alebo aké, aby to vyvrátili, tak ako pani starostka v 
Myslave, čo som čítal, že bojuje tam v záplavovom území, aby ľudia budovali a tam sú 
zákony, vodný zákon nech si prečíta pani starostka, aby vedela, o čom to je, žiadne 
netreba štúdie ani zadania, ani robiť, ani platiť, ani dokazovať, proste je tu zákon a 
ideme podľa toho. Tak ako stavebný zákon, hej, číslo 50 a potom je tu ešte nadväzuje na 
to zadanie § 20 stavebného zákona ods. 1 nadväzuje § 8 ods. 3 vyhlášky č. 55/2001 
ministerstvo životného prostredia územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej 
dokumentácii a vlastne zo stavebného zákona § 140 sa nadväzuje aj správny poriadok a 
tam je v správnom poriadku sa jasne hovorí § 14 ods. 1 a 2 ako poškodzovanie iných 
práv. A toto nikto neberie do úvahy. Oni dokonca tvrdia ako písomne, už teraz nechcem 
spomenúť mená, lebo to všetci sú asi vinní podľa toho, že vlastne oni idú mimo 
správneho poriadku, mimo § 140, ktorý záväzne hovorí sa ako na ten stavebný zákon, 
hej, to je všetko jedno s druhým ako ustanovenia. Proste oni nevedia zákony, je tu 
svojvôľa, hej, arogancia tých úradníkov a asi treba sa s nimi rozlúčiť. Aj tu pán Jerguš 
hovoril, ja mám, čítam tú smernicu z ministerstva dopravy, hej, aj ako z roku 2019, 5. 
apríla vydaná. Ja idem už podľa smerníc ministerstva dopravy, ktoré by mali čítať tí, čo 
robia s tým, hej, to už na ÚHA a neviem, či pán nový tento vie o nejakých smerniciach, 
pán Kropp, áno a čo pán Jerguš závažne povedal, že developeri si môžu robiť, čo chcú, 
keď je biela plocha, keď nie je v územnom pláne. Tak ako namietal pán Rovinský, má 
pravdu, tu smerniciach sa píše jednoznačne, nemôže developer nič robiť, keď nie je 
územný plán, ani nemôžu robiť na bielych plochách, keď nie je HSA zmeny a doplnky 
územného plánu. To sú všetko ako alfa omega, keď toto nevie, nech ide preč. To už 
jedno, že kto, pán Kropp. To nemyslím na vás, ale fakt ako treba manuál na tých 
pracovníkov urobiť, hej, oni majú podľa tých smerníc vychádzať v ústrety. Z 3. mája ... 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán Varga, poprosím vás, 40 sekúnd ešte. 
 
p. Varga, občan mesta: Z 3. mája 2021 je ďalšia smernica o územnom plánovaní, ktorý už tu 

nebudem čítať, ale fakt ako proste tam je v ústreti, že keď nie je, keď je HSA a nie je 
zmena a zmeny a doplnky, tak územným rozhodnutím sa robí v HSA. Veď my tam 
máme zástavbu v HSA. Nás nikto nemôže, ani zelené plochy pre developerov 
považovať, my sme teraz tam obeť. Zelené plochy máme pre nahromadené radové 
domy. Toto je absurdné, aby riešiteľ počítal s tým ... 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. 
 
p. Varga, občan mesta: v urbanistických štúdiách a tak ďalej. Takže treba to brať do úvahy 

všetko, lebo toto fakt ako je v rozpore. 
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pán Varga. Nasleduje prihlásený do diskusie, 
ak správne vidím pani starostka MČ Myslava. Nech sa páč. 

 
p. Šimková, starostka MČ Košice – Myslava: Ďakujem pekne slovo. Vážené pani poslankyne, 

vážení poslanci, ja len veľmi stručne k tejto problematike zmeny a doplnky. Podnety od 
občanov zhromažďujeme 10 rokov. Od roku 2019 pracujeme na procese tvorby zmien a 
doplnkov tohto územného plánu. V podstate snažili sme sa pri tvorbe vyhovieť všetkým 
obyvateľom, ako vystúpil pán Varga, troškou sa budem snažiť vám objasniť túto 
situáciu. Zastupuje majiteľov pozemkov, sú to väčšinou trávnaté porasty, polia, ktoré sú 
v extraviláne MČ a požiadavka bola rozšíriť alebo teda otvoriť územný plán a rozšíriť 
lokalitu Na Kope. Uznesením z druhého rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej 
časti Košice - Myslava konaného dňa 12.06.2019 miestne zastupiteľstvo MČ prijalo 
uznesenie číslo 22, kde Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Myslava berie na vedomie 
informáciu starostke o pripravovaných zmenách a doplnkov územného plánu, po b) 
schvaľuje zákaz ďalšieho rozširovania územného plánu a možnosti výstavby Na Kope 
pred tým, než bude vybudovaná a spojazdnená na nová prepojovacia komunikácia 
medzi lokalitou Kopa a MČ KVP. V bode c) berie na vedomie požiadavku od občanov 
na vybudovanie komunikácií. Toto uznesenie schválilo všetkých 5 poslancov. Čiže toto 
je dôvod, prečo požiadavka, ktorá tu bola predložená pre mnohými a mnohými rokmi, 
nebola jednoducho schválená miestnym zastupiteľstvom. Je tu presne definovaný ten 
dôvod, prečo. Kopa je najkritickejšou lokalitou v Myslave z dopravného hľadiska. 
Vieme o čo ide, takže v podstate toto je tá odpoveď. Ďalej pán Varga v podstate ja teraz 
po rokoch prvýkrát počujem jeho nejaký vstup. On a zástupcovia alebo teda majitelia 
pozemkov, ktorých zastupuje sa absolútne nezúčastnili procesu tvorby a 
pripomienkovania zmien a doplnkov územného plánu. Takže už to tu bolo spomínané, 
myslím, že to povedal pán riaditeľ, bol tu aj priestor, v tomto je v tomto procese nebola 
žiadna takáto požiadavka vznesená. Takže tu by som vás prosila, aby skutočne ste 
podporili a schválili návrh zmien a doplnkov územného plánu zóny Myslava v 
predloženom znení, ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Keďže sa nikto ďalší do diskusie nehlási, 

poprosím teda návrhovú komisiu o prednesenie návrhu. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa príslušných právnych predpisov berie na vedomie Správu o postupe obstarávania 
a o prerokovaní návrhu ÚPN Zóny Myslava, schvaľuje Územný plán zóny Košice – 
Myslava a žiada primátora mesta Košice zabezpečiť v spolupráci s odborne spôsobilou 
osobou pre obstarávanie predmetnej územnoplánovacej dokumentácie označenie 
textovej časti, uloženie územnoplánovacej dokumentácie a vyhotovenie registračného 
listu v zmysle predloženého návrhu.“ 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Hlasujeme o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie č. 55 -  za 26, proti 0, zdržalo sa 5 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Tento návrh bol schválený. 

Dámy a páni, kolegovia, na záver týchto niekoľkých bodov o územných plánoch a ich 
zmenách, ešte poprosil pán hlavný architekt pán Kropp o slovo, aby vás mohol osloviť. 
Nech sa páči. 
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p. Kropp, hlavný architekt mesta: Dekuji. Vážené dámy, vážení pánové, ja jsem velice 
pozorne vnímal vaši kritiku, co se týče úloh Útvaru hlavního architekta. Ja nemúžu říct 
za té 4 měsíce a to bych chtěl tady jasne říct, že by kolegové, kterí tam už dlouhodobě 
pracují, že by snažili se nějakým spůsobem blokovat rozvoji města a vaše plány. To 
opravdu není vo blokování, ale je to spíš o tom, jak jsou tady nastavení procesy. Útvar 
hlavního architekta nejenomže je presonálne velice nízce obsazen, ale má mnoho, 
mnoho problému s tým, že de facto neexistuje nebo je tady absenci proste základních 
koncepčních dokumentu. Ja vnímám kritiku, co se týč parkovaích míst, ale tak ty 
parkovací místa, ty nemůže Útvar hlavního architekta ješte dál jako znovu vytvořit. Ale 
tady potřebujete parkovací politiku, která ten prostor začne kultivovať. To není vo tom, 
že se udělají parkovací místa, kde se udelá propustnej jako terén, kde může se vsakovať 
voda. Ale tady jde opravdu o to, aby se začlo koncepčne řešit parkování a to není jenom 
jedna městska časť, to jsou všetky městské časti. Dlouhodobá absence nového 
územního plánu znamená, že všetko těmi zmeny a doplnkami. I to není udržitelné, 
pretože ty přeshy, kterí jednotlivé záměry nebo jednotlivé uzemí mají, se musí řešiť 
v celku a v koncepci. A proto bych jsi strašne přál, abych jsme si tohlecto všichni 
uvědomili a začli opravdu koncepčne o tom rozvoji tohto města přemýšlet. Ja jsi 
uvědomuji ješte jednu velice důležitou věc, že tady schází opravdu i absence dobré 
komunikace a příme komunikace. Tohlecto bych chtěl změnit, během dalších 3 týdnu 
plánujeme s vámi se zastupiteli a se zástupci městských částí nebo se starostmi opravdu 
první meeting... 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Poprosím vás kolegovia, trošku kľud v sále. 
 
p. Kropp, hlavný architekt mesta: ...na kterém bychom si chtěli opravdu s vámi tydlecti věci 

jasne ujasnit. Takže jěste jednou. Ja jsem velice dobře vnímal vaši kritiku, s tou kritikou 
chceme taky samozřejmě pracovat, chceme věci vylepšovat, ale je mnoho věcí, o 
ktorých se  tady dneska mnoho hovořilo, kterí nejsou v síle Útvaru hlavního architekta, 
dokaď se na tom neschodneme, jakým směrem se vůbec chceme vydat. Takže děkuji 
ještě jednou mnohokrát a přeju ještě hezký čas tady, naschledanou. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Lipták s faktickou. 
 
p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Mám jednu otázočku a dve 

prosby. Tá jedna otázočka je, pán hlavnej architekt, keď bola spracovaná urbanistická 
štúdia, ktorá sa niekedy považuje aj za územný plán zóny, mala byť podľa vás 
zohľadnená aj v materiáloch územného plánu zóny Grot IV? Celý rok sa na tej 
urbanistickej štúdii pracovalo, dohodlo sa a aj tak sa nepretransformovala do územného 
plánu zóny. Nemusíte my odpovedať, mám ja to na to svoj názor, nebudem vás tu teraz 
trošku mučiť. Dve veci mám ešte ku vám prosby. Mesto Košice vydáva podľa mňa 
zbytočný časopis Košice v skratke,, ale keď už to vychádza, ocenil by som, keby keď 
budú zverejnené materiály, ktoré môžu pripomienkovať občania napr. územným 
plánom, dajte im tam tú informáciu, ten nákres, že obyvatelia Myslavy toto môžete 
pripomienkovať, tu je návrh, tu je linka na webstránku mesta Košice, poprosíme vás do 
konca xy mesiaca môžete zaslať pripomienky a najväčšiu prosbu mám, ktorú jak 
papagáj s Lacom Rovinským opakujeme minimálne 10 rokov, MUSES to je Mestský 
ústav systému ekologickej stability, podľa ktorého aj to Pľuvatko je chránené aj 
s okolím, prosím vás, pretransformujte to konečne do územného plánu, pretože keď 
stavebný úrad vydáva stavebné povolenia a nevidí MUSES v územnom pláne, tak on 
nevidí vôbec ten MUSES a ho nezaujíma. 
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. S procedurálnym návrhom pán poslanec 

Schwarcz. 
 
p. Kropp, hlavný architekt mesta Košice: Ja to všecko tohlecto vnímam. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán hlavný architekt, dobehneme faktické a 

už ukončíme. Sám ste povedal, že bude priestor na diskusiu aj s poslancami mimo 
rokovania zastupiteľstva. Nech sa páči pán poslanec Schwarcz. 

 
p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem. Ja sa ospravedlňujem, som myslel, že to nebudem 

musieť tak to urobiť, ale chcem vás poprosiť o empatiu, chcel by som procedurálnym 
návrhom požiadať, aby sa dnes rokovalo minimálne do ukončenia bodu 15, ktorý ma 
traumatizuje od septembra, rád by som ho mal za sebou a keďže sa tu rozvinula opäť 
diskusia, tak som stratil istotu, že to stihneme do... 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: ... tieto dve faktické a ideme rovno bod 15. 
 
p. Schwarcz, poslanec MZ: Určite? 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Áno. 
 
p. Schwarcz, poslanec MZ: Hej, no, ďakujem. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Filipko, poprosím do minúty. Nech sa 

páči. 
 
p. Filipko, poslanec MZ: Pán námestník, ja len chcem pripomenúť. V bode číslo 10 som 

položil otázku, že žiadam odpovede od ÚHA. Pán hlavný architekt má v istom momente 
ani nepočúval, lebo rozprával s pánom primátorom. Prosím o písomnú odpoveď na 
otázky, ktoré som v diskusii vzniesol, lebo neboli zodpovedané, ďakujem pekne. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, keď môžem poprosiť, aby boli jasne 

zodpovedané, keď ich možno napíšete do nejakého e-mailu, bude to dobré. Pán 
poslanec Ténai predsa len s procedúrou, nech sa páči. 

 
p. Ténai, poslanec MZ: Pán námestník, ja by som si dovolil len poznámku na okraj. Uzavreli 

sme bod 14 hlasovaním, prijali sme návrh uznesenia, neviem v akom sme práve bode. 
Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za neprocedúru, prosím pána poslanca Ihnáta 

do jednej minúty. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno veľmi rýchlo, ďakujem veľmi pekne. Pán inžinier Kropp, prosím 

vás veľmi pekne, pozrite sa na ten parkovací dom na Pekinskej ulici, aby sme sa 
konečne pohli cez tú overovaciu štúdiu, ďakujem veľmi pekne, to je všetko. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ja sa ospravedlňujem, že som vás zdržal kolegovia 

keďže po niekoľkých bodoch pán hlavný architekt mesta Košice chcel vás osloviť a ja 
som to nestihol zaradiť pred hlasovanie. 
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- - - 
 
Bod č. 15 
Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode „Informácia o činnosti Komisie 
na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov MZ 
v Košiciach“ 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem prechádzame teda k bodu č. 15 a otváram 

diskusiu. Neviem, či sa vyjadrí priamo pán predseda komisie, zároveň všetkých 
poslancov upozorňujem, že už máme marec, tzn. do konca mesiaca opäť majetkové 
priznanie. Pardon, apríla, ospravedlňujem sa. Nech sa páči pán poslanec Hlinka. 

 
p. Hlinka, poslanec MZ: Tak ďakujem, ďakujem za slovo. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Poprosím, poprosím kľud. Pán poslanec Hlinka nech 

sa páči. 
 
p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem ešte raz za slovo. Poprosím o pozornosť. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Poprosím kľud v sále. 
 
p. Hlinka, poslanec MZ: Budem sa snažiť byť stručný, ale predsa len chcem niekoľko viet 

povedať k tomuto materiálu. Takže v decembri šestnásteho komisia informovala 
zastupiteľstvo o podnete na porušenie ústavného zákona 357/2004 a to konkrétne 
článku 4 odsek 2 písm. c) ústavného zákona a to konkrétne ten podnet smeroval voči 
nášmu kolegovi poslancovi Robertovi Schwarczovi, že na základe zmlúv a s mestom 
Košice, ako aj s ním zriadenou organizáciou týmto subjektom ako sebe alebo obchodnej 
spoločnosti jeho manželky poskytoval pre mesto Košice služby, ktoré podľa podnetu 
nie sú v súlade s čl. 4 ods. 2, ktorý sleduje predovšetkým všeobecný zákaz pre 
verejných funkcionárov uprednostniť osobný záujem pred záujmom verejným, ktorý je 
vlastne zmyslom a účelom tohto ústavného zákona. Poslanec bol vyzvaný, aby v 
predmetnej veci sa vyjadril, predložil jednak písomné vyjadrenie komisii a zároveň sa 
zúčastnil aj osobne na rokovaní komisie za účelom podania ďalších vysvetlení. Uviedol, 
že v prípade namietaných aktivít nielenže nedosahoval zisk, ale účtoval mestu len časť 
svojich nákladov a teda z jeho pohľadu podujatia mesta ešte aj vlastne dotoval. Okrem 
iného išlo o služby, ktoré poskytoval mestu alebo jeho organizácií dlhodobo už pred 
zložením sľubu poslanca. Komisia požiadala ministerstvo spravodlivosti o istý výklad 
alebo stanovisko k tomuto prípadu. Komisia dostala asi také stanovisko z ministerstva 
spravodlivosti, že sa prikláňa ku gramatickému výkladu tohto článku ústavného zákona, 
avšak poukazuje na potrebu v danom prípade skúmať konkrétnu činnosť poslanca vo 
všetkých súvislostiach a poukázalo tiež na možnosť komisie zvoliť si aj iný druh 
výkladu. Komisia požiadala aj o súčinnosť Radu pre etiku volených predstaviteľov 
mesta Košice, aby táto rada posúdila predmetné aktivity poslanca z hľadiska súladu so 
zásadami a princípmi etického kódexu volených predstaviteľov samosprávy mesta. 
Rada pre etiku skonštatovala, že konanie poslanca Schwarcza, ktoré je predmetom 
podnetu, nie je v rozpore so zásadami a princípmi etického kódexu volených 
predstaviteľov. Takže komisia na ochranu verejného záujmu po prehodnotení všetkých 
týchto uvedených stanovísk, ako aj po zohľadnení konkrétneho konania poslanca prijala 
uznesenie, v ktorom nenavrhuje začatie konania podľa čl. 9 ústavného zákona a to z 
toho dôvodu v podstate, že v danom prípade sa jednalo o aktivity a služby, ktoré 
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poslanec poskytoval mestu aj pred vznikom poslaneckého mandátu a teda nedošlo počas 
trvania mandátu k tomu, aby sprostredkúval respektíve sám sa uchádzal o zákazky a aj 
vzhľadom na to, že konanie poslanca bolo v záujme mesta, tak nie je v jeho vlastnom 
súkromnom záujme, berúc do úvahy svojím spôsobom než ziskovosť pre poskytovanie 
predmetných služieb, takže z tohto dôvodu takéto uznesenie komisia prijala a takéto 
odporúčanie vám vlastne teraz som tlmočil. Hlasovanie bolo 9 členov za, nikto sa 
nezdržal, nikto nebol proti, 1 člen nehlasoval. Ďalej máme tu v tejto informácii, ktorú 
ste ináč apropo dostali v piatok, dodatočné zaslanie materiálu z organizačného referátu, 
posúdenie súladu odmeňovania poslancov za členstvo v orgánoch právnických osôb. 
Mesto Košice listom z januára tohto roku požiadalo Komisiu na ochranu verejného 
záujmu ako poradný orgán MZ vo veci ústavného zákona, aby zaujala stanovisko k 
otázke súladu odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva za členstvo v 
dozorných radách obchodných spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou mesta. 
Problematika možnosti či nemožnosti odmeňovania poslancov v tejto súvislosti je v 
prepojení s aplikáciou čl. 5 ods. 5 ústavného zákona. Ústavný zákon zakazuje v 
odsekoch 2 a 3 verejným činiteľom podnikať a byť členmi orgánoch právnických osôb 
zriadených na výkon podnikateľskej činnosti. Tento zákaz sa však na poslancov MZ v 
zmysle ods. 6 nevzťahuje. Potom ods. 4 ustanovuje výnimky zo zákazu odsekov 2 a 3. 
Keďže na poslancov sa nevzťahujú zákazy odsekov 2 a 3, nevzťahuje sa na nich ani 
výnimka stanovená v ods. 4. Následne ods. 5 zakazuje poberať odmenu za činnosti 
podľa ods. 4. Avšak poslanci ani nevykonávajú činnosti podľa ods. 4 ako výnimky zo 
zákazov ods. 2 a 3, keďže na nich sa ods. 4 nevzťahuje. Teda možno dospieť k záveru 
alebo k názoru, že zákaz poberať odmenu za činnosti podľa ods. 4 sa na poslancov 
Mestského zastupiteľstva v Košiciach nevzťahuje a teda poberanie odmeny za členstvo 
v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou mesta nie je v rozpore s ústavným 
zákonom. Tento výklad je podporený aj skutočnosťou, že členstvo v dozorných radách 
spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou mesta nie je nevyhnutne súčasťou 
výkonu mandátu poslanca MZ a teda odmena za prácu v dozornej rade nie je ani 
zahrnutá v poslaneckej odmene. Z uvedeného dôvodu komisia prijala uznesenie, v tom 
znení v podstate ako som povedal, že zastávame názor, právny názor, že zákaz poberať 
odmenu za členstvo v orgánoch právnických osôb sa na poslancov MZ nevzťahuje. 
Toto uznesenie bolo prijaté hlasovaním 9 za, nik sa nezdržal a nik nebol proti, 1 člen 
nehlasoval. Tak ako pán viceprimátor spomenul, blíži sa obdobie podávania písomných 
oznámení poslancov podľa čl. 7 ústavného zákona. Táto povinnosť je do 30. apríla. 
Nielenže treba podať písomné oznámenie, ale treba aj priložiť kópiu podaného 
daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok. 
Termín je to koncom marca alebo iný doklad vydávaný na daňové účely obsahujúci 
sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok. 
Tlačivá oznámení sú zverejnené na webovej stránke mesta Košice v časti mestské 
zastupiteľstvo a v položke Informácie. Z týchto dôvodov navrhujem dnešnému 
zastupiteľstvu prijať uznesenie, aby túto informáciu o činnosti komisie, tak ako som ju 
doplnil, vzalo na vedomie. Všetko. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Djordjevič, nech sa 

páči. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán námestník. Ja som rád, pán predseda, že v 

tomto prípade ste sa už konečne obrátili aj na inštitúcie ako ministerstvo spravodlivosti 
alebo výbor Národnej rady, lebo v iných prípadoch to tak nebolo a v predchádzajúcich 
konaniach dokonca bolo toto zastupiteľstvo zavedené, hej, že niekto nedával odklad a 



111 

 

prerušenie živnosti a potom sa na okresnom úrade s info zákonom zistilo, že podával to 
osobne a de facto zaviedol celé zastupiteľstvo. To len chcem ukázať a podotknúť, že 
tento zákon je totálne nedokonalý a v podstate toto zastupiteľstvo má v sebe takú a 
nielen toto, každé jedno, takú moc, že aj keby videlo, že niekto poruší a tí poslanci 
odhlasujú, áno, oni s tým pocitom budú žiť, ale majú takú silu, že svojím uznesením 
MZ môže povedať na kohokoľvek, že porušil, že neporušil. A to, že je to tak napísané a 
že tam nie je žiaden odvolávací vlastne orgán na uznesenie, žiaden vlastne okrem 
a pardon. Len ten, kto by bol ako uznaný za de facto vinného, ten sa môže odvolať na 
ústavný súd. Ale napríklad ja ako oznamovateľ, keď komisia alebo zastupiteľstvo 
neuznalo pochybenie, tak nemá ten oznamovateľ alebo ktokoľvek kto upozorní na 
porušenie tohto zákona, o porušenie tohto zákona, nemá sa kde odvolať. Čiže čo som 
tým chcel povedať v súvislosti napr. s pánom Schwarczom je, že pán Schwarcz vedome 
nič neporušil a oproti tomu o kom hovorím, naozaj je úplne v poriadku a de facto šetril 
MZ alebo mestu Košice peniaze, lebo to som čítal, je to tak. Samozrejme moje 
odporučenie je, aby pokračoval v tom naďalej v zmysle tých cenových úľav, aby stále 
vedel obhájiť svoju pozíciu tým, že poskytol buď najlepšiu cenu na trhu alebo poskytol 
nejakú zľavu. Keď chce takto pomáhať mestu, tak nech v tom pokračuje, hej, aby to 
bolo obhájiteľné. Čiže som ochotný akože zobrať činnosť komisie v tomto prípade dnes 
na vedomie, ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: S faktickou pán poslanec a predseda komisie pán 

Hlinka. 
 
p. Hlinka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Takže ešte dôvetok k predrečníkovi. 

Treba si uvedomiť, že táto komisia je tak, ako aj iné komisie poradným orgánom MZ a 
či sa začne nejaké konanie za porušenie ústavného zákona alebo nie je, vždy je to vecou 
kompetencie mestského zastupiteľstva. A to rozhodnutie, ak by bolo prijaté pozitívne, 
že sa začína konanie, vyhotovuje z poverenia mesta Košice vlastne táto komisia v mene 
mesta a je voči tomu možné sa odvolať na Ústavný súd. Takže nie je to tak, že by to 
nebolo nijako. No a opačne rozhodne MZ napr. teraz som navrhol, aby sa nezačínalo 
konanie z pohľadu uznesenia komisie, ak sa vy s tým stotožníte, tak ste to akceptovali. 
Ak sa niekto myslí, že treba začať konanie neznamená, že keď komisia navrhla mojimi 
v tejto informácii, nezačať konanie a vy začnete konanie, tak je to vždy v zodpovednosti 
mestského zastupiteľstva, nie komisie. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Karabin 

s príspevkom, nech sa páči. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja ďakujem kolegovi Schwarczovi za preposlanie 

jeho písomného vyjadrenia. Myslím, že to pochopili všetci. Prečo sa teraz ozývam? 
Som predsedom občianskeho združenia Pomoc Perešu, som zároveň poslancom 
a starostom. Idú voľby, volebná kampaň s rovnako ako kolega Schwarcz teraz môžem aj 
ja očakávať podobný podnet na svoju osobu práve preto, že som predsedom 
občianskeho združenia, ktoré požičiava pivné sety, to sú lavice a stoly, požičiava 
pódium, mobilné pódium so strechou, s prestrešením aj pre MČ Košice – Pereš, 
samozrejme bezplatne. Takže tie podnety tu budú možno na každého z nás, ktorý má 
nejaké združenie, ktorý je predsedom združenia alebo konateľom nejakej eseročky. Nič 
za tým iné netreba hľadať, ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Ak sa nikto ďalší nehlási... chcem sa opýtať, 
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pán predseda, dávali ste pán predseda Hlinka, dávali ste návrh na uznesenie? Bol? Pán 
predseda, dávali ste návrh na uznesenie? 

 
p. Hlinka, poslanec MZ: Áno, už som ho prečítal. Tam je v tejto informácii napísaný. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Tak poprosím teda návrhovú komisiu. 
 
p. Hlinka, poslanec MZ: Čiže ja som ho nečítal, pardon, hej, bo je v materiáloch doručených. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Poprosím teda návrhovú komisiu. 
 
p. Šaňa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v 

zmysle príslušných právnych predpisov berie na vedomie Informáciu o činnosti 
Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov 
Mestského zastupiteľstva v Košiciach.“ 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, hlasujeme o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie č. 56 -  za 33, proti 0, zdržali sa 2 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Tento návrh bol schválený. 

- - - 
 
Bod č. 16 
Oprava prejazdného úseku z MČ Košice - Krásna cez obec Košická Polianka v súvislosti 
s rekonštrukciou Slaneckej cesty – informácia o postupe a aktualizácia uznesenia MZ  
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Otváram k bodu č. 16 diskusiu. Ak sa nikto nehlási, 

uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v 

zmysle príslušných právnych predpisov po a) berie na vedomie informáciu o postupe vo 
veci opravy prejazdného úseku z Mestskej časti Košice - Krásna cez obec Košická 
Polianka v súvislosti s rekonštrukciou Slaneckej cesty, po b) mení uznesenie Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach číslo 877 zo dňa 17.12.2021 v časti A. podľa predloženého 
návrhu.“ 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Nech sa páči, hlasujme o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie č. 57 -  za 35, proti 0, zdržal sa 1 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Tento návrh bol schválený. 

- - - 
 
Bod č. 17 
Správa náčelníka Mestskej polície mesta Košice o činnosti a odpočet plnenia koncepcie 
riadenia a rozvoja Mestskej polície 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Nech sa páči dávam týmto slovo pánovi náčelníkovi, 

aby uviedol v krátkosti svoj materiál pod bodom č. 17 a potom prípadné otázky. Nech 
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sa páči. 
 
p. Pavelčák, náčelník MsP: Pán námestník, vážené poslankyne, vážení páni poslanci, dostali 

ste správu v písomnej podobe, tak pre krátkosť času pokiaľ sú nejaké pripomienky, tak 
ich rád alebo dotazy, tak ich rád zodpoviem. Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Otváram teda diskusiu. Nech sa páči pán poslanec 

Lörinc a potom pôjde pán poslanec Karaffa. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán náčelník v roku 2019 - 2020 v 

novej koncepcii po vašom nástupe bol prezentovaný projekt Bezpečná Terasa ako 
pilotný projekt pre mesto Košice, kde boli robené nejaké úkony a bol pripravený 
projekt. Ja som sa na to pýtal v roku 2020, potom v priebehu, že ako to bude s inými 
mestskými časťami. Bolo mi odpovedané vtedy vami pri tejto správe, že analyzujete a 
bude to teda vyhodnotené. Čiže rád by som sa spýtal, že aké sú výsledky tohto pilotného 
projektu po dvoch rokoch a kedy môžeme očakávať projekt Bezpečné KVP alebo 
Bezpečné Ťahanovce, Bezpečný Juh. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ja poprosím, prejdeme najprv zopár otázok a potom. 

Nech sa páči pán poslanec Lipták.  
 
p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja mám 3 otázočky. My pred rokom riešili... 

počkám, nech si zapíše tú Bezpečnú Terasu ...dobre ... tak a môžeš pokračovať v písaní 
pán náčelník ... my sme pred rokom, rokom a pol spolu aj so šéfom polície Starého 
mesta rieši letné záhrady a problém bol v tom, že niektoré letné záhrady zaberali oveľa 
väčšiu plochu, ako mali mať podľa povolenia. Moja otázka znie len, či sa niečo robilo 
vo vzťahu k zmene alebo k úprave tých podmienok, čo sa týka väčších špecifikácií atď. 
Potom sa chcem opýtať, ako je to s parkovaním dodávok na Terase? Dostal som takú 
zaujímavú mailovú korešpondenciu medzi MsP a jedným pánom a pretože na Terase 
parkujú niektoré dodávky aj normálne parkoviskách, podľa mňa na ktorý by nemali 
parkovať, bolo povedané tomu pánovi, že tam parkuje, pretože to je nejaký súkromný 
pozemok, tak potom som bol ja zapojený do tej komunikácie s tým pánom, tak som mu 
povedal, nech sa opýta, či na súkromných pozemkoch dopravné predpisy neplatia, lebo 
potom na Ťahanovciach by potom bolo eldorádo. A posledná vecička, čo sa chcem 
opýtať, ako je to mestská polícia mačky a karantény? Aj keď v tomto je MsP, dá sa 
povedať nevinne, ale na druhej strane môžete robiť odchyty a preto sa chcem opýtať, 
aký je stav a kde tie mačky, ktoré nevieme zistiť majiteľov, kde končia okrem útulkov, 
lebo by mali skončiť v karanténe a ja mám také informácie, že taká karanténa stále 
neexistuje v Košiciach na mačky, čiže to je otázočka a potom takú Bielocerkevskú 
a kamióny na Popradskej si potom doriešime inokedy. Nebudem to tu zdržiavať. 
Ďakujem pekne. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Nech sa páči pani poslankyňa Adamčíková. 
 
p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja mám v tomto bode je návrh 

uznesenia: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 zákona 
č. 401/1990 Zbierky o meste Košice v znení neskorších predpisov žiada primátora 
mesta Košice, aby v súčinnosti s náčelníkom Mestskej polície Košice zabezpečil 
zriadenie samostatnej stanice Mestskej polície Košice Luník IX s vlastným územným 
členením Luníka IX z dôvodu zefektívnenia práce Mestskej polície stanice Sídlisko 
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KVP. Týmto zriadením osobitnej stanice by sa znížil počet výjazdov Mestskej polície 
Košice stanice KVP ako poriadkového útvaru na Luník IX za účelom riešenia 
problematiky čistoty, verejných priestranstiev, vyhadzovania odpadu pod okná, dohľad 
nad verejným poriadkom, výtržníctvo, asistencie pri výbere poplatkov za energiu a vodu 
atď., atď. Nemusím ani celú túto dôvodovú správu čítať. Ďakujem veľmi pekne za 
podporu. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Karaffa. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja sa nechcem nejak venovať samotnej 

správe, len v posledných mesiacoch a ja som sa už aj v minulosti vyjadril podporne na 
adresu MsP, v posledných mesiacoch to cítim, že tej kritiky a podľa mňa aj nie 
oprávnenej, je veľa a vnímam, že za posledné roky sa tá práca MsP zlepšuje a že tá 
snaha je väčšia. Samozrejme je potrebné to vnímať aj v kontexte tej legislatívy. Nie 
všetci celkom rozumejú tomu, aké úlohy plní MsP, čo môže a čo nemôže a nie je to 
také, ako sa to ukazuje v americkom filme, že nabehnú a vyriešia. A ja by som chcel aj 
touto cestou, škoda, že tu nesedí jeden náš kolega, ktorý už viackrát sa vyjadril dosť 
negatívne na adresu príslušníkov MsP, ja by som chcel aj touto cestou vyjadriť teda 
podporu za prácu, ktorú robia príslušníci MsP, je to práca náročná, nie je to práca, ktorá 
by bola až tak lukratívne platená a síce, kto robí, robí aj chyby a určite dochádza aj k 
určitým možno konaniam alebo nejakým nedostatkom, ale všetky tie nedostatky sa dajú 
odstrániť a keď sa slušne komunikuje, tak sa dajú nájsť riešenia a dá sa tá práca 
zlepšovať. Čiže ja by som chcel tento priestor využiť na to, že by som chcel poďakovať 
MsP a pánovi náčelníkovi za tú prácu, ktorú robia, lebo vieme veľmi dobre, že 
najbližšie dni, týždne, mesiace budú ešte náročnejšie pre prácu MsP. Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: S faktickou pán poslanec Djordjevič, a pán poslanec 

Vrchota. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Budem reagovať na kolegu 

Karaffu, ktorý zrejme mal na mysli starostu Starého Mesta pána Petrovčika, takže 
chcem sa vás pán náčelník opýtať, že či pán Petrovčík má na vás číslo ... má, hej, lebo 
zvykne to robiť takou postupnosťou, že najprv zaútočí na MsP, potom verejnosť tam 
kope do policajtov, ktorí naozaj robia za pár stovák v mraze v počasí nečase, či cez deň, 
či v noci ...na Facebooku útočí a vlastne to bol tam problém aj v tom, že údajne 
pokutovali na nejakom, teda nie na nejako, ale kruhovom parkovisku pri Starej radnici, 
čo si myslím, že pán riaditeľ veľmi rýchlo operatívne vyriešil, ale za to už poďakovanie 
na sociálnej sieti, teda zrejme aj prišlo, ale hej hovorím lepšie si myslím, že zavolať ako 
zverejňovať príspevok a posledná veta, že pán náčelník, naozaj pán námestník posledná 
veta, pán náčelník to je zrejme vďaka vašim kolegom za to, že tam roky tolerujú ako 
parkuje na zákaze vjazdu pri prezidentskej kancelárii, ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec toto nie je asi priestor na to, to riešiť. Ak 

je nejaký podnet, sú na to vhodné kanály. Pán poslanec Vrchota, nech sa páči 
s faktickou. 

 
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Ja budem reagovať na 

môjho predrečníka. Samozrejme, že je namieste oceniť veľmi dobrú spoluprácu s MsP, 
ja to môžem potvrdiť a je to celkovo také príjemné, že aj vy pán poslanec po nejakom 
čase ste sa naučil chváliť, myslím si, že MsP si to zaslúžil. Pamätám si ešte niektoré 
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vaše vyjadrenia, že neboli ste zvolení na to, aby ste niekoho chválili, ale v tomto prípade 
myslím si, že je to úplne na mieste. Ďakujem pekne. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Hlinka nech sa páči. 
 
p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem. Takže k tej pochvale by som sa chcel aj ja pridať na úvod, 

ale nie len o tom chcem hovoriť. Takže konštatujem, že pod vedením nového náčelníka 
MsP sa tá činnosť postupne zlepšuje a týka sa to samozrejme aj policajnej stanice na 
Juhu. Chcel by som sa len opýtať, keby pán náčelník niečo viac povedal o situácii 
v odťahovaní opustených alebo nepojazdných áut a aká je situácia najmä v zariadení 
alebo prevádzkovaní vrakoviska týchto opustených alebo nepojazdných áut v Košiciach. 
S tým je bol a aj zrejme bude problém, vieme prečo zhruba, no a aká je funkčnosť a 
účinnosť kamerového systému, ktorý bol namontovaný na Jarmočnej ulici, ktorá je 
dotyková vo vzťahu ku obyvateľom, ktorí tam žijú za stanicou respektíve koľajišťom. 
Tak ma to zaujímalo, aké máte poznatky. Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Už dáme asi priestor pánovi náčelníkovi a potom 

dáme ďalšiu sériu otázok. Nech sa páči pán náčelník. 
 
p. Pavelčák, náčelník MsP: Ďakujem za slovo. K prvej otázke ohľadom projektu Bezpečná 

Terasa 2020 ... nerozumieť, čo hovorí (slabý zvuk záznamu) .... určitá pasáž k tomuto 
projektu, avšak rok 2020 - 21 vieme, v akom bol stave, to znamená, že klasickej práci 
policajnej sme sa veľmi ani nevenovali, pretože bolo treba sily a prostriedky vyčleniť na 
zabezpečovanie opatrení v súvislosti s covidom. A bola to väčšinou strážna služba, čo 
sa týka sa stanice Západ, pretože zabezpečovali funkcie vstupu, výstupu atď. kontroly 
na Magistráte mesta Košice a plus asistovali tak isto aj v MČ Západ. To znemená, že sa 
nám nepodarilo veľmi naplniť očakávania od tohto projektu a tento rok neviem, ako to 
bude ďalej, pretože zase nám prišlo to krízová situácia na Ukrajine, zase treba 
vykonávať strážnu službu, či už na stanici alebo v iných objektoch, takže ešte by som 
počkal s tým hodnotením, ale určite áno, tento rok plánujeme, dúfam, že sa to aj podarí, 
spustiť projekt Bezpečné Košice v MČ Staré Mesto. Takže pracujeme na tom a pokiaľ 
nám situácia a kapacitné možnosti dovolia, tak to určite spustíme a potom časom sa 
vieme venovať aj ďalší mestským častiam. Čo sa týka pána poslanca Liptáka, letné 
záhrady, tak mal to byť robené tak, keďže myslím, že minulý rok to bol v podstate 
urobené tak, že boli bezplatné nejaké obdobie atď., mali byť tie rozmery tých záhrad 
presne stanovené, mali byť označené geodetickým klincami a malo sa to kontrolovať. 
Takže aj sa to robilo. Neviem vám teraz z hlavy povedať, že koľko kontrol sme zistili a 
koľko sme vecí oznámili, ale určite áno, kontrolovali sme to a kontrolovať to budeme. 
Čo sa týka parkovania motorových vozidiel nad 5 metrov nákladných, pokiaľ je to 
označené dopravným značením, tam žiadna výnimka neplatí. Dopravné značenie platí 
na všetky komunikácie MČ. Pokiaľ máte nejaký iný podnet, musím vedieť konkrétne 
a potom by so to preveril. No a mačky. My zatiaľ, ako ste správne poznamenali, mačky 
nenosíme nikde, pretože, ja už to opakujem stále, mačka voľne žijúca je ferálna mačka 
podľa nás. Mačka, ktorá nie je voľne žijúca, by mala byť začipovaná, vieme ju 
skontrolovať a odovzdať majiteľovi. A keď mačku aj tu ferálnu z toho verejného 
priestranstva odstránite, spravila ju nahradí druhá. Takže je to nekonečný proces. Pokiaľ 
sme našli nejakú mačku, lebo sa stalo aj to, nebolo to veľa prípadov, ale bolo, tak sme ju 
odniesli do ÚVP a oni majú dohodu, myslím, s nejakou úniou pre ochranu mačiek, 
neviem teraz presný názov, ale túto mačku posunuli ďalej. Takže taký je reálny stav. 
K pani Adamčíkovej, ohľadom návrhu na zriadenie stanice v MČ Luník IX. Je to 
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záležitosť, ktorej ja osobne nie som naklonený. Vysvetlím aj prečo. Pretože my sme v 
podstate už túto stanicu zrušovali dvakrát. Dvakrát zriaďovali a dvakrát zrušovali. 
Naposledy bola zrušená preto, že tá činnosť, ktorú vy aj uvádzate v tej dôvodovej 
správe, nie je opodstatnená. Pretože priestupkov sa tam páchalo ročne okolo 130, čo je 
0,2 % z celej činnosti MsP. Preto bola táto MČ priradená respektíve aj s policajtmi MČ 
KVP s tým, že v minulosti ste mali 16 policajtov, dostali ste 8 z Luníka IX, takže ste 
mali 24. Teraz máte momentálne 28 policajtov, ale vzhľadom na tie požiadavky jedna 
MČ Pereš bola po dohode so starostom Pereša preradená do pôsobnosti MsP stanice 
Šaca. To znamená, že máte v pôsobnosti rovnaké tri MČ, nie teda rovnaké, ale tri 
mestské časti, ako ste mali predtým. Náplň práce na Luníku IX v podstate spočíva 
v tom, teda pre policajtov, že chodia asistovať, či už Úradu práce sociálnych vecí 
a rodiny, bytového podniku a ďalším subjektom aj pri doručovaní súdnych doručenie, 
úzko spolupracujeme so starostom MČ Luník IX, ktorý sám uzná, že keď nejaký 
problém je, vieme vyriešiť a myslím si, osobne, že tá stanica ta, skutočne nie je 
potrebná, pretože nám treba riešiť potom zase administratívu, veliteľa stanice, aj 
koordinátora a tak ďalej. Nie je to efektívne. Pánovi Karaffovi ďakujem, aj pánovi 
Djordjevičovi, aj Vrchotovi. Pán Hlinka sa pýtal na odťah. Tak áno, odťahové vozidlá 
zatiaľ odťahujeme do nášho areálu. Máme tam limitovaný počet miest. Zatiaľ to 
parkovisko, ktoré má byť vytvorené na odťah je v projektovej fáze. Myslí, že v bytovom 
podniku pripravili celkom kvalitný projekt. My sme sa k tomu vyjadrili, súhlasíme, 
malo by tam byť okolo, myslí, 150 miest. Takže je to na dobrej ceste. Ale momentálne 
sme v tom veľmi nepokročili, aj keď minulý rok sa darilo celkom dobre vozdlá 
odstraňovať hlavne tým, že sme upozornili majiteľov a tí majitelia sami odstránili tie 
vozidlá, pretože im náš kolega vysvetlil, aký je to proces a na koho sa majú obrátiť v 
prípade likvidácie. No a čo sa týka tých kamier, ktoré boli inštalované v záhradkárskej 
lokalite, tak tie sa osvedčili. Bolo už zopár prípadov, keď sme zachytili zakladateľov 
skládok a následne bol riešený. Takže majú efekt a sú namontované opravnene. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Lörinc. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Projekt Bezpečná Terasa asi funguje, keď 

všetci poslanci z Terasy chvália činnosť MsP. Ja, bolo tej pochvaly viacej, tak si 
dovolím trošku aj z iného súdka. My na sídlisku KVP dlhodobo nie sme spokojní. 
S pánom náčelníkom sme absolvovali viacero stretnutí, kde sme nastavili nejaké 
dohody, snažili sme sa to monitorovať. Poviem, že spokojnosť nie je. A nie je to len 
môj názor, ale trinásť z trinástich poslancov KVP odhlasovali viac menej to, že nie sú 
spokojný s prácou MsP. A poviem tak, že na 80 percent je to všetko fajn, ani nežiadame 
niečo, čo nemá v kompetencii mestská polícia, ani nečakáme nejaké zázraky, ale 
očakávame, že naša MsP bude rovnako aktívna, ako je aktívna samospráva na KVP. To 
je všetko. Možno tak málo stačí, ale dlhodobo to neprichádza pán náčelník. Čiže z tohto 
dôvodu ja neberiem na vedomie za seba túto správu a budem hlasovať proti tomu a bol 
by som rád, keby to bolo inak. Možno pomôže bezpečné KVP, keď raz sa dostaneme k 
tomu projektu, ale už som tu len asi 7 mesiacov, takže neviem, či sa toho dočkám. 
Ďakujem pekne. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Ihnát s faktickou. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, za Sídlisko Ťahanovce môžem povedať, že 

s pánom Pavelčákom je vynikajúca spolupráca ako s veliteľom MsP, čiže vás chcem 
poprosiť, aby ste ho nedával nikdy preč a aby tam ostal. No a ďalej... 
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: ...pán poslanec Ihnát, ale mal by ste reagovať na pána 

poslanca Lörinca. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja reagujem na pána poslanca Lörinca, lebo pán 

Lörinc, že ako nem tudom a ja hovorím tudom. Takže vlastne v poriadku. Hej, takže 
hovorím takto. Takže hovorím, že OK, čiže ja som spokojný celkom, aj keď občania, 
čítam na Facebooku, niekedy spokojní nie sú pán náčelník ako musím povedať, ale to 
už je ten vývoj aj toho kolektívu a to si musí ustriehnuť pán veliteľ mestskej polície. Ale 
vo všeobecnosti je spokojnosť, ďakujeme. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Karabin, nech sa páči. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne, keďže tu je samé ďakovanie, tak pridám aj ja 

ďakovanie. Pán náčelník ďakujeme za doterajšiu činnosť. Odkedy patrí územie územne 
MČ Pereš pod Šacu v rámci MsP, sa toho veľa zmenilo a zmenilo sa k lepšiemu. Ľudia 
sa konečne učia parkovať vo svojej garáži, tú módu sem priniesli do Pereša z mesta, 
keď na ceste boli zvyknutí parkovať a konečne parkujú aj na svojom pozemku. 
Kolegovia mestskí policajti sú v Pereši cez pracovné dní pravidelne, či je to ráno, na 
obed, večer, všetko super. Trochu by nám pomohla aj služba cez víkend, hlavne vo 
večerných hodinách, keď mládežníci si mýlia ihrisko s parkoviskom alebo s nejakou 
pretekárskou dráhou, prípadne tam konzumujú, chlastajú, ale hovorím, to je cez víkend. 
Toto by pomohlo, tá služba cez víkend, toto by som potreboval doplniť, službu a ja 
verím, že aj tie kamery sa v našej MČ podarí doplniť. Takže ešte raz ďakujem pekne, za 
posledný polrok sa toho sakramentsky veľa zlepšilo v Pereši. Vďaka. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Ténai. 
 
p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem. Ja by som sa veľmi rád spýtal pána náčelníka, taká tá 

aktuálna téma, ako je riešené parkovanie na chodníkoch, ktoré vieme, že by sa 
parkovanie malo od 01.03., zatiaľ sme nezachytil nejaké zásadné sťažnosti obyvateľov, 
ale vieme, že sú volaní v niektorých prípadoch. Takže toto je moja otázka, či je nejaký 
jednotný postup alebo nie v tomto prípade. Ja sa chcem poďakovať stanici Sever za 
veľmi dobrú spoluprácu, ktorá beží u nás už niekoľko mesiacov, niekoľko rokov, sme sa 
spoznali, naučili sa fungovať aj v rámci tých okolností, ktoré boli okolo nás a náš 
náčelník končí, pán Franza ide do dôchodku a chcel by som poprosiť pána náčelníka, 
aby sa mu nejakým spôsobom poďakoval tak, ako aj my sme sa poďakovali na 
zastupiteľstve, na ktorom sme ho mali teraz naposledy koncom februára. Takže, ak by 
bola taká možnosť, prosím ako starosta, aby sa mu nejak poďakovalo nejakým 
spôsobom pri príležitosti tohto odchodu do dôchodku, lebo skutočne si myslím, že tá 
práca je veľmi dobrá a verím tomu, že po tomto náčelníkovi príde nejaký, či po tomto 
veliteľovi príde ďalší veliteľ taký, ktorý už teraz vie, kde je sever. Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Šaňa a poslanec Stanko. 
 
p. Šaňa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Tiež musím poďakovať náčelníkovi MsP za veľmi 

dobrú spoluprácu. Napriek tomu, že na Luníku IX nemáme stálu stanicu mestskej 
polície, tá spolupracovala veľmi dobrá a je stále dobrá. My, keď sme potrebovali 
policajtov pri asistencii alebo riešili sme nejaký problém napr. vyhadzovanie odpadkov 
z okien, bolo nám vyhovené a výsledky sú veľmi dobré. Nemám problém s návrhom 
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pani kolegyne Adamčíkovej, len mrzí ma to, že so mnou to neprebrali a dneska som sa 
dozvedel, že padne takýto návrh, mohli sme to spoločne prediskutovať aj s pánom 
primátorom, či vôbec je možné zriadiť takú stanicu, či mesto na to má nejaké financie, 
ale nemám s problém aj podporiť tento návrh dnes. Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Stanko. 
 
p. Stanko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja mám otázku na pána náčelníka. Neviem, či 

počúva. Chcem sa opýtať na to, na čo som upozorňoval asi pred týždňom na online 
rokovaní na tému Ukrajina na bezpečnostné riziká. Sám som bol na hranici a bol som na 
stanici v Košiciach i v Bratislave, videl som ako sa chovajú ukrajinskí ľudia, na 
hoteloch v Bratislave atď., incidenty tam. Tak sa chcem opýtať, aká je situácia na 
stanici teraz a prípadne v meste, v kasínach atď. Ďakujem pekne. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Nech sa páči pán veliteľ. 
 
p. Pavelčák, náčelník MsP: Ďakujem. Takže k pánovi starostovi Lörincovi. Pán starosta, veci 

sme spolu prebrali, ja si myslím, že sa pohli, dostávaš pravidelne správu. Tie veci, ktoré 
sme nastavili, fungujú. Bohužiaľ, nie vždy sa dá všetko na 100 percent robiť. Ja 
chápem, že sú aj chyby, ale kto nič nerobí, nič nepokazí, ale teda verím, že naša 
spolupráca bude stále napredovať a bude lepšia. Čo sa týka pána Ténaia. Tak 
parkovanie na chodníkoch je všeobecný úzus. Bohužiaľ samospráva, teda aj mesto a 
MČ nestihli vyznačiť vodorovné ani zvislé dopravné značenie. Takže momentálne je to 
tak, že príslušníci MsP, ale nielen v Košiciach, ale na celom Slovensku v podstate riešia 
tieto veci, až keď dôjde k oznamu od občanov, aj to sa snažia riešiť prvopriestupcov 
napomenutím respektíve dohovorením a potom sa tá sankcia nejaká uloží. Ale v tomto 
smere vzhľadom na momentálny stav, nie sme až takí aktívni, možno ako by sme mali 
byť podľa zákona, ale vieme, že proste tento stav nedomyslený zatiaľ. No a k pánovi 
Stankovi, čo sa týka tej Ukrajiny, tak na stanici máme stále dve hliadky, plus je tam 
hliadka policajného zboru vonka pred staničným priestorom, my strážime Červenú 
hviezdu momentálne, ten tábor respektíve tábor, tie unimobunky alebo tie kontajnery, 
ktoré sú tam a vo vnútri v priestoroch železničnej stanici si to zabezpečuje železničná 
polícia. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: S faktickou pán poslanec Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobre, ďakujem. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Možno odporučím. Ak chcete rozoberať viac do 

detailov policajnú prácu pán poslanec Stanko, môžete možno osobne na inom fóre 
s pánom ... tak nie sú vyšetrovacia jednotka, sú poriadkovo zameraní. 

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobre, ako ja to stihnem, ešte mám 40 sekúnd. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Nech sa páči. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Lebo čas beží. Pán náčelník., ako zmenila sa 

dneska situácia v parlamente, 124 poslancov odsúhlasilo státie na chodníkoch, takže 
vlastne do konca septembra 2023 bude táto možnosť státia na chodníkoch, takže aleluja 
zatiaľ, no a uvidíme, čo bude ďalej samozrejme, hej, takže ako je tam zmena určitá. 
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p. Pavelčák, náčelník MsP: Ale musí nadobudnúť právoplatnosť. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, presne tak, počkáme si, ale dnes 124 

poslancov národnej rady schválilo. Takže tak to je. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Stanko. 
 
p. Stanko, poslanec MZ: Ďakujem. Ešte raz. Ja sa nepýtam na stavy príslušníkov v teréne, ale 

aké máte skúsenosti teraz s týmto stavom za posledným stavom. Myslím incidenty 
bezpečnostné alebo napadnutia a tak ďalej. Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Dáme ešte priestor pánovi poslancovi Vrchotovi 

a potom zodpovie pán veliteľ. Nech sa páči pán poslanec Vrchota. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja som sa chcel ešte pána náčelníka opýtať, 

na ten aktuálny stav, pretože predtým sme aj my spolu diskutovali na tému dostatočného 
počtu mestských policajtov, či sa tieto stavy teda podarilo naplniť a ako to vyzerá, čo sa 
týka potrieb a pokrývania tých všetkých potrieb, ktoré sú. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Poprosím pán veliteľ. 
 
p. Pavelčák, náčelník MsP: Takže na otázku pána Stanka, tak my momentálne neevidujeme 

žiadne drobné krádeže, ani narúšanie občianskeho spolunažívania. Vždycky sa snažíme 
s tými ľuďmi komunikovať, ale nemám o tom vedomosť, že by došlo k nejakej 
protiprávnej činnosti. K pánovi starostovi Vrchotovi, momentálne na 284, čo sa týka 
policajtov v uniforme, možnože ešte 16 by sa hodilo, ale vzhľadom na možnosti mesta a 
stav ekonomiky to asi nebude možné, ale pre potreby mesta je možno aj tento stav ešte 
malý a ako sa hovorí,  policajtov vo výkone služby nikdy nie je dosť. Takže toľko 
k tomu. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pán veliteľ. Keďže už nie sú žiadny ďalší 

prihlásení kolegovia do diskusie, uzatváram týmto diskusiu, poprosím návrhovú 
komisiu. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: K tomuto bodu sme obdržali jeden ďalší 

návrh uznesenia okrem pôvodného, od pani poslankyne Adamčíkovej: „Mestské 
zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov žiada primátora 
mesta Košice, aby v súčinnosti s náčelníkom Mestskej polície Košice zabezpečil 
zriadenie samostatnej stanice Mestskej polície Košice Luník IX s vlastným územným 
členením Luník IX z dôvodu zefektívnenia práce Mestskej polície stanice sídlisko 
KVP.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 58 -  za 30, proti 0, zdržali sa 5 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh uznesenia: „Mestské 
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zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov berie na vedomie 
Správu náčelníka Mestskej polície mesta Košice podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 59 -  za 34, proti 1, zdržal sa 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Ďakujem pekne 

- - - 
 
p. Polaček, primátor mesta: Je takmer 18 hodín 30 minút, na našej pozvánke bolo napísané, že 

teda rokujeme do 18:30, predpokladám, že to všetci akceptujeme, teda budeme 
pokračovať zajtra o ôsmej hodine ráno. 

- - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Lucia Iľaščíková, PhD. ....................................................... Podpísala dňa: 16.05.2022 
 
 
PhDr. Marcel Šaňa ...................................................................... Podpísal dňa: 12.05.2022 
 
 
 
 
 
 
 
Zápisnica vyhotovená: 10.05.2022 
Oddelenie právne a majetkové, Referát samosprávnych orgánov MMK 
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Zápisnica z pokračovania XXVIII. zasadnutia MZ v Košiciach, 

dňa 18. marca 2022 

 

 

Prítomní: podľa prezenčných listín  

 

p. Polaček, primátor mesta: Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ctení hostia, 

otváram pokračovanie XXVIII. zasadnutia mestského zastupiteľstva, na ktorom vás 

všetkých vítam. Prosím, prezentujete sa, ak ste tak neurobili do tejto chvíle. 

Konštatujem, že prezentovaných je 24 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých 

poslancov a sme teda uznášania schopní. Vážené poslankyne, vážení poslanci, prejdime 

teda k programu zasadnutia, ktorý ste dostali v pozvánke.  

Prosím členov návrhovej komisie pána poslanca Berbericha, pána poslanca Šaňu, aby 

zaujali svoje miesta vo vyhradenom druhom rade. Ostatným poslancom oznamujem, 

aby svoje návrhy k jednotlivým bodom programu rokovania predkladali písomne tejto 

návrhovej komisii po ústnej informácii prítomných poslancov.  

Za overovateľov zápisnice XXVIII. zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určení 

poslanci - pani poslankyňa Lucia Iľaščíková a pán poslanec Marcel Šaňa. 

- - - 

 

Bod č. 18 

Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov - plnenie uznesení Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach 

 

p. Polaček, primátor mesta: p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

pokračujeme teda v zasadnutí mestského zastupiteľstva podľa schváleného programu 

prerokovaním materiálu pod bodom číslo 18. Otváram teda bod 18. Nech sa páči 

otváram rozpravu k bodu číslo 18. V prípade, že sa nik nehlási, uzatváram rozpravu a 

poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov berie na vedomie spracovaný dokument 

„Odpočet plnenia stratégie“ predložený riaditeľmi mestských podnikov v zmysle 

predloženého návrhu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 60 - za 28, proti 0, zdržalo sa 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. 

- - - 

 

Bod č. 19 

Zmena v zložení orgánov neziskových organizácií, ktorých je mesto Košice 

zakladateľom a schválenie dobrovoľne spolupracujúceho subjektu Mestskej časti Košice 

– Sever v neziskovej organizácii Perly Gotickej cesty 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 19 otváram bod Zmena v zložení orgánov 

neziskových organizácií, ktorých je mesto Košice zakladateľom a schválenie 

dobrovoľne spolupracujúceho subjektu Mestskej časti Košice – Sever neziskovej 
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organizácie Perly Gotickej cesty. Dámy a páni, dovoľte mi, aby som vás len informoval 

o tom, aby sme do orgánov dovolili poslancov na výkon funkcie v našich podnikoch, 

zároveň vás informoval, že v rámci našej neziskovej organizácie Perly Gotickej cesty - 

nezisková organizácia, za účelom spolupráce pri realizovaní projektu Revitalizácia a 

rekonštrukcia košickej Kalvárie, MČ Košice - Sever vyjadrila svojím uznesením na 

svojom miestnom zastupiteľstve záujem vstupu do tejto neziskovej organizácie, 

nakoľko mesto Košice spolu s arcidiecézou a ďalšími, ktorí v tejto organizácii pôsobia, 

hľadá spôsob, ako by sme oživili celú Kalváriu a navrátili jej dlhodobo očakávaný 

záujem verejnosti a oživili túto pamiatku. Rozprava je otvorená, nech sa páči. Pán 

poslanec Filipko, nech sa páči. 

 

p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, dobré ráno prajem všetkým. Priznám sa, že 

trochu s tým návrhom, ktorý som chcel podať, som zmätený, lebo som sa dozvedel, že 

jeden z kandidátov, ktorí mali ísť do dozornej rady CIKE, že teda nejde pán Schwarcz 

a skúsil som teraz skoordinovať nejaký návrh. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Riešime Creative Industry Košice neziskovú organizáciu, v prvej 

časti. A v druhej časti budeme riešiť aj Perly Gotickej cesty. Čiže pán Filipko kľudne 

pokračujte v Creative Industry, máte slovo.  

 

p. Filipko, poslanec MZ: Môžem o Creative Industry? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. Samozrejme. Áno, nech sa páči. 

 

p. Filipko, poslanec MZ: Lebo uviedli ste Perly, ale v jednom bode sa to nachádza. 

 

p. Polaček, primátor mesta: V jednom bode sú dve naše neziskové organizácie. Je to 

v poriadku. K perlám, teda ku Creative Industry Košice. Nech sa páči, máte slovo. 

 

p. Filipko, poslanec MZ: Dobre. Ospravedlňujem sa kolegom, ak som niečo zle urobil. Chcel 

by som len upozorniť na maličkú nezrovnalosť. Neviem, či teraz máme akceptovať 

štatút CIKE alebo nie, lebo chcel som urobiť návrh do Správnej rady CIKE a pozrel 

som si štatút a pozrel som si rokovanie komisie kultúry. Komisia kultúry by mala 

navrhnúť. Jeden člen správnej rady podľa štatútu je poslanec mestského zastupiteľstva, 

ktorého nominuje a odvoláva Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na návrh kultúrnej 

komisie. Pozrel som si zápis kultúrnej komisie a kultúrna komisia navrhla iba pána 

Schwarcza do dozornej rady. Pána Gibódu nenavrhla kultúrna komisia. Teda ak 

rešpektujeme, že sa tak nestalo a napriek tomu ho ideme voliť, tak ja mám pripravený 

teda iný návrh, pozmeňovací návrh na uznesenie v časti b) Mestské zastupiteľstvo v 

Košiciach podľa príslušných právnych predpisov schvaľuje zmenu v predloženom 

návrhu na uznesenie v časti b) menuje do funkcie člena správnej rady: Ing. Milan 

Lesňák. Toto je môj pozmeňovací návrh k návrhu na uznesenie. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja som sa prihlásil ešte v čase, keď nebolo 

povedané ani meno na pána Filipka a začul som tu také nejaké kolektívne rozhodnutie, 

že my sme mali pripravené údajné, nejakú údajnú nomináciu pána Schwarcza a ja sa 

chcem spýtať, že kto sme tie my, lebo pozerám, že niektorí sú duplicitne, triplicitne. Ja 

tu nechcem teraz vymenovať aj kto kde všade sedí, ale keď sa pozriem za seba hlavne, 
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tu pán Grega, Karabin, pán..., kopec poslancov ani nemá tušenie, že čo sa deje. Pán 

Jakubov tak isto, hej, dlhoročný poslanec mesta, že ja som sa chcel teda pána Filipka, 

naňho reagujem, že tak ste nejaké slovo povedali v množnom čísle, že sme mali 

pripravené, že kto je to my. Kluby, hej? Čiže vlastne vy to tu družíte, tak to je? Dobre 

tomu rozumiem? Hej, asi hej. Dobre, dobre, rozumiem tomu. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán Filipko, ja len teraz som ostal zaskočený, 

lebo hovorili ste o pánovi Schwarczovi, ktorý bol kultúrnou komisiou nominovaný do 

dozornej rady, ale pritom hovoriť o dozornej rade a idete menovať správnu radu, tak 

trošku to aj kolegom vysvetlite, že ste pospájali dve veci, hej, ale slovo má v tejto chvíli 

pani námestníčka, potom idete s faktickou vy, pán poslanec Filipko.  

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Je 

tu už aj pán Ténai, predseda kultúrnej komisie, tak možnože ma opraví, ale ja som tiež 

členom kultúrnej komisie. Ja by som pán poslanec Filipko, ja by som vás opravila. 

Kultúrna komisia ten návrh pôvodný, ktorý bol v hre, normálne prerokovala, čiže mená, 

ktoré sú tam navrhnuté, boli predmetom rokovania kultúrnej komisie. Ja prečítam: 

Komisia kultúry berie na vedomie informáciu o zmene v zložení orgánov neziskových 

organizácií, ktorých je mesto Košice zakladateľ a navrhuje mestskému zastupiteľstvu 

návrh prerokovať a schváliť a v bode a) navrhuje za člena dozornej rady Creative 

Industry Košice doktora Róberta Schwarcza, čiže len, aby bolo jasné, že aj tento návrh 

bol na komisii kultúry prerokovaný a odporúčaný schváliť. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Teda bolo prerokované aj meno pána námestníka a schválené, 

čiže nemáte dobrú informáciu, len aby sme si rozumeli všetci. Nech sa páči, pán 

poslanec Filipko. 

 

p. Filipko, poslanec MZ: Faktická poznámka. Tak ďakujem. Všetci ste počuli, komisia 

nominovala pána Schwarcza do dozornej rady, ale pána Gibódu nenominovala, zobrala 

na vedomie materiál, odporúča ho schváliť, ale nenominovala pána Gibódu, teda 

neodznelo tam, ale nechcem puntičkárčiť, preto môžeme to rešpektovať, ale ako 

poslanec mám právo predniesť návrh, že ja teda pre zmenu navrhujem do správnej rady 

iného poslanca. Funkčné obdobie skončilo, je to otvorené. Pán Djordjevič sa tiež mohol 

nanominovať, aj každý ďalší, poslanci by volili. A spomenul som pána Schwarcza, lebo 

som bol v dileme, že či pán, som sa snažil riešiť, či pán Lesňák pôjde do dozornej rady 

alebo správnej. Rozhodol sa, že by chcel ísť do správnej, preto som bol zmätený a 

spomenul som, že dnes ráno na poslednú chvíľu pred rokovaním som sa dozvedel, že 

pán Schwarcz odstúpil a preto nám treba tam nájsť nejakého nominanta aj do dozornej 

rady, len sme to nestihli už prerokovať. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Vysvetlili ste, ďakujem. Pán poslanec Vrchota. 

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem pekne, ja by som chcel navrhnúť dvoch kandidátov do 

dozornej rady, čiže prečítam návrh uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 

respektíve pozmeňovacieho návrhu: podľa § 10 ods. 3 písm. j zákona 401/90 Z. z. o 

meste Košice v znení neskorších predpisov 1. V Creative Industry Košice, n. o., 

Kukučínova 2, 040 01 Košice, d)  navrhuje správnej rade štyroch kandidátov na funkciu 

člena dozornej rady: Mgr. Renáta Zolnajová a Mgr. Mária Sadovská. Ďakujem, 

predložím návrhovej komisii. 
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Schwarcz. 

 

p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem pekne, keďže som nemohol faktickou reagovať na pána 

Djordjeviča, len na vysvetlenie. Na kultúrnej komisii zaznela informácia, že pôvodní 

členovia dozornej rady nemajú záujem pokračovať v ďalšom období, keďže s CIKE 

spolupracujem a bavili sme sa o nejakých tézach spojených s prepojením vzdelávania 

a kultúry, tak som prejavil o to záujem, ale keďže v rámci neziskovej organizácie občas 

žiadam o dotáciu aj z grantových programov, ktoré administruje CIKE, tak som tuto, 

tento kontext zvážil a rozhodol som sa, že nebudem sa uchádzať o miesto v dozornej 

rade, ale oficiálne to išlo cez komisiu kultúry, nie cez klub. Jednoducho sa to tam, sa 

o tom diskutovalo. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, pán poslanec Lörinc. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem. Pekný deň prajem všetkým. Ja možno pre ľudí, ktorí to 

sledujú, aj pre kolegov, chcem len objasniť, že poslanci majú právo byť zvolení do 

orgánov inštitúcií, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice. Ak majú takýto záujem, 

majú ho prejaviť. Každý jeden poslanec má právo predložiť nomináciu. To znamená, aj 

nezávislí poslanci, aj kluby. To, čo prezentuje pán Djordjevič v podstate nie je dôvod na 

nejaké emócie, lebo tak isto aj pán Djordjevič ako poslanec môže navrhnúť 

akéhokoľvek nominanta a zastupiteľstvo hlasovaním rozhodne. V tomto zastupiteľstve 

fungujú tri poslanecké kluby, ich predsedovia sa stretávajú na pravidelnej báze a spolu 

komunikujú. A preto predsedovia sa bavili o nejakých nomináciách, lebo k svojej práci 

pristupujú zodpovedne. Netreba na tom hľadať nič iné, ale ak sa objaví v tomto pléne 

iná nominácia, ktorú, opakujem, môže navrhnúť každý jeden poslanec, aj nezávislý, 

ktorý nie je združený v klube, tak sa o tom bude hlasovať demokraticky. Ďakujem 

veľmi pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Djordjevič, nasleduje pán poslanec 

Strojný. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pánovi poslancovi 

Lörincovi, že mi aspoň takto čestne vysvetlil, na akej báze vznikli tieto nominácie. 

Začul som tam slovo demokraticky, tak uvidím v priebehu dneška, koľko demokraticky 

nečlenov týchto troch klubov a im spriaznených osobám bude dnes prečítaných. 

Nemyslím, ako viete, to teraz poviete, že tento je malé decko, lebo sme mu nedali 

lízatko do ruky, ale ja som sa len preto, ako ohradil voči pánovi Filipkovi, lebo so mnou 

osobne nikto neriešil TEHO, bytový podnik, CIKE, KFA, NTC. Čiže ja sa necítim 

momentálne poslancom mesta Košice, respektíve 3 kluby zastrešujú možno 20, 25 

poslancov, čiže oni sa ku mne nechovajú, ako ku kolegovi a ja som žiadnemu z nich 

alebo väčšine určite nič osobné ani politické neurobil. Čiže tak sa na to pozerajte tiež, aj 

my sme tu vzadu. To je celé. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Som rád, že kolega to pochopil. Ale možno ešte 

raz pre zopakovanie lebo zase tam vnáša ten naratív, že kluby a neviem, čo. Povedala to 

pani námestníčka, povedal to pán Schwarcz, poviem to ešte aj ja, ešte raz. V prípade 

CIKE nominujú, nominuje kultúrna komisia, takže celé nominácie išli cez kultúrnu 

komisiu, žiadne kluby, kultúrna komisia. A keby pán Djordjevič chcel, mohol poveriť 
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niekoho v kultúrnej komisii, aby dal napríklad jeho nomináciu. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán námestník, nech sa páči. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Nakoľko tu padol návrh na, oproti pôvodne 

navrhovanému zneniu uznesenia na výmenu mojej osoby na pozícii člena správnej rady 

organizácie Creative Industry, chcem povedať, že s mnohými z vás som počas týchto 

troch rokov, ako som na pozícii alebo aj zástupca v rámci Creative Industry, 

komunikoval, nikdy som sa nestretol s požiadavkou, s ktorou by som nedokázal 

odkomunikovať, respektíve s nejakou výtkou voči mojej činnosti v rámci tejto správnej 

rady a preto chápem, je to ako povedal pán Lörinc a povedal to správne, kluby sú na to, 

aby organizovali činnosť a pomáhali viesť, plynule prechádzať aj bodmi mestského 

zastupiteľstva. Čiže ja v tom nevidím problém, ak je nejaká politická dohoda, ktorá 

požaduje túto výmenu, chápem tomu. Chcem len upozorniť na fakt, že za tieto 3 roky sa 

rozbehli niekoľko projektov, do ktorých nie je zapojený iba CIKE, ale mnohé iné 

organizácie, aj mesto Košice. A som napríklad aj predsedom rady, koordinačnej rady 

projektu Košice 2.0, čiže tieto veci treba brať aj do úvahy možného ovplyvnenia. 

Chcem sa len vrátiť ešte ku slovám, ktoré použil pán Filipko. Slovičkárenie je dôležité a 

preto ešte raz poviem to, čo je tu na zápis z komisie ako uznesenie kultúry, komisie 

kultúry. Tá navrhuje za člena dozornej rady Creative Industry Róberta Schwarcza a 

zároveň navrhuje mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť materiál. To 

znamená, návrhy, ktoré tam sú. To znamená, de facto navrhla schváliť aj tých člnov, 

ktoré tam sú a teda aj moju osobu. Čiže nemyslím si, že by sa komisia nevyjadrila ku 

mojej nominácii a opätovnému zvoleniu. Ďakujem veľmi pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Filipko, nech sa páči. 

 

p. Filipko, poslanec MZ: Áno, ďakujem za vysvetlenie. Zrejme som sa mýlil a chcem sa 

zároveň aj poďakovať všetkým, to som chcel povedať vo svojom výstupe všetkým, 

ktorí ukončili svoje funkčné obdobie a čestne a svedomite pracovali v orgánoch 

spoločností. Nemal som žiadny zámer hodnotiť prácu niekoho. Vážim si každého, kto 

odvádza prácu dokonca bez nejakej odmeny. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči. Ak sa do diskusie nik nehlási, 

uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.  

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Tak trošku to 

zosumarizujem, aby nám boli jasné návrhy a o čom budeme hlasovať a ako budeme 

hlasovať. Takže v rámci predloženého materiálu máme schváliť zloženie Správnej 

a dozornej rady Creative Industry a neziskovej organizácii Perly Gotickej cesty. Čo sa 

týka neziskovej organizácie Perly Gotickej cesty, tam iné návrhy neprišli, čiže budeme 

hlasovať o tom pôvodnom návrhu. Čo sa týka Creative Industry, tak tam by som to 

rozdelil na správnu radu a dozornú radu. Na správnu radu máme teda 2 mená a v zmysle 

rokovacieho poriadku by sa malo hlasovať podľa abecedy, čiže v poradí podľa abecedy. 

To znamená, chcem vám prečítať z rokovacieho poriadku, aby neboli pochybnosti 

potom. Čiže, § 8 bod 5, tu sa hovorí o, teda ešte je otázka, že či budeme postupovať 

podľa toho, lebo § 8 hovorí o voľbe členov mestskej rady a členov komisií. Ak by sme 

sa riadili podľa toho, tu je napísané, že... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Vyhlasujem minútovú prestávku. Ideme si to pozrieť. Myslím si, 



126 

 

že toto netreba. Poprosím právne oddelenie, aby prišlo k návrhovej komisii, aby sa 

ujasnil spôsob hlasovania. (pozn.: po prestávke) Rokovací poriadok sme ujasnili. 

Návrhová komisia nech sa páči, budete postupovať podľa rokovacieho poriadku tak, 

ako to máme schválené, informujte poslancov o konkrétnom bode, paragrafe a ideme na 

to. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Dobrý. Poprosím, kolegyne, kolegovia, 

o trošku pozornosti. Takže zopakujem § 8 rokovacieho poriadku bod 5 a 6, týka sa 

voľby predsedov a členov komisií, mestskej rady. V bode 6 sa potom ešte, teda 

ustanovenia tohto paragrafu sa primerane použijú počas celého volebného obdobia na 

voľby členov mestskej rady, predsedov komisií, členov komisií a zástupcov mesta v 

orgánoch právnických osôb založených mestom. Teda budeme postupovať podľa tohto 

paragrafu, takže poprosím vás, budeme najprv hlasovať o Správnej rade Creative 

Industry a keďže ideme podľa abecedy, tak najprv sa bude hlasovať o mene pána 

námestníka. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa príslušných právnych predpisov v Creative Industry Košice, nezisková 

organizácia, Kukučínova 2, berie na vedomie zánik člena správnej rady z dôvodu 

uplynutia funkčného obdobia Marcela Gibódu.“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 61 -  za: 28, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa príslušných právnych predpisov v Creative Industry Košice, nezisková 

organizácia, menuje do funkcie člena správnej rady Marcela Gibódu.“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 62 -  za: 13, proti: 1, zdržali sa: 13 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pokračujte. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže budeme hlasovať o tom druhom 

mene: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov 

menuje do funkcie člena správnej rady Ing. Milana Lesňáka.“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 63 -  za: 21, proti: 0, zdržali sa: 7 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Pokračujte, prosím. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
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podľa príslušných právnych predpisoch v Creative Industry berie na vedomie zánik 

funkcie členov dozornej rady Ladislava Lörinca, Ladislava Strojného a Petra Hubu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 64 -  za: 29, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa príslušných právnych predpisoch v Creative Industry navrhuje správnej rade do 

funkcie člena dozornej rady Petra Hubu a Luciu Gurbáľovú.“ Potom následne bude ten 

druhý návrh od pána poslanca Vrchotu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 65 -  za: 25, proti: 0, zdržali sa: 5 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže ďalší návrh na doplnenie členov 

dozornej rady: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych 

predpisov v Creative Industry navrhuje v správnej rade kandidátov do dozornej rady 

Mgr. Renátu Zolnajovú a Mgr. Máriu Sadovskú.“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 66 -  za: 19, proti: 1, zdržali sa: 10 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne.  

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ešte máme jeden bod tohto uznesenia: 

„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov v Creative 

Industry Košice poveruje schválených zástupcov mesta v správnej rade, aby iniciovali 

voľbu členov dozornej rady v súlade s písmenom d) tohto uznesenia. Termín: 31. 3., 

zodpovedný: príslušný zástupca mesta.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujme. 

 

Hlasovanie č. 67 -  za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý a teraz ideme na bod 2 nezisková 

organizácia Perly Gotickej cesty ešte. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov v neziskovej organizácii Perly Gotickej cesty 

berie na vedomie zánik funkcie členov správnej rady Vladimíra Saxu a Ladislava 

Rovinského. Schvaľuje dvoch zástupcov mesta Košice do funkcie členov správnej rady 

pána Rovinského a pána Berbericha, po c) berie na vedomie zánik funkcie zástupcov 

mesta Košice z funkcie členov dozornej rady z dôvodu uplynutia funkčného obdobia 



128 

 

Bernarda Berbericha a Lucie Iľaščíkovej, po d) schvaľuje dvoch zástupcov mesta 

Košice do funkcie členov dozornej rady Vladimíra Saxu a Luciu Iľaščíkovú, po e) 

poveruje schválených zástupcov mesta Košice iniciovaním navrhovaných zmien v 

správnej rade neziskovej organizácie podľa písmena a) až d) tohto uznesenia, po f) 

schvaľuje vstup Mestskej časti Košice - Sever do neziskovej organizácie Perly Gotickej 

cesty, po g) žiada správnu radu na vykonanie navrhovaných zmien za týmto účelom. 

Termín: 31. 3., zodpovedný: príslušný zástupca mesta Košice.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 68 -  za: 30, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem. Tým sme bod číslo 19 

vyčerpali.  

- - - 

 

Bod č. 20 

Menovanie člena kontrolného orgánu v obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna 

a. s. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Otváram rozpravu k bodu č. 20. Nech sa páči pán námestník. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Dobrý deň kolegovia. k tomuto bodu sme vám 

zasielali, ja sa ospravedlňujem, že až dodatočne, návrh na člena dozornej rady. Tak ako 

som to už avizoval aj na zasadnutiach predstavenstva dozornej rady Košickej futbalovej 

arény, aj poslancom počas prehliadky, po vzájomnej dohode a vzhľadom aj na 

dodatočné finančné zdroje, ale už aj predchádzajúcu finančnú pomoc požiadalo 

ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu o jedno miesto v rámci kontrolného 

orgánu a teda dozornej rady, čím sme my za vedenie mesta súhlasili. Nominácia prišla 

až v týchto dňoch, preto vám bola posielaná až dodatočne a jedná sa o pána Jozefa 

Kanuščáka, zamestnanca ministerstva školstva. Toto je tá nominácia. V prípade otázok 

mali ste možnosť aj predtým a kľudne aj teraz sa môžete na mňa obrátiť, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Karaffa, nech sa páči. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Prajem pekný dobrý 

deň. Ja som zostal trochu šokovaný v stredu, keď sme dostali email a v prvom odseku 

posledná veta znie: životopis kandidáta je z dôvodu ochrany osobných údajov 

k nahliadnutiu u námestníka primátora mesta Košice a predsedu predstavenstva KFA, 

a.s. Ja som bol v Bratislave a ako je úplne irelevantné, kde som bol, ale ak mám 

hlasovať za niekoho do takéhoto orgánu, tak ja si myslím, že ako poslanec mám právo o 

tom vedieť. Aj ja, aj moji kolegovia a to, že vy si nejakým spôsobom uzurpuje tie 

informácie a vy rozhodujete, čo a ako dostaneme, to sa mi nepáči. Ja tohto pána 

nepodporím čisto len z princípu, pretože takýmto spôsobom.. my tu nie sme nejaké 

ovečky, ktoré len stískajú gombíky, ale máme právo na tie informácie. aby sme vedeli 

kto to je, čo to je, prečo je takto nominovaný. A možno bude aj nejaká iná nominácia. A 

ak to máme a ak máme sa nejakým spôsobom rozhodnúť a to porovnať, mali by sme na 

dostatok informácií. Čiže toľko len k tomuto spôsobu, akým sme boli informovaní. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Iľaščíková, nech sa páči. 
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p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja tak isto nesúhlasím s tým 

predloženým návrhom, ktorý sme dostali a dovolím si predložiť nový návrh. Prečítam 

ho. Návrh na uznesenie MZ v Košiciach: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 

§ 10 ods. 3 písm. j) zákona č. 401/1990 Zbierky o meste Košice v znení neskorších 

predpisov § 13 Štatútu mesta Košice a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v 

obchodnej spoločnosti Košická futbalová aréna, a.s., Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, 

ktorej Mesto Košice ako jeden z akcionárov má majoritný podiel po a) schvaľuje 

menovanie funkcie člena dozornej rady, ja navrhujem Michala Djordjeviča, po b) 

poveruje zástupcu mesta Košice, ktorý vykonáva oprávnenia mesta ako akcionára na 

valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Košická futbalová aréna, a.s. iniciovaním 

navrhovanej zmeny v kontrolnom orgáne obchodnej spoločnosti podľa písmena a) tohto 

uznesenia. Pána Djordjeviča, stotožnila som sa vlastne s týmto návrhom a aj pán 

Djordjevič má záujem o túto nomináciu. Je to dlhoročný futbalista, je to aktívny 

rozhodca, čiže podľa môjho názoru poznáme ho všetci, tak je to človek, ktorý by mal 

zastupovať mesto Košice vlastne v tomto kontrolnom orgáne. Určite je pre mňa 

prijateľnejšie ako návrh, ktorý nám bol predložený. To je všetko, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: So všetkou úctou pani kolegyňa, aj pán Djordjevič takisto aj 

k vám so všetkou úctou, požiadalo nás ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu. 

Orgán, ktorý mestu Košice pomohol sprostredkovať 4 mil. Eur dotáciu. Tá dotácia 

nebola nárokovateľná a prirodzene, že štát si povedal, požiadal nás, aby mohol byť pri 

tom, ako sa bude aj s finančnými prostriedkami štátu nakladať. Je to požiadavka, 

opakujem, ministerstva školstva, vedy a výskumu, ktorý na priamy vplyv na fond športu 

a na ďalšie inštitúcie, s ktorým mesto Košice dlhodobo spolupracuje. Máme spolu 

rozrobených niekoľko finančných projektov, ktoré nám chcú garantovať, aby sme 

rozvoj mesta v športe mohli realizovať. Či už je to spomínaný olympijský štadión 

mestskej krytej plavárne, či už je to Angels Aréna, kde pracujeme na dotácii 1,2 

milióna, či sú to ďalšie a ďalšie aktivity a tých je veľa, školská infraštruktúra športová. 

Ja vám len chcem požiadať, zvážme, či požiadavky štátu takýmto spôsobom 

prefackáme a nebudeme môcť sa hrdiť tým, že sme partnerom štátu a keď raz nás o 

niečo požiadali, že to proste sme pripravení akceptovať, pretože nejde v žiadnom 

prípade o veci, ktoré by boli neurobiteľné, neuskutočniteľné. Prosím zvážme, aký signál 

chce mestské zastupiteľstvo vyslať našim partnerom. Pán poslanec Rovinský. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobré ráno, dobrý deň kolegyne, kolegovia. 

Zrejme ešte nie sme prebratí poriadne. Chápem, že niektorým z vás leží námestník 

primátora v žalúdku a že keď niečo predniesol, tak principiálne treba byť proti, ale keby 

ste počúvali, o čo ide, tak možno by ste s  takým príspevkom, pani kolegyňa, ani 

nevystúpili. Lebo bola to požiadavka partnera v tom projekte a ku tomu, že ako či má 

ale nemá nárok on sa rozhodnúť koho dá, podľa môjho názoru, je to vecou toho partnera 

koho vyberie na to, aby kontroloval tie peniaze, ktoré do toho projektu dáva. Ja 

nepoznám dotyčného pána, ale nemám žiaden problém ho schváliť. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor. Aby sme 

trochu uviedli veci na správnu mieru a na pravú mieru, tak nie je otázkou to, že či ja 

som prejavil záujem alebo niekde silou mocou chcem byť. Bola to otázka aj včerajších 

diskusií a hlavne dnešných po tom, čo som povedal, že kto by mal byť za mesto Košice 
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v organizácii Košická futbalová aréna a vlastne nikto nemusí ani dlho uvažovať nad 

tým, kto sa vo futbalovej sfére od 96-teho hýbe a je mu tá téma blízka. V podstate 

hovorili ste pán primátor, že ministerstvo nás požiadalo, ale ono zaslalo len návrh a 

napísali samozrejme logické argumenty, ale jedným dychom aj dodali, že peniaze dáva 

Slovenská republika, vláda, čiže oni sú v podstate len sprostredkovateľom. Ale nemám 

problém, pán primátor, aj zvážiť svoju nomináciu, ale porozprávajme sa o tom, kto je 

ten nominant. Býva v Košiciach? Pracuje v Košiciach? Pokiaľ Google, pozerali sme, 

poslanec Prešovského samosprávneho kraja. Tu kolegom ide o to, že v podstate vo 

vlastnom košarisku donášame až zo šiesteho chotára niekoho. Čiže štát alebo 

ministerstvo školstva nemá zamestnanca z Košíc alebo vo vzťahu ku Košiciam? Je tu 

ten pán? Videli sme jeho životopis. Aj ministerstvo robilo kopec neštandardných vecí, 

veď vy ste nám 24 hodín, počkám, kým budú páni, 24 hodín predtým ste nám poslali e-

mail s menom, aj to je neštandardné do istej miery a však kľudne sa porozprávajme, 

však samozrejme nemusí byť 100 ľudí prihlásených, povedzme si argumenty za proti, 

keď hovoríte, že riziko, že by sme mali prísť o peniaze samozrejme, že taký čas sa tam 

nebudem šarpať, to je celé.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Faktická pán poslanec, sa ospravedlňujem, už máte nadčas jednu 

minútu. Pani poslankyňa Iľaščíková, nech sa páči. 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Nestihla som sa pozrieť, že kto je ešte v kontrolných orgánoch 

z radu poslancov, poprosila by som, ak by sa dalo... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pani kolegyňa, máte to v materiáli všetko. 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Hej, neotvorila som si ešte materiál. Dobre... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Robíte frašku, si nenaštudujte materiály. Prosím, na zastupiteľstvo 

treba chodiť pripravený, prosím. 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: No, že vy to hovoríte. Koľkokrát ako... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Prosím vás, si naštudujte materiály, máte tam zdôvodnenie 

ministerstva. List prišiel pätnásteho marca. 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ste nervózny z nominácie alebo nervózny z toho, že som sa 

spýtala?  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nie, nie. Ja vám len vysvetľujem, že... 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Tak sa ukľudnite, prosím vás.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Prosím vás, nezdržujte nás tým, že... 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Tak sa ukľudnite. Vy toľkokrát zdržujete... 

 

p. Polaček, primátor mesta: ...kto je v dozornej rade, keď to máte na druhej strane materiálu. 

Proste hráte sa, zabávate sa, smejete sa, máte z toho srandu z toho zastupiteľstva. 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: ...nemáme srandu. Tak sa ukľudnite. 
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p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa prosím, vážnosť... 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Tak sa ukľudnite, sa ukľudnite. Keď máte potrebu si zlosť 

vybíjať a teraz som vám prišla vhod, nech sa páči, počkám, sa ešte vyrozprávajte.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Máte faktickú... 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Máte potrebu? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Knap, máte slovo. 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Máte potrebu? Vy toľko komentujete všetko a my to musíme 

znášať, tak sa ukľudnite. 

 

p. Knap, poslanec MZ: Vážený pán primátor, vážení kolegovia, nehroťme situáciu a prejdime 

k meritu veci. Sami ste hovorili pred troma rokmi, že každý kandidát bude predstavený, 

dostaneme zavčas životopis. Porušujete vlastné pravidlá, ktoré ste navrhli pán primátor 

pred troma rokmi, že všetko bude transparentne. Tu si rovno povedzme, že je to 

politická nominácia, bol pridaný príkaz, má sa schváliť, my to máme dostať 24 hodín 

vopred neznáme meno kandidáta, keďže je z Prešovského kraja. Včera z novín som sa 

dočítal, že sú tam problémy s výstavbou novej futbalovej arény, tak mohol by sa 

zamerať v rámci kraja tam, kde je zastupiteľov na problémy, ktoré tam sú. Myslím, že v 

Košiciach máme dostatočné množstvo kandidátov, aby sme vedeli obsadiť aj takéto 

miesto. Každí, kto vidí ten zoznam, ktorý tu máme, členov dozornej rady 

a predstavenstva, je presvedčený o tom, že majú športového ducha a budú hájiť záujmy 

košickej futbalovej arény. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský. Pani kolegyňa, ospravedlňujem sa vám, 

ale prepáčte mi, ospravedlňujem sa vám, ospravedlňujem. Len prosím, počúvajme sa 

navzájom. Ďakujem. Pán poslanec Rovinský, nech sa páči. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno pán Knap, myslím si, že najsprávnejšie, 

čo môžeme v tento moment urobiť, je trošku vychovať to neposlušné ministerstvo, nech 

sa naučí po kostole hvízdať. Je to ten najsprávnejšie moment, kedy sa rozhodli dať 

peniaze, tak im povedať, že viete čo? Robte to trochu ináč, lebo my sme ináč zvyknutí.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa má procedurálny, nech sa páči. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Už hodnú chvíľu sme úplne niekde inde a zase začíname si robiť zle 

ako malé deti, takže procedurálny návrh znie, ukončiť rozpravu bez možnosti 

prihlasovať sa faktickými poznámkami. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Hlasujeme. 

 

Hlasovanie č. 69 -  za 18, proti 5, zdržalo sa 5 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Čiže, ak som správne rozumel, len si 

chcem ujasniť, pán poslanec aj faktické, áno, ste zastavili? Ďakujem. Pán námestník, ale 

ešte bol prihlásený. 
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec Knap a kolegovia. 

Nie trvalé bydlisko tohto nominanta je rozhodujúca otázka, na ktorú by sme sa mali pri 

tejto nominácii dívať, ale to, že je nominantom samotného ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu a že je zamestnancom tohto ministerstva. Dozorná rada aj kontrolný 

orgán. Keby nám tu poslali nomináciu na šéfa kontrolingu ministerstva, ktorý má trvalý 

pobyt v Bratislave, asi by nikto nespochybňoval jeho kvalifikáciu alebo to, že čo má v 

rámci toho orgánu urobiť, pretože v dozornej rade je v prvom rade dôležité, aby ste 

kontrolovali fungovanie a ekonomické fungovanie tej spoločnosti a nie to, že či máte 

toho športového ducha. Nechcem sa nikoho dotknúť. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota, nech sa páči. 

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Kolegovia, táto nominácia zhodou 

okolnosti tohto pána poznám, veľmi sa ospravedlňuje, že nemohol pre iné pracovné 

povinnosti sa prísť predstaviť. Poviem o ňom len zopár vecí. Jeho hlavnou úlohou, 

keďže ministerstvo školstva resp. Vláda Slovenskej republiky, ale z kapitoly 

ministerstva školstva budú dané pre Košickú futbalovú arénu 4 mil. Eur, jeho hlavnou 

úlohou v dozornej rade, ak ho zvolíte, ak ho podporíte, je dohliadať na financie a najmä 

na tie ministerské. Čo sa jeho týka, tak má skúsenosti, má veľmi pozitívny vzťah ku 

futbalu, pôsobil aj v jednom futbalovom klube, aktuálne je krajským poslancom v 

Prešovskom kraji, čiže to má v podstate do Košíc na skok. Takže toľko. Aktuálne je 

zamestnancom a pôsobí, má na starosti Plán obnovy v rámci kapitoly školstvo. Takže 

toľko o ňom v stručnosti, aby som ho dodatočne predstavil. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ďakujem pekne. Pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Dobrý deň kolegovia, ja mám zopár pripomienok k tomu. Prvá vec, čo 

mi napadla, keď som sa teraz dozvedel, že o koho vlastne ide, aj keď som ho ešte 

nevidel, tak je to zástupca štátu, čo chápem, že ho tu chcú mať a aj to rešpektujem, ale 

keď pozerám medzi tých členov, čo tam sú, tak jeden z vás zástupca štátu tam už je, čo 

je chrbtica národa, Národná rada Slovenskej republiky. Takže už tam máme dvoch 

zástupcov štátu. Možno by tam bolo dobre zvážiť, či tam ich potrebujeme dvoch. Druhá 

vec, čo ma zaujíma je, aké tam sú odmeny, keď taká potreba Prešovčana jazdiť ku nám 

kontrolovať tu je, ale dobre, to sa dozvieme možno časom. Ale podstatná vec, ktorú som 

vám poslal kolegovia, je úplne inde. A na toto sme nomináciu nezískali. Písal som vám 

pred dvoma dňami pripomienku k bodu 20, ktorá znie: môže vedúci referátu 

kontrolingu a auditu, to je to posledné meno pán Ing. Lenhardt, ktorý má v náplni práce 

vykonávanie finančnej kontroly aj v právnických osobách našich aj mesta, aj v meste, 

ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je mesto, byť súčasne kontrolórom v tej 

istej právnickej osobe? To si myslím, že... . Mne ani nejde o odpoveď od právnikov, 

naozaj o to mi vôbec nejde, lebo určite sa nájde nejaké cestíčka, že nám toto ešte nikto 

nenapadol. Ale mali by sme zvážiť, či je normálne, že kontrolór kontroluje sám seba. To 

zatiaľ dávam do pléna. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský, nech sa páči. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Ďakujem. Myslím si, že: „začem bukvi, vsjo jasno“. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský, máte slovo. 
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p. Rovinský, poslanec MZ: Nie, ja som povedal, že... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Aha, vybavené, ďakujem. Nasleduje pán poslanec Huba. 

 

p. Huba, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Vážené kolegyne, kolegovia, ja by som 

chcel iba v mene dozornej rady vás požiadať, aby ste ešte zvážili nomináciu zástupcu 

ministerstva školstva na túto pozíciu, keďže ministerstvo školstva ešte na začiatku 

výstavby prispelo na stavebné práce vo výške 4 mil. Eur a teraz v decembri nám bol 

schválený fond na podporu športu ďalších 4 mil. Eur na dostavbu tohto štadióna. Aj keď 

proti pánovi kolegovi nemám nič, ale mali by sme zvážili práve túto nomináciu a v 

mene dozornej rady, ale ešte raz, pekne chcem požiadať, aby ste zvážili nomináciu 

práve zástupcu ministerstva školstva, ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník faktické nie sú dovolené, pani poslankyňa. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Dámy a páni, ja sa v prvom rade ospravedlňujem. Ako 

pán Knap povedal, našim cieľom nie je určite zatajovať a určite to nebolo ani cieľom na 

poslednú chvíľu vám dodávať nejakú nomináciu. Ja som ministerstvo školstva žiadal 

opakovane už v priebehu posledného viac ako mesiaca, aby nám túto informáciu, 

respektíve nomináciu zaslali, keďže sme mali dohodu, že príde. Bohužiaľ udialo sa tak 

až týchto pár dní respektíve dva dni pred zastupiteľstvom a okamžite vám bola obratom 

sprostredkovaná. Čo sa týka životopisu pán poslanec Karaffa, pred chvíľkou sme 

schválili a teraz nejdem hodnotiť, lebo ja som tiež hlasoval za to, ale nominácie do 

dozornej rady CIKE a tam si tiež nikto nevypýtal životopisy týchto kandidátov. Čo sa 

týka samotného životopisu tohto kandidáta, bol k dispozícii. Mohli ste ma kedykoľvek 

osloviť už od stredy, aj včera počas rokovania. Nijaký z poslancov tak doteraz neučinil, 

tzn. ja som mal za to, že je táto nominácia v poriadku. Ak reálne kolegovia a ja 

normálne sa až divím, že vedieme túto debatu aktuálne teraz. Ak do päťčlennej dozornej 

rady máme problém zvoliť nominovaného zástupcu ministerstva školstva, ktorý z 

aktuálne viac ako 20 miliónového projektu prispieva 8 mil. a vy si neviete predstaviť, čo 

to bolo a ja viem, že pán Djordjevič má možno pochybnosti o mojich zásluhách, ale čo 

to bolo, aby ministerstvo školstva dokázalo vyrokovať, presvedčiť aj koaličných 

partnerov, aby z kapitoly Fondu na podporu športu bolo vyňatých 4 mil. Eur a tie boli 

priamo pridelené pre mesto Košice. Na tom má naozaj leviu zásluhou v tej finálnej fáze 

ministerstvo školstva a pán štátny tajomník. A tak ako zaznievali otázky už aj od 

Slovenského futbalového zväzu, aj zo samotného ministerstva, že by radi mali jedného 

nominanta, zástupcu v kontrolných orgánoch, aby mohli a nielen na náš projekt, takúto 

požiadavku plánujú mať aj voči iným veľkým infraštruktúrnych projektom, aby 

ministerstvo malo svojho zástupcu v dozornej rade orgánov, aby vedeli ako sa týmto 

infraštruktúrnym projektom darí z dlhodobého finančného hľadiska. To je jediný cieľ a 

účel tejto nominácie. Ak máte potrebu a ja si plne vážim prácu mojich kolegov v 

dozornej rade, ale ak je politická potreba vymeniť nejakého člena respektíve 

nominovať, lebo vidím, že niektorí kolegovia sú tu na politickom ťažení zmien v rámci 

kontrolných a dozorných orgánov, ak je táto potreba, prosím ale fakt...vždy sa hneváme 

na tú Bratislavu a dnes, aký signál vyšleme my aký sme partner a ako spolupracujeme. 

Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak, faktické nie sú dovolené. Pán poslanec 

Djordjevič má procedurálny návrh. 
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p. Djordjevič, poslanec MZ: Však neviete, čo chcem rozprávať. Tu páni, tu mám ... 

 

p. Polaček, primátor mesta: pán poslanec, prosím vyslovte procedurálny návrh. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Však chcem rozprávať a vyvreskujú tam a nevedia, čo chcú. 

Vzhľadom na to, že kolegovia vzadu nie sú stotožnení s nomináciou tohto pána, že sa 

neprišiel osobne predstaviť a vzhľadom na to, že ani životopis nebol prístupný atď. a za 

podmienok ako to bolo všetko narýchlo zbúchané, ja som ochotný svoju nomináciu 

dnes zvážiť. Ak prejde môj procedurálny návrh, ktorý znie, aby sa tento bod prerušil do 

ďalšieho zastupiteľstva a tento pán prišiel sa predstaviť, ak tento návrh prejde, svoju 

nomináciu sťahujem a bude dosť času na to, aby sme si o ňom zistili informácie 

a spoznali. Inak a samozrejme rešpektujem aj pripomienky kolegov, ale vy tu sa tvárite 

všetci, ako keby peniaze od štátu len záviseli na tomto človeku a to takto tak nie a kto to 

tvrdí, zavádza. Ale dal procedurálny návrh, poďme o ňom hlasovať, o prerušenie. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 70 -  za 8, proti 9, zdržalo sa 11 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh nebol prijatý. Pokračujeme. Pán poslanec Balčík, 

nech sa páči. 

 

p. Balčík, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, 

ja si vážim aj názor pani poslankyne Iľaščíkovej, tiež si vážim pána poslanca 

Djordjeviča, vôbec mu nechcem teda zazlievať respektíve nejak spochybňovať jeho 

práva a nejaké jeho kvality, ktoré súvisia s futbalom, či športom ako futbalistu alebo 

futbalového rozhodcu, ale akože v tejto chvíli tu predsa nejde len o nejakú obyčajnú 

nomináciu, proste, keď si pozriete do zloženia dozornej rady, tak sú tam štyria poslanci. 

Poslanec Huba, Horenský, Hlinka a Liba, jedno miesto je neobsadené. Stále v dozornej 

rade má absolútnu väčšinu mestské zastupiteľstvo, resp. poslanci mestského 

zastupiteľstva a vzhľadom na všetky okolnosti finančné prostriedky nenávratne 

respektíve tie, ktoré nie je ich treba vrátiť štátu, ktoré prispeli k samotnému 

vybudovaniu a prispejú k dobudovaniu tej športovej infraštruktúry súvisiacej so 

štadiónom na všetky tieto okolnosti je veľmi vhodné zahlasovať za takéhoto kandidáta z 

ministerstvo školstva. Je to také gesto, ktoré mesto Košice, poslanci prezentujú voči 

štátu, že si vážia jeho prítomnosť a jeho podporu k dostavbe štadióna futbalového. 

Takže toľko by som vám chcel povedať. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja len jeden príklad uvediem. V občianskom 

združení Steel Aréna, kde sme získali partnera Olympijský výbor pána Antona Siekela, 

bol veľmi dobrý impulz, pretože sme získali v Bratislave nových partnerov na to, aby 

sme niektoré veci dokázali lepšie vylobovať, lepšie komunikovať, mnohé veci fungujú 

zrazu na telefón, kedy jednoducho človek nemusí vycestovať do Bratislavy, lebo má 

tam partnerov, ktorí mu vedia pomôcť. Čiže treba to vnímať nielen ako nomináciu, ale 

aj ako podanú ruku kolegov, ktorí následne vedia nám sprostredkovať informácie, vedia 

nám poradiť ako to lepšie urobiť a byť úspešní pri ďalších veciach. Jednoducho mať vo 

svojom tíme človeka, ktorý je priamo z ministerstva, ktorý priamom je z toho 

športového priestoru a ktorý má možnosť aktívne z večera do rána to, čo my z Košíc 

nedokážeme vycestovať v priebehu pár hodín, za nás urobiť, pomôcť nám, sú proste 
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veci na nezaplatenie, keď dostanete informáciu a okamžite môžete konať a máte tam 

partnera. Pri pánovi Siekelovi to je evidentné. Niekoľkokrát v pravú chvíľu dokázal 

zareagovať, dať nám informáciu a pomôcť nám, pretože proste obetoval ten čas, aby vec 

sa pohli. Nad tým, aby sme tieto veci dokázali, či už len tu veľkú dotáciu 4 mil., za tým 

sa skrývala veľký tím ľudí, aj olympijský výbor, aj ľudia z fondu, aj ľudia 

z ministerstva, aj z federácii, či už futbalových a ďalších. To je o tom, že dokážeme tie 

veci správne poprepletať a správne si ich naorganizovať. Pán poslanec Djordjevič má 

ešte procedurálny, nech sa páči. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Počúval som kolegov. Človek má 

počúvať a vyhodnotiť a veľmi by som nerád bol, keby sa stala podobná komplikácia aj 

v Prešove, aby som bol ja označovaný za toho, kvôli komu Košice nedostanú peniaze 

atď., atď. a bavíme sa tu naozaj o siedmich mesiacoch. Čiže som ochotný zvážiť svoju 

nomináciu teda respektíve odporúčam, aby sa o nej nehlasovalo, že o ňu nestojím a s 

tým, že keď sa mi podarí samozrejme stať v budúcom období mestským poslancom, tak 

budem dbať na to, aby čo najviac poslancov práve z toho zastupiteľstva bolo členom 

týchto orgánov a aby sa aj zvážili tie nominácie, ktoré sú, ale to hovorím, také veci nech 

sa dejú v novembri, decembri. Takže z hľadiska spoluprácu so štátom ustupujem a tých, 

ktorí sa ma chystali podporiť, ďakujem a budú, verím, mať možnosť v novembri alebo 

decembri to tak urobiť, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Diskusia bola uzavretá procedurálnym návrhom 

aj faktické pripomienky, teda poprosím návrhovú komisiu, aby jednotlivé návrhy, ktoré 

sú aktuálne, prečítala. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Obdržali sme jeden návrh oproti 

pôvodnému. Mali by sme hlasovať tak, ako v predchádzajúcom bode, teda podľa 

abecedy, ale teda pýtam sa ešte raz, či pani poslankyňa trvá na tom, aby sa hlasovalo, 

keď ... ale potom treba povedať, že sťahujete návrh, lebo malo by sa hlasovať o každom 

návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pani Iľaščíková, máte slovo. 

 

(pozn.: mimo záznam) 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pani Iľaščíková sťahuje návrh, nech sa páči, pokračujeme. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem pekne, takže pôvodný návrh. 

„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov 

obchodnej spoločnosti Košická futbalová aréna po a) schvaľuje menovanie do funkcie 

člena dozornej rady pána Jozefa Kanuščáka, po b) poveruje zástupcu mesta Košice, 

ktorý vykonáva oprávnenia mesta ako akcionára na valnom zhromaždení v obchodnej 

spoločnosti KFA iniciovaním navrhovanej zmeny v kontrolnom orgáne obchodnej 

spoločnosti podľa písmena a) tohto uznesenia.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 71 -  za 26, proti 0, zdržalo sa 7 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Návrh bol prijatý. Viac návrhov nebolo 
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doručených návrhová komisia. Ďakujem pekne. 

- - - 

 

Bod č. 21 

Menovanie členov kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach Bytový podnik 

mesta Košice, s.r.o. a NTC Košice a. s. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Otváram rozpravu k bodu č. 21, nech sa páči. Pán poslanec 

Strojný. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Dovolil by som si dať návrh do bytového 

podniku, namiesto pána Karaffu, ktorý sa vzdal funkcie. Prečítam: Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení 

Obchodného zákonníka v obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice berie na 

vedomie vzdanie sa funkcie člena dozornej rady Mgr. Dominika Karaffu a menuje do 

funkcie člena dozornej rady Ing. Romana Matouška. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Djordjevič s faktickou. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Nie, nie, teraz tu neživotopisujme 

ani nepýtajme sa, dobre, on nerobí v Bratislave, neviem, ani on tu nie je, ale to už sa to 

pravidlo vytratilo. Pamätám sa, ako pán Ihnát sa pýtal, keď tu pani Wagner nebola 

a povedal vetu, že nie je teľa, aby stláčal gombíky, ale dobre. To tu už vymizlo. Teraz 

sa opäť spýtam. 41 poslancov, zhruba polovica nie je nikde a tu sa nebavíme, aby 

verejnosť si nemyslela, tu ani 100 Eur v hrubom, pokiaľ viem, odmena nie je za 

členstvo v nejakej dozornej ... teda nie v nejakej ... dozornej rade tohto podniku a je tam 

kopec povinností a kopec času, ako mi pán Karaffa spomínal, koľko zodpovednosti a 

hodín rokovania, ale ja sa opäť pýtam, že ideme ... vlastne my tu nie sme alebo sme? 

Dobre. V predchádzajúcej nominácii bol nejaký návrh štátu. Tu teraz opäť sa pozriem, 

Karabin, Jakubov nič, Kandráč, nič, Kovačevičová tu není. Nikto tu není. Čiže hej. Tak 

ste sa rozhodli, v poriadku, rešpektujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec ďakujem. Pán poslanec Rusnák, nech sa páči. 

 

p. Rusnák, poslanec MZ: Ďakujeme. Ja za náš poslanecký klub si dovolím predniesť návrh na 

člena dozornej rady pána poslanca Berbericha. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Lörinc. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte mi predstaviť pána Ing. Roman 

Matoušeka. Je to 45 ročný povolaním manager, ktorý riadi súkromnú firmu, ktorá sa 

zameriava na IT riešenia pre gastro priemysel. Čiže má skúsenosti s IT, aj manažérske 

zručnosti. V politickej rovine je štvornásobný poslanec alebo 4 volebné obdobia na MČ 

KVP. V súčasnosti robí zástupcu mne a z toho dôvodu, keďže ja som na zastupiteľstve, 

sa tu nemôže nachádzať, keďže ma zastupuje na úrade, za čo sa ospravedlňuje. Mám za 

to, keďže má ekonomické vzdelanie, manažérsku prax a je znalý politiky, mnohí, ktorí 

ste služobne starší, určite poznáte jeho otca Tibora Matoušeka, ktorý pôsobil na Juhu a 

bol dlhoročný mestský poslanec a kontrolór, tak mám za to, že bude prínosom pre tento 

podnik a môže priniesť nový vietor, aj svoje zručnosti tak, aby tento podnik bol 

spravovaný dobre. Chcem ešte podotknúť, že ako som už povedal raz, sa opäť 
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opakujem, každý poslanec má právo nominovať hocikoho, rozhodne sa hlasovaním a či 

už sa rozhodnete podporiť alebo nepodporiť, my to prijmeme. My za náš poslanecký 

klub po diskusii sme sa rozhodli nominovať túto osobu, lebo jeho zamestnanie a 

skúsenosti mu dovoľujú sa tomu aj venovať. Má čas chodiť na rady, má čas sa tomu 

venovať. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Faktická pán poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor. Ja reagujem 

na pána Lörinca a poznám pána Matoušeka aj osobne teraz z komisii športu a dokonca 

som počul aj na jeho prácu nie politickú, ale na prácu ako profesijnú, pozitívne 

referencie. Čiže aby som vysvetlil, že toto nie, čo som povedal, nič voči jeho osobe. Iba 

som chcel poukázať na to, že tak ako ste vtedy dva kluby na začiatku rozdeľovali všetky 

funkcie, tak teraz to pokračuje. To je celé. Však kvôli tomu, nie som ani blbec, pán 

Filipko, ani nič. Ja som povedal svoj názor, že sú tu aj dokonca vo vašom klube niektorí 

ľudia, ktorí nie sú nikde. Však tu je jeden, druhý, tretí. To je celé. Ja som len povedal, 

že ste si niektorí traja tak trošku, že mať taký pocit, že hráte Človeče nezlob se a hráte 

na figúrkach. Však dobre, ešte pár mesiacov hrajte. Ok. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ok, v poriadku. Nech sa páči pán námestník. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Dámy a páni, ja by som si dovolil navrhnúť 

do dozornej rady na miesto odchádzajúceho člena pána Dominika Karaffu, ktorému 

týmto ďakujem za jeho aktivitu. Do dozornej rady NTC Košice a.s. navrhujem pána 

poslanca Ladislava Rovinského vzhľadom na to, že sa uvedenou problematikou 

zaoberal, vzhľadom na to, že naopak pomohol k tomu, aby sme s obyvateľmi dospeli ku 

takému riešeniu, ktoré je prijateľné v rámci danej lokality a mohli sme pokračovať s 

výstavbou Národného tenisového tréningového centra. V rámci toho ešte možno jedna 

informácia pre vás. Aktuálne už prebieha na danej ploche čistenie územia a aj súťaž na 

zhotoviteľa sa blíži do finále, tzn., že verím, že v tomto roku sa reálne rozbehnú práce 

na samotnej výstavbe. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa, faktická. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Toto s tým čistením ma zaujalo. Je 18. marca. 

Ako to je s tým výrubom drevín? Že či to je ako všetko tak, ako by malo byť, lebo ak 

dochádza k rozsiahlejším výrubom, tak len či je to v súlade s vyhláškou. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, je to určite v poriadku. V interpelácii môžete si 

tieto otázky klásť. Poďme ďalej prosím, tento bod je trošku inak nastavený. Je to o 

dozorných radách. Pán poslanec Filipko nech sa páči, diskusia. 

 

p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja skutočne, pán kolega Berberich nie je to voči 

tvojej osobe, my sme sa o takejto nominácii bavili dávnejšie, záujem o prácu v dozornej 

rade bytového podniku, chcel by som, aby, pán primátor, zástupcovia právneho 

oddelenia sa vyjadrili, či nenastane konflikt záujmov vzhľadom na prácu zamestnanie 

pána Berbericha, lebo mám takú informáciu, že pracuje v oblasti spravovania bytov, 

ktorá je rovná ako v bytovom podniku. Či ... upokojte ma. Ja by som chcel počuť túto 

informáciu pred hlasovaním. Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Môžem vás upokojiť. Mesto sa s tým zaoberalo, je to v poriadku. 

Toto je nie je výkonná časť, ale dozorná časť v zmysle zákona, tzn. nie je problém, nie 

je pri rozhodovaniach, ale pri kontrole ako kontrolný orgán. Čiže je to v poriadku. Pán 

poslanec Karaffa. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Pán poslanec Filipko ma predbehol. Pán 

primátor, nie je to v poriadku. Máme podpísané zmluvy ako členovia dozornej rady a 

tam sa presne uvádza, že je tam podmienka v podstate aj dodržiavania nejakého ochrany 

obchodných informácií a tak isto aj zákaz konkurencie. Čiže ja práve s týmto mám 

problém a ja som to hovoril aj interne a je mi ľúto, že niekto tlačí hlavou proti múru. 

Preto si myslím, že taká nominácia nie je v podstate v poriadku a pána Berbericha preto 

nepodporím. Ak by išiel do inej spoločnosti, nemám s tým problém, ale bytový podnik 

vykonáva konkurenčnú činnosť vo vzťahu k činnosti zamestnávateľa pána Berbericha a 

ešte teda a aby som vysvetlil dôvody, lebo možno vyvstanú nejaké otázky, že prečo teda 

odchádzam z oboch dozorných rád. Tie dôvody sú vlastne vznik nezlučiteľnosti funkcií 

vzhľadom na to, že som nastúpil do štátnozamestnaneckého pomeru a zákon o štátnej 

službe vlastne pôsobenie v takýchto orgánoch neumožňuje. A chcem poďakovať ešte na 

záver všetkým kolegom, s ktorými som spolupracoval aj v dozornej rade NTC Košice 

a.s. a aj v bytovom podniku. Menovite pani kolegyni Zemkovej, pánovi kolegovi 

Saxovi, pánovi riaditeľovi Vrábelovi a pani doktorke Mesterovej a možno niekedy tie 

ostatné rokovania boli emotívnejšie a ja som sa snažil, aby ste dostávali úplné 

informácie o tom, aké sú problémy v tej obchodnej spoločnosti a myslím si, že tak ako 

to už viackrát odznelo, mali by tam byť zástupcovia práve z poslaneckého zboru, aby 

vždy, keď sú nejaké otázky na zastupiteľstve alebo na komisiách, tak tí poslanci, tí 

poslanci vám v podstate vedia odpovedať a vedia v podstate reagovať na to, čo je 

možno aktuálny problém alebo nejaká aktuálna otázka. Ja nebudem navrhovať nejaké 

iné meno. Plne sa stotožňujem so stanoviskom poslaneckého klubu KAN, keďže v 

minulosti a vlastne v zmysle určitých politických dohôd táto pozícia patrila 

poslaneckému klubu KAN. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som chcel len v krátkosti, lebo včera sa 

ďakovalo. Ja by som chcel poďakovať kolegovi Karaffovi za jeho prácu, lebo mali sme 

niekoľko stretnutí a spolupracujem s viacerými dozornými radami a správnymi radami 

ako poslanec a naozaj level detailu, ktorý kde išiel pán poslanec Karaffa do hĺbky, bol 

naozaj nevídaný a myslím si, že sa tejto práci venoval naozaj svedomite, čo by som rád 

ocenil a myslím si, že je svetlým príkladom aj pre ostatných zástupcov mesta 

v dozorných radách. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Knap, nech sa páči. 

 

p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Ja by som sa chcel opýtať pána 

poslanca Rovinského, v koľkých orgánov mesta momentálne zastáva funkciu? Či to 

stíha pri tomto vyťažený aj ako predsedu hlavne komisie dopravy, na ktorú tiež by sme 

sa chceli sústrediť. O iných nebudem hovoriť, ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, faktická. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja nadviažem na kolegu Knapa a nielen aby 
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pán Rovinský zvážil, v koľkých je dozorných radách, komisiách a že aj mestský, 

krajský, aj miestny poslanec. To, dobre. Je to na inú debatu, okej, je to volená funkcia v 

poriadku pán kolega, okej, chcem pokračovať páni. Ide tu o to, že tento pán bol 

štatutárom petície a chodil od domu k domu, keď sa NTC riešilo. Čiže minimálne tu ide 

o konflikt záujmov a nevidím tam ani dobrú spoluprácu jeho mena s tenisovým zväzom. 

Keď ste hovorili o mojej nominácii a v súvislosti so štátom a ministerstvom školstva, 

tak prosím zvážte aj nomináciu tohto pána v súvislosti s tenisovým zväzom a v rámci 

vzťahmi so športom. Tento pán je ničiteľ športu v Košiciach, takže poprosím kolegovia 

dajte tam do NTC niekoho, kto aspoň držal raketu v ruke, prosím. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Balčík. 

 

p. Balčík, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Takže čo sa týka nominácií, ktoré tu 

odzneli, teda návrhov, ja určite budem podporovať pána poslanca Berbericha a podľa 

mojich informácií, čo sa týka jeho ako možného konfliktu záujmov, tak mojich podľa 

informácií, čo pán Berberich možno ešte objasní vo svojom vstupe, on je proste v 

zamestnaneckom pomere, nevystupuje ako štatutárny orgán, teda žiadnym spôsobom 

nepôsobí ako štatutár, ako konateľ a ani nejakým spôsobom a teda určite nie je s 

nejakou majetkovou účasťou v subjekte, ktorý ho zamestnáva. A taktiež pozícia, ktorá 

sa má obsadiť po pánovi poslancovi Karaffovi, je na úrovni dozornej rady a nie je na 

úrovni štatutárneho orgánu predstavenstva alebo teda čo to, ktorý tam je. Takže ja si 

myslím, že podľa môjho názoru v prípade pána poslanca Berberich v žiadnom prípade 

nejde o konflikt záujmov a jeho nominácia, ako aj obsadenie tejto pozície je v súlade so 

zákonom a stanovami, ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. Nech sa páči pán námestník. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Ja si len dovolím zareagovať 

určite a verím tomu, že nominácia a prístup pána poslanca Rovinského k tejto téme do 

dozornej rady NTC nebude pôsobiť tak, ako to pán poslanec Djordjevič hovoril. V 

rovnakom postavení by mohol byť vnímaný... 

 

p. Polaček, primátor mesta: .Kolegovia, prosím vás, v prípade, že sa neposadíte na svoje 

miesta, dám prestávku. Ak si potrebujete niečo vykomunikovať, povedzme si, dajme 

päť minútovú prestávku, keď toto je problém. Dorozpráva pán námestník, vystúpenie 

bude mať pán poslanec Karaffa, trojminútová prestávka na to, aby ste prípadne si 

nominácie ujasnili, ak je potrebná nejaká diskusia. No, len prosím, sa buď počúvajme, 

lebo tretina poslancov nesedela na svojom mieste a bola otočená chrbtom. Ďakujem 

pekne. Pán námestník máš slovo. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Čiže v rovnakej pozície by mohla byť vnímaná aj 

vtedajšia nominácia a pôsobenie pána poslanca Dominika Karaffu. Ja som mu za jeho 

činnosť poďakoval, Slovenský tenisový zväz dokázal fungovať a nemal výhrady k tejto 

činnosti takého charakteru, aby sme museli riešiť to, že je to problematické z pohľadu 

spolupráce. Ja si naopak vážim prácu pána poslanca Rovinského a jeho komunikáciu pri 

tom, ako sme projekt upravovali a komunikovali s obyvateľmi a myslím si, že toto jeho 

pôsobenie by mohlo mať aj pozitívny vplyv na celý proces tej výstavby a prípadnú 

komunikáciu s obyvateľmi a nejakých problémov, ktoré by nastali do budúcnosti. 

Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Možno objasnenie a bude to veselé, ja toto zastupiteľstvo alebo v 

tejto miestnosti vidím štyroch ľudí, ktorí sa istým spôsobom postavili tomu prvotnému 

návrhu, ktorý sa mal v tomto priestore v rámci NTC postaviť. Bol som to ja, bol to pán 

námestník, bol to pán Karaffa a pán Rovinský. My štyria sme urobili to, že tento projekt 

sa prepracoval a dostal sa do roviny akceptovateľnej pre celé okolie. To znamená, v 

tomto prípade si myslím, že pán Rovinský pôjde v šľapajách pána Karaffu, pretože v 

tomto boli obaja partnermi, keď sa hľadali spôsoby ako nájsť a využiť toto územie čo 

najvhodnejšie, aby bol tenis, ale zároveň, aby nejakým spôsobom ľudia v MČ Západ a v 

tom blízkom, úzkom priestore sa nedostali do konfliktu s týmto zariadením. Našiel sa 

kompromis, urobila sa súťaž, v tejto chvíli, ak sa nemýlim verejné obstarávanie je 

niekde v tom poslednom alebo poslednej fáze ukončenia celého procesu. Čiže treba len 

dozrieť na to, aby sa išlo v tých líniách a šľapajach, ktoré sa dohodli. Pán poslanec 

Karaffa. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len chcel uviesť na pravú 

mieru. Nie je pravda, že pán kolega Rovinský bol štatutárom petície, my sme nikdy 

petíciu proti výstavbe NTC nerobili. Síce sme organizovali akcie, kde sme sa s ľuďmi 

stretli a diskutovali na túto tému, ale petíciu ako takú sme nikdy my dvaja a ani on 

osobitne, ani ja osobitne, nespisovali. V podstate, čo sa týka, čo sa týka vlastne ... ešte 

som chcel niečo povedať, len som si to nezapisoval... 

 

p. Polaček, primátor mesta: ... že som dobre povedal, si chcel povedať... 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: .. aha, dobre no. V zásade áno, ten projekt v NTC sa posunul do 

takej fázy, do akej sa posunul a je dobré, že sa bude realizovať v tej oklieštenej podobe 

a že aj napriek tomu, že to spočiatku vyzeralo tak, ako vyzeralo, tak sme našli s 

Bratislavčanmi proste zhodnú cestu a taký kompromis aj na jednej, aj na druhej strane. 

K tomu bytového podniku povieme ešte toľko, že proste s tou nomináciou mám 

problém a skutočne ako zamestnanec respektíve ako člen dozornej rady, kde sme často 

krát riešili aj nejakú stratégiu, aj nejaké nové procesy v spoločnosti, v podstate bude 

mať prístup k informáciám a z toho oprávnenia byť členom v dozornej rade v danej 

osobe bude vyplývať prístup k informáciám, ktoré majú konkurenčný charakter. Takže 

preto s týmto mám problém a preto ešte raz hovorím, že nemyslím si, že tá nominácia je 

šťastná Takže pána poslanca Berbericha nemôžem proste podporiť. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Berberich. 

 

p. Berberich, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja len trošku by som chcel k tej mojej 

nominácii na túto pozíciu dodať, že ja som ponúkol svoje schopnosti, keďže už tu bolo 

viackrát spomenuté, že v tej oblasti robím, čiže ak teda máte pocit, že by som teda 

naozaj poškodil bytový podnik, lebo o to tu ide, tak ako nech sa páči, každý má 

možnosť sa rozhodnúť. Naozaj ja sa v tejto oblasti pohybujem už dlhšie a len trošku, ja 

neviem, možno na objasnenie, naozaj som iba bežný radový zamestnanec v 

správcovskej spoločnosti, ktorá je jednou z tých absolútne najmenších alebo menších. 

Bytový podnik je obrovský správca, čiže naozaj, naozaj nevidím tam nejaký problém, 

ale ak niekto myslí, že by som tam mohol urobiť nejakú škodu alebo ako, tak nech sa 

páči. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Poslanec Strojný a následne vyhlásime štvorminútovú prestávku. 
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p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Pán kolega Berberich, ja 

napríklad si absolútne nemyslím, že by si tam mohol spôsobiť nejakú škodu alebo niečo 

také. To určite nie a predpokladám, že ani väčšina tohto pléna si niečo také nemyslí, ale 

napriek tomu budem radšej hlasovať za pána Matouška, lebo už len tá možnosť, že tu 

existuje nejaký konflikt záujmov, mi nedovolí hlasovať za teba, ale nemám absolútne 

žiaden problém s vami, ani nemyslím, že by ste mohli byť na škodu, len proste sú tu aj 

iné nominácie, ktoré sú napríklad v tomto smere u mňa prechodnejšie. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Budeme pokračovať po štvorminútovej 

prestávke. 

- - - prestávka - - - 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pokračujeme v bode číslo 21 - Menovanie členov kontrolných 

orgánov a v obchodných spoločnostiach Bytový podnik mesta Košice a NTC. Nech sa 

páči, ešte pán poslanec Liba pokračuje v diskusii. 

 

p. Liba, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Dovolil by som si navrhnúť... 

 

p. Polaček, primátor mesta: ...dovolíte, prepáčte pán poslanec, trošku všetkých poprosím, aby 

sa usadili, pánovi Libovi zastavte čas technici, prosím. Kolegovia, prestávka skončila, 4 

minúty sme natiahli na 24. Pán poslanec máte slovo, plus 30 sekúnd ešte. 

 

p. Liba, poslanec MZ: Ďakujem, ani nevyužijem celý čas. Ja by som len so navrhnúť na člena 

dozornej rady NTC Košice, a.s. doktora Patrika Kohúta, poslanec Miestnej časti Košice 

– Západ. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Písomný návrh rozdajte návrhovej komisii. Ešte o slovo požiadal 

aj pán kontrolór, aby sa vyjadril ku konfliktom, ktoré teraz tu zazneli, aby vedel 

vysvetliť. Nech sa páči pán kontrolór, máte slovo. 

 

p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Ďakujem pán primátor. Vážené pani poslankyne, vážení 

páni poslanci, od mája minulého roku sa stávam pomaly odborníkom na konflikt 

záujmov. Minimálne 3 prípady už som riešil podobne ako pán poslanec Hlinka. Môžem 

len povedať, že v prípade nominácie pána poslanca Berbericha nedá sa hovoriť o 

konflikte záujmov. Nie je ani blízkou, nie je ani spriaznenou, ani zainteresovanou 

osobou. Skôr z môjho pohľadu je, aby som vždy uprednostňoval pri rozhodovaní o 

členoch dozorných orgánov, aby to boli ľudia, ktorí sú minimálne odborníkmi určitej 

časti hlavnej činnosti príslušnej organizácie. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa, faktická. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Jaaj, pán kontrolór. Informácie, môžem vás 

poprosiť, informácie, ktoré sa preberajú na dozornej rade súvisia aj so stratégiou 

obchodnej spoločnosti, aj vo vzťahu ku stratégii marketingovej, komunikačnej, aj vo 

vzťahu k snahe získať novú klientelu a riešiť nové bytové domy pre obchodnú 

spoločnosť. Mne sa a nemám tú zmluvu pri sebe, ale mne sa zdá, že my to máme 

upravené trochu širšie v rámci našej zmluvy ako členovia dozornej rady a samozrejme 

ten pohľad je rôzny. Ja si myslím, že tá nominácia poslaneckého klubu KAN je v 

poriadku a preto podporím tohto nominanta a proste je to divné, že pán poslanec 

Berberich sa usiluje už proste niekoľko rokov dostať do tej dozornej rady. No tak 
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neviem, že prečo tak veľmi. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán riaditeľ, ešte jedna vec prosím. 

 

p. Čop, riaditeľ magistrátu mesta: Ak ja môžem ešte k tomu. Treba si uvedomiť, že aká je 

funkcia dozornej rady. Dozorná rada má kontrolnú funkciu. Dozorná rada nemá riadiť, 

schvaľovať obchodné stratégie. Čiže dozorná rada sa zaoberá prípadnými 

pochybeniami, nehospodárnym nakladaním a podobnými záležitosťami. Čo sa týka 

obchodných stratégií a o tom, čo sa teraz spomínalo, je to úloha štatutárov a priamo 

vedenia v daných obchodných spoločností. 

 

p. Polaček, primátor mesta: To len na vysvetlenie, aby sme vnímali funkciu dozornej rady ako 

nie ako marketingový orgán, ale ako kontrolný orgán. Pán poslanec Lipták, nech sa 

páči. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja si dovolím podať návrh na ukončenie diskusie 

k tomuto bodu. Myslím, že bolo, páni, všetko povedané, sa tu už len opakujeme, čiže 

dávam návrh na ukončenie diskusie k tomuto bodu bez možnosti prihlasovania sa do 

diskusie aj faktickými poznámkami. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Hlasujeme. 

 

Hlasovanie č. 72 -  za 32, proti 0, zdržali sa 4 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. A pokračujeme ešte. Do rozpravy boli 

prihlásení v rámci faktických pán poslanec Karaffa a pán poslanec Filipko, 

predpokladám, že na pána riaditeľa. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem za slovo. No my 

neschvaľujeme, my sme týmito informáciami, my sme sa s týmito informáciami sa 

oboznamujeme tak, ako aj s ďalšími informáciami a proste ako nerozumiem, prečo tu ... 

ja to vnímam tak, že toto je návrh vedenia. Čiže ak zahlasujeme za pána Berbericha, tak 

vlastne to je návrh vedenia, ad 1. Ad 2, ak už hovoríte o tom, či by sa mala alebo 

nemala zaoberať dozorná rada, tak si kladiem otázku, či by sa mal alebo nemal zaoberať 

jediný spoločník, keď už aj berie samotnému štatutárovi oprávnenie rozhodovať o 

odmenách pre zamestnancov, zasahuje do jeho kompetencií. Viackrát sme to tu riešili, 

už to tu otvárať nebudem, ale môžeme to určite rozobrať aj pri samotnom bode Štatút 

mesta Košice a možno prerozdelenie tých kompetencií a vnímanie toho rozhodnutia 

jediného spoločníka. Môžeme, ja som tomu otvorený, ešte máme 7 mesiacov.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Filipko, nech sa páči. 

 

p. Filipko, poslanec MZ: Faktická poznámka. Reagujem na pána riaditeľa magistrátu, áno, má 

pravdu, že nerozhoduje dozorná rada, ale tu si musíme uvedomiť, že dozorná rada má 

naopak, ale právo nahliadnuť do všetkých materiálov, aj prísne tajných, aj chránených a 

záleží len na nej, či a akým spôsobom tieto informácie použije. A tým nechcem 

obviňovať nikoho, či to tak to urobí alebo nie, či použije alebo zneužije. Čiže je to pre 

ochranu toho nominanta radšej tam nebyť ako byť v tomto možnom konflikte. 

Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Rozprava je uzavretá. Poprosím návrhovú 

komisiu, aby postupne prečítala návrhy na uznesenia. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem pekne za slovo. Takže v tomto 

bode mali by sme sa venovať bytového podniku a NTC, takže začneme bytovým 

podnikom. Máme návrh pána poslanca Strojného a pána poslanca Rusnáka. Budeme sa 

riadiť opäť tým § 8 z rokovacieho poriadku, čiže budeme hlasovať podľa abecedy: 

„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov berie na 

vedomie vzdanie sa funkcie člena dozornej rady Mgr. Dominika Karaffu, po b) menuje 

do funkcie člena dozornej rady Bernarda Berbericha.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujeme o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 73 -  za 16, proti 2, zdržalo sa 18 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh neprešiel. Nech sa páči pokračujeme. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo Košice v zmysle príslušných právnych predpisov menuje do funkcie 

člena dozornej rady Ing. Romana Matouška.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 74 -  za 31, proti 0, zdržalo sa 5 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pokračujeme NTC, opäť podľa abecedy. 

„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov berie na 

vedomie vzdanie sa člen dozornej rady Dominika Karaffu a po b) schvaľuje menovanie 

do funkcie člena dozornej rady Patrika Kohúta.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujeme. 

 

Hlasovanie č. 75 -  za 25, proti 1, zdržalo sa 11 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Uznesenia vyčerpané. Ďakujem pekne, bod 21 

sme prerokovali. 

 

(pozn.: nakoľko návrhová komisia neprečítala kompletné znenie návrhu uznesenia MZ, preto 

sa poslanci MZ počas rokovania dňa 18.03.2022 vrátili k prerokovaniu a hlasovaniu pri bode 

č. 21 - Menovanie členov kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach Bytový podnik 

mesta Košice, s.r.o. a NTC Košice a. s. – hlasovanie č. 81, str. 147) 

- - - 

 

Bod č. 22 

Menovanie členov kontrolného orgánu v obchodnej spoločnosti TEPELNÉ 

HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 

 

p. Polaček, primátor mesta: Otváram rozpravu k bodu č. 22, nech sa páči. Poslanec 



144 

 

Djordjevič, nech sa páči. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Je to ... neviem, čím je to 

spôsobené, ale z môjho pohľadu je to dosť nešťastne nastavené časové obdobie, keď ja 

neviem koľko mesiacov pred voľbami, 6 - 7 mesiacov pred voľbami sa nanovo menujú 

členovia, ktorí s veľkou pravdepodobnosťou budú aj tak koncom roka v inom zložení a 

zo súčasných osôb, ktoré sa majú ako a návrhu mesta alebo návrhu predkladateľa sú 

menované osoby, ktoré sa majú nanovo vymenovať, tak som sa chcel spýtať kolegu 

pána Blanára, že ako sa mu spolupracovalo s ostatnými členmi a že aký má on názor na 

týchto ľudí, ktorých predpokladám ani oni tu nie sú. Čiže keby mohol fakt v stručnosti 

ako sa prihlási teraz na mňa faktickou poznámkou, pardon a stručne povedať do minúty, 

ako sa spolupracovalo a ako vidí, keby sa táto, toto zloženie nanovo opäť vymenovalo. 

Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Blanár. 

 

p. Blanár, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Reagujem, keď som bol 

vyzvaný. Môžem v krátkosti povedať toľko. Naozaj dozorná rada tepelné hospodárstvo 

spočíva v troch členov. Ja som predseda teraz tretím rokom, neprináleží mi hodnotiť 

odbornosť. Je to politická nominácia, môžem z môjho pohľadu povedať, všetci traja 

členovia v minulosti pracovali alebo aj pracujú v energetike. Čiže z pohľadu odborného 

sú doma. Ale ja nie som ten, kto môže hodnotiť. Ak dnes zastupiteľstvo prijme iné 

politické rozhodnutie aj mimo mojej osoby, beriem to na vedomie samozrejme. Takže 

toľko ako z mojej strany, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, nech sa páči, pokračuje pán poslanec Filipko. 

 

p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým 

členom dozornej rady, ktorý v tomto funkčnom období vykonávali túto funkciu a chcel 

by som využiť možnosť, keďže ide o nové menovanie funkcie dozornej rady, 

predkladám návrh na výmenu jedného z tých členov dozornej rady. Namiesto pána Mgr. 

Rastislava Javorského navrhujem Ing. Milan Lesňák. Boli tu, odzneli tu nejaké 

pripomienky, že mali by sme mať viac poslancov v dozorných radách ako neposlancov, 

tak sa snažím to v tejto pozícii kompenzovať a teda návrh je identický ako pôvodný 

návrh, akurát v menovaní namiesto pána Javorského navrhujem Ing. Milan Lesňák. 

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych 

predpisov obchodnej spoločnosti Tepelné hospodárstvo s. r. o. Košice, Komenského 7, 

040 01 Košice, IČO 31 679 692, v ktorej mesto Košice ako jediný spoločník vykonáva 

pôsobnosť valného zhromaždenia rozhodlo za a) berie na vedomie uplynutie funkčného 

obdobia členov dozornej rady Ing. Erich Blanára, predsedu dozornej rady Ing. Petra 

Kollára, Mgr. Rastislava Javorského, za b) menuje do funkcie člena dozornej rady Ing. 

Erich Blanára ktorého určuje za predsedu dozornej rady, Ing. Petra Kollára, Ing. Milana 

Lesňáka. V Košiciach. Predkladám návrh návrhovej komisii. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán námestník, nech sa páči. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ja nerozumiem teraz tej logike, lebo pri dozornej rade 

do bytového podniku sme argumentovali tým, že treba tam mať ľudí nielen poslancov, 

ale ľudí, ktorí sa tomu rozumejú a ktorí vedia priniesť niečo do tej firmy a tu dnes opäť 

navyšujeme práveže nie odborníkov z oblasti alebo ktorí sa tomu venujú, ale poslancov 
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mesta. Čiže toto je taká prvá vec. A druhá vec, pán poslanec Filipko neviem, že 

možnože máte iba jedného takého kandidáta v rámci vášho klubu, ktorého môžete 

nominovať do všetkých týchto orgánov, ale bude to pán poslanec Lesňák stíhať popri 

primátorskej kampani? Bude to stíhať? Aby to stihol, viete. Len to ma zaujíma, 

ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský, nech sa páči. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Možno to bude pre mnohých prekvapením, 

ale ja podporujem návrh pána poslanca Filipka. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Ja na pána námestníka. Nie je to osobné, len taká vtipná konštatácia. 

Práve ste mu otvorili vhodne primátorskú kampaň, ušetrí tlačovke. A treba si aj 

povedať, že vy osobne máte oveľa viac pozícií tak isto a tiež sú debaty, že či to stíhate. 

Ale zatiaľ vám  zastupiteľstvo verí a robíte najlepšie, ako viete.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník. Nerobme osobné prestrelky, prosím. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Nie, len ako o dôvere 

zastupiteľstva svedčilo hlasovanie aj pána poslanca pri nomináciách do správnej rady 

CIKE, pána poslanca Lörinca, takže neviem prečo ústne vyjadruje niečo, ale potom 

svojimi inými krokmi háji niečo iné. A pán poslanec, ja som poslancom tohto mesta a 

zároveň námestníkom primátora a všetky tieto funkcie a viem, že mediálne sa to ľahko 

preukazuje alebo zneužíva alebo prekrúca, ale prepáčte mi, toto je moja náplň pracovnej 

činnosti, zastupovať toto mesto Košice v jednotlivých týchto organizáciách. Ja neviem, 

že či to je tak nepochopiteľné. Ja sa len pýtam, že či poslanec mesta, ktorý má a napr. 

pán Karaffa to ukázal, že keď už mal veľa svojej vlastnej pracovnej činnosti, tak ukázal 

a povedal, že nestíha sa venovať naplno týmto kontrolným orgánom, či popri svojej 

vlastnej činnosti a kampani bude stíhať túto vykonávať. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný má procedurálny návrh. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Áno, ďakujem za slovo. Možno to nebude potrebné pán primátor, 

ale vzhľadom na to, že teda máme tu ďalšiu nomináciu, máme teraz 4 mená, je potrebné 

dávať procedúru, aby sa hlasovalo o každom nominantovi zvlášť alebo by to takto išlo 

automaticky? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrhová komisia toto má vo svojom, vie ako to má urobiť. 

V poriadku? 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Čiže? V tom prípade nič. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Knap. 

 

p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Vediete túto schôdzu, ja vás poprosím, 

aby sme ostali vždy pri daného bodu, pretože sa tu prechádza do osobnej roviny a 

nepatrí to na úroveň zastupiteľstva, ďakujem pekne. 
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p. Polaček, primátor mesta: Upozornil som kolegov, určite ste ma počuli. Ďakujem pekne. Ak 

nie sú žiadne témy do rozpravy, ukončujem rozpravu a poprosím návrhovú komisiu, 

jednotlivé návrhy. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Takže opäť budeme 

postupovať, ako doteraz. Prvý návrh bude, berie na vedomie funkčného obdobia a 

potom budeme hlasovať o každom mene podľa abecedy. Takže: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov v obchodnej 

spoločnosti Tepelné hospodárstvo po a) berie na vedomie uplynutie funkčného obdobia 

členov dozornej rady Ericha Blanára, Petra Kollára a Rastislava Javorského.“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 76 -  za 34, proti 0, zdržalo sa 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže pokračujeme: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov v obchodnej 

spoločnosti Tepelné hospodárstvo menuje do funkcie člena dozornej rady Erich 

Blanára.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 77 -  za 33, proti 0, zdržali sa 2 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší návrh: „Mestské zastupiteľstvo v 

Košiciach podľa príslušných právnych predpisov v obchodnej spoločnosti Tepelné 

hospodárstvo menuje do funkcie člena dozornej rady Rastislava Javorského.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 78 -  za 14, proti 2, zdržalo sa 17 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh neprešiel. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa príslušných právnych predpisov v obchodnej spoločnosti Tepelné hospodárstvo 

menuje do funkcie člena dozornej rady Petra Kollára.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 79 -  za 23, proti 0, zdržali sa 9 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Posledný návrh: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov v obchodnej 
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spoločnosti Tepelné hospodárstvo menuje do funkcie člena dozornej rady Milan 

Lesňáka.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 80 - za 26, proti 1, zdržali sa 3 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Nech sa páči, ešte v tomto bode máme nejaký 

návrh? Vyčerpané. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Dámy a páni, ukončili sme bod číslo 22.  

- - - 

 

Bod č. 21 – pokračovanie 

Menovanie členov kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach Bytový podnik 

mesta Košice, s.r.o. a NTC Košice a. s. 
 

p. Polaček, primátor mesta: Dovoľte mi ešte jednu vec, v bode číslo 21 návrhová komisia 

neprečítala, prosím, v bode číslo 21 návrhová komisia neprečítala kompletné uznesenie, 

teda sa, prosím, vráťme k tomu, aby uznesenie bolo celé prečítané a mohlo byť 

odhlasované, nakoľko dielčie boli vykonané, ale to zásadné nebolo uskutočnené. Pán 

navrhovateľ, nech sa páči, pokračujte. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ospravedlňujem sa, zabudli sme pri 

NTC schváliť časť uznesenia v bode c), takže toto by sme teraz doplnili to hlasovanie. 

V bode a) sa berie na vedomie vzdanie, v bode b) sme schválili nového člena a v bode 

c) je poverenie, takže toto, ten bod c) ešte by sme zahlasovali. Takže prečítam návrh: 

„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov v 

obchodnej spoločnosti NTC Košice po c) poveruje zástupcu mesta Košice, ktorý 

vykonáva oprávnenie mesta ako akcionára na valnom zhromaždení v obchodnej 

spoločnosti NTC Košice iniciovaním návrhu zmien podľa písmen b) tohto uznesenia.“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujeme v bode číslo 21 NTC bod c). 

 

Hlasovanie č. 81 -  za 36, proti 0, zdržalo sa 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. 

- - - 

 

p. Polaček, primátor mesta: Skôr, ako otvorím bod 23, len pripomínam, obed je nastavený na 

trinástu hodinu v takej istej réžii, ako to bolo včera. To znamená, pred trinástou hodinou 

vyhlásime trištvrte hodinovú prestávku. 

- - - 

 

Bod č. 23 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Modernizácia palubných 

počítačov vo vozidlách MHD“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nakoľko sa jedná o projekt z eurofondov, je jednoduchý, otváram 

rozpravu. Jedná sa o modernizáciu palubných počítačov vo vozidlách MHD vo výške 
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oprávnených výdavkov minimálne vo výške 695.750 Eur bez DPH. Rozpravu 

uzatváram, poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie k bodu číslo 23. 

 

p. Šaňa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov po a) berie na vedomie podanú žiadosť o 

nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Modernizácia palubných 

počítačov vo vozidlách mestskej hromadnej dopravy“, po b) schvaľuje zabezpečenie 

realizácie projektu Dopravným podnikom mesta Košice, a. s. v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci podľa predloženého návrhu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 82 -  za 35, proti 0, zdržalo sa 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

- - - 

 

Bod č. 23/1 

Dodatok číslo 7 k Tarife DPMK a.s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou 

od 21.03.2022 

 

p. Polaček, primátor mesta: Principiálne ide o jednoduchý návrh, uvidíme aká bude horlivá 

diskusia. Nech sa páči, otváram diskusiu k bodu č. 23/1. Pani poslankyňa nech sa páči. 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: V prvom rade by som chcela poprosiť o 6 minút, pretože 

budem trošku dlhšie rozprávať. Takže vážený pán primátor, vážení kolegovia, v 

podstate v prvom rade vítam tento materiál, ktorý je tu predložený, ale treba ho len 

dopracovať a troška vyšperkovať. Ak hľadáme dopravu zadarmo, má to splniť určitý 

význam a cieľ. My v podstate mestská časť robíme monitoring každý jeden deň na 

električkových zastávkach a tak ako materiál je pripravený, on pojednáva len o štyroch 

zastávkach v mestskej časti a predsa tí obyvatelia, ktorí sa presúvajú do cieľa, oni 

nevystupujú pod mostom, je to veľmi maličké promile ľudí. Čiže ak doprava zadarmo 

má splniť svoj význam a cieľ, že chceme dostať ľudí do električiek, aby sme uvoľnili 

cestnú prepravu, tak v podstate musíme tento materiál rozšíriť, aby v podstate doprava 

zadarmo bola v celom profile pre obyvateľov mestskej časti, ale aj obyvateľov Krásnej. 

Čiže na tých električkových zastávkach, ak je Jazerčan na Važeckej, tak on predsa 

nevystupuje niekde na Rovníkovej. Je to, hovorím, veľmi maličké promile obyvateľov 

a keď vysvetlím rekonštrukcia Slaneckej, o ktorej v podstate mesto informovalo, všetci 

viete, je to najväčší projekt v rámci a rekonštrukcia v rámci cestného telesa v 

samospráve na Slovensku, aktuálne vlastne začala prebiehať. Po Slaneckej denne prejde 

25 tis. áut a je to najviac vyťažená cesta druhej triedy v Košickom kraji. Súčasne určite 

máte informáciu v podstate, že zhotoviteľ diela podpísal zmluvu s NDS-kov a nám 

začne výstavba juhovýchodného obchvatu, čiže R2 a časť vozidiel bude prechádzať tiež 

cez Slaneckú cestu a ešte k tomu v podstate v tomto roku o pár mesiacov začne 

rekonštrukcia obratiska na Važeckej ceste. Čiže reálne nám hrozí kolaps dopravy v MČ 

Nad Jazerom. My dnes vieme, aké veľké stavby sa v mestskej časti a vlastne v meste 

Košice budú realizovať. Dotknutí budú obyvatelia v podstate Krásnej, mestskej časti a 

naším cieľom by malo byť dostať ľudí do električiek a tým pádom odľahčiť vlastne tú 

cestnú dopravu. Ešte raz hovorím, ak má byť doprava zadarmo, tak naozaj má priniesť 

svoj význam a doprava zadarmo na 4 zastávky ten význam a cieľ určite nesplní. Bavíme 
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sa v podstate len o približne štyroch až piatich spojoch, čiže všetky ostatné spoje v 

meste Košice, čiže ostatných 37 by fungovali v normálnom režime a hovoríme len o 

období rekonštrukcie Slaneckej cesty. Cestujúci si svoju zľavu samozrejme budú môcť 

uplatniť a budú musieť uplatniť priamo v dopravnom podniku a vlastne dopravný 

podnik má aj systém kontroly, ktorý si vlastne vie manažovať. Čiže všetci budú musieť 

mať tú bezkontaktnú čipovú kartu alebo stiahnutú aplikáciu. Ak niekto bude dávať 

argument, že v minulosti pri nejakých rekonštrukciách sa nejaké úľavy nedávali, tak to 

neobstojí, pretože takáto veľká rekonštrukcia cestného telesa v meste Košice ani nikdy 

nebola. A určite z chýb z minulosti sa treba poučiť. Dnes vieme, že aké hrozby nás 

čakajú, že nám hrozí kolaps a preto v tomto čase by sme už mali konať a práve preto 

prijať takéto opatrenia, aby sme tie riziká eliminovali. Áno, budete tvrdiť, že to bude 

mať dopad na rozpočet. Netvrdím, že nebude. Ja som mala pripravené aj iné uznesenie, 

máte ho na stoloch ako číslo 2, žeby to bolo pre všetku cestujúcu verejnosť, ale 

nakoniec sme dospeli k záveru po spoločných rokovaniach a za komunikácií aj s 

viacerými poslancami, aj s predsedom dozornej rady, že ten dopad pre všetkých, dopad 

na rozpočet pre všetkých cestujúcich by bol oveľa väčší a markantnejší, takže v podstate 

budem predkladať a predkladám len ten jeden návrh, aby tá doprava bezplatná bola len 

pre obyvateľov a vlastne s trvalým pobytom, upravujeme návrh, čiže nie s prechodným, 

pretože sme to opäť komunikovali a tá kontrola je jednoznačná pri trvalom pobyte, čiže 

pre obyvateľov MČ Košice Nad jazerom a Krásna. Čiže prečítam vám vlastne návrh 

uznesenia ako vyzerá. Cestujúca verejnosť to je obyvatelia trvalým pobytom MČ 

Košice – Nad jazerom a MČ Košice - Krásna má nárok na bezplatnú električkovú 

prepravu po uplatnení zľavy v Dopravnom podniku mesta Košice a.s. na všetkých 

linkách električiek smerujúcich k MČ Košice - Nad jazerom a do MČ Košice – Nad 

jazerom a autobusovej linky číslo 28 v celom rozsahu ich prepravného poriadku od 

21.03.2022 do 30.01. do 31.08.2023. Znamená napr. že linka číslo 28, ktorá jazdí len po 

Krásnej zváža vlastne cestujúcich k zastávke na Važeckej, ktorá je prestupným bodom a 

títo následne môžu využiť linku, ktorá smeruje z MČ Košice - Nad jazerom do svojho 

cieľa. Čiže bavíme sa len o linkách mestskej časti električkovej preprave v mestskej 

časti a do mestskej časti a o jednom autobuse číslo 28, ktorý premáva v podstate len po 

Krásnej. Tým pádom vlastne naším cieľom a významom je, aby sme tých ľudí 

motivovali, aby tie autá nechali na parkovisku pred blokom, aby cestovali električkou a 

aby ten kolaps alebo to riziko kolapsu, ktorý nám hrozí, keďže nabiehajú 3 veľké stavby 

a tá skutočná rekonštrukcia len začína v týchto dňoch a každým dňom v podstate niečo 

nejakí kostlivci vyskakujú, tak už dnes preto máme prijať takéto opatrenia, aby sme to 

riziko eliminovali. Chcela by som vás pani poslankyne, páni poslanci, veľmi pekne 

poprosiť, pretože je to v záujme nás všetkých, pretože aj vy budete prechádzať týmto 

úsekom a tá cestná komunikácia naozaj sa musí odľahčiť. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa veľmi dobrý návrh. Teším sa, 

že myslíme na občanov, je to super. My sme v minulosti dokonca pred dvoma rokmi aj 

spracovávali a dali sme také zadanie, čo treba urobiť k tomu, aby mestská hromadná 

doprava v Košiciach bola vôbec zadarmo. Takéto zadanie existuje a existuje zoznam 

úloh, ktoré by trebalo naplniť, aby sme sa k tomu niečomu dostali, od toho, aby bolo 

viac autobusov, viac električiek, pretože zrazu do nich pôjde viac ľudí, čo to bude stáť, 

aké zdroje treba vytvoriť. Čiže takéto úlohy existujú a len chcem spýtať, či ste myslela 

aj na tých, ktorí chodia do mestskej časti, či už za prácou alebo do školy, lebo máte tam 

aj strednú školu, či to ten váš návrh obsahuje, lebo som ho pravdupovediac celý 

nedočítal, nestihol som. 
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p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Tento návrh vlastne nepočíta v podstate s takýmto 

rozsiahlym, pretože to bolo v tom druhom pojednávanom pre všetkých cestujúcich, kde 

vlastne bolo odkomunikované, že je nepriechodný materiál a vlastne ten systém 

kontroly by sa nedal realizovať zo strany dopravného podniku. Čiže systém kontroly 

precíznosti je práve tento, kde dopravný podnik presne následne podľa tohto počtu 

cestujúcich, ktorí si uplatniť tú zľavu. On si to tam bude musieť uplatniť, pokiaľ to chce 

využívať. Takže tento systém dopravný podnik vie odkontrolovať, vie ich priamo v 

systéme načipovať, zadať a následne na to sa presne dá vyčísliť a aj ten ekonomický 

dopad, ktorý vlastne by to prinieslo. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Hej, no, ide len o to, aby sme, aby sa nám nestalo, že ... totižto  

existuje jeden nález, ktorým sa zaoberá aj NKÚ a dokonca Európska komisia, ktorá 

hovorí o tom, že v meste Bratislava a v Košiciach nemajú občania úplne rovnaké 

podmienky tým, že máme samosprávu delenú. Čiže aby sa nám nestalo, že pôjdeme do 

nejakej protiústavnej rozhodnutia zvýhodňovanie jednej skupiny občanov voči druhej. 

Čiže to sú také dosť vážne veci a teda, keď ste tento návrh spracovávali, je dôležité si 

povedať, či sa niekto zaoberal aj týmto, keď ste ako predkladateľka. Toto by si trebalo 

pozrieť a dodôvodniť, či je to v poriadku a potom si poďme rozhodovať aj tie 

ekonomické veci. Pani poslankyňa Iľaščíková, nech sa páči. 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ďakujem za slovo. Ja určite podporím predložený návrh. Keď 

sme rozprávali s pani starostkou, tak napríklad ja osobne, aj viacerí viem, že boli za aj 

za tú dvojku. Škoda, že nebola predložená, lebo si myslím, že tým, že boli aj predtým 

robené rekonštrukcie a v podstate vlastne tá doprava bola taká, aká bola, tak aj tí ostatní 

Košičania by si asi zaslúžili, aby na ten čas tie električky smerujúce vlastne Na jazero a 

z jazera boli dostupné zadarmo pre všetkých Košičanov. Čiže ja osobne by som sa 

viacej priklonila ešte k tej dvojke, ale budiš. Určite podporím jednotku a zároveň 

vlastne chcem vyzvať aj ostatných kolegov, aby sme podporili tento návrh. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Kovačevičová. Stiahla svoju faktickú. Pán 

poslanec Rovinský. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. No mňa zaujímajú v súvislosti samozrejme 

peniaze, koľko to bude stáť a ja by som dal aj taký druhý návrh, lebo toto opatrenie je 

dočasné, kým sa niečo bude budovať a kým sa to nedobuduje, tak by bolo zaujímavé 

urobiť také dočasné opatrenie, aby Ťahanovce sídlisko, kým nebude vybudované druhé 

prepojenie z Ťahanoviec, tak aby Ťahanovce sídlisko tak isto dočasne malo túto úľavu, 

tzn., že všetci z Ťahanovce sídlisko budú zadarmo cestovať do mesta a z mesta, ale 

podotýkam dočasne, kým to nebude vyriešené. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Saxa, poďme, nech sa páči. 

 

p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážený predsedajúci, kolegyne, kolegovia, 

ďakujem pani starostke a poslankyne, že spracoval tento návrh a aj po takej spoločnej 

nejakej konzultácii sme dospeli k tomu, že predsa len MČ Krásna a Jazero tvorí taký 

súvislý stavebný celok, aj keď s rôznorodou zástavbou. Totižto možno niekto to 

podceňuje, ale Slanecká cesta tak, ako bolo povedané, je stavba veľkého významu a 

bude tam ozaj hustá premávka. Sídlisko Nad jazerom, kopa obyvateľov, MČ Krásna cez 

6 tis. obyvateľov, ktorí v drvivej miere, aj výpočtami to jednak ináč nevychádza, chodí 

autami do práce, do školy a za rôznymi aktivitami. My potrebujeme dostať tých ľudí 
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nejakým spôsobom do MHD. Ja viem, možno to znie tak, akože doprava zadarmo. Nič 

nie je zadarmo samozrejme, mesto to bude musieť kompenzovať, preto je to aj v tom 

bode b), tzn. mesto vie reálne vyčísliť respektíve dopravný podnik, aké náklady vzniknú 

na prepravu, na túto bezplatnú prepravu. Ale jednoznačne pokiaľ ľudí nedostaneme do 

MHD, tak Slanecká cesta, ktorá obhospodaruje nielen vstup do Košíc, okresu Trebišov, 

Michalovce a tie všetky ostatné smery, ktoré tam sú, ale takisto aj MČ Krásna, ako som 

povedal s kopou vozidlami, sídlisko Nad jazerom, tak tá cesta jednoducho skolabuje. 

Preto sa prikladám k tomu názoru, ďakujem za spracovanie a nebál by som sa toho, že 

do mestskej časti Jazero alebo Krásna cestuje veľa ľudí za prácou, tam až toho toľko nie 

je. Nie je tam fakt tá priemyselná zóna ako kedysi dávno bola. Takže poprosím všetkých 

o podporu tohto návrhu. Je to dobrý návrh, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský, nech sa páči faktická. Nasleduje pani 

poslankyňa Kovačevičová. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja ešte jednu pripomienku k tomu. Keď si 

spomínate na program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, tak sme tam 

narábali s jedným novým, staronovým pojmom územie mestského rozvoja, tzn., že my 

musíme myslieť aj na tých, ktorí dochádzajú do Košíc. Denne dochádza okolo 40 tis. 

ľudí do Košíc a ku tej pripomienke pána primátora, tam môže byť povedané, že niekto 

je diskriminovaní. Lebo, keď niekto z tej prvej obce, ktorá je tam za Krásnou, dochádza 

a on nemá takúto možnosť, tak môže namietať. No, ale berte to ako teoreticko 

metodologicko gnozeologicko antologicku otázku. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Špak má procedurálny návrh, nech 

sa páči. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Diskriminovaní budú aj Jazerčania, ale dobre. Chcem vás poprosiť. Je 

ten návrh pripravený, keď ho dobre čítam. Robilo na tom aj Dopravný podnik mesta 

Košice poradili, pripravili, všetko je pripravené. Ja vás poprosím, poďme normálne 

hlasovať. Ako neviem si predstaviť, že by čo to niekto odmietol, takže návrh 

procedurálny, ukončiť rozpravu v tomto bode bez prihlasovania faktickými, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Takže procedurálny návrh, ktorý predniesol pán poslanec Špak, 

hlasujeme, nech sa páči. 

 

Hlasovanie č. 83 -  za 16, proti 3, zdržali sa 5 

 

p. Polaček, primátor mesta: Teda, pán poslanec Špak, aj faktické ste zablokli? Všetko sme 

zablokli, len to, čo je prihlásené. Ďakujem pekne. Čiže pani poslankyňa Kovačičová 

ešte mala faktickú na predrečníka. 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Čiže v podstate áno, chcem povedať, 

že vlastne Slanecká cesta je tranzitný úsek, čiže spája v podstate mesto Košice, je to 

taká dopravná tepna vlastne s ostatnými obcami a mestami v Košickom kraji. Ten 

variant, ktorý som mala pripravený, vlastne dostali ste ho aj na stôl, aby to bolo pre 

všetkých cestujúcich, v podstate nebude predložený, pretože v súčasnosti dopravný 

podnik ani by nebol schopný vlastne v nejakom veľkom rozsahu a počte navýšiť vlastne 

tú električkovú prepravu, kde treba potom zvýšiť aj tú frekvenciu, keďže sú to úseky aj 

na Alejovej, na Terase a dole v meste, pretože ešte nabieha ďalší projekt a je to 
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rekonštrukcia depa. Čiže vďakabohu, že je toľko tých investícií v meste Košice, ale 

malo by to vlastne aj priamy súvis s tým, že chcem povedať napr. na júnovom 

zastupiteľstve už nám dopravný podnik môže vyčísliť určite aj to číslo smerodatné, že 

koľko ľudí si uplatnilo tú konkrétnu zľavu a z hľadiska budúcnosti pre nás to naozaj 

budú veľmi dobré dáta vlastne, kde budeme vedieť monitorovať to správanie cestujúcej 

verejnosti pri rôznych analýzach. 

 

p. Polaček, primátor mesta: ... čas, čas, čas pani poslankyňa, sa ospravedlňujem. Pán poslanec 

Djordjevič, nech sa páči. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Ja sa ospravedlňujem, ak to 

nebude súvisieť úplne s jazerom, ale súvisí to s tarifou a zmenou tarify a mrzí ma, že to 

musím teraz v tomto bode hovoriť, ale nemám to inokedy povedať. V máji minulého 

roku sme rokovali. Keďže sa na mňa obrátili občania, ktorí si kúpili lístky 90, viac ako 

90 dňové a bol covid, proste nepremávali linky tak, ako mali premávať, v podstate ani 

nechodilo sa do roboty, čiže nemohli tie lístky využiť, navrhli sme, aby kolegom som 

mohol trošku občerstviť pamäť, bola to zmena, kde sme z výdavkov bežného rozpočtu v 

podstate určených na časopis V skratke, zobrali 35 tis. Eur a dali sme do podprogramu 5 

Mestská verejná doprava a dopravný podnik, a.s., 35 tis.. Tieto peniaze boli určené na 

to, aby sa kompenzovalo občanom. Čiže b) uznesenie bolo, žiada predložiť na najbližšie 

riadne rokovanie mestského zastupiteľstva návrh dodatku k tarife DPMK pre mestskú 

hromadnú dopravu, ktorý bude reflektovať na požiadavku obyvateľov, ktorí si v 

mesiacoch január, február a marec 2020 zakúpili 365-dňový lístok a žiadajú predlženie 

platnosti cestovného lístka o 90 dní ako kompenzáciu z dôvodu nevyužívania 

dopravných služieb z dôvodu pandémie covid 19. Pán riaditeľ dopravného podniku mi 

je svedkom, že som bol u neho pred týmto uznesením, konzultovali sme, že to nebude 

mať nejaký extrémny finančný dopad, ale nejaký bude, čiže preto som aj urobil druhú 

zmenu programového rozpočtu, kolegovia podporili. Netvrdím, že tu magistrát nemá čo 

robiť, čiže sa nechcem nikoho dotknúť, jednoducho sa na toto uznesenie zabudlo, hej. 

Ale kto vyzerá u občanov, ktorí sa na mňa obrátili a ktorým som dal výstup, že to bude 

riešené, kto vyzerá ako neschopák? No hádajte kto? Poslanec. Čiže ja len toľko, že 

zrejme sa k tomu po roku nedá vracať, ale aj tu je vidieť, že nebolo splnené uznesenie 

mestského zastupiteľstva a naozaj, keď sa táto úprava robila, mohli sme na tých ľudí 

myslieť a tobôž, ak sme to odsúhlasili uznesením mestského zastupiteľstva. Čiže ja len 

toľko, ak to viete nejak spätne vyriešiť, tak prosím to nejak vyriešte, ale potreboval som 

to tu prečítať, lebo ako pán Ihnát za mnou hovorí, občania sledujú a vidia. Čiže z mojej 

strany robota bola urobená, netvrdím, že ste to urobili niekto na meste úmyselne, ale 

pozabudlo sa na toto uznesenie. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh pán námestník. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Kolegovia, vedieme tuna diskusiu, ktorá sa úzko 

dotýka nielen dopravného podniku, ale aj financií a kompenzácie zo strany mesta 

Košice preto ja mám návrh na procedurálny návrh, aby vystúpili v tomto bode napriek 

ukončenej diskusie, aby vystúpil riaditeľ dopravného podniku a zároveň aj riaditeľ 

Magistrátu mesta Košice. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Hlasujeme. 

 

Hlasovanie č. 84 -  za 18, proti 0, zdržali sa 4 
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p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý.  

Prosím kolegovia, prezentujme sa, lebo 22 ľudí hlasovalo a je tu 36. Ďakujem pekne. 

Prezentovaných je 26 poslancov. Pokračujeme, sme nadpolovičná väčšina. Pán poslanec 

Karabin, nech sa páči. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Kolegovia, podporím pani Kovačevičovú. Neviem 

ako vy, ja som bol predvčerom večer, ja som si to vyskúšal o 20:30 jazdu osobným 

vozidlom, mestská časť Jazero. Čistá tragédia, katastrofa. Neviem si predstaviť, čo je to 

cez deň a nikto z nás si nevie predstaviť, čo to bude v letných mesiacoch. To 

električkové trate, to bolo 0,0 nič, čo čaká chudákov Jazerčanov. A teraz k úlohám, 

o ktorých hovoril pán primátor. Pán primátor to sú tie isté a žiaľ v minulosti aj v 

súčasnosti nedoriešené úlohy súvisiace s MHD a parkovaním už štvrtý rok. Riešenie je 

veľmi jednoduché. Vybudovať v každej mestskej časti parkoviská, platené parkoviská a 

vybudovať záchytné platené parkoviská okolo Košíc pre návštevníkov Košíc. A všetci 

tí, ktorí sa preukážu zaplatením parkovaním, by mali MHD v budúcnosti grátis. Aby 

sme ešte viac zvýhodnili MHD, treba nám riešiť bus pruhy. Ináč tých motoristov 

nedonútime, aby naskakovali do autobusov. Nie je šanca. Ja vám poviem otvorene 

kolegovia, toto je fakt riešenie pre všetkých Košičanov, ktorí sa chcú vyhnúť dnes, 

zajtra, aj v budúcnosti dopravným zápcham a kolapsom v prípade hociktorej 

verejnoprospešnej stavby. Dnes je to Slanecká. Možnože o rok to iná stavba a ďalší 

kolaps bude. Tak tu je návod, ako to urobiť pán primátor. Skúsme si to trošičku tento 

návrh osvojiť a popracujme na tom, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, bus pruhy sú pripravené, čakáme na schválenie 

KDI. Je ich niekoľko v meste, vytypované lokality medzi mestom a obcami, ktoré by 

mohli záchytné parkoviská, sú vytypované, samozrejme majetkovo právne 

nevysporiadané a v súčasnosti mesto Košice na vytipovaných 81 lokalít na garážové 

parkoviská, na garážové domy. 81 lokalít mesto Košice má vytipovaných na garážové 

domy. Opäť samozrejme mnoho pozemkov nie je vysporiadaných, tých úloh je tam 

strašne veľa. Pán poslanec Špak má procedurálny návrh, nech sa páči. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Keďže pán námestník išiel procedúru proti procedúre, tak ja si 

dovolím dať procedurálny návrh, aby mohla ešte raz vystúpiť predkladateľka návrhu 

pani poslankyňa a starostka Kovačevičová. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Hlasujeme. 

 

Hlasovanie č. 85 -  za 26, proti 0, zdržali sa 2 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa máte slovo. 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: ..., aby som sa ešte raz mohla prihlásiť, pokiaľ vzíde 

potreba z diskusie, o to ide. Lebo sme vlastne zrušili faktické a všetky vystúpenia. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tak vy ste ich zrušili, dobre rozumiem, ušlo mi, ako to myslené, 

v poriadku. Pán poslanec Ténai. 

 

p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, viackrát ste 

použili slovíčko kolaps, fajn, ok. Ja sa len chcem spýtať, mestská hromadná doprava 
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nemá slúžiť pre všetkých Košičanov? Neskladáme sa na ňu všetci? Viem, že je to 

nejaká investícia, je to potrebné pre všetkých, veľa rokov sa o tom rozpráva a som 

veľmi rád, že sa to bude diať. Avšak mám niekoľko pripomienok. Odznelo tu aj to, že 

áno, aj v iných častiach sa niečo robilo a neboli výhody pre obyvateľov, ale skutočne ak 

chceme dostať ľudí do električiek, nazvime to tak, do najlepšieho spôsobu dopravy a 

najrýchlejšieho spôsobu dopravy okrem osobných áut v meste Košice, tak potom dajme 

zadarmo všetkým. Poviem prečo. Rekonštruuje sa alebo sa bude rekonštruovať 

električkové depo. Dochádza k zmene liniek od pondelka 4, 6, 7, 9 týkajúce sa aj iných 

mestských častí a preto sa pýtam, či by nebolo logické dostať obyvateľov do 

najekologickejšieho aktuálne spôsobu a poďme potom to dať celkom zadarmo všetkým 

obyvateľom, pretože si myslím, že aj obyvateľ, ktorý býva v inej mestskej časti, nie na 

Jazere alebo Krásnej, platí dane. Mesto má zaňho daň z príjmu, tzn. mali byť nejak 

privilegovaní a chceme, aby Košičania, ktorí tu majú trvalý pobyt boli do budúcna 

možno privilegovaní alebo dostávali nejaké výhody. To znamená, ja by som bol za to, 

že obyvatelia s trvalým pobytom v meste Košice a skutočne bavíme sa stále o každom 

jednom eure, tu euro, tam euro, no ja nevidím žiadne vyčíslenie, aspoň nejaký odhad, 

aký to bude mať dopad. Pretože aj tak v konečnom dôsledku sa budeme skladať všetci a 

budeme musieť robiť zmenu rozpočtu. Takže mne to tuná chýba. Návrh je perfektný, 

áno, treba, ale je troška na moje gusto šitý horúcou ihlou, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Sa ospravedlňujem, som zabudol na pána riaditeľa. Nech sa páči 

pán riaditeľ. Bol procedurálny návrh, že máte vystúpiť. 

 

p. Padyšák, generálny riaditeľ DPMK: Takže dobrý deň všetkým. Rozhodnutie, ktoré je teraz 

pred vami v princípe má 2 roviny. Jedna je ekonomická a druhá je politická. 

Ekonomicky dopravnému podniku za prvých 6 mesiacov bude chýbať 3 mil. Eur, ktoré 

nemáme my. Samozrejme bude krvácať aj mesto, čiže situácie je naozaj veľmi zložitá. 

Ľudia nie sú v MHD, nemáme tržby. 1,5 milióna potrebujeme zaplatiť na úveroch za 6 

mesiacoch prvých. Elektrina rádove 1,7 milióna, tak isto v júni. Čiže toto všetko 

nemáme. Tak isto nemáme vyplatené nedoplatky za rok 2021 od mesta. Čiže tie peniaze 

naozaj tu nie sú. Je to vyslovene politické rozhodnutie. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Nemyslím si osobne pán riaditeľ, že je to 

iba politické rozhodnutie. Myslím si, že keď ste prichádzal na túto pozíciu, mal ste aj 

plány ekonomické a rozvojové. A myslím si, že z tohto pohľadu by ste mal aj sa 

vyjadrovať ku takýmto návrhom. Je to zásadná otázka, že či budeme zvýhodňovať 

určité skupiny obyvateľov. Tak ako povedal pán starosta Severu, neboli sme my na 

Severe, ani obyvatelia Starého Mesta, ani obyvatelia Terasy kompenzovaní za to, že 

došlo k výpadku električiek. Nemôže a neobstojí odpoveď pani starostky, že v tom čase 

to nikto nenavrhol. Obyvatelia očakávajú rovnaký prístup a mali by dostávať rovnaké 

služby. Treba si uvedomiť, že doprava, mestská hromadná doprava je služba, ktorú 

mesto poskytuje a obyvatelia sa skladajú svojím cestovným zhruba na nejakých 13 mil. 

Eur - 14 predkrízových príjmov z kúpi a predaja týchto lístkov. Ale zvyšnú časť, viac 

ako 20 mil., dopláca mesto, teda všetci obyvatelia tohto mesta doplácajú cez rozpočet 

mesta. Návrh, ktorý je tu dnes pred nami pani starostky a poslankyne mesta je 

pochopiteľný, ale zvýhodňuje iba určitú skupinu, ktorá cestuje respektíve sa pohybuje 

na tomto sídlisku. Pre mňa nepochopiteľné je, prečo potrebujú úľavu aj tí cestujúci, 

ktorý už dnes používajú MHD a sú obyvateľmi týchto dvoch mestských časti. Ja som 
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pani starostke navrhoval, aby skonzultovala tento návrh a prípadne prišla s návrhom, 

ktorý by zvýhodnil iba tých, ktorí si kúpia napr. časové cestovné lístky, niekoľko buď 

mesačný alebo trojmesačný a kúpia si to tí vodiči, ktorí presadnú do tej MHD. Lebo ak 

chceme motivovať vodičov, aby presadli do MHD, tak motivujme tých, ktorí dnes sa 

nejazdia tou MHD. Ak je naším cieľom prilákať čo najviac ľudí do MHD, tak to bude 

iba kvalitnými službami a na tie potrebujeme financie a tie financie neutiahne celé 

mesto. Mrzí ma, že pán riaditeľ nepovedal koľko im hrozí strata v tomto roku z lístkov. 

Mrzí ma, že sa nedívame na to, že takýmto spôsobom ohrozujeme financovanie mesta. 

Myslím si, že pán poslanec Lesňák  by bol prvý, ktorý by poukázal na to, že takýto 

návrh má značný dopad na rozpočet mesta. A chcem poukázať aj na nebezpečenstvo 

tzv. kupovania si obyvateľov. Pani starostka bola súčasťou videokonferencie s mestom 

Ľubľana, kde po otázke ku odpadovej stratégii, aké úľavy mesto poskytuje obyvateľom, 

ktorí svedomite triedia odpad, nám zástupca mesta odpovedal, že žiadne, pretože v 

prvoradom záujme obyvateľov, aby tento systém využívali a fungoval. Mestská 

hromadná doprava je tu pre obyvateľov, električkové trate boli opravované preto, aby 

poskytli nezávislú os počas rekonštrukcie, myslím si, že zápchy a možnosť rýchlejšie a 

pohodlnejšej dopravy cez mestskú hromadnú dopravu električkovou osou budú 

dostatočným motivátorom preto, aby obyvatelia presadli do týchto prostriedkov. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Iľaščíková. Nie, faktické sú zastavené, sa 

ospravedlňujem, čiže pán poslanec Filipko. 

 

p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem. Pán primátor, ja by som poprosil, aby sa vyjadril najprv 

pán riaditeľ, resp. pán predseda predstavenstva dopravného a ja by som vystúpil ešte po 

ňom. Ďakujem. Bolo to v procedurálnom návrhu, aby vystúpil. Generálny vystúpil 

a riaditeľ nevystúpil. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Áno, aby som vysvetlil môj dôvod, ako som to zmanažoval, keď 

už vie, že keď všetci povedia, aby nám predseda predstavenstva tiež povedal názor 

finančný a som teda chcel počuť ešte váš názor, ako vy uvažujete, aby sme sa netočili 

možno dookola. Nie je to žiadna špekulácia, nejaká taká hej. Nech sa páči pán Filipko, 

nech sa páči. 

 

p. Filipko, poslanec MZ: Priatelia, budete sa kolegyne, kolegovia, na mňa hnevať za to, čo 

vám teraz poviem, niektorým sa to nebude páčiť. Teraz ako predseda dozornej rady, 

ktorý má možno značne viac informácií, síce aj niektorí moji kolegovia tu sedia a 

vychádzali naopak s opačným návrhom, ktorým ja teda nesúhlasím. Musíme sa 

rozhodnú dnes veľmi korektne a zodpovedne. Dopravný podnik požiadal listom mesto 

Košice o dofinancovanie svojich potrieb pre tento rok v sume 11 mil. Eur, na tento rok. 

Toľko im chýba. Pán primátor povedal na mestskej rade, že nemá ani 1 mil.. Vy teda 

niektorí chcete urobiť bezplatnú prepravu bonusy, ktoré vytvoria potrebu kompenzácie 

ďalších peňazí k tým jedenástim možno 500 tis., možno 1.000.000 Eur, neviem koľko to 

prinesie, je to nejaký kvalifikovaný odhad dopravného podniku, ktorý či to bude 500 

alebo 1.000.000 alebo 1.500.000, nevieme ako to dopadne. Jednoducho tie tržby 

neprichádzajú. Mám tu na maily od dopravného podniku, výpadok na tržieb za do pol 

roka, do 30.06. je 1,5 milióna Eur. Hrozí nám, že vysokoškoláci, ak nepôjdu na 

internáty, nekúpia si mesačníky kvôli Ukrajincom, lebo tí tam budú ubytovaní, to je 

ďalší výpadok oproti tomu. Dnes už máme zaplatiť 1,7 milióna Eur za plyn a za 

energiu, investície 1,6. Čiže dopravný podnik dnes pýta 3 mil. do 30. júna zaplatiť. 
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Urobme kompenzáciu, bude potrebovať viac. Budete ochotní nejaké investičné akcie 

rušiť v meste a dávať dopravného podniku? Je to rýdzo politické. A nie je to celkom 

tak, ako je to prezentované, že návrh pripravil dopravný podnik. Dopravný podnik 

komunikoval s pani starostkou a dával jej nejaké informácie, ale je to jej poslanecký 

návrh. Ja som pani starostke povedal, že v žiadnom prípade alternatíva číslo 2 nemôže 

sa schváliť, lebo to je rýdza diskriminácia. Alternatíva číslo 1 tak isto nie je cielená. 

Možno sa pán námestník bude čudovať, ale skutočne súhlasím s mnohým, takmer 

všetkým, čo povedal vo vystúpení predo mnou, lebo jednoducho si to nemôžme dovoliť. 

Toto, tieto bonusy budú mať rázny dopad. Na záver chcem vám povedať, že dozorná 

rada sa zaoberala iba tým pôvodným návrhom, ktoré navrhlo mesto a k nemu sme 

nemali výhrady, lebo nemá takmer žiadny dopad na financovanie dopravného podniku. 

Je to len bezplatná preprava 5 zastávok v rámci Jazera, neprinesie to de facto nič. Ja 

vám odporúčam, neschvaľujme žiadne bonusy, lebo ak schválime hoci len pôvodný 

návrh, ten nebude asi vnímaný verejnosťou. Ja neodporúčam schvaľovať žiadnu 

alternatívu v záujme dopravného podniku, aby neskolaboval. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán Filipko, ďakujem vám veľmi pekne, ako 

predseda dozornej rady si proste jednoducho uvedomujete tie dopady, za ktoré ako 

dozorná rada musíte prevziať zodpovednosť, čiže prosím, vnímajme to ako hlas z vnútra 

z dopravného podniku zároveň. Pani poslankyňa Kovačevičová, nech sa páči. 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Čiže začali sme to nejakým veľkým strašením, ale ja opäť 

upozorňujem to, čo sa deje už v súčasnosti na Slaneckej. Nie je to absolútne nič 

politické, je to stále o tom, ako sú nastavené ciele a priority v danom meste. Včera sme 

chceli kompenzovať výpadky v rozpočtoch mestských častí priamo z rozpočtu mesta, 

v státisícoch alebo v miliónoch a na to finančné prostriedky boli. Čiže ja stále hovorím, 

je to o tom, ako sa toto mesto rozhodne. Čo je preňho v danom čase priorita a cieľ. No 

keď toto nie je, vy ste prišli s návrhom, teda tá doprava zadarmo, ale potom prečo 

robíme z dobyvateľov hlupákov? Čiže vlastne taká doslova kamufláž, čo on vlastne 

dostane zadarmo? Však my to budeme prezentovať, chváliť sa, že on dostáva niečo 

zadarmo a v podstate ten cieľ ... choďte sa pozrieť, ako vyzerajú električky, oni sú 

poloprázdne. Čiže keď ráno robíme monitoring každý jeden deň, tam pár ľudí nastupuje 

a kto vystupuje pod mostom? Čiže on sa potrebuje dostať do cieľa. Ten cieľ dnes je tu, 

aby tá doprava počas rekonštrukcie. Takáto vec, vy si absolútne neuvedomujete, že je to 

najväčšia stavba v histórii mesta Košice. Keď dnes hovorím, že hrozí kolaps, tak hrozí. 

A potom si budeme pozerať toto zastupiteľstvo o 3 - 4 mesiace. Začína výstavba 

obchvatu R2, obratiska a keď ľudia tam budú uviaznutí niekoľko hodín, ja sa budem 

pýtať, kto to bol za rozhodnutia? Strašíte číslami. Preboha, sú to 3 linky. Ďalších 37 

liniek premáva v rovnakom režime. Tak už prestaňte tu robiť z ľudí, občanom nášho 

mesta, hlupákov. Čiže chceme, aby k ničomu tragickému nedošlo počas tejto 

rekonštrukcie, ktorá končí. My dáta si vieme vytiahnuť a nie je vytesané do kameňa, že 

sa to potom nedá zrušiť, ak by k niečomu k nejakým neviem číslam dochádzalo. Už aj 

tak v podstate časť obyvateľov má tú dopravu zadarmo v tej mestskej časti. Potrebujeme 

ich dostať, aby tie autá nechali, aby tá doprava sa uvoľnila pre vás, pre ostatných, pre 

tých, ktorí chodia za prácou do mesta. Ak by sme mali parkoviská záchytné pri Krásnej 

atď. v ďalších častiach, samozrejmosti možno by to bolo jednoduchšie. Čiže preto sme 

prichádzali, nemá to s politikou ani neviem s čím. Ja ako krízová manažérka vidím dnes 

veľké riziko a to je to. Veci sa dnes aj na Slaneckej dejú za pochodu, hovorím, 

vyskakujú rôzni kostlivci. Len toľko z mojej strany. Je to na poslancoch, na vás. Keď 

nechcete, nebude, ale mesto Košice prišlo s tým, zadarmo. A teraz hovoríte, že to nemá 
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žiaden dopad. No jasné, že nemá žiaden dopad, keď tam nikto nevystupuje a kto ide 

jednu zastávku po jazere. Možno dvaja, traja, štyria, do kostola niekde, ale nemá to 

dopad, aby ten človek nechal doma to auto absolútne žiadny. Toľko z mojej strany. 

Zbytočne tu budem niečo rozprávať ďalej. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Určite aj tá cesta do kostola je dôležitá, keď 

ponúkneme ľuďom, aby nechodili autami a využívali vnútrosídliskovú dopravu, tak to 

pomáha. Každopádne pán poslanec Seman má procedurálny návrh. 

 

p. Seman, poslanec MZ: Dávam procedurálny návrh, aby ešte sme mohli vystúpiť 

s faktickými. 

 

p. Polaček, primátor mesta: To už je dobré kocúrkovo, však?  

 

p. Seman, poslanec MZ: No tak ako, proste nech... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Hlasujeme. 

 

Hlasovanie č. 86 -  za 19, proti 2, zdržalo sa 7 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, teda procedurálny návrh znel, aby tí, čo mali 

postláčané gombíky, čo zase nie fér voči tým, ktorí tie gombíky nestlačili, lebo 

rešpektovali, že sa nemôžu prihlásiť, nech vystúpia, ale naozaj toto nie je fér voči ďalšej 

skupine poslancov. Teda, ak vás môžem vyzvať a máte potrebu komunikovať, neskúsite 

tú rozpravu otvoriť pre všetkých? Nech to je demokratické. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Petrovčik dal procedurálny návrh. Pán poslanec 

Petrovčik, nevidím vás. Vítam vás na mestskom zastupiteľstve. My sme začali 

mimochodom včera. Pán poslanec Strojný. Pán Petrovčik stiahol svoj návrh. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Napriek tomu, že s tým nesúhlasím, prijímam 

tvoju výzvu pán primátor, lebo máš pravdu a poprosím, urobme to poslednýkrát a už 

dodržiavajme rokovací poriadok. Neprebíjajme procedúry procedúrou. Urobme to 

poslednýkrát a myslíme na to. Neuzatvárajme diskusiu hneď na začiatku. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Buďme féroví voči sebe, áno. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Buďme féroví. Čiže dobre, otvorme diskusiu a už... celkom otvorme 

diskusiu a už to viackrát nerobme, prosím. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Hlasujeme o tom, kto je ochotný opraviť, respektíve otvoriť 

rozpravu do pôvodného stavu, ako máme nastavené v rokovacom poriadku. 

 

Hlasovanie č. 87 -  za 20, proti 1, zdržalo sa 9 

 

p. Polaček, primátor mesta: Všetky zákazy v tejto chvíli padli, aj zábrany padli, prosím 

vymažte stopky, dajte zelenú a otvorme rozpravu. Každopádne, ak dovolíte, faktické 

vymažme, pretože oni boli prihlásení k iným. Ak sa chce niekto prihlásiť, nech sa 

prihlási do rozpravy. Tie faktické už nie sú na predrečníkov, nesedí to a pán poslanec 

Seman ostal sám v diskusii. Pán poslanec Seman tu nie je, čiže mu padlo možnosť 
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diskutovať. Pán poslanec Schwarcz, pán poslanec Stanko, následne vystúpi pán riaditeľ, 

ktorého sme chceli nechať ešte vystúpiť a sa to nedarí. Nech sa páči. 

 

p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som rád upriamil pozornosť 

ešte na pár okolnosti, ktoré súvisia s obmedzeniami na Slaneckej ceste. Samozrejme 

uvedomujem si aj finančný dopad na dopravný podnik, aj všetky ďalšie okolnosti, keď 

si to všetko dáme na misku váh, je nás tu 41 respektíve len momentálne 37, hlasovaním 

rozhodneme, keďže je x bodov, kde niekto má, je nejakým spôsobom viac 

zainteresovaný a niekto menej, toto je jeden z nich a my z Jazera, si myslím, žeby sme 

mali nejakým spôsobom zabojovať za to, aby sme v prvom rade odľahčili dopravu 

automobilovú tým, že ľudí dostaneme do električiek, keďže tá električková doprava je 

momentálne naozaj najrýchlejšia. Ale rád by som to upriamil pozornosť ešte na tri 3 

okolnosti. Tou prvou je, že žiaľ nepodarilo sa a v dostatočnom predstihu zabezpečiť 

opravu cesty na Košickú Polianku, ktorá by určite odbremenila túto dopravu po 

Slaneckej ceste. Teším sa, že sme včera schválili to, že sa to realizovať bude a keby to 

už bolo v minulosti, tak by to bolo určite strategické vo vzťahu ku Slaneckej ceste. 

Druhá okolnosť, na ktorú by som chcel upozorniť je ekologická záležitosť. Čím menej 

áut na Slaneckej bude v tých kolónach stáť, tým menej tam budeme mať výfukových 

plynov a ďalšia okolnosť zo včerajšej skúsenosti, momentálne máme jeden pruh jedným 

smerom, druhý pruh druhým smerom, šla tam sanitka. Viete si to predstaviť? Tá sanitka 

tam šla niekoľko minút v tej kolóne, pretože ju nemala kde obísť. Ja vôbec netuším, 

priznávam to, akým spôsobom bezplatná doprava ovplyvní správanie motoristov 

a Jazerčanov a Krasňarčanov, ktorí či už vymenia tú automobilovú dopravu za 

električkovú alebo nie, musíme si zozbierať dáta, ale po tej stránke týchto okolností, 

ktoré povedala aj predkladateľka tohto návrhu, aj ktoré som spomenul ja, naozaj vás 

prosím, aby ste zvážili túto možnosť podpory. Jazero bolo jediné veľké sídlisko, ktoré 

nemalo štvorprúdovku, tzn., že my sme sa s tými dopravnými problémami 

vysporiadavali roky, dlhé roky a naozaj toto už by mala byť bodka za týmto celým. Tak 

skúsme to podporiť s tým, aby Jazerčania, aj ľudia, ktorí fungujú na Jazere mohli 

odpúšťať a prichádzať na Jazero, tí, ktorí idú z bodu A do bodu B električkami a žiaľ tí, 

ktorí majú charakter práce, že sa presúvajú niekoľkokrát denne z miesta na miesto, tak 

to auto budú používať aj ďalej. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník faktická. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta. Faktická poznámka. Budem za zlého. Chápem pán 

poslanec Schwarcz ako zástupca mestskej časti alebo za volebný obvod, kam spadá aj 

MČ Jazero, že presadzuješ tento návrh. Len ako aj pán poslanec Filipko už povedal. 

Ktoré sú školské rekonštrukcie alebo projekty stopneme, aby sme mali na 

dofinancovanie dopravného podniku? Budeme sa zaoberať aj možnosťami kompenzácie 

pre obyvateľov najhustejšie obývaného sídliska na Slovensku, sídliska Ťahanovce, aby 

mali lepšiu dopravnú dostupnosť a verím, že pán poslanec Strojný by bol prvý, ktorý by 

hlasoval za to, aj ostatní zástupcovia tohto sídliska. Ako nie je dobré takýmto spôsobom 

otvárať Pandorinu skrinku rôznych kompenzácií za to. Ja som to nespomenul vo svojom 

príhovore, ale všetci sme si prešli v rámci svojich ulíc, svojich mestských časti rôznymi 

rekonštrukciami, budovaním atď. Nikto za to nebol kompenzovaný ani by nemal. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Stanko. 

 

p. Stanko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Dobrý deň. Situácia je vážna. Ja mám také dve 
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tézy. Jedna je tá, že aby Košičania iných mestských častí to nevnímali ako 

diskrimináciu, ak sa niekto zvýhodní a druhá téza je tá, čo dlhodobo presadzujem, aby 

bolo MHD v Košiciach grátis. Bol som osobne na jednaní vo Frýdku-Mýstku s vedením 

mesta, plánujem cestu do Tallinnu v Estónsku a máme ďalšie iné podklady, chystám sa 

ich v tomto roku predložiť s tým, že tam bude štúdia odborná, výhody, ktoré sú 

s dopravou, parkovaním, ekológiou, ale zdôrazňujem, financovanie je také, že je to pre 

občanov toho mesta. To znamená aj dneska tu žije neviem koľko tisícov ľudí, ktorí sú 

vlastne občania s trvalým pobytom Prešovského, Košického kraja a to by mala byť 

motivácia na prepis toho pobytu sem do Košíc a tým pádom získania financií. Už len 

dokončím, že napríklad v našich Košiciach grátis poskytujú MHD grátis už od apríla 

2021, samozrejme pre víťazov súťaže a troška ma mrzí, že mestské noviny V skratKE 

túto súťaž použili tiež a nedali si ani námahu, aby tam zmenili aspoň na MHD zdarma. 

Tak ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: No, sú to mestské noviny a je to mestský dopravný 

podnik, tak tá spolupráca by mala byť prirodzená. Pán poslanec, možnože ti skrátim 

cestu do Talinna, minulý rok som mal tú možnosť v rámci obchodnej misie, ktorú 

organizovala Slovenská obchodná priemyselná komora tu z Košíc sa zúčastniť na 

takejto ceste a práve aj tam sme boli a potvrdí to aj poslanec pán Lörinc, sme sa 

rozprávali na túto tému aj s predstaviteľmi mesta a oni by vám povedali, že k čomu 

dospeli je, že doprava je síce zadarmo, ale za posledné roky sa im zvýšila osobná 

automobilová doprava a zhustla v rámci mesta. To znamená, že ten efekt, ktorý oni 

očakávali, sú za tým rôzne parametre, čo to spôsobilo, ale sa nedostavil a hlavne stále 

niekto musí investovať do týchto dopravných prostriedkov, doprava zadarmo prináša 

viac, prípadne cestujúcich, ale tzn. viacej dopravných prostriedkov, vyššie náklady aj 

pre tú samosprávu. Kde na to zoberieme ďalších 16 mil. plus? 

 

p. Polaček, primátor mesta: S faktickou pani poslankyňa Kovačevičová. 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja chcem ešte raz len pripomenúť, že 

je to stále o tom, aké máme ciele a priority. Bola tu spomenutá aj ekológia a hovoríme o 

linkách z Jazera a na Jazero. Ďalších 37 liniek v meste Košice premáva podľa 

aktuálneho platného režimu. Čiže netreba tu strašiť nejakými miliónmi a toto všetko 

vlastne vieme vyhodnotiť a prehodnotiť aj na júnovom zastupiteľstve, kde vlastne 

dopravný podnik s presnými číslami, dátami môže vystúpiť. Čiže koľko obyvateľov 

vlastne cestujúcich si túto zľavu uplatnilo. Čiže a tak isto ako kolega hovoril Stanko, že 

v inom meste metropole majú dopravu zadarmo, čiže aj tieto dáta a tento kvázi výskum 

a tieto čísla, ktoré z toho vzišli, mohli byť dobrým podkladom pre mesto Košice v 

ďalších analýzach, ako bude pokračovať v rámci dopravy, parkovacej politiky atď. A 

opäť je to len o cieľoch a prioritách. A poslanci sa rozhodnú, ale keď v lete budú 

novinári písať, čo sa deje na Slaneckej , tak budeme všetci priamo zodpovední. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Obávam sa, že my dnes ani presne nevieme, koľko ľudí používa 

na mestskej časti električkovú dopravu. Taká štatistika neexistuje. Čiže veľmi ťažko, 

keď poznáme nultý bod, ako ho chceme nastavovať a ísť ďalej. Pán poslanec Seman. 

 

p. Seman, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Máte pravdu, nevieme koľko ľudí používa 

mestskú hromadnú dopravu, ale určite ju bude používať oveľa viac a verím tomu, že to 
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pomôže nielen Košičanom, ale aj všetkým, ktorí prechádzajú tou Slaneckou cestou, 

nielen Jazrečanom, pardon. Ja Jazerčan a určite tento návrh podporím. Problémy na 

Slaneckej ceste sú tu už mesiace, roky, sa to zhoršuje, teraz to bude oveľa, oveľa horšie. 

Myslím si, že akokoľvek môžeme odľahčiť život ľudí na jazere alebo ľudí, čo 

prechádzajú Slaneckou cestou, využime túto možnosť a toto je jedna z týchto možností, 

ako môžeme aspoň trochu zmierniť tento dopad prestavby tejto Slaneckej cesty, 

výstavby. A ako hovoríme, poslanci budú hlasovať a rozhodnú sa, ale určite každý 

jeden poslanec vie, ako to na Slaneckej ceste vyzeralo pred začiatkom rekonštrukcie. 

Hrozne. A ako to bude vyzerať, ako to už vyzerá teraz. Takže ja som chcel vyjadriť svoj 

názor a fakt podporiť všetkých, aby hlasovali za. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ténai, faktická. 

 

p. Ténai, poslanec MZ: Faktická poznámka. Máme my dáta, vieme koľko dopravy jazdí v 

osobnej automobilovej po Slaneckej značky Košice, Košice okolie KS, lebo to nie je 

Košice Sever a ostatní? Prečo druhé najväčšie mesto stále nemá funkčný obchvat? My 

trpíme tým, že máme tranzitnú dopravu sídliska, aj jazero trpí tým, že my 

uprednostňujeme, akceptujeme túto tranzitujúcu dopravu. Jazerčania, nebolo by vám 

jednoduchšie, keby tá tranzitujúca doprava vôbec do mesta nevošla? Ja si myslím, že 

kapacitne Slanecká cesta by stačila aj pre vás aj pre Krásnu. To znamená, my trpíme 

tým, že skutočne sme neúmerne zaťažovaní. Áno, chápem, potrebovali by ste nejaké 

výhody pre obyvateľov, ale my vlastne, keď vy prejdete obyvatelia z áut do električiek, 

umožnite lepší tranzit tranzitujúcej doprave. Toto si uvedomte. Tranzitujúca doprava je 

problém. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán námestník. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Seman, ja ťa rozumiem. Opäť ďalší 

zástupca mestskej časti alebo z danej mestskej časti. Len si treba uvedomiť, mesto 

pomáha obyvateľom a umožňuje im to už len tým, že tam existuje nezávislá dopravná 

os. Opäť, sídlisko Ťahanovce nemá tento luxus, sídlisko Dargovských hrdinov nemá 

tento luxus. Vy máte túto možnosť. Ja by som sa spýtal riaditeľa dopravného podniku 

alebo predsedu predstavenstva, koľko museli investovať mesto a dopravný podnik k 

tomu, aby podržali túto dopravnú trať, než príde jej celková rekonštrukcia, aby dokázala 

fungovať a poskytnúť svoje služby obyvateľom. To sú investície, ktoré mesto dáva do 

toho, aby obyvatelia mali možnosť sa prepravovať a zmiernilo dopady tejto 

rekonštrukcie. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: ...to stálo okolo milióna Eur tá rekonštrukcia. Pán riaditeľ, tak 

nejak? Plus, mínus. Milión. Oprava tej trate na jazere, aby sme zabezpečili plynulosť, 

aby neboli výpadky, aby sme kvalitu cestovania zvýraznili. Pán poslanec Stanko. 

 

p. Stanko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja som chcel reagovať na pána Gibódu už 

predtým, ale nešlo mi sa prihlásiť. Takže doplňujem. Predpokladám, že pán Gibóda... 

 

p. Polaček, primátor mesta: ...nie je dovolená faktická na faktickú. Pán Gibóda prišiel 

s faktickou, takže pán poslanec Rovinský, nech sa páči. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Takže vážené dámy, vážení páni, asi by bolo dobré, keby sme si 

častejšie prečítali sľub poslanca, čo je naším poslaním tu, čo čie záujmy máme hájiť, 
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obhajovať. Ja som tu nie ako obyvateľ mestskej časti, ja som tu ako poslanec mesta 

a mám obhajovať záujmy mesta. Vždy, keď vyjde nejaká takáto iniciatíva, tak mám sa 

na to dívať z pohľadu mestskej optiky. To znamená, že v tomto prípade ja uvažujem o 

tom, že aké kompenzácie máme poskytnúť ľubovoľnej mestskej časti vtedy, keď má 

sťaženú dopravu vplyvom stavebnej aktivity alebo vplyvom iných nepriaznivých 

okolností. Takže pokiaľ rozhodujeme teraz o Jazere, tak rozhodujeme aj 

o Ťahanovciach, o Podhradovej a o iných lokalitách, ktoré nemajú dobré dopravné 

spojenie. Lebo keď rozhodneme tu tak, tak by sme mali rozhodnúť aj o tom, že aj 

ostatní majú to isté právo, ten istý nárok. Keď sa robila rekonštrukcia električkových 

tratí, Jakubov by sa určite starostom druhýkrát, keby presadil takú vec, že všetci budú 

mať zadarmo dopravu na Terase. Ale Jakubov to neurobil a neurobil to správne, podľa 

môjho názoru ... prepáčte, pán poslanec a vtedy starosta. Hej? Čiže tu presadzovať také 

dielčie záujmy jednej mestskej časti, ja som za, ale potom povedzme áno, v obdobných 

prípadoch budeme postupovať obdobne, hej? Čiže keď tuná máme, už som spomenul 

Ťahanovce, môžeme povedať Podhradová má jeden fúz, má blbú križovatku napojený, 

keď vezmeme Kavečany ... však to je hrôza. Dajme im to zadarmo, hej: Lebo keď dáme 

jednému, musíme dať každému. Z toho pohľadu mne to je ľúto, na druhej strane ja ako 

zástupca, zástanca ekologickej dopravy hovorím áno, teraz je príležitosť vysvetliť 

Jazerčanom, že nebuďte blbí, nechoďte autom, máte tam električku. A to je príležitosť, 

takto to berme. Čiže ja nemôžem a už som zopárkrát hovoril o tom, my tak ľahko 

rozhodujeme o cudzích peniazoch. My máme peniaze obyvateľov tohoto mesta chrániť, 

strážiť a účelne vynakladať. Čiže no mne je to ľúto, ale nemôžem za takéto návrhy 

hlasovať. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Schwarcz, pani poslankyňa Kovačevičová a pán 

poslanec Seman, faktické. Na pána poslanca Rovinského prosím striktne tým smerom. 

 

p. Schwarcz, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Len dve veci pán 

poslanec. Prvá vec je, prosím, nevolajme to kompenzácie, pretože my hľadáme 

mechanizmus ako dostať ľudí z áut do električiek. To nie je kompenzácia, ktorú 

vyplatíme a nič sa nezmení. Ja v to aspoň pevne verím. Čiže nejde o kompenzácie. To je 

prvá vec a druhá vec, na záver tohto príspevku by som očakával nejaký návrh, ktorý sa 

týka Ťahanoviec alebo ďalších mestských časti. Nech sa páči. Veď každý môže pre 

predkladať návrhy a budeme sa nimi zaoberať. Aj napriek tomu, že všetci sme mestskí 

poslanci, tak možno tretina bodov sa týka konkrétnych mestských častí a nejakým 

spôsobom sa k tomu vyjadrujeme. Ja len zopakujem to, čo som povedal. Je nás tu 40, 

každý môže zvážiť okolnosti, dať si to misku váh a zahlasovať ako uzná za vhodné. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa. 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Presne tak ako spomínal pán 

Rovinský, že treba chrániť a vlastne tu sa chráni v prvom rade zdravie, bezpečnosť. Ja 

opakujem ešte raz, čo nám hrozí. Nabieha ďalšia veľká rekonštrukcia, vlastne obchvat 

sa ide stavať, časť mechanizmov bude chodiť aj po Slaneckej. Ja neviem, keď bol 

niekto na rokovaní na okresnom úrade vlastne ku Slaneckej, tak sa to tam prednášalo. Ja 

varujem pred tým, čo nastane na Slaneckej. Je to v podstate aký benefit. Tých 

Jazerčanov v podstate chceme nahnať do tých električiek, aby tá preprava ostala pre 

ostatných, ktorí sú, ktorí prechádzajú, chodia pracovať do Košíc, chodia do firiem v 

podstate z Trebišova, z okolia. To nie je pre nich benefit, že určite sa im pohodlnejšie 
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sedí v aute, čiže že ideme niekoho nejakým spôsobom zvýhodňovať. Čiže aj tak isto, čo 

bude v Krásnej a Krásňančania atď., 2 hodiny, 3 hodiny výfukových plynov. Toto je 

zdravie? Však sme počuli včera, že mesto Košice má najhoršie ovzdušie z úst pána 

primátora, kto to prezentoval. Čiže to nie je, že niečo je, niekto vníma len účelovo pre 

jazero. V podstate pre nich to je len ... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Seman, faktická. 

 

p. Seman, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Reagujem samozrejme na pána 

Rovinského, ako spomínal druhé mestské časti, tie Ťahanovce to bo spomínané 

veľakrát. Ja ak je takýto návrh od pána starostu Ihnáta počas rekonštrukcie nejakej cesty 

na Ťahanovce, rozšírenia cesty, ja tento návrh určite podporím. Takže ako to už bolo 

spomínané, iné mestské časti, prídu takéto návrhy, budú mať takéto problémy ako 

máme my Jazerčania a všetci tí, čo prechádzajú Slaneckou cestou tiež to určite 

podporím, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Stanko, diskusia. 

 

p. Stanko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Chcel by som doplniť, že predpokladám, že pán 

Lörinc a pán Gibóda leteli do Tallinnu na náklady mesta. Ja tento servis poskytujem za 

vlastné prostriedky a pokračujem... 

 

p. Polaček, primátor mesta: ...k akej téme? 

 

p. Stanko, poslanec MZ: ...k tomu MHD. Súhlasím s pani kolegynkou Kovačevičovou 

a pánom kolegom Rovinským, že treba teraz nejakým spôsobom pomôcť tým občanom 

s tou dopravou s tým, že ale aby to bol precedens aj pre iné mestské časti a doplňujem, 

že budem za to, aby sa MHD grátis tuná poskytlo. Pokiaľ mám informácie správne, tak 

zo 44 miliónového rozpočtu je to len 12 miliónová čiastka, o ktorej sa teraz bavíme, 

ktorá ide z tržieb. Ktorá ide z tržieb, hej, tých ľudí. Takže, keď sú peniažky na iné veci, 

keď sa má uhrať 10 miliónov, ktoré sa nepoužili na stavby atď., myslím si, že aj tu by sa 

dalo vykryť, on to viac, že tam bude motivácia pre tých cezhraničných, čo tu bývajú 

a pracujú a žijú, ale nemajú pobyt, aby si pobyt zmenili do mesta a tým by prišli dane do 

mesta. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, len vám to skúsim vysvetliť. Jedna vec sú 

investičné peniaze, kapitálové a druhé sú tie bežné. Tieto veci sa vykrývajú z bežných 

peňazí a tých nieto. Mesto Košice hospodári so sumou približne 180 – 200 miliónov Eur 

bežných peňazí, pričom polka ide na školstvo, ďalšia štvrtina ide na dopravný podnik, 

ďalších 10 miliónov – 12 miliónov ide na KOSIT a keď to takto vymenujem, tak 

zistíme, že máme možnože 2 - 3 milióny k dobru. Nenájdeme dvanásť. Nepočúvate ma. 

Pán poslanec Ihnát a pán námestník sa hlásil. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Čiže môžem odpovedať ako? Čiže môžem ísť do 

diskusie, ďakujem. Pôvodne som sa nechcel hlásiť do tejto diskusie... 

 

p. Polaček, primátor mesta: To je faktická na pána Stanka. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno. Pôvodne som sa nechcel hlásiť do tejto 

diskusie. Pán Seman ma naštartoval vlastne, keď povedal o Ťahanovciach. Ťahanovce 
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ako pamätáte vlastne mali jeden veľký problém a to je, keď nám stiahli desiatky 

autobusových spojov DPMK. S pánom Dankom sme vyrokovali, aj s pánom 

Padyšákom, potom sme vyrokovali, že sa vrátili tieto spojenia nejakým spôsobom 

nazad. Bolo to veľmi zlé obdobie, takže ako sa bavíme o autobusoch, lebo my 

električky nemáme a snívame o električkách možno tak za 40 - 50 rokov. Ale lanovka 

eventuálne by mohla byť, takže uvidíme, že či sa pán primátor pôjde pôjde pozrieť do 

Brna.... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Prosím, tento bod sa volá Tarifa, držme sa ho prosím... 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: ...ešte mám čas, ale 15 sekúnd. 

 

p. Polaček, primátor mesta: ... toto je faktická na pána Rovinského, prosím. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: ...dobre, čiže ja ... 

 

p. Polaček, primátor mesta: ...na pána Stanka. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Vy beriete čas pán primátor. Podporujem celkom ako by som povedal 

návrh pani Kovačevičovej, lebo chápem vlastne, že to je špecifická situácia, špecifická 

situácia a fakt je pravdou tiež, že mesto Košice musí na to nájsť peniaze. Ale 

podporujem to a jednoducho pravdepodobne zahlasujem za.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník, nech sa páči. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec, v prvom rade si 

dovolím opraviť, ja som nepovedal, že pán Lörinc bol na základe ...pán poslanec 

Stanko, pán poslanec Stanko, reagujem na vás, prosím venujte mi pozornosť, aby 

nevznikli zase nejaké nedorozumenia. Ja som povedal, že pán poslanec Lörinc má 

informácie, nepovedal som, že bol v Tallinne na náklady mesta. Čo sa týka mojej cesty, 

bol som tam ako zástupca mesta, tak ako aj zástupcovia troch košických univerzít, ako 

zástupcovia IT sektora a SOPK, bola to veľká skupina, ktorá išla tam a mal tam byť aj 

zástupca mesta tak, ako tam bol aj zástupca aj vyššieho územného celku. Ja som 

necestoval z plezíru, som tam cestoval preto, aby sme sa rozprávali o tom ako, nastaviť 

lepšie ekonomickú spoluprácu v rámci mesta a inšpirovať sa práve estónskom. A 

mimochodom tá cesta, leteli sme vďaka ministerstvu informatizácie a regionálneho 

rozvoja, tzn., že vďaka nim sme mali tú cestu de facto zadarmo. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ak pán Filipko dovolí, dal by som slovo pánovi riaditeľovi, čiže 

pán Filipko ostane zatiaľ v diskusii zaradený. Pán riaditeľ magistrátu a zároveň člen 

predstavenstva... predseda predstavenstva. 

 

p. Čop, riaditeľ magistrátu mesta: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som nadviazal práve na slová 

pána Filipka ako predsedu dozornej rady, kde presne zadefinoval alebo vlastne 

informoval o kritickej alebo ťažkej finančnej situácii, v ktorej sa momentálne dopravný 

podnik nachádza. Treba si uvedomiť, že za posledné 3 týždne sa finančná alebo celková 

situácia, z ktorej je dopravný podnik vychádzal, resp. všetci sme vychádzali, radikálne 

zmenila. Všetci sme sa pripravovali na to, že o covid, omicron a všetky modifikácie 

končia a budeme sa vracať k bežnému životu, na ktorý sme boli zvyknutí pred týmto 

bláznivým obdobím. Aj finančné modely dopravného podniku vychádzali z toho, že sa 
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nám vrátia do mesta vysokoškoláci, stredoškoláci, pracovný režim i keď sa už nevráti 

do predkrízového obdobia, ale vráti sa do nejakého normálneho režimu a dopravný 

podnik vychádzal z toho, že ten prepad tržieb, ktorý dneska má a ktorý je, by som 

povedal, skoro likvidačný pre dopravný podnik sa zastaví, zmierni a preklopí hlavne v 

tej príjmovej zložke. Tak ako spomínala aj pán generálny riaditeľ, aj pán Filipko, naše 

odhady pred vojnovým konfliktom vychádzali z toho, že k 30.06. budeme mať výpadky 

na tržbách vo výške 1,5 milióna. Dovoľujem si vás upozorniť, že tieto výpadky budeme 

musieť zaplatiť my na meste a z mestského rozpočtu a sú to bežné výdavky, áno, ktoré 

musíme v čo najkratšej dobe zabezpečiť, pretože dopravný podnik nebude mať na 

klasický cash na prevádzku mestskej hromadnej dopravy. V tom nie sú započítané 

dopady, ktoré nám každodenne vyskakujú a to sú vlastne náklady na zabezpečenie 

vlastne mestskej hromadnej dopravy, ktorá súvisí s cenami elektrických energií, s 

cenami pohonných hmôt, kde CNG, áno, kde tieto vlastne dopady k 30.06. znamenajú 

odhad vo výške 1,7 milióna, ktoré bude musieť dopravný podnik zaplatiť. My sme už v 

januári po diskusii s dopravným podnikom prehodnotili aj model pravidelných platieb, 

ktoré vlastne posielame dopravnému podniku, aby sme im pomohli s cashovou stránkou 

a snažili sme sa im poslať čo najväčší balík bežných finančných prostriedkov, aby mohli 

vlastne zabezpečiť svoje fungovanie. Veľmi si vážim, že dopravný podnik hľadal aj 

možnosti a rokoval s dodávateľmi ako preklenúť toto, by som povedal, komplikované 

obdobie a nastavoval si svoje platobné možnosti tak, že vlastne, keď sa nám zvýši cash 

z cestovného, ľahšie budeme zvládať každodennú prevádzku. Čiže, treba si povedať, 

áno, ak naozaj bude tá situácia pretrvávať, ktorú máme dneska a potvrdia sa veci, že sa 

nám vysokoškoláci, resp. možno ani stredoškoláci nevrátia k bežnému prezenčnému 

vyučovaniu, pretože budú obmedzenia, čo sa týka vlastne ich možnosti ubytovania, tie 

dopady na dopravný podnik, čo sa týka príjmovej stránky hotových peňazí, priamych 

peňazí, budú ešte podstatne vyššie a bude to musieť zaplatiť mesto a bude to musieť 

zaplatiť mesto dá sa povedať obratom, pretože tú prevádzku každodennú musíme 

zaplatiť. Zároveň si dovolím upozorniť aj na otázku respektíve tu padla aj otázka, že čo 

dostanú vlastne Jazerčania alebo občania Jazera, ktorí ... nielen občania Jazera, ale 

všetci Košičania, ktorí touto lokalitou cestujú, čo dostanú za to, že budú v mestskej 

hromadnej doprave. Ten hlavný benefit je, že ten, ktorý pôjde individuálnou 

automobilovou dopravou, bude stáť v kolóne. Ten, ktorý bude v mestskej hromadnej 

doprave a pôjde električkou, bude sa na ňho pozerať, bude mu kývať a bude na mieste 

kam chce docestovať o pol hodinu, trištvrte hodinu skôr. To je, myslím si, že benefit na 

nezaplatenie. Samozrejme mesto chcelo zvýšiť komfort cestovania z mestskej časti, 

chceli sme posilniť takt cestovný v tejto lokalite, ktorý vlastne v tomto okamihu, v tej 

špičke je na úrovni piatich minút, chceli sme to znížiť na 3 minúty, ale bohužiaľ v tomto 

období sa nám prekryli 2 projekty, ktoré sú strategické pre mesto. Prvým je 

rekonštrukcia Slaneckej cesty a druhým je rekonštrukcia depa. V tejto situácii, keď sa 

realizuje aj rekonštrukcia depa, nie sme momentálne schopní navýšiť počet električiek, 

ktoré by premávali na tejto trase a to súvisí vlastne s obmedzenými kapacitami, ktoré 

máme v depe a ktoré sú pri údržbe, každodennej údržbe električiek. Lebo každý večer 

sa musí spraviť minimálna údržba týchto dopravných prostriedkov. Zároveň aj to 

pretrasovanie liniek, o ktorých sa rozprávame, súvisí aj práve s tým, aby sme skvalitnili 

ten komfort cestujúcej verejnosti a preto si vážim, že vlastne aj dopravný podnik dneska 

prichádza s novým modelom ošetrenia električkovej dopravy, keď vlastne dá sa 

povedať tie električky, ktoré budú na tratiach mesta, budú dá sa povedať v permanentnej 

premávke, lebo vodič, ktorý príde s električkou na obratisko a bude dodržiavať 

bezpečnostnú prestávku, nebude ju realizovať v odstavenej električke, ale vystrieda ho 

kolega a s touto električkou bude ďalej v obehu v rámci mesta. V tomto si veľmi vážim 
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prístup dopravného podniku a približujeme sa moderným metropolám, kde naozaj je 

veľkým luxusom, kde takéto drahé stroje stoja na konečných a neprevážajú občanov. 

Zároveň ale, aby sme mohli ešte ďalej skvalitňovať služby mesta alebo služby pre 

Košičanov, musíme investovať do mestskej hromadnej dopravy. A povedzme si rovno. 

My sme spravili, my robíme jeden z malých krokov, ktoré máme pred sebou. Dneska 

rekonštruujeme Slaneckú, rekonštruujeme depo, dokončujeme projektovú dokumentáciu 

na rekonštrukcie električkových tratí, ak si spustíme takýto precedens, tak rovno 

poviem, že v podstate my dlhodobo budeme mať dopravu v meste pre vybrané skupiny 

zadarmo. Lebo keď dnes dáme občanom Jazera, Krásnej a keď spustíme následne 

rekonštrukciou električkových tratí na Alejovej, budú mať občania Železníkov dopravu 

zadarmo? Budú mať, keď spustíme rekonštrukciu alebo dokončenie rekonštrukcie Južná 

trieda, Barca, dostanú občania z týchto častí dopravu zadarmo? Plánujeme 

rekonštruovať cesty, komunikácie, budeme v týchto lokalitách dávať dopravu zadarmo 

alebo znížime dane týmto občanom z týchto mestských častí? Treba veľmi opatrne 

narábať s rozpočtom mesta a treba si uvedomiť, že takýto krok bude mať veľký dopad. 

Ja si veľmi vážim, že aj dopravný podnik v závere roka prišiel s návrhom ako 

prehodnotiť časové cestovné lístky. Vy ste to schválili. Zvýhodnili sme časové cestovné 

lístky. Keď si zoberieme pre občana a má predplatný časový lístok, tak tam je ten 

benefit, dávame mu časový cestovný lístok, ktorý mu umožňuje cestovať po meste 

Košice za veľmi výhodné ceny. To je ten benefit, ale zároveň si musíme uvedomiť, že 

tým, že dáme dopravu zadarmo ešte neznamená, že dáme benefit, ktorý ocení. Lebo tak, 

ako bolo povedané tu, doprava v mestách kde je zadarmo, ľudia za chvíľu vlastne 

presadli späť do áut. Zároveň si uvedomme, že dáme dopravu zadarmo, to nie je len o 

tom, že potrebujeme nahradiť tržby za 13,5 milióna, my potrebujeme spraviť veľké 

investície, potrebujete nakúpiť dopravné prostriedky, ktorými týmito ľuďmi ... ktorými 

občanov mesta budete prepravovať, potrebujete investovať do infraštruktúry, ktorá bude 

zabezpečovať túto dopravu a v takom prípade ľudia budú potom naozaj používať tieto 

dopravné prostriedky. Takže ja by som naozaj sa veľmi, veľmi opatrne by som narábal s 

tou možnosťou bezplatnej dopravy, pretože v tomto okamihu a v týchto rizikách, 

ktorých sme, si to dopravný podnik ani mesto reálne nemôže dovoliť. Zároveň chcem 

povedať, že bohužiaľ alebo padla aj tuná taká vec, že podarí sa nám týmto modelom 

zmapovať si zvyky cestujúcej verejnosti. O tejto záležitosti si dovolím zapochybovať, 

pretože bohužiaľ v rámci našej mestskej hromadnej dopravy a boli v minulosti 

obstarávané alebo vysúťažené dopravné prostriedky, ktoré nemajú základné prvky pre 

počítanie cestujúcej verejnosti. Zároveň naše systémy, ktoré dopravný podnik dlhodobo 

používa, nie sú nastavené na to, aby sme merali zvyky občanov, tzn. kde som nastúpil a 

kde som vystúpil. Ak mám predplatený časový lístok, ja sa nikde nepípam. Čiže treba si 

tieto veci uvedomiť. Zároveň len chcem poukázať na to, že aj keď sme teraz rokovali o 

nových dopravných prostriedkov, tak ako boli vysúťažené, tak jediná možnosť, ktorú 

sme mali, bolo rokovať o znížení ceny. Napriek tomu, že by nám veľmi prospelo, keby 

v tých nových prostriedkoch boli technické doplnenia, ktoré by tieto dopravné 

prostriedky vylepšili. Ale vzhľadom, tak ako je nastavený zákon o verejnom 

obstarávaní, jediná možnosť bola vyrokovať cenu, ale nie technický opis daných 

dopravných prostriedkov. Ďakujem a verím, že sa rozhodnete pre toto mesto v tom, pre 

tú najlepšiu variantu. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickými pani poslankyňa Kovačevičová, 

pán poslanec Seman, Djordjevič a pán poslanec Saxa, nech sa páči. 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Pán riaditeľ, ja už, uplynuli 4 roky 
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počúvam, čo, ako sa v tomto meste nedá. Tak potom, keď sa nič nedá, tak potom ste 

neschopný manažéri. Absolútne sme sa minuli v podstate a pointu predkladaného 

materiálu, kde ako krízová manažérka varujem pred dopravným kolapsom. takáto veľká 

investičná stavba v histórii mesta Košice to ani nebola. Nie je to len rekonštrukcia 

električkových tratí. Súčasne bude nabiehať obratisko a ešte cez tú Slaneckú budú 

chodiť stroje a zariadenia na mega veľkú stavbu R2. Čiže toto je ako jeden z nástrojov 

dnes, keď vieme, že aspoň minimálne tých cestujúcich vieme nahnať do električiek z 

týchto dvoch mestských častí. Samozrejme asi by to nebolo reálne aplikovať, keď sme 

tieto materiály prechádzali, na celé územie mesta Košice. Takáto veľká stavba nikdy, 7 

rokov sa ten projekt pripravuje, nebol. Mohli ste prísť s iným riešením. Mesto prišlo 

zadarmo na tie 4 zastávky, ale kde nie je absolútne efekt. Vy .... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pani poslankyňa. Minúta prešla. Len si trošku 

rozporujete v tom príspevku. Tak na jednej strane hovoríte, že aké mesto je neschopné a 

na druhej strane hovoríme o najväčšej investícii mesta, dokonca o najväčšej investícii 

samosprávy vôbec na Slovensku. Nech sa páči pán poslanec Seman. 

 

p. Seman, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Ja si myslím, že je 

dôležité povedať všetkým to, aby si uvedomili, že v prípade, že bude hroziť kolaps 

dopravného podniku a tie tržby budú toľko, budú chýbať, my sa vieme všetci operatívne 

stretnúť alebo na ďalšom zastupiteľstve to zrušiť, ak mám pravdu, ak nehovorím niečo 

nepravdivé. Nie je to niečo, čo bude donekonečna, aj keď tu máme termín, ktorý určila 

pani starostka, my si vieme zmeniť čokoľvek. Takže ak by hrozil kolaps dopravného 

podniku, operatívne, ja si myslím, že všetci sme tu schopní sa stretnúť v akýkoľvek deň 

len kvôli tomuto jednému bodu, aby sme to vyriešili. A moja ďalšia ešte otázka 

posledných sekúnd, pokiaľ nevieme zlepšiť ten komfort zvýšením počtu električiek, ako 

pán riaditeľ hovoríte, kedy je predpokladaný termín, že budeme vedieť zlepšiť ten 

komfort, že to tempo sa teraz, kedy je predpokladaný termín? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Po rekonštrukcii depa, pôjde druhá rekonštrukcia depa. Bude sa 

ťahať. 

 

p. Seman, poslanec MZ: Takže preto ten komfort bude dlhšie takto trvať, ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: ...pripravuje druhá etapa v rámci depa. Pán poslanec Djordjevič,. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor. Reagujem na 

pána riaditeľa Čopa v súvislosti s tým, čo hovoril a hovoril o čom najpodstatnejšom? O 

financiách a finančnom krytí. Ja dnes podporím kolegyňu Kovačevičovú, zároveň ju 

však prosím, aby do najbližšieho mestského zastupiteľstva pripravila návrh úpravy 

rozpočtu, ktorý prejde finančnou komisiou a mestskou radou a potom, áno, áno pán 

Filipko, áno, lebo sa tu bavíme dnes o niečom, čo ovplyvní chod mesta. Či im dávame 

čierneho Petra do rúk mestu. My hovoríme o niečom, že urobte úlohu a nedávame im 

finančné krytie. Buďme objektívni. Poprosím tých poslancov, ktorí dnes podporia, čiže 

aj seba, aby tento návrh v júni, ktorý bude obsahovať návrh úpravy rozpočtu, podporili 

aj vtedy, aj v ten deň budeme hrdinovia. Lebo povedzme áno, dávame túto dopravu 

zadarmo, ale povedzme občanom mesta Košice, kde tie peniaze zoberieme a čo sa  

nezrealizujeme. Nehádžme teraz všetko na tých hore. Zvoní. Čiže, posledná veta, 

prepáčte, čiže takto. Podporím kolegyňu Lenku... 
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Saxa má slovo. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: ... ale aj v júni.. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. 

 

p. Saxa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. reagujem na pána riaditeľa. Pán 

poslanec ... môžem? Pán predsedajúci, keby si si to vedel trošku ... ďakujem. Pán 

riaditeľ, hovoril si dlho, dobre, ale nesprávne. Čo sa týka náhrady. Teraz ideme 

nahrádzať dopravu zadarmo, pretože sa opravuje cesta, potrebujeme dostať ľudí z cesty 

do električiek. Keď sa bude robiť Južná trieda električka, Železníky električka, tak asi 

nebudeme ich chcieť dostávať do električiek, čiže vieš, aby sme, dobre to znelo, ale 

nebolo to správne z môjho pohľadu. Ale už keď tu odznelo veľakrát, že dávame veci na 

misky váh, tak skúsme dávať vážení, vážení za predsedajúcim stolom, dávať veci na 

misky váh. Okrem investície v Krásnej, je domov pre seniorov a aká bola investícia do 

MČ Krásna? Mimo 5 tis. Eur dajme tomu do škôlky a investície do domu pre seniorov, 

kde ... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, minúta prešla pán poslanec. Ďakujem. Dámy 

a páni, kolegovia, pani poslankyne, poslanci, dovoľte mi vyhlásiť 15 minútovú 

prestávku a poprosím predsedov klubov, predsedov klubov, riaditeľa dopravného 

podniku, riaditeľa magistrátu, predsedu finančnej komisie a predsedu dopravnej 

komisie, aby sa spolu so mnou stretli vedľa, aby sme sa k tomuto návrhu poradili. Teda 

ak môžem poprosiť predsedov klubov, predsedu finančnej komisie, predsedu financie 

dopravy, riaditeľa dopravného podniku, riaditeľa magistrátu a pani starostku MČ 

Jazero, aby sme sa spoločne stretli tu vedľa a poradili sa ako v tomto bode budeme 

ďalej pokračovať. 

- - - prestávka - - - 

 

p. Polaček, primátor mesta: Sme v bode 23/1 Dodatok číslo 7 k Tarife Dopravného podniku 

pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 21. marca 2022. Nech sa páči, 

pokračujeme. V diskusii nasleduje pán poslanec Filipko, nech sa páči. Zaujmite 

pracovné miesta. Pán poslanec, máte slovo. 

 

p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem. Ja slovo vraciam a prihlásim sa vlastne s procedurálnym 

návrhom. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, procedurálny návrh. 

 

p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem. Vážení priatelia, kolegyne, kolegovia, vzhľadom na to, že 

nie sme pripravení väčšinovo normálne schváliť takýto návrh, navrhujem, aby sme 

prerušili prerokovanie tohto bodu, potom aby sme hlasovali a s tým, že prídeme možno 

o niekoľko týždňov. Akonáhle bude pripravený taký návrh, za ktorý sa vieme 

zodpovedne, korektne všetci postaviť, tak ho prerokujeme hoci na mimoriadnom 

zastupiteľstve. Čiže môj návrh je, prerušiť prerokovanie tohto bodu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujeme. Vieme sa stretnúť na mimoriadnom, 

aj na mimo plánovaného a riešiť situáciu, ak bude akútna. 

 

Hlasovanie č. 88 -  za 18, proti 5, zdržalo sa 8 
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p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh je prerušený. Ďakujem pekne. 

- - - 

 

Bod č. 24 

Informácia o predložení žiadostí o NFP so zameraním na Moderné technológie II v 

rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7 – Informačná 

spoločnosť, Špecifické ciele Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment 

služieb pre občanov a Zlepšenie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom 

na otvorené dáta, za účelom realizácie projektu: „Moderné technológie v meste Košice“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Otváram k bodu č. 24 diskusiu. Plánované celkové výdavky na 

projekt sú vo výške maximálne 4.210.000 Eur a spolufinancovanie vo výške 5 % z 

celkových oprávnených výdavkov, teda minimálne 210.000 Eur. Diskusia je otvorená. 

Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa príslušných právnych predpisov schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok oprávneným žiadateľom mestom Košice za účelom realizácie 

projektu s názvom „Moderné technológie v meste Košice“ podľa predloženého návrhu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 89 -  za 32, proti 0, zdržal sa 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. 

- - - 

 

Bod č. 25 

Informácia o predložení žiadosti o NFP v rámci Integrovaného regionálneho operačného 

programu, Prioritná os: 7 – REACT, Špecifický cieľ: 7.3. - Zlepšenie environmentálnych 

aspektov v mestách a mestských oblastiach pre projekty: Revitalizácia verejného 

priestranstva Obrancov mieru, Košice; Zlepšenie environmentálnych aspektov 

vnútrobloku Húskova – Hemerkova, KVP; Revitalizácia parkov Košice – Staré mesto 

(Branisková a Kuzmányho) 

 

p. Polaček, primátor mesta: Otváram bod č. 25 a k nemu diskusiu. V rámci revitalizácie 

verejného priestranstva Obrancov mieru Košice, ide o zabezpečenie prostriedkov na 

spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 170 tis. Eur so spolufinancovaním 

7.500 Eur, pre zlepšenie environmentálnych aspektov vnútrobloku Húsková - 

Hemerkova na KVP, ide o projekt 960 tis. Eur s DPH, pričom spolufinancovanie je 

nastavené vo výške 5 %, teda 48 tis. Eur, revitalizácia parku Košice Staré Mesto 

Branisková - Kuzmányho je nastavená na sumu 630 tis. Eur s DPH, pričom 

spolufinancovanie vo výške 5 % je nastavená sumu 31.500 Eur. Rozprava je otvorená. 

Nech sa páči. Pán poslanec Lipták. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja tento materiál podporím, len si dovolím 

nejednú takú technickú poznámku k takýmto materiálom. Veľakrát je názov materiálu, 

že revitalizácia parku a pritom, keď si preštudujete ten materiál, tak sa vôbec netýka 

stromov, kríkov, zelene, v podstate ničoho zeleného. Čiže poprosím nabudúce dávať 
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také názvy týmto materiálom, ktoré vystihujú podstatu, že modernizácia technickej 

infraštruktúry v parku XY, ale nie, že revitalizácia parku, lebo to je trošku zavádzajúce. 

Len toľko som chcel, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Samozrejme, že komisie majú možnosť požiadať o celé projekty, 

viete ich vidieť, tam si treba rozobrať, čiže je to aj o verejnom priestore, je to aj 

o zeleni, ale samozrejme aj o technickom vylepšení prostredia v rámci našich bytových 

domov. Pán námestník, nech sa páči. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ja si dovolím s vami nesúhlasiť 

pán poslanec. Je to tu jasne uvedené, ako a akým spôsobom tieto projekty prispejú ku 

tomu, aby naša zelená infraštruktúra bola dlhodobo udržateľnejšia do budúcnosti. 

Ďakujem veľmi pekne a som rád, že ste mi venoval pozornosť. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Ja len chcem oceniť spoločnú 

aktivitu mesta a vlastne, že mesto Košice zastreší realizáciu týchto projektov aj v 

Starom Meste, aj v MČ Staré Mesto a vlastne chcem pochváliť nielen seba, ale celú 

mestskú časť, hej, chcem pochváliť mestskú časť ako inštitúciu, že zo svojich 

prostriedkov v oboch prípadoch, v oboch parkoch teda v oboch projektoch financovala 

projektovú dokumentáciu veškerú. Čiže len toľko som chcel k tomu povedať, že aj takto 

participujeme na spoločných projektoch. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem aj ja. Ak sa do rozpravy nik nehlási, uzatváram rozpravu 

a poprosím návrh na uznesenie. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok oprávneným žiadateľom mesto Košice za účelom realizácie projektu 

s názvom „Revitalizácia verejného priestranstva Obrancov mieru, Košice“ podľa 

predloženého návrhu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujeme. Boli tam 3 uznesenia. 

 

Hlasovanie č. 90 -  za 30, proti 0, zdržal sa 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok oprávneným žiadateľom mestom Košice za účelom realizácie 

projektu s názvom „Zlepšenie environmentálnych aspektov vnútrobloku Húskova – 

Hemerkova, KVP“ podľa predloženého návrhu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 91 -  za 31, proti 0, zdržalo sa 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Návrhová komisia ešte má návrh? 
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p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa príslušných právnych predpisov schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok oprávneným žiadateľom mestom Košice za účelom realizácie 

projektu s názvom „Revitalizácia parkov Košice - Staré mesto Branisková, 

Kuzmányho“ podľa predloženého návrhu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 92 -  za 32, proti 0, zdržalo sa 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. Pán poslanec všetko, 

áno? Ďakujem. Bod č. 25 sme schválili.  

- - - 

 

Bod č. 26 

Informácia o zapojení sa do výzvy v rámci Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027, 

Priorita 2: Spolupráca za zelenšiu strednú Európu, Špecifický cieľ 2.1: Podpora 

energetického prechodu do klimaticky neutrálnej strednej Európy pre projekt 

COvenaNt of uNiversities lEading the Carbon neutrality Transition – CONNECT 

(Dohovor univerzít vedúcich k prechodu na uhlíkovú neutralitu) 

 

p. Polaček, primátor mesta: Posúvame sa k bodu číslo 26. Ide o projekt o dohovor medzi 

univerzít s celkovou výškou 2.000.000 Eur s DPH, pričom na zabezpečenie finančných 

prostriedkov je vo výške minimálne 20 % a to je teda minimálne 22.400 Eur s DPH z 

mestského rozpočtu. Projekt CONNECT poskytne spoločnú stratégiu, ktorá bude 

definovať proces uhlíkovej neutrality pre univerzity, ktorý bude podložený v spoločne 

pripravených klimatických akčných plánoch. Ide o mimoriadne nový prístup, ktorý 

nazvala konferencia OSN, čo je prax, ktorá nie je tak bežne rozvinutá a je naliehavo 

potrebná. Nech sa páči, otváram rozpravu. Pán poslanec Vrchota. 

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem pán primátor za slovo. Ja len sa chcem opýtať, keďže to 

tak je tematicky spojené aj ten projekt SK Clima, že kedy mi potom budete vedieť k 

tomu viacej povedať, čo sa týka realizácie tohoto projektu SK Clima, keďže je to tiež o 

znižovaní CO2. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, vecne sa vaša otázka netýka tohto projektu. Máme 

pripravené spoločné stretnutie, kde si tieto si prejdeme. Nejaké ďalšie otázky? Ak nie, 

uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje predloženie zapojenia sa do výzvy 

na predkladanie návrhov projektov Interreg Central Europe oprávneným partnerom 

mestom Košice za účelom realizácie projektu s názvom „COvenaNt of uNiversities 

lEading the Carbon neutrality Transition – CONNECT (Dohovor univerzít vedúcich k 

prechodu na uhlíkovú neutralitu)“ podľa predloženého návrhu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 93 -  za 31, proti 0, zdržalo sa 0 
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p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Ďakujem pekne. 

- - - 

 

Bod č. 27 

Informácia o zapojení sa do výzvy v rámci Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027, 

Priorita 2: Spolupráca za zelenšiu strednú Európu, Špecifický cieľ 2.2: Zvýšenie 

odolnosti voči rizikám klimatických zmien v strednej Európe pre projekt Climate 

Resilient Communities of Central Europe – MISSION CLIMATE (Klimaticky odolné 

spoločenstvá strednej Európy) 

 

p. Polaček, primátor mesta: Otváram bod č. 27. V tomto projekte ide o schválenie projektu vo 

výške celkového oprávneného rozpočtu projektu 2.125.000 Eur, kde celkový oprávnený 

rozpočet partnera je 156 tis. Eur a v rámci nášho rozpočtu ide o minimálne 31.360 Eur. 

Nech sa páči, otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím o návrh na uznesenie. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje predloženie zapojenia sa do výzvy 

na predkladanie návrhov projektov Interreg CENTRAL EUROPE oprávneným 

partnerom Mestom Košice za účelom realizácie projektu s názvom „Climate Resilient 

Communities of Central Europe – MISSION CLIMATE (Klimaticky odolné 

spoločenstvá strednej Európy)“ podľa predloženého návrhu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 94 -  za 32, proti 0, zdržalo sa 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh sme prijali. 

Predtým ako otvorím bod 28, dovoľte mi poďakovať vám za to, že ste v 

predchádzajúcich štyroch bodov schválili financovanie z európskych zdrojov, tak isto aj 

zamestnancom magistrátu. Dokopy sme schváli projekty za 6.240.000 Eur, pričom 

veľká časť ide na Smart City, eGovernment, zelené parky a klimatické projekty. 

Ďakujem veľmi pekne. 

- - - 

 

Bod č. 28 

Návrh na udelenie „Ceny mesta Košice“ pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2022 

 

p. Polaček, primátor mesta: Otváram bod č. 28. Nech sa páči, materiál ste k nemu dostali, 

otváram rozpravu. V prípade, ak sa do rozpravy nik nehlási, uzatváram rozpravu 

a poprosím o návrh na uznesenie. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa príslušných právnych predpisov udeľuje Cenu mesta Košice v roku 2022 

jednotlivcom: Ing. Ladislav Göőz, Ing. Pavol Hric, plukovník vo výslužbe, doktor 

Milan Husťák, im memoriam, Jozef Jurko, in memoriam, doc. Mgr. Peter Kerekeš, 

Ľudovít Matyas, profesor doktor Daniel Pella, PhD., Ľubomír Záhon, po b) kolektívom: 

kolektívu Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny Detskej fakultnej 

nemocnice Košice, po 2.) kolektív Univerzitnej veterinárnej nemocnice, po 3.) vedecký 

tím Strojníckej fakulty TUKE pod vedením prof. Ing. Tomáša Brestoviča, PhD.“ 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 95 -  za 32, proti 0, zdržalo sa 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý, ďakujem. 

- - - 

 

Bod č. 29 

Grantový program na rok 2022 – schválenie dotácií úspešným žiadateľom grantovej 

výzvy 

 

p. Polaček, primátor mesta: Otváram bod Grantový program na rok 2022 - schválenie dotácií 

úspešným žiadateľom grantovej výzvy. Pán poslanec Schwarcz.  

 

p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ako jeden z úspešne navrhovaných žiadateľov 

by som chcel oznámiť konflikt ako štatutár občianskeho združenia Detská organizácia 

Frigo. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne, pán primátor. Ja by som podal taký 

procedurálny návrh, aby sa hlasovalo o každom zvlášť, ako mám tam určité výhrady 

k niektorým a tak ďalej. Takže vlastne, aby sa... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Prihláste sa, prosím, procedurálnym návrhom.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Horenský. 

 

p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Čiže, ja mám také dva styčné body v rámci tohto 

vystúpenia. V prvom rada by som chcel povedať, aj ako hodnotiteľ týchto projektov, že 

mnohým projektom, aj keď sú schválené, boli krátené výšky dotácií a to aj z toho 

dôvodu, že na tento grant bolo vyčlenených 150 tis. Eur. Mnohé projekty, aj keď budú 

realizované, tak v rámci obsahovej štruktúry nebudú môcť naplniť všetko to, čo si v 

rámci týchto projektov predsavzali, čiže možno v budúcnosti apelovať na to, aby sa 

navýšila finančná čiastka pre tento grantový program. Jedna taká pripomienka, alebo 

prosba myslím do budúcnosti. A iste si pamätáte, že sme v decembri v minulom roku 

tiež schvaľovali rozpočet a boli tu aj ďalšie návrhy, čo sa týka rozpočtu a na podporu 

ďalších organizácií s celomestským významom a v podstate aj s pánom primátorom sme 

sa dohodli, že stiahneme niektoré návrhy a budeme riešiť a hľadať možnosti ich 

spolufinancovania. Nakoniec sa vytvoril takýto úzus, respektíve našli sa finančné 

prostriedky na podporu niekoľkých ďalších organizácií. Rád by som prečítal aj návrh na 

uznesenie a to: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 4 ods. 2 štatútu mesta 

Košice schvaľuje dotácie v zmysle VZN číslo 190 pre Castelum Cassovia o. z. vo výške 

20 tis.. Účel - podpora verejnoprospešnej činnosti a prezentácie národnej kultúrnej 

pamiatky Košického hradu a jeho prevádzky. Univerzita veterinárneho lekárstva a 

farmácie Košice vo výške dva a pol tisíc. Účel – Hubertova jazda. Perly Gotickej cesty 

n. o. vo výške 20 tis.. Účel - Oprava strechy domu svätej Alžbety a obnova zastavení 
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Kalvárie. Košická arcidiecéza arcibiskupský úrad Košice vo výške 5 tis. Eur. Účel - 

publikácia knihy z návštevy svätého otca. ADS baloning s.r.o. vo výške dva a pol tisíc. 

Účel - Medzinárodná balónová fiesta v Košiciach a Cesta von o. z. vo výške 5 tis. Eur. 

Účel – O mama, ranná starostlivosť a rozvoj detí žijúcich v generačnej chudobe v 

lokalite Luník IX, b) splnomocňuje primátora mesta Košice vykonať zmenu rozpočtu 

rozpočtovým opatrením presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu na rok 2022. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát, nech sa páči. Procedurálny návrh. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem. Procedurálny návrh, aby sa o každom jednom 

hlasovalo zvlášť, čiže aby sa hlasovalo o tom teraz. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujme o návrhu pán poslanca Ihnáta. 

 

Hlasovanie č. 96 -  za: 12, proti: 3, zdržali sa: 15. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol. Ďakujem. To znamená, zatiaľ sa bude 

hlasovať, ako to bolo nastavené. Pán poslanec Karaffa má faktickú, nech sa páči, na 

predrečníka, pravdepodobne pána Horenského. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa 

chcel opýtať, nie som si istý, či ten návrh nám bol zaslaný, lebo som ho nejak 

nepostrehol. Z akých peňazí to ide a ako to je, lebo ak mám s niektorými subjektami 

problém a neviem celkom, že či je to poslanecký návrh alebo je to nejaký návrh, ktorý 

bol niekde prejednaný, lebo som to poriadne nepostrehol, len ma tam zaujali tie sumy. 

A či by mi to mohol ešte raz teda vysvetliť kolega, lebo je tam to ako napríklad to 

Castelum má aj osobitný zreteľ a viem, že Mestské lesy tam robia aktivity na vlastne 

tom hrade a udržiavajú to tam celé. Bolo to cez europeniaze prerobené a je to v dosť 

biednom stave a dať im ešte 20 tis. Eur na prevádzku, tak vau, to je slušné. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták, nech sa páči. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja sa pozriem na tento projekt trošku z inej strany 

a z pohľadu užívateľov, keďže som dostal nejaké kritické poznámky k tomuto celému 

projektu. Takže by som chcel poprosiť pána Hladkého, nech si trošku urobí poriadok 

v Creative Industry a nech ľudia, ktorí administratujú dané projekty, aby vedeli, kde je 

sever a kde je juh, pretože napríklad bola zverejnená výzva, bol tam rok 2021 určený, aj 

keď sa to robilo v roku 2022, ten sa opravil, až keď boli ľudia, ktorí sa chceli do 

systému prihlásiť, na to upozornení. Potom sa do toho systému nedalo prihlásiť, potom 

tam bolo telefónne číslo, na ktoré bolo vlastne zlé telefónne číslo. Nakoniec ho 

premenili, aby konečne sa ľudia mohli niekam dovolať. Bola tam podmienka, že na 

konci sumarizácie bola podmienka pečiatka a podpis, čo je nereálne, nakoľko sa to 

skenovaním nedá nahodiť. Potom to pozmenili zase, čiže počas procesu sa menilo, stále 

sa niečo menilo proste. A ešte potom poprosím, aby niektorých pracovníkov, ktorí 

administratujú dané projekty trošku poslali na školenie dobrého správania, napríklad 

slečnu, ktorá má koncové číslo 239,  nebudem ako tu ďalej riešiť. Čiže Creative 

Industry nám minulý rok vyrobilo prúser, čo sa týka zelenej grantovej schémy. Museli 

sme kvôli nim meniť VZN-ko. Toto nevedia zadministratovať, čiže bol by som rád, 

keby ste si tam urobili poriadok. Vďaka.  
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p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Musím fakticky opraviť pána 

poslanca, ten prúser, ako ste to nazval, sa neriešil pri zelenej grantovej schéme, ale 

riešil. Nie je to jedno pán poslanec, nemôžte si tu niekoho obviňovať len tak, ako sa 

vám zapáči. Riešilo sa to pri projekte európskom, ktorý je financovaný z európskych 

peňazí, ktorý má schválené určité pravidlá a netýkalo sa to zelenej grantovej schémy, 

ale projektu Košice 2.0. Snažil som sa vám to vysvetliť niekoľkokrát. Ostatní poslanci 

to pochopili, len vy bohužiaľ doteraz nie. Mrzí ma to.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Berberich. 

 

p. Berberich, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja len chcem ohlásiť konflikt záujmov, aby 

nebol problém potom. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Poslanec Ténai.  

 

p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Kultúrna komisia na svojom rokovaní 

10. 3. prerokovala grantový program Podpora nezávislých subjektov v oblasti kultúry a 

kreatívnych odvetví a ich zapojenie do procesu implementácie mestskej kultúrnej 

stratégie prostredníctvom vlastných duálnych aktivít v zmysle grantovej výzvy vo výške 

150 tis. Eur a navrhla tento program prerokovať a schváliť mestským zastupiteľstvom. 

Čiže bavíme sa o grantovom programe, ktorý bol vyhlásený Creative Industry. To, čo 

predložil pán kolega Horenský, nebolo predmetom rokovania kultúrnej komisie. Čiže 

tiež by som sa rád spýtal, že z akých výdavkov by to malo byť hradené táto nejaká 

podpora v oblasti možno kultúrneho a duchovného rozvoja. Čiže neviem vlastne o čo 

ide. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Schwarcz. 

 

p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Nadviažem na Zdenka, aj keď v 

podstate potom máme zelenú grantovú výzvu. Naozaj zelená grantová výzva, ja som si 

prebehol ten formulár elektronicky, bol v podstate formulár na kultúrne projekty. Takže 

naozaj to treba doprecizovať. Ja viem, že všetci chceme, aby rýchlo sa zverejnili výzvy, 

aby sa mohli uchádzať žiadatelia o peniažky, aby sme im to, čo najskôr na začiatku roka 

schválili, aby mohli realizovať projekty. Naozaj tá zelená grantová výzva, formulár tam 

bol z kultúrnych projektov, všetky parametre, všetky položky, aj všetky definície v 

jednotlivých rubrikách. Ale chcem sa vyjadriť k tomu návrhu pána Horenského. No, ja 

už som niekoľkokrát povedal, že neexistuje, že časť organizácií sa musí o peniaze 

uchádzať cez grantové projekty, napísať projekt, splniť kritéria a potom tu máme na 

priamo dotácie, ktoré bez toho, aby niekto vedel, že sa môže žiadať o tieto dotácie, 

dáme do programu, pustíme von desaťtisíce euro. Keby sme sa bavili o dvoch-troch 

tisíckach. Už som niekoľkokrát navrhoval, keď chceme na priamo dávať, aj keď je mi to 

proti srsti, že niekto bude mať v rozpočte peniaze a niekto musí prejsť grantovým 

podaním. Dajme termín, všetci, ktorí si myslíte, že ste pre toto mesto dôležití, 

uchádzajte sa o peniaze do 15. februára a my vyberieme zo 100 žiadateľov 20, ale aspoň 

o level transparentnejší systém, aby tam bol, aby tí, ktorí si myslia, že by mali dostať 

peniaze, sa mali šancu o ne uchádzať a nie, že takto na zastupiteľstve tu rozdelíme x 

subjektom desaťtisíce Eur, 20 tis., 10 tis., 15 tis., 5 tis.. A no,  príde mi to absolútne 
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nekorektné, pretože je tu x organizácií, ktoré robia dobré aktivity a o ktorých možno 

keby sme vedeli, tak by sme možno dali tie peniaze im. Čiže ja určite takto unblock 

zahlasujem vôbec za takýto návrh dotácií, lebo príde mi to nekorektné a tak isto budem 

čakať na informáciu o zdroji týchto peňazí. Ale musíme dať aspoň šancu tým, ktorí 

netušia, že nejaké peniaze máme, aby sa o nich uchádzali, už keď vy si nejakú komisiu 

zadefinujete a vyberú ju podľa kritérií niekoho, ale dajme prosím výzvu, kto si myslí, že 

robí zaujímavé podujatia, aby sa mohol uchádzať. Dajme tam kritériá na daný rok a 

nech sa uchádza a z týchto vyberme, komu dáme dotáciu, ale nemôžeme to tak urobiť, 

že jednoducho sa objaví nejaký balík peňazí a to subjektívne rozdelíme, lebo my 

niekoho vnímame, že robí. Je x organizácií, o ktorých netušíme a možno by mali byť 

podporené. Ďakujem veľmi pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa a pán poslanec Lipták v rámci faktickej, 

nech sa páči.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Ja sa chcem pripojiť 

k slovám pána kolegu, pána poslanca Schwarcza. Skutočne, 41 poslancov, ak by čo len 

dvaja, traja prišli s vlastnými návrhmi, tak my vlastne vieme rozbiť celý rozpočet 

a potom je to o tom, že poslanec niečo presadí a no, nie je to podľa mňa takto celkom 

v poriadku a preto mám problém podporiť ten návrh kolegu Horenského. Máme tu ten 

pôvodný materiál, kde boli hodnotitelia, kde to prešlo nejakým procesom a toto 

podporím. Lebo tým ľuďom dôverujem, že teda je to v podstate tak, ako to pripravili 

a ako to vyhodnotili, že je to v poriadku.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Dovolím si dve poznámky. 

Pán námestník Gibóda, ten tvoj výstup bol presne z tej kategórie, ako tu predvádzaš 

  

p. Polaček, primátor mesta: No moment, reagujete na koho, prosím vás? 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Tri a pol roka... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán Lipták, predrečník bol niekto iný. Toto je faktická.  

 

p. Lipták, poslanec MZ: Jak sa ho pekne zastávaš. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník má slovo a pán poslanec môžete na neho reagovať 

faktickou po vystúpení, ktoré je teraz pred ním. Určite vám bude udelené slovo. Pán 

námestník. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Čo sa týka jednotlivých týchto dotácií, 

súhlasím s pánom Horenským. Boli sme v rámci komisie nielen kultúrnych, týchto 

grantovej schémy, ale aj zelenej grantovej schémy som sa ja zúčastnil a určite by si 

zaslúžili navýšenie. V minulosti bola táto suma na 200 tis. Eur a vidíme, že je tuná 

priestor na to, aby využitie týchto prostriedkov bolo pre dobro vlastne fungovania tejto 

obce a tých poskytovaných služieb pre obyvateľov mesta. A ako vidíme, práve táto 

kultúrna obec bola jedna z prvých, ktorá veľmi aktívne zareagovala napríklad aj v 

prípade potreby pomoci ukrajinským utečencom a podobne. To je to, čo sa týka tejto 

časti, ktorá bola. Ospravedlňujem sa a mrzí ma, určite aj pán riaditeľ CIKE by vám 
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vysvetlil, že prečo a na základe čoho došlo možno k týmto omylom pri nahadzovaní dát. 

Čo sa týka samotného formuláru, áno, zakúpili sme formulár alebo licenciu naň, aby 

sme vedeli jednoduchým spôsobom cez internetový tento portál manažovať takéto 

dotačné schémy. Čiže, či už pre kultúrnu alebo iné oblasti. Ak tam došlo k nejakým 

prepojeniam opätovne, mrzí ma to, všetky takéto pripomienky, sme im otvorení, aby 

sme to zlepšili do budúcnosti. Čo sa týka návrhu, ktorý predložil pán poslanec 

Horenský. Chcem pripomenúť tak, ako povedal pán primátor na minuloročnú diskusiu v 

decembri, keď sme sa bavili o rozpočte a bol tam prísľub aj zo strany pána primátora, aj 

mnohých poslancov, ktorí na to reflektovali potom aj pri hlasovaní o rozpočte, že 

mnohé tieto žiadosti, ktoré sa, či už nedopatrením alebo iným spôsobom nedostali do 

riešenia rozpočtu, budeme hľadať spôsob, ako ich v prípade jednotlivých nejakých 

zmien v rámci už roku 2022 tam zakomponovať. Castelum Cassovia, Univerzita 

veterinárneho lekárstva, Perly Gotickej cesty, Košická arcidiecézna charita, ADS 

baloning a Cesta von - sú to organizácie, z ktorých mnohé z nich by sa nedostali na 

podporu v rámci kultúrnej grantovej schémy. Neuspeli vzhľadom na to, že nespĺňali 

tieto pravidlá a zároveň tieto organizácie sú a tieto projekty, ktoré tu sú podporené, sú 

projekty, ktoré sú v spolupráci s mestom Košice a sú po tejto komunikácii. Samotné 

žiadosti na tieto projekty prišli ešte v minulom roku. To znamená, my reflektujeme na 

to, čo nám bolo doručené v minulom roku, respektíve ako to môžeme podporiť. Ja by 

som bol veľmi rád tak, ako práve napríklad projekt O mama, aby sme podporili. A pani 

poslankyňa vie, že je to organizácia, ktorá má vysoký dosah a možnosť naprávania, 

respektíve predchádzania problémom, ktoré máme na Luníku IX. Čo sa týka ADS 

baloning. Tu mi dovoľte iba povedať, je to organizácia, ktorá organizovala niekoľko už 

rokov Medzinárodnú balónovú fiestu v Košiciach. Bohužiaľ, nespadá do podporných 

schém ani Vizitu Košice a ani v rámci kultúrnej grantovej schémy a mala by byť 

podporená, pretože takéto podujatie nemôže nám vypadnúť z infraštruktúry mesta. 

Dostávame na to pripomienky od viacerých subjektov a viem, že aj pokiaľ mám správne 

informácie, aj organizácia Frigo kooperovala na tomto projekte, aby mal čo najväčší 

zásah pre obyvateľov. Rovnako by som sa zastal napríklad Periel Gorickej cesty. Je to 

projekt, ktorý je na našej Hlavnej ulici a myslím si, že je nespochybniteľné, že 

potrebujeme dokončiť určité procesy, kde sme v organizácii, kde sme členom. Ja dúfam, 

že tento návrh, aj keď chápem mnohých mojich kolegov, ktorí povedia, že to nebolo 

správne prerokované, že tento návrh podporia. Ďakujem ešte raz. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták, pán poslanec Schwarcz faktická. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Dúfam, že ma zase nesekneš 

pán primátor. Zasa sa bude skladať môj príspevok z dvoch častí. Som rád, že pán 

námestník v druhom vstupe zmenil spôsob komunikácie a uvedomil si, že prvý vstup asi 

nebol šťastný, pretože osobné útoky podľa mňa nepatria na túto pôdu a druhá vec, čo 

bola ku kolegovi Schwarczovi a k tomu, že či sa správne informuje verejnosť o tom, aké 

výzvy sa zverejňujú. Máme fantastický časopis Košice v skratke, aj keď ja by som ho 

rád premenoval a v tom časopise krásne môžu byť zverejnené nielen výzvy na tieto 

granty aj s presnými linkami atď., ale aj veci, ktoré sa týkali územných plánov zón, 

ktoré sme včera prejednávali, ktoré menia život v tých mestských častiach na furt, 

navždy a ľudia o tom ani nevedia a nemajú šajnu o tom, že čo sa deje. Čiže aj v prípade 

kultúry a grantov, aj územný plán zón, začnite, prosím vás, tú skratku využívať tak, ako 

by sa mala, aby tam bol ten dialóg medzi občanmi. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. V Skratke boli uverejnené výzvy, sa 
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komunikovali, aby ľudia vedeli, že jedna, druhá, tretia, štvrtá existuje. Pán poslanec 

Schwarcz. 

 

p. Schwarcz, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja zase 

naopak chcem pochváliť mesto, že tie samotné grantové výzvy v tomto roku promovalo 

a propagovalo naozaj nadštandardne. Videl som billboardy, vyskakovalo mi to na 

sociálnych sieťach, čiže naozaj si myslím, že žiadatelia alebo tí, ktorí by mali záujem 

požiadať v grantových programov boli dostatočne informovaní o tejto možnosti. Ide mi 

len naozaj o to, myslím si, že tá transparentnosť je aj vašou prioritou, aby sme takéto 

mimo grantové dotácie dávali, čo najtransparentnejšie. To znamená, takisto 

spropagujme, že do nejakého termínu môžu organizácie, ktorých sa netýkajú žiadne 

grantové schémy, že sa tam nenašli, požiadať o takúto inú dotáciu mimoriadnu. 

Zosumarizujme to, pokojne o tom rozhodnite vy, ale aby mali šancu požiadať všetci, 

aby o tom vedeli a možno by nebolo na škodu, keď ste to vyberali zo žiadostí, 

informovať nás aj o neúspešných žiadateľoch, čiže tých, ktorí si dali žiadosti a nie sú v 

tomto zozname projektov. To je celé. Ďakujem veľmi... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Karaffa a pán poslanec 

Ténai faktická na pána námestníka. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Čiže rozumiem tomu 

tak, pán námestník, že ste s týmto návrhom pán poslanca Horenského v poriadku, že 

akože je to rozpočtované, je to v poriadku a môžeme za to zahlasovať. Tak dobre, to 

som potreboval počuť. Ďakujem veľmi pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ténai. 

 

p. Ténai, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja by som si dovolil dve poznámky, 

také malé, krátke. Mesto má nejaký reklamný a marketingový budget, o ktorom sa 

rozhoduje. Neviem, niektoré podujatia prečo potom nie sú podporené z tohto. Keď sme 

v decembri odsúhlasovali rozpočet, tak isto v kolónke alebo položke, nazvem presne, 

aby som to nazval program 2, mesto kultúry a športu, sme odsúhlasovali nejaký 

kalendár významných podujatí, ktoré boli podporené nejakou finančnou sumou. Takže 

aj tu sa to mohlo nájsť. Ja som veľmi rád na druhej strane, že sa našli finančné 

prostriedky, len chcel by som vedieť, odkiaľ kam sa presúvajú alebo kde sa našli. Som 

veľmi rád, že na kultúru sa nachádza viac peňazí. Sme sa bavili aj o tom, že grantový 

systém má byť podporený väčšou sumou ako 150 tis. Eur a skutočne, bol by som za to, 

aby to bolo transparentné. To znamená, aby sme postupovali v súlade so štandardmi. 

Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Ja trošku takú, možno menej závažnú vec, ale ma to zaujalo, keď 

som to zistil, pri kontrole webového sídla CIKE som narazil na príkazné zmluvy pre 

hodnotiteľov s tým, že hodnotitelia grantových schém boli hodnotení sumou 300 Eur 

každý jeden. Také sú príkazné zmluvy na webovom sídle. Čiže chcel by som sa spýtať, 

že ako to vlastne je, lebo keď pri grantových schémach hodnotitelia, ktorí neboli 

odborní, boli tam zamestnanci aj poslanci a pokiaľ viem, zamestnanci to majú aj 

v popise činnosti práce. Teda ja aspoň za seba viem povedať, že pôjdem hodnotiť 

projekty, ak na to budem povolaný, aj zadarmo. A keď tu rozhodujeme o nejakých 
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dotáciách vo výške 5 tis. Eur, tak keď si porovnám za grantové schémy tie príkazné 

zmluvy, tak tých 5 tis. by sme našli možno tam. Čiže sa pýtam, sú tie hodnotenia tak 

časovo a administratívne tak náročné, že to musí byť honorované? Ďakujem veľmi 

pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník má faktickú. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Je zaujímavá táto otázka od 

bývalého člena dozornej rady CIKE, ktorý mohol sa touto témou zaoberať. Áno, 

odborní hodnotitelia sú finančne ohodnotení. Neviem, že či externí odborní hodnotitelia, 

ktorí v rámci tohto procesu sa týmto zaoberali, ktorí to nemajú vo svojom popise 

pracovnej činnosti. Aj keby sa jednalo o vnútorných zamestnancov, že či títo nemôžu 

byť za túto vec honorovaní. Našou snahou je prilákať takých odborných hodnotiteľov, 

aby sme aj efekt a ten výsledok tých vybraných projektov mali, čo najlepší. Myslím si, 

že to pán poslanec pochopí. A pokiaľ sa mu tento systém nepozdáva, tak môže navrhnúť 

nejaký iný spôsob, ako prilákať kvalitu v rámci tohto prostredia a riešenie týchto 

projektov, inak som to potom nepochopil. Túto poznámku.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Možno na doplnenie. Pán riaditeľ Hladký má, kývne hlavou alebo 

príde, keď by som nemal pravdu. Jedná sa o hodnotiteľov programu Košice 2.0, na čo 

sú európske zdroje, kde sú štandardy a títo hodnotitelia v rámci týchto projektov boli 

súčasťou nejakej hodnotiacej komisie. Alebo ma prídete doplniť pá riaditeľ? Poďte, aby 

to bolo úplne presné, aby sme zbytočne nerozvíjali tému nejakým smerom, ktorá by 

nebola úplne správna. Medzitým pán poslanec Lörinc, aby som využil čas.  

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Bolo to pán primátor aj pri kultúrnych dotáciách. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Vysvetlí pán riaditeľ. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: A pán námestník, nemusíme byť zbytočne príliš osobný. Vy sedíte 

v niekoľkých dozorných radách a viete čo, aké sú právomoci dozornej rady a ako často 

zasadá a čo hodnotí? Ja som sa to dozvedel teraz a sa len pýtam, či sme s tým OK. Lebo 

ja si viem predstaviť, že tieto granty, ktoré sú stále ešte malé oproti tomu, ako rieši 

CIKE nejaké iné granty a keď je tam napríklad pán riaditeľ jedného mestského podniku, 

tak v podstate, na čo mu platia ešte 300 Eur, tie peniaze vieme využiť v prospech 

organizácii a peňazí a myslím, že by to tí ľudia zvládli. Čiže za mňa poviem tak, že 

právne určite je to OK, lebo inač by ste to nerobili, ale ja osobne by som nešiel na 

honorované hodnotenie takýchto malých projektov.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán riaditeľ, nech sa páči. 

 

p. Hladký, riaditeľ CIKE: Je to tak, že títo hodnotitelia boli honorovaní za hodnotenia 

grantovej schémy kultúrnej. Nie je to z projektu Košice 2.0. My štandardne hodnotíme, 

teda honorujeme aj hodnotiteľov za tú prácu, ktorú vykonávajú, pretože potrebujeme, 

aby vykonávali kvalitnú prácu. Tých žiadostí bolo 114, pokiaľ sa nemýlim, ktoré bolo 

potrebné prejsť. Takže nie je to malý objem, ktorý museli vyhodnotiť hodnotitelia, čo 

znamená aj čas a potrebujeme zaručiť kvalitu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Sú nejaké otázky na pána riaditeľa? Nie, ďakujem. Pán riaditeľ 

ešte. Pán námestník faktickú. 
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ja som chcel len s faktickou na 

pána riaditeľa zareagovať, že aby sme si nemýlili, pán poslanec Lörinc. Aby sme si 

nemýlili a nevnášali. To je pre obyvateľov taký mylný pohľad, že ak je niekto 

hodnotený za svoju prácu, má automaticky vykonávať aj prácu na projektoch, kde nie je 

nominovaný z titulu svojej funkcie. Čiže ak niekto pracuje pre mestskú organizáciu a 

hodnotí nejakú grantovú schému v inej mestskej organizácii, nie je to z dôvodu toho, že 

je riaditeľom tej organizácie a vyplýva to z jeho funkcie, preto ohodnotenie za takúto 

činnosť nad rámec jeho pracovnej činnosti je namieste. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Horenský.  

 

p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja sa ešte vrátim raz k tomu celému procesu, 

genéze v skratke. Tuším do 4. októbra sme mohli ako poslanci posielať rôzne návrhy do 

programu.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím. 

 

p. Horenský, poslanec MZ: Do 4. októbra tuším, sme mali možnosť, alebo nejakým spôsobom 

dávať návrhy. Samozrejme, že nie všetky mohli byť akceptované z hľadiska toho, že 

nejaký balík peňazí je k dispozícii. A toto je len dôsledok toho, že sme prijali ponuku 

pán primátora, že tie peniaze sa nájdu a tie peniaze sa našli. Čiže v podstate, ja som si, 

alebo prijal som návrh na uznesenie, v rámci ktorého sú žiadosti viacerých poslancov 

alebo viacerých subjektov, ktorým v decembri nebolo, ako by som to povedal, 

vyhovené, respektíve navrhnuté to, čo navrhovali v októbri. To je všetko. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne za vysvetlenie. Áno, určite si pamätáte pri tvorbe 

rozpočtu sme museli robiť kompromis v týchto malých žiadostiach, lebo jednoducho už 

sme to nedokázali zmeniť a dal som vám verejný prísľub stadiaľ, že budeme hľadať 

spôsob, aby sme to dotiahli, aby všetky tie žiadosti, ktoré už boli zapracované do 

rozpočtu alebo teda do návrhov zmien, ktoré prešli mnohokrát aj komisiami alebo 

dohodou poslancov, len sme proste ich odmietli v danom čase, sme sa dohodli, že 

budeme hľadať spôsob, aby sme na najbližšom zastupiteľstve to dotiahli. Čiže to je skôr 

prísľub politický, ktorý sme dali a chceme ho dotiahnuť. Pán poslanec Schwarcz. 

 

p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. No nedá mi to, ak je to tak, chcem sa 

opýtať, u koho nájdem tie žiadosti aj s dátumom z podateľne. Prvá otázka. A ešte vždy 

sme nedostali odpoveď na otázku, z čoho to teda bude financované. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Žiadosti chodili mailami, ak sa nemýlim, sme na to buď vytvorili 

špeciálny email alebo to šlo kancelárie. Čiže tie maily existujú. Určite aj mail pán 

Horenského. Môžeme ich vyhľadať. Príď za mnou, pozrieme. A čo sa týka samotného 

uznesenia, pán Horenský môže prečítať ten záver toho uznesenia, ako je napísaný. Pán 

Horenský má slovo, aby dočítal svoje uznesenie, aby ho ešte raz prečítal.  

 

p. Horenský, poslanec MZ: Takže raz ešte to, návrhová komisia to bude ešte raz čítať. Po b) 

splnomocňuje primátora mesta Košice vykonať zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na rok 

2022. 
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p. Polaček, primátor mesta: To z niekoľkých položiek, ktoré kreujeme. Je to niekoľko 

položiek v rozpočte v rámci optimalizácie výdavkov, ktoré proste vieme, že nebudú 

použité a preto to vieme takto urobiť. Ale tak, ako som vám inokedy sľúbil, nebudeme 

zneužívať rozpočtové opatrenia. Preto na túto sumu žiadam súhlas. Pán poslanec Balčík 

má procedurálny návrh. Nie, nemá. Ďakujem. Pán poslanec Lipták. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja mám tri veci. Nadviažem na to, čo hovoril 

Robo Schwarcz, že sú niektoré subjekty, ktoré pôsobia vo verejnom živote a ktorý by 

bolo dobre podporiť, len vždycky nenájdu miesto, z ktorej grantovej výzvy, do ktorej by 

sa mohli prihlásiť. Možno by stálo za zváženie urobiť takú grantovú výzvu, ktorá by 

práve pokryla aj tieto subjekty. Robo, hej, skúste popremýšľať, aby to nejak chytilo aj 

ich, aby nemuseli ísť mimo systému. A druhú vec, čo mám, Laco Lörinc, čo hovoril o 

tých odmenách. No naša pointa toho bola to, že zamestnanec CIKE v pracovnej dobe 

vyhodnocuje projekty a ešte dostane špeciálnu odmenu za to, že vyhodnocoval 

administrátorovaný proste projekt inštitúciou CIKE. To bolo takto. A teba poprosím, 

pán primátor, keďže si hovoril, že to bolo v Skratke, poprosím poslať mi na email tú 

skratku, v ktorej to bolo. Dobre? Lebo za posledných päť mesiacov som tam nič 

nenašiel. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: V poriadku, pán poslanec Karaffa má procedurálny návrh.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Procedurálny návrh znie, aby sme ukončili rozpravu a slovo bolo 

odovzdané návrhovej komisii  

 

p. Polaček, primátor mesta: Po dobehnutí tých dvoch faktických. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Nie, teraz ukončiť rozpravu.  

 

p. Polaček, primátor mesta: OK. V poriadku. Ďakujem pekne, hlasujeme. Poprosím 

poslancov, ktorí nemajú prekryté horné dýchacie cesty, aby tak urobili.  

 

Hlasovanie č. 97 -  za: 18, proti: 1, zdržali sa: 10 

 

p. Polaček, primátor mesta: Diskusia je uzavretá. Rozprava je uzavretá a návrhová komisia, 

predpokladám, že vám boli doručené všetky návrhy, nech sa páči. Môžete začať. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Obdržali sme návrh od pána poslanca 

Horenského a potom je tu ešte pôvodný návrh. Takže návrh pána poslanca: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov po a) schvaľuje 

dotácie v zmysle VZN číslo 190 pre Castelum Cassovia vo výške 20.000 Eur. 

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie Košice vo výške 2.500 Eur, Perly 

Gotickej cesty vo výške 20.000 Eur, Košická arcidiecéza vo výške 5.000 Eur, ADS 

baloning s.r.o. vo výške 2.500 Eur, Cesta von o. z. – 5.000 Eur, podľa predloženého 

návrhu, po b) splnomocňuje primátora mesta Košice vykonať zmenu rozpočtu 

rozpočtovým opatrením presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu na rok 2022.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 98 -  za: 29, proti: 0, zdržal sa: 1 
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p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Pokračujeme ďalej, návrhová komisia. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov schvaľuje rozdelenie 

finančných prostriedkov vo výške 150.000 Eur na Grantový program pre žiadateľov 

uvedených v tabuľkovom prehľade podľa 1.1 Dotácia pre organizácie a fyzické osoby, 

podľa predloženého návrhu a 1.2 Trojročná dotácia pre organizácie, podujatia v oblasti 

kultúry a kreatívnych odvetví 2022, podľa predloženého návrhu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujme. 

 

Hlasovanie č. 99 -  za: 28, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rusnák, vám fungovalo hlasovacie zariadenie, keď 

sme o arcidiecéze hlasovali v predchádzajúcom hlasovaní? Ste mali tam nejaký 

problém, nechcete opraviť hlasovanie? Predchádzajúce hlasovanie sa vám niečo 

pokazilo? OK. Neviem, ja len vidím, že nebolo hlasované. Som ostal prekvapený. 

V poriadku. Čiže opravte prosím hlasovanie v predchádzajúcom hlasovaní. Ďakujem. 

Bod 29 sme prerokovali. Je 13 hodín 8 minút. Navrhujem vyhlásiť obedňajšiu prestávku 

do štrnástej hodiny, následne bude pokračovať bodom číslo 30. 

- - - prestávka - - - 

 

Bod č. 30 

Zelená grantová výzva na rok 2022 – schválenie dotácií úspešným žiadateľom grantovej 

výzvy 

 

p. Polaček, primátor mesta: Budeme pokračovať bodom číslo 30. Prezentujte sa, aby sme 

mohli pokračovať. Prezentovaných je 20 poslancov, čo nie je nadpolovičná väčšina. 

Prezentovaných je 23 poslancov MZ, budeme teda pokračovať Pod bodom číslo 30, 

ktorým je Zelená grantová výzva na rok 2022 - schválenie dotácií úspešným žiadateľom 

grantovej výzvy. Otváram rozpravu. V prípade, že sa 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 príslušných právnych predpisov schvaľuje rozdelenie finančných prostriedkov vo 

výške 50.000 Eur na Zelenú grantovú výzvu na rok 2022 v súlade s Programovým 

rozpočtom mesta Košice na rok 2022 podľa predloženého návrhu v podprograme 1.1 

Vzdelávacie aktivity podľa predloženého návrhu, podprogram 1.2 Intervencia vo 

verejnom priestore podľa predloženého návrhu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 100 -  za: 23, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  

- - - 

 

Bod č. 31 

Návrh na prerozdelenie dotácií na šport v roku 2022 
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p. Polaček, primátor mesta: V bode číslo 31 budeme pokračovať, ktorým je návrh na 

prerozdelenie dotácií z Fondu mládežníckeho športu, z Fondu aktivít, z Fondu 

mládežníckeho futbalu a na podporu akadémií v roku 2022. Pri tejto príležitosti by som 

chcel, prosím, povedať jednu vec a to je, mesto Košice má pripravenú schému, ktorá by 

mala fungovať inak. To rozdeľovanie by sme chceli nastaviť ešte viac transparentnejšie, 

lepšie a odstrániť drobné chyby, nedostatky, ktoré v tejto grant... v týchto návrhoch sú. 

To znamená, budeme počas roka iniciovať stretnutia, aby sa postupne kluby, komisia a 

všetci tí, ktorí rozhodujú o tom, ako to čo najlepšie urobiť, diskutovať, aby sa od 

ďalšieho obdobia mohli do tohto procesu vložiť ďalšie prvky, ktoré má zmysel pri 

tomto prerozdeľovaní akceptovať. Ďakujem pekne. Rozprava je otvorená. Pán poslanec 

Lesňák. 

 

p. Lesňák, poslanec MZ: Dobrý deň vospolok. Ja len v súlade so zákonom chcem oznámiť 

konflikt záujmov, keďže som predsedom futbalového klubu Košická Nová Ves, 

občianske združenie, ktoré je prijímateľom dotácie. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú 

komisiu o návrh na uznesenie. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestská zastupiteľstvo Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje v zmysle uznesenia Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach číslo 839 zo dňa 17. 12. 2021 návrh na rozdelenie dotácií na 

rok 2022 na šport podľa predloženého návrhu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 101 -  za: 28, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  

- - - 

 

Bod č. 32 

Správa o stave investičných projektov: Určené parkovisko 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 32 otváram Správu o stave investičných 

projektov – určené parkovisko. Otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu. Pán poslanec 

Ihnát.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Ešte som stihol ako, pán primátor, veľmi krátko. Všetci starostovia, 

všetci tu prítomní, aj občania, očakávame vlastne, že to určené parkovisko bude 

fungovať a jednoducho sa to konečne spustí. Včera tu bol náčelník mestskej polície pán 

Slavomír Pavelčák. Hovoril o tom, hej, že sú tam, že je to v nejakom procese vlastne 

a verím tomu, že ten proces naozaj dotiahneme do konca a tých 150 miest hovoril, 

o 150-tich miestach včera sa bavil, takže bude reálnych vlastne a fakt tie autá 

jednoducho pribúdajú, pribúdajú, tí ľudia to odkladajú, odkladajú, tak jednoducho 

potrebujeme tie parkovacie miesta uvoľňovať. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Je tu už aj pán riaditeľ, keby náhodou niekto niečo chcel, keď nie, 

uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 
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p. Šaňa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 

príslušných právnych predpisov berie na vedomie Informáciu o odpočte plnenia 

investičného projektu Určené parkovisko podľa predloženého návrhu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 102 -  za: 27, proti: 1, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  

- - - 

 

Bod č. 33 

Informatívna správa o zámere mesta realizovať verejné obstarávanie v súlade 

so zákonom o verejnom obstarávaní pre poskytnutie služby v oblasti nakladania 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 33 otváram bod Informatívna správa o zámere 

mesta realizovať verejné obstarávanie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní pre 

poskytnutie služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta Košice. Otváram rozpravu. Pán poslanec Lipták, 

nasleduje pán námestník. 

  

p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Môžem poprosiť pán primátor, aby si trošku 

ozrejmil túto správu aj tu do pléna. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Áno, nech sa páči. Faktická pán poslanec Karaffa.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja sa chcem pripojiť 

k predrečníkovi. Je to celkom dôležitá informácia a bolo by dobré, aby sme proste 

neprešli len tak nejako bez diskusie a aby bolo to ozrejmené aj pre ľudí, ktorí nie sú 

oboznámení s materiálom. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: V poriadku. Nech vystúpia tí, ktorí chcú diskutovať a následne sa 

pán riaditeľ vám vyjadrí a pripraví vám aj nejaké základné informácie, ktorá možno 

vám nie sú známe. Pán námestník, nech sa páči. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Tak ako je uvedené v texte materiálu, na 

jeho záver, je predpoklad, že vznikne pracovná skupina, ktorá bude tento... výsledky 

vyhodnocovať, preto tak, ako som oslovil aj predsedov jednotlivých klubov v mestskom 

zastupiteľstve, som ich požiadal o nominovanie členov z poslancov. Oslovený ste 

vlastne boli všetci. To znamená, ak sú nejaké nominácie, poprosím vás, aby sme sa 

stretli, prípadne mi ich tuná doručili, aby som dal jeden návrh do návrhovej komisie. 

Ďakujem ešte raz. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc. Pardon, pán poslanec Djordjevič.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Pardon. Ďakujem pekne, pán primátor. Ja sa chcem opýtať, lebo 

nie je mi jasné hlavne z odpovedí mesta, z odpovedí Magistrátu mesta Košice. Mi nie je 

jasné, aký je postup v súvislosti s odpadmi, aký je postup pri určení miesta, lebo 
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v zmysle paragrafu 20 nakladanie s komunálnym odpadom, teraz nevyjadril som sa, 

miesta kontajneroviska, v zmysle paragrafu 20 nakladanie s komunálnym odpadom bod 

1b Štatútu mesta Košice, mestské časti určujú stanovištia zberných nádob kontajnerov 

alebo vriec vrátane kontajnerov na triedený odpad v mieste vzniku. To je síce pekné, je 

to v poriadku, ale pokiaľ správne viem, mestské časti, keď chcú vytýčiť miesto, kde 

bude sa kontajnerovisko realizovať, nie že vytýčiť, ale realizovať tam samotnú stavbu, 

mali by mať vzťah k pozemku, no a tu mám pred sebou list, keďže som sa pýtal na 

základe upozornení od občanov, od ktorých som si po telefonickom rozhovore dostal 

svoje. MČ Košice - Staré Mesto realizovala v uplynulom mesiaci na Tyršovom nábreží 

uzamykateľné kontajnerovisko a to presne de facto v strede alebo na okraji parkoviska, 

ktoré je v správe mesta Košice, kde mesto Košice dokonca má spoplatnené miesta, 

keďže sa jedná o rezidentskú zónu. A odpovede moje teda, na moje otázky sú, že po 

preskúmaní vašej žiadosti Stavebný úrad - pracovisko Košice Staré Mesto ani v roku 

2021 ani 22 neeviduje od stavebníka MČ Košice - Staré Mesto ohlásenie drobnej 

stavby, ani žiadosť o stavebné povolenie súvisiaceho s revitalizáciou kontajneroviska na 

Tyršovom nábreží 11 v Košiciach a zároveň mesto Košice, príslušný referát nemá o 

zabratí parkovacích miest pre osadenie oploteného kontajneroviska vedomosť, 

v zátvorke, nebolo informované. Ja sa chcem opýtať, vážení, kto mi vie povedať, 

samozrejme, že relevantne, že či toto kontajnerovisko je teda podľa tohto listu čierna 

stavba alebo čo to je vlastne. Povedzte mi. Dobre, drobná stavba, ale keď sa na 

parkovisku postaví, nemalo by byť, aspoň mestská časť slušne oznámiť mestu, že tu 

chceme realizovať, že ako teraz mám vysvetliť tým ľuďom, lebo kritizujú zabratia 

parkovacích miest, ako im mám vysvetliť, keď som dostal takýto list od mesta a sa ma 

pýtajú, že či je to v poriadku. Prosím vás, povedzte mi, je to v poriadku takto 

postupovať? Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, myslím, že a nakoľko som bol do určitej 

miery oboznámený s otázkami, ktoré ste zaslal na mesto v tejto veci a neviem, čo vám 

odpovedala samotná mestská časť, akým spôsobom k tomu pristupovala. Určite mestská 

časť môže, ale respektíve má v zmysle štatútu právo určovať tieto kontajneroviská, ale v 

prípade, keď realizuje tieto nejaké stavby na pozemkoch mesta, poťažmo na 

parkoviskách, mala by o tejto veci informovať a komunikovať so samotným mestom. Je 

to už potom možnože na otázku na komunikáciu s pánom starostom. To už nechám asi 

na iné zastupiteľstvá ako toto. Pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem. Skúsim sa spýtať laicky, bez nejakých postranných 

úmyslov, aby to nebolo vysvetľované nejak inak a odpady sú vážna a zložitá téma a je 

to taký core business to, čo má samospráva robiť a o čo sa starať. Vstupuje do toho 

veľmi veľa subjektov. Zvoz nám robí spoločnosť Kosit, vstupuje tu do toho spoločnosť 

Natur-Pack, do toho mesto a mestské časti, ktoré majú vyhradené svoje kompetencie 

štatútom. Podľa štatútu mestská časť rozhoduje o umiestnení kontajnerov na 

konkrétnom mieste a robí poriadok na verejných priestranstvách v okolí. Zvoz a zber 

odpadov robí spoločnosť Kosit, ktorá má zabezpečiť čistenie len vymedzeného priestoru 

kontajneroviska. Dane za odpad platia občania mestu. A tu sa dostávam k tomu, že 

vedeli, keďže tu pán primátor nie je, možno vy pán námestník alebo pán riaditeľ. Vedeli 

by ste nám povedať nejakú jednoduchú víziu do budúcnosti? Lebo my sme sa dlhodobo 

pýtali aj sme rozbehli petíciu na polopodzemné kontajnery. Boli tu plusy aj mínusy 

tohto riešenia. Pravidelne v interpeláciach sa pýtam na túto tému pána riaditeľa a je mi 

odpovedané a po minulé roky bolo také, že počkajte, riešime iné veci, tak sme čakali. 

Potom bolo, že blíži sa koniec zmluvy s Kositom, nemôžeme to riešiť. Zmluva 



185 

 

s Kositom teraz skončila 31. 12. 2021 a dozvedel som sa o ročnom predĺžení viac menej 

z médií a teraz tu máme sumárny materiál o postupoch a máme zobrať na vedomie teda, 

že aký bude ďalší postup, čo zoberiem, ale z pohľadu starostu o odpady a hlavne čistota 

verejných priestranstiev okolo odpadov a zber odpadov je top 3 téma, na ktorú sa 

pýtajú, podľa mňa aj každého starostu, občania. A mám trošku problém odpovedať, že 

čo bude do budúcnosti, lebo občania by privítali aj klietky, aj polopodzemné, aj 

podzemné. Každé riešenie má svoje mínusy a plusy. Ale čo im teda máme povedať, 

lebo ja by som veľmi rád možno na sídlisku KVP budoval polopodzemné kontajnery, 

lebo to považujem za najlepšie riešenie. Je finančne náročné, ale na druhej strane  

nemám jasný signál od mesta, že toto je tá vízia, ktorou sa budeme zaoberať. Nie je 

nikde garantované v tom materiáli, že ak vypíšeme súťaž a vyhrá to nejaká spoločnosť 

XY, že bude napríklad podmienka, že tá spoločnosť bude budovať nejaké riešenie, či už 

klietky alebo polopodzemné. Čiže rád by som to teda vedel, aby som vedel, ako 

nakladať s týmto materiálom, aby som vedel aj občanom komunikovať ďalej, že áno, 

boli dvihnuté dane za odpad, ale chceme prinášať možno vyššiu kvalitu alebo nie, tak 

dane nepostačujú na to, aby sme priniesli toto riešenie. Skôr než budú nejaké otázky 

ohľadom polopodzemných alebo tak, na KVP-čku máme vytipovaných dvadsať 

konkrétnych lokalít na dvadsať stanovíšť, vytýčené inžinierske siete. Keby sme dneska 

mali tie kontajnery, zajtra môžeme kopať a robiť to. Čiže u nás, konkrétne na tomto 

sídlisku nie je s týmto problém, ale nevieme ako sa pohnúť s touto témou ďalej, lebo my 

priamo nemáme zmluvu s Kositom, vstupuje do toho mesto a bez činnosti a vízie mesta 

sa nevieme pohnúť ďalej.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. S faktickou pán poslanec Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobre. Ďakujem pekne. Ja nebudem kritizovať 

zase vedenie mesta, ale skôr sa poďakujem ako vedeniu mesta. Aj tebe pán riaditeľ Čop, 

ako za to, že vlastne sme vyrokovali konečne ako prvé uzamykateľné kontajneroviská 

na Varšavskej ulici, aj keď bol problém, ale nakoniec to realizujeme. A chcel by som 

povedať, že samozrejme, samospráva by v tom rada pokračovala, lebo vieme, že 

polopodzemné alebo podzemné kontajneroviská na sídlisku Ťahanovce sú sci-fi z 

dôvodu sietí pod zemou, sa nevieme ďalej dostať a samozrejme dochádzkovej 

vzdialenosti, ktorá k týmto kontajneroviskám by bola. Treba tiež povedať pánovi 

Lörincovi, že pri zriadení kontajneroviska polopodzemného a podzemného všetky 

ostatné kontajneroviská v okolí sa likvidujú, tým pádom vlastne ostáva len toto 

kontajnerovisko a tá dochádzková vzdialenosť je taká, aká je. Samozrejme je to 

rozhodnutie samosprávy, keď máte takúto možnosť. My túto možnosť v rámci siete 

nemáme, ale chceme ísť cestou aspoň uzamykacích kontajnerov, kde 3 už sú na 

Varšavskej ulici. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Nasleduje pán poslanec Filipko. 

 

p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Pán námestník, ja by som poprosil, aby ste nám 

troška viac ozrejmil, čo presne bude náplňou tej pracovnej skupiny. Ja som teda myslel, 

že nominácia poslancov by mala byť do tej výberovej komisie, ktorá bude hodnotiť 

verejné obstarávanie, teda výsledky a keď čítam v podstate to, čo ste nám poslali: K 

vyhodnocovaniu podkladov v procese prípravy a realizácie zvoleného postupu. To 

znamená, že táto skupina má dokonca posudzovať odborné podklady, lebo zrejme preto 

nie je až taký záujem z radov poslancov, lebo necítime sa zrejme až takí odborníci 

v oblasti jednak verejného obstarávania, jednak toho životného prostredia. Viem si 
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predstaviť pána kolegu Liptáka, lebo životné prostredie má, určite možno aj týka sa to 

odpadov, ale neregistrujem nejaký zvýšený záujem. Ja som kedysi mal na starosti 

odpady, ale roky som sa im až tak výrazne nevenoval, čiže necítim sa, možno by som 

išiel do tej komisie, ale troška viac keby ste nám povedali. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: S faktickou na pána Filipka, pán Gibóda. 

 

p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec tak, ako som to uviedol aj 

v emaile pre Vás, tak ako je to uvedené aj v dôvodovej správe. Na zabezpečenie 

transparentnosti v procese prípravy a realizácie zvoleného postupu vo verejnom 

obstarávaní budú pre potreby vyhodnocovania podkladov oslovení poslanci Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach. Ja nechcem, aby ste sa urazili, kolegovia, aj keď mám pocit, 

že vás často krát asi so svojimi bonmotmi alebo myšlienkami urážam, ale tieto, to je tak, 

že keď sa ide stavať jadrová elektráreň – atómová, tak to prejde za minútu odsúhlasené 

a keď sa bavíme o vizitkách, tak je každý do toho odborník. Čiže ja by som bol rád, 

keby aj tá zodpovednosť za aj veľké procesy ju prevzali na seba poslanci a zástupcovia 

zastupiteľstva a nielen, že sa bavíme o prideľovaní 10 tisícových dotácií pre 

organizácie, ktoré pomáhajú s utečencami. To je presne ten príklad, pri ktorom poslanci 

žiadali, aby boli v tej komisii a toto je presne ten, to motto a myšlienka toho že aby boli 

už pri procese prípravy tohto materiálu. A ja poprosím pána riaditeľa, aby zodpovedal 

na mnohé otázky, ktoré tuná padli v rámci tohto, tejto diskusie. Nech sa páči. 

 

p. Čop, riaditeľ magistrátu: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som začal najprv vlastne otázkou tej 

komisie alebo výberu vlastne spolupracovníkov. Súvisí to vlastne aj so zákonom o 

verejnom obstarávaní a pravidlami, keď je nevyhnutné zabezpečiť rovnosť prístupu 

všetkým potencionálnym uchádzačom v procese verejného obstarávania, čiže vlastne 

nie je možné navonok prezentovať a diskutovať vlastne opis alebo podrobný opis 

predmetu obstarávania, ale zároveň tejto problematike pripisujeme vysoký význam a 

radi by sme podchytili vlastne všetky podstatné skutočnosti, ktoré odborní pracovníci 

zadefinujú a zapracujú do samotného opisu predmetu obstarávania. Zároveň chceme 

poskytnúť tak, ako bolo prezentované ten transparentný prístup k jednotlivým 

potrebným informáciám za súladu s platnou legislatívou a aby nikto nemohol 

spochybniť proces obstarávania v oblasti odpadov. Sami vieme, že je to veľmi citlivá 

záležitosť. Radi by sme sa vyhli akýmkoľvek nedorozumeniam. Čiže to je vlastne k 

tejto záležitosti. Samotná práca a samotný materiál, samotný opis predmetu 

obstarávania je na odbornom referáte, respektíve odborných pracovníkov príslušného 

referátu. Viem, že prebiehajú aj diskusie povedzme s jednotlivými mestskými časťami, 

respektíve zamestnancami mestských časti, keď sa snažíme niektoré veci vyprecizovať, 

nastaviť, zapracovať. Radi by sme sa vyhli povedzme niektorým veciam, ktoré my z 

mesta možno nevidíme v takom rozsahu, ako vidíte vy. A čo sa týka toho samotného 

materiálu. Ten materiál, ktorý sme vám vlastne predložili, je nejakým, by som povedal 

sumárnym zhrnutím práce, ktorá bola realizovaná v predchádzajúcich obdobiach. Sú 

tam odvolávky z nášho pohľadu na strategické dokumenty, ktoré sa v oblasti 

odpadového hospodárstva v poslednom období spracovali. Vychádzali sme vlastne 

alebo pri spracovávaní problematiky odpadového hospodárstva sme začali vlastne 

najprv samotnou koncepciou odpadového hospodárstva, ktorá sa nám ale v danom 

okamihu začala prelínať s prihláškou na Európske mesto zelené mesto, Hlavné zelené 

mesto. Pri spracovávaní tohto dokumentu a pri zhromažďovaní aj všetkých dát 

nevyhnutných pre odborné spracovanie podkladov pre samotné obstarávanie sme 

konštatovali, že mestu Košice chýba koncepcia odpadového hospodárstva s víziou na 
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nasledujúce roky. Čiže vlastne na základe tohto sme sa museli tejto oblasti venovať. 

Snažili sme sa zapracovať vlastne aktuálne platnú legislatívu, čo je trošku problém, 

pretože zákon o odpadoch je jeden by som povedal z problematických zákonov, kde v 

priebehu posledných šiestich rokov bolo, myslím, že 20 novelizácií a zároveň si treba 

povedať, že aj samotný Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na 

roky 21 a 25 bol spracovaný až v závere roku 21. Čiže to sú pre nás strategické 

dokumenty. Plus, musíme vychádzať aj zo zámerov Európskej únie a cieľov, ktoré sú 

nastavené pre jednotlivé členské krajiny a ktoré budú pre nás v rámci odpadového 

hospodárstva záväzné. V samotnom dokumente sú potom odvolávky na tieto strategické 

dokumenty, takže vlastne je to tam, sú pripravené. O týchto dokumentoch sme aj 

vzájomne diskutovali v rámci video konferencie alebo stretnutí, ktoré boli. V prípade, 

že by bol o to záujem, sme pripravení sa k danej problematike alebo k daným veciam 

vrátiť. Zároveň, tuná padla napríklad tá otázka koncepcie alebo otázky stratégie, akým 

spôsobom by mesto malo ďalej pokračovať. Je tam práve tá koncepcia do roku 2035, 

ktorá jednoznačne hovorí, že mesto sa musí zamerať na stratégiu znižovania produkcie 

komunálneho alebo zmesného odpadu a zvyšovania podielu triedeného odpadu, 

zamerať sa na prvopôvodcov. To znamená, občanov tohto mesta, ale aj podnikateľské 

subjekty a vytvoriť podmienky na zvyšovanie podielu triedeného odpadu a zamerať sa 

na vytrieďovanie okrem dnes už zabehnutých komodít, aj s ohľadom teraz už aj na 

platnú legislatívu od 1. januára tohto roku, keď vlastne je rozbehnutý proces 

zálohovania vybraných nádob, respektíve plastových fliaš, plechoviek a pod. a zároveň 

pre rok 23 záväzný termín pre mesto Košice, ktorý vlastne hovorí, že mesto musí 

rozbehnúť alebo už realizovať aj zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. 

Pritom vlastne stále mesto dneska disponuje aktuálne platným VZN-kom, kde poplatok 

vlastne za odpad je nastavený ako paušálna platba a tam sa potom vlastne dostávame do 

toho, by som povedal, menšieho rozporu o tom, ako má byť organizovaný zber 

komunálneho odpadu. To znamená, požiadavky z jednotlivých mestských častí, ktoré 

hovoria, že chcú ísť cestou uzamykateľných kontajnerovísk, zhromaždísk, ktorý ak sa 

nemýlim, máme na území mesta 1100, 1200, áno, v ktorých je cca 7 tis. nádob, takže 

vlastne, ak sa bavíme o stratégii uzamykateľných kontajnerovísk, tak sa čiastočne 

dostávame do rozporu s aktuálne platným VZN-kom, pretože vlastne občan, ktorý platí 

paušálny poplatok za odpad, má právo svoj odpad vyhodiť kdekoľvek na území mesta a 

takýmto spôsobom uzamykania týchto nádob, mu bránime výkonu jeho práva, keď to 

tak poviem. Zároveň je tuná silná snaha alebo záujem mestských častí realizovať 

projekt polozapustených alebo zapustených kontajnerovísk, kde tak, ako bolo 

spomenuté, je to spojené s výraznou investičnou činnosťou, kde je určitá väzba jednak 

na pozemkové nároky, druhá vec je tá samotná investícia. Ako príklad uvediem 

prebiehajúci proces obstarávania mesta Trnava, ktorý vlastne obstaráva v tomto období 

11 kontajnerovísk takýchto podzemných. Má na to vyčlenených 350 tis. Eur s DPH, kde 

ak to prepočítam, PHZ-tka áno, bavíme sa. Myslíme si, že vlastne cena môže byť nižšia, 

áno, ale naozaj pri jednom kontajnerovisku sa hýbeme v takýchto cenových reláciách. 

Zámery alebo vlastne prepočty, ktorým sa mesto svojim spôsobom aj na základe 

požiadaviek mestských častí zaoberalo, jednoznačne hovoria vzhľadom na 

nevyhnutnosť technického vybavenia a nakladania s takýmito nádobami, je nevyhnutné 

vytvoriť celú sieť takýchto kontajnerovísk, aby sme sa mohli rozprávať o ekonomickej 

návratnosti a každá takáto investícia musí byť spojená s redukciou pôvodných 

kontajnerovísk, pretože ak máme naplniť kapacitu týchto nádob, ktoré sa už posúvajú na 

5 tis. litrov, tak to niečo spolu prináša. Mesto rozpracovalo niekoľko alternatív, akým by 

sa to dalo realizovať. Keď si zoberieme len kontrolné číslo, ako to vychádza pri PHZ-

tke v Trnave a mesto v rámci nejakej tej ekonomickej hospodárnosti uvažovalo, že v 
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prvej etape v štyroch mestských častiach, aby to ekonomicky dávalo zmysel, je potrebné 

vybudovať tých 25 kontajnerových stojísk, aby sa investície do tejto technológie vrátili 

a aby to bolo aj optimálne rozložené v rámci mesta, tak je potrebné uvažovať o dvoch 

takýchto etapách. Tak sa bavíme vlastne o cca 200 kontajneroviskách polopodzemných. 

Keď si to prepočítate v týmito cenami, aj na tomto vidíte, že aká je ekonomická 

náročnosť takýchto prípadných investícií. Je na zváženie potom, ktorou cestou sa má 

mesto vydať a či to má byť cesta klasických kontajnerových stojísk. Otázka, síce 

pekných, ale ekonomicky vysoko náročných investícií do polopodzemných 

kontajnerovísk alebo filozofia, ktorou idú skôr krajiny západnej Európy, kde idú cestou, 

že nie sú kontajneroviská, nie sú kontajnery. Je to vrecový zber, ktorý núti vlastne toho 

občana minimalizovať komunálny odpad, separovať ho a v danom čase tie vrecia 

vykladá na ulicu a sú odvážané. Samozrejme, aj k takémuto riešeniu sa tie krajiny 

museli nejakým spôsobom prepracovať, ale sú takto občania motivovaní na to, aby 

znižovali podiel odpadu a zvyšovali podiel triedeného odpadu. Väčšina tých koncepcií, 

ktoré mesto spracovalo jednoznačne hovoria, že mesto musí postaviť systém nakladania 

s komunálnym odpadom na motivácii pre občana, keď ho budeme motivovať k tomu, 

aby čo najviac odpadu triedil a znižoval samotný, samotnú produkciu odpadu. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. 

 

p. Čop, riaditeľa magistrátu: A aby som sa vrátil k tým ešte podstatným veciam. Mesto vo 

všeobecnosti. Mesto pripravuje opis predmetu zákazky. Základný výcuc, ktorý hovorí o 

nejakých tých základných bodoch a kde sú zahrnuté aj polopodzemné a podzemné 

kontajnery je aj súčasťou materiálu, ktorý sme vám predložili, ale v záujme vlastne 

zachovania procesov verejného obstarávania podrobný popis potom bude naozaj len pre 

členov pracovnej skupiny, ktorí podpíšu všetky náležitosti, ktoré súvisia s 

mlčanlivosťou a dodržiavaním pravidiel zákona o verejnom obstarávaní. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne pán riaditeľ za vyčerpávajúce 

odpovede. Máme tu niekoľko faktických. Ja len ešte raz upriamim pozornosť kolegov 

poslancov. V čase spracovania podkladov je podľa odporúčania externých subjektov 

spracované zadanie na vypracovanie ekonomickej analýzy s cieľom preukázania 

hospodárnosti možných alternatív zabezpečovania služby. To znamená, pán poslanec, ja 

by som vám rád dal odpoveď jednoduchú, simple, ale my dvaja sa minimálne 

nezhodneme na tom, aké by malo byť možnože to ideálne riešenie, práve preto asi tie 

čísla budú to, na základe čoho sa budeme na konci dňa všetci rozhodovať. Nech sa páči, 

pán poslanec Ihnát s faktickou na pána riaditeľa. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne. Pán riaditeľ, len taká 

otázka vlastne. Poukázal si vlastne na to, že každé kontajnerovisko vlastne musí byť aj 

to kryté, dajme tomu, alebo to uzamykateľné vlastne prístupné by malo byť, k tomu, že 

každý občan Košíc má právo vysypať ten odpad do ktoréhokoľvek kontajneroviska. 

Nakoľko sídlisko Ťahanovce mestská časť nemá možnosť budovania polopodzemných 

a podzemných kontajnerovísk, tak sa chcem opýtať vlastne akým spôsobom potom, čo 

navrhuješ, aby sme menili VZN, ako, lebo to VZN nám vlastne robí tú zábranu tomu, 

aby sme robili čierne stavby potom. Ja veľmi nerád by som robil čierne stavby na 

sídlisku Ťahanovce, zaberal parkovacie miesta a jednoducho bol potom, by som povedal 

poukazovateľom alebo na mňa by bolo poukazované, že „tvorí čierne stavby“. Chcem 

ísť legálne tak, ako som to urobil teraz. A vieš dobre sám pán riaditeľ, že seriózne, 

naozaj som prišiel, dohodli sme sa a mesto dalo súhlas, že poďme do týchto pilotných 
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zámerov. Súhlasím, ale potrebujeme v tom pokračovať ďalej. Ako s VZN? Otvoriť to 

VZN? Odpovieš mi? Ďakujem pekne. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Ja len na pána riaditeľa. Keďže ten poplatok je zákonom limitovaný, 

ktoré môžu mestá a obce na Slovensku vyberať, tak v Trnave majú približne rovnaký 

poplatok, dovolím si povedať a k dnešnému dňu majú vybudovaných 447 zapustených 

kontajnerov a ďalších 13 a 11 v súťaži tak, ako ste povedali, pán riaditeľ. Čiže verím 

tomu, že aj v Trnave majú siete, aj v Trnave majú dochádzkové vzdialenosti, aj tam sa, 

doplácajú na odpad tak, ako väčšina samospráv, ale páči sa mi, že idú týmto smerom - 

447 zapustených nádob. A myslím si, že my to dokážeme rovnako dobre ako Trnava. Ja 

súhlasím, že napríklad v IBV-čke by mal byť vrecový zber a váženie. Pri KBV-čke som 

trošku skeptický a preto pre KBV-čku by som odporúčal vyšší štandard. A toto bola 

napríklad odpoveď, ktorú by som očakával, že áno, chceme takýmto smerom. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Gibóda. 

 

p. Gibóda, poslanec MZ: Dámy a páni, zareagujem teraz hneď na pána poslanca Lörinca. 

Vyšší štandard. Ako obyvateľ tohto mesta, ktorý býval aj v IBV-čke, aj v KBV-čke. 

Nepáči sa mi, že chceme niekomu dávať vyšší štandard. Neviem, ako to má spravené 

mesto Trnava, čo sa týka platenia poplatkov. Možnože to má ako Bratislava, v 

niektorých prípadoch možnože pri KBV-čke to má tak, ako mesto Košice. Čo ale viem, 

čo má mesto Trnava je, že má tieto pekné polopodzemné a podzemné kontajneroviská 

a vedľa týchto podzemných kontajnerovísk má dnes pristavené niekoľko takých 

hnedých kontajnerov na zber kuchynského odpadu. Čiže zrazu z tých pekných 

polopodzemných kontajnerovísk, ktoré boli nejakým systémom navrhnuté, má teraz 

taký mix, ktorý nedáva zmysel. Teda otázka znie a to sme na to viacnásobne 

poukazovali, je že vzhľadom zmeny, ktoré v tejto oblasti aj legislatívne prebiehali, je 

dobré si dobre premyslieť do akého systému ideme z dlhodobého hľadiska investovať. 

Toto nie je investícia, ktorá sa týka tohto, či iba nasledujúceho zastupiteľstva. Čo sme si 

nepovedali je, že už dnes mesto prispieva na odpadové hospodárstvo z daní nás 

všetkých. To znamená, nie z toho, čo vyberieme od obyvateľov – 3 mil. Eur. Ľudia sa 

sťažujú, že odpad stojí veľa, bude stáť ešte viacej. Všetci odborníci, všetci to vedia. Je 

iba na našom zodpovednom prístupe ako zástupcov ich obyvateľov v tejto samospráve 

im to bohužiaľ hovoriť, že lacnejšie to nebude. Preto je teda na mieste otázka, aký 

spôsob zvolíme do budúcnosti. A ja by som bol preto veľmi rád a ešte raz preto chcem 

vyzvať všetkých kolegov, aby z rôznych skupín, ktoré sú tuná v tomto mestskom 

zastupiteľstve nominovali spomedzi seba, či už, nemusia to byť odborníci na odpad, ale 

aj na ekonomické otázky, ako je pán Lesňák a podobne alebo ako pán Jakubov, 

možnože pán Filipko ako povedal alebo pán Strojný. Hocikto, kto bude v tejto 

pracovnej skupine a dohliadne na to, že ten návrh, ktorý tu pred vás predložíme, aby ste 

nás na konci dňa neobvinili, že sme vybrali niečo, čo nie je transparentne zvolené, nie je 

vhodné a nedáva zmysel. Ja by som bol rád, keby sme našli na tom zhodu, aby sme 

prijali aj za to zodpovednosť, lebo ideme nastaviť systém, ktorý na roky dopredu určí to 

fungovanie. Ja vám dám ešte v jednom za pravdu, pán poslanec Lörinc. Systém na 

Slovensku podľa mojej osobnej mienky, nie je nastavený dobre. Nie je nastavený dobre 

preto, lebo ako v mnohých oblastiach, ani tu samosprávy nemajú, poviem to tak, že moc 

nad svojím územím. Nielenže vyplatíme za odpad, ale máme tu aj spoločnosti ako je 

Nature Pack, ktorá si sama určuje, akým spôsobom bude zbierať triedený odpad. To 
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znamená, naša snaha akákoľvek intenzívna o motivovanie obyvateľov k triedeniu 

vždycky bude narážať na väčšiu či menšiu ochotu týchto spoločnosti nám s tým 

pomáhať. Nie je dobre nastavený tento zákon a myslím si, že by to vyžadovalo zmenu 

tak, aby reálne samosprávy boli tým pánom na svojom území. Ešte raz si dovolím 

vyzvať kolegov, prosím o nominácie do tejto pracovnej skupiny, aby sme tento proces 

mohli doviesť do úspešného konca. Hlási sa niekto ďalší do diskusie? Ak nie, ako 

aktuálne predsedajúci, pán poslanec Rovinský, predsa len? Nie. Ako aktuálne 

predsedajúci poprosím, dávam návrh na trojminútovom prestávku. Prosím, poraďte sa a 

v zmysle materiálu, ktorý máme, aby sme dali dokopy jednotnú nomináciu, čo sa týka 

samotných, ak sa ešte niekto chce hlásiť do diskusie, bude na to priestor po týchto troch 

minútach. Ďakujem. Pán poslanec Rovinský, nech sa páči v diskusii. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Ja len som sa chcel nominovať do skupiny.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Už ste na zozname. Pán poslanec Filipko, 

nech sa páči. 

 

p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Pokúsil som sa zhrnúť informácie, ktoré 

zozbieral pán námestník a osvojujem si tie návrhy, ktoré tu odzneli. Čiže návrh na 

uznesenie mestského zastupiteľstva: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 

príslušných právnych predpisov k vyhodnoteniu podkladov v procese prípravy a 

realizácie zvoleného postupu vo verejnom obstarávaní v súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní pre poskytnutie služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice menuje z radov poslancov MZ 

za členov pracovnej skupiny: František Ténai, Michal Djordjevič a Ladislav Rovinský. 

Odovzdávam návrh návrhovej komisii.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Lipták má procedúru. Nech sa 

páči.  

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja už som to dneska spomínal. Pri personálnych 

otázkach by som bol rád, keby sa vždycky hlasovalo o každom kandidátovi osobitne. 

Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Procedúra. Hlasujeme o tomto, že o každom 

kandidátovi sa hlasovať bude samostatne. 

 

Hlasovanie č. 103 - za: 17, proti: 0, zdržali sa: 5 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Tento návrh prešiel. Budeme hlasovať o každom 

kandidátovi samostatne. Dámy a páni, o slovo som sa prihlásil ja. Poprosím technikov. 

Ďakujem. Dáma a páni vzhľadom, po konzultácii s pánom riaditeľom magistrátu, 

poprosím vás, rád by som navrhol aj svoju nomináciu do tejto pracovnej skupiny, keďže 

sa bude hlasovať o každom kandidátovi samostatne. Chcel som aj toto navrhnúť, takže 

keď môžem doplniť návrh: Marcel Gibóda. Ďakujem. Ak sa nikto ďalší do diskusie 

nehlási. Ak sa nikto ďalší do diskusie nehlási, poprosím teda návrhovú komisiu, aby 

predniesla postupne mená každého jedného zo štyroch kandidátov s tým, že budeme o 

každom kandidátovi hlasovať do tejto pracovnej skupiny samostatne. Ďakujem. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie. Dostali sme 4 
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mená, takže budeme hlasovať o štyroch menách: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa § 10 ods. 3 zákona č. 401 zbierky o meste Košice... 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prosím dámy a páni, kľud v sále. Poprosím, aby ste 

počuli dobre, aké idú nominácie. Poprosím kľud. Ďakujem. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo Košice 

v zmysle príslušných právnych predpisov menuje k vyhodnocovaniu podkladov 

v procese prípravy a realizácie zvoleného postupu vo verejnom obstarávaní v súlade 

so zákonom o verejnom obstarávaní pre poskytnutie služby v oblasti nakladania 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice 

z radov poslancov Michala Djordjeviča.“  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prosím, hlasujeme o nominácií pána Djordjeviča 

do pracovnej skupiny. 

 

Hlasovanie č. 104 - za: 26, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa príslušných právnych predpisov menuje z radov poslancov Marcela Gibódu.“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Hlasujeme o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 105 - za: 21, proti: 4, zdržali sa: 5 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďalšia nominácia. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo Košice 

v zmysle príslušných právnych predpisov menuje z radov poslancov Ladislava 

Rovinského.“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Hlasujeme o tejto nominácii. 

 

Hlasovanie č. 106 - za: 25, proti: 1, zdržali sa: 4 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov menuje za člena pracovnej skupiny z radov 

poslancov Františka Ténaia.“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Hlasujeme o tejto nominácii. 

 

Hlasovanie č. 107 -  za: 27, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Týmto boli všetci štyria nominovaní schválení do tejto 

pracovnej skupiny a pokiaľ správne čítam materiál, toto bolo jediné uznesenie, ktoré 

sme mali. Nie? Pardon, ešte jedno. Nech sa páči, teda návrhová komisia. Poprosím pána 

poslanca Šaňu. 

 

p. Šaňa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 

§ 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 Z. z. o meste Košice v znení neskorších predpisov berie 
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na vedomie Informatívnu správu o zámere mesta realizovať verejné obstarávanie 

na poskytovanie služieb nakladania s komunálnymi odpadmi.“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, hlasujeme o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 108 -  za: 28, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Dámy a páni, týmto sme vyčerpali bod číslo 33.  

- - - 

 

Bod č. 33/1 

Návrh na zmenu nájomného vzťahu medzi mestom Košice a Občianskym združením 

Pomoc Perešu 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame na bod číslo 33.1 a ja poprosím pána 

poslanca a predsedu komisie majetku pána poslanca Dominika Karaffu o prednesenie 

tohto materiálu.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán námestník, kolegyne, 

kolegovia, ctená verejnosť, včera po schválení tohto bodu, po zaradení do programu 

som vám poslal návrh uznesenia s dôvodovou správou aj s ďalšími informáciami, ktoré 

sa týkajú prejednávaného materiálu. Dovolím si ešte predniesť dôvodovú správu a návrh 

uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo uznesením číslo 469 zo dňa 13. 

júna 2016 uznesenie, v zmysle ktorého sa schválilo odňatie pozemkov zo správy MČ 

Košice - Pereš, prevod pozemkov do vlastníctva občianskeho združenia Pomoc Perešu a 

prenájom časti pozemku o rozlohe 1303 m² pre Občianske združenie Pomoc Perešu na 

dobu neurčitú za nájomné vo výške 1 Eur ročne z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

ktorými je: a teraz citujem, že žiadateľom je Občianske združenie, ktorého cieľom je 

všestranná podpora obyvateľov Pereša, podpora fyzického rozvoja osobnosti s dôrazom 

na deti, mládež, rodiny a seniorov Pereša. Stanovisko Referátu útvaru hlavného 

architekta a mesta Košice k danému návrhu bolo nasledovné, citujem: V zmysle 

platného územného plánu obytnej zóny Košice Pereš všetky vyššie uvedené parcely 

majú byť súčasťou navrhovanej základnej školy ako dvor. Navrhované usporiadanie 

stavieb na tomto pozemku v zmysle ÚPN-Z neráta so zachovaním uvedenej  záhradnej 

chaty ani garáže, preto neodporúčajú odpredaj pozemkov pod stavbami a majetko 

právne vysporiadanie stavieb odporúčajú riešiť prenájmom. To sa nestalo, pretože 

uznesenie bolo schválené. V emaili som vám poslal aj vlastne ten návrh uznesenia, 

ktorý bol schválený zastupiteľstvom. Na základe vyššie uvedeného uznesenia mesto 

Košice, Občianske združenie Pomoc Perešu uzatvorili dňa 5. 8. 2016 nájomnú zmluvu. 

Číslo nájomnej zmluvy je uvedené v dôvodovej správe. V nadväznosti na 

medializované informácie o užívaní prenajatého pozemku vo vlastníctve mesta Košice 

na osobné účely starostom obce a poslancom zastupiteľstva v jednej osobe, prijala 

majetková komisia na svojom rokovaní dňa 28. 2. 2022 uznesenie, ktorým odporučila 

zastupiteľstvu prehodnotiť výšku nájomného za užívanie pozemku v rozpore s účelom, 

na ktorý bol nájom schválený. Na základe prijatého uznesenia predložil referát 

nakladania s majetkom výpočet ceny ročného nájmu za pozemky rovnakého druhu v 

katastrálnom území Pereš použitím znaleckého posudku číslo 19 z roku 2018 

objednaného mestom Košice v roku 2018, v zmysle ktorého bola všeobecná hodnota 

pozemku zapísaného v katastri nehnuteľností ako druh záhrada určená vo výške 69 Eur 

a 43 centov za meter štvorcový. Všeobecná hodnota pozemku je v zmysle vyššie 
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uvedeného znaleckého posudku 90.467 Eur a 29 centov. Aktualizovaný znalecký 

posudok nebol pre katastrálne územie Pereš spracovaný a výška, respektíve prečítam 

ešte tu záverečnú časť a potom návrh na uznesenie: Nájomná zmluva je uzatvorená na 

dobu neurčitú, preto je mesto Košice ako prenajímateľ oprávnený, oprávnené zmluvu 

kedykoľvek jednostranne ukončiť výpoveďou a to aj bez uvedenia dôvodu. Ak nájomca 

nepristúpi k zmene nájomného, zastupiteľstvo žiada primátora o ukončenie nájomnej 

zmluvy výpoveďou. Kompetencia primátora jednostranne ukončiť zmluvu a to aj bez 

schválenia MZ vyplýva z ustanovenia § 53 ods. 4 písm. c) Štatútu mesta Košice. 

A teraz, to som prečítal takú oficiálnu časť a teraz vlastne to zdôvodnenie, aby ste to 

pochopili. Koncom roka 2021 bol uverejnený v denníku Korzár článok, článok 

s názvom... Ja som vám ho posielal aj v tej prílohe, s názvom: „Polaček obvinil 

Karabina, spáva na pozemku, ktorý mesto predalo jeho združeniu“. Tento článok 

priznám sa, mňa zastihol na ceste do Bratislavy. Ja som sa následne na základe toho, 

lebo ja som nemal informácie, či niečo niekto má, nemá, prepáčte, ale ani sa 

nezaujímam o to, kde kto býva, kde čo vlastní z vás z kolegov teda. Čiže na základe 

toho, ja som túto informáciu získal z tohto zdroja a neskôr prišla požiadavka od kolegu 

poslanca majetkovej komisie, aby tento materiál, respektíve, aby nájomná zmluva bola 

riešená majetkovou komisiou vzhľadom na tie medializované informácie. Tým kolegom 

navrhovateľom je pán poslanec Liba a my sme tento materiál mali zaradený na tom 

dvadsiatom, teda na 28. februára na rokovaní majetkovej komisie. Pred tým tak, ako už 

aj odznelo, určite ste aj počuli od pána poslanca zároveň predsedu občianskeho 

združenia a starostu pána Karabina, že na komisii boli aj uverejnené nejaké fotografie. 

Konkrétne to bola jedna fotografia. Je o mne známe a vedia to kolegovia, že pred tým, 

ako sa o materiáloch rokuje, ja si zvyknem pozrieť dané nehnuteľnosti osobne, nielen z 

papiera a jeden večer som sa bol pozrieť na Pereši a áno, odfotil som, že sa tam svieti vo 

večerných hodinách. Čo sa týka v podstate samotného návrhu, predpokladám, že k tomu 

bude väčšia debata. Tak ako bolo napísané aj v maili a pred zastupiteľstvom vyšiel aj v 

denníku Košice dnes  článok, v ktorom sa vyjadruje, je tam aj video, v ktorom sa 

vyjadruje pán poslanec a predseda občianskeho združenia pán Karabin. Ja neviem, aký 

vzťah, respektíve, aké nezhody máte alebo nemáte s pánom primátorom alebo pánom 

Libom. Ja som tento materiál dostal tak, ako aj iné materiály, respektíve požiadavky, 

ktoré dostávam od kolegov. Zaradil som to na rokovanie komisie a vzhľadom na to, že 

aj komisia takýto návrh prijala jednohlasne a to vám prečítam aj návrh, respektíve 

uznesenie, ktoré prijala majetková komisia, tak v podstate tento materiál zaradzujeme 

na rokovanie zastupiteľstva. Nebolo celkom korektné uviesť to, že majetková komisia 

odporúča odňať občianskemu združeniu Pomoc Perešu tento nájom alebo tento 

pozemok, pretože v zmysle nášho uznesenia my sme v podstate navrhli, aby komisia 

a vám to aj nájdem a vám to aj prečítam, aby komisia odporučila zastupiteľstvu 

prehodnotiť a teraz vám to aj prečítam, aby to bolo presné, čo navrhla komisia. Tu je to, 

čiže návrh na uznesenie, ktorý bol schválený šiestimi prítomnými poslancami znel: 

Majetková komisia MZ v Košiciach odporúča mestskému zastupiteľstvu v Košiciach 

prehodnotiť výšku nájomného, čiže nie zrušiť nájomný vzťah, ale prehodnotiť výšku 

nájomného a na základe toho bol aj spracovaný tento materiál. Chceme ešte upozorniť 

na jednu vec. Tú výšku nájomného, ktorú aj teda prečítam a to, akým spôsobom sa 

vypočítala cena, ak teda niekto to bude hodnotiť tak, že ideme niekomu z kolegov, 

kolegovi konkrétnemu robiť zle. Vychádzalo sa zo znaleckého posudku z roku 2018, 

kde cena za meter štvorcový bola stanovená na úrovni 69 Eur. Viete veľmi dobre, ako 

sa tie ceny vyvíjajú na realitnom trhu a cena za takýto pozemok v centre mestskej časti 

Pereš dnes na voľnom trhu určite nestojí 69 Eur, ale pohybuje sa rádovo vyššie. Čiže 

toľko teda z mojej strany. Dovolím si prečítať návrh na uznesenie. Predpokladám, že sa 
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k tomuto ešte otvorí debata. Ešte poslednú vec, ktorú by som chcel povedať, je 

skutočnosť, že Občianske združenie Pomoc Perešu vlastnia, keď sa presuniem s 

počítačom, tak vám to aj ukážem, vlastní niektoré parcely. Myslím, že ide o dve alebo 

pri parcely, na ktorých sa nachádza, na jednej je tá záhradná chatka, na ktorú myslím 

bolo vydané stavebné povolenie v roku 2018 a stojí tam teda tá chatka a na ďalšom 

pozemku sa nachádza garáž. Okolitý pozemok je pozemok o výmere 1303 m², ktorý je 

vo vlastníctve mesta. Nie je celkom pravdivá informácia, že by sa nebolo možné po 

zrušení nájmu dostať k tomuto pozemku, pretože sú aj iné spôsoby, ako by sa to dalo. 

Čiže zas ak niekto tvrdí, že ak zrušíme nájom, tak sa nebude vedieť Občianske 

združenie a teda pán predseda Karabin dostať k svojmu majetku, nie je to pravdivá 

informácia a zároveň nie je pravdivá informácia, že my sme navrhli zrušiť samotný 

nájom. Takže prečítam teda návrh na uznesenie, aby odznel aj na záznam. Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 401 z roku 1990 Z. z. o 

meste Košice v znení neskorších predpisov a) súhlasí so zmenou nájomnej zmluvy číslo 

20020160001473, ktorú dňa 5. 8. 2016 uzatvorilo mesto Košice ako prenajímateľ s 

Občianskym združením Pomoc Perešu so sídlom Krompašská 29, 040 11. Vôbec vám 

nevadí, že...  Pán Karabin... 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Kolegovia, poprosím  

 

p. Karaffa, poslanec MZ: To môžete kľudne prezentovať v diskusii. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Kolegovia, poprosím, zapájať sa do diskusie, prípadne 

debaty riešiť mimo rokovacej sály. Ďakujem.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ: So sídlom Krompašská 29, 040 11 Košice, IČO 42102880, ďalej len 

združenie, ako nájomcom tak, že za užívanie dohodnutého predmetu nájmu sa určí 

ročné nájomné vo výške 4.071 Eur, b) žiada primátora mesta Košice, aby a) rokoval so 

združením za účelom dosiahnutia dohody o zmene zmluvy podľa písmena a, b) ukončil 

nájom výpoveďou nájomnej zmluvy v prípade, ak nedôjde k dohode na zmene zmluvy 

podľa písmena a. Termín: 31. máj 2022. Koniec návrhu na uznesenie a tento návrh a to 

si už nechám potom na diskusiu. Ďakujem pekne.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pánovi poslancovi za prednesenie tohto 

bodu. Otváram teda diskusiu. Nasleduje pán poslanec Saxa, nech sa páči. 

 

p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, toto dvojdňové 

zastupiteľstvo prinieslo už veľa zaujímavých vecí a keď sa na nás občania pozerajú je to 

veľmi zaujímavé. Myslím, že celý tento bod je vyriešenie osobného sporu viacerých 

zúčastnených strán a nemyslím si, že toto je niečo, čo by sme mali my tu riešiť teraz na 

zastupiteľstve. Nie je to ani predpripravné. Zrazu prišiel doplnený bod. Ja viem a všetci 

vieme, myslím, že o tom, že to sú osobné spory viacerých strán, ako som povedal, preto 

dávam procedurálny návrh o prerušenie tohto bodu, pretože viem, že to občianske 

združenie podalo návrh na odkúpenie pozemku. Mesto síce nechce odpredávať 

pozemky, ale kým sa toto všetko vyrieši. Viete, my tu stratíme dve hodiny času 

a dopadne to tak, že k ničomu nedospejeme, aj tak ešte sa to bude riešiť ďalej.  Takže 

môj, teraz keď môže prísť k procedúre, dám procedúru na prerušenie tohto bodu. 

Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Tak s procedúrou pán poslanec Saxa k všeobecnému 
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nesúhlasu kolegov. Nech sa páči. Pán poslanec, máte priestor. Ale to nebola procedúra 

ešte, to bol... OK.  

 

p. Saxa, poslanec MZ: Svieti procedúra. Tak ešte raz zopakujem. Dávam procedurálny návrh 

na prerušenie tohto bodu. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: OK. Technici mi ukazujú, že vás omylom prehodili. Ja 

som nevidel, že ste už v procedúre. Dobre. Hlasujeme teda o návrhu na prerušenie 

rokovania o tomto bode. Ďakujem. 

 

Hlasovanie č. 109 -  za: 14, proti: 4, zdržali sa: 12 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Procedurálny návrh teda neprešiel. Pokračujeme teda 

v diskusii. Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Karabin alebo pán poslanec Filipko 

s procedúrou. Nie? OK. Tak pán poslanec Karabin, nech sa páči.  

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Kolegovia, budem asi dlhšie ako tri 

minúty ale kratšie ako kolega Karaffa. V utorok 8. 3. som poslal všetkým vám kolegom 

poslancom e-mail. Poslal som ho aj na vedenie mesta Košice, aj vybraným médiám. Asi 

o tom viete. Zosumarizujem. 14. 2. ma požiadal pán primátor, aby som umiestnil v 

areáli Občianskeho združenia Pomoc Perešu, tým myslel mestský pozemok 50 seniorov. 

Tých 50 seniorov, ktorí skončili kvôli rozhodnutiu mesta Košice doslova skoro na ulici. 

Napísal som pánu primátorovi, že naše združenie pomáha seniorom, mládeži, deťom 

v Pereši a dôsledne som vymenoval pomoc  pre seniorov od združenia za posledné roky 

a že neviem, nemôžem, prichýliť 50 seniorov na pozemok, holý, bosý pozemok, areál, 

na ktorom nie je stavba. 23. 2. prevzalo občianske združenia Pomoc Perešu list od pána 

riaditeľa magistrátu, pána Čopa, aby združenie zdokladovalo využiteľnosť pozemku 

parc. 875/11 spätne od roku 2016. Pýtal sa kolegovia, koľkým združeniam, 

podnikateľským subjektom či fyzickým osobám poslalo mesto Košice list, v ktorom na 

základe medializovaných informácií mali zdokladovať spätne za 6 rokov využitie 

pozemku. Poprosím, skúste mi tri prípady menovať, stačí tri. Včera o 14:53 poslal 

predseda majetkovej komisie. Takto 28. 2. 2022, teda 5 dní od prevzatia tohto listu sa 

v majetkovej komisii objavil poslanecký návrh na, tuto mám, čítam, ukončenie zmluvy, 

ukončenie zmluvy s občianskych združení Pomoc Perešu na základe medializovaných 

informácií, nepravdivých medializovaných. Minimálne predseda majetkovej komisie o 

tom musel vedieť, o tom poslaneckom návrhu a v materiáli v komisii bolo priložené LV 

z konca januára. Čo je však zarážajúce, predseda majetkovej komisie má ako štatutára 

nezavolal a to si hovorí, aký je transparentný. Načo by zavolal, netreba zavolať. Včera 

o 14:53 dal predseda majetkovej komisie návrh na zmenu nájomného pre Občianske 

združenie Pomoc Perešu z jedného eura, zmluva z roku 2016, na 4.071 Eur. Ja poviem 

otvorene, to nemá šancu takúto čiastku zaplatiť naše združenie za rok nájmu. Nuž 

kolegovia, nájomné za jedno euro. Prečo máme takéto euro nájomné od roku 2016. 

Máme aj z dôvodu, že Občianske združenie robí kultúrne, športové, detské 

a environmentálne akcie pre obyvateľov Pereša, mládež, deti, seniorov v MČ Košice - 

Pereš. Šetrí takto financie vo svojom rozpočte a vďaka združeniu sa aj dnes časť 

perešských seniorov, to sú športovci od 7. 9. 2018, to je tri a pol roka môžu neoficiálne 

stretávať v Pereš parku. Takú sme mali dohodu s bývalým majiteľom, že ja ako 

zabezpečím zimnú údržbu a seniori sa budú môcť zdarma bezplatne stretávať v Pereš 

parku. Neplatíme žiadny nájom, žiadne energie. Zatiaľ. Občianske združenie čistí 

bezplatne aj chodník, asi o tom viete, na komunikácii Bystrická v správe mesta Košice s 
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dĺžkou 1000 m. Ak by sa o chodník mala starať samospráva, tak je to 30 zmlúv, 30 

dohôd, každý po 33 metrov za 200 Eur, celkovo 6.000 Eur za rok. Už dva roky neplatí 

ani mestská časť Pereš, ani mesto Košice financie na čistenie chodníka na Bystrickej 

nášmu združeniu. Náklady na čistenie výlučne znáša združenie. A teraz posledné. 

Občianske združenie je nepodnikateľský subjekt, nemá žiadne dlhy, nežiadam o žiadnu 

úľavu z dôvodu covidu žijeme hlavne z dvoch percent z daní. Za predminulý rok to bolo 

zhruba 3,5 tisíca Eur. Nikto z členov združenia oproti iným nadáciám, združeniam, 

neziskovkám, ani ja ako predseda, nepoberám žiadnu mzdu, žiadnu odmenu a žiadny 

honorár. Ak by sme mali platiť toto komerčné nájomné navrhované pánom Karaffom, 

tak by sme z dvoch percent mohli zaplatiť len časť nájmu, nie celý. Nemohli by sme 

robiť žiadne akcie pre deti, mládež, seniorov, v zime čistiť chodníky a parkovisko, v 

lete upratovať les v Pereši a pravidelne čistiť ihrisko. Obyvatelia Pereša by prišli o pitnú 

fontánku, ktorú prevádzkuje naše združenie už tretí rok. Ešte aj faktúru za vodu hradí 

združenie, za tú fontánku. Nemohli by sme bezplatne, bezplatne prenajímať 

profesionálne pódium so strechou a poskytovať na akcie lavice a stoly pre mestskú časť 

Pereš zadarmo.  Nebola by žiadna lego súťaž. Robíme ju už viac ako desať rokov. 

Alebo Halloween, Deň Pereša, to sú dni obce, za posledné roky robilo združenie, nie 

mestská časť Pereš. Mestská časť musí vo svojom rozpočte investovať financie do 

havarijného stavu miestnych komunikácií. O vianočnej potrebnej pomoci pre seniorov v 

hodnote minimálne 6.000 Eur za posledné 4 roky, vďaka partnerom združenia, už asi 

viete. To som vám písal do listu. Ani táto pomoc by už vlastne nebola. Za posledné tri 

roky Pomoc Perešu organizuje denný letný tábor. V prípade nájmu 4.072 Eur to 

nebudeme vedieť ďalej organizovať. Vážení kolegovia, v čase, keď ste prijali moje 

pozvanie, to bolo v inom týždni, pozvanie prijalo niekoľko z vás a mohol sa vám 

uvedený pozemok ukázať. Aj na základe vašich odporúčaní som včera ráno podal za 

Občianske združenie Pomoc Perešu žiadosť o odpredaj uvedeného pozemku. Ako 

predsedu občianskeho združenia, starostu a mestského poslanca ma mrzí, keď bude 

téma prenájmu pozemku otváraná pravidelne v médiách a na mestských 

zastupiteľstvách a bude slúžiť ako predvolebná kampaň. V prípade, že bude našej 

žiadosti o odpredaj vyhovené, budeme pracovať na úvere pre združenie. Do tohto času 

vás žiadam o nevyhovenie návrhu poslanca Karaffu a akceptovanie súčasného stavu a to 

nájmu za jedno euro tak, ako to máme uvedené v nájomnej zmluve z roku 2016 s 

mestom Košice. Ďakujem pekne. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. S faktickou pán poslanec Gibóda. 

 

p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec zareagujem. Pán poslanec 

Karabin. Pán poslanec Karabin reagujem s faktickou na vás. Len aby ste vedel, že 

hovorím ku vám, lebo faktickými sa reaguje na predrečníka. Pýtal ste sa na tri 

združenia, kde sme niekedy v minulosti možno vyžadovali alebo si pýtali, tak ja si 

minimálne spomeniem a teraz iba za nás poslancov, minimálne na jedno združenie OZ 

Mrak, kde sme si vypýtali činnosť za predchádzajúce roky. Čiže nemyslím si, že to 

niečo nezvyčajné, čo sa tohto týka. Nech sa páči, pán poslanec Karaffa. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Práve celý ten 

problém tohto tuná nájmu je v tom, že sa tu prelínajú nejaké tri oblasti. Niekde 

vystupujete ako starosta, niekde vystupujete ako poslanec mestský, niekde vystupujete 

ako predseda občianskeho združenia, ktoré robí aktivity, ktoré by mala robiť 

samospráva a celé sa to proste prelína. Ja si neviem predstaviť, že lebo tá hodnota tej 

práce, ktorú robíte, je akože ročne vyjadrená v koľkých tisícoch Eur? To si viete 
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predstaviť, že občianske združenia dostanú pozemky, na ktorých si postavia ešte k 

tomu, keď si pozriete ten, tú prílohou, ktorú som ja poslal, tak tam je jasne vidieť, aké 

sú tam mestské pozemky a čo z toho v podstate teraz vlastníte vy a blokujete nás pri 

nejakých ďalších rozvojových aktivitách. Čiže táto situácia, do ktorej ste sa dostali, bola 

účelová a využívate to na súkromný účel. A skúste mi ešte odpovedať, kde dnes ráno 

stálo vozidlo MČ Košice - Pereš, kde bolo dnes ráno zaparkované? 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pani poslankyňa Iľaščíková, nech sa páči. 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ďakujem za slovo. Ja som ani nepochybovala o tom pán 

Karaffa, že vy s takým prídete a vás s týmto oslovia, lebo po skúsenostiach, čo sa týka 

archívu mesta a toho celého fiaska okolo pani riaditeľky, tak som si povedala áno, zase 

si našli užitočného … nebudem pokračovať. Je smutné. Neviem. Chcem sa vás opýtať, 

bol ste sa pozrieť aj fyzicky na pozemok, otvoril vám pán starosta všetky tie garáže, 

hangáre a ukazoval všetko, čo v nich je alebo ste len spoza plota večer baterkou, 

a neviem, ako jeden zlodej fotil pozemok, lebo je to smiešne toto tu celé. Fakt, ako 

nehnevajte sa, myslím, že aj nezainteresovaný človek si povie, že toto tuná je pomsta 

kvôli niečomu. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: S faktickou pán poslanec Karaffa. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja voči pánovi starostovi necítim žiadnu zášť 

ani nenávisť, ani mu nezávidím a je smiešne, že niekto užíva pozemok na súkromné 

účely za jedno euro, je to poslanec, ktorý za prevod a za nájom hlasoval v roku 2016 a 

že my sme ticho, to je smiešne? To podľa mňa, hlasovali ste, videl som hlasovanie. To 

podľa mňa nie je smiešne a to je vážne a ja som napríklad pozeral to video, ktoré mal 

pán starosta v Košice dnes a celý čas som čakal, že pôjdu do vnútra a ukáže aj tie 

priestory tej chatky, občianskeho združenia a neboli vo vnútri, ukázal garáž, ukázal 

pozemok, ale vo vnútri neboli. Proste je to normálna chata, ktorú využíva na súkromné 

účely a treba si to priznať, je to tak. A keď je to tak, tak proste. Nie, prosím vás, 

neskáčte mi do reči, ja som vám neskákal do reči. A keď je to tak, proste nech platí to 

štandardné nájomné, ak to využíva na súkromné účely. Je to úplne v poriadku. On na to 

nárok má. A keď to bude chcieť odkúpiť a podá žiadosť, budeme o tom rokovať....  

 

(pozn.: diskusia mimo záznam)  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pán poslanec. Ďakujem. Pán poslanec, 

ďakujem. Pani poslankyňa, najprv som sa chcel ohradiť voči niečomu, čo ste povedala 

smerom ku poslancom. Najprv vám dám za pravdu v jednej veci, respektíve, pán 

poslanec Karabin naozaj nehlasoval v tomto bode. Ja tu mám pred sebou to hlasovanie, 

môžeme si to skonfrontovať pán poslanec Karaffa, ale to neznamená, že v mnohých 

možno iných bodoch nemá pravdu, ale chcem vás poprosiť pani poslankyňa. Mnoho 

z poslancov, poprosím kľud kolegovia, poprosím kľud. Mnoho z poslancov mesta 

Košice chodí po tomto meste a fotí si problémy, ktoré vidí. Vysmievať sa poslancovi, že 

niečo fotil spoza plotu a prirovnávať ho k zlodejovi. Ja, ja neviem či toto je tá 

nekonfrontačná línia, ktorú by ste chcela raziť v zastupiteľstve. Ďakujem. Pán poslanec 

Lipták. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. No, ja skúsim dať tomu takú folklórnu vložku na 

začiatok, že veľmi sa mi páči celý spor, na ktorý upozornil pán primátor Polaček, ktorý 
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de facto býva v Družstevnej pri Hornáde a kritizuje pána Karabina, že nebýva na Pereši 

na Krompašskej, ale na Pereši o dve ulice ďalej. A pridal sa k tomu Peťo Liba, ktorý je 

poslancom za Západ a de facto býva na Pereši. Čiže, páni, ani jeden z vás nemôže hodiť 

kameňom, ktorí ste v tom zaangažovaní, ale dobre, budiš. Pán námestník Gibóda, 

občianskej združenie Mrak bol veľmi zlý príklad a vôbec s tým nesúvisí. Mrak bol 

preverovaný preto, lebo bol šupnutý priamo do do rozpočtu mesta Košice s položkou 

5 tis.. To bol dôvod preverenia. Ďalšia informácia. Chata s pozemkom, ktorý je na 

Pereši, ktorý dneska tu kritizujete, že nie je vôbec v majetku mesta a nie ani v 

osobitnom zreteli mesta, čiže sa bavíte z právneho hľadiska o dvoch rôznych veciach. A 

teraz mám jednu otázku. Ja mám rád systémové opatrenia a toto považujem za takú 

malú vendetu a predvolebnú kampaň, tento tu problém, ktorý tu riešime. A preto sa 

chcem opýtať, že koľko máme takýchto osobitných zreteľov, kde občianske združenie 

využívajú majetok mesta z titulu hodného osobitného zreteľa? Vieme to, nevieme to 

alebo sme si vybrali len jednu čerešničku, lebo potrebujeme niekomu spíliť hlavu dole? 

Potom druhá otázka. Koľko z nich bolo preverených, či skontrolovaných, či využívajú 

ten pozemok alebo tú nehnuteľnosť v tom zmysle, v akom bolo dohodnuté, aký bol 

výsledok kontroly a aké boli navrhnuté opatrenia? Ja som povedal pri tejto debate jednu 

vec, že ak chceme takéto veci riešiť, pritom viete, že ja som asi najväčší odporca 

osobitného zreteľa, ja tu dosť veľa na každom zastupiteľstve kritizujem túto vec, že sa 

tento štatút veľmi zneužíva v prospech vyvolených a v prospech tých, ktorí sú blízko k 

politikom atď.. A preto som hovoril jednu vec, ak to chceme riešiť, tento osobitný 

zreteľ, najlepšie by bolo k tomu urobiť naozaj VZN-ko, kde sa dajú jasné pravidlá hry, 

komu môžeme dávať, komu nemôžeme dávať osobitný zreteľ atď., atď.. Zatiaľ to je 

všetko taká polodžungľa a kto si urve, si urve, kto si neurve, si neurve a keď 

potrebujeme niekomu zoťať hlavu, tak ideme po ňom. A ja nemám na takéto veci. 

Proste, malo by sa to riešiť systémovo. Áno, Ďoďo Karabin za niektoré svoje 

vystúpenia by si tu zaslúžil za ucho, ale myslím, že treba sa správať férovo nielen voči 

občanom, ale aj voči politikom a toto nepovažujem za fér hru, toto, čo sa tu deje. Aj 

keď môže mať trošku v sebe rácio, ale nie takýmto spôsobom. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec. Pán poslanec Lipták, pán poslanec Karabin, 

kolegovia poslanci. Toto nie o žiadnej pomste primátora. Ja sa o tom veľmi vážne 

vyhradzujem. Úmyselne som z tadiaľ odišiel, z tohto miesta, aby som do tejto 

problematiky nebol zatiahnutý, pretože v tejto chvíli potrebujem podpísať zmluvu 

medzi Úsmevom ako dar pre 4 rodiny, ktoré budú práve v Pereši bývať a tu vznikol celý 

konflikt. My ideme pomôcť štyrom rodinám a odvtedy jednoducho je to nekonečné 

klamstvá okolo celého projektu toho a do toho medzitým prišli ďalšie a ďalšie 

nepríjemné falošné výzvy a klamstvá a podvody. Ohradzujem sa voči tomu, že primátor 

tohto mesta Košice nebýva v meste Košice. Bývam na Boženy Němcovej 4 trvalým 

pobytom a nakoľko som si trvalý pobyt nezmenil, bývam na Boženy Němcovej 8, teda 

o jednu bránu vedľa. Chodím každé ráno so svojím synom do školy z tejto bytovky a 

takisto ho každé popoludnie zo školy vyberiem a ideme domov. Ohradzujem sa verejne 

voči tomuto a je to nefér,  aby ste takto podlo klamali, podlo zavádzali, ale nielen v tejto 

jednej veci, ale od rána do noci v mnohých a mnohých prípadoch. Prosím, buďme k 

sebe ľudskí, buďme priateľskí. Chápem, keď ako politici niečo zamlčíte, ale klamať sa 

nemá. Ak by som sa chcel mstiť, kolegovia, pánovi Karabinovi, som mohol tú zmluvu 

dávno vypovedať, ja ako primátor tohto mesta a nemusel som sa pýtať a nijakým 

spôsobom sa v tejto veci zaoberať. Ani som to neurobil. Nikdy. Občianskemu združeniu 

Pereš som poslal jeden jediný list s prosbou, nakoľko seniori v tejto mestskej časti prišli 

o strechu nad hlavou, aby ako starosta a zároveň predseda občianskeho združenia našiel 
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spôsob, ako by týmto ľuďom v jeho vlastnej mestskej časti pomohol. Nič viac a nič 

menej. A ešte možno jedna vec ku tomuto, čo sa tu teraz deje. A ja naozaj s tým nemám 

nič spoločné a sa ohradzujem voči tomuto, lebo je to naozaj hlúpe, sprosté a bohapusté, 

že v prípade aj tak, že poslanci rozhodnú o tom, že treba túto zmenu, tak stále pôjde o 

osobitný zreteľ a takúto zmluvu bude treba predniesť tu na mestské zastupiteľstvo, na 

najbližšie zastupiteľstvo, pretože nech to je akákoľvek cena, hoc aj na základe 

znaleckého posudku, vždy to pôjde osobe konkrétnej, teda zákon o osobitnom zreteli 

alebo teda pravidlá, ktoré sa týka osobitného zreteľa nebude možné porušiť. Teda je na 

vás. Ja sa mstiť nebudem. Aký ste, taký ste pán starosta poslanec. Ja sa mstiť nebudem, 

nikdy som to nerobil. Môžete si myslieť, čo chcete. Ja vám zmluvu nemám dôvod 

vypovedať, aj keď vnútorne si nemyslím, že robíte dobro a právne veci. Ak poslanci ma 

o to požiadajú, prirodzene, budem rešpektovať ich názor a na najbližšie zastupiteľstvo 

predložím nový návrh a je na nás dvoch, ako ten návrh bude vyzerať. A po druhé. Máte 

u mňa na stole niekoľko týždňov splnomocnenie na to, aby ste konečne Bystrickú ulicu 

dotiahli do konca, tak prosím, príďte za mnou, aby som vám toto splnomocnenie mohol 

odovzdať, aby sme mohli ľuďom v Pereši pomáhať, pretože to je naša úloha. Ďakujem. 

Pán Karaffa a pán námestník. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja budem reagovať 

faktickou poznámkou na pána poslanca Liptáka, lebo naňho som bol prihlásený. Z 

mojej strany to nie je žiaden osobný spor a ja ani doposiaľ s pánom Karabinom, ak sme 

nejaké výmeny názorov mali, nikdy to nejakým spôsobom nebolo také, že proste by 

som cítil nejakú zlosť alebo niečo podobné. Chcem sa ospravedlniť. Bol som 

upozornený aj pánom námestníkom. Zrejme som si nesprávne pozrel to hlasovanie, lebo 

je to tam dosť v takej malej tabuľke na internete. Ak teda pán poslanec Karabin 

nehlasoval vtedy za ten zreteľ, tak sa mu ospravedlňujem. Ja som to povedal preto, lebo 

som to takto videl, ale ospravedlňujem sa, ak to tak nie je, aby som nezavádzal. Čo sa 

týka tých osobitných zreteľov a tých pravidiel. No, pán poslanec Lipták, my máme 

pravidlá. My máme prílohou číslo 4 k Štatútu mesta Košice, ale pravidelne sa to 

prelamuje a prelamuje sa to práve osobitným zreteľom a osobitný zreteľ je jedna z mála 

možností, ako môže zastupiteľstvo rozhodnúť inak, mimo nejakých pravidiel, žiaľbohu. 

V Košiciach, ale nielen v Košiciach, je pravidlom, že sa osobitný zreteľ už používa ako 

pravidlo a nie ako výnimka z tohto pravidla a z rôznych dôvodov. A mňa, žiaľbohu, 

nikto z vás nepresvedčí o tom, že v tomto prípade tak, ako to bolo schválené, že to 

nebolo práve preto, komu to bolo schválené, lebo x takých prípadov iných nemáme. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec, ďakujem. Pán 

poslanec Lipták, ja na vás zareagujem tým, že nemyslím si, že je až taký rozdiel medzi 

občianskym združením Pomoc Perešu a OZ Mrak. Obidve obhospodarujú alebo 

respektíve, jedno dostáva dotáciu a sídli v priestoroch mestskej časti. Druhé má za 

osobitný zreteľ pozemky mesta. Dopytovať sa, nakoľko pracujú s verejným alebo 

obecným majetkom alebo financiami, dopytovať sa na ich činnosť je úplne normálne. Ja 

som chcel iba toto obhájiť. Ďakujem. Práve kolegovia, stále zabudnem. Pani poslankyňa 

Iľaščíková. 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja len dodám, nebolo mi 

odpovedané pánom kolegom, či využil možnosť sa ísť pozrieť na pozemok, či požiadal 

pána starostu, aby ho pustil aj do dotyčnej chatky. Čiže ja len chcem povedať to, že v 

podstate vlastne ten spôsob ... 

 



200 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pani poslankyňa, toto je faktická na pána poslanca 

Liptáka? 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Áno, ale mi neodpovedal pán poslanec, tak som využila takto 

možnosť, pretože som sa nechcela prihlásiť a čakať pokiaľ všetci... 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Tak skúste rešpektovať rokovací poriadok... 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Pán Karaffa. Pán Karaffa.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Poslanec Djordjevič, nech sa páči.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán námestník. Ja reagujem 

na kolegu Liptáka v kontexte, ktorý povedal, teda v tomto mu nebudem oponovať, ale 

nadviažem naňho, lebo hovoril  o akomsi boji. Môžeme tu teraz zatvárať oči a môžeme 

sa tváriť, že tu ide o administratívne veci, ako ich prezentuje pán Karaffa, ale 

uvedomme si, že je tu aj boj emócií a treba si pozrieť každý pred svoj prah a povedať si, 

že čo urobil pre to a to je aj na vás kolega Karabin, aby ste mali tie vzťahy dobré. Ale 

keď sa pozrieme na dôsledok toho, čo tu dnes môže dôjsť. To znamená, je tu pán Liba, 

dajme tomu ste vložili do toho aj primátora. Pán Karaffa, si myslíte, že keď, vážení, že 

keď dnes urobíme niečo voči pánovi Karabinovi, že tie vzťahy budú lepšie? Budú 

horšie. Ja si myslím vážení, že vy by ste mali konečne nájsť k sebe cestu a správať sa 

ako poslanci.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Rovinský. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja si myslím, že situácia vôbec nie je taká 

jednoduchá, ako ju popisoval pán poslanec Lipták. I keď, dá sa z toho vykľučkovať, že 

v tom byte v podstate nespí starosta a poslanec, ale predseda občianskeho združenia, 

takže v podstate sa nič nedeje. Uvedomme si, že ja nerád by som odchádzal z tohoto 

stretnutia dnešného tak, že ľudia si povedia: ruka ruku myje, vrana vrane oko nevykole. 

Že jednoducho pokiaľ nad všetky pochybnosti sa nedostaneme z toho, tak je to na 

všetkých nás. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Karabin. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem kolegovia. Ja som chcel reagovať na 

pána primátora. Ja som mu odpísal list. Čítali ste ho všetci. Mám riešenie pre tých 50 

seniorov, oficiálne. To oficiálne riešenie je také, mestská časť zaplatí za rekonštrukciu 

priestorov v Pereš parku sumu desať až pätnásťtisíc Eur. To je po a. Pán primátor, tak 

ako sľúbil s pani námestníčkou, u mňa v starom roku, že sa o nich postarajú, o tých 

seniorov, tak bude platiť mesačné nájomné Pereš parku. Je to naozaj riešenie, my niečo 

dáme, dá niečo mesto. Toto bolo moje riešenie. A to som odpísal primátorovi a poslal 

som to všetkým kolegom, mestským poslancom, všetkým. Nie jednému, všetkým. 

Takže to je na pána primátora, že naozaj našiel som riešenie, ako umiestniť oficiálne 

perešských seniorov.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Lipták s faktickou na? 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Na pána primátora. Keď je pravda to, čo hovoril 
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pán primátor, že kde býva, tak sa mu potom ospravedlňujem. Ale podľa informácií, 

ktoré ja som mal a ktoré ešte pred myslím, že pred troma rokmi boli aktuálne, boli 

informácie takého charakteru, ako som povedal. Ale ak sa to zmenilo, OK, 

ospravedlňujem sa. I napriek tomu, svojím sa za všetkým, čo som k tejto problematike 

povedal a stále upozorňujem na to, že chata nestojí na pozemku mesta Košice. A to, že 

to mesto Košice predalo tento pozemok pred šiestimi rokmi, či koľkými, siedmimi 

rokmi, tak to je problém mesta Košice. Hej, takže toľko som chcel povedať. A keď k 

tým pravidlám hry, čo sa týka osobitný zreteľ, že máme to šetrené v štatúte, tak poďme 

otvoriť štatút a poďme to doladiť tak, aby to malo hlavu a pätu a nevyrábalo to 

problémy do budúcna. Ďakujem pekne. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Nasleduje v diskusii pán poslanec Lipták, Liba, 

pardon. Nech sa páči.  

 

p. Liba, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja by som krátko sa vyjadril aj k tomu. Môžem 

poprosiť? Úplne na začiatok by som povedal, sme tu nejaký ten rok. Presne viac ako tri 

roky. Sa chcem opýtať, či ma teda poznáte ako nejakého konfliktného hráča alebo 

politika, lebo ja teda sa nepovažujem za konfliktného, hej, lebo hneď úplne na začiatku 

tu bolo, že je to nejaký osobný spor atď.. Ja s pánom Karabinom nemám osobný spor a 

dúfam, že ani nebudem mať. To, čo sa stalo skúsim v krátkosti vysvetliť. Na ostatnom 

mestskom zastupiteľstve, teda pán primátor spomenul, že Občianske združenie Pomoc 

Perešu má nájom za jedno euro. Dovtedy som to ja ani nevedel, ani by ma nenapadlo, že 

je to v podstate možné mať na Pereši, kde stoja pozemky státisíce Eur, ak niekto má 

pozemok za jedno euro. V dnešnej dobe, keď mladí ľudia si musia brať hypotéky a žijú 

naozaj z úst do úst a niekto má za euro. Takže toto mňa zarazilo a preto som sa troška 

tomu začal venovať. Žiadna vendeta a nič. V podstate, urobili sme, bol tu nejaký ten 

hoax, ktorý bol vypustený, že teda ideme to zobrať. Ani to nie je pravda. Nejdeme to 

zobrať. Je tam podľa štatútu najmenšia možná suma, ktorá je možná. Pán Karabin, my 

sme sa už aj stretli a bolo mi povedané, že teda dal žiadosť o odkúpenie tohto pozemku, 

čo mne sa zdá, pokiaľ bude dohoda, hej, že to bude vzájomne výhodné aj pre mesto. 

Samozrejme, nie tak, ako sa kedysi predávali pozemky za smerákov, to vieme. Takže 

keď to bude výhodné pre mesto, ja som v majetkovej komisii a nevidím dôvod, prečo 

by sme to nemali schváliť. Takže len momentálne si myslím, že tie akcie, ktoré robí pán 

Karabin, lebo robia ich, robia deň detí atď., halloween atď., ale nerobia na danom 

pozemku. Pozor, robia na ihrisku, ktoré je vedľa. Tam ten pozemok mestský, tam majú 

len ten sklad, hej. To znamená, že áno, potrebujú ho, ale na danom pozemku nerobia 

akcie. To mi potvrdili miestni poslanci Pereša. Takže nebudem - ako rozhodnú poslanci, 

tak rozhodnú, ja to budem rešpektovať. Ja som mal len povinnosť na to upozorniť, teda 

prvý upozornil na to pán primátor, pretože ja som sa to dozvedela až na poslednom 

zastupiteľstve a ak to schválite tak, že zostane za euro, tak to zostane za euro. Ale ja si 

myslím, že je to nespravodlivé. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Filipko, nech sa páči. 

 

p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, tento návrh tu 

zrejme vôbec nemal prísť na rokovanie. Ako člen majetkovej komisie musím tu 

vystúpiť a musím sa aj ohradiť, lebo sa cítim mierne oklamaný alebo zavedený, keď mi 

po rokovaní majetkovej komisie, ktorá odporučila prehodnotenie tejto zmluvy a 

hlasoval som tiež za, o pár dní mi volal pán Karabin a dozvedel som sa, že dni, keď  

boli distribuované materiály na majetkovú komisiu, vtedy prebral list od riaditeľa 
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magistrátu, aby sa vyjadril k využívaniu pozemku. Vzápätí o tri dni zasadla majetková 

komisia. Nemal možnosť ešte ani ten list poslať. Je pravda, že určite asi mal byť 

prizvaný minimálne na rokovanie komisie. Rozhodli sme, ako rozhodli. Dnes vám 

poviem, že nie som ochotný za tento bod vôbec hlasovať a bez toho, či chcem byť 

kamarátom, či s pánom Libom, či s Karabinom, či s Karaffom alebo s hociktorým iným. 

V tomto meste je skutočne mnoho občianskych združení a ak máme takto pristupovať 

ku komerčným nájmom, tak môžeme zavrieť celý bufet tuná. Všetky, väčšina 

občianskych združení, ktoré robia takúto činnosť, majú eurové alebo veľmi výhodné 

nájmy a skutočne neskúmame, že kto sa zdržiava v priestoroch dovtedy, kým nepríde 

nejaká sťažnosť, problém alebo obťažovanie okolitých subjektov alebo podobne. Takže 

ja by som - ja nedávam žiadne uznesenie. Myslím si, že je tu možnosť. Pán Karabin 

podal legálnu oficiálnu žiadosť o odkúpenie. Nech prebehne procesom v orgánoch 

mesta, prehodnotíme a môžeme rokovať o odpredaji pozemku, ale dovtedy by bolo 

určite nemiestne tieto súčasné podmienky meniť. Nech to dobehne tak, ako je. 

Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Karaffa, nech sa páči, s faktickou. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Z cudzieho krv netečie, že pán poslanec 

Filipko. Nie je to celkom korektné, čo ste povedali, pretože my takto štandardne riešime 

veci, my si štandardne nevoláme žiadateľov na komisie a ani prípady, ktoré 

prešetrujeme. Ak sa sami ozvú s nejakým problémom, vtedy podávajú stanoviská, vtedy 

s nimi komunikujeme. Aj vy ste takým prípadom prišli, aj iní kolegovia s takým 

prípadom prišli. Čo sa tohto tuná týka, vedeli ste, aké informácie idú k tomuto bodu a 

tam ste to nenamietali, tam ste nežiadali stanovisko občianskeho združenia Pomoc 

Perešu. Vopred ste dostali materiál 5 dní. My máme také pravidlá, máme ho 3 roky, že 5 

dní pred rokovaním komisie dostávate program s materiálmi. Nepýtali ste sa, nechýbalo 

vám to. A po nejakých rozhovoroch ste zrazu zmenili stanovisko a že je to 

neštandardné. Prečo? Pretože ide o poslanca mestského zastupiteľstva? Ľudia sa na to 

pozerajú. My na každej jednej komisii... (pozn.: zaznel zvukový signál). Ja dokončím 

v riadnom vstupe.      

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Lörinc s faktickou. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som len chcel poprosiť kolegov, že 

diskusia je ťažká, téma je vážna ale skúsme sa držať trošku v neosobnej rovine a často 

sa tu spomínajú nejaké fakty. A možno pán kontrolór, ak by ste mali záujem, vy nemáte 

na túto tému možno čo povedať z hľadiska kontroly? Či je to v poriadku z vášho 

pohľadu, nie je to v poriadku z vášho pohľadu. Ak máte záujem, prosím, vystúpte. 

Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Karaffa s vystúpením v rámci 

diskusie.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Môžete to prehodiť? Ďakujem veľmi pekne. Čiže, aby sme vedeli, 

o čom rozprávame, lebo možno ste si to nepozreli. Takto vyzerajú pozemky vo 

vlastníctve mesta Košice. Toto tou ružovou alebo červenou farbou sú pozemky vo 

vlastníctve mesta a toto, čo je tou žltou farbou vlastne vyznačené, je pozemok. Červený 

pozemok je vo vlastníctve mesta Košice o rozlohe 1300 m² a tieto 2 objekty patria 

občianskemu združeniu Pereš. V jeden deň na jednom rokovaní jedným uznesením sa 
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pozemky pod týmito objektami predali, pán starosta tam postavil novú chatu na základe 

stavebného povolenia, ktoré získal v roku, myslím 2018 a ostatné pozemky sa nepredali. 

Útvar hlavného architekta povedal, nepredávať, je to nevýhodné, lebo v podstate vidíte, 

aká je tá situácia s majetkom. Aj napriek tomu to prešlo. A mňa nikto nepresvedčí o 

tom, že ten dôvod, prečo to v tomto prípade prešlo, nebola samotná osoba žiadateľa, 

respektíve štatutára žiadateľa. Čo sa týka tých argumentov, že kedy dostal žiadosť 

a podobne, je irelevantné, či sa mesto pýtalo alebo nepýtalo, keď aj obyvatelia z danej 

mestskej časti hovoria, že starosta tam proste prespáva, že tam býva a sám starosta to 

povedal aj pre denník Korzár, že áno, že prespávam tam. A preto som sa pýtal, kde stálo 

auto mestskej časti dnes ráno, kde bolo zaparkované. Nedostal som na to odpoveď. Čo 

sa týka toho fotenia, že cez plot a podobne, ja to robím pravidelne, pretože pravidelne, 

keď sa pripravujem na komisiu, pravidelne idem, odfotím si, ukazujeme si tie veci na 

komisii. Áno, bol som sa pozrieť aj tam a bol som sa tam pozrieť preto, aby som si 

urobil sám nejaký názor, aby to nebolo len, že som si niekde niečo prečítal. Čiže to je 

úplne v poriadku. A obviňovať ma, že som, že nejaký zlodej a s baterkou, tak akože to 

si vyprosím, hej. Niekto iný tu ...a nie, zdržím sa radšej, aby som nepovedal niečo, čo 

potom budem ľutovať, keď už sme pri tých zlodejoch a ľuďoch odsúdených za trestnú 

činnosť. Čo sa týka argumentu, že toto pán poslanec Lipták mal, že vlastne toto tuná je 

nejaký osobný spor a my to neriešme. Je to alibistické. Práve problém pri tomto nájme 

je v tom, že sa nevyužíva na ten účel dokázateľne alebo teda poviem to takto, nevyužíva 

sa prevažne na ten účel, na aký ten osobitný zreteľ bol schválený. Je to dokázateľné. 

Proste keď si predtým chcete zatvárať oči, urobte to, ste poslanci mestského 

zastupiteľstva, urobte to. Ja som to nespravil a viackrát som povedal, že aj v iných 

prípadoch budem konať zásadovo. Ak mi dáte nejaký podnet, príde oficiálne na 

komisiu, budeme sa tým zaoberať bez ohľadu na to, komu to patrí alebo nepatrí. 

Poslednú vec poviem. Je to veľmi dôležité. My sme takéto podobné prípady takýmto 

spôsobom preberania majetku mali. V minulosti pán Paška mal nájom od mestských 

lesov záhradku. Pani Palčíková mala autoumývarku na KVP-čku. Vieme, ako to 

dopadlo.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: A toto tuná je podobný prípad. Takto to dopadne.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec, ešte nemusíte odchádzať 

od miesta. Reaguje faktickou poslanec Gibóda.  

 

p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec, keď vás iba poprosím v rámci tej 

zvýraznenej mapy, keby ste iba odzumovali, aby bolo vidno trošku viacej tej mestskej 

časti. Len vás chcem upozorniť na jednu vec kolegovia. Toto je jediný ucelený, aký-

taký akosi povedané vlastnícky pozemok, ktorý mesto má v celej mestskej časti Pereš. 

Ak by z dlhodobého hľadiska chcelo niečo plánovať alebo podobne, je toto tá 

najucelenejšia lokalita v danej časti a pre ten pozemok, ktorý pán starosta rieši, sa 

nachádza rovno prívetivo vedľa futbalového ihriska. Na opačnej strane futbalového 

ihriska sme počas tohto volebného obdobia riešili vykúpenie pozemku, respektíve jeho 

podielu, aby sme mali celkový podiel pod týmito pozemkami. Ja nesúhlasím a nebudem 

s tým súhlasiť, ak takáto žiadosť prišla, aby sme odpredávali mestské pozemky, či už je 

to na činnosť občianskeho združenia alebo na inú. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Djordjevič.  
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p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán námestník. Ja som sa 

prihlásil faktickou poznámkou práve vo chvíli, keď pán Karaffa povedal, pán poslanec 

Karaffa, keď povedal slovo preukázateľne alebo dokázateľne. Hej. Veď keď je niečo 

dokázateľné a teraz to nemusím hovoriť o OČTK a iných orgánoch, keď je niečo 

dokázateľné, lebo vy poviete, že údajne susedia povedali, že prespáva. To nie je dôkaz. 

To vy tvrdíte. Keď máte niečo preukázateľne, dneska odsúhlasme. Máme dva kontrolné 

orgány. Máme úrad hlavného kontrolóra a máme úrad, pardon, auditu a kontrolingu. 

Hej. Čiže, sú tu orgány na to, aby to údajné, preukázateľné dali na papier a povedali, že 

je niečo preukázateľné. Ak ja budem disponovať a verím, že aj niektorí ostatní 

kolegovia niečím papierovo preukázateľným porušením zákona alebo porušením VZN, 

tak nemám problém... 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pán poslanec.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: ...zrušiť zmluvu hneď. Ďakujem pekne.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Páni poslanci. Pán poslanec Karabin, na... Karaffa 

nemôžete. Pán Karaffa určite nemôže sám na seba. Pán Karabin, nech sa páči, pán 

poslanec Djordjevič teda s príspevkom.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Dobre. Ja sa budem snažiť, aby som nenaťahoval 3 minúty. 

Nadviažem na to, čo som v prechádzajúcej faktickej poznámke hovoril, že to, že dnes 

zrušíme nájom, to nepomôže vzťahom. Čiže už som povedal, že ak je niečo 

dokázateľné, tak to treba dokázať a jednoducho bolo by fajn, keby sme tie veci mali v 

materiáli a nie takouto formu, ako si poslal Dominik, investigatívnou, ale faktickou. 

A ja tu nemôžem robiť mediátora medzi ľuďmi, u ktorých nie je záujem. Na pánovi 

Libovi badám, že má záujem komunikovať s pánom Karabinom a vyčistiť si tie ľudské 

vzťahy, ale keď je tu trojuholník aj s primátorom, tak pán Karabin zo všetkých týchto 

ľudí sme spolupracovali a si mi ľudsky sympatický, ale keď chceme vyčistiť vzťahy a 

trochu aj pozrieť sa treba na seba. Hej. Keď vieš ty v tejto chvíli povedať, že už stačilo 

a nie kvôli tomu, že ti hrozí teraz strata pozemku, ale kvôli tomu, aby sme sa niekde 

pohli a aby to každé zastupiteľstvo nebolo proste stále len nejakým bojom a 

provokáciou, tak proste stále je treba aj z osobnej strany urobiť nejaký ústupok. A teraz 

poviem len príklad, ale naozaj, keď vieš skončiť aj s týmito tričkami a s poukazovaním 

pri každej jednej príležitosti a venovať sa naozaj témam, ktoré sú na zastupiteľstve a 

vážne fakty, fakty, fakty, nepriestrelné fakty a to isté tí druhí sú ochotní, tak si myslím, 

že bude možnosť na to, aby sme to buď pozastavili alebo inak vyriešili, lebo tým bojom 

toto tu dneska neskončí. Čiže vy zlatí moji, pardon, kolegovia a pán primátor, buď ste 

ochotní to riešiť ľudsky alebo to nemá význam a budeme sa tu preťahovať a bude tu 

stále táto téma, jak povedal pán Karabin, stále zastupiteľstvo na zastupiteľstvo. Čiže 

nebudem vás zdržiavať. Ja v dnešnej chvíli, pokiaľ len počúvam, ja som počul len o 

údajných veciach. Neviem, čo povie pán kontrolór a zase to povie len verbálne a ja 

jednoducho v tejto chvíli nie som stotožnený, aby som podporil tieto návrhy. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: S procedurálnym návrhom pán poslanec Liba, nech sa 

páči. 

 

p. Liba, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Dávam procedurálny návrh na prerušenie tohto 

bodu, nech teda mesto Košice a Občianske združenie Pereš môžu rokovať a verím, že 
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bude priestor na dohodu. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Hlasujeme o tomto procedurálnom 

návrhom. 

 

Hlasovanie č. 110 -  za: 13, proti: 2, zdržali sa: 9 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Tento návrh bol teda schválený. To znamená, v tomto 

bode prerušené rokovanie.  

- - - 

 

Bod č. 34 prerokovaný ako bod č. 1/1 (str. 6) 

- - - 

 

Bod č. 35 prerokovaný ako bod č. 1/2 (str. 6) 

- - - 

 

Bod č. 36 prerokovaný ako bod č. 1/3 (str. 7) 

- - - 

 

Bod č. 37 

Zverenie pozemkov pod detským ihriskom a hygienickým zariadením (Park Jozefa 

Psotku) do správy MČ Košice - Juh 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Otváram k bodu č. 37 diskusiu. Ak sa nikto nehlási, 

uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiou. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje zverenie nehnuteľností pozemkov 

registra C KN parc. č. 1698/4 zastavaná plocha, nádvorie o výmere 16 m² pre Mestskú 

časť Košice – Juh, Smetanova číslo 4 podľa predloženého návrhu.“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, kolegovia, hlasujeme o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 111 -  za: 25, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Tento návrh bol schválený.  

- - - 

 

Bod č. 38 

Archeologický komplex Dolná brána – zmena - zverenie do správy príspevkovej 

organizácii K 13 - Košické kultúrne centrá 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 38 Archeologický komplex 

Dolná brána zmena - zverenie do správy príspevkovej organizácie K 13 - Košické 

kultúrne centrá. Tu si dovolím na úvod poznamenať, ako ste možno už zaznamenali, 

bolo oficiálne odovzdanie projektu, ktorý v spolupráci a za podpory aj našich 

maďarských partnerov sa nám podarilo na Dolnej bráne zrealizovať. Oficiálne otvorenie 

pre verejnosť sa udeje pred alebo v rámci Dní mesta Košice a je zamýšľané, aby 

prevádzka tohto priestoru práve z tohto dôvodu prešla pod K 13-tku, aby sme dokázali 
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lepšie to využiť na nielen potreby, čo sa týka turizmu, ale aj pre potreby kultúrneho 

využitia. Otváram teda k tomuto bodu diskusiu. Ak sa nikto do diskusie nehlási, 

ďakujem, uzatváram diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu.  

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje odňatie majetku vo vlastníctve 

mesta Košice „Archeologický komplex Dolná brána“ zo správy Bytového podniku 

mesta Košice vrátane zrušenia príslušných zmlúv a jeho zverenie do správy 

príspevkovej organizácie K 13 - Košické kultúrne centrá podľa predloženého návrhu.“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, hlasujeme o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 112 -  za: 22 + 1 (p. Djordjevič), proti: 0, zdržal sa: 1 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Nakoľko máme viacero zastrčených, zasunutých 

kariet, poprosím kolegovia... Áno, pán poslanec. Tak poprosím zaznačte pána poslanca 

Djordjeviča, že bol „ZA“ a poprosím, aby sme sa prezentovali kolegovia tí, ktorí sú 

v sále. Dobre. Tak pokračujme teda v rokovaní.  

- - - 

 

Bod č. 39 

Kúpa prevádzkovej budovy – dvoch predajných stánkov Ladožská 1A na parc. č. 4161/4 

a č. 4161/5 v k. ú. Jazero do vlastníctva mesta Košice 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Nasleduje bod číslo 39 - Kúpa prevádzkovej budovy 

dvoch predajných stánkov Ladožská 1A na parcelách v katastrálnom území Jazero do 

vlastníctva mesta Košice. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Ak sa nikto nehlási do 

diskusie, uzatváram diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Šaňa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 

§ 53 ods. 2 písm. a Štatútu mesta Košice schvaľuje kúpu prevádzkovej budovy dvoch 

prenajatých stánkov Ladožská 1 A súpisné číslo 2583 nachádzajúcej sa na parcele C KN 

číslo 4161/4 a parcele C KN číslo 4161/5 v katastrálnom území Jazero od vlastníka 

Šefcet Begoli narodený:....., bytom: ......, v podiele 1:1 v celku zapísané na LV číslo 13 

285 do výlučného vlastníctva Mesta Košice IČO: 00691135 so sídlom Trieda SNP 

48/2A 040 11 Košice za celkovú kúpnu cenu 60.000 Eur.“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem dámy a páni. Tento bod je o kúpe týchto 

stánkov pre budúcu rekonštrukciu električkových tratí. Hlasujeme. 

 

Hlasovanie č. 113 -  za: 13, proti: 1, zdržali sa: 14  
 
(pozn.: hlasovanie č. 113 bolo v zmysle Rokovacieho poriadku MZ schválené za zmätočné 

hlasovaním č. 114 a poslanci hlasovali o návrhu uznesenia v tomto bode ešte raz – hlasovanie 

č. 119, str. 218) 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: (pozn.: diskusia mimo záznam) Ja som otvoril 

diskusiu, páni. Nikto sa neprihlásil. Takže, osobne ma to mrzí a toľko k efektivite 

riešenia budúcej rekonštrukcie električkových tratí.  

- - - 
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Bod č. 39/1 

Personálne otázky v komisiách pri MZ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Nech sa páči pán poslanec Lipták. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja tu mám v podstate 2 návrhy. Jeden návrh sa 

týka komisie životného prostredia, čo sa týka zánik jedného z členstva a voľba dvoch 

nových členov, to bude jedna polovica môjho príspevku a druhá polovica môjho 

príspevku bude sa týkať pána riaditeľa Čopa, ktorý teraz debatuje s Dominikom 

Karaffom a nepočúva a ten bude návrh znieť, že Mestské zastupiteľstvo vyjadruje 

nespokojnosť s prácou riaditeľa Magistrátu mesta Košice Mgr. Marcela Čopa a rád by 

som mu to odôvodnil, ale ma nepočúvajú.... 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Poprosím, prepáčte pán poslanec, pán predseda 

komisie, poprosím vás, túto tému môžeme riešiť neskôr, ale keďže pán poslanec Lipták 

... pán poslanec ... pán poslanec .... stanovisko majetkovej komisie k predchádzajúcemu 

bodu je uvedené materiály. Bod prešiel mestskou radou, bola otvorená diskusia, ak a 

niekto neprihlásil, ja sa ospravedlňujem, ale ja som nikoho nevidel, že by sa hlásil do 

diskusie a mrzí ma, že sme to neprerokovali a neschválili. Poprosím pána poslanca 

Liptáka, aby ešte opätovne raz od začiatku predniesol svoj návrh. Ďakujem. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Takže ďakujem opätovne za slovo. K predchádzajúcemu materiálu, 

pán námestník, ja som sa chcel prihlásiť do diskusie, ale tak rýchlo si ju uzatvoril, že 

som sa ani ja nestihol, ale nevadí. Idem späť k bodu, ktorý ideme teraz prerokovať a sú 

to Personálne otázky. Čiže sa zopakujem. Tento bod sa bude skladať z dvoch častí. Prvá 

časť je o výmene členov v komisii životného prostredia, jeden člen odstupuje, dvaja 

nastupujú noví, ak ich zvolíte a druhá polovica môjho príspevku sa bude týkať pána 

riaditeľa magistrátu Čopa, lebo mám tu návrh, že MZ vyjadruje nespokojnosť s prácou 

riaditeľa Magistrátu mesta Košice Marcela Čopa. A teraz ide odôvodnenie, bude trošku 

dlhšie trvať, ale ja si to poviem. Budú to tri veci, ktoré sa potom v svojom závere stretnú 

a bude to jasné všetkým, že prečo, tak myslím. Ja som veľmi nespokojný s komunikáciu 

Magistrátu mesta Košice nielen voči občanom, čo tu bolo párkrát spomínané ... 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pardon pán poslanec. Poprosím ostatných kolegov, 

kľud v sále. Ak chcú viesť nejaké diskusie, kľudne ich môžu viesť vo vestibule pred 

rokovacou sálou. Poprosím aj pána poslanca Karaffu. Ďakujem. Nech sa páči pán 

poslanec. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Čiže po druhé začínam. Dobre. A viackrát tu bolo spomínané, že 

komunikácia Magistrátu mesta Košice nielen voči občanom, ale aj poslancom, je 

katastrofálna. Ja som tu už párkrát spomínal, že ja som za posledné 3 roky oslovil 

magistrát v odborných veciach asi päťkrát a z toho na 2 e-maily, ktoré boli odborného 

charakteru a žiadal som odpoveď a reakciu magistrátu, som nedostala ani odpoveď. 

Žiadal som ju urgentne ešte raz, nedostal som, tak som si musel ju vyžiadať cez 

infozákon, čo považujem za niečo absurdné, že poslanec si musí od magistrátu cez 

infozákon vyžadovať odpovede na svoje e-maily. Je x ľudí, ktorí hovoria, že poslali 

žiadosti alebo niečo na magistrát a nedošla ani odpoveď. Včera sme to tu riešili a to sú 

základné veci fungovania akejkoľvek organizácie, že mám pripravené už vopred 

odpovede, keď dôjde odpoveď, na ktorú neviem odpoveď, že nebola riešená v 
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mestskom zastupiteľstve. Chytím, vložím do e-mailu, odošlem. Vybavené. A občan vie, 

že si ten e-mail niekto všimol a dokonca na ne niekto odpovedal. Toto sa ale nedeje. 

Ďalšie výhrady, ktoré mám voči fungovaniu magistrátu je to, že keď sa napr. na 

Považskej skolaudovala 100 bytová stavba so 100 bytmi, tak ja som si dovolil tú drzosť 

a napísal som si na stavebné oddelenie že ak je to možné, že ste skolaudovali stavbu bez 

bezbariérového vstupu. Ja som sa do toho zaangažoval preto, pretože v tej sto bytovke 

býval aj pán, ktorý bol na vozíku a on sa nevedel dostať do budov a z budovy a už boli 

v koncoch. Stavebné úrad ich ignoroval, magistrát ignoroval a tak ma oslovili, či im 

neviem pomôcť v tom. A pri tom zákon jasne hovorí, že nové budovy, to bola budova, 

ktorá bola predtým ubytovňa, bola prerobená na byty, takže sa išlo normálne ako 

stavebné konanie, pretože sa tam menia aj technické normy a ten bezbariérový vstup 

tam mal byť. A moja otázka bola, že prečo stavebný úrad skolaudoval takúto budovu, 

ktorá nespĺňala podmienky. Odpoveď mi došla, že všetko je super, fasa, lebo to je podľa 

projektu, ktorý bol urobený. Tak ja som im povedal, že ja som sa nepýtal, či bol projekt 

dobrý, ja som sa pýtal, prečo stavebný úrad skolaudoval túto budovu. Reakcia bola tá, 

že dostal som od pána Čopa odpoveď, ktorú napísal pán Gliganič v tom zmysle, ja to 

prečítam, že činnosť stavebného úradu je výkonom štátnej správy prenesený na obce a 

nemožno si ju zamieňať so samosprávnou pôsobnosťou obce. Právo nahliadať do spisov 

týkajúcich sa správnych konaní ako aj získavať informácie o správnych konaniach majú 

účastníci toho ktorého konania. Súhlasím. To boli skolaudované stavby. Potom o 3 roky 

sa skolaudovala ďalšia stavba so 100 bytmi a čuduj sa svete,  stavebný úrad ju 

skolaudoval a nemala kontajnerovisko. Sto bytov podstate nemalo kam vynášať smeti, 

však pán zástupca starostu. A zas som sa pýtal, ako je možné, že stavebný úrad 

skolauduje stavbu, ktorá nemá kontajneroviskom hej? Tak tam sa už so mnou v podstate 

skoro ako keby nikto nebavil. Potom, keď zoberiem ďalšie. Ja viem, že na stavebnom 

úrade sa na mňa hnevajú, lebo sa mi podarilo cez okresný úrad presadiť, aby sa 

prekontrolovali všetky stavebné povolenia na zatepľovačky od roku 2017 v Košiciach, 

je to vo vzťahu k netopierom a dážďovníkom, pretože stavebný úrad má v podmienkach 

a v stavebnom povolení, že sa musia urobiť náhradné búdky atď. a prišiel stavebný úrad 

a kľudne skolaudoval budovu, ktorá to vôbec nespĺňala. Ja som ako šokovaný zo 

stavebného úradu. Ďalšia vec bola, keď prídete na Opátske, tak tam nám vyrástla medzi 

rodinnými domami trojposchodová bytovka. Že vyjdete si ráno na dvom a môžete sa 

rozprávať so susedmi na troch poschodiach a je pre mňa nepochopiteľné, že títo ľudia 

neboli prizvaní ako účastníci konania, pretože sa to bytostne dotýka, ide to na ich ... 

proste ide to ... ovplyvňuje ich to vo smeroch, aj vo vzťahu, čo sa týka hodnoty majetku. 

Niečo podobné je aj háje Pereš, Lorinčík, kde sa budujú to isté. Pri rodinných domoch 

sa stavajú poschodové bytovky. Čiže ráno si vyjdete na záhradu a všetci na vás a 

pozerajú a nie ste prizvaný ako účastníci konania. A ja som si dovolil tú drzosť, 21. 

februára napísať e-mail pánovi Čopovi, pánovi Dlhému a pánovi Gliganičovi v tom 

zmysle, že bol by som strašne rád, keď som sa mohol s niekým stretnúť na stavebnom 

úrade, aby ste mi to láskavo vysvetlili, prečo robíte tieto veci a prečo títo ľudia neboli 

ako účastníci konania. Viete aká bola reakcia? Nedostal som žiadnu odpoveď. Akoby 

som to chytil, zabalil a vyhodil vonku oknom. To považujem za absolútny stupeň 

arogancie poslancov, to ja nepochopím ako vy vôbec fungujete, že niekto požiada 

o stretnutie, ja som to poslal v pondelok a napísal som, že môžete ma zavolať v 

hociktorý deň a ja prídem, okrem štvrtku. Nič, žiadna odpoveď. Tak som si povedal, 

dobre, tak to urobím tak, že si zavolám, pozvem pracovníkov, keďže sú to zamestnanci 

mesta, tak na komisiu životného prostredia, skúsime to tam prebrať, lebo nejak som sa 

potreboval dostať k tej odpovedi a došla mi písomná odpoveď, že na komisiu nedôjdu. 

Proste to sú absurdné veci, všetci nás presviedčate, že my vlastne zo stavebným úradom 
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nemôžeme konať, pán Čop, vy ma presviedčate a včera tu prišla dáma a čuduj sa svete 

nám vysvetľovala, aký je proces a dokonca nám vysvetľovala veci, ktoré sú v procese. 

Tak keď príde Lipták a chce odpovede, tak sa nedá, ale keď chce niekto iný, tak sa dá. 

A posledná vec, čo chcem povedať. Zabudli ste na jednu vec, že v Zákone o obecnom 

zriadení je § 25 a písm. i) a ja vám presne poviem, čo ... písm. f) pardon,  že poslanec 

obecného zastupiteľstva má právo požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo 

veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie. Všetky prípady, v ktorých 

som sa ja obracal na vás, všetko boli podnety od občanov, ktorí už boli na prášky z vás, 

že sa nevedeli domôcť odpovede, reakcie, nič proste. Ako keby sa zo stenou rozprávali. 

Bohužiaľ, s tou stenou som rozprával aj ja. A preto, pán Čop, nehnevajte sa na mňa, 

keď po troch, po tri a pol roku si neviete urobiť poriadok na magistráte, aby aspoň 

slušne sa komunikovalo s občanmi a s poslancami, tak tam nemáte čo robiť podľa mňa. 

Neviete to, bohužiaľ, riadiť. Môžete byť génius v niektorých veciach, ale čo sa týka 

fungovania magistrátu voči poslancom a občanom, je to úplná katastrofa, lebo 

počúvame kritiku, každý mesiac počúvame na to kritiku, že ľudia sú hotoví z vás. 

A potom sa ani nedivím, že nadávajú na vedenie mesta. Čiže preto podávam aj ten 

druhý návrh, ktorý je, že návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo vyjadruje 

nespokojnosť s prácou riaditeľa Magistrátu mesta Košice Mgr. Marcela Čopa. Ďakujem 

pekne. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, ešte ste neprečítal ten prvý návrh. Len 

vás chcem upozorniť, preto, keď môžem, dám vám ešte slovo. Nech sa páči. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Áno, dobre, ospravedlňujem sa. Dobre. Mestské zastupiteľstvo 

v Košiciach podľa paragrafu písmena zákona 369 po a) berie na vedomie zánik členstva 

v Komisii životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia pri MZ 

v Košiciach neposlanca inžinierky architektky Anny Sorončínovej, bo b) volí za členov 

neposlanca Ing. Štefana Szaba do komisie životné prostredie a za členku neposlankyňu 

Mgr. Miroslavu Langerovú, PhD. To je všetko, ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, vzhľadom k vaším personálnym 

nomináciám do komisií a diskusii, ktorá tu už dneska prebehla ku personálnym 

nomináciám, neviem, či máte nejaké životopisy týchto nominantov, ktorých nominujete 

do komisie. Pýtam sa len práve preto, pretože nemohol som si nevšimnúť, že vaša 

komisia má najväčšiu fluktuáciu svojich členov, ktorí odchádzajú alebo prichádzajú. 

Neviem, čím je to spôsobené, že tak veľa členov odišlo z vašej komisie, ale radi by sme 

vedeli možnože, aspoň ja osobne, že koho tam teda nominujeme, keď potom tak po 

takej krátkej dobe odchádzajú. To je možnože jediná vec. Ja potom dám aj slovo pánovi 

riaditeľovi magistrátu, aby sa vyjadril ku vášmu návrhu. S faktickou pán poslanec 

Djordjevič, predpokladám, že na pána poslanca Liptáka, nech sa páči. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Viete no, niekedy je treba dakedy aj 

odľahčiť trošku tú napätú atmosféru a vy ste sa pýtali, že prečo je tam v tej pána Liptáka 

... no poviem to tak. Prečo je v Liptákovej komisii taká fluktuácia? No pretože pán 

Lipták je ornitológ a vtáky radi migrujú. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Lipták, neviem, asi s faktickou 

predpokladám na mňa, nech sa páči. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán Djordjevič 0 bodov, okej, ale to ste vy. Pán 
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námestník, opäť ste si neodpustil osobné invektívy, ja sa ťa opýtam, ja som si pozeral, 

ako sa prejednávali materiály, keď sa schvaľovali predošlých zastupiteľstvách členovia 

do komisii. Čuduj sa svete, nikdy sa nedával žiadny životopis v komisii, keď bolo a to, 

že niektorí odchádzajú. Napríklad, táto dáma čo odchádza, odchádza z rodinných 

dôvodov. Predtým, keď sme schvaľovali zánik členstva, bohužiaľ, tá dáma už nie medzi 

nami. Mám ti to takto ďalej pokračovať? 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, ja som sa nepýtal prečo poslanci 

odchádzajú, ja som sa pýtal na životopisy tých poslancov, ktorí prichádzajú, resp. tých 

nominantov, ktorí prichádzajú. Ďakujem. Pán poslanec Špak, nech sa páči s faktickou 

na mňa? 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Na vás, áno, pán námestník. Musím obhájiť pána 

predsedu komisie poslanca Liptáka, lebo nemyslím si, že fluktuácia je nejaké zlé 

merítko. Ak je komisia funkčná a je uznášaniaschopná, ak pracuje, ak dáva uznesenia, 

tak je to normálna vec, lebo tí ľudia možno chcú, možno nemôžu, možno môžu. Myslím 

si, že oveľa horšie je to, že za 3,5 roka sme nedokázali urobiť personálne zmeny v 

komisii dopravy a výstavby, kde síce máme 21 členov, ale je problém nás 11 dať vôbec 

dokopy. Takže tá fluktuácia nech je, nech vypadávajú, ale nech fungujú. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Z osobnej skúsenosti nezdieľam tento váš názor 

komisii životného prostredia. Pán poslanec Karaffa nech sa páči. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, ja trošku odbočím od témy, ale týka sa to našej 

názorovej ... môžem vás poprosiť páni? Prestaňte. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Poprosím kľud v sále, nerušte poslancov, ktorí 

vystupujú. Je to neúctivé a predlžuje to rokovanie. Ďakujem. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Týka sa to našej názorovej výmeny s pánom riaditeľom a presne tu 

to spomeniem, pretože v bode 39 sme neschválili kúpu prevádzkovej budovy. Ja sám 

som hlasoval za, lebo ten materiál som si neuvedomil, že tam svieti suma 60 tis. Eur a to 

je suma nad rámec znaleckého posudku a my na komisii sme schválili uznesenie kúpu 

podľa predloženého materiálu za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku, avšak do 

materiálu uznesenia z komisií sa dostalo znenie a komisia odporúča mestskému 

zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť. No tak teraz čo? Čiže ja 

chcem veľmi slušne apelovať na pracovníkov mesta, aby tieto veci skutočne 

odkontrolovali, lebo zrejme nás to aj v niečom zabrzdilo a úplne zbytočne a som sa aj v 

podstate mal nejaký výstup, že prečo teda kolegovia hlasovali tak ako hlasovali. Ešte 

dobre, že si to všimli oni, lebo ja som si to teda nevšimol a toto takto by podľa mňa byť 

ani nemalo, že budem každý jeden bod kontrolovať, či to, čo sa schválilo, skutočne aj sa 

dostalo na papier. Lebo je tu nejaká dôvera, ja som doposiaľ dôveroval, no ale vidím, že 

budem musieť preverovať všetko. A už sa to stalo aj minule a ja žiadam, aby som bol o 

týchto veciach, ak teda buď sa materiál, čo sa týka ceny alebo nejaký osobitných 

podmienok do zastupiteľstva do materiálu na zastupiteľstvo prerobí alebo potom nech 

niekto pripraví uznesenia, čo všetko je potrebné proste predložiť. Lebo kontrolovať 

niekoľko materiálov pred zastupiteľstvom, či to tak je, či to tak nie je, nie moja úloha. 

Koniec. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec v tomto bode zasadala 
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mestská rada. Na mestskej rade a boli tam prítomní kolegovia aj z majetkovej komisie, 

prebehla táto diskusia, prečo to nie je 24 tis., tak ako to odporúča majetková komisia, 

ale prečo je to 60 tis.. Táto diskusia prebehla a mestská rada odporučila na konci, pokiaľ 

ja si to správne pamätám, odkúpenie to za tých 60 tis.. Ten prípad je veľmi zložitý. Pán 

riaditeľ vám to môže vysvetliť viacej. Majiteľ tohto pozemku alebo týchto budov nie je 

tu z mesta Košice, nenachádza sa na území Slovenskej republiky často. Je zložité s ním 

rokovať. Máme problém sa dopracovať k tomu, aby sme vysporiadali tieto potrebné 

nehnuteľnosti pre budúcu rekonštrukciu električkových tratí. Uznesenie MZ bolo, že im 

navrhnutú sumu neschvaľuje, neschválilo, budeme s ním ďalej rokovať. V materiáli sa 

samozrejme uvádza, aká bola navrhovaná suma zo strany mestskej komisie, pardon 

komisie mestského zastupiteľstva majetkovej. Neschválili ste to. Nepodporili ste to. 

Ďakujem. S faktickou pán poslanec Rovinský, pán poslanec Špak. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. No bude ich viacej tých pripomienok, lebo 

neviem prečo, nevedel som sa prihlásiť, ale ... ja som práve s tým sa hlásil a neviem, že 

chcel som, aby tam bolo vždy prednesené aj stanovisko majetkovej komisie. Neviem, 

tam sme zrejme tým, že sme neschválili niečo, sa dopustili ohrozenia nejakých vecí 

a úplne blbo, lebo diskusiu nebolo treba uzavrieť, ale otvoriť. No ale dobre. Ku tej 

poznámke pána poslanca Špaka, nie je dôležité tá fluktuácia ... 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: ... pán poslanec, pán poslanec ... 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: .... nie ja som na to sa hlásil, na Liptáka som sa a na tú poznámku, 

ktorú ... 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, ale faktickú ste nemohol dávať na pána 

poslanca Liptáka. Pán poslanec Špak, nech sa páči. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel poprosiť 

možno jednu vec, keby sme pri týchto vážnejších bodoch naozaj predsedov komisií 

poprosili, aj keď pamätám si v minulom režime alebo v minulom volebnom období, že 

sa občas tí predsedovia komisia hlásili a to bol aj jediný vstup za celých 12 hodín, ale 

myslím si, že máme tu aktívnych predsedov komisie, keby si naozaj pozreli ten materiál 

a povedali nám všetkým, čo komisia urobila. Ak nemá ochotu ten predseda komisie, čo 

sa stáva často v komisii dopravy napr. predniesť aj to uznesenie, ktoré sa väčšina 

uzniesla, tak to sa ihneď zistí pritom jeho vstupe a tým pádom má šancu člen komisie to 

uznesenie podať. Teraz sme sa ale dostali do situácie, že keby predseda komisie 

majetkovej si pozrel toto, čo tu je napísané a išiel to prečítať, tak zistí, že toto predsa 

neschválil. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pán poslanec. Myslím si, že materiály 

hovoria jasne, čo prijala majetková komisia. Pán poslanec Karaffa s faktickou na? 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Na toho, na koho mám hovoriť. Pán námestník, 

teraz ste mi nadhodili na smeč, pretože nie je to pravda. Komisia schválila, že teda 

odkúpenie za cenu podľa znaleckého posudku a do materiálu, ktorý sme dostali, je to 

prosím pekne na strane 8 a hneď prvé uznesenie z 28. februára 2022 citujem, komisia 

odporúča mestskému zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť. Nie je 

tam napísané, že podľa znaleckého posudku cena. Prerokovať a schváliť. A to je úplne 

niečo iné. To znamená, že ja potrebujem aj otvorené uznesenia z komisií, ešte pre istotu 
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skontrolovať, či náhodou tajomníčka neurobila chybu, čiže ja neviem, ešte nejaké 

poznámky, potom tento materiál a potom každý jeden materiál na zastupiteľstvá. Akože 

nerobte, prosím vás, zo mňa nejakého administrátora. Toto má byť urobené, nie? Však 

máme profesionálny aparát. Bodka. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Plne s vami súhlasím pán poslanec. Toto je materiál k 

tomu bodu, ku ktorému sa všetci vyjadrujete. Tu je to materiál. Krycí list, návrh 

uznesenia, dôvodová strana prvá strana, dôvodová strana druhá strana. Na druhej strane 

dôvodovej správy, pán poslanec, na druhej strane dôvodovej správy ... na druhej strane 

dôvodovej správy, podľa ktorej sa riadia všetci poslanci pri svojom hlasovaní, 

Majetková komisia MZ v Košiciach dňa 28.02. odporúča Mestskému zastupiteľstvu v 

Košiciach prerokovať a schváliť predložený materiál za kúpnu cenu podľa znaleckého 

posudku, tzn. podľa 24.215 Eur. Je to uvedené adekvátne v dôvodovej správe ku 

materiálu. Ďakujem. Pán poslanec Špak s procedúrou, nech sa páči. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Chcem sa opýtať právneho, či je možné na základe toho, že nastal tu 

nejaký možno informačný šum, považovať 39 za zmätočnú a opakovať. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Poprosím ... áno ... vedúca právneho na mňa kýve, že 

áno, mohli by sme pristúpiť k takémuto opravnému hlasovaniu, ak ho vyhlásime za 

zmätočné. Ak je všeobecná vôľa poslancov, neviem, či je to návrh? Možnože dajte pán 

poslanec Špak procedurálny návrh, aby sme o tomto hlasovali. O bode číslo 39. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Takže dorozprávam ten procedurálny tak, ako som bol prihlásený 

predtým. Dávam procedurálny návrh kolegovia, aby sme 39 považovali za zmätočnú a 

opakovali hlasovanie. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Dámy a páni, hlasujeme o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 114 - za 13, proti 6, zdržalo sa 6 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Teda by sme mali, predpokladám podľa logiky to 

návrh, ktorý predniesol pán poslanec Špak. Dobre, dokončíme tento bod a potom 

vyriešime hlasovanie v bode číslo 39 na základe procedurálneho návrhu pána poslanca 

Špaka. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Špak, ste prihlásený do rozpravy, nech 

sa páči. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Tridsaťdeviatku budeme riešiť potom. Ja by som 

chcel v tomto bode, ktorý sa volá, že Personálne zmeny v komisiách, možno len taký 

postreh a nejakú radu k tomu. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Poprosím, kolegovia, kľud v sále. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Možno by stačilo, keby len predsedovia komisií zatiaľ počúvali, 

zvyšok v pohode nech sa baví, však máme veľa toho za sebou, ale chcel by som taký 

možno poznatok. Prvá vec je to, že komisia je len poradný orgán zastupiteľstva, ktorý 

nemá doslova žiadne kompetencie, aj keď som sa aj pri smerákoch, aj teraz snažil ich 

zmeniť, ale nemáme. To znamená, že my to, čo si dohodneme si je síce pekné, ale kým 
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nám to neschváli mestské zastupiteľstvo a celý poslanecký zbor z komisie to uznesenie, 

tak to je len také odporúčanie. To znamená, že všetko, čo sa na komisii prejde, prípadne 

schváli, treba doniesť tu pred nás, pred plénom predniesť to ako uznesenie a vyskúšať, 

či bude všeobecná podpora. To je taký postup, ktorý by sme asi si mali uvedomiť a 

hlavne predsedovia komisií a to, čo je mimo vašich plánov ako vedenia, ak my zmeníme 

na komisii, tak to nestačí, lebo vy to samozrejme ignorujete. To znamená, že ten 

predseda komisie, prípadne člen to musí predniesť. Ja sa možno pripojím k pánovi 

Liptákovi, ktorý hovoril, že nie je spokojní s reakciami mesta. No, je mi ľúto pán 

poslanec Lipták, ono je to tak už tretí rok a ja som aj preto musel ísť pomaličky i 

napriek tomu, že som na niektoré veci čakal aj 2 roky a išiel som pomaličky cez 

komisiu a vlastne na tomto zastupiteľstve ste videli 3 body a všetky 3 prešli, lebo inak 

sa to nedá komunikovať s vedením iba takýmto spôsobom, že my poslanci sa spojíme 

a prosto to od nich vyžiadame. Normálna informácia nejde. Na druhej strane zasa 

musím povedať, že možno je aj dobré, že vám neodpovedajú a vás takto motivujú, lebo 

niekedy, ja mám skúsenosť zo Sídliska Ťahanovce, kde som dal už asi 7 - 8 otázok a 

interpelácií a prosieb a dokonca bol som donútený aj do 211, niekedy je lepšie, keď 

nedostanete odpoveď, ako keď dostanete odpoveď, ktorá je totálne mimo tému a na 

štvrtú otázku, že toto je vážne k téme? Áno, mám za to, že som vám odpovedal. Takže 

radšej nedostať žiadnu odpoveď ako odpoveď, pri ktorej má ten odpovedajúci pocit, že 

vám odpovedal. No a tú zmenu systému, ktorý tu je a ktorý som už na prvých komisiách 

predniesol, tak je mi ľúto, ale asi máte aj vy v tom prsty pán Lipták, lebo na začiatku 

som na komisiách priniesol návrhy, ktorými som chcel zmeniť chod a bolo mi 

povedané, že načo, to už všetko robíme. Teraz po 2 - 2,5 polroku zrazu zisťujem, že 

sme to neurobili a už vy priamo, vy, ktorí ste to tu vyhrali a vládli ste v ten prvý možno 

rok, tak to chcete meniť a chcete to opravovať a je mi to ľúto, ale už si to nestihneme, 

ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Ihnát s faktickou, poprosím do 

minúty. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Padlo tu Sídlisko Ťahanovce, som štatutár tohto 

sídliska, takže na nezmysly vždy sa neodpovedá nezmyselne, ale vždy odpovie Čiže 

tieto odpovede vždy pán Špak dostal a dostane, čiže ako on keď chce písať 211 a 

provokovať ako miestny úrad, ako to robil stále a doteraz tak, že má tú možnosť však 

ako je občan a ten zákon platí pre každého, aj pre mňa. No a čo sa týka by som povedal 

potom tých nezmyslov, tak jednoducho napr. chcel aj osobné údaje a ďalšie veci, ako, 

on nevie, jednoducho nepozná právo. Takže ja ho poučím, keď chce, som mediátor, 

príďte za mnou pán Špak, ja vás poučím, ďakujem pekne. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pán poslanec Ihnát. Pán poslanec Rovinský, 

nech sa páči. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: No ja ako poslancovi Špakovi by som povedal toľko, že áno 

a dokonca aj ja chcem, aby väčšie fungovali, čiže nie ste sám v tomto zbore, ktorý by to 

chcel. Ja som si myslel, že aj vy ste vyhrali voľby, lebo keď hovoríte, že my sme vyhrali 

voľby a dajak to nejde, svojho času... 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: ....poprosím kľud v predných radoch. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: ... a teraz. Komisie. Ja som dokonca členom aj komisie životného 
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prostredia a nie raz sa stalo, že sme končili ako debatný klub. Asi mi to potvrdí aj pán 

Lipták, lebo komisia je síce veľká, je tam veľa členov, ale nie vždy všetci vedia dôjsť. A 

tu dôjdem ku jednému problému, ktorý by bolo dobré asi riešiť a to je uznášania 

schopnosť komisie. Lebo je dobré, keď máme 20 členné komisie, lebo má šancu do toho 

hovoriť viacej ľudí, ale čím väčšia je komisia, tým väčšia je pravdepodobnosť, že 

nakoniec sa nezíde v uznášania schopnom zložení tak, ako sa stalo aj ostatnýkrát u nás, 

že po polovičke programu už sa ľudia rozchádzali a jednoducho nie vždy všetci môžu sa 

zúčastniť, či už preto, lebo začíname príliš skoro alebo končíme príliš neskoro. Čiže to 

je vec, ktorou by bolo dobré sa zaoberať a súhlasím s pánom Špakom poslancom, že 

bolo by dobré, keby pri návrhoch uznesení bolo aj to, ako rozhodli tie ktoré komisie. 

Čiže aby tam bolo, že prešlo komisia životného prostredia, áno, komisia dopravy, 

výstavby, nie, napríklad. Hej? Aby to tam bolo povedané. Čiže tak ako som chcel, aby 

pri majetkových veciach boli uznesenia a rozhodnutia komisie majetkovej, lebo kolega 

Karaffa ozaj sa veci venuje a je to fundované, takže bolo by dobré, keby sme vedeli 

nielen pri tých majetkových veciach, ale aj pri ostatných stanoviská komisii 

automaticky. Ďakujem. Možno tak, možno tak, že aby sme to vedeli aj pred hlasovaním. 

Že nie len dakde schované v materiály, ale tak ako v národnej rade. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pán poslanec. S procedúrami pán poslanec 

Balčík a pán poslanec Grega. Ja chcem ešte poprosiť, že v rámci diskusie som plánoval 

dať slovo aj pánovi riaditeľovi, tzn. berte ho prosím ako prihláseného do diskusie. Nech 

sa páči pán poslanec Balčík. 

 

p. Balčík, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja som práve za prvé chcel riešiť to, že aby 

mohol vystúpiť pán riaditeľ magistrátu a za druhé som chcel riešiť to, žeby proste o tých 

návrhoch sa hlasovalo osobitne, ale pán poslanec Lipták mi hovorí, že to sú 2 

samostatné uznesenia, takže nemám žiaden procedurálny návrh. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Grega s procedúrou. 

 

p. Grega, poslanec MZ: Ja mám návrh, aby sa zrušila diskusia, aby sa nemohli ani fakticky 

ani dať, pretože keby sme sa na seba dívali a počúvali, o čom sa to hovorí a každí 

odbieha, tak to už. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Zrušenie prihlasovania do diskusie? 

 

p. Grega, poslanec MZ: Zrušiť, ukončiť diskusiu a aby sa nemohli dávať ani tie faktické, hej. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Čiže aj bez tých prihlásených? 

 

p. Grega, poslanec MZ: Áno. Tak prihlásení.... 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Dobre. Ďakujem. procedurálny návrh o ukončení 

diskusie bez možnosti podávania faktických poznámok, nech sa páči. 

 

Hlasovanie č. 115 -  za 22, proti 1, zdržali sa 2 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Diskusia je teda ukončená. V diskusii zostávajú už iba 

títo prihlásení poslanci, nie možné podávať ani faktické poznámky. Nech sa páči pán 

poslanec Špak a pán poslanec Ihnát s poslednými faktickými. 
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p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Vzdávam sa faktickej. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Súhlasím s tým ako, aby tí, ktorí sú v komisiách 

vlastne si fakt rozmysleli, že či do tých komisií chodiť budú alebo nie, lebo je hanbou, 

keď prídeme do tej komisie a jednoducho nie je uznášaniaschopná a to často sa stáva a 

nehovoriac, že odchádzajú potom preč. Áno o komisii hovorím. Takže vlastne všetci 

členovia či poslanci, neposlanci atď., naozaj by mali zvážiť, že či v komisii chcú ďalej 

pracovať alebo nechcú. To je všetko. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Balčík do diskusie. 

 

p. Balčík, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Tak, čo sa týka časti tohto bodu ohľadom pána 

riaditeľa magistrátu pána Čopa, tak ja z vlastnej skúsenosti môžem povedať to, že stále, 

keď som ja potreboval nejakú pomoc alebo sa stretnúť alebo proste konzultovať nejaké 

veci, stále bol pán riaditeľ k dispozícii veľmi fundovane mi vedel na veci odpovedať. 

V prípade, že ak nebol istý svojou odpoveďou, tak proste si zobral čas a korektne mi 

podal informáciu, ktorá ma zaujímala. Chcem tým povedať to, že teda aj to, že som sa 

nikdy nestretol s odmietavým postojom, s postojom, ktorý by vzbudzoval nejaké 

pochybnosti vo mne, že riaditeľ magistrátu nie je človek v správnom mieste. Tento môj 

výstup proste zakončím tým, že pán riaditeľ magistrátu má moju plnú dôveru a ja určite 

nebudem hlasovať za uznesenie, ktoré navrhol pán poslanec Lipták, ďakujem pekne. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Špak do diskusie. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Aby som tak narýchlo pred koncom nášho volebného obdobia poprosil 

takto verejne našich 21 členov komisie dopravy a výstavby, aby si uvedomili, že máme 

pred sebou jednu naozaj, tak ako povedala pani poslankyňa starostka Kovačevičová, 

najväčšiu stavbu dopravnú, ktorú sme začali a aby na tie komisii aspoň do konca tohto 

volebného obdobia naozaj prišli, prípadne ihneď dnes zaslali výstup pánovi predsedovi 

komisie. Viem, že zmeniť už chod tejto komisie nemám šancu, tak aspoň takto. 

Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Čop, či pardon pán riaditeľ 

magistrátu Čop, nech sa páči. 

 

p. Čop, riaditeľ magistrátu mesta: Ďakujem veľmi pekne. Najprv k tomu prvému 

nedorozumeniu, ktoré vzniklo vlastne pri bode 39. Chcem sa zastať zamestnancov 

magistrátu, ktorí príslušné body naozaj zapracovali do samotného materiálu, sú tam 

uvedené, dokonca zvýraznené a bohužiaľ do diskusie sa nikto nezapojil a zostalo to v tej 

podobe, ako to zostalo. Náš materiál a materiál pracovníkov bol plnohodnotný. 

Ďakujem za to a poprosím naozaj, že zamestnanci robia maximum pre to, aby ste mali, 

čo najplnohodnotnejšie poklady. Ďakujem. A čo sa týka vlastne potom druhej otázky 

pána poslanca Liptáka respektíve jeho požiadavky vo veci stretnutia vlastne so 

zamestnancami stavebného úradu vo veci stavebného povolenia z roku 2014, tak rovno 

hovorím, toto nie v kompetencii riaditeľa magistrátu. Ja registrujem od pána poslanca 

jediný e-mail, ktorý bol v tejto veci a dopredu hovorím, že ja nemám v kompetencii 

vám zabezpečiť, vybaviť a zrealizovať rokovanie alebo resp. informácie ohľadne 
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stavebného povolenia z roku 2014. To sa musíte obrátiť na stavebný úrad v súlade s 

platnou legislatívou. To je všetko, čo vám k tomu môžem povedať. Všetky ostatné veci 

som s vami pripravený sa stretnúť, prerokovať, ale len v súlade s mojou kompetenciou. 

Ďakujem za pochopenie. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Faktické boli ukončené pán poslanec 

v rámci, je mi to ľúto, poslanci to takto odsúhlasili, ja som sa pýtal pána predkladateľa 

návrhu procedúry. Poprosím teda návrhovú komisiu. Ďakujem. Bude to v zápise z tohto 

zastupiteľstva. Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhy k bodu 39/1, prvý návrh na 

uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych 

predpisov vyjadruje nespokojnosť s prácou riaditeľa Magistrátu mesta Košice Mgr. 

Marcela Čopa.“ Koniec návrhu. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prosím, hlasujme o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 116 -  za 9, proti 5, zdržalo sa 9 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Tento návrh nebol schválený. Poprosím ďalšie návrhy 

na uznesenia. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Uznesenie ku členstvu v komisii: 

„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov po a) 

berie na vedomie zánik členstva v Komisii životného prostredia, verejného poriadku a 

ochrany zdravia pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach neposlanca Ing. arch. Anny 

Sorovčinovej z dôvodu vzdania sa k 31.01.2022, po b) volí za člena neposlanca Ing. 

Štefana Szaba, PhD. do Komisie životného prostredia, verejného poriadku a ochrany 

zdravia pri MZ v Košiciach s účinnosťou od 01.04.2022, volí za členku neposlankyňu 

Mgr. Miroslavu Langerovú, PhD. do Komisie životného prostredia, verejného poriadku 

a ochrany zdravia pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach s účinnosťou od 

01.04.2022.“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Hlasujeme o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 117 -  za 21, proti 1, zdržal sa 1 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Toto uznesenie bolo schválené. Máme ešte nejaké 

unesenie? Nie, ďakujem.  
- - - 

 

Bod č. 39 

Kúpa prevádzkovej budovy – dvoch predajných stánkov Ladožská 1A na parc. č. 4161/4 

a č. 4161/5 v k. ú. Jazero do vlastníctva mesta Košice 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Teda, uzatváram bod 39/1 a vzhľadom na schválený 

procedurálny návrh sa vrátime k bodu číslo 39 a ja poprosím na úvod, keďže je tu už 

medzi nami, pani Verešovú z majetkoprávneho, aby nám trošku vysvetlila tento bod. Na 

úvod ja si dovolím v krátkosti ešte doplniť pána riaditeľa. Kolegovia, páni poslanci, 

prosím, počúvajte. Pani Verešová poďte, prosím k mikrofónu doplniť pána riaditeľa. 
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V materiáli, ako bolo povedané k bodu číslo 39 je uvedené, aké je stanovisko mestskej 

komisie, majetkovej komisie mestského zastupiteľstva. K čomu asi došlo je - pri 

spracovávaní jednotlivých výstupov zo všetkých komisií k jednotlivým bodom, tak v 

tomto výstupe je, že komisia odporúča MZ predložený materiál prerokovať a schváliť a 

neboli tam prenesené slová za akú kúpnu cenu. Ja za tento - nedorozumenie aj 

predsedovi komisie ospravedlňujem, aj keď v samotnom materiáli je správne uvedené, 

aká bola táto navrhovaná kúpna cena zo strany majetkovej komisie. A teraz poprosím 

pani Verešovú osvetliť, prečo sme viedli túto diskusiu a prečo na konci dňa bol ten 

návrh na 60 tis.. Ďakujem. 

 

p. Verešová, vedúca referátu nakladania s majetkom: Dobrý deň prajem. Takže ide o 

odkúpenie dvoch stánkov, ktoré boli postavené už v dávnej minulosti na podchodoch, 

v podchode, ktorý je vo vlastníctve mesta Košice. Tieto podchody boli, teda tieto stánky 

boli skolaudované. Mestská časť Jazero im prisúdila, teda pridelila súpisné číslo, na 

základe toho boli zaevidované normálne na list vlastníctva v katastri nehnuteľností. 

Čiže majú list vlastníctva. Pôvodný vlastník ich odpredal, odpredal súčasnému 

vlastníkovi. Súčasný vlastník je občan mimo Slovenskej republiky. Čiže je dosť 

problém sa s ním aj skontaktovať, pretože v období, keď sme toto celé riešili, tak bol 

COVID, on nebol na území Slovenska. Bol doma vo svojej krajine. Takže keď sme sa s 

ním dohodli na nejakom stretnutí, tak on ako vlastník ponúkol mestu, že áno odpredá 

tento, tieto dva stánky za sumu 60.000 Eur. Preto bol tento návrh takto pripravený do 

mestskej rady a mestského zastupiteľstva. Rovnako predtým to bolo prerokované v 

majetkovej komisii. My sme si dali spracovať znalecký posudok, ktorý hovorí, že 

hodnota týchto dvoch stánkov je tých 24 tis., ale keďže mesto nie je vlastníkom týchto 

stánkov, ale vlastne kupuje tieto stánky, tento návrh sme museli predložiť v takej sume, 

v akej nám ponúkol. Takú sumu sme museli uviesť k materiálu, akú nám ponúkol 

vlastne vlastník týchto dvoch stánkov. Oni sú evidované pod jedným súpisným číslom, 

čiže sú evidované ako jedna stavba. V materiáli, áno, majetková komisia tak, ako 

hovoril aj pán námestník, majetková komisia pri prerokovaní odporučila, aby tieto 

stánky boli odkúpené za 24 tis., proste za tú hodnotu podľa znaleckého posudku, čo je v 

tomto materiáli na zasadnutie mestského zastupiteľstva aj uvedené. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Nie je tu medzi nami pán Dlhý, aby 

vysvetlil možno dôležitosť tohto majetku pre budúce plánovanie. Otváram teda diskusiu 

a poprosím teda kolegov, ak sa chcú zapojiť, viem, že pán poslanec Karaffa sa plánoval, 

aj pán poslanec Rovinský sa plánoval zapojiť do diskusie. Nech sa páči. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Takže repete. Majetková komisia tento 

materiál prerokovala na svojom rokovaní 28. februára 2022. Tak ako už bolo povedané, 

odporučila odkúpenie za cenu nižšiu, teda za cenu podľa znaleckého posudku vo výške 

24.000 Eur. A teraz si dovolím predložiť návrh na uznesenie, pozmeňujúci návrh. 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 53 ods. 2 písm. a) štatútu mesta Košice 

schvaľuje kúpu prevádzkovej budovy dvoch predajných stánkov Ladožská 1A, súpisné 

číslo 2583 nachádzajúcej sa na parcele C v katastri nehnuteľností číslo 4161/4 a parcela 

C katastra nehnuteľností číslo 4161/5 v katastrálnom území Jazero od vlastníka Šefcet 

Begoli narodeného: ....., bytom Štóska 735/2, 044 25 Medzev v podiele 1/1 k celku 

zapísanej na liste vlastníctva číslo 13285 do výlučného vlastníctva mesta Košice so 

sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice za celkovú kúpnu cenu 24.000 Eur. Koniec 

návrhu.  
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Schwarcz, nech sa páči do 

diskusie. 

 

p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja sa chcem opýtať, či mesto 

nechce aj odo mňa niečo kúpiť. Ako, pán povedal, že za 60 tis., tak máme v materiáli 

60 tis.. V prvom rade neviem, ako dlho vieme o tom, že potrebujeme tento priestor 

odkúpiť, ale keď štát plánuje nejakú investíciu, tak aby predišiel špekulantom, tak 

zablokuje na katastri pozemok a ponúkne majiteľom pozemkov normálnu korektnú 

sumu, ktorá je niekde medzi trhovou a aktuálne súdnoznaleckou. Neviem, či nebolo 

možné predtým, ako bol zámer a vedelo sa, že o čo ide, s  týmto človekom 

komunikovať, ale v podstate v tejto chvíli sme v takej polohe, že pán nás môže 

vydierať. Takže určite podporím návrh pána Karaffu, pretože mi to nepríde fér takto, 

aby niekto nám povedal, že za toľko to kúpi a my to za toľko aj kúpime. Som si istý, že 

tam je priestor na nejakú komunikáciu a vyjednávanie. Ďakujem pekne.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, pán poslanec. S procedúrou pán poslanec 

Karaffa.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Môj procedurálny návrh znie, aby 

sme ukončili rozpravu a slovo odovzdali návrhovej komisii.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Hlasujeme o tomto procedurálnom návrhu. 

 

Hlasovanie č. 118 -  za: 19, proti: 2, zdržali sa: 2 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Poprosím teda návrhovú komisiu, aby dala hlasovať 

o prednesenom návrhu na uznesenie v bode č. 39.  

 

p. Berberich, člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo 

v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov schvaľuje kúpu prevádzkovej 

budovy dvoch predajných stánkov Ladožská 1/A, súpisné číslo 2583 nachádzajúcej sa 

na parcele C KN číslo 4161/4 a parcela C KN číslo 4161/5 v katastrálnom území Jazero 

od vlastníka Šefcet Begoli narodený: ....., bytom Štóska 735/2, 044 25 Medzev 

v podiele 1/1 k celku zapísané na LV číslo 13285, do výlučného vlastníctva mesta 

Košice, IČO: 00691135, so sídlom trieda SNP 48/A, 040 11 Košice za celkovú kúpnu 

cenu 24.000 Eur.“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Hlasujeme o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 119 -  za: 27, proti: 1, zdržali sa: 0 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Tento návrh bol schválený. Ďakujem, kolegovia. 

- - - 

 

Bod č. 40 

Návrh na ukončenie Zmluvy o garantovanej energetickej službe v súvislosti s Mestskou 

krytou plavárňou 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 40 - Návrh ukončenie 

zmluvy o garantovanej energetickej službe a otváram k bodu diskusiu. Ak sa nikto do 
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diskusie nehlási, dávam dosť času, ďakujem. Uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú 

komisiu. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje ukončenie Zmluvy o garantovanej 

energetickej službe v súvislosti s Mestskou krytou plavárňou podľa predloženého 

návrhu.“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, hlasujeme o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 120 -  za: 27, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo schválené.  

- - - 

 

Bod č. 41 

Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Veľká Lodina z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Otváram k bodu č. 41 rozpravu. Ak sa nikto nehlási, 

ukončujem diskusiu, poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve mesta Košice, pozemok registra C-KN, časť parc. č. 131/1, 

zastavaná plocha nádvorie vo výmere 332 m² v katastrálnom území Veľká Lodina na 

LV číslo 387 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem kolegovia, hlasujeme o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 121 -  za: 28, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Tento návrh bol schválený.  

- - - 

 

Bod č. 42 

Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce formou zámeny z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou farnosťou sv. 

Dominika Savia Košice 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: V bode číslo 42 - Určujeme spôsob prevodu pozemku 

v katastrálnom území Nové Ťahanovce formu zámeny z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou farnosťou svätého Dominika Savia 

Košice. Otvára k tomuto bodu diskusiu. Ak sa do diskusie nikto nehlási, diskusiu 

uzatváram a poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného 

majetku parcely C KN číslo 3417/22 ostatná plocha o výmere 92 m² číslo 3417/24 

ostatná plocha o výmere 5 m² na LV číslo 2451 v podielovom spoluvlastníctve 15/48 k 
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celku podľa predloženého návrhu za pozemky v časti parciel C KN číslo 3618/3 

zastavaná plocha a nádvorie podľa predloženého návrhu formou zámeny z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa, ktorý je vybudovanie spevnených plôch a chodníkov v 

okolí vybudovaného kostola Rímskokatolíckej cirkvi v Mestskej časti Košice - Sídlisko 

Ťahanovce na základe projektovej dokumentácie predloženej pre stavebné konanie.“  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Hlasujeme o tomto návrhu.  

 

Hlasovanie č. 122 -  za 28, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh bol schválený.  

- - - 

 

Bod č 43 

Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. č. 6324, 6325 v k. ú. Severné mesto z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 43 - Určenie spôsobu 

prevodu pozemku p. č. 6324 a 6325 v katastrálnom území Severné mesto z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Ak sa nikto nehlási do 

diskusie, uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu. Pán poslanec Šaňa, nech sa 

páči. 

 

p. Šaňa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva 

nehnuteľného majetku mesta Košice pozemkov registra C KN v katastrálnom území 

Severné mesto v podiele 1/1 k celku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa 

predloženého návrhu.“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, hlasujme o tomto návrhu, kolegovia. 

 

Hlasovanie č. 123 -  za: 29, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo schválené.  

- - - 

 

Bod č. 44 

Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. C KN č. 4699/405 v k .ú. Terasa pre Ivana 

Kopolovets a manželku Galynu Kopolovets z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 44 a otváram k tomuto 

bodu diskusiu. Ak sa nikto nehlási do diskusie, uzatváram diskusiu a poprosím 

návrhovú komisiu. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve mesta Košice pozemku registra C KN parc. č. 4699/405, 

zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 55 metrov štvorcových v katastrálnom území 

Terasa evidovaného na LV číslo 12576 v podiele 1/1 k celku pre Ivana Kopolovets 

podľa predloženého návrhu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.“ 
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Hlasujeme o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 124 -  za: 29, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh bol schválený.  

- - - 

 

Bod č. 45 

Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Veľká Lodina pre Martinu 

Šiškovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Bod 45 – Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností, 

pozemkov v katastrálnom území Veľká Lodina pre Martinu Šiškovú z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Ak sa nikto do diskusie nehlási, 

diskusiu uzatváram a poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v 

súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu do výlučného 

vlastníctva Martiny Šiškovej rodenej Fedorovej narodenej:...., Komenského 47, Košice 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Hlasujme o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 125 -  za: 28, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo schválené.  

- - - 

 

Bod č. 46 

Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce 

pre spoločnosti MIMISO Košice s.r.o. z dôvodu hodného osobitého zreteľa 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Bod 46 - Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností, 

pozemkov v katastrálnom území Nové Ťahanovce pre spoločnosť MIMISO Košice 

s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Ak sa 

nikto do diskusie nehlási, uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľností vo 

vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu pre spoločnosť MIMISO Košice, 

IČO: 36179124 so sídlom na ulici Donská 12, Košice podľa predloženého návrhu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 126 -  za: 26, proti: 2, zdržali sa: 2 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne.  

- - - 
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Bod č. 47 

Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Grunt v lokalite Trieda KVP – Wuppertálska 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

p. Polaček, primátor mesta: Otváram bod Určenie spôsobu prevodu pozemku v katastrálnom 

území Grunt v lokalite Trieda KVP – Wuppertálska z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa. Dovoľte, aby som vám k tomuto bodu dal pár informácií. Jedná sa o výstavbu 

integrovaného bezpečnostného centra teda IBC na území mesta Košice, na pozemku, 

ktorý ešte v roku 2010 uznesením číslo 1121 zo dňa 27. 4. 2010 schválilo predaj 

pozemku pre Slovenskú republiku Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru 

za jedno euro. V tomto období, v roku 2010 bol zámer mesta Košice na tomto pozemku 

na území mestskej časti KVP postaviť hasičskú stanicu s tým, že medzitým tento 

pozemok dostal nový impulz a oslovilo nás ministerstvo vnútra s tým, že z plánu 

obnovy má záujem tento projekt oprášiť a aktualizovať ho aj zároveň o integrovaný 

bezpečnostný, bezpečnostné centrum. To znamená, stanovisko 112, ja by som to tak 

jednoducho povedal. Tým, že požiarnici alebo hasiči už dlhodobo hľadajú v meste 

Košice priestor, pretože z Požiarnickej ulici, kde je jedna hasičská stanica a potom na 

sídlisku mestskej časti Jazero v areáli TEKO druhá. Dnes už nestačia ich dosahové 

kapacity, časové kapacity v prípade nejakého problému, tak dlhodobo mali vytipovanú 

teda parcelu mestskej časti KVP v okolí Wuppertálskej ulice. Tým, že sne tento projekt 

oprášili a chceme teda postaviť na ňom 112-tku z plánu obnovy, tak sa spustila séria 

rokovaní, kedy nám čas horí a na to, aby sme mohli aktualizovať tento pozemok, tento 

projekt, potrebujeme k tomuto pozemku dokúpiť k tomu aktuálnemu z roku 2010, 

dokúpiť ešte parcelu, aby dokázali naplniť všetky regulatívy mesta, ktoré hovoria o 

zelení a všetkých regulačných mechanizmoch, ktoré súvisia s takýmto projektom. To 

znamená, tento materiál bude ešte na mestské zastupiteľstvo predkladaný raz. Dneska to 

je určenie dôvodu, určenie spôsobu prevodu pozemku a následne v najneskôr v šiestom 

mesiaci potrebujeme tento problém majetkovo právne vyriešiť, aby sme do tohto 

projektu mohli ísť. Čas je veľmi súrny, je potrebné konať rýchlo, pretože ak 

nezareagujeme na túto ponuku, túto výzvu z ministerstva vnútra, tak o tento projekt 

môžeme prísť a môže byť stavaný v úplne inom krajskom meste. So štátnym 

tajomníkom sme sa dohodli, že po tomto schválení spôsobu prevodu pozemku mesto 

Košice pristúpi k memorandu s ministerstvom vnútra, kedy sa dohodneme na spôsobe a 

ďalších mechanizmoch, ako tento, túto výstavbu zrealizovať a zároveň my sme mali 

jednu z podmienok, definitívne doriešiť aj majetkoprávne spory na kúpalisku Červená 

hviezda, pretože iste viete, že polku tohto majetku vlastní ministerstvo vnútra, polku 

mesto Košice, ale nakoľko ide o objem majetkovoprávny, ktorý je nevyrovnaný k 

tomuto pozemku, tak reflektujeme na požiadavku mestskej časti KVP pána starostu 

Lörinca, kde mestská časť má zasa záujem o pozemok, ktorý je vo vlastníctve štátu. 

Určite to vysvetlí pán starosta lepšie a teda do tohto memoranda by sme dali nie 

kúpalisko Červená hviezda, ale tento pozemok. To je približne vo výmere a cene veľmi 

podobný tomuto. Čiže takýto nejaký mechanizmus bude. V tomto memorande sa 

zároveň mesto Košice zaviaže v súčinnosti k rôznym architektonickým záležitostiam 

k veciam, ktoré potrebujú dostať akceleráciu a opäť zvýhodniť môžu tento projekt pred 

inými, aby sme dobehli stratený čas a dokázali z plánu obnovy získať zdroje potrebné 

na výstavbu tohto Integrovaného bezpečnostného centra a zároveň dobudovať pre 

hasičský zbor ich novú centrálu. Ďakujem pekne. Pán poslanec Lörinc, máte slovo.  

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem. Stanovisko mestskej časti som poslal všetkým poslancom 
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v e-maile, ale medzičasom prebehol rozhovor medzi mnou a pánom riaditeľom 

magistrátu, ktorý mi objasnil postoj a aby som nezdržiaval, zámerom je vymeniť tento 

pozemok, ktorý požaduje Slovenská republika za iný pozemok, ktorý je momentálne 

v Braund Field v centre mestskej časti medzi rímskokatolíckym kostolom 

a poliklinikou. Čiže jedná sa o centrálnu časť, kde vedia vzniknúť zmysluplné projekty 

pre obyvateľov. Tento pozemok je mierne, ale väčší ako ten pozemok, ktorý požaduje 

Slovenská republika. Pán riaditeľ ma informoval, že keďže je to dvojkolové, tak v tom 

memorande sa to bude riešiť. Tento postup je pre mestskú časť prijateľný. Ďakujeme im 

pekne za spoluprácu a poprosím ešte, keď budú známe nejaké bližšie detaily, sme 

pripravení pomôcť, aby to bolo úspešné, aby sme dosiahli win-win dohodu a informujte 

nás, aby sme vedeli informovať aj občanov mestskej časti. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Horenský. 

 

p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Taktiež nechcem zdržiavať. Nadviazal by som na 

kolegu, pána poslanca Lörinca, V podstate tento pozemok je dlhodobo nevyužívaný 

a naša mestská časť si vie predstaviť niekoľko projektov v rámci tohto územia, ktoré je 

dlhodobo nevyužité, takže bol by som rád, ak by zámena prešla práve medzi týmito 

parcelami a pozemkami. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Jakubov. 

 

p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Len kratučko. Odporúčam, aby sme podporili 

tento projekt. Je to dlhodobý zámer Krajského hasičského a záchranného zboru a teraz 

konkrétne by sa na to našli finančné prostriedky aj pre funkčnosť záchranného zboru a 

samozrejme aj pre bezpečnosť občanov mesta je to veľmi rozumný a dobrý projekt. 

Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Do diskusie sa nik ďalší nehlási. Uzatváram 

rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.  

 

p. Šaňa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade 

s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného 

majetku mesta Košice podľa predloženého návrhu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte. Pardon. Stop. 

Stop. Zastavujem hlasovanie. Uznesenie je v poriadku. Budeme ešte uzatvárať 

memorandum so samotným ministerstvom a následne bude ďalšie. Tá znamená nie je 

súčasťou. Nevadí. Vykonzultované. Je to v poriadku, pokračujeme ďalej. Pardon. Čiže 

návrhová komisia, prosím, ohláste návrh ešte raz, aby v tom nebol zmätok a ideme ešte 

raz hlasovať. Nie je dôvod meniť, len kolegyne sa vystrašili kvôli tomu memorandu. 

 

p. Šaňa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 

príslušných právnych predpisov schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného 

majetku mesta Košice podľa predloženého návrhu z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 127 -  za: 29, proti: 0, zdržal sa: 1 
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p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne.  

- - - 

 

Bod č. 48 

Prevod nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Južné Mesto pre vlastníkov bytov v bytových 

domoch Milosrdenstva 8, Brezová 3, Rastislavova 24 a 26 z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod číslo 48. Nakoľko ja mám ešte pracovné 

povinnosti, pán námestník vás bude ďalšími bodmi sprevádzať. Ďakujem pekne.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Bod číslo 48 - Prevod nehnuteľností v 

katastrálnom území Južné mesto pre vlastníkov bytov v bytových domoch na ulici 

Milosrdenstva 8, ulici Brezová 3, ulici Rastislavova 24 a 26 z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu diskusiu. V minulosti to bol veľmi 

diskutovaný bod, ale ako vidím, dnes nie je záujem diskutovať na túto tému. Uzatváram 

týmto diskusiu, poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje prevod pozemkov parciel registra 

C KN číslo 1244/1, 1256/1 a 1257/1 podľa predloženého návrhu pre vlastníkov bytov 

Milosrdenstva 8, Brezová 3, Rastislavova 24 a Rastislavova 26 do podielového 

spoluvlastníctva z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je majetkovo právne 

vysporiadanie pozemkov vnútroblokového dvoru za cenu 1 €/za meter štvorcový 

nasledovne: ulica Milosrdenstva 8 podľa LV 12125 podľa predloženého návrhu, ulica 

Brezová 3 podľa listu vlastníctva 13078 podľa predloženého návrhu, ulica Rastislavova 

24 LV 12243 podľa predloženého návrhu a ulica Rastislavova 26 LV 12242 podľa 

predloženého návrhu.“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Hlasujeme, kolegovia. 

 

Hlasovanie č. 128 -  za: 27, proti: 0, zdržali sa: 3 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh bol schválený.  

- - - 

 

Bod č. 49 

Prevod pozemku – časti parc. C KN č. 3342/1 v k. ú. Letná pre spoločnosť VIG Home, 

s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 49 a otváram k tomuto 

bodu diskusiu. Ak sa do diskusie nikto nehlási, diskusiu tým pádom uzatváram a 

poprosím teda návrhu komisiu. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prevod časti pozemku registra 

C KN parc. č. 3342/1, novovytvorenej parc. č. 3342/44, zastavané plochy a nádvoria 

s výmerou 15 m² v katastrálnom území Letná v podiele 1/1 k celku evidovaného na LV 

číslo 11620 do výlučného vlastníctva spoločnosti VIG Home s.r.o. podľa predloženého 
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návrhu za kúpnu cenu 1.905 Eur z dôvodu hodného osobitného zreteľa.“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Kolegovia, hlasujeme o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 129 -  za: 24, proti: 1, zdržali sa: 5 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Keďže je to z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

neprešlo to, lebo 25 hlasov je potrebných na to, aby tento materiál prešiel. Bod číslo 49 

teda nebol schválený.  

- - - 

 

Bod č. 50 

Prevod hospodárskej budovy v k. ú. Košická Nová Ves v lokalite ulice Ku Gederu 

pre Tomáša Hupperta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 50 - Prevod hospodárskej 

budovy v katastrálnom území Košická Nová Ves v lokalite ulice Ku Gederu pre Tomáša 

Hupperta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Hlási 

sa niekto do diskusie? Ak sa nikto nehlási do diskusie, uzatváram diskusiu a poprosím 

teda návrhovú komisiu. Návrhovú komisiu. Pán Špak, ste sa hlásil? Ale ja už som 

uzavrel, ako dávam dostatočný čas. Už poprosím. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prevod vlastníctva nehnuteľného 

majetku mesta Košice - hospodárskej budovy podľa predloženého návrhu do výlučného 

vlastníctva pre Tomáša Hupperta z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa 

predloženého návrhu.“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, kolegovia, hlasujeme o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 130 -  za: 26, proti: 0, zdržali sa: 3 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Tento návrh bol schválený. 

- - - 

 

Bod č. 51 

Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy v k. ú. Kostoľany nad Hornádom, 

Malá Lodina a Furča pre Mestské lesy Košice a. s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 51 - Prenájom lesného 

majetku, lesnej a ostatnej pôdy v katastrálnom území Kostoľany nad Hornádom, Malá 

Lodina a Furča z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s.. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. Pán poslanec Špak, nech sa páči. Prosím zapnite pána 

poslanca Špaka.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Tak, ďakujem za slovo. Chcem poprosiť, sú to osobité zretele, to je 

prvá vec, aby sme naozaj tu boli tak, ako nás treba. Druhá, čo som už hovoril dnes. 

Prosím komisiu, ktorá toto prešla a má z toho jasné uznesenie, jednoducho stručne 

povedať: áno, prešli sme to, áno, súhlasíme. Lebo, nechcem hovoriť za vás, ale za seba 

poviem, že 56 bodov a desať dní nemám šancu každý jeden si naštudovať. A ten jeden 
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hlas čo pred chvíľou chýbal a tie možno, mesiace, mesiace roboty tu na magistráte, 

zároveň komisií a tak ďalej, sme mohli pomôcť tejto veci. Pamätáte si trampolíny. 

Poprosím. Ďakujem.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec, materiály nie sú až také 

rozsiahle, podľa môjho osobného názoru a je to tu jasne uvedené, aké je stanovisko 

komisie. Ak sa nikto ďalší nehlási do diskusie, poprosím teda návrhovú komisiu o, 

uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prenájom pozemkov registra 

C KN parc. č. 566/4 podľa predloženého návrhu. Parcela č. 245/4, parcela č. 328/3 

podľa predloženého návrhu. Parcela 3679/12, 3680/3, 3681/6 podľa predloženého 

návrhu pre Mestské lesy Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa 

predloženého návrhu.“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, hlasujme o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 131 -  za: 30, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh bol schválený.  

- - - 

 

Bod č. 52 

Navýšenie výmery prenajatej plochy v k. ú. Nové Ťahanovce pre Mestskú časť Košice – 

Sídlisko Ťahanovce za 1 €/rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 52 a otváram k tomuto 

bodu diskusiu a zároveň chcem pogratulovať mestskej časti, že uspela v tomto projekte. 

Nech sa páči, pán poslanec Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán viceprimátor. V prvom rade 

veľmi pekná vďaka každému, ktorý dal svoj vzácny hlas, každý deň a hlasoval za toto 

ihrisko, sedemdesiattisícové ihrisko K Park. Tak isto sme poďakovali všetkým, ktorí 

hlasovali za žihadielko, detské ihrisko žihadielko a v tom istom priestore by som 

povedal, sa bude nachádzať aj skejt park. Robíme na tom, pracujeme na tom, vlastne už 

čo sa týka tých pozemkových vecí. Ako vidíte, dnes tu budeme schvaľovať ten vzťah 

k pozemku, no a zároveň potom ako siete a ďalšie náležitosti to už je na samospráve, 

aby sme to dotiahli až do stavu realizácie, stavebného povolenia a realizácie. Veľmi 

veľká vďaka ešte raz, ďakujem každému, ktorý dal vzácny hlas.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Djordjevič s faktickou 

na pána poslanca Ihnáta. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán námestník, rovnako sa pripájam a ďakujem 

každému občanovi, ktorý hlasoval za toto ihrisko v okrese Košice I, ale chcem naozaj 

pochváliť pána starostu Ihnáta a musím to takto čestne povedať, že on každý večer mi 

poslal kontrolnú otázku, buď esemesku alebo cez messenger, že hlasoval si? Čiže ja 

neviem si predstaviť, že koľko on hodín tomu venoval, takže veľká poklona a dúfam, že 

najbližšie dajaké iné sídlisko podporíme. Ďakujem. 
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Dúfajme, že pán poslanec nevie o tom, 

komu posielame esemesky. Uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje navýšenie výmery prenajatej 

plochy v katastrálnom území Nové Ťahanovce pre Mestskú časť Košice - Sídlisko 

Ťahanovce za účelom realizácie vybudovania verejného multifunkčného športoviska, 

športového ihriska K Park podľa predloženého návrhu z dôvodov hodného osobitného 

zreteľa, ktorým bude verejný charakter stavby realizovanej sponzorsky spoločnosťou 

Kaufland Slovenská republika, Trnavská cesta 41/A, Bratislava.“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Hlasujeme o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 132 -  za: 30, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Materiál bol schválený.  

- - - 

 

Bod č. 53 

Prenájom pozemkov pod stavbou v k. ú. Terasa pre Mestskú časť Košice – Západ 

(vlastníka stavby) z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 53 - Prenájom pozemku 

pod stavbou v katastrálnom území Terasa pre Mestskú časť Košice – Západ, vlastníka 

stavby, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Pokiaľ 

sa nikto nehlási, uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prenájom pozemku registra C KN 

parc. č. 3009/32 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 146 m² v katastrálnom území 

Terasa podľa predloženého návrhu pre Mestskú časť Košice - Západ z dôvodov 

hodného osobitného zreteľa, ktorým je rekonštrukcia budovy na uvedenom pozemku za 

účelom poskytovania nekomerčných služieb obyvateľom.“  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Hlasujeme o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 133 -  za: 30, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Držíme palce mestskej časti Západ s nekomerčnými 

aktivitami v danej budove.  

- - - 

 

Bod č. 54 

Predaj pozemku pod stavbou v k. ú. Nižný Klatov pre Jarmilu Mochnáčovú 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 54 a otváram k tomuto 

bodu diskusiu. V prípade, že sa nikto do diskusie nehlási, uzatváram diskusiu a 

poprosím návrhovú komisiu o návrh. 
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p. Šaňa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 

príslušných právnych predpisov schvaľuje prevod pozemku registra C KN parc. č. 575/2 

zastavené plochy a nádvoria s výmerou 43 m štvorcových v katastrálnom území Nižný 

Klatov vo vlastníctve mesta Košice, podiel 1/1 k celku, list vlastníctva číslo 1538 do 

výlučného vlastníctva Jarmily Mochnáčovej, rodenej Mihálkovej, dátum narodenia:...., 

bytom Wupertálska 2, Košice za kúpnu cenu 1.720 Eur.“  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Hlasujem o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 134 -  za 27, proti: 0, zdržali sa: 3 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh bol schválený.  

- - - 

 

Bod č. 55 

Priamy predaj pozemku v k. ú. Myslava pre PeadDr. Štefana Lukácsa a manželku Ing. 

Agnesu Lukácsovú 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 55 priamy predaj pozemku 

v katastrálnom území Myslava pre Štefana Lukácsa a manželku Ing. Agnesu 

Lukácsovú. Otváram k tomuto bodu diskusiu. V prípade, že sa nikto do diskusie nehlási, 

uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje priamy predaj pozemku parcely 

registra C KN číslo 3865 vo výmere 45 m², druh - lesný pozemok v katastrálnom území 

Myslava vo vlastníctve mesta Košice, zapísaný na LV číslo 965 do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov Štefana Lukácsa a manželku Ing. Agnesu Lukácsovú, 

rodenej Kolibárovej podľa predloženého návrhu za kúpnu cenu 3.270 Eur.“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Hlasujeme o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 135 -  za: 28, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh bol schválený.  

- - - 

 

Bod č. 56 

Prevod nebytových priestorov – garáži na ul. Železiarenská č. 40 a 44 v k. ú. Šaca 

formou dobrovoľnej dražby 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 56 - Prevod nebytových 

priestorov, garáží na ulici Železiarenská číslo 40 až 44 v katastrálnom území Šaca 

formou dobrovoľnej dražby. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Ak sa nikto do diskusie 

nehlási, uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje prevod nehnuteľností, štyroch 

nebytových priestorov - garáží v bytovom dome na ulici Železiarenská číslo 40, 42, 44 

súpisné číslo 486 nachádzajúci sa na pozemku parcela zapísaná v registri C KN číslo 
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945 zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Šaca, nehnuteľnosti vedené na 

LV číslo 1728 formou dobrovoľnej dražby jednotlivo a to: po 1.) nebytový priestor číslo 

1 garáž s výmerou 17,33 m² podľa predloženého návrhu za minimálnu kúpnu cenu 

5.700 Eur, po 2.) nebytový priestor číslo 2 garáž s výmerou 18,67 m² podľa 

predloženého návrhu za minimálnu kúpnu cenu 5.950 Eur, po 3.) nebytový priestor 

číslo 3 garáž s výmerou 17,63 m² podľa predloženého návrhu za minimálnu kúpnu cenu 

6.600 Eur a po 4.) nebytový priestor číslo 4 s výmerou 18,37 m² podľa predloženého 

návrhu za minimálnu kúpnu cenu 6.850 Eur.“ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Lörinc. Omyl. Ok. Poprosím teda 

kolegovia, hlasujeme o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 136 -  za: 28, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Návrh bol schválený. 

- - - 

 

Bod č. 57 

Interpelácie poslancov MZ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu číslo 57 - Interpelácie poslancov 

mestského zastupiteľstva. Nasledovať budú body Dopyty poslancov mestského 

zastupiteľstva, bod Rôzne. Chcem poprosiť kolegov poslancov, interpelácie, dopyty 

môžu zaslať aj formu e-mailu na referát samosprávnych orgánov. Otváram teda 

diskusiu, nech sa páči.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem, až teraz som zapnutý, ďakujem pekne. Pán 

viceprimátor, mám jednu interpeláciu, ktorú som už odovzdal organizačnému. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: K téme krytá plaváreň, ako na sídlisku Ťahanovce. Takže tá 

interpelácia je podaná, ďakujem.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Grega, nech sa páči. 

 

p. Grega, poslanec MZ: Ja by som sa, teda interpelujem na vedenie, na pána primátora, kedy 

už konečne bude opravený prechod na Kováčskej ulici. Pred dvanástimi apoštolmi je 

v totálne dezolátnom stave už niekoľko mesiacov a myslím si, že to robí ten, teda hádže 

to zlé svetlo na centrum mesta a na najkrajšiu mestskú časť, ako niektorí vravia.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, pán poslanec. Úprimne sa pripájam k vašej 

interpelácii a bude ma zaujímať táto odpoveď aj od našich odborných referátov. Ak tu 

nie sú žiadne ďalšie interpelácie, uzatváram tento bod. 

- - - 

 

Bod č. 58 

Dopyty poslancov MZ 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prechádzame k bodu 58 - Dopyty poslancov. Nech sa 
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páči, otváram diskusiu. Ak sa nikto nehlási v tomto bode, pán poslanec Ihnát, nech sa 

páči. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Chcem sa spýtať, pán viceprimátor, jednu vec. My sme mali rozrobenú 

vec aj s ÚHA mesta Košice, čo sa týka Magnezitárskej ulice s prepojením s Americkou 

triedou. Niekde to tam leží jednoducho. Pán Ing. Baran povedal, že sa tomu bude 

venovať. Verím tomu, že ma počuje a začne sa tomu intenzívne naozaj venovať alebo 

ho navštívim ja osobne potom. Ďakujem veľmi pekne.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Poprosím pán poslanca a starostu Ihnáta, aby... 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Nie, nie, nie pracovne som myslel, navštívim ho, hej. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Aby to formoval do podoby dopytu alebo interpelácie 

a tento zaslal, ak ho zaujíma naozaj odpoveď na túto otázku. Týmto uzatváram bod 

dopyty.  

- - - 

 

Bod č. 59 

Rôzne 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Bod č. 59 – Rôzne. Nech sa páči, pán poslanec 

Karaffa. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel využiť tento bod, tento 

priestor na to, aby som sa verejne ospravedlnil. Týmto sa chcem ospravedlniť Ing. arch. 

Jane Koreňovej za to, že som v rámci svojho vystúpenia na XXVI. rokovaní mestského 

zastupiteľstva 17. decembra 2021 nemiestne a nepravdivo spojil jej pôsobenie na Útvare 

hlavného architekta mesta Košice s jej osobným mimoprofesným životom. Navyše 

hodnotením z mojej strany neprimeraným a nevhodným spôsobom. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec ešte vydržme 

chvíľku pozornosti, kolegovia. Pán poslanec Lipták, nech sa páči. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja mám jednu otázočku. Je to taká zvláštna, ale 

opýtam sa. Na Južnej triede boli kedysi verejné toalety a potom ich niekto záhadnou, 

záhadným spôsobom dostal tieto pozemky s tým, že tam vybuduje verejné toalety 

a výsledok je tam, že je tam nejaká obchodná prevádzka, ktorá sa dáva do prenájmu a 

verejné toalety nefungujú. Takže sa chcem opýtať, kedy tie verejné toalety budú 

otvorené. Lebo mne to tam trošku smrdí, preto sa tak pýtam. Na Južnej triede, ako je 

domov dôchodcov, ako je hotel Centrum. 

 

p. Čop, riaditeľ magistrátu: Registrujeme tento problém. Bol na túto skutočnosť upozornený 

stavebný úrad a ten pred samotnou kolaudáciou bude kontrolovať, či bol naplnený účel 

alebo vlastne zadanie, na základe ktorého bolo vystavené stavebné povolenie. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. S faktickou pán poslanec Blanár. 

 

p. Blanár, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel tuná nejakú 

informáciu ohľadom tohto dať. Naozaj, k tomuto objektu, k bývalým verejným toaletám 
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bolo vydané stavebné rozhodnutie s tým, že má to byť cukráreň s nadstavbou a v 

podzemí tie toalety sú a majú byť verejne prístupné. Daná prevádzka momentálne 

neslúži svojmu účelu. Zatiaľ nie je otvorená. Tá cukráreň tam nie je. Čiže je to 

zatvorené. Takže áno, pokiaľ to bude otvorené, má to byť verejne prístupné. Tak sme to 

odsúhlasovali aj u nás na mestskej časti. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Práve preto sme tam k tomu informovali 

stavebný úrad, aby sa zaoberal touto záležitosťou. Pán poslanec Djordjevič, nech sa 

páči. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ospravedlňuje sa, pán námestník. Boli niektoré veci 

medializované a úplne sa nehodili v iných bodoch a keďže som nechcel, aby mi aj bolo 

odobraté slovo. Najprv jedna menej pálčivá vec, ale podstatná, preto to poviem iba tak 

verejne, žiadne uznesenie, lebo v bode rôzne sa nemôže. Takže jedna je tá, že ozývajú 

sa mi občania centra, nielen podnikateľské subjekty vlastniace budovy, ale aj ľudia, 

ktorí samozrejme aj podnikajú v centre, ale aj vlastne vlastnia tam budovy, aj samotní 

rezidenti hlavne z centra, z centrálnej mestskej zóny, že mesto Košice úplne de facto 

zrušilo tie rezervačky. No a nezrušilo ich len pre občanov, zrušilo ich pre všetky 

inštitúcie, pre Ústavný súd, pre políciu, pre záchrannú službu, proste komplet všetky, čo 

boli. Takže ja len takto verejne hovorím, že je dopyt po tom a prídem, keď bude tých 

návrhov viac aj na komisiu dopravy, aby sme niečo kompromisné riešili, keď bude 

vôľa. Druhá vec je tá, ktorá bola medializovaná. To znamená, VZN, ktoré sme schválili 

a určite nikto z nás nechcel ublížiť premonštrákom a tak isto ani to nie som stotožnený s 

ich útočným vyjadrením na vedenie mesta. Na vedenie mesta, lebo keď kritiku, tak 

zaslúžili sme si všetci dvadsiati siedmi myslím, že sme hlasovali, len piati sa zdržali, 

takže každý z nás odsúhlasil materiál pri vjazde, pri... A niekto to nepočúva, tak kľudne 

choďte domov. Už nebude sa hlasovať.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Poprosím. Poprosím, páni poslanci, dámy poslankyne. 

Máme 21 zasunutých kariet. Ak dám teraz prezenciu, aby sme nemali problém. 

Nechajte prosím dokončiť pána poslanca a ešte dvoch poslancov. Ďakujem. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Prosím vás, keď chceme vyriešiť jednu výnimku, tak je potrebné 

zmena VZN-ka. To znamená pre ľudí, ktorí majú priestory na Univerzitnej ulici, to 

znamená, Premonštrátska cirkev alebo proste premonštráti. Tak samozrejme nedávať si 

odkazy cez média. Ja s tým vôbec nie som stotožnený, ale keď chceme vyriešiť, tak 

riešme to a túto výnimku im udeľme ako legálne. Hej. To je všetko. Čiže v podstate dve 

veci. Rezervačky a premonštráti. Zaoberať sa tým komisia. Nič iné. Ďakujem.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, pán poslanec. Ku tej druhej veci v utorok je 

zvolané pracovné stretnutie práve s touto organizáciou, aby sme si tieto veci prešli. Mňa 

osobne veľmi mrzí tie medializované vyjadrenia, ktoré z ich strany padli. Naša snaha 

bola v posledných dňoch veľmi intenzívna pre to, aby sme si vôbec za ten rokovací stôl 

sadli a ja budem rád, keď sa to podarí, a budeme hľadať riešenie. Pán poslanec Karabin, 

nech sa páči. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne, kolegovia. Dve veci - 2. apríla MČ Košice - Pereš 

občianske združenie Pomoc Perešu v spolupráci so spoločnosťou Kosit organizuje 

upratovanie perešského lesíka. 2. apríl, sobota o 9:00 hod.. Združenie zabezpečí 

štvorkolku, vozík. Ideme pratať. Kto príde, bude zabezpečený guláš. Ak máte záujem, 
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nahláste sa. Dáme guláš aj vám. Jedna vec a druhá vec je. V starom roku bolo 

nepríjemne očiernené miestne zastupiteľstvo v Pereši v súvislosti s prenájmom budovy 

na Krompašskej 54. Moji poslanci ma poprosili, aby som prečítal týchto 5 viet. 

Poslanec Daňo, Daňo vlastne, čo povedal. Keď sa to celé schvaľovalo na mestskom 

zastupiteľstve, celé miestne zastupiteľstvo v Pereši na nemenovanej komisii, teda 

majetkovej komisie mesta Košice bolo obvinené, že sme pseudo nesociálni ľudia, takže 

poprosil by som na najbližšom zastupiteľstve prečítať uznesenie, že sme Ukrajine 

mestská časť Pereš schválili 3.000 Eur, že tí pseudo sociálni ľudia schválili Nadácii 

Dedo na pomoc Ukrajine sumu 3.000 Eur. Lebo táto Nadácia Dedo sa zaoberá 

rovnakým zámerom ako nadácia, ktorá od mesta Košice Úsmev ako dar dostala túto 

budovu, takže tí pseudo sociálni poslanci miestneho zastupiteľstva schválili takúto 

finančnú sumu z tohto rozpočtu, ktorý máme. Podotýkam, to je skoro jedno percento 

z nášho rozpočtu. Takže si myslím, že títo pseudo sociálni poslanci zaujali až 

prekvapivo sociálny postoj. Ďakujem. S tým sa stotožnili všetci kolegovi, miestni 

poslanci, ktorí boli tu očiernení niekým, že sme nehumánni, nesociálni a tak ďalej. 

Takže tí nehumánni schválili 3.000 Eur. Ja sa pýtam, čo ostatní poslanci na miestnych 

zastupiteľstvách a čo schválilo mesto Košice? 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: S faktickou pán poslanec Gibóda na pána poslanca 

Karabina. 

 

p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec, mesto Košice, bol ste toho 

súčasťou, online zasadnutia, schválilo dosť výraznú pomoc a pracuje na pomoci 

obyvateľom aj utečencom. A myslím si, že to, na čo sa poukazovalo je, že netreba 

schvaľovať pomoc iba mimo svojho územia, ale pomáhať sociálne aj na území danej 

mestskej časti a aj o tom bola asi tá diskusia. A na záver, pán poslanec Karabin, 

reagujem faktickou na vás. Bolo by úctivé, keby ste mi vyjadrili k tomu úctu a počúvali, 

keď na vás niekto faktickou reaguje, pán poslanec. Predniesol ste aktivitu vášho 

občianskeho združenia a ja som už nemal možnosť sa v diskusii k tomu vyjadriť, len 

viete, keď hovoríte, že je to Občianske združenie Pomoc Perešu a na jeho webstránke 

prezentujete svoju politickú prácu, tak človek sa rovnako, ako to predniesol poslanec 

Rovinský zamýšľa nad tým, na čo slúži to občianske združenie. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Ihnát, nech sa páči.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne, pán viceprimátor. Pán 

starosta Karabin a mestský poslanec spomenul brigádu. My zajtra na sídlisku 

Ťahanovce taktiež máme ako brigádu alebo dobrovoľnícku činnosť zvolanú na 8:30 v 

areáli bývalého skejt parku, aby sme očistili naše okolie. Kto chce, aj zo sídliska 

Ťahanovce alebo z okolitých častí, môže sa zúčastniť. Takže ste pozvaní, bude aj 

občerstvenie. Fakt dobrá nálada a myslím si, že taký dobrý pocit z dobre vykonanej 

práce. Takže nech sa páči. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Lipták, nech sa 

páči. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Čiže ja poprosím môj obľúbený stavebný úrad, možno mi odpíše, s 

tými priestormi, ktoré sú na Južnej triede, že kedy budú otvorené tie verejné toalety. 

Mne ide o princíp, lebo som povedal, že mňa celá tá záležitosť tam - nejak nevonia. Ak 

nebude tam sprevádzkovaná prevádzka alebo je daná do prenájmu, že sa hľadá 
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prevádzkovateľ a nebude sprevádzkovaná celý rok, že či budú tie verejné toalety 

otvorené, lebo to sú dve veci rôzne. A tretia vec ma zaujíma, poprosím o odpoveď, kto 

schválil tie číre sklá zase na tú presklenú škatuľu, ktorá sa tam urobila bez ochranných 

prvkov a je to presne pri stromoradí, kde sú staré stromy. Všetci tu rozprávame zelené 

mesto, aj tak postavíme taký prvok presne tam, kde je najväčšia pravdepodobnosť toho, 

že tam budú nalietavať vtáky do toho. Čiže poprosím písomnú odpoveď od toho, prečo 

tam nie sú bezpečnostné sklá, bezpečnostné prvky proti nárazom. Díky.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, máte niekoľko možností. Buď 

interpolácia dopyt, ale kľudne napíšte email na pani Kramárovú, mňa dajte prosím do 

kópie, formulujte tam tie otázky. Aj mňa bude zaujímať - tie otázky. Toto je bod rôzne, 

toto nie sú interpelácie, ani dopyty. Prosím, rešpektujme rokovací poriadok a postupy, 

ktoré tu sú. Ak máte sťažnosť na mestom riadený alebo mestský stavebný úrad, potom 

sú mu nadriadené inštitúcie, ktorým sa môžete sťažovať. Ďakujem. Pán poslanec 

Petrovčik, nech sa páči. 

 

p. Petrovčik, poslanec MZ: Ďakujem. Pán námestník, chcem len poprosiť. Máme taký 

problém dlhodobý. My písomne sme už na to aj upozorňovali magistrát a pán riaditeľ 

mi asi dá za pravdu, pán riaditeľ magistrátu. V rámci toho parkovania sa pripájam 

k predrečníkovi pánovi poslancovi Djordjevičovi. Mali by sme vážne tam urobiť, 

zohľadniť, že niektorí ako dominikáni majú ozaj v svojich majetkoch, areáloch, 

potrebujú proste vjazd a tým pádom sme im znemožnili tento vjazd do ich dvorov, takže 

toto len tam sa ozaj stala chyba a poďme to napraviť. Ja sa skôr chcem venovať 

Alžbetinej ulici. Konkrétne je tam rezervačka podľa zmlúv, ktoré mi predložil U. S. 

Steel, tak majú zmluvu s EEI, kde majú prenajatých 6 parkovacích miest 

rezervovaných, dokonca, myslím leta. Priamo na parkovacích miestach majú, ale 

sústavne dávajú všelijaké zábrany. My už sme ich trikrát odstránili. Štvrtýkrát už ma to 

nebaví. Takže ja by som chcel poprosiť takto oficiálne, aby si príslušný parkovací 

referát urobil poriadok na tejto ulici a aby nemusel starosta sústavne chodiť pratať. 

A ďalšia vec je tam, že zmluvne to nejako nesedí. Dopravné značenie zvislé hovorí 

o úplne inej firme ako zmluva o nájme a rezervácií týchto parkovacích miest. Takže toto 

je jeden problém. Ďalších problém, ktorý chcem poukázať v rámci bodu rôzne, budem 

stručný. Chcem aby, lebo nie všetci asi kolegovia poslanci sú informovaní, čo sa udialo 

včera na kúpalisku Červená hviezda. Včera som vlastne, bol mi zakázaný vstup ako 

starostovi mestskej časti v rámci kúpaliska Červená hviezda mi štyria mestskí policajti, 

ma zastavili, že majú pokyn nevpustiť ma na kúpalisko Červená hviezda. Ja sa pýtam, či 

je toto normálne. Ja som niesol pomoc a ja som mal zakázaný vstup včera na kúpalisko 

Červená hviezda. Čiže budeme žiadať písomné stanovisko, na základe koho pokynu 

konali mestskí policajti a tak hore hore hore až, aby sme vedeli, lebo toto je nonsens, čo 

sa včera stalo. To nemá obdobu. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, tu ste v bode rôzne. To by malo byť asi 

v bode interpelácie. 

 

p. Petrovčik, poslanec MZ: Takže len toľko, aby aj kolegovia boli informovaní o tejto udalosti 

a zároveň chcem pripomenúť, že guláš včera sme už museli ukončiť, ale dnes už sa vo 

veľkom varí. Takže všetkých pozývam. A je celkom chutný. Som ho pred dvoma 

hodinami ochutnal. Takže držím poľovníckemu združeniu Lovena prsty a poďme na 

guláš.  
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, pán poslanec Stanko, nech sa páči.  

 

p. Stanko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja už len na záver chcem kolegov pozvať na dve 

akcie - 5.5. bude benefičný koncert Mier svetu, kde bude zbierka pre otca Gombitu 

Oáza na pomoc Ukrajine a 25.9. bude anketa Osobnosti Košíc. Čitateľská anketa 

v spolupráci s časopisom Slovenka a Košice Grátis. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Ak sa nikto ďalší do diskusie nehlási, 

ukončujem bod rôzne. 

- - - 
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Záver rokovania 

 

Námestník primátora mesta Košice Marcel Gibóda skonštatoval, že týmto sa ukončil 

program mestského zastupiteľstva a poďakoval ešte raz všetkým poslankyniam, aj poslancom 

mestského zastupiteľstva, ktorí sa zúčastnili na rokovaní mestského zastupiteľstva. 

Vyhlásil XXVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach za ukončené.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Marcel Čop       Ing. Jaroslav Polaček 

riaditeľ Magistrátu mesta Košice     primátor mesta Košice  
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