
1 

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

 

Zápisnica 

z XII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 

zo dňa 20. - 21. februára 2020 

 

Prítomní: podľa prezenčných listín  

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 20. februára 2020 otvoril a viedol 

primátor mesta Košice Ing. Jaroslav Polaček vo veľkej zasadačke v budove Magistrátu mesta 

Košice. 

 

Úvod rokovania 

 

p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, otváram XII. 

zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom vás všetkých vítam. V súčasnosti je 

prezentovaných 25 poslancov. Tí, ktorí ešte ste sa neprezentovali, prosím, urobte tak 

teraz. Konštatujem, že bolo prezentovaných 31 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina 

všetkých poslancov. 

- - - 

 

Návrhová komisia  

 

p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, prejdime k programu 

zasadnutia, ktorý ste dostali v pozvánke. 

Prosím predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich zástupcov do návrhovej 

komisie. Nech sa páči, otváram rozpravu. Nech sa páči, pán poslanec Strojný. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Vážené kolegyne, vážení kolegovia a všetkým dobrý deň. Ja 

navrhujem pána Karaffu, ak teda bude chcieť, pána poslanca Karaffu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Je nejaký ďalší návrh? Pán poslanec Karaffa, 

nech sa páči. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Dobré ráno, je nás tu 41. Ja tam nemusím sedieť vždy, takže 

neviem. Pokiaľ dvihne ruku nejaký odvážlivec, tak mu dám priestor, ak nie, tak 

v záujem zachovania, teda bezproblémového priebehu rokovania si tam opäť sadnem, 

ale rád by som dal možnosť niekomu inému. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec, ja si myslím, že vykonávate svoju 

prácu dobre, ale viem, že je to naozaj náročné. Nech sa páči, pán poslanec Rusnák. 

 

p. Rusnák, poslanec MZ: Ja si dovolím navrhnúť pánov poslancov Berbericha a Filipka. 

Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Sú ešte nejaké doplňujúce návrhy? Ak nie, 

dávam hlasovať o návrhoch pánov poslancov, predsedov poslaneckých klubov o 

návrhovej komisii v zložení pán poslanec Karaffa, pán poslanec Berberich, pán 

poslanec Filipko. Nech sa páči, prosím, hlasujeme o týchto návrhoch. 
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Hlasovanie č. 1 -  za: 34, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

p. Polaček, primátor mesta: Oznamujem, že na tomto zasadnutí mestského zastupiteľstva bude 

návrhová komisia pracovať v zložení: pán poslanec Karaffa, pán poslanec Berberich 

a pán poslanec Filipko. Zároveň žiadam členov návrhovej komisie, aby zaujali svoje 

miesta vo vyhradenom druhom rade. Ostatným poslancom oznamujeme, aby svoje 

návrhy k jednotlivým bodom programu rokovania predkladali písomne tejto návrhovej 

komisií po ústnej informácií prítomných poslancov. 

- - - 

 

Overovatelia zápisnice: p. Iveta Adamčíková a PhDr. Róbert Schwarcz  

- - - 

 

K programu rokovania 

 

p. Polaček, primátor mesta: V súlade s novelou zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení 

budeme najprv hlasovať o programe ako bol uvedený v pozvánke a následne bude 

možnosť tento program meniť. Nech sa páči, hlasujeme o programe ako bol predložený. 

 

Hlasovanie č. 2 - za: 36, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Teraz otváram rozpravu k návrhu programu, ktorý bol uvedený 

v pozvánke. Prosím vaše návrhy, ktoré sa týkajú vypustenia, resp. zmeny poradia 

bodov. Nech sa páči, otváram diskusiu o vypustení, resp. zmeny poradia bodov. Pán 

poslanec Hlinka, nech sa páči. 

 

p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem pán primátor, takže ja mám v tomto bode návrh na zmenu 

poradia prerokovaných bodov a to konkrétne myslím si, že bod číslo 32 podľa pozvánky 

je celkom nakoniec zaradený pred dopytmi a záverom, takže si myslím, že rozpočet 

mesta na tento rok patrí medzi najdôležitejšie body, nielen dnešného rokovania, ale 

celého roka. Preto myslím si, čiže by mal mať prioritu a odporúčam a navrhujeme 

zmenu poradia tohto bodu pôvodne označeného ako 32, aby sme ho dnes prerokovali 

doobedu ako bod 2/1. Bod číslo 32 presunúť za bod 2.1. Áno. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bod číslo 32 presunúť za bod 2.1. Nech sa páči, pán poslanec 

Strojný. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja navrhujem zaradiť bod číslo 31.1.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Vypustenie, resp. zmeny poradia bodov následne budeme...  

 

p. Strojný, poslanec MZ: OK. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Sekáč.  

 

p. Sekáč, poslanec MZ: Tiež som tomu tak porozumel, ako pán Ing. Mgr. Strojný, takže 

neskôr potom.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Ihnát.  
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p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne, pán primátor. Ja by som žiadal vypustiť bod 26 

a to je pod názvom Prenájom nebytových priestorov v objekte Materskej školy Čínska 

24 Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Mestská časť Košice - 

Sídlisko Ťahanovce. Dôvodovú správu k tomuto sme poslali vedeniu mesta včera 

emailom. Len tak veľmi krátko. Dohodli sme sa vlastne po našom spoločnom rokovaní, 

že všetky dotknuté strany budú sedieť opätovne spolu, budeme hľadať fakt prieniky 

a riešenie. Potom navyše je tu ten osobitný zreteľ, ktorý sa nám nepozdáva a potom je 

tu, by som povedal tiež tak isto, ako bol v tom poukázaní za účelom zriadenia denného 

centra seniorov. To potrebuje, to úplne surové potrebuje to naozaj vziať a hľadať 

prieniky, hľadať riešenia. Takže by som poprosil mestské zastupiteľstvo, aby sme dnes 

o tomto bode nerokovali. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, teda pán poslanec Ihnát navrhuje vypustiť bod 

číslo 26. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani námestníčka Gurbáľová.  

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne za slovo, Kolegyne, kolegovia, 

chcem sa poďakovať v tejto chvíli poslancom pánovi Hubovi a pánovi Libovi za to, že 

otvorili tému hazard v našom meste, aj za to, že prišli, dali všetku námahu a prišli s 

konkrétnym návrhom na úpravu VZN ohľadom tejto témy, avšak vzhľadom na to, že 

nemáme k tejto téme dostatok výstupných dát ani z mestských častí, ani z Rady 

starostov, zbierame údaje a téma si vyžaduje širšiu diskusiu, tak dávam návrh na 

vypustenie tohto bodu z rokovania tohto zastupiteľstva. Čiže dávam návrh na 

vypustenie bodu číslo 10. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani poslankyňa Slivenská. 

 

p. Slivenská, poslankyňa MZ: Dobrý deň, kolegovia, aj ja som mala ten istý návrh ako mal 

pán kolega, pán Ihnát, ale dôvody boli také, som veľmi rada v prvom rade, že to navrhol 

on sám, pretože nebolo to vhodné momentálne prerokovať na úrovni mesta, keďže tento 

zámer neprerokovala mestská časť a je zámer plánovaný na dňa 26. aby to bolo 

prerokované na komisii komunitného rozvoja a kultúry našej mestskej časti. Tieto 

priestory nie sú vhodné pre seniorov, nakoľko sú bariérové a sú tam rušivé elementy a 

aj v týchto priestoroch sa nachádza materská škola, jasle. Som rada, že pán starosta 

uznal, že je to potrebné o tom diskutovať. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa tento návrh už predložil pán 

poslanec Ihnát. Faktické. Tu nie je dôvodom pán poslanec Karaffa. Rozprávame 

o vypustení resp. zmeny poradia. Ďakujem. Nech sa páči. Pán poslanec Filipko. 

 

p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Dobrý deň prajem všetkým a využijem, ak teda 

prejde návrh presunutie rozpočtu na poprednejšie pozície. Na jeho miesto navrhujem 

presunúť bod číslo 8 Etický kódex volených predstaviteľov mesta Košice prerokovať 

ako 32/1. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Etický kódex je pod číslom? 

 

p. Filipko, poslanec MZ: Bod číslo 8 presunúť ako 32/1. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Liba, nech sa páči. 
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p. Liba, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán primátor. ja by som poprosil, kolegov, 

kolegyne, aby sme nevypúšťali tento bod, pretože je dôležité, aby sme o ňom hlasovali. 

Bod číslo 10. Vás prosím, aby sme mohli. Budeme o ňom hlasovať naostro až v apríli, 

ale je dôležitá táto diskusia, aby sme začali už niečo robiť proti hazardu. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Lipták. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Dobrý deň, vážení. Nechcel som k tej desiatke 

vystupovať, priznám sa, mal som len jednu požiadavku, že keď zmeníme program 

dneskajšieho rozpočtu, aby bolo dobre ten aktualizovaný program dať aj na webstránku 

mesta Košice, že keby niekto chcel prísť s nejakým bodom, aby vedel, kedy má prísť. 

K desiatke - súhlasím s tým, čo povedala pani Gurbáľová. Materiál nebol prerokovaný 

ani v komisii. Ja som bol v legislatívno-právnej, ani jeden z vás neprišiel. Vo finančnej 

to nebolo prerokované. V sociálnej to nebolo prerokované. Čiže súhlasím s tým, aby 

desiatka bola vypustená a keď budú všetky kompletné materiály potom sa bavme o tých 

hazardných hrách. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Dobré ráno všetkým. 

K tej desiatke by som chcel povedať iba toľko, že aby sa všetci Košičania sledujúci 

tento prenos aj médiá zamysleli nad systematikou fungovania vedenia mesta a mestskej 

rady, ktorá pred dvoma týždňami zrejme mala dostatok informácií, keďže tento bod 

posunula na dnešné zastupiteľstvo. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Aký je váš návrh pán poslanec? 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Povedal som všetko, čo som chcel. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Čiže budeme hlasovať o štyroch zmenách. 

O prvú zmenu požiadal pán poslanec Hlinka, ktorý žiada, aby Návrh programového 

rozpočtu mesta Košice na roky 2020 - 2022 z bodu číslo 32 sa posunul na bod 2.1. Ja 

len dodávam. Preto je na záver, pretože množstvo bodov pred ním súvisí nepriamo 

a niekedy aj priamo so samotným rozpočtom. Či je to stratégia TEHO, či je to stratégia 

bytového podniku, či je to Memorandum o malom futbale a podobne. Samozrejme, my 

sa nebránime, ale logicky a ja som to ako poslanec v minulosti napádal, že najprv by 

bolo dobré prerokovať body, ktoré súvisia s rozpočtom a na záver ten rozpočet aj 

schváliť, ale je to samozrejme na vašom rozhodnutí. Nevidím v tom žiaden problém. 

Nech sa páči. Prosím, hlasujeme o návrhu pána poslanca Hlinku. 

 

Hlasovanie č. 3 - za: 30, proti: 4, zdržali sa: 5 

 

p. Polaček, primátor mesta: Teda tento bod bude presunutý na bod 2.1.  

Druhý návrh je návrh pána poslanca Ihnáta, ktorý navrhuje vypustiť bod číslo 26 

Prenájom nebytových priestorov v objekte Materskej škôlky Čínska Košice z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa pre nájomcov Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce. 

Nech sa páči, prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 4 - za: 38, proti: 0, zdržal sa: 1 
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p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  

Tretím návrhom je návrh pani námestníčky Gurbáľovej o vypustení bodu číslo 10 

s názvom obmedzenie prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta 

Košice, čo je poslanecký návrh pánov poslancov Libu a Hubu a aj pani námestníčky. 

Nech sa páči. Prosím hlasujme. Týmto ďakujem, že návrh aj tak pripravili. 

 

Hlasovanie č. 5 - za: 35, proti: 2, zdržal sa: 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne.  

Štvrtým návrhom je návrh pána poslanca Filipka, aby sme bod číslo 8, ktorým je Etický 

kódex volených predstaviteľov mesta Košice presunuli ako bod 32.1. Nech sa páči, 

hlasujeme o etickom kódexe, ktorý navrhuje presunúť pán poslanec Filipko.  

 

Hlasovanie č. 6 - za: 35, proti: 1, zdržali sa: 2 

 

p. Polaček, primátor mesta: Konštatujem, že všetky návrhy, ktoré poslanci predložili boli 

prijaté. Ďakujem pekne.  

Teraz pristúpime k hlasovaniu o bodoch zverejneného návrhu programu zasadnutia, 

ktoré neboli vypustené. Prosím, hlasujme o tom, aby sme skompletizovali to, čo bolo 

povedané. 

 

Hlasovanie č. 7 - za: 38, proti: 1, zdržal sa: 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. A teraz je pred nami časť bodu pozvánky, kde 

budeme doplňovať návrhy do materiálov. Do programu zasadnutia odporúčam doplniť 

pod bodom číslo 7/1, ktorý by mala predložiť pani námestníčka - Návrh na udelenie 

Ceny mesta Košice pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice 

v roku 2020 na základe návrhu komisie.  

Pod bodom číslo 7/2 - Informatívna správa o aktuálnom stave riešenia, realizácie 

karanténnej stanice a zabezpečovania veterinárnej asanačnej služby z dôvodu nutnosti 

informovať o tejto aktuálnej situácii ohľadom aj toho, že stavebný úrad nám včera alebo 

predvčerom zaslal stavebné povolenie s tým, že ešte nenadobudlo právoplatnosť, ale v 

rámci stavebného povolenia sme museli projekt prepracovať, jeho cena jediná a myslím 

si, že je potrebné sa o tejto téme rozprávať.  

A pod bodom 7/3 - Prerokovanie protestu prokurátora a návrh na zrušenie VZN mesta 

Košice číslo 191, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Košice - 

Pod Bankovom. Je to pokračovanie rokovania z mestského zastupiteľstva zo dňa 19. 9. 

z dôvodu výzvy prokurátora, ktorý nám ju zaslal nedávno a zároveň aj pokračovania 

rokovania mestského zastupiteľstva dôvodu výzvy tohto prokurátora. Verím, že si tieto 

moje odporúčania osvojíte a nech sa páči, dávam slovo pánovi poslancovi Hlinkovi. 

 

p. Hlinka, poslanec MZ: Áno, ďakujem. Takže v tejto časti mám návrh na zaradenie do 

programu dnešného zastupiteľstva nového bodu v časti 7, čiže bod 7.4 a bola by to 

Informácia o činnosti Komisie mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov - ako bod 7.4.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Sekáč. 

 

p. Sekáč, poslanec MZ: Vážené zastupiteľstvo, doporučoval by som doplniť bod, za bod, ako 

doporučil pán doktor Hlinka 7.5 Personálne otázky v Komisii regionálneho rozvoja 
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a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Čiže bod číslo 7.5 personálne otázky komisie. 

 

p. Sekáč, poslanec MZ: Prípadne kolegovia navrhujú, aby tento bod navrhnutý, doplnený 

s názvom Personálne otázky v komisiách mestského zastupiteľstva. Keďže je viacej 

návrhov.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Dajte návrh. Prosím, ujednoťte to teda, ako to navrhujete.  

 

p. Sekáč, poslanec MZ: Tak ako som to povedal naposledy.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Personálne otázky v komisiách. 

 

p. Sekáč, poslanec MZ: Mestského zastupiteľstva.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Špak, nech sa páči. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Vážené kolegyne, kolegovia, dobrý deň, pán primátor, vedenie mesta. 

Ja si dovoľujem požiadať vás o zaradenie dvoch bodov do programu. Prvý bod má 

podloženie väčšinovým hlasovaním komisie dopravy a výstavby a v tomto bode 

budeme mať možnosť dať pánovi primátorovi veľké poverenie a silný mandát v téme, 

ktorú sme preberali na komisii dopravy a výstavby a to znamená ten bod bude 5.1 - 

názov Zelené strechy. Následne bod 5.2 a tento bod 5.2, tak ako aj pán primátor sľúbil 

12. 12., je len pokračovaním rokovania mestského zastupiteľstva v bode Nájomné byty 

pre Košičanov. Ja predpokladám, že už aj pán poslanec Filipko si dôvodovú správu 

prečítal a že nebude problém to odhlasovať. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, môžem vám doporučiť jednu drobnosť? Navrhujete 

bod 5.2 Nájomné byty. Bytový podnik bude mať svoju správu pod číslom 17 a tam sa 

nájomným bytom bude venovať. Či viete sa stotožniť s tým, že by sme sa spolu aj 

s bytovým podnikom práve tam ten problém rozobrali? Je to pripravené práve kvôli 

vám tento bod bol vložený. 17-tka je bod vás, pána poslanca, ja som sa nechal 

inšpirovať na decembrovom zastupiteľstve a práve preto bytový podnik vystúpi a okrem 

jednej časti bude o nájomných bytoch a práve o tejto problematike, ktorú ste naznačili 

v minulom roku. Je to samozrejme, na vás, ale bolo by to príjemné spojiť tieto veci. 

Ďakujem.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Ako je to v poriadku. Som rád, že som vás inšpiroval a tým pádom 

nevidím dôvod, prečo by sme môj bod nemali pokračovať v ňom. Však keď ste 

inšpirovaný, tak ma len podporíte. Teším sa. Takže 5.2 Nájomné byty pre Košičanov, 

tak ako ste sľúbili 12. 12. budeme pokračovať pán Saxa, pán Špak bol prihlásený do 

rozpravy, nestihli sme ani žiadne uznesenia urobiť, povedali ste že, áno, dáme to vonku. 

Dokonca, dovolím si citovať vašu poslednú vetu: Verím tomu, že už vo februári 

budeme schvaľovať žiadosť na Štátny fond rozvoja bývania. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: A práve preto, že je tu dnes bytový podnik, aby vás o tom 

informoval. Ako myslíte vy pán poslanec, bude tak. Nech sa páči, s faktickou tu veľmi 

nie je priestor, pán poslanec Rovinský. Nech sa páči, pani námestníčka. 
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p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Tak, ako už bolo avizované v úvode, tak 

navrhujem doplniť do rokovania bod 7.1 Návrh na udelenie Ceny mesta Košice pre 

jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2020. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán námestník Gibóda.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Tak ako avizoval pán primátor, predkladám 

návrh na doplnenie bodu 7.2 Informatívna správa o aktuálnom stave riešenia realizácie 

karanténnej stanice na zabezpečovania veterinárnej asanačnej služby a pod návrhom 

bodu 7.3 Prerokovanie protestu prokurátora a návrh na zrušenie VZN mesta Košice 

číslo 191, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Košice - Pod 

Bankovom - pokračovanie rokovania mestského zastupiteľstva zo dňa 19. 9. 2019. A 

môj tretí návrh sa týka návrhu pána poslanca Špaka bod otázky bytov, nájomných bytov 

navrhujem nie ako 5.2, ale ako 17.1, pretože dáva zmysel, aby sme sa tomu venovali 

potom, čo nám svoju správu prednesie pán riaditeľ bytového podniku. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Strojný, nech sa páči. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, takže tak ako som avizoval, navrhujem bod číslo 

31.1 Personálne zmeny v mestskej rade a potom bod číslo 6.1 Návrh na úpravu 

uznesenia... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Sekundičku, sekundičku. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Áno. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Personálne zmeny v mestskej rade. Nech sa páči. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: A potom bod číslo 6.1 Návrh na úpravu uznesenia číslo 172 zo dňa 

4. júla 2019. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: A ešte jeden skromný návrh, ak by som mohol, zmenil by som čas 

dnešného rokovania a navrhol by som namiesto do 15:30, do vyčerpania programu 

rokovania, ale ak sa to dá, môžem to robiť aj procedúrou.   

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. Nemôžete tento, teraz riešime body pozvánky 

v zmysle paragrafového znenia zákona o obecnom zriadení. Nech sa páči, pán poslanec 

Burdiga.  

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Dobrý deň, kolegovia, navrhujem zaradiť nový bod 6.2 Zrušenie 

dočasnej komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach pre usporiadanie vzťahov 

medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, nech sa páči, pani poslankyňa Kovačevičová. 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Dobrý deň, pán primátor, kolegovia, kolegyne, ja by som 

chcela pán primátor, vlastne vám navrhnúť, či nezaradíte bol 32.1 a to Správa o činnosti 

primátora. Ste vo funkcii 14 mesiacov a zatiaľ nebola žiadna správa zverejnená. 
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Myslím, že všetci predchodcovia pred vami, alebo iných mestách to robia. Je to veľmi 

dobrý transparentný signál aj voči obyvateľom, ale aj voči poslancom. Čiže čo ste 

dosiahli, aké boli pracovné stretnutia, ale aj výsledky z toho. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Doporučujete to mne alebo ho navrhujete? 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Navrhujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Čiže ešte raz. Bod číslo? 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: 32.1. Čiže na koniec. Ja si myslím, že do zajtra je dostatok 

času takúto správu pripraviť.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Poprosím názov ešte raz. Informácia primátora? 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Správa o činnosti primátora.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Keď tak to chcete, tak 32.2 Správa o činnosti primátora. Ja len 

dodávam, že ako jediný primátor na Slovensku máte môj celý oficiálny program na 

webe, každý deň, 24 hodín dopredu s archívom, od apríla minulého roka, kedy sme to 

spustili v skúšobnej prevádzke. Od januára ideme v plnej prevádzke. Ku každému 

stretnutiu máte zároveň aj fotografickú dokumentáciu. Už viac sa tomu nedalo presne, 

čo bolo, kde bolo a kto tam aj bol, ale nech sa páči. Nech sa páči, pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovom. Chcem si len overiť, či som dobre rozumel 

pánovi námestníkovi Gibódovi, bod 5.2 chce preložiť na bod 17.1. To znamená, že v 

rámci ktorého ja si myslím, že to je dobré riešenie. Takže kolegovia návrh pána 

námestníka Gibódu vás poprosím podporiť, aby sme tam dokončili rokovanie 

z minulého zastupiteľstva a to je všetko. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Teda návrh opäť o bode 5.2 rušíte. Budeme 

z toho robiť bod 17.1, ktorý sa volá Nájomné byty. Dobre. Ďakujem pekne. Nech sa 

páči, pán poslanec Karabin. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán 

primátor, vážená pani námestníčka, môj bod by bol bod číslo 32.3 a tým je Zmena 

Smernice o hospodárení v rozpočte s prostriedkami na reprezentačné a propagačné 

účely. Tá stará smernica je z roku 2017 a ako sme všetci čítali, neosvedčila sa, keďže z 

repre sa kupoval tvrdý alkohol, drink pornstar, atď.. Toto sa nesmie robiť. Za obecné, za 

verejné peniaze. Tak by som poprosil tú smernicu novelizovať, aktualizovať a vyhodiť 

z nej tvrdý alkohol. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, ďakujem pekne. Pán poslanec Rovinský, do 

diskusie? Neviem vás očami nájsť. Áno, lebo faktická nie. Diskusia, áno alebo nie. Áno. 

Nie. Nech sa páči, pán poslanec Rovinský. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: No, ja som sa chcel len vyjadriť ku návrhu pán poslanca Špaka 

týkajúci sa zelených striech, vertikálnych záhrad. Tento návrh sa síce volá tak, ale 

v skutočnosti je to pokus otvoriť VZN o poplatkoch za stavby. Čiže nie je to čo... 
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, pán poslanec. Navrhujete alebo nenavrhujete 

nejaký bod? Skôr táto téma je taká - rozhodovať. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Navrhujem nezaradiť.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ešte, pán poslanec.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Vážení kolegovia, je mi veľmi ľúto, že kolega, poslanec Rovinský si 

pomýlil... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ak nie je to diskusia k bodu samotnému...  

 

p. Špak, poslanec MZ: Idem im dať správu - informáciu. Nemá to nič spoločné s rozpočtom, 

absolútne nič, je to len návrh na prepočítanie vecí. To znamená, je to len poverenie pána 

primátora, aby mal ten mandát, aby mohol vôbec začať na tom pracovať. Žiadne 

vstupovanie do rozpočtu, ani ešte do VZN. Ak nám toto potom odovzdá, potom sa 

môžeme vôbec baviť o nejakých vstupoch. Takže pán Rovinský, ste predseda komisie 

a väčšina hlasov vám to kázala predložiť. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Dobre. Pán poslanec, všetci sme porozumeli vašej pripomienke. 

Ďakujem pekne. Poprosím, aj príslušné oddelenie, aby mi všetky zmeny, ktoré sme 

prijali a zároveň teraz prijmeme zapísali korektne do pozvánky, aby sme mali body 

pripravené. Tých zmien je niekoľko, aby sme v priebehu rokovania zbytočne nerobili 

zmätky. Budem čítať tak, ako ste navrhovali body, ak by to poradie nesedelo, 

nehnevajte sa na mňa. Ak by som náhodou na niečo pozabudol, prosím, upozornite ma. 

Tých zmien je niekoľko.  

Pán poslanec Špak navrhuje bod 5.1 Zelené strechy. Nech sa páči. Dávam hlasovať 

o tomto doplnení návrhu programu.  

 

Hlasovanie č. 8 - za: 32, proti: 2, zdržali sa: 6 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný navrhol bod č. 6.1 Návrh na úpravu 

uznesenia MZ číslo 172. Nech sa páči, prosím, hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 9 - za: 37, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bod bodom 6.2 pán poslanec Burdiga navrhuje bod Zrušenie 

dočasnej komisie EEI pre usporiadanie vzťahov. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 10 - za: 36, proti: 0, zdržali sa: 4 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Tento bod bol prijatý.  

Pod bodom 7.1 Návrh na udelenie Ceny mesta Košice pred jednotlivcov a kolektívy pri 

príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2020. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 11 - za: 38, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bod 7.2 Informatívna správa o aktuálnom stave riešenia realizácie 

karanténnej stanici a zabezpečovania veterinárnej asanačnej služby. Nech sa páči, 

prosím, hlasujte, bod 7.2. 
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Hlasovanie č 12 - za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý.  

Bod 7.3 Prerokovanie protestu prokurátora a návrh na zrušenie VZN mesta číslo 191, 

ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Košice - Pod Bankovom. 

Nech sa páči, prosím, hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 13 - za: 37, proti: 1, zdržali sa: 2 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Hlinka navrhuje pod bodom 7.4 prerokovať 

Informáciu Komisie na ochranu verejného záujmu a resp. informácia o činnosti komisie 

OVZ. Nech sa páči, prosím, hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 14 - za: 40, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Sekáč navrhuje Personálne otázky 

v komisiách mestského zastupiteľstva prerokovať pod bodom číslo 7.5. Nech sa páči, 

prosím, hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 15 - za: 39, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pod bodom 17.1 pán poslanec Špak navrhuje bod 

Nájomné byty. Nech sa páči, prosím, hlasujte o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 16 - za: 33, proti: 1, zdržali sa: 5 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný navrhuje pod bodom 31.1 Personálne zmeny 

v mestskej rade. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 17 - za: 38, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý.  

Pani poslankyňa Kovačevičová navrhuje pod bodom 32.2 prerokovať Informatívnu 

správu pána primátora, ktorá je na webe. 

 

Hlasovanie č. 18 - za: 33, proti: 0, zdržali sa: 5 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin pod bodom 32.3 navrhuje Zmenu smernice 

v rámci repre fondu. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 19 - za: 27, proti: 2, zdržali sa: 9 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Ďakujem pekne.  

- - - 

 

Bod č. 1  

Slovo pre verejnosť 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bod - Slovo pre verejnosť, bude prerokovaný bezprostredne po 
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bode programu, ktorý je uzavretý ako prvý po 12. hodine v zmysle § 36a Rokovacieho 

poriadku MZ.  

- - - 

 

p. Polaček, primátor mesta: Poprosím organizačné oddelenie, aby mi celú pozvánku ešte raz 

prepracovalo, aby sme vedeli pokračovať s tým, že navrhli ste, aby bod 2.1 bol bod 

Návrh programu rozpočtu mesta Košice rok 2020 - 2022. Poprosím ekonomické 

oddelenia, aby sa na tento bod pripravilo. Poprosím technikov, aby pripravili jeden 

mikrofón tu po mojej pravici a pred týmto bodom technickú prestávku - 10 minút 

budeme potrebovať, pretože o tomto bode sme chceli rokovať zajtra a verím, že to 

prijmete, aby sme sa na to pripravili a vedeli tento bod odprezentovať. Ďakujem pekne. 

- - - 

 

Bod č. 2 

Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nakoľko pán kontrolór ma poprosil, aby som nezdržiaval, lebo 

viem, že má nejakú súkromnú vec, ktorú neodkladne potrebuje za chvíľočku vybaviť, 

tak otváram bod, ktorým je Správa hlavného kontrola. Nech sa páči, pán hlavný 

kontrolór, máte slovo, ak chcete niečo odprezentovať, resp. otváram rozpravu. Správa 

bola dodaná. Nech sa páči.  

 

p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Ďakujem pekne, pán primátor. Vážené panie poslankyne, 

vážení páni poslanci, vážený pán primátor, dostali ste na dnešné zasadnutie 

zastupiteľstva niekoľko materiálov, ktoré sa týkajú mojej činnosti Útvaru hlavného 

kontrolóra, Čo sa týka činnosti Útvaru hlavného kontrolóra v roku 2019 vykonali sme 

celkom 26 kontrol a za obdobie od posledného mestského zastupiteľstva sme vykonali 

celkom 3 kontroly. Minulý rok sme sa venovali 17. podnetom a dvom oznámeniam 

týkajúcim sa proti spoločenskej činnosti. Pre vašu informáciu je to o 100 % zvýšenie 

podnetov proti roku 2018. Všetky kontrolné zistenia, nedostatky sú uvedené v mojich 

informáciách o činnosti a správe o výsledkoch kontrol. Súčasne ako prílohu informáciu 

o činnosti som priložil aj prehľad odporúčaní, ktoré boli adresované minulý rok 

orgánom mesta. Bolo ich celkom 25. Na odstránenie nedostatkov, ktoré sme zistili 

počas kontrol v roku 2019 dotknuté orgány, organizácie prijali o tretinu viacej opatrenia 

ako v roku 2018. Celkom ich bolo 141. Chcem poukázať úplne na záver na jednu 

kontrolu, ktorú sme vykonávali v oblasti nakladania s majetkom, konkrétne s 

pozemkami vo vlastníctve mesta. Na problémy, ktoré tu vznikajú poukazujem už dlhšiu 

dobu, preto si dovolím aj priamo tu odporučiť ďalšie riešenie pre budúcnosť. Toto 

riešenie by malo spočívať v systémových zmenách v nakladaní s majetkom, ako prvé 

kroky by malo prísť personálne posilnenie útvarov, aby sme vysporiadali všetky 

neoprávnené užívania pozemkov vo vlastníctve mesta a riešili bezdôvodné 

obohacovanie z toho titulu, že neexistuje právny vzťah. Okrem toho je nevyhnutné 

urýchlene aktualizovať niekoľko stovák nájomných zmluvu vzhľadom k tomu, že nie sú 

v súlade so štatútom mesta. Okrem toho, vzhľadom k tomu, že je v meste množstvo 

štátnych orgánov a organizácií, ktoré užívajú majetok mesta, pozemky mesta bez 

akéhokoľvek právneho vzťahu, odporúčam pripraviť súpis tohto majetku a iniciovať 

zámenu týchto pozemkov s príslušne, buď priamo so Slovenskou republikou alebo s 

príslušnými inštitúciami, ktoré to majú v správe. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem aj ja. Nech sa páči, otváram rozpravu. Pán poslanec 
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Burdiga, nech a páči. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Takže ešte raz, dobrý deň, kolegovia. Zaujíma ma ešte 

konkretizácia odpovede zo strany pána kontrolóra k výsledkom kontrol. Ak si 

spomínate bod 2 podnety poslancov - podnet týkajúci sa kontroly zmluvných vzťahov 

mesta Košice s firmou TD s.r.o. a preverenie postupov verejného obstarávania 

súvisiaceho s obstarávaním veterinárnych služieb. Materiál som ale celý k tomu vtedy 

v tej správe nenašiel.  

 

p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Všetky podnety sú overované tým spôsobom, že zaraďuje sa 

nie táto správa z podnetu ako súčasť správ o výsledkoch kontrol, zaraďuje sa to ako 

informácia o činnosti, informácia o riešení podnetu a príslušný občan alebo organizácia, 

ktorá dostala podnet dostáva priamo odpoveď a súčasne túto odpoveď dostávajú aj 

zodpovední zamestnanci magistrátu, ktorí potom ďalej to riešia. Preto tam v správe 

o výsledkoch nie je ucelená informácia. Táto informácia ucelená odznela aj na komisii 

životného prostredia. Materiál bol prerokovaný priamo s primátorom a riaditeľom 

magistrátu. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ja len dopĺňam, že v bode 7.2 bude prerokovanie tejto 

problematiky a do dôvodovej správy sme zapracovali aj niektoré informácie zo správy 

pána kontrolóra. Nech sa páči, pán poslanec Burdiga. Faktická. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ešte by som poprosil teda, pán Gallo vie. 

Vedia sa potom k tomu dostať fyzicky aj poslanci? Na komisii to samozrejme, že bolo, 

ale tam je to len spomínané, ale ja by som sa potreboval dostať konkrétne, ako poslanec 

a ten, ktorý dával podnet k tomu k jednotlivým vašim zisteniam.  

 

p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Pán poslanec vám sme priamo poslali materiál a okrem toho 

tento materiál je k dispozícii na príslušnom referáte životného prostredia. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Djordjevič.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Takže vzhľadom na to, že som 

zistil skutočnosti, ktoré sú minimálne v rozpore s dobrými mravmi, som pripravil návrh 

na uznesenie v tomto bode, kde Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 9 ods. 7 

rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach a) berie na vedomie, tam 

bude samotný text uznesenia, b) žiada hlavného kontrolóra mesta, aby v súlade so 

zákonom Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov § 18f odstavec 1 písmeno h vykonal kontrolu dodržiavania a 

uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mesta 

Košice pri použití výdavkov na reprezentačné a propagačné účely mesta Košice za 

kalendárny rok 2019. O kontrolných zisteniach hlavný kontrolór mesta Košice predloží 

písomnú správu na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 23. 4. 2020. Keďže mám 

čas, tak by som poprosil a dal zároveň aj návod, keď to nestihnem, tak sa prihlásim ešte 

raz, samozrejme, ale bol by som rád, keby sa vykonala kontrola účtovných dokladov 

zúčtovaných pracovných ciest vedenia mesta. Vzhľadom na to, že na pracovné cesty 

každý zamestnanec dostáva diéty, je možné si dať preplatiť z pracovných ciest výdavky 

z bločkov a prijať cestovné náhrady formou diét? Je možné si dať preplatiť daňový 

doklad z Grécka, na ktorom sa nachádzajú drahé alkoholické nápoje? Keďže tam nie je 

žiadny blok, žiadam vás o vysvetlenie ako bloček s alkoholickými nápojmi súvisí s 
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výkonom funkcie primátora na pracovnej ceste. Na bločkoch, ktoré boli vystavené v 

pracovnej dobe sa nachádza pálenka a pivo. Otázka znie, je možné na pracovných 

obedoch objednávať pálenku a pivo a ako ten alkohol súvisí s výkonom funkcie 

primátora a aký to má prínos pre mesto Košice? Žiadam vás o odpoveď, či mesto 

Košice má smernicu, podľa ktorej sa používa repre fond alebo je to ponechané na 

samotného primátora ako on o tom rozhodne? Môže viceprimátorka darovať prezenty 

s logom mesta Košice pri svojej politickej kampani za stranu KDH? Je možné z repre 

fondu kupovať elektroniku, obrazy, sochy, erby? Na aký účel bolo objednané jedlo 

z bufetu, teraz zakúpené jedlo v bufetoch ceny od 5 do 8,- Eur? Máte dokumentáciu o 

tom koľko osôb, aký účel stretnutia bol prednostom vo večerných neskorých a skorých 

ranných hodinách? Ak nie, vykonať kontrolu o počte osôb, opodstatnenie výdavkov a 

na akú tému sa rokovalo? Vykonať kontrolu, za akým účelom boli na radnicu kupované 

veci ako gaučovka, závesy, socha, erb, paplón a ďalšie veci. Položkovito rozpísať 

kupované veci a opodstatnenosť nákupu. Existuje smernica na užívanie radnice jej 

priestorov. Je možné v priestoroch radnice nocovať, prespávať? Skontrolovať počet 

a účel pracovných ciest a počet najazdených kilometrov a v prípadoch, keď si primátor 

bral služobné auto bez šoféra. rozpísať navštevované miesta, najazdené kilometre 

a opodstatnenosť a prínos týchto ciest pre mesto Košice. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Myslel som, že budeme túto tému rozoberať viac 

niekde pri rozpočte, ale poprosím protokol nech sa pripravia a všetky príslušné 

oddelenia. Skúsime si to vysvetliť, pán Djordjevič, lebo vaše šokantné usvedčenie, 

populistické útoky s úmyslom očierniť prácu vedenia mesta sú vytrhnuté z kontextu. 

Myslím, že by ste sa vedeli, pán poslanec uživiť aj v bulvárnom médiu. Skúste 

porozmýšľať, lebo na to ste naozaj šikovný. Chápem, že ste získali titul z Facebooku a 

takýmto veľmi nepekným spôsobom ste zmanipulovali pol Košíc a zverejnili ste 

dokumenty, tak ako vám vyhovovalo. Nezverejnili ste všetky doklady, ktoré ste v ruke 

držali a urobili ste len polovýpisky, kedy ste zverejnili bloček, ale nezverejnili ste aj 

všetky podklady, ktoré k tomu bločku mnohokrát sú alebo ste zverejnili podklad a nie 

bloček alebo ste urobili to, že ste z košieľky, ktorá je pri bločku, ju okopírovali tak, aby 

nebolo vidieť napr. počet ľudí, ktorí sa na danej aktivite zúčastnili. Poprosím technikov, 

aby dali na obraz graf a aby sme si vysvetlili, ako vlastne funguje celý Reprezentačný 

fond primátora, na čo všetko musí myslieť a naozaj ako strašne ste pobúrili pán 

poslanec vašimi vystúpeniami, neoverenými, pretože je normálne, ak niekto znesie 

kritiku, overí si informáciu, ak by ste nedostali informácie, ak by ste nedostali 

odpovede, dnes, v tejto chvíli by som nič nerozprával, ale výroky, že mesto Košice s 

prepáčením prežralo 92.000,- Eur alebo nejak tak. Vaše bombastické výroky o prežratí 

jednoducho nielenže poburujú vedenie mesta, ale istým spôsobom vťahujete aj 

poslancov mesta Košice do výrokov a znevažujete činnosť mestského zastupiteľstva. 

Faktom je, že smernicu, ktorú používame k repre fondu urobili ľudia okolo pána 

primátora Rašiho, ktorú podpísala pani námestníčka Lenártová a ďalší ľudia, ktorí túto 

smernicu pripravovali a mnohí títo ľudia dnes pracujú na magistráte a tieto dokumenty 

účtujú. Pán Djordjevič vykrikujete, že sa prejedol trojizbový byt. Čo sám ste, keď ste to 

nepovedali vy, tak práve vaše pôsobenie toto spôsobilo. Vy riešite veci, ja vám všetkých 

tých 50 bločkov, ktoré ste zverejnili, ja som si dal tú námahu včera v noci a som si 

všetky vybral. Všetky vybral a som pripravený každý jeden vám cez prestávku ukázať a 

vysvetliť ako primitívne ste zneužili niektoré informácie bez toho, aby ste si overili 

o akú vec išlo. Venujme sa radšej tomu, ako sa tu za posledných 5 rokov rozkradlo 

kopec bytov v miliónovej hodnote. Mesto Košice v minulom roku vám vysvetlí 

protokol prijal viac ako, približne 57 delegácií zo zahraničia. V roku 18 to bolo 30. 57 
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delegácií, toto sú stovky ľudí. Je to takmer tisíc ľudí, ktorých prešlo Historickou 

radnicou. Mesto Košice v roku 19 dostalo viac ako o takmer 900 pozvánok na rôzne 

udalosti a podujatia. Nie zamestnanci, ktorí dostávajú osobné alebo riaditelia odborov, 

ale vedenie mesta, takmer 900 pozvánok, z ktorých sa vyselektovali tie, na ktoré sa išlo 

a ktoré sa jednoducho riešili. Na vaše útoky ja budem odpovedať len prácou, ale 

nakoľko ste vašimi šokujúcimi, poburujúcimi  informáciami zmanipulovali a naozaj v 

tomto čase aj pribrzdili chod magistrátu, pretože sa všetci zamestnávali tým, ako vám 

vykladali bločky, ako vám dávali odpovede a pritom ste vôbec neinformovali ľudí 

o tom, čo ste dostáli, ale ste si urobili vlastné názory. Je naozaj veľmi smutné. 

Uverejnili ste bloček napr. tak, aby nebol jasný dátum, ale hovoríte, že sme niečo 

prejedli. Je to bloček z Maratón klubu, Strojárenská 11, kde som sa stretol s Rudolfom 

Schusterom, Rastislavom Trnkom. Mali sme pracovný obed, kde sme rozprávali o tom, 

akým spôsobom budeme riešiť koryto Hornádu, následne sme sa o pár dní stretli napr. s 

pánom starostom Ténaiom, pánom Rudolfom Schusterom, s riaditeľom 

vodohospodárskeho podniku na Mlynskom náhone, kde sme prejednali všetky veci, išli 

sme do bufetu a vypili sme jednu kofolu, tri nejaké vody a pán prezident si dal malé 

pivo a ja som si dal s ním to malé pivo. Pri Mlynskom náhone o desiatej hodine ráno, 

lebo sme tam rokovali a riešili. Toto sú šokujúce, šokantné, ako vy tomu hovoríte, 

usvedčenia. Vybrali tie bločky, kde sú nákupy v obchodnom dome Metro, Fresh, ako 

rôzne cukrovinky, ako nejaké čokoládky cez kanceláriu primátora a kanceláriu vedenia 

mesta a Historickú radnicu sa premelú stovky ľudí, denne sú to desiatky ľudí, ktorí keď 

jednoducho čakajú na návštevu, zobkajú. Tu čokoládku, tam čokoládku. Jednoducho, 

tak ako keď prídete do reštaurácie a platíte účet a čakáte pri pokladni, tak si zoberiete 

cukrík, tak na tieto účely sa kupujú takéto veci. Je tu asi 8 takých bločkov, ktoré ste 

vybrali. Vybrali ste napríklad koňak, 4 kusy koňakov za 20,- Eur. Moment, vysvetlím. 

Plus nejaký koňak, nejaký Sparklink brat, ja neviem, čo to je, asi šampanské, ktoré sú za 

300,- Eur. Viete prečo? Pretože sme potrebovali doriešiť alebo ušetriť v rámci 

kateringovej spoločnosti, ktorá nám robila ceremoniál, záverečný ceremoniál k 

európskemu hlavnému mestu a dohodli sme sa tak, ako sa každý z vás dohodne, keď 

robí svadbou, že nepožiada hotel, aby mu účtoval alkohol, lebo je drahý, tak sme kúpili 

alkohol my, aby sme mohli 250 ľudí pohostiť prípitkom. A zároveň, je tam ešte jedna 

fľaša za 50,- Eur, čo bol darček. Dary, na to máme smernicu. Pre pána arcibiskupa, 

ktorý mal v danom čase jubileum. Vybrali ste bloček, 163,- Eur, kde sme sa stretli 

poslanci na školení dvojdňovom a spolu 30 ľudí za 6,- Eur na osobu malo prípitok a 

nejaký alkohol. Približne 6,- Eur. 30 ľudí krát 6,- Eur je 180, účet je 163,- Eur. Všetko 

toto smernica dovoľuje. Bol tu spomenutý a vidím tam a pýtali ste sa, pán poslanec 

počúvajte, určite pán kontrolór vám bude na to odpovedať, ale chcem, aby to tu 

odznelo, lebo tých klamstiev, lží a prekrúcačiek je naozaj plno. Áno, bola služobná 

cesta v Aténach, kde som sa s prezidentom nášho maratónskeho klubu, riaditeľom 

maratónskeho klubu, bol tam aj pán poslanec Seman, bol tam riaditeľ športu pán Švec 

a ďalší. Potom tom ako skončila konferencia, svetová konferencia o maratónoch, išli 

vonku, sadli sme si, vypili sme po pive, je tam aj pornstar. Ja neviem, čo je pornstar, ja 

som to nikdy neštudoval. A 6 ľudí vypilo po jednom drinku na jednom účte a potom 

ešte si traja dali pivo a aj niečo, čo je v gréčtine, čo neviem prečítať za 3 eurá. Chcem 

len povedať, je to pracovné stretnutie, kde sme šiesti ľudia diskutovali o tom, ako 

donesieme maratónsky oheň z mesta Maratón behom do Košíc. Kde sme diskutovali 

o tom, ako sa pripravíme na storočnicu maratónu v Košiciach, ako urobíme svetovú 

konferenciu o mieri v Košiciach pri tejto príležitosti. To neboli len tak bárs jake 

stretnutia. A vy tieto informácie máte, pán poslanec, lebo vždy sú košieľky, ale vy ste 

tieto košieľky pre istotu neuverejnili. A takto by som mohol pokračovať vo vašich 
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šokantných stretnutiach alebo šokantných informáciách o bločkoch. Aj pani poslankyňa 

Slivenská u mňa bola ráno 6:45. Mám mnohé návštevy, kedy ráno robím o 6:15, pretože 

nestíham cez deň a povedia niektorí ľudia, nechcem čakať 3 týždne, pán primátor, 

nevieme to robiť inak? Príďte 6:15. Áno a vtedy som dal pokyn nášmu sekretariátu, 

ktorý nepríde na siedmu hodinu, ale na šiestu ráno, aby zabezpečil pre návštevu, ktorá 

prišla rokovať, pracovať, dva obložené chlebíčky. Toto všetko nám jednoducho 

smernica dokazuje. A k tým vašim šokantným prejedením 92 tis.. Reprezentačné 

výdavky a vecné dary mesta Košice sú na úrovni okolo 73.000,- Eur, Pre vás je dôležitá, 

lebo mňa naozaj urazilo, keď ste povedali, že sme prejedli byt alebo niekto to povedal. 

Prosím, sústreďte sa na písmeno b - občerstvenie účastníkov porád, rokovaní, 

konferencií a iných pracovných príležitostí. To je to, čo ste vy vypichli a to je kolónka 

analytiky, ktorú mi z celého reprezentačného výdavku v rámci repre fondu využívame. 

V repre fonde sú oficiálne návštevy a ďalšie výdavky spojené s pobytom oficiálnych 

hosti. Je v tom aj ubytovanie. Sú tam občerstvenie účastníkov, toto je to béčko, ktoré 

môžeme považovať a môžeme sa kľudne vrátiť, ako pán Karabin povedal, poďme sa 

vrátiť k tej smernici, poďme o nej diskutovať. A tá smernica jednoducho hovorí to, že 

toto je možné a tak sa to robí. Jednoducho, keď máme oficiálnych hostí a niekedy ich 

naozaj pozvem do reštaurácie, tak jednoducho ten prípitok v zmysle protokolu, 

pravidiel, jednoducho je prípustný a smernica, ktorú my máme, sa neurobila len na 

základe akéhosi popudu zamestnancov magistrátu, bývalého vedenia. Je to priamo 

odvolávka a kolegovia mi pomôžu ...pardon, je to priama odvolávka na výnos 

Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií s repre fondami. Výnos, ktorý 

je do našej smernice etablovaný. A naozaj protokol hovorí, ak sa stretnete s nejakou 

osobnosťou, jednoducho, ten prípitok a to vám vysvetlí kolegyňa z protokolu, 

jednoducho, je nieže prípustný ale mnohokrát potrebný. Ceremoniál oceňovania 

najlepších zamestnancov, vecné dary poskytované zahraničným, tuzemským hosťom. 

Vybrali ste tam niektoré bločky. Sedemdesiate výročie UPJŠ, šesťdesiate výročie 

veteriny, stoštyridsiate výročie Strednej priemyselnej školy geodetickej. Áno, mesto si 

tieto školy uctilo darom napr. vo forme koňaku. Proste je to dar a je to prípustné. 

Poďme sa baviť, nechceme dávať také dary. Tieto bločky ste všetky vybrali pán 

poslanec. Toľko k tomu. Naozaj je veľmi populistické, nepríjemné, nepresné, šokantné 

takto veľmi zaviesť Košičanov, pretože ak sa chceme baviť o nejakej položke, o nej 

diskutovať, tak sa bavme o tej oranžovej, čo je 3.900,- Eur. O nej sa môžeme baviť, 

o tom, či takéto typy, tam nie je len tých vašich 50 bločkov, je to asi 100 bločkov, 100 

dokladov, či takéto typy chceme alebo nechceme podporovať. Poďme sa kľudne o tom 

baviť. Ale my vychádzajúc zo smernice, sme takto fungovali, pretože je to v poriadku, 

v zmysle zákona a legislatívy. Prosím, nepoburujte, nehovorte o sume 90 tis.. Je to 

neprípustné, urážate všetkých kolegov. Mnohí poslanci boli na mnohých stretnutiach a 

vedia presne, ako takéto stretnutia sú, prebiehajú. Nebudem ich menovať. Je ich veľká 

polovica. Keď boli pri stretnutiach poslanci Národnej rady, kde sme sa stretli, kde sme 

rokovali o rôznych veciach: NTC, Košická futbalová aréna. Tieto podujatia sa 

mnohokrát nerobia na magistráte, robia sa niekde pri KFA. NTC sme boli tuná, 

v reštaurácii v Galérii. Myslím, že tam bol aj poslanec Karaffa. Jednoducho, takto sa 

mnohokrát stretáva, rokuje a keby sme takto nerokovali a tu prídeme v inom bode, ja 

vám potom poviem koľko euro miliónov sme cez fondy dohodli napr. s rôznymi 

primátormi v rámci cezhraničnej spolupráce, leto tam je ten neformálny priestor, kde 

hľadáme prieniky a naštartovali sme perfektnú spoluprácu s Užhorodom, s Miškolcom, 

Abaújszántó, s Budapešťou, pripravujeme ďalšie veci a rozprávame o miliónoch eur, 

ktoré natečú do mesta, vďaka tomu, že tieto mestá s nami spolupracovať chcú. Ďakujem 
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veľmi pekne. To je asi k tejto časti všetko, prípadne, keď som už túto tému otvoril, aby 

sa možno, aj keď možno budete chcieť ešte riešiť ju v položke rozpočet. Poprosím pani 

Baníkovú, vedúcu oddelenia referátu protokolu, aby trošku vysvetlila, objasnila aj túto 

záležitosť, aby sme ju možno ukončili. Verím, že sa k tomu nebudeme dnes vracať, ale 

pán poslanec to otvoril, navrhuje kontrolu. Ja sa tej kontroly nebránim, je to úplne 

v poriadku. Je legitímna, nech je. Ale prosím, zastavme tie reči o tom, že sa stalo niečo 

strašné, lebo nič sa nestalo. Je to úplne v poriadku, prirodzené. Takto funguje každé 

jedno mesto, kraj, ministerstvo, firmy, lebo jednoducho sú to rokovania, ktoré sa robia 

tak ako je dnes bežné v rámci sveta, Európy. Ešte poprosím pani Baníkovú, nech sa 

vyjadrí. Nech to ukončíme. Ďakujem pekne. Samozrejme, keby niekto z médií mal 

záujem o nejaký konkrétny bloček, je tu k dispozícii. Nechám ho tu na stole, kľudne si 

v tom môžete pozrieť, prebrať. Ak by tam nebola informácia, viem ju ešte doplniť. 

Nech sa páči, pani Baníková.  

 

p. Baníková, vedúca referátu protokolu a zahraničných vzťahov: Dobrý deň prajem všetkým. 

Dobrý deň prajem, vážené pani poslankyne, páni poslanci, ja by som vám chcela 

predstaviť prácu Referátu protokolu a zahraničných vzťahov mesta Košice. Funguje 

v rámci kancelárie primátora a týka sa nás vlastne rozpočet aj položky – reprezentačné 

výdavky a vecné dary mesta Košice. Našou úlohou je dodržiavanie protokolárnych 

pravidiel pri prijatí domácich a zahraničných návštev, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 

plnenia pracovných povinností nášho referátu. Keďže ide o druhé najväčšie mesto v 

Slovenskej republike, preto nie je neobvyklé, že sa v Košiciach konajú významné 

kultúrne, spoločenské a športové medzinárodné podujatia. Celkovo by som Vás chcela 

informovať, že bolo prijatých vedením mesta Košice za rok 2019 57 oficiálnych 

delegácií. V porovnaní s rokom 2018 ich bolo len 31. Vieme, že tohto roku, teda v roku 

2019 sme boli Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva. Je to možno v súvislosti aj 

s týmto momentom, že sa na nás upriamovala medzinárodná pozornosť, tak ako v roku 

2013, keby sme boli Európskym hlavným mestom kultúry. Reprezentatívnym 

priestorom pre takéto prijatia je Historická radnica mesta Košice, kde sa konajú 

oficiálne prijatia na úrovni vedenia mesta. Pretože úlohou vedenia mesta nie je len 

reprezentovať, ale i otvárať možnosti, tak ako spomínal pán primátor, pre subjekty 

pôsobiace v meste, ale aj zo zahraničia, aby mali lepšie prepojenia na krajiny, s ktorými 

Košice plánujú alebo chcú spolupracovať. Len v prvom 1. polroku 2019 dostalo mesto 

Košice 29 pozvaní na rôzne medzinárodné konferencie, podujatia a príležitosti na 

medzinárodné projekty. Celkovo prijatých tuzemských a zahraničných pozvaní, čo sa 

týka len vedenia mesta mimo oddelení stratégie alebo ostatných referátov, bolo 898, čo 

znamená, že je nutné vyhodnocovať, ktoré z týchto pozvaní majú reálny prínos pre 

mesto Košice a s ktorými sa vedenie bude zaoberať. Počas roka sme prijali, v rámci 

tých 57. oficiálnych delegácií až vyše tisícky hostí. To znamená, pre upresnenie tých, 

ktorí nevedia, starostovia určite áno, tohto roku aj poslanci, ktorí po prvýkrát v histórii 

mesta mali novoročné prijatie poslancov v radnici, tohto roku. Je tradíciou mesta 

prijímať na radnici v tzv. bloku novoročných prijatí pre širšiu spoluprácu, nielen 

starostov MČ, ale rektorov najvýznamnejších, teda košických univerzít, bývalých 

primátorov mesta Košice, generálnych a honorárnych konzulov, ktorí pôsobia na území 

mesta a je ich viac ako 17, ekumenického spoločenstva cirkví a v minulom roku sme 

zaznamenali aj návštevy viacerých veľvyslancov. Tým, že sme mali titul európskeho 

mesta dobrovoľníctva aj na úrovni výkonných riaditeľov Európske dobrovoľnícke 

centrá, mnohých a mnohých študentov, ktorí sa v rámci projektov zúčastňovali aj 

dobrovoľníckej činnosti, prezidenta Slovenskej republiky, partnerských miest mesta 

Košice. Ako vieme, v mnohých mestách sa konali tak isto komunálne voľby z 
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partnerských miest v rámci mesta. Sme prijali nových primátorov a budovali kontakty. 

Rieši sa aj takisto aj kandidatúra na projekt Zeleného mesta. To znamená, integrovaného 

dopravného systému, športovej infraštruktúry, naštartovanie projektovej spolupráce s 

partnerskými mestami a my sme jednoducho oddelenie, ktoré prepája a dáva priestor na 

takéto prijatia v rámci týchto možnosti. Ak sa pozriete bližšie na... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, vy robíte šou už týždeň, takže venujte, prosím, 

pozornosť tomu, aby ste dostali odpovede na vaše šokantné odhalenia.  

 

p. Baníková, vedúca referátu protokolu a zahraničných vzťahov: Áno, rozpočet na 

reprezentačné výdavky a vecné dary bol v roku 2019 rozpočtovaný na sumu 70.000,- 

Eur. Na tento rok sa znižuje o 10 tis. Eur. Je to porovnateľné teda s rokom 2013, kedy 

bolo využitých až 74 tis. Eur v celkovej sume. Toto rozčlenenie, ktoré vidíte na grafe, 

nevidíte k tomu popis. Ja by som vám ešte možno prečítala ten popis a bližšie prečo 

takéto rozdelenie vzniklo, by vám vedeli povedať z ekonomického oddelenia, ale 

rámcovo, aby ste mali predstavu, takže tá časť A to je pohostenie pri oficiálnych 

návštevách a ďalšie výdavky spojené s pobytom oficiálnych delegácií. To je časť A. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin, vás to vôbec nezaujíma. Máte tam toľko 

alkoholu, že dneska asi ani domov nedôjdete, čiže poďte prosím počúvať, možnože 

prídete k názoru, že bolo by dobré dať niečo pod stôl alebo do tašky potom ako skončí 

kolegyňa. 

 

p. Baníková, vedúca referátu protokolu a zahraničných vzťahov: Bod B je rozdelený na dve 

časti. Občerstvenie účastníkov porád, rokovaní, konferencií a iných pracovných 

príležitostí a druhá časť je ceremoniál oceňovania dlhoročných zamestnancov. To je tá 

časť B1 v sume 5.772,- Eur, čo tvorí 8 % reprezentačných výdavkov a vecných darov. 

Bod C, to sú vecné dary, ktoré sú poskytované zahraničným a tuzemským hosťom a 

zamestnancom pri životných jubileách. A poslednou položkou okrem repre fondu, ktorú 

tvorí naozaj malú časť čo je 5 % repre fond námestníkov, primátora, hlavného 

kontrolóra je propagácia, reklama, ktorá bezprostredne súvisí s činnosťou mesta Košice. 

A tak ako uviedol pán primátor, naozaj na niektorých tých faktúrach vidíte nákup vín 

alebo iného alkoholu a to naozaj z toho dôvodu, že kateringové spoločnosti sú ochotné, 

ak robíme aj prijatia starostov, poslancov v Historickej radnici, pristúpiť na to, že si 

objednáme od nich služby okrem alkoholických nápojov a neobjednávame ani kávu, 

ktorá by možno stála viac ako euro, keby sme si objednali od spoločnosti. Súhlasia 

s tým, že použijeme náš kávovar a našu kávu zakúpenú. Takže aj to si myslím, že je v 

rámci smernice dosť dôležitá položka. Keď si pozriete komerčné subjekty, za koľko 

organizujú recepcie, pretože v tomto smere si myslím, že práve spĺňame zachovanie 

maximálnej hospodárnosti a účelnosti, ktorá táto smernica o hospodárení s 

rozpočtovými prostriedkami na reprezentatívne a propagačné účely vraví a na ktoré sa 

sústreďuje. Tak toľko z mojej strany. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Niektorí útočia, skúšajú, či tu nafúkam. Skúšajú 

moju rodinu. Ja som zažil už strašne veľa podraz od toho, aby ste znemožnili moju 

osobu a pán poslanec, vy ste už toľkokrát hovorili nepravdu, toľkokrát ste útočili aj na 

kolegov. Plnokrát sme vám preukázali, že vaše tvrdenia nie sú pravdivé, mnohokrát ste 

si aj tak kývol, že asi áno, ale vás poprosím, začnite sa ľuďom už aj ospravedlňovať. 

Mne nemusíte. Ja to od vás nečakám. Urazili ste pán poslanca Gibódu, keď ste ho 

obvinili, že bol v Číne a prežral tam neviem čo. Bol tam na pozvanie mesta, ktoré ho 
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tam pozvalo. Mesto to nestálo nič a reprezentoval mesto. A takýchto stretnutie je kopec. 

Vy len útočíte, urážate. Prosím, začnite sa ospravedlňovať. Poďme riešiť to, o koľko 

peňazí sme prišli v rámci nehospodárnosti pri predaji bytov. Hovorme o tom, že sme tu 

mali smernicu na obstarávanie a minulé vedenie ju použilo. Napríklad systém 

Josephina, ktorý nakúpili a je príliš transparentný až štyrikrát. My sme ho použili už 

tisíckrát každé jedno obstarávanie, mestské podniky, mesto. Ušetrili sme milióny. Poďte 

sa už ospravedlňovať, pán poslanec. Ja vás vyzývam. Netykáme si. Nech sa páči, 

procedurálny návrh má pán poslanec Strojný, pán poslanec Špak. Ja som túto časť témy 

vypršal. Ospravedlňujem sa tým, ktorých to nezaujímalo, ale toto nebolo len o tom, že 

sa to dotklo mňa, ale dotýka sa to celého mesta, občanov a tak poslancov. Tá téma 

naozaj nebola správna a potreboval som, aby som sa mohol takto verejne vyjadriť. 

Vyspovedať možno. Ospravedlňujem sa pre tých, ktorých som zdržal a nepotrebovali to 

počúvať. Pán poslanec Strojný.  

 

p. Strojný, poslanec MZ. Ďakujem za slovo. Ja sa obávam, že témy sa ešte nezbavíme, takže 

máme tu ešte rozpočet, máme tu ešte samostatný bod pána poslanca Karabina. 

Momentálne sme v Správe o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra, tak sa prosím vás 

venujem tomu. Navrhujem okamžité ukončenie rozpravy bez možnosti prihlásenia 

s faktickou poznámkou a poďme hlasovať.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ale procedurálny návrh bol vyslovený. Vidím to, čo je prihlásené, 

čiže hlasujeme o procedurálnom návrhu pána poslanca. Nech sa páči, hlasujeme 

o procedurálnom návrhu pána poslanca ukončiť nielen diskusiu, ale aj následné 

prihlasovanie s faktickými poznámkami. Preto je procedurálny návrh, pán poslanec. Je 

to jeho právo. Ďakujem pekne.  

 

Hlasovanie č. 20 - za: 23, proti: 7, zdržali sa: 6 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh pán poslanca Strojného bol prijatý. Druhý 

procedurálny návrh mal pán poslanec Špak, nech sa páči. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Dajú sa robiť procedurálne, ak sme uzavreli rozpravu?  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ak by bola k nejakej veci. To vyslovte a môžeme sa skúsiť 

poradiť. Ja vám nechcem odobrať slovo. Neviem, čo chcete povedať. Môžete sa 

poradiť. Skúste. Neviem, fakt neviem.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Ja chcem povedať jednu vec, že podľa mňa nemôže človek 

v procedurálnom návrhu dať návrh, ktorý porušuje rokovací poriadok a to urobil pán 

kolega v tom, že zakázal faktické. To sa fakt nedá.  

 

p. Polaček, primátor mesta: V rokovacom poriadku, vás pán poslanec, poučím. Je povedané, 

že procedurálnym návrhom je možné meniť aj tieto veci. Môžeme o tom filozofovať. 

Bolo to schválené plénom, väčšou polovicou. Nie je čo diskutovať. Rokovací poriadok 

schvaľuje polovica poslancov. Procedurálny návrh prijala polovica poslancov, návrh bol 

prijatý. Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič má procedurálny návrh. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Som len chcem povedať to isté a vy tu porušujete rokovací 

poriadok. 
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p. Polaček, primátor mesta: Odoberám vám slovo. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Nie.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. Pán poslanec Burdiga má faktickú. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Bez ohľadu na to, aký je návrh pána 

Djordjeviča, nejdem sa k nemu bližšie vyjadrovať. V každom prípade ma tam zaujali 

dve veci. Pán primátor povedal, že nemá problém, aby tá kontrola kontrolórom 

vykonaná bola, čiže zbytočne to tu budeme rozoberať. Nech je teda vykonaná a vieme 

za to hlasovať. Mňa na tom celom zaujala jedna vec, že z tých predložených bločkov 

obsahujú to vyúčtovanie napríklad aj neplatný daňový doklad, či už je relevantný 

problém, ak si to pozriete. Čiže, tam by bolo asi naozaj vhodné posúdiť, že kto bol 

zodpovedný vlastne za a vykonával základnú finančnú kontrolu predkladaných údajov, 

kto vykonával kontrolu týchto dokladov či nedošlo k rozporu so zákonom o cestovných 

náhradách atď., ale to je vec práve pre kontrolóra a nie, aby sme sa tu na tom naťahovali 

donekonečna. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pán poslanec. Ja budem veľmi nápomocný. Budem rád, 

ak sa niečo zaúčtovalo zle alebo nemalo byť, vyriešime. Je to o tom, aby sa to 

skontrolovalo. Nakoniec NKÚ pravidelne kontroluje repre fondy, nielen mesta Košice, 

ale vo všeobecnosti. Je to robota, ktorú robia. Robia to s nejakou, kolegovia vedia, robia 

to s nejakou kontinuitou, možnože 3 – 4 roky. Je to vec, ktorá sa aj kontroluje nielen 

kontrolórom, ale aj NKÚ. Pán poslanec Jakubov, nech sa páči, faktická pre vás. 

 

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

primátor, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, myslím si, že zbytočne dlho sa 

o tomto bavíme. Padlo tu niečo zo strany kolegu Djordjeviča. A chceme prijať úlohu pre 

kontolóra. Nechajme, nech sa to preverí a potom môžeme o tom diskutovať. Pán 

primátor, forma komunikácie pána Djordjeviča mi veľmi pripomína formu komunikácie 

v minulom volebnom období vašu. Pravdepodobne, pán nový poslanec mestského 

zastupiteľstva si osvojil vaše praktiky z minulosti. A pán kolega Strojný súhlasím, že 

zbytočne sa tu okrádame o čas, ale v prvom rade sme tu mali polhodinové antré, kde 15 

minút vystupoval alebo 20 pán primátor a následne pani vedúca referátu, čo 

predpokladám, že viac menej ovládame a činnosť referátu a počet návštev, atď. 

absolútne nás v tomto čase nezaujíma. Nech sa to prešetrí a potom sa vieme o tom 

baviť. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec ďakujem, len malá pripomienka. Rozdiel je v tom, 

že keď mne sa niečo nepáčilo, vyzval som vedenie mesta, aby mi to vysvetlilo, aby mi 

dalo doklady a požiadal som ich o stretnutie. Nikdy mi nedali vysvetlenie a nikdy sa so 

mnou nestretol pán primátor. Ani jeho námestníci. Nech sa páči, pani poslankyňa 

Slivenská. 

 

p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Vyjadrím sa len k mojej osobe, 

ktorá tu bola použitá.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Sa ospravedlňujem, mi práve preletelo hlavou. Vtedy, že sme sa 

stretli niekedy ráno.  
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p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Dobre. V poriadku. Tak ja len uvediem, že 

tí, ktorí ma poznajú vedia, že neraňajkujem. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ale kávu sme mali? Aj niečo sme zobli. Nech sa páči, pán 

poslanec Djordjevič s faktickou.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. No tak som si 

robil poznámky pri monológu pána primátora a vyjadrím sa len vecne k ním. Takže nie 

je pravda, čo povedal, že cesta do Číny námestníka nestála nič. Stala presne 178,60 Eur 

a boli to cestovné náhrady, čiže klamal ste. Ideme ďalej. Neboli mi sprístupnené všetky 

bločky do dnešného dňa, ale iba 80 %, presne 79 zo 101. Prezenčka mi chýbala. 

O druhej v noci 22 poldecákov - 2:20 zaplatené. Napísané primátor aj jeho 20 hostí. A 

ja odkiaľ mám vedieť tých 20 hostí? Bolo to vedľa rímskokatolíckeho. Neprerušujte ma. 

Neprerušujte ma, pán primátor! Boli tam farári s vami piť v noci? Ďalej - stravenky za 

víno a potom preplatené z pokladne. Máte problém s alkoholom? Každý obed pivo, 

poldeci, henessy? Stále spomínate Rašiho. Máte z neho komplex? Boli ste v Maratóne? 

Museli ste si dať drahé stejky? Musíte stále pripíjať? Na návštevy mestských častí 55 

eurové koňaky? A v zahraničí... (pozn.: zaznel zvukový signál) Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Útočíte. Nepýtate sa, len kričíte. Zabudol som 

ešte na ten bloček, keď som o nich rozprával. V ten deň sme urobili najväčšiu 

dobrovoľnícku akciu v rámci varenia polievky Svätej Alžbety. Prišlo pomôcť mnoho 

ľudí, aj mnoho zamestnancov magistrátu, mnoho dobrovoľníkov. Keď sme skončili 

a popratali, bolo tesne pred polnocou, jedenásť, dvanásť hodín, jedenásť možno 

a pozval som ich z vďaky ku stolu. To že som bloček zaplatil o tretej ráno, túto časť 

bločku, je jedna vec. To, že sme sedeli, rozprávali sa, vypili a zjedli niečo iné. To je 

druhá vec. Jednoducho dvadsiatim ľuďom som sa poďakoval a pripili sme si na to, že 

sme zvládli jednu z najväčších dobrovoľníckych akcii v meste v rámci tejto akcie. OK, 

môžeme sa baviť o tom, či chceme zmeniť smernicu, či to je možné, či to nie je možné. 

Ale dnes to možné je. A prišlo mi vhodné týmto ľuďom poďakovať za to, že to 

pripravovali permanentne, asi 18 hodín, od rána sa to pripravovalo. Takže to je toľko. 

Ale stačí sa pýtať a potom môžete už povedať svoj názor, že tak toto mi povedal a ja 

s tým nesúhlasím. Ja som. Ja prijmem kritiku, ale vy ste sa ani nespýtali o čom išlo, 

prečo išlo a bloček ste tak odfotili, aby nebolo jasné, čo na ňom je. Nech sa páči, pán 

poslanec Lipták. Mňa mrzí, že sa tu rozpitvávame takto.  

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Chcem vás poprosiť pán Polaček a pán 

Djordjevič, aby ste dodržiavali rokovací poriadok a program, ktorý sme si schválili 

a teraz sme pri bode kontrola hlavného kontrolóra o jeho činnosti. Čiže ja by som sa 

vrátil k bodu. Ináč, jedna poznámka ma zaujala, že začnete sa ospravedlňovať. Pri 

karanténe ti to pán primátor pripomeniem tú tvoju výzvu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ale dobrovoľne som dal... (pozn.: diskutujúci hovoria súčasne - 

prekrikovanie) 

 

p. Lipták, poslanec MZ: ...ďakujem za tú správu. Chcem sa opýtať, pán hlavný kontrolór, 

k tým pozemkom, lebo ja som už v roku 2019 otváral problematiku pozemkov, že je 

veľa mestských pozemkov, ktoré užíva kde kto a mesto z toho nemá vôbec žiadny 

nájomný vzťah, ani príjem a vtedy som hovoril, že by bolo dobré, keby tu bola v nejakej 

vrstve v GIS pláne, aby to bolo prepojené s daňami a tak ďalej. Moja otázka teraz znie, 
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keďže vieme, že tá situácia nie je dobrá, mienite zapojiť do toho alebo, aký systém 

navrhujete pri kontrole pozemkov, zapojíte do toho aj mestské časti alebo chcete to 

robiť priamo z Útvaru hlavného kontrolóra, keď sa môžem opýtať. Lebo si myslím, že 

starostovia mestských častí podľa mňa poznajú dobre ten terén, tí, ktorí sú tam dlhšie, 

ale podľa mňa aj vedia, ktorý pozemok je taký a ktorý je onaký a ktorý je legálne 

užívaný a ktorý je nelegálne užívaný. Preto sa pýtam. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. Pán kontrolór sa zaoberal týmto. 

To je skôr otázka na pána riaditeľa a aké sme prijali opatrenia, ako to chceme riešiť. 

Neviem. Napíšme si otázky. Ešte predpokladám, že budú veci smerom ku kontrole 

naraz. Skúsme to zodpovedať podľa nich, nech sa pohneme. Nech sa páči, pán poslanec 

Špak.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Mám na pána kontrolóra zopár otázok, lebo fakt tá 

jeho práca, musím povedať, je mi sympatická a veľa vecí odkrýva, ale ja mu ich pošlem 

radšej emailom, keď vidím, že sa ponáhľa, ako ste už agitovali na začiatku. To, že ste to 

predsa len prehodili na tému bločky, dovolím si jednu vetu povedať, pán primátor, 

možno na zamyslenie. Máte 6 tis. plat a kupovať si vlašák s rožkom? Naozaj to zvážme, 

či aj toto musí ísť do nákladov. A kupovať za peniaze Košičanov fľašu svojmu 

kámošovi starostovi, to je už naozaj cez čiaru. Ako určite, tie pravidlá treba dať a ja 

budem schvaľovať kontrolu aj týchto použitých peňazí. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Karabin.  

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Najprv by som rád reagoval na pána 

kontrolóra. Ono tú správu užívania garáži na Bardejovskej, niektorí neplatia vôbec, viac 

ako 50 % - trinásti. Ďalší platia, dobre počujete kolegovia, dva a pol eura ročne za 

užívanie garáže, za pozemok pod garážou, lebo tá zmluva je stará. Niekoľko desiatok 

rokov je stará, ešte slovenské koruny atď., čiže on platí dva a pol ročne za niečo, čo 

nevlastní, za pozemok, ktorý nevlastní, ktorý vlastní toto mesto Košice a my obyvatelia 

malých mestských častí mám platiť za garáž 30,- eur za niečo, čo vlastním. Kde je tá 

logika? Tak predsa daň má byť nižšia ako je nájom. Tu je to opačne. Poprosím 

Magistrát mesta Košice, pána primátora, veľkú kontrolu na tieto mestské pozemky, na 

ktorých sú stavby a ľudia, buď tam sú bez právneho titulu, alebo platia doslova pánboh 

zaplať. Ak na to nemáme kapacity, pán primátor, treba zazmluvniť nejakú realitnú 

kanceláriu, nejakú vymáhačskú, aby za radom všetky zmluva začala kontrolovať. Dva 

a pol eura za garáž, to je výsmech. To je na pána Galla. K vám pán primátor, keď ste 

spomínali, ja som bol ten, možno nešťastný to bol výrok minulého roku, keď som bol 

spomínal pri vašom repre, či chcete kupovať dvojizbový byt v meste Košice. V tej dobe 

stál nejakých 70 tis. Eur. Ale vrátim sa k tým bločkom, ktoré odhalil tu kolega 

Djordjevič a ktoré hovoríte, že sú len senzácia atď. Nie je to tak. Tu ste spomínal, že 

u vás nejaké návštevy zobkali čokoládku. Poviem otvorene. Ste boli za arcibiskupom, 

kúpili ste mu fľašu tvrdého za 50,- Eur. Ja som si myslel, že taký arcibiskup pije iba 

víno alebo nejakú vodu. Asi tvrdý alkohol pil. A druhá vec. Vraveli ste, že neviete, čo je 

to pornstar. No, nie je to pornohviezda. Pornstar je takzvaný nápoj v Grécku, ktorý 

užívajú slečny, to je taký dobrý nápoj, keď chcete niekoho zbaliť. Hovorí sa tomu aj 

rozťahovač nôh. Preto tu je pornstar. Ja by som si nedovolil takéto niečo dať preplatiť 

na repre. To je úplná hanba. Neviem, neviem, či sa nehanbíte pán primátor, ale takéto 

veci, alebo nejaký vlašský šalát za 2 – 3 eurá. Ja mám repre 200,- Eur. Starosta Pereša 

má nárok na 200,- Eur, aj vrátane poslancov. A ja tam alkohol nemám. Vy máte 70 tis. 
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a tie bločky, to keď som to zbadal. Neviem. Zvážil by som zotrvanie vo svojej funkcii. 

Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič. Máte 3 minúty.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Samozrejme, druhý vstup, takže už na ďalší nebudem mať nárok. 

Dúfam, že nebudem musieť faktickou, že budeme sa držať faktov, údajov 

a samozrejme, že ak nie je prezenčka, tak môžeme mať len dohady a keď nie je fotka. 

Zaujímavé, že viete fotky fotiť z porád, ale keď ste údajne 20-tim ľudom o druhej v noci 

objednával 22 poldecákov, vtedy ste sa nesfotil. Dobre. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Je tam čas, kedy bol zaplatený bloček. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Môžete ma prestať oberať o čas? Ďakujem pekne. Idem k tomu 

Grécku. Bol tam aj Captain Morgan za 7,50, čiže bar to bol luxusný a pornstar 8,00 Eur 

a nejaký gin za 8,- to dva bločky. No naozaj, ako keby ste si plnili nejaké detské sny, že 

si konečne môžete drahý chlast na účet mesta. Nechajte ma hovoriť.  Idete si drahý 

chlast na účet mesta a potom toto by som sa ja hanbil dať do pokladne. Ďalej. Kupuje sa 

tu víno, platba stravenkami. Dôkaz poskytnem médiám. Platba stavenkami, podotýkam 

a preplatená hotovosť z repre fondu. Myslím, že toto je aj porušenie zákona. Ukážem. 

Sprístupním. Ďalej. Ideme nejakú akciu myslím, že to bol nedeľňajší trolejbus, 

odštartoval, myslím, že od Auparku. Tam to štartovalo, neďaleko je Cube Caffe, 

prevádzka, kaviarnička. Neviem, koľkí ste tam boli, ale dopriali ste si henessy. Hej, čas 

som zle sfotil. Čiže teraz by sa mi aj hodil, ale určite to nebolo za bieleho dňa. No fotky 

pred trolejbusom boli ale pred henessy nie. Mnohí sa pýtali v diskusiách, tu poopravím 

diskutérov, naozaj, pán primátor platil poslancom na druhý deň, čiže nechlastalo sa 

o 11:39 ako je na bločku, to bolo z predošlej noci, ale za 163,- Eur tvrdý alkohol, 

neviem koľkí tam boli. No, je to, po jednom, dvoch poldeci. Nič šokantné, ale 

vzhľadom na to ako bolo spomenuté, že máte 6.000,- Eur plat mohol ste byť chlap 

a dopriať im to kolečko na vás z vlastného a nie z peňazí Košičanov, ktorým dvíhate 

poplatky za všetko možné. Idem ďalej. Tu už ste sa vyjadril, samozrejme, tú nevieme 

rozsúdiť ani mňa, ani vás, koľko tam bolo ľudí. Ja tvrdím, že Slováci a Košičania vidím, 

že majú vo zvyku aj zapíjať. Tu nie je žiadne zapíjanie, tam sú len piva, ktoré pijete vy, 

čiže kľudne ste tam mohli vypiť traja hore 20 poldeci, 7 pív, dať si to preplatiť. Ak 

ukážete dôkaz, koľkí ste tam boli, prezenčku, ospravedlním sa. Ideme ďalej. Cube caffe 

máme. Potom si dávate žuvačky, také väčšie do auta, preplácať, pepermint, orbit. Ja by 

som sa naozaj hanbil žuvačky a mentosky. Pán Gibóda z jeho repre fondu boli 

preplatené cukríky karamelové za 4,99, nejaké anglické. Naozaj v detstve naozaj 

chýbalo zrejme, no bohužiaľ, dnes z peňazí Košičanov poprosím toto, sa tomu vyhnite. 

Idete na ulicu primátora, musím končiť, 4 hodiny sedíte, vypijete 16 pív, nazvete to 

porada vedenia k majstrovstvám sveta a končíte o 22:32. Hej, 16 pív, čiže ja neviem ako 

toto chcete obhajovať. A naozaj, dajte hlavu do piesku a hanbite sa a už poďme ďalej. 

Hanbite sa.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pani poslankyňa Kovačevičová. 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Vážení kolegovia, ja by som len rada pripomenula, že 

každý jeden z nás berie mesačne poslaneckú odmenu možno viac ako 400,- Eur 4 roky, 

takže poprosím vás, aby sme sa neponáhľali, pretože nemáme každý mesiac 

zastupiteľstvo, to na margo tých, ktorí sa nonstop stále niekde ponáhľajú. Sme platení z 
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verejných zdrojov, to len na osvieženie pamäte. Áno ja som za to, aby sa to určite 

prešetrilo, keď to začal pán poslanec Djordjevič nejak prešetrovať. Viacerí sme si 

z neho robili srandu, možno aj ja. Nebrali sme ho vážne, ale zverejnené informácie mňa 

doslova vytočili, rozhodili, znervóznili a viacerých nás znepokojili. V podstate je 

obdobie, kedy našim obyvateľom často skloňujeme ako treba uťahovať opasky, čiže 

Košičanom vezmeme z pravého, ľavého vrecka, utiahneme na 50 a v podstate tu 

vidíme, že cez 300 cm alebo 3 m v podstate sú uvoľnené opasky na gatiach vedenia 

alebo vedenia mesta Košice. Áno, jedno je smernica, to je pravda. Sú spoločenské 

prijatia, reprezentácie, atď., kde sa podáva protokolárne víno, proti tomu nič nemám, 

alebo keď sa odnesie nejaká fľaša kolegovi alebo komukoľvek, keď už je nejaká 

návšteva, dobre, ale nemyslím si, že by v podstate na účet mesta mala byť hodená žúrka 

poslancov z Košickej Belej. Toto je nonsens. Alebo platený alkohol, alkoholické nápoje 

v zahraničí. Pán primátor, aj ja som vám hlasovala za zvýšenie platu práve preto, 

pretože viem, že štatutári majú zvýšené výdavky, mnohokrát musia z vlastného vrecka 

vytiahnuť, zaplatiť ten účet, keď sa pije ten alkohol, je to veľmi zlý signál v podstate aj 

voči obyvateľom mesta a je to vyslovene... Mali by ste ísť, mali by sme ísť my všetci, 

nielen vedenie mesta, obyvateľom príkladom, preto nám dali ten mandát. To je z mojej 

strany všetko. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Vyčerpali sme všetkých diskutujúcich, čiže 

návrhy na uznesenia boli predložené návrhovej komisii. Máte? Takže nech sa páči, 

návrhová komisia.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Návrhovej komisii bol 

predložený jeden návrh od pána poslanca Djordjeviča v znení: „Mestské zastupiteľstvo 

v Košiciach podľa § 9 odsek 7 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v 

Košiciach po A) berie na vedomie 1.) Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

mesta Košice za rok 2019; po 2.) Správu o činnosti a výsledkoch kontrol od XI. 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktorá obsahuje výsledky z kontrol 

podľa predloženého materiálu. Po B) žiadna hlavného kontrolóra mesta, aby v súlade so 

zákonom Slovenskej národnej rady číslo a 369 z roku 1990 zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov § 18f ods. 1 písmená h) vykonal kontrolu dodržiavania a 

uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mesta 

Košice pri použití výdavkov na reprezentačné a propagačné účely mesta Košice za 

kalendárny rok 2019. O kontrolných zisteniach hlavný kontrolór mesta predloží 

písomnú správu na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 23. apríla 2020.“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 21 - za: 37, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, druhý návrh na uznesenie.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: No, druhý návrh je pôvodný návrh a tým 

pádom, že sme schválili doplňujúci návrh aj s pôvodným, tak o tom pôvodnom už 

hlasovať nemusíme.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Vyčerpali sme bod číslo 2.  

- - - 
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p. Polaček, primátor mesta: Mám pripravenú aktualizovanú pozvánku, kolegovia? Ešte robíte 

na tom? Čiže nasleduje bod rozpočet a nakoľko sa ja potrebujem pripraviť na rozpočet, 

vyhlasujem teda desať minútovú prestávku, čiže o 11. hodine pokračujeme. Prosím, 

buďte dochvíľni, naozaj, nech je to len technická prestávka. Vážené poslankyne, vážení 

poslanci, ja len upriamujem vašu pozornosť na prezentáciu urbanistických modelov 

prác študentov a pedagógov Fakulty umení Technickej univerzity Košice. ÚHA 

dlhodobo rozvíja spoluprácu s Fakultou umení Technickej univerzity v Košiciach a v 

záujme overenia urbanistických situácií, ktoré nie sú v území uspokojivo riešené vo 

vestibule si môžete pozrieť výsledky ich prác. Sú tam napr. lokalita Jarmočná, o ktorej 

sme mnohokrát rozprávali, lokalita Anička, Bosákova, je tam štúdia na Charitný dom, 

sú tam štúdie, ktoré sme mnohokrát na zastupiteľstve riešili a môže vás nejaká z týchto 

prác, bude inšpirovať.  

- - - prestávka - - - 

 

p. Polaček, primátor mesta: Poslancov, prosím, prezentujte sa i napriek tomu, že sme už 

uznášaniaschopní. Je pred nami program rozpočet mesta Košice na roky 2020 – 2022. 

Prezentovaných je 33 poslancov.  

- - - 

 

Bod č. 2/1 (pôvodný bod č. 32) 

Návrh Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2020 - 2022 
 

p. Polaček, primátor mesta: Otváram bod 2.1 Programový rozpočet mesta Košice na roky 

2020 – 2022. Dámy a páni o rozpočte sme rozprávali niekoľko mesiacov. Osobne som 

sa s vami mnohokrát stretol, či s Radou starostov ako takou, či na neformálnych 

stretnutiach so starostami veľkých mestských častí, následne malých mestských častí, 

potom v opačnom garde, na finančnej komisii sme sa stretli a tak ďalej, a tak ďalej. To 

znamená, myslím si, že už niekoľko mesiacov rozprávame o rozpočte. Minulý rok 

v decembri sme tento bod na návrh jedného z vás stiahli, nakoľko sme inými všeobecne 

záväznými nariadeniami riešili príjmy rozpočtu mesta. Na základe týchto zmien sme 

upravili rozpočet na základe vašich požiadaviek, informácií, problémov, ktoré vznikli 

a máme pred sebou podľa môjho názoru rozpočet, ktorý by, síce nikdy nebude ideálny, 

ale mal by byť maximálne vyvážený pre všetkých, ktorí sa s ním budú dnes zaoberať. 

V minulosti bolo zvykom rozpočet prezentovať formou, aké máme príjmy, aké máme 

výdavky, či je prebytkový ako bilancia. Ja som sa rozhodol, že nepôjdem dnes 

výnimočne týmto smerom, ale skúsim povedať, čo v ktorej kapitole vlastne ideme 

urobiť, ako bude vaše mesto vyzerať po tom, ako rozpočet bude prijatý, ako sa budú 

postupne jednotlivé kapitoly plniť a akým spôsobom to naše mesto Košice bude vnímať 

a následne vidieť. Možno na úvod rozpočet mesta je dnes v rámci príjmov v hodnote 

201 mil. Eur. 197 mil. Eur sú bežné príjmy, kapitálové príjmy sú v hodnote 4,1 milióna 

Eur. Program školstvo hovorí o tom, že plán investícií hovorí o tom, že na 17-tich 

základných školách, materských školách a ZUŠ vymeníme okná. Návrh na akceptačné 

listy sú v hodnote 1,1 milióna Eur. Požiadavka bola dvojnásobná. Rekonštrukcia striech 

sa uskutoční na 13-tich základných školách, materských školách. Návrh na akceptačné 

listy sú v hodnote takmer 400.000,- Eur z požiadaviek 700 tis. Rekonštrukcia 

elektroinštalácie bude vykonaná v troch materských a základných školách. Oprava 

sociálnych zariadení na ôsmich materských a základných školách za sumu viac ako 200 

tis. Eur. Rôzne ostatné drobné opravy ako sú opravy v jedálňach, elektrické rozvody a 

pod. sa budú vykonávať v dvadsiatich základných školách a materských školách. V 

rámci telocviční máme v pláne vypracovanie projektovej dokumentácie na 
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rekonštrukciu výstavby novej telocvične, resp. športovej haly na ZŠ a MŠ Želiarska. 

Projektová dokumentácia je približne vyšpecifikovaná na sumu 42.000,- Eur. ZŠ 

Požiarnická - rekonštrukcia strechy telocvične - 83.000,- Eur. ZŠ Postupimská - 

rekonštrukcia obvodových múrov telocvične – 114.400,- Eur. V rámci športovej 

školskej infraštruktúry plánujeme projekt Modernizácia školského ihriska Základná 

škola Družicová 4. Je to atletický ovál. Dnes už je v rámci verejného obstarávania 

vysúťažená suma na sumu 130.000,- Eur. Atletický ovál ZŠ Starozagorská sa pripravuje 

a chceme ju v roku 2020 aj realizovať. Plaváreň - 25 metrový bazén, plánovaná 

výstavba na ZŠ Park mládeže alebo ZŠ Drábova. Dnes je to v štádiu projektu ideovej 

prípravy. Čakáme na rozhodnutie ÚHA poklady, aby sme sa rozhodli, ktorým smerom 

sa vybrať. V rámci projektov EU fondov budeme rozširovať kapacity materskej školy 

Húsková za sumu 200.000,- Eur, zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ 

Bruselská 102.000,- Eur, zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ 

Polianka 145.000,- Eur, zlepšenie technického vybavenia odborných učební 199 tis., 

zlepšenie technického vystavenia odborných učební ZŠ Jozef Urbana Jenisejská 22 - 

183 tis., zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice ZŠ Novomestského 166 tis., 

zlepšenie vybavenia v školskej knižnici pri ZŠ Požiarnická 200 tis., zlepšenie 

technického vybavenia odborných učební ZŠ Staničná - 150 tis., vybavenie odborných 

učební ZŠ Družicová 74 tis., rozšírenie kapacít v materskej škole Galagtická 9 

alokované pracovisko 800.000,- Eur, rekonštrukcia predškolského zariadenia materskej 

škole Hrebendová, Luník IX 552.000,- Eur, jedná sa o 2,5 milióna Eur z eurofondov. Sú 

to fondy, projekty, ktoré sme pripravili v rámci minulého roka a tieto boli podpísané už 

aj zmluvy o účinnosti NFP. V rámci sociálnych služieb len pripomínam, že výška 

príspevku na jeden obed pre seniorov, tých, ktorí to potrebujú, bude určená na sumu 

jedno euro. Túto normu sme už prijali minulý rok a jedná sa o všetkých, ktorí majú 

dôchodok nižší ako 415,- Eur. V rámci strediska sociálnej pomoci v rozpočte na rok 

2020 sú plánované finančné prostriedky na rekonštrukciu a modernizáciu pavilónov 

strediska a na nákup strojov, prístrojov a zariadení v hodnote 200.000,- Eur. Projekt 

Centrum komunitných služieb Krásna, je to novostavba, informovala o tom pani 

námestníčka, v roku 2019 sme realizovali úpravu projektovej dokumentácie, teraz 

prebieha príprava verejné obstarávanie na zhotoviteľa, rozpočet tejto stavby je 2,6 

milióna Eur. V našom pláne je preinvestovať v roku 2020 približne sumu 1,3 milióna 

Eur a dokončená stavba by mala byť v nasledujúcom roku. Objekty Zariadení 

opatrovateľskej služby, útulok pre rodiny s deťmi, denný stacionár, kuchyňa, jedáleň, 

rozvoz stravy, prepravná služba, sociálna pracovňa, rehabilitácia pre seniorov. Toto 

všetko by malo byť v tomto Stredisku služieb Krásna. Bytový podnik mesta Košice, 

ktorý bude mať aj svoj vlastný bod a preto som si myslel, že bude praktickejšie, aby 

sme o rozpočte rozprávali po tom, ako tieto prezentácie prejdú. Sa jedná o obnovu 

bytového domu Adlerova 4, Košice, projektová dokumentácia stála 20.000,- Eur. Je to 

rekonštrukcia štvorbytových jednotiek, zároveň tam sídli aj správa Psychosociálneho 

centra. Je to v príprave projektovej dokumentácie - výstavba náhradného nájomného 

bývania na Jesenského ulici. Je to riešené zámerom investície cez Štátny fond rozvoja 

bývania. Asi sa o tom budeme rozprávať pri tých nájomných bytoch. Spracovanie 

projektovej dokumentácie, rekonštrukcia zdevastovaných hybridných bytov. Jedná sa 

o 68 hybridných bytov v roku 2020. Našim plánom je zrekonštruovať jednu tretinu 

približne v hodnote do 400.000,- Eur. Rekonštrukcia polikliniky na sídlisku KVP a 

sídlisku Ťahanovce. Jedná sa o iniciačnú fázu projektu, kedy sa predkladá investičný 

zámer. Obe tieto projekty sú robené do sumy 100.000,- Eur. 50 tis. pre jednu, 50 tis. pre 

druhú. Naším cieľom je do konca roka mať komplet projektové veci, aby sme v 

budúcom roku mohli postupne pristúpiť k financovaniu a rekonštrukcii. Výstavba 
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bytového domu v rámci areálu Bytového podniku mesta Košice. Je to ideový zámer 

zabezpečenia dostupného mestského nájomného bývania. V rámci kultúry a športu 

snažím sa vašu pozornosť upriamiť na športovú halu Angels Aréna. Stav projektu je 

v takom štádiu: je hotová štúdia, vizualizácia, návrh na výber projektanta, pripravené 

priame zadanie, žiadame o rôzne stanoviská, realizačný rozpočet 1,4 milióna Eur. V lete 

by sme boli radi, ak sa nám to podarí, žiaľ už teraz vidím, že termíny nebudú úplne 

naplnené, ale každopádne v tomto roku chceme Angels Arénu začať robiť a zároveň, 

nielen jej interiér, ale pripravujeme architektonickú štúdiu na celé okolie Angels Arény, 

aby sme celý ten priestor skultúrnili. Multifunkčná hala - máme vytipované štyri plochy, 

projektová dokumentácia je na sumu 40.000,- Eur, rozprávame o troj alebo štvorhale. 

ÚHA hľadí, či a ktorá z tých vytipovaných štyroch plôch bude najideálnejšia pre 

prípravu projektovej dokumentácie. Mestská krytá plaváreň – to sme rozprávali 

niekoľkokrát. Rokujeme so starým mestom, v tejto chvíli očakávame znalecké posudky, 

aby sme sa v tejto téme posunuli ďalej. V mestskom rozpočte je suma 100.000,- Eur, 

ktorá rieši krytie náhrad, či kúpalísk, či Mestskej krytej plavárne. Ja navrhujem, aby 

sme financovanie Mestskej krytej plavárne urobili do najbližšieho mestského 

zastupiteľstva, kde by sme prijali špeciálne bod Mestská krytá plaváreň opätovne, aby 

sme sa pohli v týchto rokovaniach a povedali, či chceme, nechceme, či vieme alebo 

môžeme spojiť Mestskú krytú plaváreň s kúpaliskom Červená hviezda. Zoologická 

záhrada - pripravujeme projekt modernizácie informačného systému, je to partner 

z Nyiregyhászy, je to cezhraničný modernizácie komplexu výbehu medveďov hnedých. 

Robíme s Budapešťou voliéry pre dravé vtáky, 2. etapa financované z našich vlastných 

zdrojov, dokončenie zariadenia pre mačkovité šelmy, financovanie z vlastných zdrojov. 

Pripravujeme v tomto roku brodisko pre deti, aby okrem zvierat sa vedeli rodiny s 

deťmi v ZOO aj ochladiť v rámci brodiska a pripravujeme aj ďalšie projektové štúdie, 

ktoré by mali urobiť prípravu na ďalšie voliéry do budúcnosti. Pri K13 je dobre vedieť, 

že pripravujeme obnovu zvukovej, svetelnej a ostatnej techniky. Pri KFA - Košickej 

futbalovej aréne sa len zmienim o tom, že rokujeme stále s futbalovým zväzom 

a hľadáme dodatočný zdroj 5 najlepšie až 6 miliónov Eur, aby sme dokončili komplex, 

zámer aby neostali po nás polovičné riešenia, aby futbalová aréna bola postavená, tak 

ako si všetci prajeme. Pri Steel Aréne bolo niekoľkokrát avizované, aj v decembri boli 

tu návrhy niektorých poslancov, aby sme pomohli Steel Aréne sumou 200.000,- Eur na 

jej financovanie. My sme si tento návrh prešli, hľadáme riešenie, ktoré si myslíme, že je 

najoptimálnejšie v tom, že dať peniaze Steel Aréne a na druhej strane ju zaviazať, aby 

tieto peniaze neboli zadarmo, ako poznáme, že zadarmo obedy, vlaky a dnes už aj 

diaľnice. Čiže myslíme si, že peniaze je potrebné viazať na aktivity, v tomto prípade 

Olympijskú kvalifikáciu v hokeji a Majstrovstvá Európy v malom futbale. V rámci 

Zeleného mesta máme stále nedokončený cieľ a víziu v rámci karanténnej stanice. 

Budeme o tomto bode rozprávať snáď v bode, ktorý je na tento prípad pripravený. 

Pripomínam, že okrem toho, že hľadáme stále spôsob karanténnej stanice a spôsob, 

akým sa starať o zvieratká tak, ak v minulosti roku 2018 útulky pre zvieratá dostávali 

sumu 8.000,- Eur, v minulom roku to bolo 50 tis. a v tomto roku je to o 65.000,- Eur na 

podporu útulkov, s ktorými zároveň potrebujeme spolupracovať, aby sme dokázali tieto 

zvieratká aj umiestňovať. Pretože podľa nového zákona sa zvieratká stavajú po troch 

mesiacoch majetkom mesta. Mlynský náhon je v príprave vyhlásenia krajinársko-

urbanistickej súťaže na revitalizáciu Mlynského náhonu. Pripravený je rozpočet na 

súťaž k tejto kapitole. Na mestskej časti Nad jazerom, samotné jazero - sinice je 

pripravená štúdia revitalizácie časti jazera, tzv. apendix, kde preferujeme odstránenie 

sedimentov z jazera, rôzne posúdenie, ďalšie alternatívy, ktorým by sme sa mohli v tejto 

problematike posunúť. V rámci Zeleného mesta je to kapitola, ktorá v minulosti sa 
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nazývala inak, sme ju premenovali. Volala sa životné prostredie, premenovali sme ju aj 

preto, lebo sme už niekoľkokrát avizovali, že máme ambíciu stať sa Európskym 

hlavným zeleným mestom. Týmto sme k tejto kapitole posilnili naše potreby. Samotný 

tento projekt prinesie v roku 2020 mestu Košice vytvorenie odborných, strategických 

dokumentov v úrovni zelene, verejných priestorov, odpadového hospodárstva, 

nízkouhlíkovej stratégie, udržateľnej mestskej mobility a viacerých ďalších, ktoré sú 

nevyhnutné pri plánovaní ďalšieho rozvoja mesta. V súčasnosti neexistujú tieto žiadne 

štúdie, respektíve potrebujú zásadnú zmenu aj aktualizáciu. Tieto dokumenty sú 

nevyhnutné a priamo vyžadované pre uchádzanie sa o externé zdroje aj ich príprava, 

expedícia, sprístupnia mestu Košice nové možnosti financovania, nielen tejto kapitoly, 

ale všetkých zelených riešení. Kapitola Zelené mesto prináša z oblasti okolo Mlynského 

náhonu, ako som spomenul, začíname pracovať s enviromentálnym vzdelávaním a 

edukačnými aktivitami na ZŠ. Kapitola Zelené mesto v sebe zahŕňa aj vytvorenie 

jedného alebo viacerých prototypov nových zelených území v meste Košice, 

spravovanie dokumentu starostlivosti o dreviny. Kapitola Zelené mesto garantuje aj 

vypracovanie, podanie prihlášky do prestížnej súťaže European Green Capitol a proces 

jej prípravy je výrazným motivačným dôvodom zapojenia sa do podnikateľských 

a korporátnych partnerov do enviromentálneho rozvoja mesta, či už pomocou zdieľania 

zdrojov, vedomosti alebo vytvorením konkrétnych adresných produktov. Správa 

mestskej zelene rekonštruuje horizontálne vrstvy, tak ako vždy, repasácia kremačnej 

pece 120.000,- Eur, o tom sme rozprávali, prevzali sme cintorínskej služby. Tak ako 

sme boli strašení, že to nezvládneme, aj pri tejto príležitosti je potrebné poďakovať 

riaditeľke, že vydala maximálne úsilie, aby sme v tejto problematike nezlyhávali. 

Vytvorili sme sto nových pracovných pozícií práve preto, aby sme lepšie riešili zimnú 

údržbu, starostlivosť o zeleň a čistotu na verejných priestranstvách. Zamestnali sme 

hlavne ľudí z Luníka IX. Snažíme sa vytvárať pracovné miesta a zároveň, keď bude 

rozprávať pán náčelník mestskej polície o svojej správe, určite spomenie aj to ako sa 

nám postupne aj vďaka tomuto projektu darí odstraňovať v rámci Mašličkova chalupy, 

som chcel povedať. Tak neviem, chatrče. V rámci bezpečnosti pripravujeme 

protiteroristické stĺpiky, uzavretie mesta. Je to iniciačný projekt riešenia investícií v 

rámci mesta. To znamená, budú tam stĺpiky, ktoré poznáte, aby sme zabránili 

svojvoľnému chodeniu áut do historického centra. V rámci projektu naším cieľom je 

zvýšenie počtu policajtov medzi 20 až 40. Vždy to súvisí od toho či nájdeme policajtov, 

či prejdú školeniami, prejdú výcvikom a následne ich zamestnávame. Čiže ten proces 

nie je úplne jednotný a jednoduchý. V rámci verejného osvetlenia v tomto roku máme 

pripravenú na realizáciu výstavbu nového verejného osvetlenia v rámci stavby 

súvisiacej s kanalizáciou sietí spoločnosťou VSD a. s. Košice, Omská, Holubyho, 

Trnavského. Ceny v zmysle tejto zmluvy je sumou 110.000,- Eur s DPH. Na realizáciu 

v tomto roku pripravujeme inteligentné nasvietenie a zvýraznenie priechodov v 

nasledujúcich lokalitách: Mestská časť Košice - Západ, ulica Ondavská, v cene 17.000,- 

Eur takmer, Mestská časť Košice - Nad jazerom, Rovníková, cena v zmysle rozpočtu je 

16.000,- Eur a Mestská časť Košice - Sídlisko KVP, ulica Trieda KVP, ulica 

Jasuschová, na ulici Cottbutská, cena v zmysle rozpočtu 17.000,- Eur. Mestská časť 

Košice - Sídlisko KVP, ulica Moskovská, cena v zmysle rozpočtu 27.000,- Eur. 

Samozrejme, sú to informatívne ceny, ktoré sa ešte budú v tejto chvíli súťažiť. Všetky 

tieto stavby chceme realizovať v tomto roku. V rámci dopravy máme vyčlenenú sumu 2 

mil. Eur na mosty, budeme opravovať most na Mauerovej ulici, Ludvíka Svobodu, čiže 

hore na Lingove. Predpokladaná suma je okolo 900.000,- Eur. Už v tejto chvíli máme 

odovzdané stavenisko a začínajú práce na moste Bankov. Most na Hlinkovej ulici má za 

sebou projektovú dokumentáciu, verejné obstarávanie sa pripravuje na zhotoviteľa, 
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predpokladaná suma 800 tis. Eur. V rámci rekonštrukcie ciest máme v rozpočte sumu 

2,5 milióna Eur. Sú to veľké súvislé opravy. Plánujeme opraviť cestu Jána Pavla II., je 

to suma 1,5 milióna Eur s tým, že v hodnote približne pol milióna Eur je súvisiaca 

investícia v rámci cyklochodníka. V tejto chvíli sa hľadajú riešenia, aby sme dokázali 

tieto financie zgrupiť a celý tento projekt zgrupiť a urobiť ho naraz. Je tam technický 

problém v rámci špeciálneho stavebného úradu. Verím, že sa nám to podarí vyriešiť. 

Nie je to úplne jednoduchý proces. Pripravujeme opravu podchodu na Adlerovej ulici 

na Furči v sume približne pol milióna Eur. Zároveň stále prebiehajú rokovania s NDS. 

Naším cieľom je v tomto roku vyriešiť aj podjazd pri VSS, kde máme ešte podmienky 

s NDS, aby sme zároveň zahrnuli aj opravu električkovej trate v tomto rozsahu, ak sa 

bude robiť celý tento podjazd, aby sa urobila aj električková trať a následne oprava 

celého tohto priestoru. V rámci súvislých opráv máme vyčlenenú sumu 3mil. Eur. Tam 

to boli cesty na rekonštrukciu, toto sú súvislé opravy v sume približne 3 mil. Eur, ktoré 

máme vyčlenené. Prvýkrát z tejto sumy 3 milióny Eur vyčleňujeme 10 %, teda 

300.000,- Eur na opravu vnútroblokových a medzigarážových priestorov. Podotýkam, 

dnes nie sú vytypované, pretože na každom jednom medziblokovom alebo 

vnútroblokovom, medzigarážovom priestore je technický problém, ktorý sa týka 

majetku, ktorý nie je majetok mesta. Technicky to riešime, ale chceme prvýkrát 

v histórii mesta sa začať venovať konečne už aj týmto problémom. Myslím, že sme o 

nich všetci mnohokrát rozprávali. Suma 1,8 milióna  Eur je vyčlenená na výtlky. Je 

vyčlenená aj čiastočne na most pri VSS a čiastočne aj na opravy, alebo teda vyčistenie 

kanalizačných vpustí. Ďakujem. V rámci cyklodopravy plánujeme výstavby: výstavba 

združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladožská – Rovníková – Golianova. Je 

dnes obstaraný dodávateľ, predpokladaná zahájená výstava podľa poveternostných 

podmienok, teda čím najskôr, pravdepodobne už v marci. Suma je 85 tis. Eur. Stavebné 

práce spojené s dodávkou a inštaláciou stojanov na parkovanie bicyklov v meste 

Košice. Jedná sa o 400 stojanov v meste Košice, kde už obstaraný je dodávateľ. 

Predpoklad zahájenia výstavby podľa poveternostných podmienok, teda snáď v marci. 

Suma je okolo 77.000,- Eur. Výstavba cyklochodník Čermeľ – Alpínka, 3. etapa, je to 

800 stometrový úsek, pripravuje sa vyhlásenie, verejné obstarávanie, rozpočtové 

náklady sú stanovené na sumu 300.000,- Eur. Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v 

meste Košice, 4 prístrešky z EU fondov. Je to podaný projekt, v prípade schválenia sa 

bude realizovať v tomto roku, je to suma 5.000,- Eur. Výstava cyklochodníka Trieda 

SNP - Popradská – KVP, 1. etapa, rozpočtové náklady sú stanovené projektami na 

153.000,- Eur. Povolenie obojsmernej jazdy cyklistov na jednosmerných 

komunikáciách Jesenná, Mlynská, Milosrdenstva, Pribinova, Vodná, Hrnčiarska atď., je 

predpokladaná cena okolo 20.000,- Eur. Rekonštrukcia cyklistických komunikácií, 

oprava povrchov, stavebné úpravy, obnova dopravného značenia podľa potreby, 

odhadované náklady sú na sumu 270.000,- Eur. Pardon. Výstavba floortrailu, je to suma 

20.000,- Eur. Je to od chaty Hrešná dole na Alpínku a takisto riešime aj križovatky a 

priechody pre cyklistov, kde nie sú ešte úplne stanovené pravidlá a vyčleňujeme tam 

sumu približne, máme záujem vyčleniť tam sumu 100.000,- Eur. Príprava projektových 

dokumentácií v rámci cyklodopravy, len pre vašu informáciu, lebo tých otázok je 

mnohokrát veľa, cyklistický chodník Sever – Alpínka, 4. etapa, je stanovená na hodnotu 

58.000,- Eur. Cyklochodník Námestie osloboditeľov – Južná trieda, povolenie 

obojsmernej jazdy cyklistov jednosmerných komunikáciách mimo ciest, ktoré som 

spomínal. Cyklistická cestička Jána Pavla, tu som spomínal. Projekty pre rekonštrukcie 

cyklistických komunikácií, predlženie medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 11. 

Projektová dokumentácia sa tam rátala suma na 20.000,- Eur. Cyklotrasa Myslava – 

Moskovská – Laborecká – Husárska – Floriánska – Šrobárova – Alžbetina, 
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predpokladaná cena projektových dokumentácií je na úrovni 25.000,- Eur. Projektová 

dokumentácia realizácie buspruhov a cyklopruhov v podmienkach mesta dopadová 

štúdiách približne 50.000,- Eur. Dopravný podnik mesta Košice modernizácia údržbovej 

základne v Košiciach, realizácia 1. etapa, nákup automatov na predaj lístkov, to skôr 

chceme realizovať, ale v rámci eurofondov euro projektov, ktoré sa týkajú najmä v tejto 

chvíli Slaneckej cesty chceme tieto nákupy automatov spojiť. Nákup autobusov MHD, 

o tom sme už rozprávali niekoľkokrát, mnohokrát sa písalo, dnes už je viac-menej súťaž 

v takom stave, že ju vieme posunúť. V rámci služby občanov potrebujeme digitalizovať, 

ďalej digitalizovať archív, zatiaľ sa urobili len študijné kópie potrebné na zakúpenie 

skenera. V rozpočte roku 2020 máme v kapitole výdavky vo výške 100.000,- Eur, sú 

určené na prípravné a realizačné práce súvisiace s digitalizáciou najvzácnejších 

dokumentov mesta Košice. Ide predovšetkým o rekonštrukciu elektroinštalácie, 

rozšírené sieťové pripojenia, ako aj potrebné hardverové a softverové vybavenie. 

Zároveň v rámci služby občanom chceme modernizovať funkčný vzhľad kancelárie 

prvého kontaktu. Tento rozpočet dnes nie je stanovený. Pripravujeme štúdiu, ako by 

kancelária prvého kontaktu tu na magistráte mala vyzerať: moderne, funkčne, kvalitne. 

V rámci CIKE, už v minulosti vieme, že bola podaná žiadosť o NFP na projekt 

Posilnenie občianskeho zážitku ako aj kvality života využitím kultúry a kreativity 

v digitálnej dobe. Tam je spoluúčasť mesta 200.000,- Eur. Samotné ÚHA robí 

a potrebuje financie na obloženie pešej zóny na Námestí osloboditeľov, riešenie 

cyklodopravy do Šace a U. S. Steel. Tam budeme riešiť hlavne s majetkármi, akým 

spôsobom dokúpime pozemky, ktoré v rámci týchto vecí potrebujeme. Samotný 

rozpočet, samozrejme, rieši aj žiadosti o NFP. Tých je niekoľko a to je prichádzajúce 

žiadosti, ktoré budeme riešiť ešte v tomto roku: rozvoj energetických služieb na území 

mesta, doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste, rozšírenie kapacít Galaktická 9, 

spoločný rozvoj bezpečnosti inštitucionálnych kapacít, to som spomínal, to je to CIKE, 

park mestský s areálom ochrana a starostlivosť, predchádzanie vzniku biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Košice vznikajúci pri starostlivosti o 

verejnú zeleň, stretnutie tradičnej a modernej vinnej kultúry na oboch stranách hranice, 

potom je tu robotika a školstvo, história občanmi v súčasnosti na oboch stranách. Sú to 

žiadosti v sume 2 celá milióna Eur, ktoré sa prelínajú z roku 19 do dneska a v tomto 

roku 2020,  aj v rozpočte sa nachádzajú odkazy na ďalšie žiadosti o NFP, ktoré sa 

týkajú tohto roku v sume 23.700.000,- Eur. Sú to malé zlepšenia eGov služieb mesta 

Košice. Už projekt bol podaný za 720.000,- Eur. Rekonštrukcia modernizácia cesty 

Slanecká cesta - 17.000.000,- Eur. Projekt bol podaný 2. januára. Modernizácia 

zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov Slanecká cesta. Projekt bol 

podaný – 1,4 milióna Eur. Košice reagujú na klimatickú zmenu Spoločne dosiahneme 

viac. Táto žiadosť sa bude podávať do 28. februára 2020, čo je budúci týždeň. Výzvy 

budúcnosti sieť miest pre udržateľnú Európu. Tam sa bude podávať žiadosť 3. 3. 2020. 

Kancelária prvého kontaktu nízka uhlíková stratégia – sú to granty, ktoré sa už v tejto 

chvíli podali za sumu 180.000,- Eur. Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste 

390.000,- Eur. Tam sa ešte len podáva. A modernizácia električkových tratí 

v Košiciach, 2. etapa, 2. časť, projektová dokumentácia. Je to zákazka za 2,5 milióna 

Eur. Čakáme na to, aby nám zverejnili výzvu a mohli sme podať žiadosť. Toľko možno 

rozpočet trošku s inými očami ako v minulosti bol prezentovaný len skrz čísel. Chcel 

som, aby ste za takýmito číslami videli aj robotu, to, čo nás čaká. Myslím, že som sa 

pokúsil zhrnúť asi maximum. Možno tie najväčšie zmeny oproti rozpočtu roku z 2019 a 

2020, kedy vám bol predložený, je práve možno Steel Aréna, kde sme najprv rátali so 

sumou 60.000,- Eur. Dnes to je 200 tis. plus 30 tis. kapitálové peniaze. V rámci 

Zeleného mesta som nespomenul rôzne smart riešenia inteligentnej dopravy, ktorú 
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chceme riešiť v rámci rôznych inteligentných tabúľ, inteligentných informácií, aby 

zmiernili dopady dopravy. V rámci vzdelávania, v úvode som hovoril, ktoré školy, ktoré 

gymnáziá. V rámci dopravy myslím, že som vám podal komplexnú informáciu. V rámci 

programu bezpečnosť, hlavne mestská polícia, ktorá súvisí s týmto bodom a myslím, že 

som vyčerpal takto narýchlo asi všetky tie zásadné zmeny, ktoré sú iné oproti minulému 

roku. Ďakujem pekne za pozornosť. Som pripravený na vaše otázky. Vedľa mňa sedí 

pani Kažimírová, zástupca riaditeľa magistrátu, ktorá má na starosti ekonomiku a pani 

Gajová, ktorá sa zúčastňovala na príprave rozpočtu. Áno, tento rozpočet už je v takom 

stave, že nie je sa na koho vyhovárať. Nie je dôvod vyhovárať sa na minulosť. Je to 

rozpočet, ktorý bol tvorený výhradne už nami a treba zaňho zobrať aj plnú 

zodpovednosť. Ďakujem veľmi pekne. Otváram rozpravu, nech sa páči. Nech sa páči, 

pán poslanec Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne, pán primátor, za slovo. Verím tomu, že nie je 

jediný riaditeľ základnej školy alebo aj materskej školy, ktorý teraz nesleduje priamy 

prenos z tohto Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Spomínal ste mnohé skutočnosti, 

ktoré sa dlhší čas neriešili v rámci základných škôl. Som členom rady škôl, keď 

zoberiem základných škôl Požiarnická, Bruselská a Belehradská 21. Hovorím o ZŠ, kde 

ste spomínal práve aj tie dotácie alebo tie peniaze, ktoré boli určené napr. pre Bruselskú, 

tých 105 tisíc, takisto aj pre Požiarnickú. Takže tí riaditelia, teraz keď to počúvali, tak 

veria tomu už teraz, nielen to čo počúvame na radách škôl, ale veria tomu a vidia, že sa 

veci hýbu dopredu, čiže strechy, telocvične, učebne atď.. Som veľmi rád ďalej tiež 

takisto, že ste spomenul výraz ZŠ Želiarska, kde populisticky sme tu na minulom 

zastupiteľstve museli počúvať určité skutočnosti, že táto vec sa hýbe tiež takisto 

dopredu. Nuž, teraz prejdem na inú tému. Chcem pochváliť, pán primátor, tiež takisto, 

keď už chválim, tak aj vás, z toho hľadiska, že som tiež ten, aj pán Lörinc, ktorí neustále 

sme poukazovali alebo žiadali, prosili sme o to, ešte aj na kraji dokonca. Aj mimo 

kompetencií som žiadal, tie polikliniky. Čo sa týka, teraz poviem o poliklinike na 

Ťahanovciach sídlisku. Vieme, že tam máme obrovské problémy s pozemkami alebo 

bavíme sa o vnútri, interiéri polikliniky. Ja som veľmi rád, že ide na projekt 50 tis. za 

Ťahanovce, 50 tis. za KVP. KVP je s pozemkami oveľa lepšie na tom ako my, ale som 

veľmi rád, že sa táto vec pohne, takže budem rád, keď v tomto volebnom období ešte 

táto poliklinika bude úplne inač vyzerať a keď niekto vojde do tejto polikliniky, tak to 

bude vav, som v niečom novom alebo v inom. To je tá ďalšia vec. Som veľmi rád, 

ďalej, ako pochvala ďalšia. Podielová daň išla na 34,50 zhruba tak a sme hovorili aj na 

Rade starostov o tejto účelovej dotácii 90.000,- Eur pre veľké mestské časti. Budem 

hovoriť o veľkých mestských častiach, teraz, 90.000,- Eur. Som veľmi rád, tiež ešte, 

ďalšia pochvala, pán primátor a to k tomu, že sme pristúpili na menej tvrdšie 

podmienky, čo sa týka čerpania tej dotácie 90.000,- Eur, čiže aj na bežné kapitálové 

výdavky, aby sme sa nemuseli naťahovať tak, ako sme sa naťahovali so 105 tisíc eurami 

vlastne na ceste akceptačné listy, ale sme v inej teraz rovine. Takže tam tiež patrí 

pochvala. Ale v čom teraz budem vŕtať. Tak poďme teraz vŕtať. Budem vyvŕtávať 

v jednej veci a to je cesty. Cesta, ktorú ako papagáj v kuse opakujem, ako papagáj 

opakujem a to je cesta Americká trieda... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, budete musieť cesty nechať na váš ďalší... 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Dovoľte, aby som tie tri minúty ešte vyčerpal. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Prosím, prihláste sa do ďalšej časti. Neutečie ten príspevok. 
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p. Ihnát, poslanec MZ: Ale mohol by som pokračovať. Pán primátor, mám šnúru. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Šnúra bude. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Buďte taký láskavý. Vy vediete schôdzu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, rešpektujte, nespájajme príspevky, nech každý vie. 

Každý má nastavenú nejakú myšlienku. Prihláste sa prosím, ak bude vôľa, nemám 

problém, aby ste sa do diskusie prihlásili niekoľkokrát. Našim cieľom je, aby rozpočet 

bol vyrozprávaný. Čiže kľudne. Keď som vás počúval a chválili ste. Pri poliklinikách 

len chcem povedať toľko, že nejde len o skelety, ale naozaj ide o vnútorné vybavenie, 

o to, aby to bolo nielen z energetickej stránky prospešné, ale naozaj, aby aj tá kultúra, 

ktorá súvisí s interiérom bola správna. Pri mestských častiach, ďakujem,, že ste ju 

spomenuli. Historicky mestské časti dostávajú najviac peňazí. Je to takmer 16 mil. Eur. 

Aj v rámci kapitálových a bežných výdajov sme urobili ozaj poriadky. Áno, dnes malé 

mestské časti zo 132,- Eur získavajú 136,- Eur. Urobili sme poriadok v počtoch 

obyvateľov, pretože dnes je tendencia, že obyvatelia veľkých mestských častí 

odchádzajú do malých mestských častí. Čiže sme priznali mestským častiam ich počet 

obyvateľov a tým pádom sa tam aj poupratovalo a urobili sme aj vyšší príspevok zo 132 

na 136,- Eur. Veľké mestské časti 33,- Eur sme zvýšili na sumu 34,50 s tým, že MČ 

KVP, Luník IX má ešte podpoložku, ktorá hovorí na napĺňanie ich ďalších povinností v 

rámci štatútu získavajú ďalšie finančné prostriedky, aby plnili tie záväzky, ktoré im 

z toho plynú. Snažili sme sa rozdeliť to tak, aby tie pravidlá naozaj boli pre všetkých 

rovnaké, čo najvšeobecnejšie, aby diskriminácia medzi mestskými časťami bola 

najmenšia. A zabudol som možno ešte povedať jednu položku a to je položka v športe. 

Vidím, že pán Djordjevič sa hlási do diskusie a práve on ma inšpiroval k tomu. Keď 

som bol naposledy na komisii športu niekedy v decembri, on sám mal návrh, aby sme 

pridali do športu, do koncepcie športu sumu 100.000,- Eur. Ja som si vtedy argumenty 

vypočul, našli sme zdroj a teda dokonca do koncepcie sa vkladá suma približne 

100.000,- Eur, tak ako to chcel, čiže aj počúvame pán poslanec. Nedívam sa na to len 

tak, že nie. Upratali sme v tom, že maratón mieru sme vyňali do podpoložky, aby mal 

svoje jasné miesto, maratón mieru v rozpočte. Pridali sme mu plus 20.000,- Eur 

v rozpočte, v kapitálových výdajoch. Je to preto, ako som už spomínal úplne, úplne 

v úvode, potrebujeme sa pripraviť na storočnicu maratónu mieru a verím, že aj v rámci 

toho, čo mi avizovalo oddelenie športu, sme upratali v tom, akým spôsobom sa budú 

prideľovať dotácie, aby platili pravidlá pre všetkých, aby nebola možnosť nejakým 

spôsobom skresľovať niektoré dáta, ktoré potom vo výsledku robili iné sumy niektorým 

klubom. Verím, že v tom všetci nájdeme pochopenie, že je to tak nastavené, aby 

pravidlá platili pre všetkých. To sú také zmeny, ktoré mi teraz napadli. Ospravedlňujem 

sa, že som ich nepovedal vo svojom príspevku prvom. Nech sa páči s faktickou pán 

poslanec Špak aj pripraví sa pán poslanec Djordjevič.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Chcel by som poprosiť 

niektorých kolegov. Preberali sme tento bod už minule a dokonca sme tu schválili 

neobmedzenú rozpravu pri rozpočte. Ešte sme si nechali ďalšie dva mesiace na diskusie 

o rozpočte, tak ja verím to, že tu už viac takých vstupov ako pred chvíľou pán poslanec 

Ihnát dal, že sa vyrozprávame a uznesenie žiadne, že nemíňajme si čas dneska, lebo už 

naozaj tri mesiace na tom robíme. To znamená, ak má nejaké uznesenie pán poslanec 

Ihnát, nech ho prednesie. Rád si ho vypočujem.  
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič. Na diskusiu sú tri minúty.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Budem 

reagovať na pána Ihnáta a verím, že už viac mu nedvihnem ako predrečník adrenalín, 

ale Miloško dvihnem ho, lebo som sa čudoval, že v posledných mesiacoch naozaj neboli 

tak útočné príspevky a nestaval si primátora do pozoru o polnoci, aby šiel riešiť veci, 

ale myslel som, že hráš v kuse žihadielko, ale vidím tu, že je záujem urobiť polikliniku, 

čo je chvályhodné. A len taká poznámka, že dúfam, že nebude to stále takto nielen 

v tvojom prípade fungovať a nie je to iba za čias pána primátora Polačeka, ale dlho, 

dlho tu funguje aparát magistrátu na vyjednávanie so starostami a tí, ktorí sú dobrí 

vyjednávatelia, tam idú príspevky, atď.. Čiže, nad tým sa trošku zamyslime a buďme 

transparentní, ako pán primátor rád používa. Ďakujem za tento vstup.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ja len jedna vec. V roku 2018 v decembri za mnou 

prišiel pán poslanec Lörinc i pán poslanec Ihnát, ktorí ma na stav polikliník upozornili, 

teda pred rokom, len nebolo v mojej moci a silách ich tie požiadavky nejako 

zapracovať, lebo my sme sa učili ten prvý rok a ich požiadavka bola oprávnená. Verím, 

že je správna a preto bytový podnik dostal túto úlohu a pracovalo sa na tom rok, aby 

sme dokázali nastaviť proces, aby mohli na tomto začať robiť. Proste procesy trvajú 

dlho, ale táto požiadavka vznikla v decembri, možno aj v novembri 2018. Nech sa páči, 

pán poslanec Djordjevič, máte slovo. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, aby sme tu zase nediskutovali ako pán Špak 

povedal, je tá diskusia pán Ihnát. Iba chvíľočku, fakt pár sekúnd k primátorovmu antré. 

Hovoril o investíciách. Naozaj, bolo sa čím chváliť, lebo výpočet bol. Môžem poprosiť, 

chcem hovoriť. Ten výpočet bol, naozaj, dá sa povedať fascinujúci, ale pripomeňme 

Košičanom a občanom, ktorí nasledujú, že je v tom zahrnutých 15 mil. od občana. 

Doslova. Na poplatkoch, daniach, od podnikateľov, poplatky za odpad atď., čiže 15 

zhruba 15 mil. je v tom a sú tam ďalšie milióny z úverov, ktoré sa vybrali, 10 na 

školstvo atď. a 10 na šport. Čiže v podstate od občana a od bánk tieto realizácie, čiže 

s tým by som až tak nefrajeroval, ale už by som pán Ihnát naozaj chcel hovoriť 

k uzneseniu, tak budem hovoriť. Navrhujem pozmeňujúci návrh k programovému 

rozpočtu mesta Košice na roky 2020 až 2022. Mestské zastupiteľstvo Košice podľa § 4 

ods. 2 Štatútu mesta Košice b) splnomocňuje primátora mesta Košice podľa ustanovení 

§ 11 ods. 4 písmená b zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení ďalších zmien a 

doplnkov a § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Zb. zákonov o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávať zmeny 

rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2020 rozpočtovým opatreniami, ktoré sú: 1. 

poskytnutie účelovo určených prostriedkov v plnej výške zo štátneho rozpočtu z fondov 

Európskej únie iných prostriedkov zo zahraničia a z rozpočtu iného subjektu verejnej 

správy, ktoré sú poskytnuté na konkrétny účel, 2. poskytnutie finančných darov v plnej 

výške, ak darca určí konkrétny účel daru a iných darov neprevyšujúcich sumu 20 tis. v 

jednotlivom prípade, 3. presuny prostriedkov v príjmovej časti schváleného rozpočtu, 

pričom sa celková výška príjmov rozpočtu mesta nezmení, 4. presuny prostriedkov vo 

výdavkovej časti schváleného rozpočtu v rámci jedného programu do výšky 10 %, 

pričom sa výška rozpočtovaných výdavkov nemení a medzi jednotlivými programami 

do výšky 5 %, pritom limitom je celková suma príslušného programu v rámci ktorého sa 

presun alebo z ktorého sa presun vykonala. Čítam to preto, lebo predchádzajúci bod 

ukázal, že sú tam nedostatky. c) žiada primátora mesta Košice: 1. písomne informovať 
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zastupiteľstvo jedenkrát štvrťročne o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami mesta 

podľa jednotlivých programov rozpočtu, 2. písomne informovať zastupiteľstvo o 

zmenách programového rozpočtu vykonaných na základe bodu b vždy na najbližšom 

zasadnutí zastupiteľstva, 3. pripraviť návrh zmien systému a programovej štruktúry 

programového rozpočtu mesta s dôrazom na zvýšenie transparentnosti rozpočtu pre 

verejnosť a väčšie zapojenie mestských časti a obyvateľov do jeho prípravy. Ešte 

poprosím 10 sekúnd vydržať. 4. vypracovať interné pravidlá mesta Košice na 

používanie rozpočtových prostriedkov na reprezentačné a propagačné výdavky, 

náklady. Termín do 23. apríla 2020. c) z pôvodného uznesenia bude v prípade 

schválenia tohto doplňujúceho návrhu označený ako bod d. A zabudol som jednu vetu 

prečítať. Bolo to Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 4 ods. 2 Štatútu mesta 

Košice. Ďakujem pekne. Predložené návrhy priložíme komisii v písomnej forme. 

Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec. Poprosím organizačné, aby 

zabezpečilo kópiu, aby nám ju sem doniesla, aby sme ju mohli pozrieť. Nech sa páči, 

s faktickou pán poslanec Lörinc. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som len rád 

potvrdil slová pána primátora a pána Ihnáta, lebo polikliniky bola jedna téma z prvých 

tém, keď môžem aj za pána Ihnáta povedať, ktorú sme riešili a riešila sa ešte s pánom 

zastupujúcim námestníkom Petruškom. Vtedy ešte v rámci výzvy, ktorá bola na Centrá 

integrovanej zdravotnej starostlivosti. Musím povedať, že bývalé vedenie sa tvárilo, že 

chce a má záujem túto vec riešiť, ale reálne sa neudiali kroky a túto výzvu sme nestihli. 

Preto chcem povedať, že odvtedy sa uskutočnilo viacero stretnutí aj s bývalým vedením, 

aj súčasným vedením BPMK, aj so zástupcami dozornej rady a konečne sa hýbeme 

k nejakému reálnemu riešeniu, za čo klobúk dole a veľká vďaka.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Rovinský. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. K pánovi poslancovi Djordjevičovi. Doteraz 

som si myslel, že vám to píše Renáta, ale je možné, že je to vďaka ukončenému štúdiu, 

takže zrejme sa tam budem musieť prihlásiť aj ja. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát, buďme technickí. Nech sa páči. Pán poslanec 

Špak, tiež buďme technickí 

 

p. Špak, poslanec MZ: Vzdávam sa slova. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Lipták, bude vecný a technický. 

Pán poslanec Lipták! Stratí slovo. Raz, dva, tri. Teraz.  

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem dať procedurálny návrh. Pán 

Djordjevič dal niekoľko návrhov za sebou a môj procedurálny návrh je ten, aby sa 

o každom tomto bode hlasovalo osobitne. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pani poslankyňa Iľaščíková. Prepáčte mi, ale je to 

návrh pána Djordjeviča, čiže pán Djordjevič tuná nie je správne procedurálny návrh, on 

musí podať, to je jeho návrh. Nemôžeme hlasovať o jeho návrhu. Nech on povie, ako si 

to predstavuje, tak je to správne. Čiže, pán Djordjevič dostane buď teraz slovo, alebo 
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v rámci faktickej, diskusie, ako on chce. Musíte to vy upresniť. Je to váš návrh. 

Nemôžeme do neho my zasahovať. Nemali by sme, teda.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. tak 

samozrejme, že v záujme dobrej veci môžeme tieto návrhy rozdeliť, ale neviem, či 

kolega Lipták myslel aj, ako bolo povedané po prvé, po druhé, po tretie, po štvrté, aj tie 

chce jednotlivo hlasovať alebo návrhy. Návrhy som podal dva, ale uznesenia, resp. body 

uznesenia, ich je viacej. Čiže, keď osobitne, tak súhlasím s tým, samozrejme, aby 

o každom sa hlasovalo osobitne. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pani poslankyňa Iľaščíková. 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som chcela tiež predložiť jeden 

pozmeňujúci návrh k rozpočtu. Je to návrh viacerých poslancov. Prečítam: Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste Košice a Štatútu mesta Košice 

schvaľuje pozmeňovací návrh poslancov, nebudem titulovať, pán Lesňák, pán Stanko, 

pán Knap, pán Horenský, k programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2020, ktorý 

predložili na rokovanie mestského zastupiteľstva pán Ing. Jaroslav Polaček primátor 

mesta Košice a to nasledovne: po A) schvaľuje po 1) Program 8 – Plánovanie, 

manažment a kontrola, podprogram 7, názov podprogramu Príprava projektov z EÚ 

fondov a podpora strategického rozvoja, bežné výdavky, ekonomická klasifikácia 630, 

poradové číslo položky 1, názov položky Zber, príprava rozvojových projektov, 

navrhované výdavky mestom sú 440 tis., navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom 

sú 300.000,- Eur, rozdiel je mínus 140. Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje. Program 2 

Mesto kultúry a športu, podprogram 9, názov podprogramu Podpora športu a mládeže, 

bežné výdavky, ekonomická klasifikácia 640, poradové číslo položky 1, názov položky 

Koncepcia športu VZN č. 190, navrhované výdavky mestom sú 460 tis., navrhované 

výdavky pozmeňujúcim návrhom sú 600.000,- Eur, rozdiel je plus 140 tis. a po 2) 

Program 5 Doprava, podprogramy 1, názov podprogramu Opravná infraštruktúra, bežná 

údržba komunikácií, bežné výdavky, ekonomická klasifikácia 640, poradové číslo 

položky 1, názov položky Oprava dlažby, špárovanie Hlavnej a iné, navrhované 

výdavky mestom sú 500 tis., navrhované výdavky pozmeňujúcim návrhom sú 430.000,-

 Eur, rozdiel je mínus 70 tis.. Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje. Program 2 Mesto kultúry 

a športu, podprogram 9, názov podprogramu Podpora športu a mládeže, bežné výdavky 

ekonomická klasifikácia 640, poradové číslo položky 5, názov položky Podpora 

mládežníckeho futbalu VZN číslo 190, navrhované výdavky mestom sú 230 tis., 

navrhované výdavky pozmeňujúcim návrhom sú 300.000,- Eur, rozdiel: plus 70 tis.. 

Dôvodovú správu – cieľom predkladaného materiálu je v súlade s predvolebným 

programom zoskupenia Fungujúce Košice navýšiť finančné zdroje do kolektívnych 

športov. Vychádza to z VZN číslo 190, ktorý má v meste Košice bohatú tradíciu. 

Predložím písomne a môžeme takisto ako aj predchádzajúci kolega, o každom jednom 

hlasovať zvlášť. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Napíšte to prosím do uznesenia perom. Organizačné poprosím 

o kópiu aj pre nás. Nech sa páči, pán poslanec Schwarcz s faktickou. 

 

p. Schwarcz, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. K tomuto návrhu si 

dovolím dve poznámky. Prvá je, ja osobne navrhujem, ja mám pocit, že v športe je 

relatívne dosť peňazí na tieto veci. Navrhujem, aby sme toto riešili možno niekedy v 

júni zmenou rozpočtu, ak sa budú tie položky vyvíjať reálne a budeme vidieť aké je 
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reálne čerpanie a možno by som to aj podporil, ale osobne si myslím, alebo nevidím 

dôvod, prečo by sme posilňovali len futbal, veď v Košiciach máme tisíce športujúcich 

detí a sú deti, ktoré chodia na športy, kde stojí ten šport mesačne rodičov 300,-, 400,- 

Eur a neviem, myslím si, že deti sú si rovné v tomto a mali by mať podobné podmienky, 

tak prečo do futbalu dávame niekoľko stotisíc eur a do ďalších možno tridsiatich 

športov dávame rádovo možno stovky, tisícky eur. Takže možno by som to dal ešte na 

diskusiu a pouvažoval o tomto. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor, budem 

reagovať na kolegyňu Iľaščíkovú a keď dovolíte naozaj jednou vetou, maximálne 

dvoma, odpoviem pánovi Schwarczovi a to z toho dôvodu, že čo sa týka futbalu, 

vykonáva ho resp. zo športujúcich detí je toľko, ako všetkých športov dokopy, a futbal 

je 70. A nie je pravda, že len do futbalu, lebo na ostatné športy je návrh 140, čo je 

dvojnásobok. To je ľahká matematika. A dávam kolegom na zváženie, aby doplnili 

alebo to je, samozrejme, na ich vedomí a svedomí po programe 8 plánovanie 

manažment kontrola, lebo všetci sa tu pohoršovali nad tým, že pred repre fondom 

hlasovanie o zníženie platu primátora neprešlo a v minulosti a asi zbytočné ho tu a teraz 

budeme kritizovať, že má vysoký plat, má vysoké repre a nič s tým  nerobíme tak, ak 

tak dávam na zváženie program 8 plánovanie manažment kontrola, program 1 funkcia 

primátora, námestníka, bežné výdavky znížiť z 240 na 200.000,- Eur a presunúť do 

položky program číslo 2 mesto kultúry a športu, a podprogram 9 podpora športu... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pán poslanec. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Znížiť, znížiť. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja len chcem upozorniť kolegovia, že nemôžeme 

niektoré veci takto ad hoc robiť. Príprava projektov z EÚ fondov, ak som správne 

zachytil strategický rozvoj, to sú všetko viazané peniaze na všetky projekty, ktoré som 

vám čítal v rámci EÚ zdrojov. My tam máme povinné financovanie. To musíte vedieť. 

To sme stokrát rozprávali Nerobme takéto vážne zásahy, ktoré zablokujú čerpanie 

eurofondov. Nech sa páči, pán poslanec Hlinka. 

 

p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem. Na poslednej Rade starostov 4. februára bolo prijaté 

uznesenie, okrem iného, kde Rada žiadala doplniť do návrhu uznesenia mestského 

zastupiteľstva pri programovom rozpočte v časti 3 písmeno C účelové finančné 

prostriedky pre jednotlivé mestské časti, znenie v tomto texte. Prečítam: bežné výdavky 

a to na zabezpečenie údržby a opravy miestnych komunikácii, údržby a opravy majetku 

mesta zvereného do správy alebo do nájmu mestským častiam a ostatných 

verejnoprospešných služieb určených výhradne pre občanov mesta. Prosím, aby sa, ja 

dám takýto návrh na doplnenia alebo špecifikáciu tejto časti uznesenia, aby sa to 

premietlo, pretože tu nejde o nejaké väčšie alebo menšie čerpanie, tu ide skôr o lepšie 

špecifikovanie toho účelu na čo to môže byť a za akých podmienok. Ďalej, keď som pri 

slove, chcel by som sa zmieniť o návrhu rozpočtu ako takom. My tým, že sme v 

decembri schválili zvýšenie daní, zvýšenie miestnych poplatkov, tak do mestského 

rozpočtu touto úpravou alebo zvýšením daní a poplatkov plynie v tomto roku viac, 

zhruba temer 14 mil. Eur ako by to bolo, pokiaľ by sa tieto poplatky a miestne dane 

nezvyšovali. Bola tu nádej a bol tu aj prísľub zo strany primátora mesta v decembri, keď 
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sme mali bod programu návrh programového rozpočtu na rok 2020, ktorého 

prerokovanie bolo prerušené, že sa to prepočíta a vzhľadom na hlasovanie, pozitívne, k 

tejto téme, budú tieto zvýšené príjmy premietnuté adekvátnym spôsobom aj v prospech 

mestských častí. Takže keď ste pripravovali a predložili poslancom písomne v decembri 

návrh na rozpočet, pokiaľ ide o účelové dotácie, finančné prostriedky na celomestské 

funkcie, tak ste pre Juh navrhli 230 tis., tak ako to bolo predminulý rok a pred 

predminulý rok a teraz v tomto znení, ktoré je teraz dnes pred nami, ktoré bolo 

prepracované, nádejal som sa, že minimálne táto suma zostane zachovaná, ste to znížili 

o 40 tis., čiže celkove je to iba 190 tis. pre Juh. Znamená, že je pravdou, že na 

podielovej dani ste pridali temer 30 tis. pre MČ Juh, ale to nejde z miestnych daní a 

miestnych poplatkov tuná zo samosprávy, ale ide to zo štátneho rozpočtu a na druhej 

strane ste zobrali 40 tis. účelových finančných prostriedkov pre mestskú časť Juh, čiže 

výsledok, že ste znížili o mínus 10 tis.. Takže nemôžem byť s týmto spokojný, keď 

jedna dala a druhá ruka zobrala ešte viac. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec. Ja len chcem doplniť, že bolo tu 

niekoľkokrát povedané, že sa zvýšili dane len a bola tu použitá suma myslím, že 14 

miliónov Eur. Prosím, stále platí, že mestu Košice chýba 20 mil. Eur v rámci všetkých 

zákonných opatrení, zmeny vyhlášok a nariadení vlády, ktoré mesto Košice bez 

akejkoľvek dotácie zo štátu, alebo kompenzácie zo štátu. Jednoducho urobili to, že v 

rozpočte tých 20 miliónov Eur chýba a my sme ich čiastočne nahrádzali. Po prvé 

úsporami v rámci nového kontraktačného systému a v rámci doplnenia týchto peňazí, 

čiže my peniaze naozaj na rozdávanie nemáme, len sme urobili korekcie, aby sme boli, 

čo najefektívnejší v tomto. Čiže nám stále chýba 20 miliónov Eur a prípadne, ak budete 

mať záujem máme tu ďalšiu bombu, ktorá nás možno bude stáť okolo dvoch miliónov 

eur a treba na to myslieť, ktorá hovorí o zmene zákona v rámci exekučných konaní, 

kedy za každé odpísanie položky z exekučného konania musíme zaplatiť exekútorovi, 

ak sa nemýlim 35,- Eur. Len v dopravnom podniku sme to včera vyčíslili, sa jedná o 

sumu 1,7 milióna Eur za neplatičov, neplatičov má aj mesto Košice v rámci daní, 

v rámci rôznych, ja neviem, aj odpadovej politiky, má aj mestská polícia a v rámci ich 

pokút rozprávame o výpadku, ktorý nám opäť nariadenie z minulého obdobia, z 

minulého roka urobí výpadok a budeme musieť hľadať zdroje, lebo my tých 

exekútorov, aj keď sa s nimi začíname jednať, je to aj o vyjednávaní, sme znížili, ale 

rozprávame o položkách približne dvoch miliónov eur, ktoré mesto Košice bude musieť 

v tomto roku nájsť pre exekútorov, čo je šialená suma, šialený zákon. A ak sme hovorili 

o investíciách, pán poslanec Djordjevič ste tu zasa povedali ešte v úvode svojho slova, 

že nejaké klamstvo. Investície sa robia z kapitálových peňazí nie z bežných, čiže ste 

neboli opäť presní. Pán poslanec Rovinský, nech sa páči. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Poznámka k tomu, čo ste hovorili, pán 

primátor. Je cesta ako sa tomu vyhnúť, ale tá cesta je spojená s rizikami. To je cesta 

OutClaim, tzn. odpredať tie pohľadávky niekomu, kto by sa o pohľadávky celkovo 

staral, len ako by sa staral a ako by to nakoniec dopadlo, to ťažko povedať. Je tu určité 

riziko, ale v každom prípade by sme sa zbavili tých mínusových položiek. A nelobujem 

tu za OutClaim ani náhodou.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Áno, je tu cesta, aj táto a musíme o nej začať aktívne rozprávať, 

pretože musíme zákon nejakým spôsobom reflektovať. Takže áno, aj táto vec je v hre, 

že hľadať agentúry, ktorých je po Slovensku plno, ktoré sa vymáhaním zapodievajú a na 

nich to bremeno následne nevymožených peňazí hodiť, ale dnes musíme reagovať na to, 



37 

 

ako nám 1. januára jednoducho pristál nový zákon na stole a vyčísľujeme to a sú to 

šialené sumy. Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Naozaj veľmi 

krátko a upozorňujem Vás, nepodsúvajte účelovo a nevytrhávajte z kontextu, tak ako vy 

mňa ste upozornili. Povedal som 15 mil. vybratých od občana, hlasovaním niektorých 

poslancov, veď už sa ocitli na sociálnych sieťach aj oni, isto boli radi, ale aj 20 mil. 

dokopy z úverov, nie celá suma je v tomto rozpočte, povedal som 10 na šport, 10 na 

školy, lebo aj Angels Aréna, aj investícia prekrytia bazénu. Myslím, že Angels Arénu 

ste naisto spomenuli vo svojom akože výpočte. Verím tomu, že sa budete po štyroch 

rokoch prezentovať týmto. Som len upozornil, že z bankových úverov, nič iné som 

nepovedal. To mám 41 svedkov, alebo 40, takže pozor. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Kolegyňa mi vraví, že zase to hovoríte inak, ale neriešme to. 

Nech sa páči, pán poslanec Karabin.  

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Pán primátor, vrátim sa k minulému roku, 

šieste zasadnutie MZ, 11. apríla. Dal som interpeláciu, v ktorom roku a mesiaci chce 

mesto Košice rekonštruovať Bystrickú v Pereši a kedy chce mesto dostavať chodník na 

uvedenej komunikácii. Vy ste mi odpísali, alebo ste to podpísali tento list, že oprava 

miestnej komunikácie a vybudovanie chodníka na Bystrickej, na ulici Bystrická v 

Mestskej časti Košice - Pereš je zaradená do návrhu rozpočtu na rok 2020. To ste 

napísali v apríli 2019. Toho času budeme vzniknuté závady realizovať opravou výtlkov 

formou vysprávok so zarezaním. Tak neviem, napísali ste, je, nie bude, takže je 

zaradená v apríli minulého roku. Nevidím to tu, možno zle pozerám, možno som zle 

tých 200 strán prepozeral nejakou formou, ale nevidím to naozaj. Druhou vecou. 

A možno to tu je spomenuté, tak mi to poviete, že áno, je to tu spomenuté. Budem rád. 

A ďalšou vecou je, to čo viete vy tak robiť, alebo to najlepšie robíte, rušiť to, čo je 

započaté, čo je dobré, len preto, že to bolo, že niečo vysúťažilo vedenie pred vami, tak 

je to dokončenie komunikácie Pereš – Lorinčík, prepojovacej komunikácie, ktorá bola 

vysúťažená, mala sa prísť len podpísať zmluva. Dúfam, že v tomto roku aspoň viete dať 

podpis na zmluvu a bude môcť niekto realizovať toto dielo. A ešte uvidím, či to je v tom 

rozpočte, lebo opäť to nevidím samostatne vypísané prepojovacia komunikácia Pereš – 

Lorinčík. A len posledná vec k tým daniam. Keďže nie som len mestským poslancom aj 

starostom, ľudia chodia za mnou, za kolegyňami a rozhorčení, nahnevaní, naštvaní, že 

aké vysoké majú dane platiť, že či to je daň za to, že sú zamestnaní, že majú niečo, že čo 

dosiahli, prečo majú platiť viac ako 200 % vyššie dane a koľko z toho dostane 

samospráva Pereša tak ja som vravel že až je až 3 %. No a ako som vravel je nelogické 

zaplatiť o 200 % na daniach viac a dostať späť o 3 %. 2. vec čo je, pozriem si rozpočty 

MČ Pereš 273.000,- Eur, aby si sa kolega neurazil Luník IX, 354.000,- Eur ja by som 

rád vedel na porovnanie, koľko daní platia obyvatelia Pereša, ak vieme takýto výcuc 

dostať a koľko daní zaplatili obyvatelia Luníka IX, to by som si rád porovnal porovnal. 

Plus ešte mesto v tomto roku ide Luník IX riešiť sumou 110.000,- Eur, ide vlastne 

sanovať, asanácia bytových domov na Luníku IX, takže myslím, že ten systém nie je 

férový, štatút treba dopracovať, lebo toto sú drobné pán primátor, čo dostávame. My 

platíme najviac malé mestské časti prečo? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, od vás určite potlesku nedočkáme, ešte raz chýba 

nám v rozpočte 20 mil. Eur a nahradili sme ich 15 mil. a vaša mestská časť dostala 

podľa vašich slov 3 %, čo neviem či je presne tak, ale okej, nech sú to 3 % dostala viac, 
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pričom mesto má menej, skúste to vysvetliť občanom aj tak a buďte prosím 

demokratom, lebo toto demokratický orgán, kde proste sa hlasuje a súhlasí ak je 

väčšinový názor, a nehádzať to len hlavu primátora, ale skúsiť ľuďom aj vysvetľovať, 

že to, nielen o tejto časti peňazí, ale o to, aby sme napr. polovicu peňazí, ktoré máme v 

rozpočte dali na školstvo, takmer 100.000.000,- Eur z 200 mil. dávame na školy, ktoré 

jednoducho potrebujeme riešiť, preto som čítal v úvode tie okná, tie strechy, z toho sa 

opravujú, z čoho jednoducho máme. Nech sa páči pani poslankyňa má procedurálny 

návrh asi. 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ďakujem, ja by som chcela zrušiť, chcela som sa prihlásiť len 

som omylom stlačila o už to neviem vrátiť späť. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči s faktickou pán poslanec Liba. 

 

p. Liba, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja výnimočné 

súhlasím s pánom poslancom v prostom Karabinom, tú cestu Bystrickú treba 

bezpodmienečne urobiť, je len otázka času, kedy tam nedajbože vznikne nejaká havária 

vážneho charakteru, keď niekto zomrie, nejaké  dieťa, tam nie sú prechody pre chodcov, 

tam nie je nič, keď z jednej strany Pereša ide sa na druhú, nie je tam prechod pre 

chodcov, keď chceme ísť do obchodu, tak isto tú cestu prepojovaciu medzi Perešom a 

Lorinčíkom je treba riešiť, tak sa odbremení tá cesta bystrická , autobusy nebudú musieť 

chodiť oboma smermi, ale stačí len jedným smerom a urobia také, taký kruh, takže 

podporujem v tomto pána starostu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči námestník, pán poslanec Gibóda. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec, vy ste povedali, že 

mestská časť, respektíve obyvatelia zaplatia o 200 % vyššie dane, ale do mestskej časti 

prídu iba 3 %. No asi tam teda nechodí tá mestská hromadná doprava, tú si asi tiež 

platíte zo svojho rozpočtu a ostatné služby resp. ktoré zabezpečuje mesto. Súhlasím s 

vami, že treba zabezpečiť chodníky a cesty aj tú mestskú hromadnú dopravu, ale chcem 

sa vás spýtať, ste starostom tejto mestskej časti už tretie volebné obdobie, ste poslancom 

tohto zastupiteľstva 2. volebné obdobie. Prečo ste sa nezaujímali o repre fond a o tieto 

veci v čase, keď vám vtedy tú bystrickú cestu nerobili a prečo sa teraz tu predvádzate a 

riešite to, čo nepoviete obyvateľom ako to je. Vy síce hovoríte, že obyvatelia prinášajú 

viac, ale už takto skúsený starosta by ste mohol vedieť, že výdavky mesta aj vás 

samosprávy, sú na takéto typy štvrti najvyššie, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Šaňa. 

 

p. Šaňa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo pán primátor. Pán kolega 

Karabin nerozumiem vás vôbec, ako vy ste, x-krát ste už spomínali Luník IX, a niečo sa 

vám nepáči, vy ste tretie volebné obdobie a nepamätáte si, alebo neviete, nepoznáte tú 

genézu prideľovania tých podielových daní mestským častiam. No mestská časť 

niekedy pred rokom 2008 dostávala výšku podielovej dane tak isto ako vy, malé 

mestskej časti, a po tej hospodárskej, celosvetovej hospodárskej krízy sa všetkým 

znižovali vlastne podielové dane, aj MČ Luník IX, z dôvodu výpadku daní.  A potom 

ako sa zvyšovali tie podielové dane MČ Luník IX ostala na tej hranici ako kedy sa 

znížila a vôbec nedostávali navýšenie v podielovej dani. Povedzte mi, odpovedzte mi 

prečo. Nebolo to diskriminačné? A dneska, keď sa navyšuje, keď už mestská časť 
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funguje, funguje tak jak má, tak už teraz sa vám to nepáči, hej. Čiže ja si myslím, že to 

nebolo na mieste, vaša pripomienka. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Lesňák. 

 

p. Lesňák poslanec MZ: Ďakujem za slovo príjemný dobrý deň, takže ďakujem aj vám pán 

predsedajúci za ten úvod do rozpočtu mesta na rok 2020. Chcem len pár vecí vypichnúť. 

Začnem tým, že tie plánované opravy škôl vítam, ale rád by som sa dopytoval na to, čo 

sa stalo v ostatných dvoch prípadoch roku 2019 a kedy boli opravované základné školy, 

resp. strechy na objektoch na objektoch ZŠ Užhorodská a ZŠ Charkovská a po oprave 

striech sa zistilo, že tieto strechy aj tak zatekajú, respektíve vytopili sa učebne, v 

druhom prípade telocvičňa, chcem sa spýtať aké je kritérium výberu dodávateľov, aké 

sú referencie jednotlivých dodávateľov, že sa takéto prípady vôbec opakovali 2-krát za 

sebou, potom, čo sa týka výmeny plastových okien, aby  som nebol iba tým kritikom 

týchto vecí, to vítam. Chcem sa aj poďakovať za výmenu vstupných dverí a okien na 

objekte bývalej ZŠ Poľná 1, kde je prevádzkovaná materská škôlka a dúfam, že 

obdobne sa vymenia aj rozbité okná, kde sa, kde prakticky nie sú sklenené výplne a 

vykurujeme objekt ZŠ Poľná a celé to teplo uniká do prostredia vonku, pretože 

radiátory idú na plné pecky, ale okná sú deravé a rozbité. Taktiež sa chcem v rámci 

rozpočtu opýtať na komplexnú opravu komunikácie cesty 3. triedy 34/10. To je odbočka 

zo Sečovskej cesty na smer Zdoba, Byster, táto komunikácia spája 4 mestské časti - 

sídlisko Dargovských hrdinov, Košická Nová Ves, Vyšné Opátske, tam je obytný súbor 

Panoráma a Krásna. Oprava tejto komunikácie je komplexná oprava vrátane 

obrubníkov, je naplánovaná od roku 2016, kedy bolo vystavené právoplatné stavebné 

povolenie, následne bolo predložené v roku 2018 pred voľbami. Košický samosprávny 

kraj svoj úsek cesty už opravil v roku 2018 až 2019. Nevidím to zase v tých súvislých 

opravách celkovo a vravím je tam stavebko, je tam všetko, už sa to raz prolongovalo. 

Potom ma zaujíma opäť to, čo som sa vás pýtal na dvoch komisiách, komisia športu a 

komisia finančná, téma Steel Aréna kam pôjde, komu pôjde dotácia, akým spôsobom, či 

pôjde na zväzy alebo na Občianske združenie Košická aréna, tiež by ma zaujímalo 

nejaký výstup zo správnej rady, keďže tam má mesto svojich zástupcov a v 

neposlednom rade ešte sa chcem opýtať na nárast bežných výdavkov na mestské 

zastupiteľstvo roku 2020, kde máme rozpočtovaných 765 tis. Eur oproti roku 2019, kde 

bolo 608.000,- Eur. Chystá sa nejaké zvyšovanie odmien pre poslancov alebo neviem, 

neviem, čo to tam má byť ten 25 percentný nárast. Čo sa ešte týka vášho argumentu 

alebo vášho prepočtu, že mesto dáva mestským častiam historicky najviac peňazí, je to 

pravda, že mesto dáva najviac peňazí, ale na 2. strane aj najviac vyberá z bežných 

príjmov, len porovnám bežné príjmy v roku 2020 boli, sú naplánované na úrovni 

198 mil., aby sme, kým v roku 2019 boli na úrovni 179 mil. Eur, ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták, nech sa páči. 

 

p. Lipták poslanec MZ: Ďakujem za slovo, no priznám sa, ja, čo sa týka v rámci celého 

rozpočtu som dosť kritický k tomuto, pretože podľa mňa ten rozpočet bol prijímaný 

alebo skladaný tak ako by sa nemal robiť, pretože my ako poslanci sme boli vlastne od 

jeho prípravy úplne odstavení a dať poslancom niečo na pripomienkovanie mesiac pred 

rokovaním v mestskom zastupiteľstve je podľa mňa so 6 mesačným opozdením, pretože 

som už minule hovoril, že ak nás občania volili všetkých 41 aj pána primátora a tak 

predpokladali s tým, že tu prídeme so spoločnými zámermi so svojimi víziami a s tým, 

ako chceme toto mesto pohnúť niekam ďalej. Tento rozpočet sa vlastne prijímal alebo 
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skladal bez akéhokoľvek, bez akejkoľvek diskusie s poslancami, o komisiách už ani 

nehovorím a zrodil sa na stole, hovorím mesiac pred rokovaním, čiže bol som strašne 

rád, keby na budúci rok sa prijala úplne iná filozofia príjmu rozpočtu. V rozpočte čo mi  

chýba, v rozpočte mi veľmi chýba nejaká parkovacia politika, nejaká vízia toho ako 

vôbec chceme parkovaciu politiku meste riešiť. Týka sa to aj mestských častí, čiže 

odôvodňovať to tým, že tu je nejaký spor s EEI podľa mňa je mimo, pretože netýka sa 

to sídlisk a naozaj tu chýba táto koncepcia, čo chceme spraviť v roku 2020, 21, 22, v 

tom rozpočte to nevidím. Chcel by som ale počuť jedno sumu, i keď teraz nie som 

počúvaný, ale nevadí, pán primátor dal finančný prísľub, že mesto Košice bude 

organizátorom olympiády, hokejovej olympiády a mňa zaujíma aby bolo mi teraz 

povedané, aká bude výsledná suma všetkých nákladov spojených s touto olympiádou, 

ktorú mesto Košice bude musieť zaplatiť, pretože podľa informácií, ktoré mám, sme tak 

trošku strčili hlavu do slučky, do dosť nepríjemnej slučky, čiže tú sumu by som potom 

poprosil, lebo možno sa vám tu nevrátime o rok a zistíme, že tá suma bola trošku iná a 

trošku nepríjemnejšia pre mesto alebo pre Steel Arénu. Máme tu kolónku Zelené mesto, 

v ktorej je plánovaných 406.000,- Eur, keď sme sa na komisii životného prostredia 

opýtali načo vlastne budú tieto peniaze investované, tak budú investované na rôzne 

analýzy, štatistiky, vyhodnotenia, podobné veci, čo ako je pre mňa absolútne 

neprijateľné, pretože ak chceme byť Zeleným mestom, tak tá filozofia toho projektu by 

mala byť úplne iná, a preto moja otázka znie, v auguste 2019 bolo 1. stretnutie, ktorých 

si pozval pán primátor za stôl ohľadom Zeleného mesta, preto by ma zaujímalo, koľko 

takýchto stretnutí bolo od toho augusta a kto vlastne prišiel so sumou 406 tis. Eur. Mám 

ďalšiu otázočku, myslavská skládka je v rozpočte naprojektovaných tam 20 tis. na 

rekultiváciu, údržbu atď. Podľa informácií, ktoré mám, tak myslavskú skládku spravuje 

nejaká a. s., tak sa teraz chcem opýtať, či tá skládka je zatvorená, nezatvorená, či vlastne 

je projekt v rekultivačnej fáza alebo nie. Súhlasím s tým, že treba riešiť exekučné 

poplatky, lebo len exekúcie, ktoré riešila mestská polícia sú vo výške 216.000,- Eur, 

ktoré od nás niekto bude žiadať a v rozpočte sa táto suma nenachádza. Ostatné veci 

doplním neskôr. 

 

p. Polaček, primátor mesta: S faktickou, nech sa páči pán Djordjevič.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne pán primátor, budem 

reagovať na kolegu Liptáka a som rád, že aj túto tému otvoril, čo sa týka parkovania, 

výberu parkovania, samozrejme aj mesto Košice aj pán primátor na svojich osobných 

portáloch, nenazvime to výsmešne chváli, proste hodnotí, že už väčšina peňazí končí 

mestskej kase, rádovo sú to v podstate státisíce a staro mešťania, kde sa vyberie na 

parkovnom najviac a samotní rezidenti, ktorí si kupujú parkovacie karty už väčšinou od 

mesta, rád by som bral viac ako 95 % ľudí už si kupuje kartu od mesta, sa  pýtajú prečo 

nie v rozpočte ani, ani euro a takisto v minulom roku nebolo minuté ani na namaľovanie 

čiary, vysmievali ste sa z EEI, že ťahali čiary aj dvojmo, trojmo ale ťahali, stavali 

parkovacie miesta, aké také stavali, prečo tu nie, je v lokalite 7, máme obrovské, určite 

to potvrdia aj kolegovia starého mesta, máme obrovský dopyt po parkovacích miestach, 

Kuzmányho sídlisko a nič a nič.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. V histórii tohto mesta, na opravy ciest dávame 

najviac peňazí, v súvislosti s opravami, sú aj čiary a všetky tieto veci. V histórii mesta 

Košice sa na opravu ciest, ich rekonštrukciu, zároveň mostov, dáva najviac peňazí 

v histórii. Investičný dlh z pohľadu ciest, len ciest, je v stovkách miliónov eur, a my na 

cesty dávame rádovo, keď to všetko dám suma sumárum možno 9 mil. my hovoríme 
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o stovkách, nedokážeme z tohto rozpočtu vyskladať všetky cesty a súhlasím s vami, že 

sú v zlom stave. Pán poslanec Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno ďakujem veľmi pekne, pán primátor, čiže 

fakticky na vás. Som veľmi rád, že ste povedal vlastne, že z tých peňazí vlastne aj z 

toho rozpočtu mesta Košice bude aj na maľovanie čiar lebo minulého roku Mestská časť 

Košice - Sídlisko Ťahanovce napríklad investovala zo svojho len 10.000,- Eur, teraz 

som žiadal poslancov a prosil som ich dokonca, aby, aby sme zainvestovali ďalších 

4.000,- Eur, no ale keď je to tak, ako hovoríte, tak je to fantastická informácia pre nás, 

že, že keď ako pôjdem za tým ako, ako štatutár a mestský poslanec, tak jednoducho tie 

peniaze na namaľovanie čiar ako parkovacích čiar to nazvime laicky budú, čiže toto 

značenie bude fajn, to je tá 1 vec, 2. vec, ku exekúcií chcem sa teraz ako vrátiť. Ak sa 

nemýlim, vlastne máte pravdu 35,- Eur za ukončenie exekúcie ako keby, čiže tomu 

exekútorovi a plus 16,50, aby sme išli znovu do exekúcie, čiže vlastne ako keď ten 

veriteľ, čiže my sme veritelia ako, si potom uplatňuje opätovne u toho exekútora, tak 60 

znovu. Čiže v tom kolečku, tak to sú ešte vyššie náklady. Takže nie len 30. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Vo finále je podstatné, že rozprávame o sumách v  miliónoch, 

ktoré budeme musieť nájsť v nasledujúcom rozpočte, teda aj v tomto roku a hľadať tieto 

peniaze. Je to technicky ešte zložitá vec pred nami a musíme ju vyprecizovať, aby sme 

dokázali to vyčísliť, dotiahnuť, veľký bolehlav je v rámci tohto. Nech sa páči pán 

poslanec Horenský. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Nie, ako ja som tam teraz, to bola faktická na vás. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ospravedlňujem,  pardon sa ospravedlňujem Miloš. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Môžem? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Áno, máš plus 30 sekúnd. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Dobre, ďakujem pekne. Pán primátor, hovoril som vlastne ako v tých 

pochvalách vlastne aj o oknách hovoril som o telocvičniach, o kuchyniach, atď. pre 

školy, tam sme to ukončili nejak. Poďme teraz trošku ku, ku takému vyvŕtavaniu. Čo sa 

týka, čo sa týka ciest hovorili sme tu teraz i 1,5 milióna Eur na Jána Pavla II. 

s cyklochodníkmi, fajn ako okej, treba to urobiť. Len ja ako papagáj opakujem, ako aj 

starosta, aj ako mestský poslanec, neustále sa pýtam za sídlisko Ťahanovce a to nemôžte 

poprieť, mám asi 4, 5 listov za moje volebné obdobie ako starostu mestskej časti, ako 

ďalej s Americkou triedou. Tu sme nepočuli ani len náznak, by som povedal, že ako 

ďalej, no mňa to zaujíma ako ďalej a poprosil by som, aby som tú odpoveď aj potom 

dostal, ako ďalej s tou Americkou triedou. To je tankodrom a treba nejakým  spôsobom 

to riešiť. Ale, nielen ako konštatujme, ale chcem aj odpoveď, že áno pán Ihnát, budúci 

rok alebo, kedy, dáme to tam do toho rozpočtu a pôjdeme. Tu mám napr. za sebou 

uznesenie z Ťahanoviec. Tu sedí za mnou, hej, čiže ho volám uznesenie, tu sedí za 

mnou a som veľmi rád pán primátor, že vy ste práve bol ten a seriózne ste teraz povedal, 

že s Lacom Lörincom sme naozaj, naozaj sme... nie to je pán Špak ako, čiže tým 

uznesením ťahanovským je pán Špak. Chcem povedať, že, počkaj teraz hovorím 

ako..no, tak ruším áno, tak čo mám povedať. Som hovoril o poliklinikách, hej, no dobre. 

Tak ste povedal vlastne k tomuto, že s pánom Lörincom sme sa o to zaujímali a naozaj 

sme sa neustále pýtali, urgovali sme, až nakoniec sme došli k tomu, že 50 tis. na jednu 
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polikliniku ide teraz z toho rozpočtu, na ten projekt. Chcem tak isto ako naviazať na 

pána Liptáka. Pán Lipták má pravdu v tom, že jednoducho očakávame koncepciu 

parkovania, zvlášť na sídlisku Ťahanovce, nedeje sa absolútne nič. Chceli by sme robiť, 

nejaký rezidentský systém, ako nie typu EEI, karta byt zadarmo atď., ako v Petržalke, 

nepohneme sa ani o centimeter ďalej, máme nevysporiadané pozemky, to vieme, ale ako 

ďalej keď tá koncepcia má aj s týmto, aj s týmto rizikom počítať. Ďalej cyklochodníky 

ako na sídlisku Ťahanovce, s pani Urbanovičovou som rozprával, no nič, absolútne nič 

sa pre sídlisko Ťahanovce nekoná, nedeje a sa nerealizuje, tam jednoducho naozaj sú 

nevysporiadané pozemky, ale ako ďalej. No a  nemožno povedať, že, vlastne no tak 

sídlisko Ťahanovce pá a tým pádom sme skončili. Tak jednoducho ma to zaujíma, ako 

aj v rámci tohto rozpočtu. Chcem na záver povedať, že tento rozpočet podporím ako 

nemám problém s tým, aby som ho nepodporil, podporím ten rozpočet, lebo je lepší ako 

som si myslel, čiže vlastne je to fajn, že viacej peňazí príde aj do mestskej časti, 

ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec Horenský.  

 

p. Horenský, poslanec MZ: Tak ja mám 1 otázku, predpokladám že asi sa bude, budú sa 

otázky zbierať, až potom sa odpovie. Rád by som sa informoval na základe akej analýzy 

sa dospelo k sume 146.000,- Eur, čo sa týka bežných výdavkov na spracovanie projektu, 

EHZM 2023. To je tá moja 1 otázka a zároveň by som mal ešte 1pozmeňujúci návrh 

k programovému rozpočtu. Dovolím si ho prečítať. Návrh na uznesenie: Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje pozmeňovací návrh k programovému rozpočtu 

mesta Košice na rok 2020. Program 2 mesto kultúry a športu, pod program 9 podpora 

športu a mládeže bežné výdavky, poradové číslo položky 6, podpora športu 

mládežníckej akadémie basketbal  a hokej v základe VZN č. 190, presun v rámci tej 

istej položky a to zníženie dotácií Good Angels, na 65.000,- Eur, teda mínus 10 tis. Eur 

a navýšenie dotácie pre HK Sršne Košice na 20 tis. teda plus 10.000,- Eur. Tu by som 

len chcel podotknúť, že navrhované výdavky sú v rámci jedného programu, rovnakého 

podprogramu, teda dopad je 0 Eur resp. rozdiel je 0 Eur. Ďakujem pekne 

 

p. Polaček, primátor mesta: Prosím v dvoch kópiách, alebo teda, nech organizačné urobí 

kópie, aby to prišlo aj tu k nám hore. Nech sa páči s faktickou pán poslanec Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne pán primátor, aby sme 

neostali zase pri tomto výraze ako papagáj keď sa opakujem. Tak by som vás chcel 

poprosiť a požiadať... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Reagujete na pána poslanca Horenského? 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, čiže chcem vás požiadať, aby ste sa vyjadrili 

k tomu, čo som sa pýtal - kedy Americká trieda bude realizovaná? Poprosím odpoveď, 

ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Schwarcz. 

 

p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne, ja vás chvíľočku zdržím, čakal som, keď 

niekto začne so športom, lebo použil som slová v predošlej faktickej poznámke, že 

v športe je dosť peňazí, chcem to za to ospravedlniť, použil som to nešťastne, myslel 

som to skôr v kontexte, že naozaj sme prijali úver na 10 mil. na športovú infraštruktúru 
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a zvýšili sme dotácie relatívne slušne, takže nie tam dosť peňazí, v žiadnej položke 

nikdy nebude dosť peňazí, vždy si tam vieme predstaviť aj viac peňazí, myslel som to 

naozaj v kontexte, že za ten rok sme relatívne slušne do tohto športu pridali, ďakujem 

pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Huba. 

 

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

kolegovia, ja by som iba rád zhrnul závery z Finančnej komisie MZ, ktorá zasadala k 

tomuto bodu, prijala uznesenie v pomere 12 ku 3, že schvaľuje návrh rozpočtu ako bol 

predložený s 2 doplňujúcimi návrhmi. Jeden sa týkal, prebrali sme vlastne bod z 

odporúčania mestskej rady, Rady starostov mesta Košice, ktorá, ktorá prijala 

odporúčanie, aby sa precizoval bod A, v písmene C, tak ako pán kolega Hlinka podal 

pozmeňujúci návrh, neviem presné textové znenie, preto ja prečítam návrh, ktorý prijala 

svojim uznesením finančná komisia, ten pozmeňujúci návrh je, pozmeňujúci návrh k 

bodu číslo 2.1 návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2020-22, v časti 

uvedenej pod písmenom A, bod 3, písmeno c), účelové finančné prostriedky pre 

jednotlivé mestskej časti, 2. odrážka znie, bežné výdavky a to na zabezpečenie údržby a 

opravy miestnych komunikácií, údržby a opravy majetku mesta zvereného do správy 

alebo do nájmu mestským častiam a ostatných verejnoprospešných služieb určených 

výhradne pre občanov mesta. Zároveň sme na finančnej komisie diskutovali najmä k 

otázke financovania Mestskej krytej plavárni, kde sme sa zhodli, že je v záujme 

obyvateľov mesta Košice, aby prevádzka Mestskej krytej plavárni pokračovala aspoň 

doterajšom režime, samozrejme najlepšie by bolo, ak by sme vedeli nájsť financie spolu 

s MČ Staré Mesto na modernizáciu tejto Mestskej krytej plavárne, v tejto súvislosti by 

som rád tak isto predniesol pozmeňujúci návrh týkajúci sa k bodu číslo 2.1 návrh 

programového rozpočtu mesta Košice na roky 2020-2022 a to návrh programového 

rozpočtu mesta Košice na roky 2020-2022 sa mení nasledovne, vo výdavkovej časti 

programového rozpočtu mesta Košice na roky 2020-22 program 2 - mesto kultúry 

a športu, podprogram 8 - športové zariadenia, dobudovania a udržiavanie infraštruktúry 

pre šport a oddych, aktivita 3 - plavárne a kúpaliská v časti bežné výdavky sa text ,,ide o 

financovanie bežnej prevádzky plavárne a kúpalísk v meste Košice“ náhradza textom 

ide o financovanie bežnej prevádzky Mestskej krytej plavárne Košice, v sume 60 tis. 

Eur a o financovanie bežnej prevádzky ostatných plavární a kúpalísk v meste Košice v 

sume 40.000,- Eur“ zároveň bod 2 návrh uznesenia sa dopĺňa písmenom d), ktorý znie, 

žiada primátora mesta Košice, aby zintenzívnil rokovania s Mestskou časťou Košice - 

Staré Mesto o veci majetkovoprávneho usporiadania vzťahov, týkajúcich sa mestskej 

krytej plavárni Košice a predložil na najbližšie riadne zasadnutie mestského 

zastupiteľstva, návrh riešenia financovania Mestskej krytej plavárne Košice. Môžem to 

vysvetliť potom v ďalšom diskusnom bloku, ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: S faktickými, pardon, nech sa páči pán poslanec Ihnát.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán primátor, buďte 

taký láskavý, poslanec Mestského zastupiteľstva v Košiciach, je volenou funkciou, 

odpovedzte poslancovi... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, pán poslanec, odpovieme, neviem vám odpovedať 

na otázku, na ktorú neviem vám v tejto chvíli, ale sú to odborní referenti, počkajte, 

nevstupujete do týchto vecí, položili ste otázku, ja ju tu mám poznačenú, budú ďalšie 
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otázky určite od poslancov, pokúsim sa, aby ste ju dostali. V tejto chvíli neviem či 

existuje. Nech sa páči pán námestník. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Vidím, že viacerí sme už hladní. 

Ja, kolegovia by som chcel poprosiť, aby sme podporili návrh, ktorý predniesol 

predseda finančnej komisie, je to kompromisný návrh, tak aby sme ďalej rokovali s MČ 

Staré Mesto a verím, že aj takýto návrh bude vnímaný pozitívne zo strany miestneho 

zastupiteľstva MČ Staré Mesto, aby sme hľadali ten najefektívnejší model, nielen pre 

mesto, jeho obyvateľov, návštevníkov plavárne, ale pre samotnú mestskú časť, aby 

napr. táto plaváreň v budúcnosti možno nezaťažovala rozpočet mestskej časti a verím, 

že sa nájde podpora preto spoločné riešenie, ktoré mesto doteraz navrhovalo, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec nech sa páči. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, stotožňujem sa s pánom námestníkom Gibódom 

a zároveň ďakujem aj členom finančnej komisie, že zobrali rozum do hrsti a naozaj 

športujúcu mládež a Košičanov, ktorí športujú na tomto športovisku neodstrihli preč a 

nedali ich ako, ako nájomníkov v spore mestskej časti a mesta Košice, ktorý mohol byť 

úplne v inom štádiu, lebo nie všetci boli na komisii športu a aktívneho oddychu, mohol 

byť úplne v inom štádiu, ale nie vinou primátora, aby ste vy hore uznali, že ja viem byť 

objektívny, nezdržali tieto rokovania, oni, ale bolo to inak, koho to bude zaujímať 

tomuto poobede poviem, a už keď sme pri obede pán Gibóda ja viem, že ste hladný aj ja 

som hladný, ale verejnosť tu prišla na 12. predpokladám a bolo by veľmi neférové, keby 

sme aj tento bod presunuli. Čiže žalúdky nechajme žalúdkami a až po bode verejnosť, 

pôjdeme papať. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ja len k tým dvom uzneseniam pána poslanca a 

predsedu komisie Hubu, som rád, že od konzultoval aj s vedením mesta tieto návrhy, 

mnohé sme my vôbec nevideli a sme došli aj ku kompromisu, aj smerom krytej plavárni 

a ak by sme nenašli riešenie do apríla jednoducho ja nemám problém v apríli dali návrh 

na zmenu rozpočtu, aby sme rokovali v krytej plavárni a povedali si čo ďalej, ale verím, 

že nás to všetkých posunie, lebo čím neskôr sa rozhodneme, či už tak alebo onak, ten 

čas nám beží a nepohneme sa. Ja len technická vec, v rámci obedňajšej prestávky nás 

prevádzkovateľ zariadenia už v minulosti vyzval a žiada, aby sme rešpektovali čas 

obedu, ktorý oni pre nás pripravujú, čo je medzi pol jednou a jednou, zároveň pre tých 

občanov, spoluobčanov, ktorí prišli na bod číslo 1 Slovo pre verejnosť v rokovacom 

poriadku, máme informáciu, že bod bude prerokovaný bezprostredne po bode 

programu, ktorý uzavretý ako 1. po 12. hodine. Ja to vidím, ak pôjdeme ešte na obed a 

ešte budeme ďalej diskutovať, že to nebude skôr ako o pol 3 čiže ak máte nejaký vlastný 

program, čakáte ale ak chceme rešpektovať, mali by sme uzavrieť toto rokovanie, ak ten 

obed asi by sme mali technicky stihnúť, nedostaneme sa k tomuto bodu i napriek tomu, 

že je nastavený na 12. hodinu, ale rešpektujúc pravidlá, to vyjde trochu neskôr, za čo sa 

ospravedlňujem. A teda ak dovolíte, vyhlasujem obedňajšiu prestávku, aby sme stihli 

obed, ktorý je pripravený a prosím, skúsme sa vrátiť naozaj do trištvrte, do 12:45, ja tu 

budem skôr, ak sa nám to podarí skôr, poďme rokovať, aby sme aj občanov nezdržovali, 

ktorí prišli pre Slovo pre občana a aj, aby sme sa pohli v téme rozpočte, ďakujem zatiaľ 

za konštruktívnu debatu, ďakujem pekne. 

- - - obedňajšia prestávka - - - 

 

p. Polaček, primátor mesta: Prezentovaných je 30 poslancov mestského zastupiteľstva, 
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pokračujeme v rokovaní v rámci programového rozpočtu mesta Košice na roky 2020 – 

2022. V rozprave pokračuje pani poslankyňa Kovačevičová. 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Takže len na začiatok troška že to odľahčím, dúfam, že ste 

hlasovali za žihadielko.. poďme ďalej, vážený pán primátor, kolegovia, kolegyne bolo 

na začiatku rozpravy spomínané že na mestské časti ide nejakých 16 mil., len tak 

trošička ešte raz upresniť, jeden milión sem, jeden milión tam, každý kto si prečíta 

uznesenie, tak vlastne z uznesení keď to spočíta, zráta tak je to presne 13.627.000,- Eur, 

čiže nie je to tých 16 mil., v podstate na chod magistrátu ide necelých 14 mil., ak to celé 

prepočítame, tak je to o nejakých 6,1 % z celkového rozpočtu mesta. Musím povedať 

ako starostka MČ, že bohužiaľ tie mestské časti sú dlhodobo podkapitalizované, 

podfinancované, je to samozrejme aj rozhodnutie poslancov z minulosti, že mestským 

častiam sa zabrali tieto kompetencie, chcem povedať, že v 8 mestských častiach ešte raz 

zopakovať žije 84 % obyvateľov Košíc, daňových poplatníkov, t.j. 201 tis. obyvateľov, 

v zvyšných 14 mestských častiach žije 39 tis. obyvateľov Košíc. Pán primátor 

starostovia mestských častiach, požiadali o spoločné stretnutie, aby sme v podstate našli 

nejakú víziu, cestu do budúcna, povenovať sa kompetenciám mestských častí, pretože 

len 7 mestských častí, majú určitú guľu na nohe, mesto má v týchto mestských častiach 

zabezpečovať samosprávne pôsobnosti a z nich vyplývajúce povinnosti a samozrejme 

mnohokrát je to veľmi neefektívne, nedostačujúce, alebo vôbec, čiže aby sme dostali 

jasnú odpoveď potom aj od vás, či budeme otvárať štatút, či to bude mať význam, alebo 

počas vášho primátorovania v podstate sa neposunieme ďalej, pretože ten kto je bití 

najmä v mestských častiach, sme to my starostovia, ja rovno môžem povedať na 

mestskú časť, čo sa týka osvetlenia, chodníkov, máme 54 nefunkčných lámp, osvetlenie, 

vlastne svetelných bodov je okolo 1500 a v podstate je to len otázka času, keď v celom 

alebo tam kde spravuje mesto osvetlenie zhasneme a nebudeme svietiť. Takže toľko, čo 

sa týka týchto vecí, čo sa týka samotného rozpočtu, v podstate on je ambiciózny, 

myslím si, že bol ambiciózny aj minulý rok ale množstvo tých aktivít, sa nepodarilo 

naplniť, tak verím, že sa ich podarí zrealizovať a naplniť. Vítam to, čo ste spomenuli v 

rozprave a to sú garážové lokality, takže z pozície mestskej časti už v pondelok pôjde 

list na mesto, aby tieto garážové lokality, kde sú takmer pol metrové diery, výtlky a 

všetko možné, boli riešené. Zároveň by som chcela vyzvať a poprosiť vedenie mesta a 

príslušné referáty, aby nebrzdili rozvoj mestských častí mesta Košice.. poprosím 6 

minút, ja už nebudem vystupovať viacej. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Dnes pravidlá platia pre všetkých, prosím prihláste sa do diskusie 

pani poslankyňa, aby každý mal čas postupne svoje požiadavky dávať, veľmi rád si vás 

vypočujem v ďalšom slede. Nech sa páči pán poslanec Ihnát má faktickú. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Mám faktickú poznámku na pani kolegyňu 

Kovačevičovú, ja ju podporím v tom, čo sa týka tých kompetencií a otvorení štatútu ako 

mesta. Sme sedeli nie raz ako starostovia mestských častí naposledy to bolo včera, sme 

sedeli, bolo nás tam zopár naozaj starostov, ale sme riešili, že čo by sme fakt ako my 

považovali za reálne aj v rámci týchto kompetencií. Pán primátor ako v rámci tejto 

faktickej poznámky chcem len povedať, že stále hovorím, že ako starostovia veľkej 

mestskej časti plačeme, čo sa týka opráv, súvislých opráv ciest, chodníkov a schodísk, 

naozaj je to pravda, stále nie je podpísala zmluva, nie je to vaša chyba, ale jednoducho 

sme nervózni už, sme nervózni trištvrte roka až pol roka, trištvrte roka jednoducho nič 

nerobíme v tejto veci, mám tu ťahanovské uznesenie za sebou, znovu tam sedí ako, 

potom tiež bude poukazovať na mňa, a jednoducho snažím sa, naozaj ako akokoľvek sa 
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snažím, chcem ako starosta MČ jednoducho, aby to fungovalo. Ak to nefunguje 

takýmto spôsobom, tak poďme do kompetencií, otvorme štatút a poďme aj na tie veci, 

čo sa týka chodu ciest a aj komunikácii s peniazmi. To je všetko ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec jedna oprava, nie je pravdou že nič nerobíme, i 

napriek tomu, že tá najväčšia súťaž za 8 mil. nám stojí v rámci ciest, aby sa robilo, sa 

robili dielčie súťaže a tie sa vysúťažili za ten priestor časový, október, november, 

december nejaké 3 mesiace za sumu do 1,5 milióna Eur a to sa robilo, čiže tým, že 

veľká súťaž nám stojí, tak sme šli do malých obstarávaní, aby sme aj čerpali v rámci 

rozpočtu a aby robota nestála, čiže nie je to  celkom pravdivý výrok. Procedurálny 

návrh má pán poslanec Djordejevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor, vzhľadom na to z neznámych 

dôvodov máte ambíciu ukončiť zasadnutie o 15:30, dávam procedurálny návrh na to, 

aby ste diskutérom, ktorí budú diskutovať mimo tému rozpočtu, odobrali automaticky 

slovo a tak isto vás poprosím, aby ste na takéto mimo tému príspevky nereagovali, takže 

samotný návrh - diskutérovi odobrať slovo, keď rozpráva mimo tému. Nemusíte o tom 

hlasovať, keď nechcete, ale keď áno, áno, ale jednoducho poďme na to, aby sme stihli, 

poďme do toho, aby sme stihli, čo najviac, lebo sa tu začíname rozoberať pomaly 

každý schodík a dlaždičku.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Myslím, že nie potrebné kolegovia rozprávať o tomto 

procedurálnom návrhu, je to v rokovacom poriadku ustanovené. Ja budem striktnejší, 

nemám s tým problém. Nech sa páči, pán poslanec Strojný. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem pekne, to čo sa bojí pán kolega Djordjevič sa dá veľmi 

ľahko vyriešiť, preto procedurálny návrh znie, aby sme dnes rokovali do vyčerpania 

programu rokovania, ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Chcem upozorniť pán poslanec, že nebude to možné, pretože 

každý z nás má ďalší pracovný program, ja idem na KSK, je tu dozorná rada Visit 

Košice, ktorá je okolo 16:30 myslím nejak tak. Každý niečo má, aj pani námestníčka, 

ten program sa nastavil na dvojdňový, preto aj dvojdňový, ak dovolíte vysvetlím, 

pretože, ak naozaj my tu rokujeme 15 hodín, jednoducho to nie mojich silách, aj, aj 

mnohých vašich, aj mnohých kolegov, je to fyzicky náročné, občas sa dá, ale 

jednoducho nemôžme každé zastupiteľstvo rokovať 20 hodín, jednoducho to je 

nadľudské sily, potom 3 dni človek naozaj nevládze, dospáva. Ak chceme byť efektívni, 

chceme robiť, skráťme diskusie, nemusíme striktne skončiť, myslím si 15:30 bolo v 

pozvánke, ale myslím, že 16:15... 16:15 sa začína dozorná rada vo Visit, tak isto máme 

v lesoch niečo, sú tam povinné veci, ktoré sa musia riešiť, čiže, bolo to v pozvánke, 

takisto v minulosti ma aj kolegovia niektorí upozorňovali, že tiež majú program po tej 

pracovnej dobe, nejakým spôsobom, súkromný, snažili sme sa to takto nastaviť, myslím 

že nikto z nás nemá problém ostať  2 hodiny dlhšie, ale nemôžme to robiť a už dnes 

vieme, že skončíme o polnoci. Dneska neskončíme pred polnocou ak chcete durch. 

Takže bol tu procedurálny návrh ešte nech ho raz možnože pán poslanec zopakuje, aby 

bolo jasné, čom. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Kolegovia ma presviedčajú, aby sme dali nejaký čas, ja by som to 

zatiaľ časovo neohraničoval, ak tento môj procedurálny návrh neprejde, môže 

prejsť ďalší, kde bude čas, ja navrhujem do vyčerpania programu rokovania, ďakujem a 



47 

 

myslím, že sa poponáhľame a dá sa to stihnúť, ak nebudú zbytočné príspevky, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Hlasujeme. 

 

Hlasovanie č. 22 - za: 20, proti: 5, zdržali sa: 8  

 

p. Polaček, primátor mesta: Celkom neviem jak to technicky vyriešime. Nech sa páči 

pokračujme ďalej. Pán poslanec Djordjevič, máte procedurálny návrh. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Je bezpredmetný, lebo chcel som časovo 18:30, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Viac poslancov má dnes ďalšie rokovania. Pán poslanec Špak, 

nech sa páči faktická. 

 

p. Špak poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja vás len poprosím, keď budeme mať 

procedurálny návrh, tak myslím, že ihneď sa má dať hlasovať, a nie 15 minút 

vysvetľovať, že to je zlý návrh. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Máte pravdu. K mestským častiam sa chcela ešte vyjadriť pani 

Kažimírová, nech sa páči. 

 

p. Kažimírová, vedúca ekonomického oddelenia MMK: Dobrý deň všetkým, vážený pán 

primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, ja len doplňujúcu informáciu k tomu, čo 

hovorila pani poslankyňa Kovačevičová. Tých 13 a pol milióna, ktoré spomínala, že je 

vyčlenených v rozpočte pre mestské časti, nie je správna informácia, pretože tak ako 

povedal v úvodnom slove pán primátor, je to suma takmer 16 mil. Eur a tie 2 mil. 

naviac, ktoré tam sú, ktoré nezapočítala, sa týkajú sociálnych služieb, čiže 1 a pol 

milióna z toho je terénna opatrovateľská služba, ktorá je vyčlenená pre mestské časti, 

potom sú tam pobytové zariadenia, zariadenia opatrovateľskej služby a potom je tam 

ešte stravovanie dôchodcov v jednotlivých mestských častiach. To sú tiež finančné 

prostriedky, ktoré idú mestským častiam. Takže z toho vyskladaná suma vrátane 

podielových daní, vrátane účelových dotácií, dáva dokopy tých 16 mil. Eur. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Rovinský. 

 

p. Rovinský poslanec MZ: Dobrý, mám 2 pripomienky, 1 sa týka dotácií, dám príklad na 

jednej. Dotácie mesta Košice pre Maratónsky klub, musí byť viazaná výlučne na 

organizáciu medzinárodného maratónu mieru a musí byť dôsledne vyúčtovaná. Ide o to, 

že túto dotáciu, tieto dotácie sú určené na konkrétne akcie a tak majú byť využité a 

musia byť dôsledne vyúčtované. Ja za svoje Občianske združenie, keď sme dajaké 

peniaze dostali od ministerstva, tak sme do posledného haliera museli preukázať, že to 

bolo na ten účel, a že boli účelne využité. 2. pripomienka pamätník sovietskej armády, 

žiadam aby bolo uvedené, že dotácia na úpravu pamätníka sovietskej armády mimo 

osadenia znakov komunizmu, pretože pod týmito znakmi sme sa stali vazalmi, pod nimi 

sme boli, boli odvlečení občania tohoto mesta, na malenkije rabóty, pod nimi boli 

zavraždení občania nášho mesta a pod nimi sme boli okupovaní. Čiže my nemôžme na 

jednej z strane chodiť vyplakávať sa ku komunistickým symbolom a na 2. strane sa tešiť 

z toho, že už pod nimi nie sme. Čiže, rozhodne to nie je možné urobiť a po 2., treba si 

uvedomiť, že Rusko dlhodobo, preukázateľne zanedbáva vojnové hroby československé 

i slovenské. Je o tom štúdia, to je zdokladovaná vec, že oni o žiadne vojenské hroby sa 
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nestarajú náležite, takže nevidím dôvod, aby tento symbol bol v rámci toho upravovaný. 

Sú tam peniaze na stromy okolo pamätníka, poznám ten projekt trochu, ale nemôže to 

byť použité na osadenie znakov komunizmu, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, v zmysle VZN 190, sú jasné pravidlá v rámci 

vyúčtovania, nie je možné tú dotáciu použiť na niečo iné, sú tam dosť tvrdé pravidlá, 

mnohí, ktorí  u nás dotácie dostávajú, ale v tých menších sumách, už sa stalo, že vrátili, 

že sa s tým nemajú chuť hrať, v rámci vyúčtovania, čiže tie pravidlá sú podľa všetkého 

dosť prísne nastavené. Nech sa páči pán poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, nejdem tu vykladať 

kolegovi Rovinskému históriu a to, že tí, ktorí oslobodzovali mesto Košice, mali práve 

tieto symboly a hlavne hviezdu na prilbách, ale by som ho len chcel poprosiť, aby 

dohovoril svojmu synovcovi, ktorý tento pamätník pravidelne poškodzuje, aby to tak 

nerobil, aby zbytočne mesto Košice a Správa mestskej zelene nemuseli právnikov 

posielať na súdy a mestu tým pádom vznikajú náklady a výdavky, takže prosím vás, v 

tejto téme naozaj čušte, lebo by tam chodíte potom plakať na políciu, aby ho pustili. Ale 

naozaj čušte. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Už sme asi mimo rozpočtu, budeme sa teda držať striktne témy, to 

je rozpočet mesta. Nech sa páči pán poslanec Andrejčák. Každý, kto bude rozoberať 

tému mimo rozpočtu, bude seknutý v diskusii, nech sa páči. 

 

p. Andrejčák, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor, ja len v krátkosti zareagujem ešte 

na začiatok, keď ste prezentovali rozpočet v rámci položky 5-doprava, keď ste hovorili, 

že v rámci mestskej časti sa postupne pristúpi k rekonštrukcii druhého mosta na 

hlavnom ťahu a spomenuli ste rekonštrukciu podchodu a Adlerova, Kalinovská. 

Ďakujem veľmi pekne, beriem to ako verejný prísľub, nie pre mestskú časť, ale aj pre 

furčanov, že postupne pôjdeme ďalej do rekonštrukcie, práve komunikácia, súčasti, 

ktoré sú týchto komunikácií ako sú podchody, ktoré majú nejaký ten svoj vek a sú v 

takom stave, v akom sú, občanmi sú využívané, sú osvetlené a pod. a taktiež by som 

chcel upozorniť, aby sme postupne pokračovali aj v rekonštrukcii oporných múrov, 

ktoré sa nachádzajú v rámci našej mestskej časti. Z našej strany je mesto a referát 

dopravy na to postupne upozorňovaný, sú tam spracované nejaké už tie statické 

posudky, takže chcem vás poprosiť a požiadať, aby sme postupne do toho išli, efektívne 

do týchto, do týchto úprav komunikácií, ktoré sú vlastne vo vašom majetku. Ďakujem 

pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nasleduje pán poslanec Burdiga. Medzi pánom 

Petrovčikom a pani Iľaščíkovou zodpoviem na tie otázky, ktoré tu boli, lebo od pani 

Iľaščíkovej ideme akoby 2. kolo. Nech sa páči pán Burdiga. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Dobrý deň, ešte raz, rád by som predložil pozmeňujúci návrh 

k bodu B, už tu podobný odznel, od pána Djordjeviča, teda pozmeňujúci návrh k bodu 

B): Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice bod B, 

splnomocňuje primátora mesta Košice podľa ustanovení § 11 ods. 4 písm. b) zákona 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a o doplnení niektorých zákonov vykonávať 

zmeny rozpočtu v priebehu nasledujúcich rozpočtových rokov rozpočtovými 

opatreniami, ktorými sú za 1. poskytnutie účelovo určených prostriedkov v plnej výške 
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zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, iných prostriedkov zo zahraničia a z rozpočtu 

iného subjektu verejnej správy, ktoré sú poskytnuté na konkrétny účel, za 2. poskytnutie 

darov v plnej výške, ak darca určí konkrétny účel daru a iných darov neprevyšujúcich 

sumu 5.000,- Eur v jednotlivom prípade, presuny prostred... teda za 3. presuny 

prostriedkov v príjmovej časti schváleného rozpočtu, pričom sa celková výška príjmov 

rozpočtu mesta nezmení a za 4. presuny prostriedkov vo výdavkovej časti schváleného 

rozpočtu v rámci jedného programu do 5%, pričom sa výška rozpočtovaných výdavkov 

nemení a medzi jednotlivými programami do 5%. Pritom limitom je suma celého 

programu, v rámci ktorého sa presun, alebo z ktorého sa presun vykonáva. Predkladá 

Henrich Burdiga, 20. 2., pri tejto príležitosti by som veľmi rád poprosil, aby bolo 

poslancom zrejmé, aj keď to máme samozrejme v rozpočte pred sebou, teda rád by som 

poprosil pani Kažimírovú, aby podala poslancom informáciu o tom, akých, o akých 

konkrétnych sumách sa bavíme, ak by tento návrh prešiel, aby boli zrejmé konkrétne 

čísla alebo možno nie každému poslancovi je zrejmé, akú sumu reprezentujú tieto 

konkrétne percentá, ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Poprosím o kópiu uznesenia organizačné, keď bude tuná hore, 

bude pani Kažimírová reagovať, keď bude mať pred sebou. S faktickou, nech sa páči 

pán poslanec Lipták. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Vďaka za slovo, na základe toho, čo povedal 

kolega Burdiga, ja by som chcel pána Djordjeviča poprosiť, či by nemohol on stiahnuť 

ten svoj návrh, kde hovoril o presunoch prostriedkov 10 % v programe a 5 % 

podprograme, lebo to čo navrhol vlastne kolega Burdiga je de facto skoro to isté, len do 

konca ešte trošku prísnejšie, aby ste sa chlapci zbytočne nebili, čo sa týka medzi sebou, 

ale keď dáte, viete keď budú 2 návrhy o tom istom, môže byť, že neprejde ani jeden 

z vás. To znamená, keby vy ste stiahli ten svoj návrh a prešiel by návrh Heňa Burdigu, 

znamená, že prešlo by aj to, čo ste chceli vy. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Filipko, nech sa páči. 

 

p. Filipko, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo pán primátor, po vyjadrení 

ekonomického, teda pani Kažimírovej, chcem vás požiadať, aby ste vy zaujali 

stanovisko k tomu, či si viete predstaviť zmeniť to číslo z 10 na 5, či to môže ohroziť 

niektoré procesy, ja som si tie čísla pozrel, z môjho pohľadu neznamenajú nejakú 

hrozbu, je tam tak vysoká suma v tých položkách, že podľa môjho názoru nie, ale chcel 

by som počuť váš názor a na základe toho, by sme sa mali poslanci rozhodnúť, 

ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, dohodneme sa, že ešte pôjde pán Petrovčik 

a potom skúsime nech si to aj kolegyne naštudujú a poviem aj svoj názor, ktorý súvisí s 

históriou tohto mestského zastupiteľstva, nech sa páči pán poslanec Petrovčik a potom 

zodpovieme všetky otázky. 

 

p. Petrovčik, poslanec MZ: Ďakujem, ďakujem za slovo, ja by som rád, predložil a upozornil 

na vlastne rokovanie finančnej komisie, na ostatnom rokovaní sme prijali, aj vlastne 

odporučila komisia prevažnou väčšinu hlasov pozmeňujúci návrh, ktorý by som teraz 

ako aj posunul na rokovanie a vlastne predložil ako predkladateľ. Jedná sa o program 7 

služby občanom, podprogram 5 mestské časti, zvýšiť bežný transfer pre Mestskú časť 

Košice - Staré Mesto na prevádzku Mestskej krytej plavárne, čiže z 0 na plus 180 tis. 
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Eur, tak ako to bolo bežné vlastne, za uplynulé roky, potom po 2. program 10-podporná 

činnosť, podprogram 1 správa Obecného úradu, aktivity 1, 2, znížiť bežné výdavky o 

80 tis. a program 2 mesto kultúry a športu, podprogram 8 športové zariadenia, 

dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport oddych, aktivita 3 plavárne 

a kúpaliska, financovanie bežnej prevádzky plavárne a kúpalísk v meste Košice, znížiť 

bežné výdavky o 100 tis.. Takže poprosil by som, vlastne v tlačiarni, návrhovú komisiu 

je vlastne tento pozmeňujúci návrh a to je všetko z mojej strany, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, deviatykrát. Vy ste hovorili, že k veci. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Hej, ale k veci hovorím, nehovorím od veci. 

No chcel som sa vyjadriť aj o tých presunoch, musíme zvážiť a dúfam, že nám bude 

odpovedané, aby sme nezasadali potom každý mesiac, lebo nemôžme zase veľmi 

prísnym opatrením znefunkčniť výkon aparátu magistrátu a samotného primátora čiže, 

čiže ja si myslím, že tých 10 a 5 % je fajn a tu, čo sa týka plavárne ja myslím, že aj 

prečítal to myslím, že predseda finančnej komisie, že on tam dal návrh 180 tis., lebo už 

včera som dačo také začul, že starosta vybavil na finančnej komisii, no fakt je to jedno, 

kto to predkladá, ja nebudem mať problém, keď pán Burdiga, ale pán Lipták 

nesťahujem, keď uznajú za vhodné poslanci, že áno budú hlasovať za pána Burdiga 

návrh a keď pána Burdigu a keď za môj, tak za môj. Naozaj je to jedno, kto predkladá 

ide o to, aby sme odsúhlasili racionálne uznesenie.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja som zaznamenal 3 otázky, k Steel Aréne, 

Americkej triede a k tomu, k tejto časti rozpočtu v rámci presunov. Tak neušlo mi niečo, 

y tých väčších otázok možno? Pán poslanec Lipták, dajte ju prosím, jednu faktickú, 

nech mi pripomenie, keď som si zle..lebo tým, že bol obed ja som si možnože 

nepoznačil správne. Pán poslanec Lipták, faktická. Len otázky bez komentára. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. No ja som mal otázočku, že aké budú celkové 

finančné náklady mesta Košice ani, čo sa týka organizovania hokejovej olympiády. 

 

p. Polaček, primátor mesta: To je Steel Aréna, to je toto, dobre. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Potom som mal otázku na tých 400 tis., čo sa 

týka zelené mesto a ešte by som dal pod otázku, že či dodávateľ týchto služieb, tých 

analýz, štatistík atď. musí byť už teraz vybratý dodávateľ alebo či sa na to nemôže robiť 

výberové konanie a potom som sa pýtal na tú myslavskú skládku, ale už som dostal od 

pána Fabiána vysvetlenie, čiže toto by som stiahol späť. A otázka ešte posledná znela, 

mestská polícia na exekúciách potrebuje 216 tis. a nejaké drobné Eur, aby mohla 

vyplatiť tých 35 alebo 42 Eur za každú exekúciu, či sa s tým ráta v rozpočte alebo nie. 

 

 

p. Polaček, primátor mesta: Aj k tomu bola odpoveď ale poviem ešte raz, dobre. 

K európskemu hlavnému zelenému mestu vám povie pán námestník, aj ja som aj v 

rámci toho svojho úvodu informoval o veciach, ktoré chceme urobiť, ktoré s tým 

súvisia, prečo to tak robíme, jednou vetou, v rámci týchto vecí nám v roku 2020 mesto 

Košice vytvorí odborné a strategické dokumenty na úrovniach zelene, verejných 

priestorov, odpadového hospodárstva, nízkouhlíkovej stratégie, udržateľnej mestskej 

mobility, jednoducho potrebujeme urobiť tieto štúdie, nielen kvôli tomu, že máme 

ambíciu byť o titulovaný, ale dnes tieto dokumenty jednoducho chýbajú, nielen mestu 
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Košice, ale vôbec samosprávy na Slovensku a to životné prostredie myslím si, že všetci 

sa už vieme dnes zhodnúť, že je v popredí záujmu a keď tieto dokumenty 

nevypracujeme, nebudeme efektívne čerpať prostriedky z EÚ zdrojov, efektívne vlastné 

prostriedky, budeme len robiť pokus, omyl, čo si myslíme, že je správne, ideme po 

pocitoch a nejdeme po dátach. Pre nás sú dôležité dáta, ktoré potrebujeme. Napríklad 

tak ako sme skoro celý rok urobili a za chvíľku to aj zverejníme, máme dnes 

elektronický zmapované všetky chodníky, aby sme mohli ešte, aby sme mohli pridať pri 

zimnej údržbe, sú všetky zdigitalizované, máme digitalizované všetky bilbordy v meste 

Košice, pôjdu do GIS plánu, budete ich vidieť v mapách mesta, to sú všetky tie 

mravenčie práce, ktoré sa urobili, aby sme mohli prijať zásadné rozhodnutia a cieliť 

naše finančné prostriedky omnoho efektívnejšie, preto, pán námestník dodá. Čo sa týka 

exekúcii, nie sú, nie sú v rozpočte, rozprávame o sume takmer 2 mil. Eur, 300 tis. 

policajti, 1,7 dopravný podnik a ešte aj sám referát daní a poplatkov mesta Košice. V 

rámci Steel Arény hokej a malý futbal, už som to vysvetľoval, skúsim trošku 

obšírnejšie, už v rámci minulého roka tu bola požiadavka, naliať do Steel Arény 

finančné prostriedky. Ja sa pridržiavam hesla, že nie dôvod, aby sme to robili zadarmo, 

bez akéhosi limitovania a použitia týchto peňazí. V tom čase sme už vedeli a už bolo 

podpísané memorandum o ľadovom hokeji, dnes Steel Aréna požaduje podľa včerajšej 

informácie sumu 300.000,- Eur bez DPH za prenájom ľadovej plochy, bez služieb, 

mesto Košice vyčlenilo na Steel Arénu sumu 230.000,- Eur, pričom 98.000,- Eur je 

malý futbal, ten zvyšok je suma olympijská kvalifikácia v ľadovom hokeji s tým, že 

30.000,- Eur, aby som to možno zjednodušil 100.000,- Eur sú bežné výdaje, 30 tis. 

kapitálové na hokej, olympijskú kvalifikáciu a 98.000,- Eur alebo 100.000,- Eur, aby 

som to zjednodušil na majstrovstvá Európy v malom futbale. To sú finančné 

prostriedky, snažili sme sa to nastaviť tak, aby sme, poviem to tak laicky, zabili viac 

múch jednou ranou, doniesli do Košíc eventy, ak by sme nezabojovali o Majstrovstvá 

Európy v malom futbale reálne priamou dotáciou dnes by federácia rozhodla, že tieto 

majstrovstvá sa budú buď v Srbsku alebo v Taliansku, tu sa nerozprávalo o tom, či to 

bude v Bratislave alebo v Košiciach, ale  o tom, že to bude na Slovensku a Košice 

vyhrali, lebo sme finančne podporili rozpočet na toto podujatie niekde na úrovni do 

400.000,- Eur. Bude to najväčšie podujatie na Slovensku v rámci kolektívnych športov, 

je to overené aj na ministerstve kultúry, že to bude najväčšie podujatie na Slovensku. 

A čo sa týka hokejovej kvalifikácie na olympiádu, tak ten rozpočet je samozrejme 

omnoho vyšší, na Slovensku bude hrať Poľsko, Rakúsko, Bielorusko. Jedná sa o 6 

zápasov, tá cena je z môjho pohľadu prestrelená od Steel Arény, my sme nastavovali 

požiadavky, podporu tak, aby vyšla do sumy 130.000,- Eur na toto podujatie. Mojím 

cieľom je, nielen mať  podujatiach, ale aj pomôcť finančne Steel Aréne a doniesť 

svetové športy do Košíc, s čím samozrejme je naviazaná turistika a ďalšie benefity, 

ktoré sú skryté, nie sú priame finančné, ale nefinančné. Neviem, či som k tej Steel 

Aréne skúsi vysvetlil všetko. Americká trieda sa pýtal pán Ihnát. Ono existuje zásobník 

ciest, tak ako ich nahlasujete a je jedno či to nahlasuje starosta, poslanec alebo občan. 

Takáto evidencia existuje ona sa priebežne vždycky aktualizuje v rámci nejakého 

poradia a keď to trošku pritiahnem za vlasy, tak ono to funguje tak, že dnes môže byť 

napr. Americká trieda 1. v poradí, ale v marci, keď začneme cesty opravovať a urobíme 

sken týchto ciest, tak jednoducho túto cestu môže iná cesta, ktorá bude v horšom stave, 

preskočiť, čiže my ten zásobník máme, aj Americká trieda je v zásobníku, opakujem, že 

investičný dlh na cestách je v státisícoch Eur a my do ciest mimo mostov ideme dať 

približne 6.000.000,- Eur, to strašne málo, ale na 2. strane je to dvojnásobok toho, čo v 

minulom období, takže tu nebudeme nikdy spokojní a budeme vždy prirodzene 

rozprávať o tom, že sa neušlo niekomu, čiže áno Americká trieda je v zásobníku, pán 
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Cichanský kýva hlavou. A ďalšia téma bola v rámci zmien v rozpočte, vyjadria sa 

kolegyne, ja len toľko, ako poslanec mesta som napádal minulé vedenie za to, že v 

rozpočte to bolo nastavené tak, že obmedzenia pre presun rozpočtových položiek v 

rozpočte neexistovali, neexistovali niekoľko rokov, tým že som to kritizoval sám bez 

akejkoľvek konzultácie s vami, som v minulom roku pristúpil k tomu, že som tam dal 

tento limit 10 %, ono je to tak, že po 1. všetky zmeny rozpočtu sú zverejňované na webe 

mesta, poslali sme vám aj link, ku tým, ktorí ste to nevedeli, sú dávané online, za 

minulý rok ich bolo urobených 7, 4 podliehali zastupiteľstvu, myslím, že 3 boli urobené 

v zmysle pravidiel rozhodnutím primátora, sú tam zverejnené a jedná sa o nie veľké 

presuny. Ak dobre viem, my sme urobili presuny na úrovni do 4 %, teda nikto ani tých 

10 % nezneužíval, ale my dnes nevieme, ja osobne neviem predvídať, čo sa môže zo 

dňa na deň stať, a jednoducho bude treba veľmi rýchlo a okamžite jednať. Ak by sa tá 

suma, ak máme dnes 10 %, ak by sa to blížilo k sume 9,9, tak áno, chápem, že by niekto 

povedal, úmyselne to robia tak, aby neprešvihli, ale bolo, ale my sme to urobili a 

kolegyne to určite teraz narátali, lebo som počul, jak si tu šuškali a niečo rátali, sme 

niekde na úrovni 3, 4%, takže budem rád, keď túto časť necháme tak, ja nemám dôvod 

ju zneužívať, je to zverejňované na webe, ja znesiem kritiku a naozaj neohrozujme 

takýmito niekedy rozhodnutiami veci, ktoré, ja dnes nemám na to odpoveď, ja vám 

neviem povedať, či to je dobré alebo zlé, naozaj neviem. Nech sa páči, kolegyne nech sa 

vyjadria. Následne potom pán námestník k zelenému mestu. 

 

p. Kažimírová, vedúca ekonomického oddelenia: Čo sa týka rozpočtových zmien, ktoré sú v 

kompetencii pána primátora, tak ako povedal pán primátor, v minulom roku zmeny, 

ktoré realizoval zo siedmych myslím tri, boli realizované primátorom a nepresiahli 

úroveň 3,6 %. Je pravda, že je to obmedzenie na 10 % nebolo v rámci programov, ale 

bolo v rámci celkového rozpočtu, čiže mal možnosť robiť presuny aj medzi 

jednotlivými programami. My sa vždycky snažíme, keď robíme tie zmeny, tak pokiaľ je 

možné, robíme ich v rámci programu, pokiaľ už ten program nám to neumožňuje a sú 

ušetrené prostriedky v inom programe, tak samozrejme hľadáme zdroje tam, kde sú. 

Teraz, keď som pozrela na ten návrh uznesenia od pána poslanca na Djordjeviča a pána 

Burdigu, oni sa vlastne líšia len v tej, v tom obmedzení, že pán poslanec Burdiga 

navrhol, aby sme robili zmeny len do výšky 5 % v rámci jedného programu a potom v 

rámci presunov 5 % medzi programami a pán poslanec Djordjevič, v rámci jedného 

programu dáva možnosť presunov do výšky 10 %, čiže v tom je ten rozdiel. Keď som 

pozerala, aké máme objemy finančné jednotlivých programoch, tak sa pohybujeme 

niekde najmenší program je služby občanom, tam sú aj mestské časti, tam je nejakých 

1,6 milióna Eur celý program a potom tie ďalšie programy väčšinou sú v rozpätí 

10 mil., 12 mil. a životné prostredie 20 mil., doprava necelých 40 mil., čiže vlastne 

najmenší priestor na presuny teraz vzniká v programe mestské časti, služby občanom, 

čiže vlastne, ak by bolo treba robiť presuny medzi mestskými časťami bežné a 

kapitálové, tak tam bude taký malý priestor, že tam vlastne bude najviac pán primátor 

oklieštený, keď to takto prakticky poviem, ako to bude v praxi vyzerať, no a v ostatných 

programoch je to prakticky dá sa povedať, že aj akceptovateľné, že nemali by sme nejak 

to prekročiť, aspoň teda doterajšia prax bola taká, že sme to nikdy neprekročili, len 

vravím, že tie presuny sa mohli diať aj medzi programami, čo nás teraz tento aktuálny 

návrh vlastne bude v tomto obmedzovať, takže neviem dopredu povedať, či to bude 

nejaké veľké obmedzenie alebo nebude, ale z tých čísel vychádza, že najväčšie 

obmedzenie bude práve v programe služby, tam nebude môcť vlastne manévrovať a 

budeme teda robiť presuny a budeme musieť všetky zmeny, ktoré sa budú týkať hlavne 

teda mestských častí, dávať schvaľovať do zastupiteľstva, čo sa mi z praktických 
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dôvodov nezdá, a vy sami viete, že keď dávate žiadosti veľakrát, sú tie žiadosti aj na 

bežné aj na kapitálové výdavky, takže my tie presuny robíme a je oveľa operatívnejšie, 

keď sa robia rýchlejšie a aj prostredníctvom, že sa využije tá kompetencia primátora, 

ako čakať na ďalšie zastupiteľstvo. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ja som si teraz pozrel ten program služby občanom, áno tým, že 

je najnižší, tak ho najviac ovplyvní, práve tam sa urobilo najviac korekcií, práve 

rozpočtová zmena číslo 7, bola práve tá, ktorá urobila najväčšie percento a bola robená 

v prospech mestských častí v decembri. Starostovia, ktorých sa to týkalo, to veľmi 

dobre vedia, takže to je tak. Bolo to v prospech nich, boli tam nejaké voľné zdroje, 

hľadali sme riešenia a sme im vyšli v ústrety, čiže to bude len o tom, ale to je jedna, 1 

problém alebo 1 vec, ale môže sa aj reálne udiať, môže sa aj reálne udiať niečo 

nepredvídané, čo sa tu možno za 20 rokov nestalo, ktoré tu kolegyne sú, nie je dôvod 

zneužívať, nikdy nás to ani nenapadlo a nie je to ani účel. Nech sa páči pán námestník 

Gibóda ešte k tomu zelenému mestu, pre pána poslanca Liptáka. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za slovo. Pán poslanec, ako predseda 

komisie určite ste sa na túto otázku dopytovali aj na komisii, ja sa ospravedlňujem, že 

som sa jej nemohol zúčastniť v danom čase, verím však, že odborní pracovníci vám 

vedeli odpovedať. Tých 400.000,- Eur je rozbitých na drobné, tak ako to vidíme v 

rozpočte a spracovanie projektu je tu síce uvedená suma 146.000,- Eur, ale tak ako bolo 

uvedené, ideme sa zamerať na vytvorenie jednotlivých politík, ktoré tomuto mestu 

chýbajú, je, bola vykonaná analýza, čo pre naplnenie tých jednotlivých indikátorov, aby 

sme mohli postupovať v zmysle toho projektu zeleného mesta nám chýba, je niekoľko 

politík, ktoré nielen mestá ako sú Košice, ale žiadne mesto na Slovensku doteraz 

nevytváralo, resp. sa tým nezaoberalo ale hlavne sa ideme zamerať na politiky, ktoré 

budú dôležité pre budúce fungovanie a ako povedal aj pán primátor aj pre čerpanie 

eurofondov. Jedná sa v 1. rade o 4 politiky, ktorým sa ideme teraz venovať v najbližšom 

čase a to je akčný plán pre energiu a zmenu klímy tzv. aj nízkouhlíková stratégia, kde 

ideme spolupracovať na tomto programe s karpatským rozvojovým inštitútom, potom je 

to akčný plán biodiverzity mesta Košice, kde nám plánujeme spoluprácu, nielen 

s organizáciami mesta, ale aj s univerzitou Pavla Jozefa Šafárika, ďalej je tu generel 

zelene mesta Košice, starostlivosť o dreviny. Jedno z úvodných stretnutí už prebehlo, 

zúčastnil sa ho aj pán poslanec Rovinský. Ideme tu spolupracovať nielen, čo sa týka 

našich odborných útvarov mesta, ale hlavne v spolupráci s mestskou zeleňou, ktorá 

dostala prísľub aj na navýšenie počtu odborných pracovníkov a  zvýšenie svojej vlastnej 

odbornosti tak, aby dokázala na takýchto materiáloch, nielen pracovať, ale v zmysle 

nich aj po tomto v budúcnosti postupovať a poskytovať lepšie služby pre obyvateľov. 4. 

je koncepcia zberu a spracovania komunálneho odpadu. Tu  prebieha úvodná analýza zo 

strany odborného referátu Magistrátu mesta Košice a následne plánujeme spoluprácu aj 

s externými odborníkmi na túto tému tak, aby sme sa zaoberali celou koncepciou a 

pripravili sa ako už bolo viackrát spomínané na ukončenie kontraktu, resp. na uplynutie 

kontraktu so spoločnosťou Kosit a na stanovenie si tých nových cieľov, aj v zmysle 

legislatívnych zmien, ktoré prebehli. Čo sa týka analýzy, ktorá prebehla, vravím, je to 

na jednotlivé politiky, je pripravený materiál do porady primátora, ako náhle bude 

prerokovaný v porade primátora, bude posunutý aj do komisie životného prostredia a v 

prípade napr. analýz očakávam, resp. našim cieľom je ich zverejnenie následné, resp. 

toho sumáru strategických dokumentov, ktoré má mesto k dispozícii, ich zverejnenia aj 

pre odbornú a laickú verejnosť, aby sme videli, aké dokumenty máme, kto je za ne 

zodpovedný, dokedy tieto dokumenty sú, poviem to tak, majú svoju trvanlivosť a kedy 
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musíme pristúpiť následne ku nejakej ich obnove, čo je častokrát spôsobené, spojené aj 

s určitými financiami. A čo sa týka ešte tých jednotlivých nejakých stretnutí, áno stretli 

sme sa prvýkrát v mesiaci august a mňa osobne tiež mrzí, že doteraz sme nedokázali 

vyprodukovať konkrétnejšiu odpoveď, čo sa týka ďalšieho postupu, ale verím, že len čo 

tento materiál bude schválený na porade primátora, pristúpime k ďalším krokom. V 

roku 2019 prebehlo 14 stretnutí, v roku 2020 rovnako 14 stretnutí, v rôznych oblastiach, 

ktoré sa týkajú práve tohto zeleného mesta a jedným z tých hlavných bodov, na ktorých 

už sme predbežne dohodnutí je spolupráca s Karpatským rozvojovým inštitútom, ktorý 

je v tejto téme nám nápomocný a veríme, že z jeho pomocou dokážeme spracovať, 

nielen veci potrebné pre prihlášku samotnú, ale aj pre budúce rozvojové aktivity mesta. 

Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Čiže 28 stretnutí za posledných 5 mesiacov k zelenému mestu. 

Nech sa páči faktická, pán poslanec Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne pán primátor, som 

veľmi rád, že som sa dozvedel nakoniec ako, že sídlisko Ťahanovce, vlastne Americká 

trieda, že aj Ťahanovčania, aby v priamom prenose videli, je v zásobníku ciest, takže s 

kľudom môžem očakávať potom, že keď sa ma občan bude pýtať, potom aj na ulici, tak 

s kľudom mi môže povedať vlastne, že ja som  v zásobníku jeho potom volebných 

preferencií, fajn, výborne. Poďme ďalej, čo sa týka, dostávam mnoho správ ako od 

občanov Košíc, mnoho správ od mamičiek atď. pán primátor, v čase keď bola katastrofa 

v Prešove, na Mukačevskej 7 sme boli vtedy 100.000,- Eur, ak sa nemýlim. Fakt to bolo 

by som povedal ako šľachetné. Koľko to bolo? Pardon. 50.000,- Eur a mamičky sa 

pýtajú, sme pri bode rokovania práve rozpočet, včera bola za vami jedna mamička, 

Alexova mamka, ako mala byť za vami, ako ísť, ako neviem či je to pravda, takto to ako 

malo byť, lebo bolo u nás, na sídlisku Ťahanovce, kde obdŕžala okolo 1.400,- Eur. 

Poprosil by som veľmi pekne, nič v zlom, jednoducho bavme sa aj o tejto veci, vlastne, 

že či neprispejeme tým dvom chlapcom, Richard a Alex tiež nejakú čiastku, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Áno, niekoľkokrát nielen ja, aj pani námestníčka sa s matkou 

tohto dieťatka stretla, je to veľmi nepríjemná citlivá téma, rodina potrebuje sumu 2 

mil. Eur, chcem vám všetkým potvrdiť, že ide o skutočný príbeh, nejde o žiadne niečo, 

čo by tu bolo na to, aby sa niekto obohatil, pani sme sľúbili, že urobíme všetko pre to, 

aby sme jej príbeh spopularizovali, pomohli, vysvetľovali, sme pripravení urobiť ako 

mesto benefičný koncert, spôsobom, že chceme pomôcť prenajať priestory, hľadáme 

zdroje tak, aby sa to priamo mestského rozpočtu netýkalo, samozrejme rozpočet 

schvaľujete vy, čiže našim cieľom je urobiť event, kde budeme môcť všetci prispieť, 

pomôcť, poukázať istú nespravodlivosť, ktorá v rámci týchto detí, ktorých na 

Slovensku, ak správne viem sú 4 existuje, je to problém ale, nielen Slovenska, ale aj vo 

všeobecnosti, je to liek, ktorý bol vyvinutý, myslím v máji minulého roka, nie ešte 

akreditovaný, reálne už máme potvrdené, zaujímali sme sa o to, sú prípady, keď reálne 

tento liek pomohol, jeho hodnota niekde na úrovni dvoch miliónov eur. Áno mamička 

komunikuje aj s nemocnicami v Bostone, v Budapešti, aby mohli tieto veci urobiť, 

budem rád, ak spojme sily, sme limitovaní v tomto prípade a ospravedlňujem sa že 

beriem čas a možno sa to netýka možno rozpočtu, sme limitovaní termínom máj. Ak 

chceme tejto mamičke pomôcť, tak skúsme urobiť všetko pre to, aby do mája vyzbierala 

sumu 2 mil. Eur, ak to neurobíme do mája tak šanca podať liek, aby dieťa vyzdravelo, 

sa bude veľmi rapídne znižovať, takže chceme pomôcť hľadáme spôsob, ako 

naštartovať proces aj z pohľadu mesta Košice. Ja som jej osobne sľúbil, že 2 % z mojich 
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daní, pôjdu jej a plus zároveň aj v rámci tohto eventu, ja osobne chcem pomôcť. Toľko 

z mojej strany, tak isto sa pridalo aj vedenie mesta. Nech sa páči pán poslanec Strojný.  

 

p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, no nechcel som k tejto téme, 

ale nadviažem priamo na to, ja som včera bol za Alexovými rodičmi, zobral som si od 

nich takú kasičku, kde dnes vlastne vieme všetci prispieť nejakým drobným 

príspevkom, väčším ako kto môže, dá sa samozrejme prispieť aj na transparentný účet, 

dajú sa venovať tie 2 percentá, ktoré si spomínal pán primátor, tak potom tú kasičku 

posuniem dopredu, nech tak prebehne aby sme niečo málo vyzbierali, no a teraz 

k rozpočtu. Konkrétne k tomu, čo si hovoril, ma veľmi zaujalo. Máme zdigitalizované 

bilbordové plochy na území Košíc? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Áno, máme. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Super, dobre, tak budem veľmi rád, ak teda 

začneme s odstraňovaním nelegálnych bilbordov, lebo redukcia reklamného smogu ma 

dlhodobo zaujíma, budem sa na to pýtať, super, ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Rokujeme so spoločnosťou, ktorá nám prevádzkuje Gisplan, aby 

sme tie body aj zároveň dali do Gisplanu, aby aj taká verejná kontrola bola, môže byť že 

nám niečo ušlo, sa niečo nezaregistrovalo, aby sme prípadne aj takou verejnou 

kontrolou dohľadali to, čo tam nie je a chceme to ísť ďalej riešiť. Pán poslanec Burdiga, 

nech sa páči. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som ešte raz rád uviedol a reagujem na 

pána primátora samozrejme, v súvislosti s tým mojím návrhom a je možno, len pre 

zaujímavosť aj pán Berberich z KDH, ešte v roku 2014 uviedol v súvislosti s úpravou 

tej istej veci u pána Rašiho, že odbremeniť primátora od takej veľkej zodpovednosti 

a umožniť mu robiť zmeny len do piatich percent, by bolo vhodné, keďže starostovia 

majú tiež len isté hranice, tak isto by som možno spomenul slová pána primátora a pána 

Gibódu, kde dokonca v roku 2015 napadli rozpočet mesta na prokuratúre a okrem iného 

uvádzali tiež výšku piatich percent oni sami, čiže v princípe len korešpondujeme to, čo 

tu čo už odznelo a to čo aj pán primátor a viceprimátor už predtým chceli a sú veľmi rád 

na 2. strane, že pani Kažimírová vyjadrila myslím, že k tomu nevyjadrila žiadnu 

zásadnú obavu, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Rozdiel je len v tom, že v danom čase vedenie mesta odmietalo 

vysvetliť prečo to tak robí, a ako sa tak správa a prečo to je 100 %, to je ten iný pohľad i 

napriek tomu, že pán poslanec Djordjevič je kritický, ja sa mu snažím poskytovať údaje, 

tak isto aj iní, ktorí dali info zákon, je to ináč veľmi náročné, množstvo úradníkov musí 

odložiť svoju prácu, robiť ale snažíme sa tie informácie dávať. V minulosti to nebolo 

pravidlom a potom vznikali uznesenia, ktoré niekedy nie sú dovysvetľované, to je celé. 

Pán poslanec Lipták. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, mám 3 podotázky. Čiže 

koľko bude stáť mesto Košice hokejová kvalifikácia na olympiádu dokopy? Môžem 

vedieť tú sumu? Všetko dokopy. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Na ten prenájom plochy, alebo na ten event, zabezpečenie eventu, 

ktorý robí SZĽH 130.000,- Eur. Nevylučujem, že drobné, náklady nám môžu vzniknúť 
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z procesu mestskej polície, nejakej, nejakého lokálneho niečoho, zabezpečenia, resp. 

možno dopravného podniku, ale to už rádovo rozprávame o 1000 eurách nie o 10 

tisícoch, čiže pre SZĽH zabezpečenie hokejovej kvalifikácie, nazvime to priamou 

dotáciou 130.000,- Eur, pričom 30.000,- Eur sa snažíme viazať na kapitálové výdaje, 

aby sa investovalo do Steel Arény, aby to neboli len peniaze, ktoré sa použijú na 

energie, alebo na ľad a podobne. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Čiže usporiadateľov, požiarnikov, sanitky bude zabezpečovať kto? 

 

p. Polaček, primátor mesta: SZĽH. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ok, dobre. K zelenému mestu...  

 

p. Polaček, primátor mesta: To bola faktická asi? 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ok, dobre. K zelenému mestu som chcel, trošku ma udivilo tých 28 

stretnutí. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec dajte sa dolu, máte príspevok štandardný. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Pán primátor, ty si mi zobral čas, no dobre. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Iľaščíková, nech sa páči. 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ďakujem za slovo, chcem len ešte k tomu môjmu  

predchádzajúcemu pozmeňujúcemu návrhu povedať, vy ste ti vravel vlastne, že pôjde to 

z kapitálových, asi pravdepodobne sú tam alokované peniaze, nie ja som mala na mysli 

vlastne, sú tam, je tam aj položka bežných výdavkov v rámci programu 8 plánovanie, 

manažment, projekty, čiže ja som mala na mysli vlastne bežné výdavky, čiže bežné sa 

môžu krátiť, nie kapitálové. Mám ešte 1 taký pozmeňujúci návrh, ale predtým by som 

sa chcela opýtať na položku program 9, je to program 9, interné služby, podprogram 1, 

právne a komerčné služby. Táto suma je nejak alokovaná alebo zaviazaná nejakou 

zmluvu s externými právnikmi alebo je to len predpoklad, ktorý, je to len predpoklad 

vlastne sumy, ktorá by mohla byť použitá v roku 2025 to sa pýtam, lebo ak nie je to 

viazania suma, chcela by som ponížiť túto položku a poviem aj dôvody. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Mesto Košice má desiatky súdnych sporov a mnoho súdnych 

sporov sumu sú zazmluvnené externými právnymi agentúrami, tzn. to je reálny 

predpoklad, ktorý mesto Košice potrebuje na to, aby mohlo tieto veci zabezpečovať. 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Dobre, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Právne oddelenie nech ma opraví, keď som povedal zle, 

v poriadku. Pán riaditeľ. 

 

p. Čop, riaditeľ MMK: Vychádzame z potrieb, ktoré máme s tým, že my nevieme presne 

odhadnúť, koľko súdnych sporov budeme viesť, ale to sú vlastne záväzky, ktoré nám 

plynú z toho, áno môžeme to krátiť, ale potom nám hrozia väčšie škody, lebo nebudeme 

môcť pokračovať v súdnych sporoch, kde mesto háji svoje záujmy a škody z toho môžu 

byť podstatne väčšie. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Upustím z toho, čo som chcela, nechcela som to krátiť len tak, 

chcela som presunúť tieto finančné prostriedky hlavne z dôvodu toho, ako som 

povedala aj minulý rok, hovorila som to aj po minulé roky, týka sa to vlastne našej 

mestskej časti Šaca. Ako príklad vlastne zoberiem MČ KVP, táto mestská časť v zmysle 

štatútu vlastne vykonáva tú údržbu komunikácií, zelene, letnej, zimnej údržby, to isté 

robí aj MČ Šaca, ja už som to nie raz spomínala, my máme možnože v rámci tých 

malých mestských častí asi najväčšie plochy komunikácie a zelene, chcela som vlastne 

navýšiť dotáciu účelovú pre MČ Šaca, na úroveň veľkej mestskej časti a to z dôvodu 

týchto, ktoré som povedala teraz a z dôvodu ďalšieho, a to je že v roku 2020 mestská 

časť Šaca bude realizovať vlastne projekt, obnovy materskej škôlky v rámci, v rámci 

výzvy znižovanie energetickej efektívnosti verejných budov, ale keďže sa toto nedá, tak 

to upustím od toho a možnože časom nájdeme niekde a ešte ak môžem. Už nie? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Prihláste sa ako každý, do každého kola. Pán poslanec Karabin. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne, ja som tiež prihlásil pred 2,5 hodinami, ale tak 

dlhšia debata. Zareagujem na kolegu trošičku, lebo neviem na faktickú reagovať. Ku 

daniam, keď som vravel Luník IX. Nemám nič voči, voči ľuďom, ktorí tam žijú, ja som 

narážal na výšku dane vo všeobecnosti z nehnuteľností, kolega, starosta Luníka IX. 

Obyvatelia malých mestských častí, u mňa Pereša, si kúpili pozemky, postavili domy, 

mnoho si zobralo úvery, nedostali žiadny byt do vlastníctva od štátu zadarmo, ani za 

pánboh zaplať nejaký nájom. Dnes majú platiť o 200 % viac a vy ste minulého roku 

svojim hlasovaním k tomu pomohli, aby platili takéto vysoké dane pán kolega. Pereš 

je rozlohou, zastavanou rozlohou väčší ako sídlisko Luníku IX, zhruba 10-krát väčší ako 

sídlisko Luník IX, máme v správe viac ako 10 kilometroch ciest. Koľko ich máte vy? 

Robím si letnú údržbu cesty, robím zimnú údržbu, obhospodarujem verejné osvetlenie, 

mám niekoľko svetelných bodov, 330  svetelných bodov. Záver, zastavanou plochou 

sme väčší ako vaše sídlisko, máme viacej kompetencií kolega, MČ Pereš, ako Luník IX, 

dostávame  menej financií a podľa mne dostupných informácií platím na daniach 

podstatne viac. Ja sa pýtam, je toto normálne? Celý štatút poviem otvorene, je o ničom, 

sa tu stále naťahujeme o nejaké  kompetencie, o financie, to je stále na každej rade 

starostov, jedinému kto, komu tento chorý stav vyhovuje je mesto Košice a toto vedenie 

za ktoré vy, takmer pravidelne hlasujete kolega. Mesto Košice sa teraz dozvedám, 

zobralo 100 ľudí, resp. Správa mestskej zelene zobrala 100 ľudí, ja nemôžem jediného 

človeka nového zamestnať ale mesto zoberie 100 ľudí, bo treba. Perešu, malej mestskej 

časti netreba, len mestu treba zobrať ľudí a systém prerozdelenia financií naozaj 

kolegovia stále ide podľa bulharskej konštanty už 13.rok, 14. rok , nie že za Rašiho, za 

Petruška, za Knapíka bulharská konštanta, naozaj, toto nemá obdobu a pán primátor k 

vám ešte. Slovo primátora Košíc, ktoré som zverejnil na webovom sídle Pereša, na 

stránke mcperes.sk, po dnešnej vašej odpovedi neznamená nič, lebo ste vraveli, že vraj 

nie sú financie. Tak potom na čo píšete niečo písomne, ja to zverejním na webovú 

stránku, že je to zahrnuté v rozpočte na rok 2020 a nie je to tam. Slovo robí chlapa. ak 

neviete, niečo dodržať prosím, nepíšte to, že nejaká cesta bude urobená, píšete to v roku 

19, že bude v roku 2020, že je to zahrnuté a nie je to zahrnuté. Prepáčte kolegovia, 

takýto rozpočet, ktorý naozaj je neférový voči mestským častiam, nemôžem podporiť, 

pôjdeme radšej v provizóriu ďalej, ďakujem pekne. 
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, v tom liste je určite povedané, že potom ako sa to 

dostane do rozpočtu, čiže treba čítať s porozumením. Ste 16 rokov starostom a vy 

nehanbíte poukázať na toto vedenie mesta, že neurobilo nič, pričom 15 rokov alebo 14 

alebo koľko rokov ste starostom. Hovoríte o tom, že mestská zeleň prijala 100 ľudí, ale 

vieme ako ich prijala, vy nepočúvate z porozumením, ja som to niekoľkokrát i na rade 

starostov i vám osobne vysvetlil. Sme znížili v rámci spoločnosti Kosit dodávky na 

zimnú údržbu, uzavreli sme s nimi dodatky, kedy prestali robiť zimnú údržbu na 

niektorých úsekoch chodníkov, na ručné čistenie, o ňom rozprávam, tieto peniaze sme 

posunuli do mestskej zelene, kde za tie isté peniaze, dokážeme urobiť viac ručnej práce, 

pretože neplatíme v spoločnosti Kosit DPH, čiže 20 % navyše a  neplatíme im nejakú 

maržu, nejaký zisk, ktorý by z toho mali, čiže dokážeme o x percent peňazí viac použiť 

efektívnejšie na čistenie. Každý prirodzene zo starostov a poslancov hovorí, že je málo 

peňazí v ich mestskej časti. To je aj dôsledok toho a každý tvrdí, že by vedel viac 

vyčistiť, viac urobiť, keby mal peniaze, ale my tie peniaze proste nemáme, preto sme 

museli pristúpiť, a mňa to strašne mrzí, k nepopulárnemu opatreniu, že sme označili 

niektoré chodníky, ktoré sa nebudú čistiť. Ja z toho nie som nadšený, ale my tie peniaze 

jednoducho nemáme i napriek tomu, že sme milióny ušetrili na obstarávaní, ale proste 

služby a všetko rastie. Viete pán poslanec, pán starosta nehecujte prosím ľudí, 

vysvetľujete im. Hovoríte, že sme na daniach získali, alebo získame cca 14, 15 mil. Eur 

a hovoríte, že mestská časť nedostáva nič, ale prečo jedným dychom nedodáte, že 

museli sme pridať 5,5 milióna Eur a nedostali sme nič zo štátu na platy pedagogických a 

nepedagogických zamestnancov. Že my z tých daní aj od vašich ľudí, riešime to, čo 

nám štát odmietol dať, lebo si urobil svoje sociálne predvolebné balíčky, rozdal peniaze 

a zabudol na samosprávu, že jednoducho prikázal im jednou rukou zvýšiť mzdy 

pedagógom a nepedagógom a to nie je pre týchto ľudí výtka. Je ich 2500, mesto Košice 

zamestnáva 2500 pedagógov a nepedagógov a stojí nás to plus 5,5 mil. Eur. My tie 

peniaze riešime z tadiaľ, nám chýba reálne 20 mil., o 6 mil. Eur sme prišli len vďaka 

tomu, že v septembri prijal parlament zákon, ktorým zvýšil odpočítateľnú položku z 

daní fyzických osôb. Korekcia žiadna a takto môžeme pokračovať, na odpadoch 1,5 mil. 

Eur sme prišli preto, že všetko prechádza cez envirofond a menej sa skládkuje v rámci 

US Steelu. Čiže vysvetľujete ľuďom, prosím nehecujte ich, skúsme sa aj racionálne nad 

vecami zamyslieť, ono je veľmi jednoduché povedať Polaček, primátor je taký a taký, 

robí to a to zle. Je odrobenej kopec mravenčej práce, aby sme peniaze získali, zohnali a 

mohli ďalej posunúť, ale jednoducho 20 miliónov nám chýba, získali sme 15 a vy 

budete ľudí hecovať aj vo vašej mestskej časti, aj vo vašich novinách aké, aké zlo sa 

stalo. Áno stalo sa zlo, ale nie kvôli tomuto mestu, všetky krajské mestá, okresné mestá 

museli pristúpiť k týmto nepopulárnym krokom, ak sme nechceli, aby samospráva 

zahynula. A práve tá zeleň šetrí peniaze a máme pripravené riešenie a verím, že sa nám 

to podarí zrealizovať, aby zima budúci rok bola riešená úplne inak, aby sme vyčistili 

všetkých 480 km chodníkov, ktoré je potrebné, 380 km chodníkov, ktoré je potrebné 

čistiť ručným čistením. Ideme to urobiť, máme na to, máme to vymyslené asi ako by sa 

to dalo urobiť, lacno, rýchlo a naozaj po tom ako mesto bude zasnežené. Verím, že nám 

vyjde a to sú tie úsporné veci, ale jednoducho v minulosti sa v Košiciach čistilo 100 km 

ciest, dnes čistíme 200. To všetko stojí peniaze, obrovské peniaze a ani ja nie som 

spokojný a verte mi, že veľmi nemilo niektoré veci musíme riešiť, primátorovanie ale 

ani poslancovanie, nie je len o pekných veciach, nie je len o pekných rozhodnutiach, 

o preliezkach, o cestách, o chodníkoch, je to aj o výdavkoch, ktoré proste nedokážeme 

ovplyvniť a musíme sa k nim postaviť hlavou, ďakujem pekne. Nech sa páči pán 

námestník. 
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Neviem, čo by som dodal už po 

pánovi primátorovi, len toľko, že ma, nerozumiem veľmi tomu, prečo pán starosta 

Pereša tak búši do mestskej časti Luník IX. Myslím si, že ten pokrok, ktorý na Luníku 

IX začal a pokračuje, tak aj pán starosta, ktorý je ten, toto sídlisko vedie, si to nezaslúži 

a zároveň pán starosta ako bolo povedané, ste už, ste správne ukázal, že ste 4. volebné 

obdobie starostom. Ja sa porozprávam s kolegami z útvaru hlavného architekta, aby sme 

vám a možno aj ostatným kolegom, lebo stretol som sa s touto myšlienkou viackrát, že 

prečo majú mať bytové, resp. rodinné domy vyššiu daň ako nejaký byt, tak aby vám 

vysvetlili čo to znamená, vhodná miera zaťaženia na meter štvorcový, čo sa týka správy 

verejného priestranstva a potom uvidíte, že ktoré sídliská sú z pohľadu správy, z 

pohľadu správou mesta alebo ktorý typ zástavby je najefektívnejší a že rodinné domy a 

takéto štvrte to nie sú. Takže každý by mal platiť aj svoj férový podiel, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Šaňa. 

 

p. Šaňa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán kolega Karabin, je mi to ľúto musím vás, vašu 

rétoriku prirovnať ku Kotlebovcom. Podobne oni poukazujú len, len na tie negatíva 

u Rómov, vy si zoberte to, že v Košiciach žije 20 tis. Rómov, na sídlisku tiež nie sú 

všetci, ktorí nie sú zamestnaní, neplatia dane a rozpočet mesta neskladá sa len z daní z 

nehnuteľností, ale aj štát, proste teda, ktoré vlastne zo zamestnania prispievajú, 

podielové dane, takto a Luník IX vlastne ak takto budete rozprávať naďalej, tak môže sa 

vám to vypomstiť, lebo ja naozaj, už mne dochádza niekedy, mne dochádza energia a už 

si hovorím, že asi nepôjdem kandidovať a toto sa vám môže vrátiť. Pretože odkedy ja 

som tam, tá situácia sa zmení a to aj vy musíte pocítiť, lebo ste susedia, susedná 

mestská časť a hovorím ako silno zvažujem, že asi ani nepôjdem kandidovať, to som 

nechcel tu rozoberať, ale aj kvôli takýmto veciam. Pardon, keď dovolíte ešte sekundu, 

ako mesto vlastne podporuje a vedia, že toto pomôže všetkým obyvateľom mesta, keď 

sa zmení tá situácia na Luníku IX a aj  vám to pomôže, čiže, ale nie ešte, nezavádzajte a 

nezavádzajte ešte ľudí, že vy máte viac kompetencii, mestská časť je tak isto, má tie isté 

kompetencie čo vy, ale aj o jednu kompetenciu máme navyše, na ktorú nedoprispieva 

mesto, hej, čiže nikde sa v štatúte nepíše, že sme špecifická, ukážte mi to, my máme aj 

verejné osvetlenie, zimnú, letnú údržbu, všetko to isté, čo vy a dostávame na 

obyvateľov 100,- Eur menej, takže tak, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta:  Pán poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor, reagujem na 

pána Karabina, na poslanca Karabina, ktorý ešte zabudol povedať, že Košičanom síce 

poplatky za odpad boli dvihnuté a napr. na tom Luníku IX jednorazovo, keď bola akcia 

upratovania zaplatilo to mesto, čiže na to ste zrejme zabudli, že aj takto je Luník IX v 

podstate zvýhodňovaný a ostatní Košičania ukracovaný a k pánovi starostovi by som 

ešte na tú tému, chcel rád povedať, že polovica obyvateľov sú tam len fiktívne, žijú v 

zahraničí, že keby sa to rozmenilo na drobné, tak by ste mali polovicu menšie dane a 

stratili by ste mandát v mestskom zastupiteľstve. Na faktickú, faktickou reagovať 

nemôžte a ešte k meritu veci, preverím, že či západ, sever sa upratuje, že či Kosit 

neúčtuje duplicitne s mestskou zeleňou. Pán primátor, vy ste cenu ručného čistenia 

zvýšili dodatkom, preverím, že či zeleň podľa info zákona, berie, fakturuje bez DPH a 

100 zamestnancov rozhodol primátor a všetky peniaze vlastne uznesením koncom roka, 

keď sa tí zamestnanci prijali a pritom sneh nepadá, dobre. 
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec ja som sa asi fakt trafil, keď som povedal, že 

detektív, všetko, čo si teraz položil otázky, aj keď dáte info žiadosť, vám príde 

odpoveď, všetko nájdete na webe, prosím začnite googliť. A odpusťte si, nebude 

reagovať pán poslanec Šaňa, ja na to zareagujem a urobím to zaňho, odpusťte si prosím 

akékoľvek útoky na Luník IX, odpustite si  to, ste boli veľmi, veľmi za čiarou, nerobte 

to, myslím si, že je v záujme nás všetkých Košičanov, aby keď príde do Košíc, myslím, 

že je v záujme nás všetkých Košičanov, že ak do Košíc príde BBC, CCN a všetky 

zahraničné agentúry, aby jednoducho na ten Luník IX už nešli, lebo nechceme, aby tam 

chodili, lebo chceme, aby to bola taká istá mestská časť ako ktorákoľvek iná, a preto 

vyzerá tak, lebo sme ju 20 rokov zanedbávali a je to vina nás všetkých, takže prosím 

neútočte na Luník IX, pán starosta sa osvedčil, preto sme pristúpili k tomu, aby pravidlá 

platili pre všetkých a jednoducho, aby sme urobili poriadok tých verejných priestoroch, 

ktoré si tam zaslúžia. Nejedná sa o horibilné sumy, ale viem, že im pomôžu a urobia a to 

hlavne všetko, čo sa urobilo sa vždy dokázalo udržať v maximálnej čistote a toto je 

podstatné a to je dôkaz. V minulosti sa odniesol odpad pribudol odpad, dnes to neplatí, 

človek sa odsťahuje z Mašličkova, nová chatrč nevznikne, odnesie sa odpad, nový 

odpad nevznikne, to je vizitka tohto starostu, prosím nikdy viac nebudeme útočiť na 

Luník IX. Nech sa páči pán poslanec Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, áno ďakujem veľmi pekne. K Luníku 

IX poviem toľko - pôsobil som tam takmer 4 roky a môžem povedať, že rapídny by som 

povedal posun vpred tam nastal, naozaj sa tu prikláňam vlastne k názoru pána 

primátora, že Marcel Šaňa tam urobil kus záslužnej roboty, ten kamerový systém 

pribudol, naozaj odpadu sa tam nehrnie, že fakt klobúk dole Marcel, aj aj to osvetlenie 

ešte z minulého vedenia sa tam zrealizovalo, takže klobúk dole, teraz by som prešiel k 

inej téme, čo sa týka autovrakov, pán primátor, teraz Karabina nechajme tak. Čiže ja si 

asi zle pamätám, hej, tu sme mali jednu poslankyňu, ktorá, ho ona si dobre pamätá, čiže 

ja ako. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Skúsme k rozpočtu máte 6 sekúnd. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: No dobre v poriadku, čiže vás poprosím, aby ste sa vyjadril vlastne 

koľko peňazí, aké financie sú vlastne, na riešenie autovrakov. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Karabin. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Tak toto je neskutočné, ďakujem pekne pán 

primátor, na vás chcem reagovať, keď ste spomínali, že píšem v novinách, burcujem 

ľudí, neburcujem, napísal som slušný článok, ak by som ich burcoval, viete čo dám, 

príďte dnes na mestské zastupiteľstvo, pošlem do 20 minút 1200 správ, nič také som 

nespravil pán primátor, napísal som kto ako hlasoval, keď niekto hlasoval ako teľa ako 

cvičená opica, pozerá na kolegu, aká je partaj, ako hlasuje, tak fajn. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Neurážajte poslancov kolega. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: A keď hovoríme kolega Luník IX, čo som spomínal, takmer vždy 

hlasujete ako vedenie, toto som vravel, takmer tak vždy. A prečo vaša mestská časť, 

lebo ste najbližšie pri nás, ste sídlisko, nie ste malá mestská časť, ste sídlisko. My sme 

malá mestská časť, rodinné domy, toto narážam a máte väčší rozpočet, chápete, to nie je 

o tom či ste Luník IX, keby ste bol aj západ, ste sídlisko, rozlohou menšie a máte väčší 
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rozpočet, toto mňa hnevá ako starostu a mojich obyvateľov, ďakujem 

 

p. Polaček, primátor mesta: Závidíte tým, ktorí majú najmenej pán starosta, nech sa páči pani 

poslankyňa Iľaščíková. 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja len som chcela tak trošku k tejto téme, 

verím, že pán kolega Karabin vôbec to nemyslel tak, ako to bolo prezentované, čo sa 

týka pána starostu Luníka IX, tak u mňa má tak isto veľký obdiv, pretože určite nie je 

ľahké pracovať.. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Skúsme rozpočet riešiť. 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Neviem, na koho, na vás? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Skúsme rozpočet riešiť. 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ale chcem povedať aj k rozpočtu. Dobre, tak ma vypnite. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Hovorte, len akože rozpočet. 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Veď chcem povedať, vy tiež nehovoríte 

hneď s číslami od začiatku, chcem povedať, ste ma nenechal dohovoriť, ani neviete, čo 

som chcela povedať. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, máte ho zapnutý. 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ďakujem, nie, nebudem, vypnite ma. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Jakubov. 

 

p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Budem hovoriť k rozpočtu, to budem keď som 

sa prihlásil, prosím dámy a páni venujme sa rozpočtu, to som chcel povedať, pretože aj 

vrátane vás pán primátor sme uleteli niekde úplne inde. Čo sa týka Luníka IX, pán 

Marcel Šaňa tam odviedol obrovský kus práce, to je nespochybniteľné a tak ako ho 

podporuje aj súčasné vedenie, podporovali ho aj predošlé vedenia a my, na rozdiel od 

vás pán primátor, ja si nemyslím, že nechceme, aby tam nechodili ľudia zo 

zahraničných televízií, nech tam chodia a nech sa chodia pozerať, čo sa dosiahlo a 

verím, čo sa aj dosiahne, takže nech sa chodia pozerať ako sa vieme vysporiadať za 

účasti aj pána starostu Šaňu s touto otázkou, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Myslím, že to myslíme rovnako, ste to lepšie povedali, nech sa 

páči pán poslanec Rovinský. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Že ja taká faktická pripomienka ku tomu 

všetkému, čo tuná ide. Pán Djordjevič, účes aj postavu už na to máte, tričko vám chýba, 

hej, takže vezmime v úvahu to, že najväčšiu sociálnu záťaž, ktorú má, má jedno 

sídlisko, nemá to nik iný. A ku Perešu len toľko, viete ako ste vznikli, že to boli 

pôvodne záhradná lokalita, všetko je to tam budované viac-menej na čierno, žiaden 

urbanistický plán a mesto má čo, ja to hovorím preto, že každá mestská časť potrebuje 

pomoc. (pozn.: diskusia mimo záznam) 
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, pán poslanec si sadne. Pán Djordjevič neurážajte 

kolegov, neviem o tom, že by ste mali doktorát nejaký lekársky, že môžete dávať 

predpisy, sa ukľudnite prosím vás, neurážajte kolegov a nedávajte im diagnózy, sa 

správajte ako poslanec! Nech sa páči, pán poslanec Blanár. 

 

p. Blanár, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, čakal som asi 10 minút s faktickými predo mnou, 

takže ja by som k rozpočtu toľko. Vrátim sa do decembra minulého roku, keď sme mali 

bod dane, tak tu by som chcel povedať toľko. Ako každý správny hospodár, keď vidí, že 

nemá dostatok financií a potrebuje riešiť problémy, tak sa k tomu postaví zodpovedne 

a jednoducho, ak treba urobiť nepopulárny krok, tak ho treba spraviť a to sa týkalo daní. 

Bez váhania sme hlasovali väčšina poslancov za zvýšenie daní, aby sme na 2. strane 

očakávali, že tých viac finančných prostriedkov pôjde aj do mestských časti. Tak ako 

starostovia tu dnes počúvam, každý rieši aj svoje lokality, tak aj ja som poslancom aj 

mestskej časti, takže len nadviažem na to, čo bolo povedané už pánom starostom 

Hlinkom, MČ Juh cez to všetko dostane tento rok menej. To ma na tomto rozpočte mrzí, 

aj keď jednoducho sme chápali situáciu a hlasovali za viac peňazí. Čiže vysvetľujeme to 

južanom, naozaj že jednoducho chápeme situáciu, dane museli byť zvýšené, ale na 2. 

strane mestská časť bude musieť sa finančne popasovať aj s kompetenciami, ktoré v 

priebehu roka pribudnú napr. už tie detské ihriská, takže ja s tým osobne mám problém, 

cez to všetko chápem, že jednoducho tento rozpočet podporím. Ale tu by som chcel 

nadviazať na dnešné debaty a prestrelky mojich kolegov, ktorí v decembri jednoducho 

nechceli chápať, že tie dane treba zvyšovať, ja si myslím, že do dnešného dňa ich 

nechápu a konkrétne hovorím o svojom predrečníkovi, lebo na Pereši koluje zoznam 

poslancov, ktorí hlasovali za zvýšenie daní. V pohode, ale na 2. strane ja si myslím, že 

tu chýba určitá sebareflexia, pretože ak pýtam peniaze pre mestskú časť, pýtam peniaze 

na cestu a jednoducho ja sa odčlením od zbytku zastupiteľstva, pretože nesúhlasím so 

zvyšovaním daní, tak povedzte mi, z čoho to mám financovať. Takže ja len zíram, aké 

je dnes vývrtky tuná kolegovia moji niektorí robia, keď nehlasovali za dane, dnes 

nebudú hlasovať za rozpočet, ale ostatných kolegov poslancov vedia očierňovať v 

svojej mestskej časti, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Procedúra, pán poslanec. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ja by som to podložil tú procedúru, lebo mali sme tu už dneska jeden 

procedurálny návrh, ktorý nebol v rámci rokovacieho poriadku. Tento sa možno tiež 

bude zdať taký troška iný, ale videl som, pred chvíľou kolegyňu poslankyňu Iľaščíkovú 

tam svietiť a už svietila červeno, takže ja by som takú možno, tak smerácki to urobil 

dneska, že 8. 3. sa asi neuvidíme, keď pozerám na dátum, tak navrhujem procedúru, aby 

dnes v tomto bode mali poslankyne neobmedzený vstup, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ja vás poprosím, upravte vašu procedúru, ak 

chceme hlasovať, nerobme diskriminácie, aj takéto pozitívne možno, skúste to tak 

upraviť, aby sa cítili všetci komfortne pri hlasovaní. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ja myslím, že nie som dnes ani prvý ani posledný, ale prosím vás, keď 

váš kamarát rozpráva a necháte ho mimo veci rozprávať, pán poslanec Rovinský a 

poslankyňa Iľaščíkovú zrušíte po desiatich sekundách, robte to každému z nás, prosím, 

ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Máte pravdu, ale ja som pani poslankyňu nakoniec zrušil, lebo 

sme si už prestali potom rozumieť v závere a čas jej išiel. Teda, čo vašou procedúrou, 

ste ju vyslovili, pán poslanec. Zapojte pána Špaka. 

 

p. Špak, poslanec MZ: MDŽ si urobíme neskôr, takže procedúru sťahujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota, s faktickou. 

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobrý deň, ďakujem pekne za slovom 

primátor. Ako tu počúvam kolegov, tak samozrejme pri téme rozpočtu sú financie tak 

kľúčovou témou, ja len chcem konštatovať to, že stále sa tu naťahujeme, tam viacej, tu 

je menej peňazí, ja som stále presvedčený o tom, že mestá a samosprávy na Slovensku 

sú podfinancované, teším sa na februárové voľby a dúfam, že bude mať Slovensko 

vládu, ktorá sa bude omnoho menej macošsky ako doterajšie vlády správať ku Košiciam 

a že Košice získajú viacej finančných prostriedkov, ktoré tak nevyhnutne potrebujú, 

ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, zapojte prosím pani poslankyňu Iľaščíkovú do diskusie, 

aby sme sa takýmto spôsobom vyrovnali, ďakujem. Verím že to budú všetci akceptovať. 

Máte slovo. 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Už? Ja už som aj zabudla, že čo som chcela, ale budem 

pokračovať, ale budem pokračovať ešte v rámci toho návrhu pozmeňujúceho. Našla 

som ešte jednu položku, aj keď uvidíme, je to, čiže budem pokračovať tam kde som 

pokračovala, chcela by to vlastne pre MČ Šaca, navýšiť tú účelovú dotáciu na sumu akú 

majú veľké mestské časti. Je to z dôvodu ako som už spomínala toho, že naša mestská 

časť v zmysle štatútu vlastne vykonáva tú zimnú, letnú údržbu, správu a údržbu 

chodníkov a ciest. Máme obrovskú plochu, dovolím si povedať, že možnože väčšiu ako 

niektoré veľké mestské časti, o ktorú sa staráme. Po ďalšie, tohto roku budeme 

realizovať projekt, na ktorý sme získali v rámci zníženia energetickej náročnosti budov, 

získali sme sumu 900 tis., bude sa obnovovať materská škôlka, ktorú máme v správe, je 

to v majetku mesta, tým, že tam dôjde k modernizácii a zhodnoteniu tejto budovy, na 

vnútorné vybavenie resp. na výmenu 50 ročnej dlažby tieto finančné prostriedky 

nemôžeme použiť z projektových peňazí, čiže časť týchto navýšených finančných 

zdrojov by išla do tejto materskej škôlky, čiže by skončila, tieto finančné prostriedky by 

skončili v majetku mesta a zvyšná časť týchto peňazí by opäť skončila v majetku mesta, 

ktorý máme v správe, je to zdravotné stredisko a tam by sa tak isto vymenila pôvodné 

stará dlažba a vonkajšie odkvapové rúry a táto suma by bola 50.000,- Eur, čiže o 

50.000,- Eur by sa zvýšila účelová dotácia pre mestskú časť Šaca a tieto zdroje by išli 

z programu 10. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Všetko? 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Áno, ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták, nech sa páči. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Trošku tu bola prestrelka okolo Luníka IX, ja 

týchto občanov, je len jedným z tých bodov, ktoré ja vytýkam tomuto rozpočtu, je aj 

problematika toho, že neriešia sa podľa mňa v Košiciach, aspoň som to nenašiel v 
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rozpočte nízko štandardné byty pre sociálne skupiny atď., pretože ak chceme túto 

tematiku riešiť, musíme vytvoriť podmienky na to, aby títo ľudia sa mali kam posunúť. 

K zelenému mestu bolo tu povedané, že vlastne minulý rok neprebehlo žiadne stretnutie 

toho veľkého tímu, ktorý bol tak prezentovaný v auguste 2019, preto som trošku 

prekvapený tým štyrmi bodmi, ktoré má zelené mesto tvoriť. Jedno z nich je  generel 

zelene, poviem vám kamarátsky, že generel zelene, zeleni nepomôže a 4. bod je 

koncepcia zberu komunálneho odpadu, čo tiež si myslím, že je nesprávne, pretože 

koncepciu, s koncepciou komunálneho odpadu by sme si mali všetci sadnúť a začať sa o 

tom baviť, ako to vidíme od roku 2022, či už starostovia alebo poslanci mesta, pretože 

končí zmluva s Kositom a toto sa všetko odvíja, čo sa týka aj koncepcie, aj Štatútu 

mesta Košice. K fondu zdravia navrhuje rozpočet, v rozpočte je návrh na 20 tis.. Fond 

zdravia si pred troma štyrmi mesiacmi prijal uznesenie, že chce, aby sa táto som navrhla 

35 tis., pretože sa predpokladá, že bude viacej žiadostí na rôzne podporné programy atď. 

dotácie, ktoré budú súvisieť aj so zeleným mestom, čiže bohužiaľ asi si zápisnice z 

fondu zdravia nikto neprečítal, keď konštruoval rozpočet. Ďalšiu otázku mám, k 

ochrane vody je tam suma 148 tis., na vody sa vzťahuje suma 40 a 100 tis. a podľa toho 

jak som ja vyčítal, je to zase, sú to peniaze na tie nešťastné sinice, ktoré sú Nad 

jazerom. Aj na komisii sme to riešili, životného prostredia a došli sme všetci k záveru, 

spoločnému, pokiaľ sa nezrýchli prietok a nedostane sa kyslík do tejto vody, môžete tie 

sinice riešiť každý rok koľko chcete, tieto 2 veci keď sa nespravia, to, čo je navrhnuté 

teraz rozpočte sú vyhodené peniaze. V rozpočte mi strašne veľmi chýba, už spomínal 

koncepcia parkovania v celom meste, čo sa týka na nasledujúce roky. Tam vôbec 

nevidím žiadnu víziu, nejaký náznak ako chceme riešiť koncepciu riešenia na sídliskách 

a v rámci toho mesta, s prepojením na MHD, cyklotrasy atď. atď.. A posledná vec, čo 

by mohla zaujímať aj starostov, starostovia, mestské časti dostali navýšenie sumy na 

jedného obyvateľa, všetci sú z toho šťastní, ale preto moja otázka znie. Sú povinné 

mestské časti a budú povinné mestské časti za túto sumu, ktorú dostali navyše starať sa 

o pieskoviská, detské ihriská, o ktoré sa doteraz starala Správa mestskej zelene? 

Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Sú ihriská, ktoré majú v správe mestské časti, niektoré si to  

vydobyli a zrekonštruovali a sa o nich starajú a sú ihriská, drvivá väčšina, dovoľujem si 

povedať že 90 %, ktoré má v správe mestská zeleň a ja nevidím dôvod, pozerám na pani 

riaditeľku, prečo by sa mali o nich starať niekto iný, keď sú v správe mestskej zelene, 

čiže oni sa starajú o všetko to, čo s tým súvisí, tak je pani riaditeľka. Áno, takto je alebo 

chcete niečo k tomu? Nie, tak ak to je ako hovorím nie je dôvod, áno. Čiže ani neviem o 

tom, že by pán poslanec Djordjevič bola mestská zeleň platcom DPH, je príspevkovou 

organizáciou. Čo sa týka siníc, ja som o jazere hovoril pán poslanec v tom mojom 

príhovore, že práve 1 z opatrení bude aj zvýšenie prietoku na jazere, ale neviem či vás 

to zaujíma vlastne, asi nie, ale dal som vám odpoveď, ale ani to neviete. Asi nie, tým že 

odpovedám a nereagujete. Tak dali ste otázky, dobre. S faktickou pani poslankyňa 

Kovačevičová. 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja len k tým siniciam, že mrzí ma čo 

tvrdí pán poslanec Lipták, ale to je z toho určite, že vlastne neabsolvoval rokovania s 

odborníkmi, ktoré boli uplynulé roky a pravidelne, kedy sa s nimi stretol, tak by takéto 

niečo ani nemohol vypustiť z úst. Samozrejme mesto aj v minulosti aj v súčasnosti rieši, 

čo môže, čo je v rámci jeho možností a sprietočniť to s Hornádom, tak vlastne vznikla 

by 1 absolútne hnedá kaša, každý vie, aké je zloženie vody Hornáde, aké je zloženie 

vody v jazere. Tu je skôr problém toho, že vlastne je tam obrovské množstvo nánosov 
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bahna, čiže v rámci toho, čo pán profesor naozaj vykonal, bolo to maximum a sú 

navrhnuté ďalšie kroky a riešenia, ale nechať to v takom stave, že sa nič nebude robiť, 

tak môžem vám garantovať, že tá voda bude absolútne zelená, doslova zapáchajúca, 

skysnutá, rozmnožia sa nám hmyzy atď. hmyz. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Každopádne ak ste ma počúvali pozorne, prečítal som vám 

nasledujúcu vetu, v mojom úvode, jazero – sinice, pripravujeme štúdiu o revitalizácii 

časti jazera, preferovanie odstránenie sedimentov z jazera, posúdenie alternatív 

revitalizácie jazera, napr. manipulácia výšky vodnej hladiny, to je súčasť rozpočtu, 

okrem siníc, ktoré ďalej, je tam, sú tam nejaké finančné prostriedky, treba veci 

kombinovať a jedna z tých kombinácií, by mala vzniknúť hladina, ktorú očakávame. 

Pán poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Stále k rozpočtu dúfam, že budem stručný. Najprv jednou vetou 

nikto na nás pán starosta Šaňa, nie nemyslel osobne, ani ja a ja vidím tiež ten posun, a tu 

snahu minimálne. Dúfam, že raz sa dožijem dňa, keď starostovia MČ nebudú, teda 

štatutári mestských častí nebudú poslancami mesta lebo ten lobing a prenášanie, to 

hlasovanie je evidentný a markantný a tie diskusie budú vecnejšie a nebudú takéto 

sebecké a budú mať poslanci širší obzor ako je, sú hranice mestskej časti. No, dúfam že 

sa jedného dňa toho dožijem a tu naozaj nechcem, aby to niekto bral osobne a nebude to 

moje tvrdenie, bude to len poznámka, čiže netvrdím, že to tak doteraz bolo, ale ja za 

rozpočet hlasovať budem, buď mi to pán primátor sľúbi alebo aspoň budem veriť, že z 

repre fondu nebude raňajkovať a chlastať. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Máme bod, kde chceme rozprávať o tejto smernici. Bola prijatá 

v minulosti, rešpektovalo sa, poďme sa o nej baviť naozaj, ja som to povedal úplne 

otvorene. Sú ale veci, ktoré proste, pred ktorými sa nedá utiecť a potom druhé najväčšie 

mesto môže vyzerať trochu smiešne v niektorých prípadoch. Nech sa páči, pán poslanec 

Karaffa. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Mňa zaujalo, čo hovoril môj kolega predrečník, 

len celkom teraz nerozumiem, prečo kandidoval aj na starostu, aj na mestského 

poslanca. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Jakubov, nech sa páči. 

 

p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy a páni, riešime tu už 

niekoľko hodín presuny jednotlivých kapitol a požiadavky, ktoré sú dané na mesto, aby 

sa realizovala úprava rozpočtu, neviem či to všetko vôbec bude možné, to by sa nám 

mali vyjadriť dámy z finančného oddelenia a mrzí ma, že keďže predpokladám, že 

rozpočet prešiel rokovaním všetkých komisií, možno bolo potrebné vytvoriť ešte 

priestor aj na rokovania v rámci klubov alebo nejakých poslaneckých skupín, kde takéto 

požiadavky sa dali všetky možno buď zahrnúť alebo odmietnuť, pretože ak teraz tu 

vyslovíme nejakých, ja to teraz prestrelím 50 požiadaviek na presuny peňazí, neviem či 

tieto dve dámy za čelom budú vedieť zareagovať, či to nabúra alebo nenabúra celkove 

rozpočet. Ale v poriadku. Sú takéto požiadavky, je ich potrebné akceptovať. Mňa 

osobne mrzí to, že keď sa pozriem na stranu 2 a pozerám sa na granty a transfery, tak 

len s porovnaním s minulým rokom, máme tuzemské kapitálové granty a transfery, 

ktoré boli v roku 2019 plánované vo výške 21 mil. takmer 160 tis. Eur plánujeme v roku 

2020 vo výške 3. mil. 657 necelých 1.000,- Eur, čiže je to veľmi veľký pokles a gro 
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týchto grantov a transferov sú peniaze z európskych fondov, tzn. najlepšia forma 

financovania, kde tieto zdroje sú nenávratné zdroje, kde potrebujeme len päťpercentné 

spolufinancovanie, a kde sme mohli zabezpečiť obrovský rozvoj ešte možno v tomto 

programovacom období. Hovorím to preto, lebo keby sa možno pružnejšie pokračovalo 

pri prepracovaní projektovej dokumentácie na ďalšiu etapu modernizácie 

električkových tratí a bavíme sa o hladkých trasách od kruhového objazdu cez Alejovú 

po križovatku VSS a ďalej o hladkú trasu za križovatkou VSS po obratisko na konci 

sídliska Nad jazerom, mohli sme už v tomto programovom období, kedy sú finančné 

prostriedky na to, čerpať tieto zdroje a možno aj na mnohé ďalšie. Chcem upozorniť 

totiž na jednu vec, pokiaľ viem spoločnosť Reming, kde sme zrušili výberové konanie, 

naďalej vyhrala súťaž na spracovateľa projektovej dokumentácie, o výške projektu, o 

cene sa môžme baviť, pretože teraz je to trošku obmedzené oproti tomu, čo bolo 

predtým vrátane realizačného projektu, ale nie to je podstatné. Podstatné je, že včera na 

lište v každej televízii sa objavilo, že Európska únia pre ďalšie programovacie obdobie 

má deficit 230 miliárd Eur, čiže bude hľadať rezervy a jedna z takýchto rezerv bude 

určite aj to, a to nám už avizovali v minulosti aj na ministerstvách, že sa budú škrtať 

finančné objemy na rozvoj, čiže možno tieto prostriedky prídeme. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec, trošku nepresnosti ste tam mali, aj 

skúsim vysvetliť, pán Richard Dlhý, ktorý je zároveň aj zodpovedný za strategické 

oddelenie, teda eurofondy, ma doplní. Pán poslanec, hovorili ste o tom, že...a to je 

naozaj veľká fáma ,veľká nepravda, že by sme mohli čerpať v tomto období peniaze na 

rekonštrukciu električkových tratí. Je to naozaj jedno obrovské zavádzanie. Vysvetlím 

vám prečo. Možno ste si to len neuvedomili. Spoločnosť Reming v minulom roku 

vyhrala súťaž, keď som prišiel ja na mesto ako štatutár, za sumu 3,1 milióna Eur mala 

urobiť všetky projekčné práce, na všetky objekty v rámci električkových tratí, kde sa 

predpokladá, že rekonštrukcia týchto tratí by bola v sumárnej hodnote 136 mil., plus-

mínus mil. Eur, myslím, že aj bez DPH do konca. Dnes nie je nikde výzva v minulom 

roku, kde by sme sa mohli uchádzať o položku na rekonštrukciu električkových tratí. 

Neexistuje taká výzva. Jediná výzva, ktorá existuje a to je to, čo si aj občania trochu 

mýlia a čomu rozumiem, lebo nevidia ten rozdiel, je, že je vypísaná výzva, o ktorú 

minulé vedenie malo záujem a to je zrealizovanie projektovej dokumentácie. My sme 

urobili to, že okrem toho, že sa nám suma 3,1 milióna Eur zdala vysoká a do súťaže sa 

prihlásili len dvaja uchádzači a práve preto sme mali možnosť súťaž zrušiť, je, že celý 

ten objem za 136 mil. Eur, tá približne 1/3 električkových tratí, ktorá je v Košiciach, 

sme rozdelili na 7 úsekov a teda my hráme o to, aby ste mali nie jedno, ale 7 menších 

stavebných povolení, 7 projektov, aby sme sumu 136 mil. Eur mohli rozdeliť na 7 častí 

a uchádzať sa aj o menšie granty a dotácie, ktoré sú uchopiteľne mnohokrát rýchlejšie 

ako jedna obrovská 136 miliónová investícia. A takýmto spôsobom sa dokážeme, podľa 

nášho názoru aj strategického oddelenia, dostať k tomu, že skôr sa nám podarí 

zrekonštruovať električkové trate ako čakať na jednu obrovskú sumu, ktorú nemusíme 

zohnať. Ale pravidlo základné je, že v dnešnom programovacom období už nie sú voľné 

zdroje a práve v tomto období programujeme nové programovacie obdobie na roky 

2021-2027 práve zdola, tzn. zo strán samospráv a krajov, kde sa snažíme pomenovať 

projekty, na ktoré chceme v programovacom období 2021-2027 čerpať finančné zdroje. 

Nech ma doplní pán Dlhý, ak som niečo vynechal, alebo možno niečo nepresný v rámci 

tohto. Nech sa páči. 

 

p. Dlhý, vedúci oddelenia strategického rozvoja: Vážené pani poslankyne, vážení páni 

poslanci ja len doplním, že určite z povahy toho ako fungujú projekty štrukturálnych 
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fondov, nie je možné predpokladať, že každý rok budeme mať čerpanie niekde na 

úrovni dvadsiatich miliónov alebo tridsiatich, to je jedno, bude to kolísať, je to povaha 

ako sa vypisujú výzvy, ako sa pripravujú a realizujú projekty, čiže tu nie sme my, ktorí 

ako keby si diktujeme tempo. Vo vzťahu k tomu, čo bolo minulý rok, tak je v tom aj 

vrátka alebo teda preplatenie DPH, ak vieme, takže vďaka za to, áno, že sa to podarilo, 

pracujeme na nových projektoch, pán primátor čítal, je podaná Slanecká cesta, projekt 

za 20 mil. Eur, ktorý chceme realizovať ešte z finančných zdrojov tohto programového 

obdobia plus, množstvo ďalších projektov, ktoré vám menoval. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Menoval som projekty za približne 25 – 27 mil. Eur, ale len tí, 

ktorí možno nedávali pozor, pán Jakubov povedal, že v minulom období bolo 20 

mil. Eur, ale ako povedal kolega, 14 mil. Eur bola vrátka za MET, teda to neboli priamo 

tie peniaze, ktoré sa čerpali z Európskej únie, bola to vrátka, vrátili sa nám peniaze, 

o ktoré sa bojovalo. Čiže rozprávame o sume 5 – 6 mil. Eur tak ako dnes. Čiže nie ten 

rozdiel veľký a ako povedal pán Dlhý, ono to kolíše, ako sa projekty pripravujú a ten 

zásobník pomaly náš rastie a pracujeme na ňom, aby sme boli efektívni a snažíme sa 

naprogramovať to obdobie tak, aby bolo šité omnoho lepšie na mesto Košice, ako to 

bolo v minulosti. Lebo dnes tie nástroje sú jednoducho kvalitnejšie, ako to bolo....to nie 

je výtka, proste dnes sa to dá, predtým bol väčší problém programovať a hovoriť o tom, 

čo potrebujeme a na čo by sme chceli čerpať. 

 

p. Dlhý, vedúci oddelenia strategického rozvoja: Ešte keď môžem, povedzme k tej položke, 

ktorú máme v programe 8 na naše projekty, napr. tých 440.000,- Eur, to sú výdavky, 

ktoré predpokladám, že pokiaľ nám budú schválené podané žiadosti, niektoré už sú 

schválené, jednoducho k tým výdavkom je plánovaný, nehovorím, že úplne vo výške 

440.000,- Eur, ale sú plánované aj príjmy, pretože to sú výdavky na realizáciu a 

implementáciu týchto projektov a následne budú žiadané na refundáciu. Čiže myslieť si, 

že, keď odtiaľ niečo zoberieme, tak potom musíme sa pozrieť aj na príjmovú stránku 

rozpočtu, lebo počítame s aj s tým, že nám budú refundované. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Jakubov. 

 

p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, ja len kratučko. No určite nie som 

úplne v obraze, musím povedať, že v roku 2012 sme boli v podobnej situácii a keďže 

vieme dobre, že na Slovensku sa nečerpajú eurofondy, ani vtedy sa nečerpali, bolo 500 

mil. voľných z projektu Filiálka a ad hoc sa rozhodlo, že sa vypísali projekty na 

električkové trate a vtedy sme získali prvú tranžu, následne druhú, aj tranžu na 

električky, to je skutočnosť. Neviem, aká je teraz situácia, možno bolo potrebné o to 

bojovať, možno nemalo význam, len ma to mrzí, pretože ako som spomenul, včera bolo 

na lište 230 miliárd Eur má nedostatok v rozpočte Európska únia. Je to zrejme výpadom 

Brexitu, čiže určite sa budú škrtať prostriedky v ďalšom programovacom období. A len 

ďalšiu poznámku si dovolím dvomi alebo jednou vetou, ako pán kolega Vrchota 

povedal, že dúfa, že nová vláda buď bude menej macošská ku Košiciam, pán primátor, 

tam sedí pani Kažimírová, nech vám dá čísla, ktoré tieto dve vlády za osem rokov 

uvoľnili a dám klobúk dole, ak nová vláda uvoľní toľko peňazí. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Je to síce názor, ale ak sa pre vás postaví politik a vám povie, 

zabudni na električky, zabudni na toto, zabudni na toto, tak ja sa teším, že snáď v marci 

to bude vyzerať inak. Ďakujem pekne, nech sa páči, pani poslankyňa Kovačevičová. 
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p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Teda sa vrátim k tomu, čo som predtým hovorila, keďže 

asi ubehla hodina a pol, kým som sa dostala ku slovu, viackrát, pán primátor, ste 

pripomínal, že primátorovanie nie je o pekných veciach, ja by som veľmi rada skrášlila 

to primátorovanie, si myslím, že primátor by nemal byť údržbár, čiže tie údržbárske 

veci ako chodníky, výtlky, zimná údržba si my v mestských častiach vieme zriešiť 

určite efektívnejšie, pre ľudí rýchlejšie, máme výsledky, v podstate, mestské časti máme 

komunálne vozidlo, vozidlo na zimnú údržbu a to auto naozaj bolo v teréne oveľa 

rýchlejšie, ako bola zabezpečená služba iných dodávateľov cez Mesto Košice. Preto 

opäť chcem apelovať na vás, pretože sa to týka len 7 mestských častí, čiže ostatných 15 

mestských častí si to môže riešiť, a my siedmy ostatní... ťažko sa potom vysvetľuje 

obyvateľom, že nie my, ale Mesto, my také ani z úst nemôžme vypustiť, pretože každý 

potom povie a na čo vás tu potom vôbec máme. To je jedna vec. Ďalej chcem vás veľmi 

pekne poprosiť, vedenie mesta, ale aj príslušné referáty, nesťažovala som sa minulý rok 

absolútne, pretože každému treba dať priestor v podstate, aby v tej novej funkcii sa jej 

zodpovedne ujal, ale naozaj určité procesy sa v meste spomalili, čakáme na rozhodnutia, 

stanoviská útvarov, referátov mesiace, 6 mesiacov, 5 mesiacov, čiže toto nám brzdí 

potom investičné projekty v mestskej časti, aj my starostovia sa musíme zodpovedať 

miestnym zastupiteľstvám, prečo toto a toto ste neurobili. No, keď dostaneme odpoveď 

po 6. mesiacoch, aj to na základe infozákona alebo vyhrážania sa prokuratúrou, nie je to 

tiež dobrý signál. Tu v podstate mesto a mestské časti sú dve spojené nádoby a mesto 

musí vždy tu vystupovať, ako vám my vieme pomôcť mestské časti, čiže nesprávať sa 

takto macošsky alebo potom v podstate dôslednejšie na tých referátoch. Toto chcem 

upozorniť, že toto určite nefungovalo. Ďalšia vec, pokiaľ bude schválený a ten rozpočet 

určite podporím, pretože aj mestské časti potrebujú naštartovať, či sa stane podobná 

situácia ako z minulého roku, že o tých účelových peniazoch bude chcieť rozhodovať 

vedenie mesta. O čom hovorím? Aj my v mestských častiach máme svoje ciele a 

priority, ktoré schvaľuje miestne zastupiteľstvo. Ak toto potom v podstate sa nebude 

rešpektovať akceptovať, načo máme tu dvojúrovňovú samosprávu, čiže tí moji poslanci 

takýto šaškovia, aj starosta je, lebo v podstate niečo si schválime a potom v podstate 

niekto nám to vyškrtá, čiže tu chcem poukázať, aby naozaj sa rešpektovala tá 

dvojúrovňová miestna samospráva. A na záver ešte jedna vec, čo sa týka, boli tu 

spomínané dnes marginalizovaných skupiny, opakujem to viackrát, v mestskej časti 

máme osadu Lubina, vlastník si tam ide uplatniť vlastnícke práva, to je ešte nič, ale 

máme tam veľkú plynovú rúru strategickú, mali sme tam 4. decembra požiar a ja chcem 

upozorniť, že ak tam dôjde k niečomu, tak v podstate sú ohrození obyvatelia, ale aj 

obyvatelia tej osady. A toľko to k tomu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Je 15:47 hod. a sme pri bode 2 a to sme jeden vyhodili. Tak by som asi 

prvý fakt povedal. Druhý fakt je, že ste sa rozhodli vybrať, myslím, že väčšina z vás, o 

15.000.000,- Eur naviac od občanov a ďalších 2-krát 10.000.000,- Eur ste si požičali a 

sedíme tu druhýkrát a nevieme schváliť tento rozpočet. Však máte, pre pána kráľa, o 25 

mega naviac, to už malo byť schválené dnes ráno o 7:30 hod., ale tak dobre, dobre 

začali sme o 9:15 hod. Ďalšiu vec, čo som si všimol a čakám tu už dosť dlho na tento 

príhovor, je to, že nechávate vystupovať ľudí, ktorí vám tie vaše dane ani nepodporili, 

lebo umelo sa zahrali, že sú tí dobrí, že oni dane nechcú a nechávate ich tu ale 

vykrikovať, že chcú dvojnásobok, chcú viac, však máte peniaze, ale to, že vás 

nepodporili, to nevidíte? Však ani nemajú právo vôbec rozprávať, obyčajní podrazáci. 

A na druhej strane, ale si treba uvedomiť to, že áno sú tu aj vaši kolegovia, ktorí držia 
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lajnu, lebo ste im asi niečo sľúbili, ale tak si myslím, že tak či tak, akonáhle nabehnú na 

účet peniaze na nejakú svätú cestu, tak sa to obráti zas do starých dobrých koľají. No a 

ja by som potreboval jednu vec vedieť, lebo ste ma tu minule stopli aj s pánom 

poslancom Schwarczom, že máme nekoncepčné návrhy, keď som navrhol napr. 

Želiarsku, napr. telocvičňu, napr. opravu konkrétnej školy a ja som do dnešného dňa a 

to ďalší štvrťrok je za nami, nevidel tú koncepciu, na ktorú sme vybrali tie peniaze a ja 

nevidím rozpočte, kde konkrétne, na ktorú školu, škôlku, okno atď. kde tie peniaze 

pôjdu a možno záverom to, že externé zdroje som ponúkal už dvakrát a v tom rozpočte 

je ich naozaj minimom, ktoré môžme využiť a ktoré by sme mali využívať. Nie našich 

obyvateľov. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Vraciame sa k pointe. Ak by sme nechali rozpočet na záver, mali 

by ste odpovede na štátny fond rozvoja bývania, na nájomné byty a nemuseli by sme 

možno pri rozpočte toľko rozprávať, lebo v iných bodoch sa budeme vraciať zbytočne 

k témam. Nech sa páči, pán poslanec Vrchota, faktická. 

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Pán kolega 

Špak, keby ste si odpustili možno tieto dvojminútové politologické komentáre jalové, 

tak sme to mohli mať o 10:00 hod. schválené. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja k tomu musím 

zareagovať k jednej veci. Už Mišo Djordjevič vlastne zareagoval na mňa, že 

jednoducho nejaké dobré vzťahy máme pán primátor. Ja jednoducho, keď je niečo 

dobré podporím vždy, ale keď niečo zlé, tak viem aj poukázať a tvrdo poukázať. Toto 

isté hovorím aj pánovi Špakovi. Za dane som nehlasoval, je pravda, nemám s vami 

žiadne prepojenia a vyžadujem len to, aby mestská časť fungovala. To je všetko, 

ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Určite zachytili vaši voliči ste nehlasovali za dane. Nech sa páči, 

pán Schwarcz. 

 

p. Schwarcz, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Podľa mojich 

informácií bola zmluva na úver podpísaná pred nejakými troma týždňami, čo sa týka 

tých peňazí aj na školstvo, s pánom riaditeľom magistrátu máme dohodnuté stretnutie 

na 10. marec, kedy by som chcel odprezentovať tú koncepciu, ktorú som navrhol, čo sa 

týka opravy škôl a myslím si, že postupne sa tieto peniaze pretavia aj do rozpočtu, 

keďže ich chceme samozrejme čerpať. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Hlinka. 

 

p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem. Ja sa pokúsim byť vzhľadom na trvanie rozpravy byť 

stručný, pretože to, čo teraz poviem som vlastne nemohol povedať v prvom vstupe 

vzhľadom na trojminútový limit. Chcel by som dal do pozornosti program 5 - Doprava a 

zreálniť túto situáciu v podprograme: dopravná infraštruktúra, bežná údržba, dať do 

pozornosti a to je potreba realizovať veľmi nevyhnutné záležitosti, ktoré súvisia s 

dopravnou infraštruktúrou a to je výstavba chodníka na Dunajskej ulici, ktorá bola 

sľúbená už viac ako 2 roky. Ďalej oprava premostenia na Turgenevovej ulici, aby to 

nespadlo tak ako napr. v Prešove na sídlisku Šváby, pretože je to havarijnom stave a 
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používajú to aj mamičky s kočíkmi, ktorí tam chodia ku materskej škôlke vedľa ráno a 

takisto pokiaľ ide, už ste sa zmienili pán primátor, čo sa týka podjazdu pri Katastrálnom 

úrade na Južnej triede, skutočne je to neverstoring, asi 5 alebo 6, 7 ročný seriál a stále 

sme vlastne odpovedí takej, že je to v riešení s Národnou diaľničnou spoločnosťou, tak 

prosím, aby sa tieto veci pohli, pretože môže tam dôjsť skutočne ku tragickej udalosti. 

No a čo sa týka verejného osvetlenia, tak v programe 6 - Bezpečnosť, tu by som sa 

chcel zmieniť o potrebe skutočne rázne realizovať tie možné zdroje do obnovy 

infraštruktúry verejného osvetlenia. Napr. sú také ulice, ktoré celé nie sú zabezpečené 

verejným osvetlením a to je napr. Ostrovského ulica na juhu, ale tak isto aj na 

Ostravskej ulici, ktorá je v blízkosti verejného cintorína je verejné osvetlenie vo veľmi 

zlom stave. Takže to sú ako 2 príklady, čo sa týka tejto záležitosti. Všetko. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Myslím, že pán riaditeľ chcel k tým chodníkom a 

prípadne aj k tomu mostu pri katastrálnom úrade, či podchodu pri katastrálnom úrade, v 

akom to je stave a myslím si, že ja som to aj povedal v tom svojom príhovore. Tam to 

bolo povedané. Je niečo v rámci tej Turgenevovej, alebo pán riaditeľ zistiť. 

 

p. Čop, riaditeľ MMK: V rámci tej Turgenevovej podľa informácií, ktoré registrujem, tak 

tento týždeň sa tam podpisovali papiere ohľadom projektovej dokumentácie, takže tak 

ako bolo dohodnuté, ideme podľa toho harmonogramu tak, aby sme potom v priebehu 

roka boli pripravení na opravu daného objektu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh, nech sa páči. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Myslím, že už sa začíname opakovať a je čas na ukončenie 

rozpravy, čiže procedurálny návrh na ukončenie rozpravy. Pán Gibóda, dýchajte. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Hlasujeme o návrhu pána poslanca, ktorý nás žiada ukončiť 

rozpravu. Na rozpočet nikdy dosť. 

 

Hlasovanie č. 23 - za: 18, proti: 10, zdržali sa: 3 

 

p. Polaček, primátor mesta: Čiže tento procedurálny návrh bol prijatý. Nech sa páči, pán 

námestník. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Sa mi páči, že pán poslanec po tom, čo 9-krát vystúpil 

v rozprave, predkladá návrh na ukončenie diskusie, už asi zachripol z toho všetkého, je 

to pochopiteľné. Kolegovia ja by som sa vrátil k jednému bodu, ktorý tu bol prednesený 

pánom poslancom Jakubovom, ktorý sa týkal toho, že ako sme mohli byť ďalej, možno, 

čo sa týka rekonštrukcie električiek. Chcel by som pána poslanca upriamiť napr. na 

článok zo 16. augusta 2018, kde aj pán viceprimátor Petruško, ako aj hovorkyňa mesta 

potvrdila, že pre financovanie stavby v súčasnosti nie sú alokované finančné zdroje zo 

žiadneho operačného programu. Bohužiaľ od 16. augusta 2018 sa na tomto fakte nič 

nezmenilo, tzn. aj keby sme túto projektovú dokumentáciu mali, tak ako pán primátor 

povedal, reálne by sme v tomto programovom období nevedeli začať s pilotnou 

rekonštrukciou. Čo sa týka ďalších pozmeňovacích návrhov, ktoré tu zazneli, kolegovia, 

ešte raz by som poprosil o podporu návrhu, ktorý predložil pán poslanec a predseda 

finančnej komisie pán Huba, čo sa týka návrhu na finančné riešenie situácie ohľadne 

prevádzky Mestskej krytej plavárne. Zároveň by som sa chcel vyjadriť ku tým rôznym 

návrhom, ktoré tu padli na podporu športu, resp. na podporu športu v rámci kapitoly 
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Šport a kultúra. Ja sa chcem opýtať kolegovia, načo máte komisiu športu, prečo to tam 

nepreberáte, prečo to nevychádza z tejto komisie, to je za prvé a za druhé poprosím vás, 

nemôžeme prísť a zobrať peniaze z položky, ktorá sa týka európskych projektov a 

povedať, že toto dáme do podpory športu. Tak na jednej strane nám to vyčítate 

kolegovia, že nezoberieme, resp. nehľadáme externé zdroje, nevyužívame ich v 

dostatočnej miere a na druhej strane nevnímate to, že tieto zdroje sú častokrát iba 

príjmom a zároveň výdajom v rámci rozpočtu, tzn. chcel by som vás poprosiť, nabudúce 

lepšie komunikujeme ohľadne týchto projektov. Aj ja som oslovený vo veci podpory 

futbalu a ako viete, nakoľko máme na starosti výstavbu Košickej futbalovej arény, je 

táto komunikácia práve s klubom FC Košice dosť silná. Ale rovnako som aj ja vyjadril 

voči futbalistom požiadavku, že nie je možné, keď chcú, aby mesto podporovalo vo 

zvýšenej miere práve futbal na športovca, pričom my máme 70 športových subjektov, 

5000 športovcov v meste, z toho 1200 futbalistov v minulom roku, 1400 futbalistov v 

tomto roku, nie je možné, aby sme mali zároveň x klubov, ktoré máme v tomto smere 

podporovať a žiadal by som od nich, aby našli recept na to, aby sme mali jednotný 

postup a jeden klub, resp. jednu strešnú štruktúru, ktorú budeme podporovať, aby sme 

dosiahli lepšie výsledky. Mal som jeden vstup. Ďakujem kolegovia. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja mám konkrétnu otázku na jednu položku 

rozpočtu, týka sa to Angels Arény, kde je vyčlenený 1,45 milióna Eur. Prvá otázka by 

bola, že vie mi niekto povedať, na čo konkrétne budú tieto peniaze použité? Druhá vec 

je taká možno úvaha, keďže sme mali aj spoločné stretnutie ohľadom Želiarskej, ak sa 

nemýlim a výstavby novej haly a vieme, že za porovnateľnú sumu viac-menej môžme 

postaviť novú halu, či naozaj je potrebné teraz, poviem tak, minúť 1,4 milióna na 

opravu nejakej stariny a či radšej neuvažovať, že postaviť niečo na Zelenej lúke s tým, 

že samozrejme Angels Arénu udržať v takom stave, aby bola prevádzky schopná a 

slúžila ako tréningová hala. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Tá starina je kultúrna pamiatka a potrebujeme sa 

o ňu postarať, lebo tak ako vyzerá, sa v nej fungovať nedá, na druhej strane v rámci 

Pamiatkového úradu sme už piatykrát zasa museli pristúpiť k nejakej obmene, lebo 

nesúhlasili s tým, čo sme už prezentovali a myslím, že pán poslanec tam bol, nie som si 

teraz istý. Nepôjdeme do riešenia takého, aké som chcel, že prístavba a podobne, všetko 

sa rieši v rámci objektu, plus to, čo sa v minulosti nehovorilo, nejaká drobná 

architektúra v rámci samotnej Angels Arény, teda v rámci verejného priestoru okolo 

Angels Arény, lebo ten priestor je naozaj nevhodný ako vyzerá, čiže cieľom je, 

nebudeme navyšovať kapacity, všetky šatne, všetko to zázemie musí ostať v budove, tí 

pamiatkari navrhujú riešenia, ktoré by sme išli s investíciou do nebies, by nám veľmi 

predražilo, takže zázemie ostáva tam a urobia sa tie úpravy, ktoré potrebujeme, aby hala 

mohla fungovať, ale aj bola multifunkčná, aby nebola len čisto napr. na ten basketbal, 

ktorý tam dnes sa hraje. Je možné sa nám podarí minúť menej peňazí, ako je tam 

projektované, ale na tej štúdii alebo na tých projektoch, to by vedel môže pán riaditeľ 

povedať, sú tam nejaké drobné zmeny a nevieme dnes presne povedať, kde sa finančne 

dostaneme a áno snažíme sa dať väčšiu energiu a dôraz do novej  haly, či to už bude troj 

alebo štvorhala a kde presne bude, uvidíme a Želiarska pre tých, ktorí nevedia, bolo 

rokovanie so spoločnosťou Innogy, ktorá prišla s projektom, ktorá istým spôsobom aj 

ponúka tri rôzne zdroje financovania, či sú to splátky alebo či to sú rôzne, nejaká 

koncesia a podobne. Prišli so štúdiou, kde si vedia predstaviť aj nejakú energetickú 
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úsporu, tento projekt máme na stole, je v takom štádiu, že rozpracovaný a je naozaj tam 

otázka, lebo sú tam 2 varianty. Jedna je zbúrať starú halu, urobiť novú telocvičňu alebo 

využiť zázemie starej telocvične a urobiť. Sú to dve štúdie, dve pohľady, ktoré ponúklo 

Innogy. Hľadáme s nimi najvhodnejšiu cestu. My netvrdíme, že to bude realizovať 

Innogy, ale každopádne máme možnosť tú Želiarsku urobiť veľmi slušným a pekným 

spôsobom a zároveň ušetriť kopec energie aj na samotnej základnej a materskej škole. 

Neviem, čo som nepovedal, pán riaditeľ v rámci možno... 

 

p. Čop, riaditeľ MMK: Všetko. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tak toľko asi k tomu, čo sa pýtal pán poslanec Lörinc. 

S faktickou p. Ihnát a pán poslanec Špak. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobre, ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Ešte 

mne ste neodpovedal, skúste odpovedať vlastne na tie autovraky a čo mesto vlastne v tej 

veci robí, či sú nejaké peniaze vyhradené na to, aby sme pozemky nejaké kúpili abo 

niečo, čiže ako ďalej s autovrakmi. Tu nás to z veľkých mestských častí určite zaujíma, 

ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Už tak unavili, že už niektoré veci mi unikajú. Pán riaditeľ, 

prosím. 

 

p. Čop, riaditeľ MMK: Mesto zatiaľ nemá parkovaciu plochu ani zmluvu s partnerom, ktorý 

by poskytoval túto službu. Momentálne prechádzame s potencionálnymi partnermi 

lokality, kde by sa takéto parkovisko dalo vybudovať s tým, že vlastne zadanie je, aby 

to parkovisko malo nejakých 100 - 120 parkovacích miest, čiže prechádzame jednotlivé 

alternatívy a je to cieľom, aby sme to v priebehu tohto roku mali vyriešené a mohli sme 

sa pustiť do tejto problematiky. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Jakubov. Nech sa páči. 

 

p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Pán kolega Gibóda, neviem či ste si nevšimli, 

ale poslanec Jakubov nedal žiaden pozmeňujúci, návrh ani nejakú zásadnú pripomienku, 

ja som len spomínal formu využívania eurofondov a to že ma odkazujete na článok z 

roku 2018 prepáčte, ale aj predminulom volebnom období boli výzvy dopĺňané v 

poslednom roku, kedy sa dali ešte podávať a to bol rok 2019. Pán kolega Dlhý mi to 

vysvetlil, že tieto výzvy neboli, ale to nič nemení veci, že možno mohli byť alebo nie, 

ale to nechcem rozoberať, ale samozrejme je potrebné sa o to uchádzať, ak sú takéto 

výzvy. Ale chcel som sa ozvať ešte k niečomu inému, pán primátor tu spomínal, že 

vzhľadom na prijatie nových zákonov Národnou radou, na návrh tejto vlády neboli 

realizované žiadne refundácie. Ak sa nemýlim mesto Košice dostalo nejakú informáciu, 

že na školstvo dostane zhruba 4 mil. Eur alebo nie? Nič takéto? A prosil by som o 

stanovisko pani Kažimírovú, pretože pokiaľ viem, takéto informácie mali ich, čiže niečo 

sa refundovať malo a ak takéto prostriedky boli oznámené, či sú vôbec zahrnuté v 

rozpočte, lebo som to nikde nenašiel a ja viem tak, že boli oznámené mestu, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Takže vám odpoviem. Jedná sa o štandardný postup každý rok, 

niekedy v okolí prelomu februára - marca sú ešte elokované ďalšie prostriedky na 

školstvo, v tomto roku to bude suma niekde okolo 1,3 milióna Eur, ono sa vždy s tým 

ráta, ale to je na všetkých 89 škôl, kde sa to musí ešte v rámci normatívu prerátať, 
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vyjednať so samotnými riaditeľmi a vždy to ide aj v rámci 1. rozpočtovej zmeny, je to 

roky rokúce takto zaužívané o prerábaní. Pani Kažimírová kýve hlavou, že áno, alebo 

povie... 

 

p. Kažimírová, vedúca ekonomického oddelenia: Môžem tie sumy len trošku upresniť. My 

máme v rozpočte teraz na školstvo štátne dotácie vo výške 32,8 milióna a z februára už 

máme list z okresného úradu, kde nám oznamujú, že ten normatív po prepočítaní počtu 

žiakov k 15. septembru 2019 sa teda upravuje a dotácia na rok 2020 je samozrejme 

vyššia, lebo tá suma, ktorá je teraz v návrhu rozpočtu zahrnutá, je suma z roku 2019, 

pretože tá aktuálna v čase, keď sa tvoril rozpočet sa ešte nevedela. Dnes je to na úrovni 

nejakých 36 mil. Eur. Dobre hovorím? Áno, okolo 36 mil. Eur a v marci budú kolegyne 

zo školstva aktualizovať rozpočet o túto sumu, pretože potrebujú celý ten balík peňazí 

rozpísať na jednotlivé školy a ten proces vyjednávania so školami trvá nejakú dobu, 

kým to rozpíšu úplne na drobné na všetky školy a je to vyše 100 zariadení, takže preto 

je to časovo náročné a preto sa tá zmena zapracováva až k 31. marcu. Tento proces sa, 

ako povedal pán primátor, každý rok opakuje. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Do diskusie sa nik nehlási, návrhová komisia 

mala nejakú požiadavku. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Kolegyne, kolegovia 

rokujeme síce dlho, ale pri tomto bode bolo podaných aj dosť veľa návrhov. Pani 

poslankyňa Iľaščíková ešte jeden svoj návrh prepisuje, preto by som chcel požiadať, pán 

primátor, kvôli zosumarizovaniu, keby ste mohli vyhlásiť prestávku. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Určite áno, pretože aj oddelenie ekonomické našlo niektoré vady 

v niektorých uzneseniach, musíme si ich prejsť, aby sme boli v tomto jednotní, 

prípadne, aby som vás mohol ešte informovať, ak tam nájdeme niečo, čo nie v poriadku, 

čiže vyhlasujem prestávku do 16:20 hod., čiže 13-minútovú prestávku. 

- - - prestávka - - - 

 

p. Polaček, primátor mesta: Prezentujte sa tí, ktorí nie ste prezentovaní, aby sme mohli 

pokračovať. Medzitým skúsim zosumarizovať, bolo predložených 12 pozmeňujúcich 

návrhov, na druhej strane, myslím si, že celá debata k rozpočtu i napriek tomu, že bola 

dlhá, ja si to vážim, bola o rozpočte a aj tak mám pocit, že v rámci rozpočtu sme si 

všetci nejakým spôsobom našli kompromisy a konsenze, pretože tie zmeny, ktoré tu sú, 

nie sú také, ktoré by úplne zasahovali do filozofie. Problém je však v tom, že niektoré 

uznesenia, preto sme boli aj dlhšie, majú vady. Ja postupne prejdem, prejdeme niektoré 

a skúsime vyriešiť konflikty, ktoré nastávajú medzi samotnými uzneseniami. Prvý 

konflikt, alebo prvý problém nastáva v uzneseniach, ktoré veľmi podobne navrhli páni 

poslanci Djordjevič a pán poslanec Burdiga, my sme sa bavili, teraz oni o tých 

percentách, ak by sme sa mali baviť o percentách, ja by som vám navrhol nejaký 

kompromis 7 a pol percenta, napr. viem sa vám zaručiť, že na najbližšej zmene rozpočtu 

to tam aj navrhnem, aby to bolo, ale je tam technický problém, ktorý vám vysvetlí pani 

Gayová. Nech sa páči. 

 

p. Gayová, vedúca referátu plánovania rozpočtu a financovania: Skúsim vysvetliť, prečo by 

sme chceli alebo prečo je vhodné, aby sa schvaľoval ten pôvodný návrh teda návrh, 

ktorý sme my predložili, resp. pán primátor. V tých dvoch návrhoch nemáme nič proti 5 

až 10 %, ale jedna administratívna nejaká vec by to bola naša, ale nie o to ide. 
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Vynechané sú tam 2 veci a to sú cudzie peniaze, čo sa týka zábezpek, teda odložené a 

vrátené zábezpeky vyplývajúce z verejného obstarávania, obchodných verejných súťaží, 

verejných súťaží a dražieb v rámci príjmových a výdavkových finančných operácií. 

Toto je tiež potrebné tam dať do tých úprav, sú to cudzie peniaze, ktoré primátor môže 

upravovať a napr. poviem príklad, keď by sme realizovali súťaž na Slaneckú cestu, 

vypísaná je súťaž, zloženie zábezpeky môže byť aj okolo 500.000,- Eur. Traja zložia 

zábezpeku, je to už 1.500.000,- Eur a my na to potrebujeme rozpočet, pretože podľa 

nových predpisov sa musí účtovať na ekonomickú položku aj príjem, aj výdaj, čiže tam 

by došlo k tomu, že by nám to odčerpávalo peniaze. Môže tá zábezpeka byť, 

samozrejme by sme to mohli aj v rámci normálnej zmeny v zastupiteľstve, ale čo keď to 

bude aj v decembri, čo keď bude to, proste mimoriadne, čiže nie je problém, aby to 

primátor schvaľoval. Potom druhá vec je zámerné zmluvy, tie sa schvaľujú pravidelne, 

ak také sú v zastupiteľstve a potom mi už len v rozpočte robíme zmeny, teda 

navyšujeme príjmy aj výdavky. To sú 2 veci, ktoré tam nie sú zahrnuté tých dvoch 

návrhoch pána Burdigu a pána Djordjeviča. A ostatok máme vlastne to, čo oni dali, ale 

v nejakej zjednodušenej forme. 

 

p. Polaček, primátor mesta: A je tu technický problém, nakoľko ste procedurálny návrhom 

ukončili diskusiu, teda vy diskutovať nemôžte a ja nemôžem predkladať návrhy, to mi 

zasa zakazuje zákon. Čiže ja navrhujem taký kompromis, ak by sa pani poslanci 

neurážali, na najbližšom rokovaní otvoríme a doplníme tam tie percentá, ak vám 

vyhovuje, upravme to, aby bolo dobre, keď to nevadí. Dnes sa schváli rozpočet, 

najbližšie dva mesiace sa žiadna veľká zmena neudeje a ak by sa udialo, tak na to sú e-

maily, viem sa vám osobne zaručiť, že vás budem informovať, ale verme, že sa tomuto 

mestu nič vážne neudeje, aby som nemusel vás informovať. Takýto kompromis 

môžeme urobiť, kolegovia si to zapíšu a to navrhneme, nech to tam je v uznesení 

pripravené, bolo by to ideálne. To je prvý problém, ktorý nastal. V rámci druhého 

pozmeňujúceho návrhu, ktorý navrhol pán poslanec Djordjevič, nech sa páči pani 

Kažimírová, či Gayová? 

 

p. Kažimírová, vedúca ekonomického oddelenia: Ten druhý bod, teda je to písmeno po c) sú 

tam 4 body a hovoria o tom, že ma pán primátor písomne informovať zastupiteľstvo 1-

krát štvrťročne o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami mesta podľa jednotlivých 

programov rozpočtu, je to časť alebo povinnosť, ktorá sa už plnila celý minulý rok, bolo 

schválené takéto uznesenie minulý rok, keď schvaľovali rozpočet, čiže ho vlastne 

považujeme za duplicitné a zbytočné, lebo také uznesenie už je, čiže podľa nás je 

bezpredmetné. Tak isto ten 2. bod: písomne informovať zastupiteľstvo o zmenách 

programového rozpočtu vykonaných na základe bodu b) vždy na najbližšom zasadnutí 

zastupiteľstva, tak isto toto uznesenie bolo schválené v decembri minulého roka, čiže 

tiež to považujeme za duplicitu, zbytočne schvaľovať znova. 3. bod: pripraviť návrh 

zmien systému a programovej štruktúry programového rozpočtu mesta s dôrazom na 

zvýšenie transparentnosti rozpočtu pre verejnosť a väčšie zapojenie mestských častí a 

obyvateľov mesta do jeho prípravy, tak tu podľa nášho názoru tá programová štruktúra, 

ktorá aktuálne je, je logická, je zrozumiteľná, nevidíme dôvod na programové zmeny a 

celkom ani nerozumieme o aké programové zmeny by malo ísť, lebo nie sú 

konkretizované. Tak isto, čo sa týka transparentnosti, tak rozpočet sa vždy zverejňuje, je 

dostatočne transparentný, prejednáva sa v komisiách, je zverejnený v zmysle zákona, 

taktiež celkom nerozumieme o akú transparentnosť ide a zároveň hovoríme aj to, že 

pokiaľ by sa zmenila programová štruktúra, tak je problém, pretože my predkladáme 

okrem rozpočtu na nasledujúci rok aj rozpočet na ďalšie 3 roky, kde sa zároveň uvádza 
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aj skutočné plnenie predchádzajúcich troch rokov. To znamená, že vy vidíte v tom 

rozpočte 5 ročný vývoj a ak by sme radikálne zmenili v tomto roku programovú 

štruktúru, tak nevieme potom zachovať tú kontinuitu a nevieme porovnávať jednotlivé 

čerpanie aj v jednotlivých programoch a podprogramov. Čiže keby sme ten systém 

úplne nabúrali, tak vy už neviete porovnávať čerpanie aké bolo v predchádzajúcom 

roku, dvoch-troch, čiže podľa nás tá štruktúra, ktorá momentálne je, je dobrá a nie 

dôvod ju meniť. Posledný bod 4: vypracovať interné pravidlá mesta na používanie 

rozpočtových prostriedkov na reprezentačné a propagačné výdavky, na takto je téma, 

ktorá sa dnes preberala, záverom bolo prijaté uznesenie, že pán hlavný kontrolór má 

urobiť kontrolu čerpania repre výdavkov, takže my smernicu máme, takže podľa nás 

nateraz nie je nutné tú smernicu meniť. Tá smernica vychádza z výnosu ministerstva 

financií a pokiaľ z tej kontroly vzídu nejaké opatrenia, prípadný záver, že ju bude treba 

aktualizovať, tak až vtedy, sme toho názoru, aby sa tá smernica aktualizovala a do tej 

doby navrhujeme počkať. Aha a pán primátor mi pripomenul, že ešte bod 32/2 hovorí 

o tom istom. 

 

p. Polaček, primátor mesta: To je k tomuto druhému pozmeňujúcemu návrhu. Tretí 

pozmeňovací návrh dala pani poslankyňa Iľaščíková s pánom poslancom Lesňákom, 

Stankom, Knapom a Horenským. Tu myslím, že mala vysvetliť pani Kažimírová, je tam 

ďalšia vada? Viete, ony tie vady by neboli, keby sa to riešilo na finančnej komisii, na 

legislatívnej, tam sa všetky tieto veci vedia odstrániť a nie je naším cieľom nejakým 

spôsobom poškodzovať alebo robiť niečo, čo nesúvisí s vaším záujmom. Pani 

Kažimírová, nech sa páči. 

 

p. Kažimírová, vedúca ekonomického oddelenia: Problém je v tom, že tu sa navrhuje z 

projektov EÚ z bežných výdavkov krátiť zo sumy 440.000,- Eur o sumu 140.000,- Eur. 

My tie tieto prostriedky máme naviazané aj v príjmoch, tak ako sú vo výdavkoch, 

hovoril o tom pán Dlhý, že zároveň očakávame z projektov EÚ aj refundácie, sú v 

príjmovej časti rozpočtu, ak by sme krátili výdavky, nutne, logicky nadväzne na to by sa 

mali krátiť aj príjmy. Ak sa skrátia príjmy, tým pádom už nemáte priestor na presun. 

Čiže logicky takéto uznesenie, takýto pozmeňujúci návrh je potom v praxi 

nerealizovateľný, pretože budú nám v bubline visieť vo vzduchu tie príjmy, ktoré by 

tam vlastne nemali byť. Umelo príjmy, ktoré nemajú vlastne viazanosť na výdavky, 

keďže by ste ich týmto uznesením schválili, ich presun. 

 

p. Polaček, primátor mesta: A potom tu máme pozmeňujúci návrh pána poslanca sa Hlinku a 

pána poslanca Hubu, sú totožné, to je návrh číslo 7, alebo ten 2. pozmeňujúci návrh 

pána poslanca Hubu. Ja som poprosil pána poslanca Hlinku, že nakoľko sú úplne 

identické, či by bol taký ochotný sa zriecť svoje nominácie, sú to dva totožné návrhy, 

čiže s jeho súhlasom tento pozmeňovací návrh sťahujeme, ďakujem. A potom je tu 

návrh pána poslanca Horenského, poprosím pána Šveca, vedúceho oddelenia športu, 

aby nám vysvetlil, aký tam on vidí problém. Nech sa páči. 

 

p. Švec, vedúci oddelenia športu a mládeže: Dobrý deň prajem. Tak tu sme mali vlastne návrh 

presunúť z rozpočtu akadémii, ktoré boli v návrhu rozpočtu na 75.000,- Eur pre Good 

Angels Academy a presunúť ich do položky hokejového klubu HK Sršne, ja len aby 

som vysvetlil, my máme vlastne v k tejto podpore zahrnuté tieto dva športy, pretože tam 

vlastne v súčasnosti 3 kluby spĺňajú štrukturálne ten systém akadémii a to je v 

basketbale je to Young Angels Academy, v hokeji to bolo doteraz HC Košice a v 

súčasnosti máme tu ďalší klub HK Sršne, ktorý tiež štruktúrou spĺňa tieto kritériá, čo sa 
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týka počtu športovcov zapojených v týchto jednotlivých športoch a v kluboch a počet 

zapojených družstiev do súťaží, tak porovnanie basketbal a hokej v týchto dvoch 

kluboch je približne rovnaký, fifty fifty, tzn. že pre toto prerozdelenie na tie akadémie, 

teda o pomere 1:1, 75 tis. pre basketbal a 75 tis. na hokej, no a v tej položke, teda 75 tis. 

pre hokej, znova tak isto také pomerné prerozdelenie, pretože tam znova počet 

zapojených družstiev v HC Košice a počet zapojených družstiev HK Sršne pomerovo to 

teda vychádza plus mínus tak, že HK Sršne 10 tis. a pre HC Košice 65 tis.. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Samozrejme, tento návrh nemá vadu, len vysvetľujeme, prečo to 

rozdelenie je také. To bol návrh pána Horenského. Potom je tu návrh pána poslanca 

Hubu, ktorý hovorí o tom, aby sa prerozdelilo krytie plavárni 60 tis. pre MM – mestskú 

plaváreň, 40 tis. pre kúpaliská a v bode b) tuším hovorí o tom, aby sa do apríla alebo do 

istého termínu rokovalo o tom, ako ďalej a aby sme informovali mestské zastupiteľstvo. 

7. návrh bol návrh pána poslanca Hubu, v prospech ktorého sa pán poslanec Hlinka 

vzdal a teda ostane nám toto uznesenie. Ôsme, pozmeňujúci návrh bol návrh pána 

poslanca Burdigu, ktorý je takmer totožný s pánom poslancom Djordjevičom, vysvetlila 

pani Gayová akú má vadu. 9. návrh je návrh pána poslanca Petrovčika, ktorý hovorí o 

tom, že pre Mestskú krytú plaváreň nie je 60.000,- Eur do toho apríla, ale 180.000,- Eur 

a berie to z rôznych položiek. 10. pozmeňujúci návrh je návrh pána poslanca 

Rovinského, ktorý hovorí: po 1. dotácia pre Maratónsky klub bude viazaná organizáciou 

MMM, o tom hovorí VZN č. 190 je to explicitne povedané, je to je to duplicita toho, čo 

tam je, čiže je to zbytočné, ale OK je to tam, ale čo sa týka tej 2. časti, pán poslanec 

Rovinský, nehovoríte o tom, že v programe 2 Mesto kultúry riešiť rekonštrukciu 

pamätníka a riešenie osadenie znakov, máme za to, že to celkom nesúvisí s rozpočtom 

ad.1, ad.2 my máme dnes vyčlenené finančné prostriedky na to, aby sme osadili 

informačnú tabuľu, ktorá bude vysvetľovať všetky historické súvislosti s týmto 

pamätníkom. Treba vedieť ešte jednu vec, že ak tu bol v minulosti bývalým vedením na 

tento pamätník rekonštruovaný, boli tam uzavreté rôzne zmluvy a týmto uznesením 

jednoducho sa dostaneme do konfliktu so zmluvami, ktoré sú stále platné, na ktoré ma 

upozornili kolegovia a jednoducho stane sa toto uznesenie, bude v rozpore s týmito 

zmluvami, čiže dávame túto vec na vedomie. Ďalší 11. pozmeňovací návrh bol návrh 

pána poslanca Liptáka, kde má toto uznesenie vadu, ktoré hovorí o tom, resp. tú vadu 

môže vysvetliť pani Gayová. Nech sa páči, pani Gayová. 

 

p. Gayová, vedúca referátu plánovania rozpočtu a financovania: Čiže to znamená, zmeniť 

výšku výšku 20 tis. na Fond zdravia, čiže dotácie podľa VZN na sumu 35 tis., tak 

jednak nevieme, čo je podprogram jedna ...to bolo myslené dopravný prostriedok, 

60.000,- Eur? Ktorý? V programe? Podprograme 1? Nie je to tu presne uvedené. Zrejme 

program 10? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Každopádne má vadu. 

 

p. Gayová, vedúca referátu plánovania rozpočtu a financovania: No dobre, ale... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nie je vykonateľné, lebo... 

 

p. Gayová, vedúca referátu plánovania rozpočtu a financovania: Neodporúčame z našej 

strany, z hľadiska finančnej v tom zmysle, že 20.000,- Eur bolo vždy historicky najviac 

a napr. za rok 2019 všetky tieto subjekty dokopy, neviem presne koľko ich bolo, z 

20.000,- Eur vrátilo, resp. nedočerpalo takmer 5.000,- Eur a čerpanie na tejto položke je 
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15 tis., čiže navyšovať na 35 tis. nevidíme ako zatiaľ opodstatnené. (pozn.: diskusia 

mimo záznam) Áno, ale tých požiadaviek vždy je viac, ako je reálne zaradiť do 

rozpočtu a to nielen v tejto položke. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, navrhujem, ak sa vieme dohodnúť, kľudne vieme 

zmenou programového rozpočtu sadnúť s fondom a povedať si, čo ďalej prijať. Toto nie 

je taká suma, že by sme ju nevedeli v rozpočte 10 tis. Eur nájsť, v minulosti to bolo 15 

teraz bolo 20, navrhujete asi 30 tis., ak teda tomu správne rozumiem? 35. Dajme to na 

apríl, urokujme s nimi, ako teraz vracali a hlavne je tu problém tým, že nehovoríte 

presne skadiaľ to zobrať, čiže to uznesenie má vadu a bude komplikované ho potom aj 

uplatniť. 12 je pozmeňujúci návrh pani poslankyne Iľaščíkovej, nech sa páči, tam je tiež 

vada, nech sa páči kolegyne. (pozn.: diskusia mimo záznam) To je obdobný prípad ako 

v 11, kedy uznesenie hovorí čo urobiť, ale nie skadiaľ to presne zobrať. Nie je tam 

program, podprogram, položky, podpoložky, základné identifikátory, ktoré jasne 

hovoria, z ktorého, v ktorej časti programu to zobrať. Program 10 príliš veľký a my, 

keď schválime rozpočet, my už nemôžme odobrať len tak zniekadiaľ. Proste tam to nie 

vyprecizované. Hej a vlastne v jedenástke je ten istý problém u pána poslanca Liptáka. 

Toľko možno ku vysvetleniam v rámci uznesení, čiže po konzultácii aj s kolegyňami, aj 

s návrhovou komisiou bez vady sú a potom, ako aj pán poslanec Hlinka stiahol svoj 

návrh, sú návrhy pána poslanca Hubu, ktoré vyšli aj z finančnej komisie, sú presné, sú 

vyprecizované, sú to týkajúce sa plavárne a úprava tej textovej časti, ktorá precizuje 

informáciu na čerpanie finančných prostriedkov mestskými časťami z rozpočtu mesta. 

Pán poslanec Horenský jeho uznesenie je v poriadku, aj keď pán vedúci oddelenia 

športu vysvetlil, akým spôsobom sa to delilo proporcionálne, aby tie pravidlá boli pre 

všetkých rovnaké. Ostatné sme okomentovali tak, ako som ich vysvetlil. Odovzdám 

slovo návrhovej komisii, nech sa páči. Rozprava nemôže pokračovať, nakoľko ste sami 

ju uzavreli. 

 

(pozn.: diskusia mimo záznam) 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ja to mám písomne, môžem ešte tú 12 vidieť? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrhová komisia, môžte vysvetliť v 12, čo tam chýba? 

Vyprecizovanie tej poslednej časti, prečo to uznesenie nie je v poriadku. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Máme za to, že pani poslankyňa určila 

neurčito krytie, je z kapitoly Programu 10, to ste neurčila položkou, z ktorej chce kryť a 

pri všetkých ostatných návrhoch postupujeme štandardne tak, že určujeme, ktoré 

položky, ... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento výber nepatrí do mojej právomoci. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: (pozn.: diskusia mimo záznam)  

... ale nevylučuje sa. Môžem poprosiť pani Iľaščíkovú, aby prišla podpísať svoj návrh, 

lebo ho nepodpísala. Chcem sa opýtať, či pán Djordjevič ten 1. návrh teda trvá na tom, 

či ho nestiahol, všetky ostatné, okrem pána Hlinku sú v hre. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán Hlinka stiahol, pretože je totožný a súhlasí s tým, ktorý 

predložil pán poslanec Huba. 
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p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Dobre. Pani Iľaščíkovú poprosím. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Poprosím návrhovú komisiu, aby dôrazne vysvetlila o koho návrh 

sa jedná. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Pristupujme 

k hlasovaniu. 1. hlasovanie bude o návrhu pána Djordjeviča. Prosím, aby ste počúvali 

návrh uznesenia. (pozn.: diskusia mimo záznam) 

 

p. Polaček, primátor mesta: U pána Djordjeviča bol procedurálny návrh, ktorý hovorí o tom, 

že tie 4 body sa budú čítať každý po jednom. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Áno. Takže návrh uznesenia: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice po B) splnomocňuje 

primátora mesta podľa ustanovení § 11, ods. 4 písmená b) zákona č. 369 z roku 1990 

zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 14 ods. 1 zákona 

č. 583/2004 zb. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, vykonávať zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2020 

rozpočtovým opatreniami, ktorými sú: za 1.) poskytnutie účelovo určených prostriedkov 

v plnej výške zo štátneho rozpočtu, z fondov Európskej únie, iných prostriedkov zo 

zahraničia a z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, ktoré sú poskytnuté na 

konkrétny účel.“ To je bod číslo 1. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Hlasujeme o návrhu pána poslanca Djordjeviča, nech sa páči. 

 

Hlasovanie č. 24 - za: 14, proti: 3, zdržali sa: 16 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh neprešiel. Pripravte 2. návrh pána poslanca 

Djordjeviča. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže bod číslo 2: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov splnomocňuje 

primátora mesta na poskytnutie finančných darov v plnej výške, ak darca určí konkrétny 

účel daru a iných darov neprevyšujúcich sumu 20.000,- Eur v jednotlivom prípade.“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Hlasujeme o 2. návrhu pána poslanca Djordjeviča. 

 

Hlasovanie č. 25 - za: 11, proti: 4, zdržali sa: 18 

 

p. Polaček, primátor : Tento návrh neprešiel. Pripravte 3. návrh pána poslanca Djordjeviča. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže bod č. 3: „Mestské zastupiteľstvo 

v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov splnomocňuje primátora mesta 

Košice vykonávať zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2020 po 3.) presuny 

prostriedkov v príjmovej časti schváleného rozpočtu, pričom sa celková výška príjmu 

rozpočtu mesta nezmení.“ Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujeme o 3. návrhu pána poslanca 

Djordjeviča. 
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Hlasovanie č. 26 - za: 8, proti: 3, zdržali sa: 20 + p. Blanár 

 

p. Polaček, primátor mesta: Prečítajte 4. návrh, prosím. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže posledný návrh z tohto 

predloženého návrhu: „Mestské zastupiteľstvo Košice podľa príslušných právnych 

predpisov splnomocňuje primátora mesta vykonávať zmeny rozpočtu v priebehu roka 

2020 a to presuny prostriedkov do výdavkovej časti schváleného rozpočtu v rámci 

jedného programu do výšky 10 %, pričom sa výška rozpočtovaných výdavkov nemení a 

medzi jednotlivými programami do výšky 5 %, pritom limitom je celková suma 

príslušného programu, v rámci ktorého sa presun alebo z ktorého sa presun vykonáva.“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujeme o 4. návrhu pána poslanca 

Djordjeviča. 

 

Hlasovanie č. 27 - za: 13, proti: 3, zdržali sa: 16 + p. Blanár 

 

p. Polaček, primátor mesta: Máme nejaký technický problém? Druhé hlasovanie nefunguje 

pánovi poslancovi Blanárovi. Pán poslanec Blanár chce zaznamenať do zápisnice svoje 

hlasovanie? Pán poslanec Blanár „sa zdržal“ posledné 2 hlasovania. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ešte jedna otázka od návrhovej komisie. 

Máme 2. návrh pána Djordjeviča a požaduje sa taktiež hlasovanie samostatne o tých 

bodoch? Ako celok? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Áno, tu to bolo vtedy myslené len na tamto jedno. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Dobre, ako celok bude prečítané. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Áno, ako celok a tu som oznámil tie technické problémy, ktoré sú 

v tom uznesení. Technické zariadenia boli opravené? Môžeme. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže ďakujem za slovo. Návrh pána 

Djordjeviča č. 2: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 4 ods. 2 Štatútu mesta 

Košice žiada primátora mesta Košice za 1.) písomne informovať zastupiteľstvo 1-krát 

štvrťročne o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami mesta podľa jednotlivých 

programov rozpočtu; po 2.) písomne informovať zastupiteľstvo o zmenách 

programového rozpočtu vykonaných na základe bodu b) vždy na najbližšom zasadnutí 

zastupiteľstva; za 3.) pripraviť návrh zmien systému a programovej štruktúry 

programového rozpočtu mesta s dôrazom na zvýšenie transparentnosti rozpočtu pre 

verejnosť a väčšie zapojenie mestských častí a obyvateľov mesta do jeho prípravy; po 

4.) vypracovať interné pravidlá mesta Košice smernicu na používanie rozpočtových 

prostriedkov na reprezentačné a propagačné výdavky, náklady. Termín do 23. apríla 

2020. Bod C) pôvodného uznesenia bude v prípade schválenia tohto doplňujúceho 

návrhu označený ako bod D).“ Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Hlasujeme o návrhu pána poslanca Djordjeviča. 

 

Hlasovanie č. 28 - za: 15, proti: 1, zdržali sa: 17 
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p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol.  

Nasleduje pozmeňujúci návrh pánov poslancov Lesňáka, Stanka, Knappa, Horenského, 

ktoré predložila pani poslankyňa Iľaščíková a jedná sa o tie eurofondy, ktoré chceme 

krátiť. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže ďalší návrh od skupiny 

poslancov: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle zákona o meste Košice a 

Štatútu mesta Košice schvaľuje pozmeňujúci návrh Programovému rozpočtu mesta 

Košice na rok 2020 takto: po A) schvaľuje Program 8: Plánovanie, management 

a kontrola, podprogram 7, názov podprogramu Príprava projektov z EÚ fondov a 

podpora strategického rozvoja, bežné výdavky ekonomická klasifikácia 630, poradové 

číslo položky 1, názov položky: Zber, príprava rozvojových projektov, navrhované 

výdavky mestom 440.000,- Eur, navrhované výdavky pozmeňujúcim návrhom 

300.000,- Eur. Rozdiel: mínus 140.000,- Eur. Program 2: Mesto kultúry a športu, 

podprogram 9, názov programu: Podpora športu a mládeže, bežné výdavky, 

ekonomická klasifikácia 640, poradové číslo položky 1, názov položky: Koncepcia 

športu, VZN číslo 190, navrhované výdavky mestom 460.000,- Eur, navrhované 

výdavky pozmeňovacím návrhom 600.000,- Eur. Rozdiel: plus 140.000,- Eur. Program 

5: Doprava, podprogram 1, názov podprogramu: Dopravná infraštruktúra, bežná údržba 

komunikácií, bežné výdavky, ekonomická klasifikácia 640, poradové číslo položky 1, 

názov položky: Oprava dlažby, špárovanie Hlavnej a iné. Navrhované výdavky mestom 

500.000,- Eur, navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom 430.000,- Eur. Rozdiel: 

mínus 70.000,- Eur. Navrhovaný rozdiel sa preúčtuje Program 2: Mesto kultúry 

a športu. podprogram 9, názov podprogramu: Podpora športu a mládeže, bežné 

výdavky, ekonomická klasifikácia 640, poradové číslo položky 5, názov položky: 

Podpora mládežníckeho futbalu, VZN 190, navrhované výdavky mestom 230.000,- Eur, 

navrhované výdavky pozmeňovacím návrhom 300.000,- Eur. Rozdiel: plus 70.000,- 

Eur.“ Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Budeme hlasovať o návrhu pani poslankyne Iľaščíkovej, 

upozorňujem, že toto uznesenie ma jednu vážnu vadu a zasahuje do čerpania 

eurofondov. Nech sa páči, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 29 - za: 15, proti: 3, zdržali sa: 14 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol.  

Nasleduje pozmeňujúci návrh pána poslanca Horenského. Nech sa páči, návrhová 

komisia. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh pána poslanca Horenského, 

pozmeňujúci návrh: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje pozmeňovací návrh 

k Programovému rozpočtu mesta Košice na rok 2020, program 2: Mesto kultúry 

a športu, podprogram 9: Podpora športu a mládeže, bežné výdavky, poradové číslo 

položky 6, podpora športu mládežníckej akadémie basketbal a hokej, VZN číslo 190, 

presunu v rámci tej istej položky a to zníženie dotácie Good Angels na 65.000,- Eur, v 

zátvorke mínus 10.000,- Eur a navýšenie dotácie pre HK Sršne Košice na 20.000,- Eur, 

v zátvorke plus 10 1000,- Eur.“ Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujte o návrhu pána poslanca 

Horenského. 
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Hlasovanie č. 30 - za: 16, proti: 0, zdržali sa: 16 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol.  

Nasleduje návrh pána poslanca Hubu. Nech sa páči. Kolegovia, nie je možné meniť 

uznesenia v priebehu. Boli prečítané, predložené nemôžte chodiť... Zmeniť číslo strany, 

podpísať, dať dátum je v poriadku, ale nie meniť v zmysle uznesenia. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: My sme nemenili nič. Navrhovateľ 

doniesol. Dobre, návrh na uznesenie od predsedu finančnej komisie, pána poslanca 

Hubu znie: Po 1.) návrh Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2020 až 2022 sa 

mení nasledovne: vo výdavkovej časti programového rozpočtu mesta Košice na roky 

2020 až 2022, Program 2: Mesto kultúry a športu, podprogram 8: Športové zariadenia, 

dobudovanie a udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych, aktivita 3: Plavárne 

a kúpaliská v časti bežné výdavky sa text mení nasledovne, ide o financovanie bežnej 

prevádzky plavárni a kúpalísk v meste Košice, nahrádza textom: ide o financovanie 

bežnej prevádzky Mestskej krytej plavárni Košice v sume 60.000,- Eur a o financovanie 

bežnej prevádzky ostatných plavárni a kúpalísk v meste Košice v sume 40.000,- Eur. Po 

2.) návrh uznesenia sa dopĺňa písmenom D), ktoré znie: žiada primátora mesta Košice, 

aby zintenzívnil rokovania s Mestskou časťou Košice - Staré Mesto vo veci 

majetkovoprávneho usporiadania vzťahov týkajúcich sa Mestskej krytej plavárni Košice 

a predložil na najbližšie riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva návrh riešenia 

financovania Mestskej krytej plavárne Košice.“ Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte. 

  

Hlasovanie č. 31 - za: 16, proti: 1, zdržali sa: 16 + p. Blanár 

 

p. Polaček, primátor mesta: Neprišiel tento návrh. Pán poslanec Blanár sa zdržal hlasovania 

predpokladám, áno, čiže dajte do záznamu pána poslanca Blanára a medzitým návrhová 

komisia môže pripraviť ďalší návrh pána poslanca Hubu. Je to funkčné? Dobre, my vám 

neukážeme výsledky, ale overíme si, či pánovi poslancovi to prešlo, tak to vieme 

urobiť? OK, nech sa páči, ideme ďalej. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší návrh na uznesenie od predsedu 

finančnej komisie pána poslanca Hubu znie: „Návrh programového rozpočtu mesta 

Košice na roky 2020 až 2022 sa mení nasledovne: v časti uvedenej pod písmenom A), 

bod 3 písmena c) účelové finančné prostriedky pre jednotlivé mestské časti, druhá 

odrážka znie: bežné výdavky a to na zabezpečenie údržby a opravy miestnych 

komunikácií, údržby a opravy majetku mesta zvereného do správy alebo do nájmu 

mestským častiam a ostatných verejnoprospešných služieb určených výhradne pre 

občanov mesta.“ Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujeme o návrhu pána poslanca Hubu. 

  

Hlasovanie č. 32 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý.  

Nasleduje uznesenie pána poslanca Burdigu, nech sa páči. 
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p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže návrh pána Burdigu: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice po B) splnomocňuje 

primátora mesta Košice povedľa ustanovení § 11 ods. 4 písmena b) zákona č. 369 z 

roku 1990 Zb. o obecnom zriadení a § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Zb. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vykonávať 

zmeny rozpočtu v priebehu nasledujúcich rozpočtových rokov rozpočtovými 

opatreniami, ktorými sú: za 1.) poskytnutie účelovo určených prostriedkov v plnej 

výške zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, iných prostriedkov zo zahraničia, z 

rozpočtu iného subjektu verejnej správy, ktoré sú poskytnuté na konkrétny účel; po 2.) 

poskytnutie darov v plnej výške a ak darca určí konkrétny účel daru a iných darov 

neprevyšujúcich sumu 5.000,- Eur v jednotlivom prípade; po 3.) presuny prostriedkov 

príjmovej časti schváleného rozpočtu, pričom sa celková výška príjmov rozpočtu mesta 

nezmení; po 4.) presuny prostriedkov vo výdavkovej časti schváleného rozpočtu v rámci 

jedného programu do 5 %, pričom sa výška rozpočtovaných výdavkov nemení a medzi 

jednotlivými programami do 5 %, pritom limitom je suma celého programu, v rámci 

ktorého sa presun alebo z ktorého sa presu vykonáva.“ Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ja len pripomínam, že práve toto obmedziť, 

práve pomoc mestským častiam v rámci rozpočtových opatrení ako to bolo urobené na 

konci roka, nech sa páči, prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 33 - za: 19, proti: 2, zdržali sa: 14 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, nasleduje uznesenie pána poslanca Petrovčika, nech 

sa páči. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh pána poslanca Petrovčika, 

pozmeňujúci návrh: „Návrh k návrhu programového rozpočtu mesta Košice na roky 

2020 - 2022 sa mení nasledovne: Program číslo 7: Služby občanom, podprogram číslo 

5: Mestské časti, zvýšiť bežné transfery pre Mestskú časť Košice - Staré Mesto na 

prevádzku Mestskej krytej plavárne plus 180.000,- Eur, Program číslo 10: Podporné 

činnosti, podprogram 1: Správa obecného úradu, aktivity 1 a 2, znížiť bežné výdavky -

80.000,- Eur, Program číslo 2: Mesto kultúry a športu, podprogram číslo 8: Športové 

zariadenie, dobudovanie, udržiavanie infraštruktúry pre šport a oddych, bode 3: 

plavárne a kúpaliská, financovanie bežnej prevádzky plavární a kúpalísk v meste 

Košice, znížiť bežné výdavky mínus 100.000,- Eur.“ Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Hlasujeme, nech sa páči. 

 

Hlasovanie č. 34- za: 22, proti: 1, zdržali sa: 9  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje ďalší pozmeňujúci návrh, nech sa páči. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh pána poslanca Rovinského, 

Pozmeňujúci návrh: „Po 1.) dotácia pre Maratónky klub je viazaná výlučne na 

organizáciu Medzinárodného Maratónu Mieru a aby bola následne vyúčtovaná. Po 2.) 

Program 2: Mesto kultúry, podprogram 5: Pamätník sovietskej armády, oprava, 

rekonštrukcia, okrem osadenia znakov komunizmu, v zátvorke pod tými znakmi boli 

mnohí občania zavlečení do ZSSR a niektorí tam aj zahynuli v zátvorke malenkie 

roboty koniec zátvorky, pod nimi boli občania mesta zavraždení, v zátvorke 1268, pod 
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týmito znakmi bola naša republika okupovaná.“ Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Hlasujme. Nech sa páči, hlasujte. 

 

Hlasovanie č.35 -  za: 0, proti: 1, zdržali sa: 29   

 

p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje uznesenie, pozmeňujúci návrh pod číslom 11, nech sa 

páči. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pozmeňovací návrh pána poslanca Liptáka 

pôvodný, ktorý predložil MZ na základe... pán poslanec Lipták nám doručil opravený 

návrh potom, keď už ho nemohol opravovať. Ja som ho dostal, bola ukončená rozprava, 

ani neupravil, neuviedol... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Musíme si uvedomiť, že nemôžme prijímať opravené, pretože 

o tom je aj diskusia, keď sa predkladajú návrhy, aby ich niekto spripomienkoval 

z poslancov proste tento návrh a to naozaj nie osobné, nebol pripomienkovaný ani tu v 

pléne, lebo sa zrazu zmenil. Ale toto nie je o podpísaní alebo o nejakej vade, čiarkach 

alebo dátumu, o podpise. Rešpektujeme ten rokovací poriadok. Nie je to uznesenie, pán 

poslanec, ktoré by nebolo zvrátiteľné, ja som sa vám povedal, že nie problém a s 

fondom vieme rokovať a dohodnúť financovanie. Toto nie je o tom, že by niekto 

nechcel, ale dodržujeme pravidlá, prosím. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „MZ na základe 

v zmysle zákona paragrafu schvaľuje nasledovné uznesenia: a) mení výšku sumy 

20.000,- Eur na sumu 35.000,- Eur vo Fonde zdravia z podprogramu 10 rozpočtu mesta 

Košice, za b) meniť výšku sumy v podprograme číslo 1 v časti kapitálové výdavky a to 

na nákup dopravného viacmiestneho prostriedku zo sumy 60.000,- Eur na sumu 

45.000,- Eur.“ Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 36 - za: 16, proti: 0, zdržali sa: 19   

 

p. Polaček, primátor mesta: Myslím, že nasleduje posledný pozmeňujúci návrh pani 

poslankyne Iľaščíkovej. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Áno, návrh pani poslankyne Iľaščíkovej: 

„Mestské zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie účelovej dotácii pre Mestskú časť Košice - 

Šaca o sumu 50.000,- Eur, to je sumu 90.000,- Eur na úroveň veľkých mestských častí, 

presun finančných prostriedkov v sume 50.000,- Eur je z kapitoly Programu 10: 

Podporná činnosť do položky v odseku a) bod 3 písmeno c) účelové finančné 

prostriedky pre jednotlivé mestské časti. Mestská časť Košice - Šaca z dôvodu presunu 

kompetencii v zmysle Štatútu mesta Košice na údržbu chodníkov a ciest, v zátvorke cca 

34 km ciest a 6 km chodníkov koniec zátvorky, údržbu zelene cca 22,5 hektára, výmeny 

dlažby v budovách mestského majetku a to v zdravotnom stredisku a v materskej škole, 

ktoré má Mestská časť Košice - Šaca v správe, zvyšná časť finančných prostriedkov 

bude použitá na výmenu odkvapových rúr v zdravotnom stredisku. Celá navýšená suma 

tak ostane použitá majetku mesta.“ Koniec návrhu. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujte, nech sa páči. 

 

Hlasovanie č. 37 - za: 16 + p. Djordjevič, proti: 1, zdržali sa: 16   

 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh neprešiel. Pán poslanec ja viem, že vy chcete, ale čísla a 

rokovací poriadok nepustí. Napíšte na Facebook, že ste sa pomýlil.  

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh uznesenia: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice za A) schvaľuje po 

1.) Programových rozpočet mesta Košice na rok 2020 v zmysle predloženého návrhu a 

v súlade so schválenými pozmeňovacími návrhmi; po 2.) rozdelenie podielu dane z 

príjmov fyzických osôb a podielu dane za psa pre mestské časti nasledovne: v zmysle 

predloženého návrhu; po 3.) účelové finančné prostriedky pre mestské časti nasledovné: 

podľa predloženého návrhu v zmysle schválených pozmeňovacích návrhov; po 4.) 

dotácie v zmysle VZN číslo 190 v zmysle predloženého návrhu; po 5.) použitie 

Rezervného fondu v zmysle predloženého návrhu. Za B) v zmysle schváleného 

pozmeňovacieho návrhu a C) berie na vedomie Programový rozpočet mesta Košice na 

roky 2021 a 2022 v zmysle predloženého návrhu. Súčasťou tohto uznesenia je 

tabuľková časť Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2020 a Programového 

rozpočtu mesta Košice na roky 2021 až 2022.“ Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujeme o celkovom 

návrhu. 

 

Hlasovanie č. 38- za: 30, proti: 2, zdržali sa: 3 

   

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, návrh rozpočtu bol prijatý. Ďakujem pekne. 

- - - 

 

Bod č. 1 

Slovo pre verejnosť  

 

p. Polaček, primátor mesta: Dámy a páni, o 12. hodine sme mali nastaviť, aby sme rokovali o 

bode číslo 1. Slovo pre občana tým, že to rokovanie trvalo od 11:00 alebo od 10:00 

doteraz, mali by sme pristúpiť k bodu Slovo pre občanov, ale skôr, ako to urobíme sa 

spýtam, či tu občania sú, ktorí chceli vystúpiť. Bol tam pán Plavčan, bola tam pani 

Paľová, pán Ščavnický, pán Holečko, neviem, ak tu sú, len dvihnite ruku. Už vás vidím. 

OK. Dámy a páni, rokovací poriadok hovorí, že po 12. hodine nasledujúci bod je bod 

číslo 1. Prezentovali sa nám piati uchádzači o Slovo pre verejnosť, teda otváram bod 

číslo 1 v zmysle § 36a Rokovacieho poriadku. Ako prvý sa prihlásil do programu pán 

Ing. Ján Plavčan v rámci témy: Význam a účinnosť dozorných rád pre...neviem to 

celkom prečítať, sa ospravedlňujem. Nech sa páči pán Plavčan, mikrofón je váš. Aha 

pardón, pán Plavčan tu nie je, stráca poradie. Ako druhá je pani doktorka Jarmila 

Paľová, tu nie je. Ona chcela vystúpiť s témou: Nespokojnosť s vedením mesta 

a odpadom. Ako tretí chcel pán inžinier Eugen Ščavnický v rámci participácie 

verejnosti na obnove Mlynského náhonu. Nie je tu. Ako štvrtý chcel vystúpiť pán Ing. 

Jozef Holečko v rámci výberového konania na riaditeľa Dopravného podniku mesta 

Košice, aj keď ideálne, ak chcete k tomuto, bolo možnosť sa prihlásiť, nielen tu pri 

Slove pre verejnosť, ale vystúpiť možno priamo v tom bode, ak chcete konkrétne, tam 
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by sa to určite hodilo viac, ak poslanci rokujú o dopravnom podniku, ale ak chcete, nech 

sa páči, môžte vystúpiť v tomto bode, máte 5 minút, nech sa páči. 

 

p. Holečko, obyvateľ mesta: Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 

vážení občania, pán Polačko. Dovoľte mi, aby som sa podelil s vami, tak ako som sa 

podelil už včera s niektorými poslancami o výberovom konaní v Dopravnom podniku 

mesta Košíc, ktorého garantom a vyhlasovateľom bolo mesto Košice. Určite ste čítali aj 

v médiách aké toto výberové konanie prebiehalo, aké bolo. Dovolím si povedať, že to 

bolo historicky najnetransparentnejšie výberové konanie, ktoré nieslo znaky trestnej 

činnosti spáchanej na chránenej osobe, pretože mám viac ako 60 rokov. Došlo totižto k 

cielenému podvodu a preto sa cítim ako nie neúspešný, ale podvedený uchádzač, čo 

som aj prejavil vo svojom maily a vysvetlil som spôsob vykonania podvodu, pretože 

tomu rozumiem. Z toho dôvodu, že som špecialista na boj proti korupcii a praniu 

špinavých peňazí. Domáhal som sa nápravy protiprávneho stavu u pána Polačka, 

domáhal som sa nápravy protiprávneho stavu od riaditeľa mesta, riaditeľa magistrátu 

mesta. Až na zásah médií došlo k tomu, že ma vrátili späť na neverejné vypočutie. Po 

túto časť určite máte vedomosti z médii ako sa títo dvaja páni z vedenia mesta ohrádzali 

Transparency International a pritom netvrdili pravdu, toto im vyvrátili samotní novinári. 

Teda, čo sa dialo potom. Na neverejnom vypočutí, pred konaním neverejného 

vypočutia, prišiel riaditeľ magistrátu a osobne rozprával s výberovou komisiou. 

Podotýkam, že riaditeľ magistrátu bol aj predseda komisie trojčlennej, tzn. o 

kandidátoch, ktorí postúpili, rozhodli dvaja ľudia v trojčlennej komisii, ktorí sú závislí 

jednak pracovne na sebe a v každom prípade, sú predpojatí. Predpojatosť znamená 

zaujatosť alebo dôvodné pochybenie o tom, že niekto nemusí byť nestranný. Takže toto 

došlo v 1. komisii. Dvaja ľudia v podstate rozhodli o tom. 100 stopercentne viem, že ani 

jeden z vás nevie, kto sa vôbec prihlásil, okrem tých troch a mňa štvrtého do 

výberového konania. Tomu sa hovorí transparentnosť, že to dnes nie sú známe mená, že 

mne je oznámené, že bol lepší uchádzač, ktorý presnejšie spĺňa predpoklady, pritom 

nehovorí, aké predpoklady, pritom nehovorí koľko bodového hodnotenia som získal, ani 

aké poradie bolo v skutočnosti urobené a to ani po vybratí kandidáta pánom 

primátorom, ktorého predstaví na rokovaní dnešného alebo zajtrajšieho mestského 

zastupiteľstva. Vážení, nebudem to rozvádzať, cítim sa podvedený, ale chcem vám 

povedať, že urobím všetko pre to, vrátane právnych krokoch, aby som odstránil v meste 

takéto netransparentnosti, neotvorenosti a podrazy súvisiace so zneužívania moci 

verejného činiteľa, prípadne aj s diskrimináciou jednotlivých uchádzačov. Paragraf a 

Trestný zákon 375 hovorí o poškodzovaní cudzích práv, ja sa cítim poškodený a verím, 

že páni poslanci zvážia či vyberú predstaveného uchádzača, ktorý mimochodom nemá 

ani deň praxe v doprave, ani deň praxe, nevie riadiť dopravné procesy, ja mám 

dvadsaťročnú vrcholovú prax vo vrcholovom vedení, z toho 6 rokov praxe v 

Dopravnom podniku Bratislava. Okrem toho, že som mediátor, teda viem hodnotiť, 

viem vyjednávať, som aj komerčný právnik. Vážení pani poslanci, obraciam sa na vás, 

aby ste zvážili, ako budete rokovať. Najslušnejšie by bolo zvrátiť proces celý späť a 

urobiť opakované výberové konanie s ľudmi, ktorí na to odbornosť, tzn. vybrať z 

dopravného podniku ľudí, vybrať z Vysokej školy dopravnej zo Žiliny a nie ľuďmi, 

ktorí absolútne nerozumejú doprave. Ja vám ďakujem za pozornosť, som presvedčený, 

že budete hlasovať podľa najlepšieho vedomia a svedomia tak, ako ste sľúbili . 

Ďakujem a predpokladám, že preto, že pánu primátorovi som dneska aj mailoval, aj 

požiadal som ho, aby stiahol bod programu, predpokladám, že tak urobí. Ďakujem 

pekne. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán Holečko, len jedna vec. Výberová komisia tá 

prvá bola totožná so všetkými inými predchádzajúcimi výberovými konaniami, či to bol 

Bytový podnik, K13 atď., či to bola trojčlenná, ktorá istým spôsobom hovorila, 

pripravovala podklady, či ste alebo nie ste vybraný, namietali ste kolo, urobil som 

všetko pre to, aby neboli žiadne pochybnosti a vrátil som vás naspäť nadmieru tých 

pravidiel, ktoré boli určené do výberového konania. Ja vám rozumiem, vždy pri každom 

rozhodovaní, pri každom procese sú ľudia, ktorí sa cítia možno neprávom alebo 

porazeným alebo ľudia, ktorí neboli vybraní, nebolo im dané to, čo žiadali a na druhej 

strane sú tí, ktoré uspeli. Je to, ste právnik teraz zastupujete jednu stranu a jedna strana 

je spokojná a druhá strana môže byť nespokojná. Vždy sú 2 strany. Neuspeli ste, naozaj 

to nie žiadna tragédia a verím, že vám šťastie a v iných veciach životných bude priať, 

nech sa vám darí a všetko dobré. 

 

p. Holečko, obyvateľ mesta: Dovoľte mi, aby som vám krátko povedal, pán primátor, že ja nie 

som odkázaný na nejaké funkcie, ja som v živote toho dosť dokázal, mám 66 rokov, ja 

som už starší človek, ale jednoducho neúcta k zákonu, ktorá bola v tomto výberovom 

konaní jasne preukázaná aj právnikom Transparency International, neúcta k zákonu sa 

nehodí, aby vedenie mesta robilo takéto prechmaty a pritom povedalo občanom, že sa 

jedná o historicky najtransparentnejšie konanie. No a ja by som vám doporučoval pán 

primátorm, keď budete konkrétne o tomto bode rokovať, dajte minútu ticha... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán Holečko, váš čas vypršal. Ako ďalší 

v poradí, sa ospravedlňujem, ja som niekdy si založil materiál, vystúpi pán Ileš...Havroš 

k téme dane. Sa ospravedlňujem, ak som vaše meno skomolil, je nečitateľne napísané. 

Nech sa páči, máte slovo. 

 

p. Havroš, obyvateľ mesta: Nie som rečník, som prostý človek, ktorý od rána čaká na pána 

Polačka, aby ma vypočul. Som prostý človek, obyčajný murár, ktorý už má akú takú 

skúsenosť životnú, hej. Pán Polaček, som starý človek, za 80 rokov mám aké také 

skúsenosti, hej a za komunistov na Perešu postavil som si dom, na ktorý mi nedal nikto 

ani krivý halier. Teraz pre toto, zvýšili ste daň na 240 %. Som starý človek, mám 

nevestu, ktorá robí kuchárku, ktorej som dal tento dom kvôli tomu, že má 4 deti, hej a 

som po 3. infarkte, po operácii prostaty, možno zajtra sa skončím... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ja som si len pani z daní chcel zavolať, aby som s ňou jednu vec 

mohol odkonzultovať smerom k vám, hovorte ďalej. 

 

p. Havroš, obyvateľ mesta: Počkajte, vypočujte ma, keď ste ma tu..., ja nepočujem dobre. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, že pokračujte. 

 

p. Havroš, obyvateľ mesta: A prerušujete, ja potom pôjdem preč, nechcete ma vypočuť, čo to 

je za spravodlivosť. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ja len vravím, že som požiadal pani, ktorá má na starosti dane, 

pani Molekovú, aby ku mne prišla, aby som vám potom vedel reagovať, aby som sa s 

ňou vedel poradiť. Dobre? Pani Molekovú mi zvolajte, prosím. 

 

p. Havroš, obyvateľ mesta: Dobre. Teraz, keď ste slušný a človek z dediny, napr. ako ja za 

520 korún výplaty, predstavte si, treba odviesť 220 - 230 štátu. Pravda? Teraz za, 
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ďakujem vám, že ste dvihli na autobusy cenu, má 4 deti školopovinné, za ktorých treba 

dať druhých 50,- Eur na autobus, teraz  keď pôjde do obchodu, treba dať 20 % DPH, 

počítajte koľko jej ostalo. Prepočítajte, možno znáte počty, lebo pre vás 0 možno nič 

neznamená a pre mňa veľa. Vy sebe nuly stavate po číslice, k výplate ku všetkému. 

Dajte mne nulu pred tou daňou, ja ich milerád zaplatím. Milerád. Dajte mi totu 0, ktorá 

nič neznamená, pred 240%, ja ju zaplatím. Takoj tu. A vám dajte za 420%-tami či 

240%, zaplaťte vy, vy máte z čeho, vy máte 6 tis. a ja mám horko-ťažko 400,- Eur za 42 

roky odrobených horko-ťažko, ešte tento srp a kladivo som dával dolu, tú, som myslel, 

že komunisti odišli, prišli dobre ľudia, ktorí nám budú riadiť, ktorí niečo dokážu. Vidím, 

že to neni tak, není to to tak a teraz ešte na to, aby sa mohol ja ako-tak dýchať, treba 

predať ten dom, dať na výplatu vašim zamestnancom, lebo vy nemáte z čoho platiť. 

Načo je štát, načo tento štát, ktorý ja platil za nich. No načo? Tretie: tu je od nás 

z Pereša váš poslanec Liba. On je za KDH, je to tak? Áno. No dobre. Keď není za KDH 

on, nezabudol hlasovať, že aby mne zvýšili daň 240 %, no za cirkev zabudol, kde sú 

najväčšie daňové úniky daní, čo vy chcete od prostého smrtníka, čo? Keď najväčšie 

dane v Košiciach, najväčšie neplatiči je cirkev, ktorá vládne polovičku Košicam. Vy 

tieto peniaze odveziete do Vatikánu, najbohatšiemu štátu na svete. Čo to je, kde sme, 

zobuďte sa. Zobuďte sa. Vám neni... tu mesto... no, neni. Vy chcete, aby som tu dostal 

štvrtý? Po operácii prostaty teraz, mám 80 rokov, no toto som nezažil, ale som robil na 

ONV, ja som stavebný technik a toto, čo vy robíte tu, to je svinstvo, vyložené. Dobrý 

pastier, ktorý bul v dedine, svíň, nazýval sa Kondáš. On pásol stádo svíň, preto, že aby 

príde zima, pozabije to a bude mať mäso, mať slaninu a vy chcete tieto malé prasiatka, z 

ktorých ani slanina nebude ani masť nebude, len pozabíjať, aby vašim poslancom dať 

plat, tak radšej toho Kondáša na vaše miesto. Lebo ten bude znať jak riadiť. Ďakujem 

pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán Havroš, veľká úcta k vašemu... 

 

p. Havroš. obyvateľ mesta: Toto neni zastupiteľstvo. Vy celoplošne dajte totu daň a uvidíte, 

že bude málo. Nebude dosť.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán Havroš, počujete ma? 

 

p. Havroš, obyvateľ mesta: Áno. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Veľká úcta aj k vašemu veku, aj k vašemu vystúpeniu. Ja vám 

veľmi pekne ďakujem. Chcem vám povedať dve veci. Máte 80 rokov, ak vlastníte dom, 

nie je pravdou, že máte platiť takú daň, akú ste povedali, máte platiť 50 percentnú 

úľavu, máte na dani za váš dom, takže to si treba uvedomiť, čiže 50 %-tná úľava, ktorú 

vám poslanci mesta schválili a ak ste spomínali o tom cestovanie pre deti MHD, ste 

spomínali 4 deti, deťom sa ceny pri cestovaní MHD nezvyšovali. Nie je pravda. Isté 

vysvetlenie, že ste z Perešu, to dáva, ale nie je pravda, že sa zvýšilo cestovné pre deti a 

ako osemdesiatročný pán, ktorý vlastníte nehnuteľnosť v Pereši, máte nárok na 50 % 

zľavu. Pán Havroš, vy máte 400,- Eur, pán Havroš, ešte jedna vec, aby sme si rozumeli. 

Pán Karabin z Pereša povedal, že mám plat 6.000,- Eur, nie je to pravda. Vy máte 400,- 

v čistom, ja mám 3.500,- Eur v čistom, je to polovica? 3.500,- Ja len, aby sme si 

rozumeli, že máte posunuté, nie celkom pravdivé informácie a potom sa hneváte. 

Ďakujeme pekne za vaše vystúpenie, každopádne si vás vážim aj smerom k vašemu 

veku, že ste vystúpili. Ďakujem pekne. 

Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, ak sa nemýlim, procedurálny návrh pána 
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poslanca Strojného hovorí, že rokujeme do vyčerpania, dobre si pamätám? Nie som si 

teraz istý, či tak to bolo prijaté. Tak to je? Taký procedurálny návrh máme? Máme pred 

sebou bod tuším číslo 3 ja však mám problém, ja sa potrebujem vzdialiť, mám ešte 

svoje ďalšie pracovné povinnosti, pani námestníčke sa neurobilo dobre, bolo jej 

nevoľno a pán námestník je vo Visit Košice, majú tam dozornú radu, riešia tam situáciu, 

ktorá bola nepredvídaná. Mali sme rokovať do 15:30 hod. je 18 hodín, ja si viem 

predstaviť ešte 20 minút potiahnuť, ale ja dopredu avizujem, že budem musieť opustiť 

rokovaciu sálu. V pozvánke bolo, že budeme rokovať v piatok, nikto to nenamietal, ja 

som nezaznamenal ani jednu pripomienku  o piatku, o tom, že by bol nejaký problém, 

preto sa pýtam, diskutujeme, naozaj nechcem vytvárať napätie, pýtam sa, že ako to 

vidíte vy. Viete pán Djordjevič, možno že mi neuveríte, ale moje 1. rokovanie dnes 

začalo o 6:30 hod. a aj ja naozaj aj fyzicky mám trošku problém na koncentráciu držať. 

Ako nemám problém ešte pol hodinu ísť, hej. Poprosím, máme tu predsedu 

poslaneckého klubu pána Strojného a podpredsedom je pán poslanec Vrchota, vás 

dvoch keď môžem poprosiť, prídete tu a skúsime to nejak vymyslieť? Dobre, poprosím 

organizačné či mi vie preveriť i napriek tomu, že máme pozvánky zajtra, že začíname 

od deviatej, či vieme tu prijať procedúru, že začneme o ôsmej. Nie sú tu všetci, čiže 

neviem, či je to možné, prosím pozrime sa na to právne, aby to niekto nenamietal a 

poprosíme pána náčelníka mestskej polície, aby svoju správu ešte uviedol dnes. 

Uvidíme ako nám rýchlo táto správa ubehne a jeden z návrhov je, že to po správe pána 

náčelníka uzavrieme a skúsime to o ôsmej, ale najprv musíme preveriť, či môžme o 

ôsmej tým, že v pozvánke je o deviatej. 

Vieme dať? Dobre, takže aj právne oddelenie, aj organizačné navrhuje, aby sme 

procedúrou ustálili ranné rokovanie tým, že bude o hodinu skôr, nemalo by to byť moje 

rozhodnutie, ale vaše rozhodnutie a zároveň navrhuje po správe pána náčelníka rozprave 

uzavrieť dnešok, prijmeme procedúrou to, aby sme zajtra sa stretli o hodinu skôr a 

verím, že tie body nebudú až také náročné ako dnes. Ale na druhej strane si myslím, že 

pri tom rozpočte nenastali žiadne konflikty a malo zmysel sa rozprávať. Nech sa páči, 

pán náčelník, máte slovo. 

- - - 

 

Bod č. 3 

Správa náčelníka Mestskej polície mesta Košice o činnosti Mestskej polície mesta Košice 

od 01.01.2019 do 31.12.2019 

 

p. Pavelčák, náčelník MsP: Ďakujem. Vážený pán primátor, pani poslankyne, páni poslanci, 

dovoľte, aby som vás skutočne v krátkosti informoval o činnosti Mestskej polície 

Košice za obdobie minulého roka. K 31. 12. 2019 mala mestská polícia v personálnom 

stave 239 príslušníkov, ktorí boli rozdelení na deviatich staniciach mestskej polície, 

operačné stredisko a vedenie mestskej polície. V mesiacoch február, máj, október a 

november 2019 som sa zúčastnil zasadnutí Prezídia združenia náčelníkov mestských a 

obecných polícií, pričom na stretnutí v Štrbskom plese, ktoré sa konalo dňa 27. a 28.11. 

bolo ocenených 27 príslušníkov mestských polícii v rámci Slovenska, ktorí počas 

výkonu služby zachraňujú ľudský život alebo odvrátili hroziacu ujmu veľkého rozsahu. 

Medzi ocenenými boli aj štyria príslušníci z Mestskej polície v Košiciach za záchranu 

života. Čo sa týka štruktúry riešenia priestupkov, v roku 2019 sme riešili celkovo 

34 882 priestupkov, z toho priestupky na úseku VZN bolo to 7393, čo je 21 %, na úseku 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky to bolo 22 921 priestupkov, čo je 66 % a iné 

priestupky 4568, čo je 13 %. Pomerne vysoké percento riešenia dopravných priestupkov 

vyplýva aj z požiadaviek občanov, ktorí sa väčšinou sťažovali na vodičov, ktorí 
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neoprávnene parkovali s vozidlami na chodníkoch, zeleni alebo na miestach, kde je to 

zakázané dopravnými značkami alebo zariadeniami. V neposlednej miere to 

odzrkadľuje aj realizáciu našich preventívno-bezpečnostných akcií, ktoré boli zamerané 

na kontrolu dodržiavania režimu plateného parkovania alebo rezidentského parkovania. 

V roku 2019 sme realizovali celkovo 280 preventívnych akcií. Počas roka 2019 sme na 

území celého mesta Košice realizovali celkom 191 preventívno-bezpečnostných akcií 

zameraných na boj proti alkoholizmu mladistvých a maloletých osôb a kontrolu 

dodržiavania zákazu konzumácie alkoholických nápojov. V sledovanom období sme 

zistili 55 prípadov mladistvých a maloletých osôb, ktoré boli pod vplyvom alkoholu a 

2307 prípadov porušenia zákazu konzumácie alkoholických nápojov na určených 

verejných priestranstvách. V súvislosti s problematikou nepovolených osád sme 

vykonali 63 asistencii pracovníkom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Košiciach a 

referátu sociálnych vecí a rodiny Magistrátu mesta Košice. Momentálne sa na území 

mesta Košice nachádza 15 ilegálnych osád, v ktorých je 150 obydlí a žije v nich 861 

osôb. Tak ako pán primátor povedal, už predtým, v osade Mašličkove je 47 obydlí a žije 

tam 265 obyvateľov, pričom nové obydlia už nevznikajú, ľudia, ktorí sa presťahujú na 

Luník IX, ich obydlie je zlikvidované a nové už nevznikajú. V prezentovanom období 

sme vykonali 422 akcií vo všetkých mestských v meste Košice, ktoré boli zamerané na 

dodržiavanie zákonov a všeobecne záväzných nariadení, ktorými sa upravujú 

podmienky držania, vodenia alebo chovu psov, resp. iných spoločenských zvierat. Počas 

roku 2019 prešli 4286 prípadov porušenia VZN mesta Košice O nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice, 

konkrétne tzv. vyberanie odpadu z nádob na zber komunálneho odpadu a 242 iných 

porušení predmetného VZN. V 181 prípadoch sme zistili porušenie ustanovení VZN 

mesta Košice týkajúcich sa čistoty verejných priestranstiev, verejného poriadku a 

obmedzenia požívania zábavnej pyrotechniky a v 3594 prípadoch sme zistili porušenie 

§ 47 o priestupkoch v platnom znení znečistenie verejného priestranstva, nedovolený 

záber verejného priestranstva a podobne. V súvislosti s ochranou nefajčiarov sme 

realizovali 268 preventívno-bezpečnostných akcií, ktoré boli zamerané na kontrolu 

dodržiavania zákazu fajčenia, pričom pri týchto akciách ako aj počas výkonu služby, 

sme zistili 233 prípadov porušenia predmetného zákazu a 122 prípadov porušenia 

zákazu fajčenia vo vyhradenom priestore pred budovou Železnice Slovenskej republiky. 

Za účelom realizácie opatrenia na zvýšenie bezpečnosti vo vozidlách MHD, príslušníci 

mestskej polície v spolupráci s príslušníkmi policajného zboru začali od 2.9.2019 

vykonávať spoločné kontroly s pracovníkmi prepravnej kontroly Dopravného podniku 

mesta Košice, ktoré sú zamerané na dodržiavanie platného prepravného poriadku s 

dôrazom na vylúčenie z prepravy cestujúcich bez platného cestovného lístka, ale aj 

cestujúcich, ktorí svojim správaním alebo oblečením sú na príťaž ostatným cestujúcim. 

V období od 1.11. do 31.12.2019 sme v 142 prípadoch asistovali pracovníkom 

spoločnosti TB s.r.o. pri odchyte túlavých a zbere uhynutých zvierat na území mesta 

Košice. Všetky prípady, ku ktorým došlo k odchytu túlavého zvieraťa, sú publikované 

na internetovej stránke mesta Košice s uvedením dátumu, času, miesta odchytu a 

zverejnením fotky zvieraťa, ako aj informácie, kde sa momentálne nachádza. Predmetné 

informácie sú samozrejme pravidelne aktualizované. V hodnotenom období sme 

zabezpečovali aj rôzne poriadkové aktivity počas rôznych kultúrnych a športových 

podujatiach, akými boli Majstrovstvá sveta v hokeji, Medzinárodný maratón mieru, Deň 

mesta Košice, Košické letecké dni, Európsky týždeň mobility a pod. Postupne 

posilňujeme priamy výkon služby a v rámci kapacitných možností zvyšujeme aj počty 

príslušníkov mestskej polície na jednotlivých staniciach resp. útvarov mestskej polície s 

cieľom zabezpečiť nepretržitý 24 hodinový výkon služby na celom území mesta Košice. 
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V priebehu mesiaca január som navštívil všetkých starostov jednotlivých mestských 

častí, kde sme sa dohodli na riešení situácie v jednotlivých mestských častiach, vykonali 

sme analýzu bezpečnostnej situácie a na základe vykonanej analýzy orientujeme výkon 

služby do miest alebo prostredia, kde dochádza k najčastejšiemu porušovaniu verejného 

poriadku alebo inej protispoločenskej činnosti. Zlepšili sme výukový program 

príslušníkom mestskej polície v odbornej sfére, ako aj v oblasti výcviku a tým 

zvyšujeme ich odbornú a profesionálnu... (pozn.: zaznel zvukový signál) mám ešte 

ďalej? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nechal by som to skôr na to, že ak poslanci sa chcú niečo pýtať, 

nech sa spýtajú a čo nebolo povedané, možno popri tej otázke bude zodpovedané, to čo 

bude zaujímať. 

 

p. Pavelčák, náčelník MsP: Dobre, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Otváram diskusiu, nech sa páči. Pán poslanec Ihnát, Hlinka, pán 

poslanec Špak. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Chcem sa opýtať náčelníka 

mestskej polície, v prvom rade chcem dať pochvalu ako nášmu veliteľovi mestskej 

polície pánovi Geršákovi, fakt je vysoko kvalifikovaný, odborný policajt ako, čiže 

dlhodobo v mestskej polícii pracuje, tá spolupráca je vynikajúca, nie je dobrá, je 

výborná ako fantastická, tak si predstavujem ako operatívne zareagovať stále na veci, 

ktoré riešime dennodenne. Chcem sa poďakovať za monitorovanie aj osady Majetkár, 

toto isté tam, ako zo Zeleného dvora smerom do Košíc, čiže nie je tam nikto, nie je tam 

nikto neprispôsobivý, škoda, že tam tie nehnuteľnosti prebývajú stále, no ale tak čo 

spravíme vlastne v tomto musí byť činné mesto, aby tie búracie povolenie a ďalšie 

náležitosti boli, no a to potom čas ukáže, čo s tým ďalej, ale ľudia tam nie sú, to 

povedzme rovno, to je to je základ. Chce sa opýtať potom ešte na jednu vec na sídlisku 

Ťahanovce máme tie dodávky ako nešťastné atd., máme problémy ich tam aj uložiť ako 

celkove ako po nociach, skúšali sme aj Metro, ale jednoducho ľudia platiť nechcú, čiže 

nenahlásil sa vôbec a tiež skúšame potom aj na 2. strane na Americkej triede urobiť 

nejaké záchytné parkovisko, lenže nám došiel taký list z magistrátu a z ÚHA, že som sa 

včera chytil za hlavu, čiže ako sa nedá, čiže vlastne to boli body, ako ok, vyvoláme 

jednanie, budeme jednať ďalej. Chcem sa opýtať ešte, vy máte novú kompetenciu pán 

náčelníka a to je kontrola áut, hej ako dokonca, čiže teraz podľa novej smernice nejakej 

ako ministerstva, máte nejak túto možnosť, keby ste vysvetlili mi, že v čom to spočíva 

vlastne, stopovať môžete autá, kontrolovať, môžete dať fúkať dávať alebo čo? Čo je 

tým? Lebo vás volajú papučkári, hej, čiže vlastne, už idú papučkári. Ty Janči, choď 

preparkovať, čítam na Facebooku... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, poprosím, položte otázku. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: V poriadku, ja mám 3 minúty, ak sa nemýlim. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Položte otázku, prosím, toto nie je bod o ďakovačkách. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Položil som otázku, aby mi vysvetlil pán náčelník, čo sa týka tej 

novely alebo by som povedal, čo môžu vlastne, akú majú novú kompetenciu, čiže viem, 

že majú kompetenciu stopovať autá alebo kontrolovať, čiže spoločne s Policajným 



91 

 

zborom Slovenskej republiky, aby mi túto skutočnosť vysvetlil. To je všetko, ďakujem. 

 

p. Pavelčák, náčelník MsP: Môžem? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Áno, nech sa páči. 

 

p. Pavelčák, náčelník MsP: Takže vážený pán starosta, došlo k novele zákona o cestnej 

premávke, tzn. skutočne nám pribudli viaceré kompetencie na úseku statickej dopravy 

tzn., že môžeme kontrolovať viacero porušení dopravných predpisov, ktoré vyplývali zo 

zákazu alebo príkazu, z príkazových a zákazových značiek, ako aj z dopravného 

svetelného zariadenia tzn., že môžeme napr. kontrolovať prejazd cez železničné 

priecestie, jazdu na červenú atď. to všetko sme oprávnení riešiť my v blokovom konaní, 

rovnako nám pribudla kompetencia v oblasti vyhotovovania záznamov pri prejednávaní 

priestupku tzn., že policajti budú v dohľadnej dobe nosiť so sebou aj kamery a budú 

konkrétne riešenia priestupkov priamo na mieste nahrávať, aby sme predišli potom do 

budúcnosti nejakým nezhodám alebo resp. priestupcovia, aby sa nevyhovárali, že 

policajti nekonali tak, ako konať mali.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Hlinka, nech sa páči. 

 

p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem, v časti oblasť materiálno-technické zabezpečenie výkonu 

služby sa spomína, že v rámci majstrovstiev sveta v hokeji bolo namontovaných 36 

kamier a plus mimo toho pribudlo ešte 46 kamier s Rady vlády pre prevenciu 

kriminality a z iných zdrojov. Podľa mojich informácií bolo daných k dispozícií celkove 

100 kamier od spoločnosti Antik, ktoré však neboli všetky nainštalované. Čiže moja 

otázka je veľmi jednoduchá, či sa tieto chýbajúce kamery budú inštalovať v roku 2020 a 

ktoré lokality boli alebo budú uvažované alebo boli vybraté ako budú uvažované na 

realizáciu. My sme mali požiadavku, keď ste boli aj u mňa, keď ste sa boli predstaviť po 

schválení do funkcie, požiadavka na sídlisku Železníky, Južná trieda, to bola 

Lomonosovova, Rosná a Fibichova, takže ak budete prosím, ak by ste mi dali 

informáciu a celková koncepčná pripomienka. V Košiciach treba riešiť odstavnú plochu 

pre nepojazdné vraky vozidiel, to absentuje a tým pádom aj výkon služby mestská 

polícia má sťažený, pretože tu nie je možné realizovať jednotlivé prípady, pokiaľ by 

sme chceli skutočne tie vraky motorových vozidiel plynule odstraňovať, resp. ich dávať 

mimo viditeľné miesta. Čiže poprosím aj pána primátora, aby sme sa zamysleli nad tým 

a ak je to nejakým spôsobom možné, hľadajme nejakú takúto odstavnú plochu pre 

nepojazdné motorové vozidlá v našom meste. Všetko, skončil som. 

 

p. Pavelčák, náčelník MsP: Takže, vážený pán starosta, tak ako ste povedali, využili sme v 

minulom roku asi 30 kamier od spoločnosti Antik, v tomto roku sa bude montovať 

ďalšie, všetky požiadavky u jednotlivých starostov, u ktorých som bol, som si zapísal a 

všetky miesta, ktoré boli vytypované, na tie miesta, pokiaľ tam má sieť spoločnosť 

Antik, budú namontované aj bezpečnostné kamery. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh, pán poslanec? 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, no síce sme sa neoficiálne pri stole dohodli, ale 

myslím, že by sme si to mali odsúhlasiť všetci, takže predošlá procedúra bola tiež moja, 

teraz dávam novú a procedurálny návrh na ukončenie, resp. prerušenie rokovania na 

18:30, ale s tým, že zajtra budeme pokračovať 8:00. Takže, kto to chce takto, hlasujte 
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za. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 39 - za: 23, proti 3, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Je nás 26 tu, poprosím organizačné, či vie 

pozrieť kto tu je a tým zvyšným pätnástimi poslancom prosím, vieme zaslať SMS alebo 

nejakú správu, aby vedeli, že sa zmenil čas, ďakujem pekne. Pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, chcel by som jednu vec, lebo 

mám tú odpoveď na interpelácie, ktoré som podal 12.12. a stále nechcem veriť tomu, že 

dobre počítam. Je pravdou, že sme za celý ostatný rok prejednali v blokovom konaní za 

neuhradené parkovanie 1268 priestupkov? 

 

p. Pavelčák, náčelník MsP: Nemám pri sebe správu, chvíľočku. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. 1268 deleno 360 dajme tomu, tak z brucha to 

dám, 3,50 tzn. 3 priestupky, troch priestupcov denne sme odhalili, ktorí nemajú 

zaplatené a ďalšia vec, čo ma zarazila, priemerná suma tej pokuty ako sa povie, bola 

14,- Eur na hlavu, tzn. my sme za celý rok objavili tiež 1268 ľudí, čo parkovali 

nezaplatene a dali sme im pokutu 18.000,- Eur. Teraz by som rád vedel, či to je pravda. 

 

p. Pavelčák, náčelník MsP: No neviem, odkiaľ máte tieto informácie. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Od pána primátora, mám to podpísané druhýkrát už dokonca dnes. 

 

p. Pavelčák, náčelník MsP: Dobre. Tak v správe, ktorú som predkladal je, že sme riešili 

priestupky na úseku dopravy, spolu 22 221. Tak ako nejak nekorešponduje toto číslo, čo 

hovoríte vy.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Neviem, to je procedúra, alebo? 

 

p. Pavelčák, náčelník MsP: My neselektujeme, čo sa týka databázy zvlášť za parkovanie, 

proste riešime komplet, evidované sú komplet všetky dopravné priestupky.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Neviem, predpokladám, že odpoveď na interpeláciu pripravovalo 

sa v spolupráci s mestskou políciou, ja neviem, ako presne znela otázka, aké vznikli 

modifikácie a či bola dostatočne presná. Tu zdôrazňujem, že nielen pri interpeláciách, 

ale aj info zákone, mnohí z vás nerešpektujú to, že má byť otázka položená dostatočne 

kvalifikovane a nerešpektujete zákon. Mnohokrát sa nejedná o interpeláciu, mnohokrát 

by sme mohli odmietnuť, nerobíme to, ale možno bude praktickejší odmietať otázky, 

ktoré potom môžu vyvolať takéto nepresnosti a potom obrovské, šokantné statusy na 

Facebookoch. Zbytočne. Čiže neviem, pán Špak, máte faktickú, či už nie? 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Otázka znela. Počet priestupkov riešených 

blokovou pokutou za neuhradené parkovné a celková výška pokút za rok 2019. Vy tu 

teraz, pán náčelník, spomínate riešenie dopravných priestupkov a predpokladám, že 

tých je oveľa viacej ako len nejaké nezaplatené parkovné a tiež ich riešite, či už je to 

zákaz zastavenia atd. Tak. Preto som to dal takto vyčleniť a preto mi pravdepodobne 
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bolo odpovedané, len teraz chcem vedieť, či to je ozaj pravda, či je to naozaj za to 

parkovanie iba 1268 prichytených neplatičov. 

 

p. Pavelčák, náčelník MsP: Momentálne neviem odpovedať, musím to preveriť. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Dobre. Takže to by bolo viac-menej na vás asi všetko. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Vysvetlené. Nech sa páči, pán poslanec Lipták. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Vďaka za slovo. Ja mám 3 vecičky ku kamerám. Radšej by som 

preferoval, keby kamery sa inštalovali nie na to, aby sa sledovali rôzne dievčatá, ale 

keby sme radšej tie kamery inštalovali na miestach, kde nám napríklad sprejeri ničia 

budovy, zároveň s tým spomeniem Poštovú ulicu, ktorú, pátram, už šmátram niekoľko 

mesiacov po tom, kedy sa Poštová, kde je Aida, bývala Aida, je to dosprejované dlhé 

roky, žiadal som o riešenie, zatiaľ sa nič nerieši, takže by som potom poprosil aj 

policajtov, keď sa budú inštalovať tie kamery, tak radšej na takéto miesta, ktoré sú 

podľa mňa prínosnejšie pre ľudí a v decembri som tu riešil fejkové dopravné značky na 

Laboreckej ulici, bolo mi prisľúbené, že bude konané, tie značky tam stále sú, mám na 

mysli tie pri pritom parkovacom dome, si tam niekto vyrobí značky a dá si tam 

dopravné značky, všetci chodia tam okolo toho a tvária sa, že to nevidia, takže by som 

tiež poprosil, keby ste sa tiež na to pozreli. Díky. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Budem 

samozrejme reagovať, najprv si neodpustím jeden komentár vecný, že už aj vy idete, 

pán Lipták, v šľapajách pána Rovinského a ste odborník na všetko, od šijacieho stroja 

až po až po kozmické rakety na Mars, ale ide o to, že dievčatá a ich sledovanie je 

platené s víziou vlády Slovenskej republiky, preplácané z Okresného úradu a MČ Staré 

Mesto prispieva aj na inštalovanie týchto zariadení a myslím, že aj na samotný 

internetový prenos, takže niekedy je a to platí aj samozrejme pre mňa, pripomeňte mi to, 

ale v tomto prípade je mlčať zlato. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem. Pán náčelník, chcem sa v prvom rade vám osobne 

poďakovať, lebo od vášho nástupu je citeľné, že sa veci pohli tým správnym smerom, 

čiže veľká vďaka za to určite. Druhá vec je, že kamery my uvítame ako mestská časť 

určite spravíme všetko preto, aby sme ich mali, sme ochotní ísť do akéhokoľvek 

spolufinancovania a do roboty, len chcem poprosiť mesto a mestskú políciu, že trošku 

dlho trvá. My napr. riešime na parkovisku pod kostolom od augusta 2019, čiže by som 

povedal, že pol roka a stále to ešte viazne niekde na podpise zmluvy medzi 

Arcibiskupským úradom a farou a mestom Košice a mestskou políciou. Čiže čakáme, 

toto keby sa to dalo rozhýbať a tretia vec je, či má mestská polícia v pláne nejakú 

informačnú kampaň smerom na vodičov, lebo vieme, zmenil sa zákon, zmenilo sa 

hlavne parkovanie na chodníku, aby my sa to snažíme ako mestská časť 

odkomunikovať, ale myslím si, žeby bolo vhodné, ak by aj mestská polícia, možno 

mesto Košice celoplošne túto tému komentovala alebo vysvetľovala ľuďom, lebo sa to 

týka celých Košíc, hlavne veľkých sídlisk, kde ľudia ešte stále sú prekvapení, že ich 

pokutujeme na zopakovanie na chodníku. 
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p. Pavelčák, náčelník MsP: Takže pripravujeme s mestom Košice nejakú informačnú kampaň, 

samozrejme momentálne pracujeme aj na aktualizácii údajov na stránke mestskej 

polície. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, nech sa páči, pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem. Druhú vec, čo mám, priamo ku vašej správe, lebo to prvé 

bolo z interpelácii, teraz vlastne som to ešte poznačil jednu vec. Máte nejak šancu 

vyhnúť sa tým takmer štvrť miliónu, ktoré od nás možno budú chcieť exekútori za 

exekúcie z toho 2014, myslím, máme šancu sa zachrániť ešte nejak? 

 

p. Pavelčák, náčelník MsP: Nie. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Neni na to vôbec také, že mi to rýchlo teraz ukončíme, prípadne... 

 

p. Pavelčák, náčelník MsP: Jedná sa o zastavené exekúcie, tzn. že exekútori len teraz si 

uplatňujú svoj nárok, ktorý im vyplynul z tej zastavenej exekúcie. Momentálne sme 

zaplatili exekútorom okolo 7.200,- Eur, ale oni postupne prichádzajú, takže exekútor si 

uplatní svoj nárok. 

 

p. Špak, poslanec MZ: To znamená, že niekto si to nevšimol, že to od 1. 1. je zrazu platné? 

 

p. Pavelčák, náčelník MsP: No nie, pretože to bolo koncom roka pripravený ten zákon, resp. 

nadobudol činnosť, no začiatkom roka a proste toto vyplynulo z toho zákona a to nikto 

nepredpokladal, že exekútori si budú tieto veci takto... 

 

p. Špak, poslanec MZ: Zákon nie je platný, keď sa v Národnej rade dvihnú ruky, ale až on má 

stále svoju účinnosť, kedy začína. Či to niekto vedel alebo si to nevšimol predtým, že 

haló, taký zákon ide a my tu máme 5000 vecí na stole. 

 

p. Pavelčák, náčelník MsP: Z toho zákona to nebolo jasné, že exekútori toto budú robiť, hej. 

 

p. Špak, poslanec MZ: No dobre. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Balčík. 

 

p. Balčík, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Ja kolegovi Špakovi 

by som rád ponúkol svoj názor na túto vec. To sú zákonné nároky exekútorov za 

nevymožené pohľadávky, tu mestská polícia nemôže za to, že od priestupcov sa 

nedokázali vymôcť z rôznych dôvodov pokuty a exekútori si len to, čo im patrí zo 

zákona, vymáhajú od navrhovateľa exekúcie a v tomto prípade je to mestská polícia, 

akože tu v žiadnom prípade netreba vinu pričítavať mestskej polícii. Ona za to nemôže, 

legislatívu neovplyvňuje, ani neovplyvňuje exekútorov či dokážu, resp. nedokážu 

vymôcť peniaze od priestupcu, to je všetko, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ono sa jedná asi o 100 tis. položiek. Keď 

zoberieme dopravný podnik a všetkých tých, ktorých som menoval. Je to strašná suma. 

Pán poslanec Ténai. 
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p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem, dámy, páni, chcem sa obzvlášť na Severe pánovi 

náčelníkovi Francanovi a pánovi Sedlákovi, ktorí nám veľmi dobre monitorujú mestskú 

časť, monitorujú nám neprispôsobivých občanov, monitorujú nám nesvietiace verejné 

osvetlenie, kde pravidelne hlásia,  monitorujú nám občanov ktorí vynášajú odpad a 

hlavne by som zdôraznil jedno číslo, máme 51 vrakov v mestskej časti, takže preto by 

som sa a upriamil by som pozornosť na to, čo sme tu riešili aj počas rozpravy 

o rozpočte, nájsť urýchlene miesto, kde môžme odvážať tieto vraky, pretože berú nám 

parkovacie miesta, je akútny nedostatok a tlak na tie parkovacie miesta, ale spolupráca 

je výborná, ten monitoring pravidelne prebieha aj spolu s našim sociálnym oddelením, 

takže ďakujem. Je to veľmi dobré, je to veľmi dobre nastavené.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Áno, tak ako aj pán 

predrečník, starosta Ténai, ja chválim tak isto a myslím, že sme dosť veľkí chlapci, že 

by ste to nebrali osobne tieto veci ako teraz pán starosta Balčík, ale ja sa naozaj pýtam, 

keď ešte pán primátor teraz potvrdil, že máme 100 tis. takých položiek a my sme teraz 

ako prekvapení, že 1. 1. zrazu môžu exekútori nám zožrať mestom? Však my sme to 

mali predsa vedieť minulý rok, vnímať tie zákony a mať prípravu na to, že buď to 

rýchlo uzavrime alebo to postrihajme tie bločky, ktoré my sme si nevynárokovali. To 

naozaj nás to tak prekvapí, že mestská polícia 200 tis. na krku, dopravný podnik 

ďalších, ja neviem milión, či ja mám sledovať tie zákony a vás upozorňovať dopredu? 

Treba povedať. 

 

p. Pavelčák, náčelník MsP: Môžem reagovať? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Áno. 

 

p. Pavelčák, náčelník MsP: Jedná sa o exekúcie v podstate z roku 2001 atď., hej, tzn., že to 

nebol za posledný rok a tieto exekúcie boli u exekútorov. Oni využili zákonnú možnosť, 

že exekúcie boli zastavené a hneď si uplatnili nárok tzn., že my sme nevedeli, že koľko 

exekútor vymôže, nevymôže, my musíme zo zákona nezaplatené pokuty vymáhať. No 

exekútor, bohužiaľ, ich nevymohol, prišiel zákon, exekúcie sú zastavené a oni si 

uplatňujú tie trovy, čo vznikli, ale to nie je za 1 rok, to je za obdobie možno 10 rokov, 

tak. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Burdiga, nech sa páči. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som ešte zareagoval na pána Ténaia 

ohľadom poďakovania, tiež v princípe môžem súhlasiť, keďže už istú dobu bývam na 

Severe. Chcem sa preto ale opýtať, keďže sa na Severe v rodinných domoch, ide o ulicu 

Štrbská, za posledný polrok rozšírilo veľké množstvo krádeží rodinných domov, údajne 

je v pláne aj v tejto časti montovať kamerový systém, či teda o tom teda mestská polícia 

to niečo také plánuje, keďže sa tam údajne má ťahať aj optika, bolo by to v tomto smere 

tým pádom určite vhodné preventívne opatrenie. 

 

p. Pavelčák, náčelník MsP: Momentálne sme s tou ulicou neuvažovali, ale samozrejme po 

dohode, resp. po konzultácii s veliteľom Obvodného oddelenia PZ Sever, nevidím v tom 

problém, ešte máme nejakú rezervu, vieme tam prípadne kameru, pokiaľ tam bude mať 

sieť Antik, tak tento problém by nemal byť. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Do diskusie sa nikto neprihlásil, uzatváram 

rozpravu v tomto bode. Návrh na uznesenie, poprosím návrhovú komisiu. 

 

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

§ 7 ods. 2 Štatútu mesta Košice berie na vedomie správu náčelníka Mestskej polície 

mesta Košice o činnosti Mestskej polície mesta Košice od 1.1.2019 do 31.12.2019.“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 40 - za: 24, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Procedurálny návrh hovoril, že po 18:30 hod. sa 

ukončuje rozprava. Prerušujem rokovanie a vidíme sa zajtra (21.02.2020) o 8:00 hod. 

- - - 
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Pokračovanie v zasadnutí XII. Mestského zastupiteľstva v Košiciach  

zo dňa 21. februára 2020 

 

 

Pokračovanie rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 21. februára 2020 

viedol primátor mesta Košice Ing. Jaroslav Polaček vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta 

Košice. 

 

Prítomní: podľa prezenčných listín 

- - - 

 

p. Polaček, primátor mesta: Páni poslanci, prosím, prezentujte sa, aby sme mohli začať. 

Prosím, nájdime si svoje miesta. Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, 

pokračujeme v XII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach, na ktorom vás 

všetkých vítam.  

V úvode chcem ospravedlniť zo zasadnutia MZ pána poslanca Stanka, Knapa, Sekáča 

a pána poslanca Dvorského. Ak ste sa náhodou ešte neprezentovali, prosím, urobte tak 

teraz. Ďakujem. Prezentovaných je 29 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých 

a sme teda uznášania schopní.  

Prosím členov návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesta vo vyhradenom druhom 

rade. Pripomínam, že návrhová komisia je pán poslanec Berberich, pán poslanec Filipko 

a pán poslanec Karaffa. Všetci traja sú v sále prítomní. Ostatným poslancom 

oznamujem, aby svoje návrhy k jednotlivým bodom programu rokovania predkladali 

písomne tejto návrhovej komisii po ústnej informácii prítomných poslancov resp., aby 

ich odovzdávali organizačnému oddeleniu, ktoré urobí kópiu a zároveň návrh uznesenia 

odovzdá aj mne, aby sme vedeli aktuálne reagovať, prípadne odstrániť formálne 

nedostatky.  

- - - 

 

Bod č. 4 

Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, 

ktoré boli prednesené na XI. zasadnutí MZ dňa 12. - 13.12.2019 

 

p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, pokračujeme zasadnutím 

mestského zastupiteľstva podľa schváleného programu prerokovaním materiálu pod 

bodom číslo 4 Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského 

zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XI. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 12. 

až 13. decembra 2019. Nech sa páči, otváram rozpravu. Nech sa páči, pán poslanec 

Horenský, máte slovo. 

 

p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel opýtať len jednu vec, čo sa 

týka rekonštrukcie MŠ Húskovej. Neviem či mám dobré informácie. V podstate je tam 

nová spoločnosť, ktorá by mala dokončiť tú rekonštrukciu a za touto spoločnosťou stojí 

ten istý človek, ktorý stal aj za spoločnosťou, ktorý začal túto rekonštrukciu? Ďakujem 

veľmi pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Na toto vám ja neviem odpovedať, ale toto je bod správa 

o odpovediach, čiže neviem vám na to odpovedať. Áno, bývalý realizátor stavby 

neurobil čo mal, bola vysúťažená nová, je to nekonečný príbeh. Myslím, že už ideme 

pomaly do tretieho roku opravy tejto škôlky. Je vysúťažený nový, naozaj ja neviem vám 
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povedať to, či sú tam nejaké väzby z minulosti. Dúfam, že teda nie, lebo na tom prvom 

sme sa popálili. Pán poslanec Horenský reagujete na? 

 

p. Horenský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Len na vašu odpoveď. Pýtal som sa len preto 

v tomto bode, pretože ja som mal túto interpeláciu v rámci MŠ Húskova. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: OK. Nech sa páči, pán poslanec Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne, pán primátor. Ja som dával interpelácie a som 

dostal aj odpovede na nich. Pýtal som sa, či spracuje mesto plán potrieb súvislých opráv 

komunikácií, chodníkov atď.. Tu mesto odpovedalo vlastne, že spracovaný plán 

súvislých opráv komunikácií, ktorý je súčasťou programového návrhu rozpočtu mesta 

Košice. Viem, že musíme počkať vlastne na tú zmluvu a počkáme na tú zmluvu vlastne, 

ktorá nás ťaží a najmä starostov veľkých MČ, kde sa nemôžeme pohnúť v súvislých 

opravách chodníkov, ciest a komunikácií, čiže aj schodísk. Tu ďalšia interpelácia bola. 

Rozhodlo už vedenie mesta vo veci ďalšieho potrebného výjazdu áut zo sídliska 

Ťahanovce. Ťahanovčania čakajú, naozaj, na túto veľmi súrnu záležitosť a to je výjazd, 

ďalší výjazd zo sídliska Ťahanovce. Otázkou je zase, ako beriem to, že čo to vlastne 

vyrieši, keď na Magnezitársku vlastne vypustíme vonku tieto autá a na Hlinkovej by 

nám spravili lievik a zapchali, ale to už musia odborníci z mesta Košice nám poradiť 

ako ďalej, ale údajne sa na tom pracuje, tak bol by som veľmi rád, keby sme mali potom 

to záverečné stanovisko, či do toho ideme alebo nejdeme, či sa budú vysporiadavať aj 

pozemky potom ďalej. Toto by nás naozaj zaujímalo a ľudí tak isto sídlisku Ťahanovce. 

Interpelácia v znení bola vymení mesto Košice zastávku, prístrešok MHD pri 

krematóriu. Pri krematóriu to spadá vlastne intravilánu pod sídlisko Ťahanovce. Údajne 

áno, som veľmi rád, že k tomu dôjde. Interpelácia v znení, koľko finančných 

prostriedkov sa v rámci rozpočtu mesta plánuje na renováciu cesty Americká trieda. 

Verím tomu, že vec je v riešení, že ako bude riešenie a aj ďalej do toho nejakým 

spôsobom zasahovať nebudem. Ďalej interpeláciu v znení, kedy zvažuje mesto Košice 

vyhlásiť súťaž na realizáciu verejného osvetlenia pre mesto Košice. No, tuto je to veľmi 

dôležité, ako vidieť. Túto problematiku výstavby nového osvetlenia v zmysle 

požiadaviek mestských častí bude riešiť vedenie mesta a následne mestské 

zastupiteľstvo. No toto som ešte nepočul, vlastne, ako ďalej s týmto, že či ideme do 

súťaže, nejdeme do súťaže a táto odpoveď nejakým spôsobom ma neuspokojuje. Ďalej 

interpelácia v znení: MŠ Čínska, sídlisko Ťahanovce má takmer v havarijnom stave 

drevené okná v celej budove škôlky. Písané je, že sa to rieši, bude, som rád. Interpelácia 

v znení, detské jasličky Bublinka, terajšie Rodinka má priestor najmä majetok mestský, 

kedy mesto vymení okná v týchto priestoroch. Tiež som dostal odpoveď, tak sa to bude 

riešiť, verím tomu. No a interpelácia v znení bola posledná, v akom štádiu riešenia sa 

nachádza renovácia schodísk pri ZŠ Juhoslovanská, obvodné oddelenie Policajného 

zboru Slovenskej republiky. Som rád, že vec sa pohne. Takže aj na základe mojej 

interpelácie a na základe mojich rokovaní. Som veľmi rád. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Strojný. Faktická. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Pridal by som sa k pánovi 

Ihnátovi v jednej veci, tá MŠ Čínska, kde sú aj jasle Bublinka. Dostal som informáciu, 

že sa tam budú meniť okná, ale neurobí sa to na celej budove. Vynechané majú byť 

práve jasle. Tak nevidím v tom vôbec žiadnu logiku, aby sa robilo postupne tá budova, 

keď tak vymeňme všetky okná. Ďakujem pekne. 
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p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. My sme v tejto, v tomto bode interpelácie si dosť 

písali, vážený pán primátor, lebo vlastne odpoveď som dostal až predvčerom, po dvoch 

mesiacoch, ale som rád, že sa naozaj na tom zapracovalo a že mám tie odpovede takmer 

na 80 %. Prvú vec, čo sa chcem opýtať, pôjdem stranu za stranou. Na ostatnom 

zastupiteľstve 12. 12. ste povedali, že máte od Štátneho fondu rozvoja bývania prípadne 

od ministerstva dokument, ktorý mi vlastne, ja neviem, asi viete ukázať predpokladám, 

ktorý vám odpísali, že neexistuje možnosť čerpať úver alebo dotáciu zo Štátneho fondu 

rozvoja bývania na byty vo vlastníctve mesta Košice. Ja som ten dokument alebo doklad 

žiadal, nedostal som ho. To je éčko bod. To len ako pripomienka. Potom tu mám jednu 

otázku, ktorú chápem, že včera pán náčelník nevedel odpovedať, lebo mal štatistiky 

svoje a ja nepotrebujem odpoveď ihneď. Chcel by som vedieť odkiaľ máme túto 

informáciu a tá informácia znie: za neuhradené parkovanie bolo prejednaných 1 268 

priestupkov, z čoho mi vychádza, že sme odhalili 3 a pol človeka denne, že nemá 

zaplatené parkovné. Myslím, že chápem, prečo tá disciplína v meste je taká, aká je. 

Dokonca priemerná pokuta bola 14,- Eur na tých troch ľudí, čo sme odhalili z tých asi 6 

tis., ktorí by mali platiť a keď je 14,- Eur, tak ono ten denný lístok až taký drahý nie je. 

A posledná vec, ktorú vlastne, túto tému som už pred troma rokmi riešil ešte s našim 

bývalým primátorom a potom ste následne na to aj vy s kolegom Polačekom úspešne 

prevzali tú tému a tá téma znie Mestská karta. Ja som sa včera pýtal pána poslanca 

Burdigu, nech mi pošle tú informáciu, ktorú vy tvrdíte, že ste mu dali a on mi, teraz sa 

neviem rozhodnúť, či on mi ju nechce dať alebo vy ju jemu nedáte. A tá informácia 

bola, on žiadal o poskytnutie informácií a vy mu tu máte odpoveď, že požadované 

informácie boli poslancovi zaslané formou e-mailov. Nevie tie e-maily nájsť pán 

Burdiga, tak vás poprosím aj mne ich prepošlite. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Čo sa týka tej štatistiky mestskej polície, pán 

náčelník vám to ozrejmí. Poprosím organizačné oddelenie, vidím tu z mestských 

podnikov len pani Popríkovú z mestskej zelene. Nemajú informáciu, že tu majú byť? 

Kolegovia, bytový podnik by vedel informovať o tom liste, v ktorom sa pýtal pán 

poslanec. Ich prosím, pozvite všetkých, aby tu boli, tak ako to hovoria predpisy interné. 

Nech sa páči, pán zastupujúci. 

 

p. Suchý, zástupca náčelníka MsP: Dobrý deň, rád by som odpovedal na tú otázku, 

interpeláciu, ktorú mal pán poslanec Špak. Týkala sa počtov priestupkov. V tom čase 

ešte ja som bol poverený náčelník. To číslo nekorešponduje celkom, pretože tam tá 

otázka bola položená koľko blokových pokút sme uložili. Okrem toho, vzhľadom na to, 

že v súčasnej dobe je zmenený zákon. V danom období sme množstvo priestupkov aj 

oznamovali Okresnému dopravnému inšpektorátu. Celkovo to číslo bolo 2 634, čiže 

v podstate skoro viac ako dvojnásobok na sumu 18 465 a zároveň, keď som včera 

pozeral záver tejto diskusie, nedá sa to rátať tak, že deleno 365 a tak, pretože rátajte 

sobota, nedeľa sú voľné dni. V sobotu sa platí iba do jednej. Čiže odrátame z toho 104 

týždňov, tak necelé... plus za seba môžem povedať, že vzhľadom na požiadavky, ktoré 

vyplynuli z mesta, aj občanov, ktorí v letnom období sa hýbu v meste, sme mali 5 

hliadok mestskej polície na Hlavnej ulici. Čiže, zároveň, keď rátame, že od januára sme 

sa borili s tým, že sa zavádzal nový systém, ľudia sa upozorňovali, riešili sa problémy 

okolo nového parkovacieho systému. To tiež vzalo nejaký čas. Zároveň počas 

majstrovstiev sveta boli, sa plnili troška iné úlohy ako úlohy ohľadom kontroly 



100 

 

parkovania, čiže to je ten počet. Myslím si, že je možné urobiť viac k tejto veci, ale je 

treba chápať, že aj keby sme zapojili všetkých policajtov, čo teraz máme, do kontroly 

parkovania, tá kontrola parkovania je aj tak nie je efektívna, lebo ona sa dynamicky 

vyvíja a tí ľudia, človek skúsenosti, sadne si do kaviarne, zaparkuje auto a čaká, keď 

vidí hliadku mestskej polície zaplatí SMS-kou. Tu jediná vec, ktorá pomôže je to, čo sa 

snažíme už dlhú dobu a už prebehli prvé jednania, aj na odbore dopravnej polície 

prezídia Policajného zboru. Týka sa to objektívnej zodpovednosti za statickú dopravu, 

čiže priamo kontrola technickým prostriedkom možno vozidlom, kamerami a platobné 

rozkazy, ktoré bude vypisovať mestská polícia. Ja len v skratke toľko.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ja len k tej objektívnej zodpovednosti poviem toľko, že mesto 

Košice je v pracovnej skupine a na ministerstve sa vlastne tento zákon pripravuje. 

Máme prísľub, aktívne som sa do toho zapájala ja osobne, v rámci K8-čky, že v 

priebehu roka by ten zákon teoreticky mohol ísť aj po voľbách do parlamentu, kde by sa 

mohli niektoré veci vyjasniť a otvoriť trošku ruky mestským políciám na Slovensku. 

Nech sa páči, pán poslanec Špak, Djordjevič, Karabin.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za info, Tak mne z toho vyplýva, že sme 

vlastne skontrolovali dvojnásobne viac ľudí, ako sa tu píše v tej správe, čo beriem, to je 

super, mne sa to páči, že sme zvládli siedmich za deň, ale dali sme tú istú pokutu, čo 

znamená, že nie 14,- ale 7,-? Lebo to tiež mi nejak nevychádza. Lebo ste povedali, že tú 

istú sumu ste vybrali, ako mi tu tvrdí mesto, ale nechcem sa na týchto maličkostiach ja 

zastavovať, lebo keby to bol aj trojnásobok, je to denne 6, 7 ľudí, ktorých sme riešili 

a keď si pamätám, ja som do toho asi štyri roky šprtal, ešte za Rašiho, tak vtedy bol 

výkon 6 ľudí za hodinu. To si pamätám, že vedeli riešiť policajti, dokonca tu ešte tá 

nešťastná firma EEI hovorila o systéme, ktorý vie skontrolovať 200 áut za hodinu, ak by 

sa zapojili a myslím, že tam máme pravdu, že tento systém, to je jedno, čo to už bolo za 

firmu, ale dokázal takúto vec. 

 

p. Suchý, zástupca náčelníka MsP: Môžem? Jedno je isté, že aj platobná disciplína, čo sa týka 

parkovania sa určite zlepšila za ten čas. V tom čase to inak fungovalo, keď sa  rozbiehal 

systém parkovania pod firmou EEI, pamätám sa, že sme mali na tých dvojhodinových 

akciách aj 40 ľudí, ale hlavný výsledok bol v tom, že tí ľudia neplatili a zistených 

priestupkov bolo ďaleko viac. V tej sume 18.465, to je suma, ktorá bola riešená v 

blokovom konaní, keď odrátam, nebudem to teraz rátať, 1 268 priestupkov bolo 

v blokovom a 2 634 bolo dokopy, čiže ďalších nejakých 1 400 priestupkov bolo 

oznámených na Okresný dopravný inšpektorát, čo riešil Okresný dopravný inšpektorát. 

Čiže on ukladal blokové pokuty za toto. Neviem, či si rozumieme.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič s faktickou.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno. Ďakujem pekne na bývalého, 

zvereného náčelníka. Ja sa chcem opýtať, je nutné alebo je to zákonný postup, že musíte 

postupovať na ODI tieto príspevky napr. Okresný dopravný inšpektorát - parkovanie na 

chodníku, lebo predpokladám, že pokuta ODI, ktorú udelí, už nejde mestu, či? To 

naozaj neviem, pýtam sa, čiže, či v zásade musia odstupovať na Okresný dopravný 

inšpektorát. Áno, majú s tým menej papierovej roboty, ale pokiaľ by išlo o zníženie 

príjmu pre mesto, tak to nie je správny postup, keď je to postup zákonný, v poriadku, 

samozrejme, nemôže mať výhrady, ale treba si povedať aj to bé, že fajn, že bol ten 

počet dvojnásobný, ale ten výber parkovného nenafúkol.  
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p. Suchý, zástupca náčelníka MsP: Ono. Ja som na začiatku povedal, že zmenil sa zákon od 1. 

januára sme získali oprávnenia, ktoré sme predtým nemali, čiže toto, čo sme minulého 

roku oznamovali Okresnému dopravnému inšpektorátu teraz prejednávame my.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči.  

 

p. Suchý, zástupca náčelníka MsP: Minulý rok sme to museli oznamovať, nemohli sme to 

prejednávať.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Dovoľte, aby sme to moderovali. Nech sa páči, faktická, pán 

poslanec Karabin. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja sa chcem spýtať, či je dnes 

mestská polícia spojená s databázou spoločnosti EEI. Teda ak poviem, ak ma chytí 

mestská polícia, že som nezaplatil parkovné a ja poviem, že som platil EEI-čku, 

neukážem doklad, či o tom vie polícia. Či to má preverené alebo mi dá pokutu. Alebo 

ako skončí takýto prípad. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, sme v bode Správa 

o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva. Mestská 

polícia mala včera, pán náčelník vás informoval. Systémy sú, pán Karabin, aby ste sa 

nehnevali, prepojené tým, že sú ale to dve paralelné siete, čiže policajt musí pozrieť do 

jedného systému, do druhého a tak vie, že je všetko vybavené, zaplatené. Prosím, držme 

sa témy. Sme v téme správa o odpovediach na interpelácie. Pán poslanec Karaffa, 

procedurálny.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Mám taký dojem, že už ideme mimo tému, takže máme dosť bodov 

pred sebou a niektorí kolegovia avizovali, že tu aj tak nebudú do konca. Ja dávam 

procedurálny návrh na ukončenie rozpravy.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujeme. 

 

Hlasovanie č. 41 - za: 26, proti: 4, zdržali sa: 2 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Do diskusie bol prihlásený s faktickou pán 

poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dva mesiace som čakal na odpovede a mám ich tu 

ešte tých otázok nezodpovedaných veľa ale keďže sa pán Karaffa aj s kamarátmi 

ponáhľa preč, tak sa ospravedlňujem, že sme začali až 8:30 dnes. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Lipták.  

 

p. Lipták, poslanec MZ: Vďaka za slovo. Nechcel som to povedať, ale poviem to. Pán 

Djordjevič a pán Špak, keby ste chodili na komisie, kde sa prejednávala správa mestskej 

polície, mohli ste sa tam vykecávať a nie tu, pretože aj včera kvôli vám sme tu ostali o 

niekoľko hodín dlhšie. Prejdem teraz k svojej interpelácii. Ja som mal interpeláciu 

ohľadom 100 znaleckých posudkov jedného súdneho znalca. Mestské zastupiteľstvo sa 

uzniesla na tom, že mesto Košice, aby preverilo tieto znalecké posudky a dočítal som sa 
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po dvoch mesiacoch úžasné riešenie. Proste chcel by som vedieť, ktorý génius to 

vymyslel a ja vám prečítam, čo je v odpovedi napísané. Referát auditu a kontrolingu 

mesta Košice vybral 3 náhodné znalecké posudky, aj keď uznesenie hovorilo 

o všetkých, ktoré vyhotovil inžinier, nebudem teraz menovať, s odporúčaním vedenia 

mesta osloviť Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline so žiadosťou o 

preverenie daných posudkov. Ja by som naozaj chcel vedieť, ktorý génius toto 

vymyslel, keď súdni znalci sú pod ministerstvom spravodlivosti, ktoré som aj ja oslovil 

a ktoré jediné môže vysloviť, či súdny znalec konal správne alebo nesprávne a udeliť im 

pokutu. A vy oslovíte nejaký s troma náhodnými posudkami Ústav súdneho inžinierstva 

a viete, robí to Referát auditu a kontrolingu a keby pán Lenhardt nevypisoval na 

Facebooku nezmysly cez pracovnú dobu, tak možno by mal čas si prekontrolovať aj 

všetkých zvyšných 97 znaleckých posudkov. Čiže poprosím jednu vec, aby sa dodržalo 

to uznesenie a ten, ktorý to poslal na ten Ústav súdneho inžinierstva, ten pracovník, 

ktorý toto vymyslel, tak nech si všetky náklady s tým spojené on zaplatí mestu Košice 

a mesto Košice nech pošle veci, ktoré nie sú s kostolným poriadkom na ministerstvo 

spravodlivosti pod ktoré spadajú všetci súdni znalci. A poprosím prekontrolovať 

všetkých 100 znaleckých posudkov, snáď na tom referáte dokáže niekto si pozrieť, že 

keď znalecká suma bola... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, rušíte kolegov.     

 

p. Lipták, poslanec MZ: ...že keď znalecká suma bola 45,- Eur a trhová cena je 150,- Eur, na 

to nepotrebujeme žiadny ústav. Stačí len trošku popremýšľať, odpojiť sa od Facebooku 

a začať to kontrolovať. To je asi všetko. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Sú tu štyri faktické, nech sa páči, pán poslanec Špak, Djordjevič, 

Strojný, Karaffa.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja na predrečníka pána poslanca Liptáka. Ak sa 

vám zdá, že sa tu poslanci vykecávajú, ak riešia konkrétne veci, kde chránime tých 10 

tisíc parkujúcich, čo zaplatili, ale pritom nechávame ľudí neplatiť. Ak sa vám zdá, že 

chrániť kasu mesta, ktorá po tvrdeniach pána náčelníka a že sa rapídne zvýšil výber 

parkovného, ale na číslach to nevidno, tak niečo tu smrdí, ak toto sa vám zdá ako 

vykecávanie, že dva mesiace vypisujem listy na vedenie mesta a nedokážu mi 

odpovedať na veľmi závažné tvrdenia, ktorými aj vás osobne pán poslanec oklamali, tak 

dobre, váš pohľad. Škoda.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor, dobré ráno 

všetkým. Tiež sa chcem ohradiť voči takýmto tvrdeniam. Poslanci tu nekecajú. Prišli ste 

veľmi dnes bojovo naladení, pán Lipták. Trochu zvoľnite. Tak isto mojej bývalej 

riaditeľke ste vypisovali sms-ky, že v pracovnej dobe facebookujem. Nehrajte sa na 

eštebáka, naozaj, tu teraz zamestnanca magistrátu. Nikde nie je v zákone explicitne 

napísané, že zamestnanec nemôže odpísať alebo napísať. To naozaj, to vyskúšajte si 

niekedy robiť v štátnej správe alebo pre mesto alebo pre nejaký mestský podnik a potom 

hodnoťte a neviem čím sa vy živíte... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Sme v bode interpelácie. 
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p. Djordjevič, poslanec MZ: Tak sa dôrazne vyhradzujem, že nikto tu nekecá, každý má právo 

na svoj názor. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Tak ako bolo povedané 

včera, predniesol svoju správu náčelník mestskej polície, čiže toto k tomu parkovaniu sa 

dalo riešiť tam, ale chápem, že potrebujete natiahnuť rokovanie. Pokiaľ ide o tie 

pripomienky pána poslanca Liptáka, ja s ním plne súhlasím a v tom ho podporujem a 

len dodám, že aj to, čo tento týždeň vyšlo v novinách, údaje, ktoré som mal pre 

porovnanie, boli z cenovej mapy od spoločnosti Datalan a upozorňujem a viackrát som 

upozornil na to, že mestu by sa táto mapa hodila. Hodila by sa aj referátu kontrolingu 

práve na porovnávanie. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Horenský. 

 

p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne, takže ja pôjdem tiež len k veci. Mám jednu 

konkrétnu otázku, čo sa týka mojej odpovedi na interpelácie. Čo sa týka výdavkov na 

dobrovoľníctvo. V položke finančné účelové dotácie subjektom v rámci projektu, je tam 

suma 9.076,- Eur. A v druhej odpovedi v rámci toho priameho vyúčtovania, kto koľko 

dostal, tých jedenásť organizácií, tak suma je tam 6.076,- Eur. Tak sa chcem opýtať, či 

došlo teraz k tlačovej chybe, alebo zle sa spočítalo, alebo či ešte nejaká iná organizácia 

dostala nejakú dotáciu v rámci dobrovoľníctva v hodnote 3.000,- Eur. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Neviem vám na to odpovedať. Pani námestníčka sa pozerá do 

dokumentov. Pán poslanec Lipták, pán riaditeľ vám odpovie medzitým na tú vašu 

otázku ohľadom tých sto znaleckých posudkov a medzi tým pozrieme sa na otázku pána 

Horenského.  

 

p. Čop, riaditeľ MMK: Ak mám odpovedať vlastne voči tým znaleckým posudkom. Znalecký 

posudok na znalecký posudok môže vypracovať len tento ústav, ktorý sme oslovili. 

Základný problém je, že na to, aby vypracovali posudok musí byť zaplatená zálohová 

faktúra a ich odpoveď je, že tie tri znalecké posudky, ktoré tam sú, možno stihnú 

spracovať do konca tohto roka. Je tam problém so zúčtovaním takýchto dokladov, 

pretože v rámci verejnej správy nebolo možné zaplatiť zálohovú faktúru pred koncom 

roka, lebo znalecky ústav nebol schopný nám vystaviť konečnú faktúru do konca roka. 

Čiže to sú účtovné problémy, ktoré tam sú. A čo sa týka toho počtu, tak ak mám 

správnu informáciu, je ich 75, čiže otázka dať spraviť znalecký posudok na 75 je 

ekonomicky a ... nezvládnuteľná, preto sme vybrali 3 najvypuklejšie, o ktorých sme sa 

rozhodli kontrolne nechať ich znalecky posúdiť. To je všetko. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Vďaka za slovo. Žasnem, poviem. Žasnem. 

Dostali ste správu z ministerstva spravodlivosti na základe mojej sťažnosti, ktorú som 

podal na tohto znalca a na základe čoho začal celý proces, čiže tam máte presne ako 

treba postupovať a vy to pošlete úplne niekam inam. Proste nechápem ako, keď raz 

nadriadeným a kontrolným orgánom je ministerstvo spravodlivosti, nechápem, prečo to 

posielate nejakému Ústavu súdneho inžinierstva. To z vašich ľudí nikto si nevie sadnúť 

a povedať tak, ako som si ja sadol, nemám ekonomické ani iné vzdelanie právneho 

charakteru a sedliackym rozumom som si pozrel, že tu je 45, trhová cena je 150. Niečo 

nesedí. Poslal som na ministerstvo spravodlivosti sťažnosť. Toto nedokáže nikto 
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z magistrátu? Vy mi tu naozaj nerozprávajte, že nejaké platby Ústavu súdneho 

inžinierstva. To si budete musieť vy zaplatiť. Ja odmietam, aby toto mesto zaplatilo. 

Mali ste to poslať nadriadenému orgánu, tam sa neplatí nič a to je ministerstvo 

spravodlivosti. Hovorím vám to tretíkrát, takže skúste tam na referáte trošku im to 

vysvetliť, ako to funguje. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len som nedostal odpoveď, tak sa chcem opýtať 

či to mám dať písomne, tú žiadosť, aby som dostal ten dokument od štátneho fondu, že 

nemôžeme naše byty cez tieto fondy opravovať alebo to dostanem teraz. Ako 

nezdržiavajme sa. Stačí mi to písomne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, mesto Košice nedisponuje týmto dokumentom, 

disponuje ním bytový podnik, čiže vám to dneska nevie nikto dať. Robí to bytový 

podnik. Pán Horenský sa pýtal na dobrovoľníctvo, nech sa páči, dajte slovo pani 

námestníčke, ktorá vysvetlí ten rozdiel.  

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem. Ďakujem pekne za slovo. Ten rozdiel 

3 tis. činí finančná účelová dotácia pre dve organizácie, ktoré nás požiadali o podporu. 

Organizovali koncert Ľudí dobrej vôle. Ten sa konal na Hlavnej ulici. Bol to priamy 

prenos do RTVS a išlo o propagáciu titulu Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Včera som mal jednu prosbu, aby sa 

aktualizoval program rokovania tohto mestského zastupiteľstva na webstránke mesta 

Košice. Stále je tam včerajší, neaktuálny program, čiže neviem koho chcete pozvať na 

rokovanie zastupiteľstva cez web, keď je neaktuálny. Takže poprosím to zaktualizovať 

alebo aj tam treba niečo poslať na Ústav súdneho inžinierstva, aby to prerobili. 

Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Do diskusie sa nikto nehlási. Uzatváram 

rozpravu v bode číslo 4. správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov. 

Poprosím návrhovú komisiu. 

 

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

v súlade s príslušnými ustanoveniami berie na vedomie Správu o odpovediach na 

interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XI. 

zasadnutí MZ dňa 12. až 13. 12. 2019.“ Koniec. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 42 - za: 32, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh na uznesenie bol schválený. 

- - - 

 

Bod č. 5 

Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od IX. zasadnutia MZ dňa 
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19.9.2019 do XI. zasadnutia MZ dňa 12. - 13.12.2019 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 5 sa nachádza Informácia o plnení úloh 

vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva od IX. zasadnutia mestského 

zastupiteľstva dňa 19. 9. 2019 do XI. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 12. až 

13. 12. 2019. Materiály vám boli odoslané. Nech sa páči, otváram diskusiu. Ak sa do 

rozpravy nikto nehlási, poprosím návrhovú komisiu. Nám nefungujú zariadenia?  

 

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

podľa § 42... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Poprosím kolegov, ako vrátime sa, ale. Štandardne, asi tak 

v duchu narátam raz, dva, tri, štyri, päť. Nikto sa nehlási. Uzatváram, čiže len treba, 

OK, len aby sme si rozumeli prečo. Nie je to úmysel. Len neviem, do kedy mám čakať. 

Takže máme tam troch kolegov. Vrátime sa naspäť do rozpravy. Nech sa páči, pani 

poslankyňa Adamčíková. Sa ospravedlňujem. 

 

p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Áno, nevadí. Ja mám jednu pripomienku a to je stav plnenia, 

teda úloha v riešení Komunitný plán sociálnych služieb 2016 ... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Číslo uznesenia najprv prosím.  

 

p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Číslo 291 z predchádzajúceho zastupiteľstva. Mňa by len 

zaujímalo, aké konkrétne kroky boli vyvinuté smerom k ÚHA a ostatným odborným 

oddeleniam, ktoré majú, jedná sa o Bosákovu. Neviem, či už máte... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Neviem, mám to tu nafotené.  

 

p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Je to skoro na konci. Úlohy v riešení. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Položte otázku prosím. 

 

p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Tak prečítam ešte raz celé. Zaujímalo by ma, aké konkrétne 

kroky boli vyvinuté smerom k ÚHA a ostatným odborným oddeleniam, ktoré majú 

k tomu čo povedať, pretože zo správy nie je nič zrejmé. Správa je veľmi všeobecná 

a termín dva roky je veľmi dlhá doba na tak nutnú a potrebnú realizáciu a vyriešenie tak 

potrebnej pomoci týmto ľuďom, ktorí sú na to odkázaní. Žiadam, aby na ďalšom 

riadnom mestskom zastupiteľstve bola predložená konkrétna informácia o plnení 

uznesenia číslo 291 z XI. rokovania mestského zastupiteľstva na realizáciu, ktorej boli 

vyčlenené aj finančné prostriedky z rozpočtu. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Lörinc.  

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Ja by som 

len chcel povedať, že keď otvoríte bod a my stláčame aj zariadenie, tak tá odozva 

technického zariadenia je trošku dlhšia. Keby ste mohli trošku, pár sekúnd pauzu 

nechať, potom nevznikne taká situácia, ako vznikla teraz pri otvorení diskusie. Ďakujem 

pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Hlinka. 
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p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem. Chcem sa vrátiť k tej informácii o úlohe, ktorá vyplynula 

z uznesenia MZ od, v roku 2010 a to je uznesenie číslo 21, v tom texte, kde navrhujú sa 

zrušiť časti uznesenia, ktoré boli prijaté ešte v roku 2010 a týka sa to prípravy 

pozemkov na realizáciu cyklistického chodníka na Alejovej ulici a križovatky Gemerská 

po Rastislavovu ulicu. Keďže tento zámer bol týmto mestským zastupiteľstvom 

schválený už prakticky temer pred desiatimi rokmi, tak som prekvapený v relácii, ktorá 

je tu daná, že sa navrhuje toto uznesenie zrušiť, nakoľko nebolo predĺžené rozhodnutie 

o umiestnení stavby tohto cyklistického chodníka. Za 10 rokov uskutočňuje, neviem, 

ako si mám vysvetliť, že nikto nepožiadal o predĺženie rozhodnutia o umiestnení stavby, 

pretože bola vypracovaná projektová dokumentácia pre územné konanie a podľa môjho 

názoru v rámci prípravy cyklistických trás v meste Košice je určite potrebné aj s touto 

trasou počítať, teda ju začať realizovať ako prepojenie chodníka z Triedy SNP po 

Alejovú smerom na Juh až po Gemerskú. Takže prosím, kto z mesta mal požiadať o 

predĺženie a prečo tak sa nenastalo, pretože viem, že majetko-právne vysporiadanie 

pozemkov v tejto téme prebieha už niekoľko rokov. A potom je tu uznesenie 573 

použitie finančných prostriedkov z výberu parkovného na zabezpečovanie správy 

údržby parkovísk a komunikácií. Chcem povedať, že mestská časť nejak zvlášť 

neeviduje údržbu a opravy miestnych komunikácií nad rámec veľmi obmedzenej bežnej 

údržby. V posledných rokoch sa v zónach plateného parkovania realizovala ucelená 

oprava chodníkov na Jantárovej, Palárikovej 9, 11 a Fibichovej 1, 13. Dopravné 

značenie, ale nebolo obnovené okrem značení, ktoré realizovala firma EEI v rámci 

koncepcie statickej dopravy. To znamená, zaujímala by ma aká je finančná čiastka, 

ktorá mala byť príjmom mesta v súvislosti s výberom parkovného od firmy EEI ako 

predpoklad na to, aby sme bežnú údržbu komunikácií vedeli robiť efektívnejšie a vo 

väčšom rozsahu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, to prvé uznesenie bolo číslo? 

 

p. Hlinka, poslanec MZ: 21. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pardon, som nerozumel. 

 

p. Hlinka, poslanec MZ: Tam sa navrhujú zrušiť časti uznesení ešte z roku 2010, ktoré boli 

doteraz vždy ako v platnosti s tým, že nevidím ďalší postup v tejto veci, čo som sa toho 

chytil, že skončila platnosť územného rozhodnutia a čo ďalej.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. K tomu charitnému domu sa pripraví Richard Dlhý, aby 

povedal, čo ho napadne a čo vie. Plus ja ešte doplním potom nejaké informácie. Medzi 

tým pani poslankyňa Slivenská. 

 

p. Slivenská, poslankyňa MZ: Ďakujem. Dobrý deň. Ja sa chcem opýtať k uzneseniu číslo 269 

zámer mesta Košice zvyšovať majetkovú účasť mesta v spoločnosti VVS a budem 

citovať z dôvodovej správy tohto uznesenia. Postupnosť navrhovaných krokov: b) 

predložiť na prvé riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach v roku 2020 

informáciu o záujme akcionárov VVS previesť akcie na mesta Košice s uvedením názvu 

akcionára, počtu akcií, ceny jednej akcie, sumy za všetky akcie. Máme toto? Bude nám 

toto predložené? Alebo prípadne, ak nebude, tak vás požiadam vylúčiť z tohto, že je 

úloha splnená. Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Odpoviem vám, pani poslankyňa. Myslím, že v októbri bolo 

zastupiteľstvo alebo september, október, kedy sme prijalo toto uznesenie. Urobili sme 

všetky kroky, ktoré súviseli s tým, aby sme oslovili akcionárov, diskutovali sme s nimi, 

tí ktorí proste sa ozvali. Stav je taký, že dnes žiaden akcionár nemá záujem predať alebo 

posunúť svoje akcie na iný subjekt, tým pádom prirodzene nie je a nevieme vás 

informovať, lebo nie je o čom, čiže toto uznesenie síce je platné, ale neexistuje subjekt, 

ktorý by mal záujem. Môžem verejne povedať, že vlastne i vďaka tomuto uzneseniu sa 

ja domnievam, že sa nám podarilo istým spôsobom aj zablokovať obchod akcionárov, 

obchod akcií na iných akcionárov tým, že mesto prejavilo záujem. To znamená, 

vznikajú rôzne združenia, skupinky, v rámci akcionárov vodárni sa pravdepodobne 

diskutuje a dnes nie je ten trh pripravený alebo otvorený k tomu, aby niektorí akcionári, 

hlavne tí drobní, rôzne obce v rámci nášho kraja mali záujem predať svoje akcie. Čiže 

prebieha diskusia. Akonáhle by sa zmenila situácia a nejaký akcionár by oznámil, že má 

záujem, tak mestské zastupiteľstvo budeme prirodzene informovať. Ale v tejto chvíli 

nepredpokladám, žeby sa nejakým spôsobom tento obchod mal pohýňať. Ale mesto 

Košice deklarovalo a deklaruje záujem a uplatňuje si predkupné právo, ak by takáto 

transakcia mala niekde v rámci akcionárov nastať. Nech sa páči.  

 

p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Takže rozumiem tomu správne, 

že boli oslovení akcionári a momentálne nemá nikto z akcionárov zámer previesť akcie 

na mesto Košice a teda nevidím opodstatnenie viazať tieto finančné prostriedky 

v rozpočte.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán riaditeľ ma upozornil, je to mimo mňa. 6 akcionárov prejavilo 

záujem diskutovať o možnom predaji, presune akcií. Je to len vo forme nejakej 

komunikácie. Nech sa páči, pani poslankyňa. 

 

p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. A tak vieme dostať informáciu o názvoch 

akcionárov, ktorí prejavili vôľu diskutovať a akého počtu akcií chce to týka. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Je to v takom štádiu. Ja si to preverím, či tí akcionári majú 

záujem, aby boli zverejnené, táto komunikácia. Je to vždycky len partner, je to druhý 

subjekt i napriek  tomu, že je to subjekt verejnej správy. Môžeme sa dohodnúť, že ich 

oslovíme, či môžeme a či súhlasia s tým, aby sme tú komunikáciu nejakým spôsobom 

zverejnili, pretože je to len vo forme komunikácie, diskusií a otázok, ako sa takáto 

transakcia dá urobiť, čo to prinesie, ako by to mali urobiť, hej, asi. Čiže to je niečo, čo 

nie je, síce je komunikácia medzi obcami a mestami prirodzene transparentná a verejná, 

ale každopádne asi uznáte za vhodné, že sa ich opýtame, či teda s tým súhlasia, aby sme 

ich zverejnili. Urobíme to a nevidím dôvod následne informovať. Pán poslanec Burdiga.  

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Dobré ráno, kolegovia, ja by som sa ešte vrátil k uzneseniu číslo 

172 riešenie nelegálnych osád. Otázka znie hlavne k tomu, že či považuje pán primátor, 

resp. vedenie mesta a aj pani Gurbáľová, keďže sa k tejto veci angažovala za splnené 

uznesenie, ktoré bolo prijaté tým, že sa niečo, teda že sa pán primátor stretol so 

splnomocnencom vlády pánom Ravaszom a pripravil sa materiál na pripomienkovanie 

mestskému zastupiteľstvu, teda ten spomínaný komunitný plán služieb. Že či je to 

naozaj všetko, čo toto mesto dokáže urobiť pre riešenie nelegálnych osád, lebo mne to 

príde teda extrémne chabé a vôbec nepovažujem toto ako riešenie problému 

nelegálnych osád. Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Toto uznesenie nie je predmetom tejto informácie. Bude 6. Tento 

bod je zaradený do bodu číslo 6. Toto sú body, ktoré sú o plnení a tam ho vieme 

vytiahnuť a ho rozpitvať dopodrobna. Áno a uznesenie 172 nie je v tejto informácii, je 

posunutý do bodu číslo 6. Aspoň ma tak upozorňujú kolegovia. Aha, pardon. Sa 

ospravedlňujem aj v tomto materiáli. On je aj v jednom aj v druhom. Máte pravdu. 

Dobre. Nech sa páči. Zatiaľ faktická, pani poslankyňa Slivenská. 

 

p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, pán primátor, tak vieme sa 

dohodnúť, že bude toto uznesenie 269 vylúčené a nebude tam uvedené úloha splnená? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Musíte dať pozmeňujúci návrh. Ja nemôžem dávať návrhy ako 

primátor.  

 

p. Slivenská, poslankyňa MZ: Dobre. V poriadku.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Poprosím pani Dudovú, aby k uzneseniu 172, čo sa pýta pán 

poslanec Burdiga, vysvetlila v akom stave a prečo to považujeme za také a prípadne 

neviem, či ku charitnému domu vy alebo pán Dlhý. Kto má viac informácií, aby to bola 

presnejšia informácia. K pani Adamčíkovej.  

 

p. Dudová, vedúca referátu sociálnych vecí: K charitnému domu možnože, v tomto momente 

nebol... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Čiže pani Dudová odpovie aj pani Adamčíkovej, aj pánovi 

poslancovi Burdigovi, tak?  

 

p. Dudová, vedúca referátu sociálnych vecí: ...nebol predložený samostatný materiál, pretože 

ÚHA dávalo do plnenia uznesení informáciu o tom, aký je stav a ako dlho trvá príprava 

územia. V tomto duchu to bolo, ale čo sme sa bavili, nie je problém presne rozpísať 

postupné kroky a tak ako pani poslankyňa chcela predložiť nejaký materiál do 

zastupiteľstva nasledujúceho ako samostatný materiál nielen v rámci plnenia uznesení. 

Takže toto predpokladám, že aj kolegovia z ÚHA budú súhlasiť.  

 

p. Polaček, primátor mesta: A popri tom pani poslankyňa ešte jedna informácia. Možno že ste 

si všimla prezentáciu urbanistických modelov prác študentov a pedagógov Fakulty 

umení. Je tam rozpracovaný aj charitný dom. Hej, čiže sú tam aj takéto. Je tam dom pre 

seniorov, je tam charitný dom a sú tam ďalšie modely, ktoré hovoria o možnostiach, 

ktoré títo študenti majú v zadaniach ako riešitelia. A nech sa páči, k tej druhej otázke.    

  

p. Dudová, vedúca referátu sociálnych vecí: No, a čo sa týka toho uznesenia 172 je 

navrhované v tom ďalšom bode na vypustenie. To nepovažujeme ako splnené 

uznesenie, vysvetlím prečo. Uznesenie má 4 časti. Prvá časť bola iniciovať spoluprácu 

so splnomocnencom vlády. To sa udialo. Musím povedať, že nielen to, že tu bol pán 

splnomocnenec, následne sme ho oslovili listom, kde sme ho požiadali o spoluprácu pri 

písaní samotného dokumentu riešenia osád, koncepcie, a tiež sme ho poprosili o to, aby 

podporil mestské časti, ktoré sa nezapojili do Národného projektu terénnej sociálnej 

práce. Na túto našu požiadavku sme dostali odpoveď, kde pán splnomocnenec vlády 

delegoval člena do pracovnej skupiny, ktorá už pracuje na koncepcii riešenia osád a v 

liste nám potvrdil, že je tu ochota podporiť mestskej časti v prípade, že sa zapoja do 

Národného projektu terénna sociálna práca. Musím povedať, že my sme všetky mestské 
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časti, na územiach ktorých sa takéto lokality nachádzajú upozornili na takúto možnosť. 

V súčasnej dobe je výzva otvorená. Je to otvorená výzva, nemá termín, je do vyčerpania 

prostriedkov. Pokiaľ mám informácie k dnešnému dňu, žiadna mestská časť neprejavila 

záujem zapojiť sa do tohto národného projektu. S výnimkou MČ Juh, ktorá, ale ešte 

mám takú informáciu, že túto žiadosť nedala. Ja by som poprosila, ak existujú mestské 

časti, ktoré majú záujem o terénnu sociálnu prácu, čím skôr podať žiadosť, pretože táto 

výzva je otvorená len do vyčerpania zdrojov. Čo sa týka b-éčka, úloha bola pripraviť 

Komunitný plán, predložiť ho na rokovanie na pripomienkovanie odbornej verejnosti 

a predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva. Tento Komunitný plán tu bol 

predložený, bol aktualizovaný a boli v rámci Komunitného plánu prijaté aj úlohy, 

ktorým je vypracovanie práve koncepcie riešenia bezdomovectva na území mesta a 

riešenie týchto nelegálnych osád. Úloha bola priamo v Komunitnom pláne na tento rok. 

Na základe tejto úlohy už sa vytvorila široká skupina, ktorá pracuje. Boli vyzvané aj 

mestskej časti, na ktorých územiach sa nachádzajú takéto nelegálne lokality. Delegovali 

svojich členov, spolupracujeme s neverejnými poskytovateľmi, takže táto koncepcia 

bude predložená do zastupiteľstva a bude vlastne pokračovať plnenie úlohy vlastne 

predložením tejto koncepcie. Čo sa týka časti c-é a d-é, týkali sa vlastne majetkových 

vecí. Úlohou bolo osloviť, vyzvať k spolupráci majiteľov pozemkov. V tomto bode 

navrhujeme tiež vypustiť z toho dôvodu, že majitelia pozemkov boli identifikovaní. 

Majitelia pozemkov, ktorí... Oni chcú po meste, aby mesto riešilo, majitelia pozemkov 

nie sú ochotní riešiť túto situáciu, ktorá tam vznikla. Takže v podstate nie je o čom s 

nimi rozprávať, pretože oni trvajú na tom, že ak podpísali zmluvy, ak prenajali tieto 

svoje záhrady občanom, tak to považujú za vyriešené a ak boli obsadené nelegálne, tak 

oni to riešiť nebudú, ale súčasne platí to, že mesto sa zapojilo do Národného projektu 

vysporiadania pozemkov, ktoré tento národný projekt bol ako realizovaný 

ministerstvom vnútra, Úradom splnomocnenca vlády. Tieto všetky lokality boli 

zamerané s výsledkom národného projektu a odporúčania splnomocnenca vlády je riešiť 

tieto osady spôsobom ich zrušenia. Takže to, že my robíme na tej dlhodobej koncepcii, 

do tejto koncepcie dáme aj návrh na postupnú likvidáciu osád. Je to ale proces 

dlhodobý, takže za tú dobu budú mestskej časti musieť byť nápomocné terénnou 

sociálnou prácou. Ešte ak môžem, keď mám slovo, tak poviem, že táto terénna sociálna 

práca, komunitná sociálna práca a vytváranie komunitných centier je kompetencia aj 

mesta, aj mestských častí v paragrafe myslím, že 29 Štatútu mesta Košice. Takže 

mestské časti si môžu túto kompetenciu spolu s nami plniť. Našim záväzkom je to, že 

ak sa zapoja do Národného projektu podpory terénnej sociálnej práce a zamestnajú 

terénnych pracovníkov, tak mesto prispeje na vytvorenie podmienok na, čo už sa včera 

schválili nejaké prostriedky v rozpočte, že ak teda mestská časť zamestná terénnych 

pracovníkov, tak mesto má položku na to, aby nejaké také tie základné podmienky na 

to, aby tí terénni pracovníci mali kde pracovať alebo dávať si dokopy tie informácie, 

ktoré získa. Už sa včera schválilo v rozpočte. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne za vysvetlenie, pani Dudová. Ja 

len chcem dodať, že rovnako ako ja, aj iní mestskí poslanci viem, že aj pán Rovinský, 

pani poslankyňa Adamčíková sme sa zúčastnili už dvoch kôl rozhovorov medzi, nielen 

samosprávou, štátnou správou, ale aj neziskovým sektorom, ktorý v tejto oblasti pôsobí, 

aby sme navrhli tú stratégiu na ukončovanie bezdomovectva. Ďakujem pani Dudová. 

S faktickou pani poslankyňa Adamčíková. 

 

p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja by som na odpoveď pána primátora 

na tie štúdie. Štúdie to je v poriadku, len mňa zaujímavú konkrétne kroky, aké boli 
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vyvinuté, aby sa tento problém bezdomovectva sa v Košiciach začal urgentne riešiť, 

keďže už pred rokom alebo viac ako rokom hrozilo, že Bosákova bude uzavretá, takže 

si nemyslím, že 2 roky je čas na to, aby sa to začalo riešiť. Tam je písané, že do dvoch 

rokov alebo teda 2 roky na zrealizovanie. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Strojný, faktická. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Kolegovia, ja vás chcem len 

poprosiť, pred chvíľou sa riešili tie nelegálne osady a som veľmi rád, že aj iných 

poslancov táto téma trápi, len trošku predbiehame. Je to  potom v bode 6 a tak isto sme 

si včera schválili bod 6.1, kde sa presne toto bude riešiť. Čiže tam máme priestor na to. 

Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som s pani 

Dudovou rozprával, pred časom, o tejto terénnej sociálnej práci. Niekoľkokrát som sa 

vyjadril vlastne, že tento zámer ako, ktorý hovorí pán splnomocnenec alebo ponúka pán 

splnomocnenec, je nevýhodný pre našu mestskú časť a to aj z dôvodu toho, že máme 

kvalifikovaných ľudí, máme kvalifikovanú zamestnankyňu, ktorá dlhodobo robí 

sociálnu prácu. Je doktorka práv, dokonca ako, čiže kvalifikácia na to stopercentná, do 

terénu chodí a dvakrát do mesiaca až trikrát do mesiaca chodíme na Demeter, lebo 

povedzme, nás sa týka oblasť Demetra. Na Demetri časť, čo sa týka nad Zbernými 

surovinami Žilina, no a tam sú asi 7 alebo 8 chajdy alebo tie chatrče, ktoré tam sú 

a jednoducho sú nelegálne postavené, ale sú tam ľudia jednoducho a je to obydlie 

chránené Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými dohovormi. Som právnik, 

moja prednostka je právnička, Vieme právne poradiť aj priamo v teréne, ak majú 

problém, či už so žalobou, zostavením hocijakej, by som povedal, lehôt atď. 

a dodržaním lehôt. Vieme poradiť, aby ten človek sa pohol ďalej. Tiež tak isto 

odporúčania na nemocnice, zdravotnícke zariadenia atď.. Nie je problém som na 

telefóne stále. Čiže absolútne nevýhodný zámer pre Mestskú časť Košice - Sídlisko 

Ťahanovce. V žiadnom prípade by sme do toho nešli. to je všetko. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa má procedurálny. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Rýchlosť a hospodárnosť konania, je piatok, 

prosím vás, buďme vecní. Ja mám procedurálny návrh na ukončenie rozpravy, ale aj bez 

možnosti prihlasovať sa prakticky poznámkami. Budeme mať bod 6.1, tam môžeme 

rozoberať sociálne problémy. Prosím vás, buďme vecní a poďme ďalej. Ešte nás čaká 

veľmi veľa bodov. Keď nechcete rokovať aj v pondelok, prosím. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte o návrhu pána 

poslanca Karaffu.   

 

Hlasovanie č. 43 - za: 17, proti: 7, zdržali sa: 3 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento procedurálny návrh bol prijatý. Pani poslankyňa 

Adamčíková, pán poslanec Burdiga, čo sa týka uzn. 172, navrhujem, aby sme to fakt 

urobili, riešili v bode 6.1 a tam aj sa vrátime naspäť, pani Adamčíková k tomuto. Nech 

to máme naozaj komplexne tieto body riešené. Poznámka pán poslanca Karaffu bol 
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správna. Nech sa páči, pani Kovačevičová s faktickou. 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja len budem reagovať na pani 

pracovníčku Dudovú, keďže spomínala tu výzvu a javilo sa to tak, ako keby mestské 

časti na tú výzvu reflektovali. My ako mestská časť, ktorá sa boríme s takýmto 

problémom v podstate sme na to reflektovali, prešli sme si celú výzvu. Bohužiaľ, táto 

výzva nebola v podstate efektívna pre mestskú časť, výhodná v podstate a neudržateľná 

v mestskej časti vlastne. V tej našej hrozili z hľadiska udržateľnosti veľké riziká v rámci 

budúcnosti. Nie je pravda, že majitelia, aspoň na Jazere, nechcú riešiť túto 

problematiku. Všetci majitelia takýchto pozemkov, kde vlastne sú osadníci, ktorí 

vlastne nelegálne obsadili súkromné pozemky, súkromné vlastníctvo. Boli vyzvaní, 

chcú to riešiť. Jeden majiteľ alebo majitelia z Bratislavy, mali sme na Jazere, aj keď to 

katastrálne patrí pod územie Juh. Bola zlikvidovaná táto osada. Čiže, v podstate áno, 

majiteľ si uplatnil svoje práva, je to jeho vlastníctvo, treba na to pamätať. A tak isto 

chcem ešte upozorniť, že máme tu Lubinu, ktorá, kde sú obyvatelia na strategickom 

plynovom potrubí a je to naozaj veľký problém. A chcem pán primátor povedať, že 

macošsky sa práve správajú inštitúcie mesta Košice, kde stavebný úrad, donesiem to 

stanovisko, ktoré nám prišlo pred pár dňami, kde v podstate dáva od celého problému 

ruky preč a nechce zvolať ani Štátny stavebný dohľad. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Pani poslankyňa Slivenská ešte 

bola prihlásená.  

 

p. Slivenská, poslankyňa MZ: Ďakujem. Návrhovej komisii som predložila návrh zmeny, 

v ktorom navrhujem vypustiť stav plnenia úlohy vo vzťahu k uzneseniu 269 a to úloha 

splnená, aby bolo vypustené. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán námestník Gibóda. 

 

p. Gibóda, námestník primára mesta: Ďakujem. Kolegovia, vzhľadom aj na to, že som bol 

uznesením mestského zastupiteľstva nominovaný ako nominant do dozornej rady 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti vnímam záujem mnohých poslaneckých 

kolegov a medzi nimi aj poslankyne Slivenskej. Pani poslankyňa vnímam aj váš záujem 

o Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť a verím, že záujem mesta by mal byť o 

túto tému a verím, že vzhľadom na medializované zámery istých externých skupín na 

tom, aby sa radilo akcionárom, verím a týmto vás chcem pozvať na stretnutie, aby sme 

sa porozprávali, lebo ma zaujíma tá motivácia za vašim rozhodnutím, prečo sa tak 

veľmi zaujímate o to, od koho a kto ponúkol napr. mestu Košice tieto akcie a veľmi by 

ma zaujímalo teda, aby sme správne a jednotne ako mesto vystupovali voči tejto 

spoločnosti a obhajovali nielen svoje práva, ale práva všetkých akcionárov. Lebo tieto 

externé skupiny, ktoré vstupujú do tohto procesu, nemám pocit, myslím si, že sme tuná 

viacerí, nemajú pocit toho všeobecného dobra, nielen všetkých akcionárov, ale hlavne 

mesta Košice a verím, že túto tému preberieme a kľudne aj s inými kolegami 

poslancami na osobnom stretnutí, čiže týmto ešte raz vyjadrujem návrh na osobné 

stretnutie s pani poslankyňou. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, Procedurálnym návrhom bola uzavretá diskusia 

bez možnosti faktických poznámok. Uzatváram teda diskusiu a poprosím návrhovú 

komisiu, aby prečítala predložené pozmeňujúce návrhy.   
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p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem. Pozmeňovací návrh k bodu číslo 

5 predložený pani Zuzanou Slivenskou k návrhu Informácia o plnení úloh sa mení a 

dopĺňa nasledovne: uznesenie číslo 269 mení sa stav plnenia úloh vyplývajúcich z 

uznesenia zo stavu úloha splnená a ďalej sa na úlohe pracuje - bude pracovať.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte...  

 

Hlasovanie č. 44 - zmätočné 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pardon, nejaký technický problém? Komu nezahlasovalo 

zariadenie? Dobre, reštartujeme celý systém. Zopakujeme hlasovanie. Už včera bol 

nejaký problém. Pokiaľ technici reštartujú systém. Bude to trvať ešte asi minútku.  

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, technický problém je vážnejší, máme 

skrat na technickom zariadení. Vyhlasujem päťminútovú technickú prestávku.  

- - - technická prestávka - - - 

 

p. Polaček, primátor mesta: Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vodu 

z technických zariadení, z vašich hlasovacích zariadení sme odstránili. Prosím, 

neolievajte zariadenia vodou, aby sa nám nestávalo, že systém sa vyskratuje tak, ako sa 

to stalo teraz. Program mestského zastupiteľstva bol aktualizovaný aj na webovom sídle 

mesta Košice na základe asi dvadsiatich zmien, ktoré sme prijali. Vážené pani 

poslankyne, vážení poslanci, prosím prezentujete sa, technický problém bol odstránený. 

Prosím zaujmite svoje miesta. Vodu z technického zriadenia, pán poslanec vášho sme 

vyliali. Zariadenie je už v poriadku. Len nás stačilo upozorniť, boli by sme to odstránili 

za tri minúty, nie za tridsať. Je to vec rozpočtu, nemáme ešte vodotesné zariadenia. 

Vážené dámy, vážení páni, ctení hostia, kolegovia. Vážené pani poslankyne, páni 

poslanci, prosím, usaďme sa, prezentovaných je stále 13 poslancov. Ďakujem pekne, 

prezentovaných je 27 poslancov. Pokračujeme. Kedy sme boli v časti, kedy návrhová 

komisia prečítala uznesenie, poprosím ju, aby zopakovala ešte raz uznesenie a následne 

budeme hlasovať o návrhu na uznesenie. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Áno. Pozmeňovací návrh pani poslankyne 

Slivenskej k bodu číslo 5. To hlasovanie nebolo úspešné.  

 

p. Polaček, primátor mesta: To hlasovanie bolo zmätočné, nakoľko sa našla voda 

v hlasovacom zariadení, ktoré nám vyskratovalo celý systém. Technické veci sa 

odstránili. A teda budeme hlasovať ešte raz. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ešte raz o pozmeňovacom návrhu pani 

poslankyne Slivenskej: „Návrh Informácia o plnení úloh sa mení, dopĺňa nasledovne: 

uznesenie číslo 269 mení sa stav plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenia zo stavu úloha 

splnená a ďalej sa na úlohe pracuje - bude pracovať.“ Koniec návrhu.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 45 - za: 30, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne a poprosím záverečné uznesenie. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh uznesenia: „Mestské 
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zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných ustanovení berie na vedomie Informáciu 

o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XI. zasadnutia MZ dňa 19. 9. 2019 do 

XI. zasadnutia MZ dňa 12. až 13. 12. 2019 v zmysle schváleného pozmeňovacieho 

návrhu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 46 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh na uznesenie bol prijatý. Ďakujem pekne.  

Poprosím pána riaditeľa Padyšáka, by si sadol na miesto, ktoré je určené pre riaditeľov, 

aby som všetkých v zornom poli tak, ako to robili všetci riaditelia. 

- - - 

 

Bod č. 5/1 

Zelené strechy 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 5.1 je bod s názvom Zelené strechy, ktoré navrhol pán 

poslanec Špak. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Jak to rýchlo prišlo. Vážení kolegovia, kolegyne, 

poviem k tomu takúto krátku úvodnú reč, lebo sa ponáhľame všetci. Možno budem 

citovať aj pána námestníka, aj pána primátora. Chceme byť lídrom v používaní zelených 

technológií, chceme byť lídrom v zelených stavbách, v ekologickej výstavbe. Potom 

spomeniem vec, ktorú sme možno čítali všetci, možno nie, ale ja jej dám taký hlavný 

názov. Máme odsúhlasenú klimatickú adaptačnú politiku mesta Košice a máme 

dokonca aj uznesenie 293, ktoré sa nazýva pristúpenie mesta Košice k dohovoru 

primátorov a starostov o klíme a energetike. Všetky tieto 3 fakty súvisia priamo s 

jednoduchým poverením nášho vedenia mesta, pán primátora a jeho tímu pracovníkov. 

A chcel by som vás požiadať, vážení kolegovia, aby sme si možno pripravili taký 

prepočet a prezentáciu. To v mojom uznesení spomínam, že by bolo dobré mať 

deviateho mesiaca v tomto roku, tzn. na prvom septembrovom zastupiteľstve a to 

uznesenie sa týka prípravy prezentácie a prípravy prepočtu. Upozorňujem to kvôli tomu, 

lebo včera možno to nemal naštudované kolega poslanec Rovinský. Spomínal nejaký 

rozpočet, nejaké VZN-ko a nejaké poplatky. Nemá to žiaden vplyv ani na rozpočet, je to 

len príprava, aby sme mohli potom následne jednať a pripraviť si naozaj dobrý prvý 

krok ku Zelenému mestu, nášmu mestu. Ten návrh uznesenia znie: Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 4 atď. to nebudem vás zdržiavať, na základe 

odporúčania komisie dopravy a výstavby mesta Košice, tu chcem podotknúť, že 

komisia dopravy a výstavby to odhlasovala, v nadväznosti na klimatickú, adaptačnú 

politiku mesta Košice a v priamom súvise so schváleným uznesením 293 pristúpenie 

mesta Košice k dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike, poveruje 

primátora mesta Košice a) pravidelným vypracovaním správy o vykonaných a 

plánovaných krokoch a riešeniach v oblasti klímy a energetiky a to každých 6 mesiacov 

od podpísania uznesenia, b) poveruje primátora k príprave prepočtu a alternatív riešenia 

zelených striech a fasád s priamym vzťahom k schválenému miestnemu poplatku za 

rozvoj a to poskytnutím zľavy na poplatok v prípade využitia týchto systémov pri 

plánovanej výstavbe. Termín: rokovanie mestského zastupiteľstva 09/2020, c) prípravou 

prezentácie finančných dopadov pre alternatívy úľav pre stavebníkov vo výške 10, 20 a 

30 % poplatku a pre prípady použitia zelených systémov pre 1. fasádu a 2. strechu. 
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Termín: rokovanie mestského zastupiteľstva 09/2020. Ako sme aj na finančnej komisii 

preberali, ja vám ešte možno prečítam jednu vetu zo zákona č. 447, aby ste si boli aj 

naozaj istí, že je to v súlade so zákonom, tak v odstavci h sa spomína, že použitie 

výnosov tohto poplatku, ak by sme naozaj našli túto alternatívu, je možné na opatrenia 

na zadržanie vody v území a na zmierňovanie zmeny klímy a adaptácie na jej priaznivé 

dôsledky. Takže dokonca aj táto možnosť nás v tomto podporuje. Nechcem ja otvárať 

k tomu rozpravu, samozrejme, ale som tu, pýtajte sa, takže ďakujem veľmi pekne, že ste 

ma vypočuli. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tak rozprava je otvorená, nech sa páči, môžete sa hlásiť do 

rozpravy. Pán poslanec Karaffa chcel. Gombičky. Čiže nech sa páči, pán poslanec 

Filipko. Aha, to bola faktická pána Karaffu, ktorý sa technicky... Pripojte pána Karaffu 

na technickú, na faktickú. Prosím, skúste dôsledne tie gombičky používať. Zapojte pána 

Karaffu, faktickú, mu nešlo zariadenie.    

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Mea culpa. Zlý gombík som 

stláčal. Ja som si prečítal ten návrh pána poslanca Špaka. Do istej miery ide o nepriamu 

novelu, ale pozerám ten paragraf 11 použitie výnosu a pán poslanec Špak hovorí 

správne, že je možné použiť na podľa písmena h opatrenia na zadržanie vody v 

územiach na zmierňovanie zmeny klímy, ale toto je možnosť využitia poplatku pre 

mestá a obce. My. Ja neviem o tom, že by sme mohli dať zákonnú úľavu tak, ako je to 

nazvané pre v podstate stavebníkov. My môžeme tieto finančné prostriedky použiť na 

konkrétny účel, len my nemôžeme ustanoviť vo VZN-ku úľavu. Toto je podľa mňa 

contra legem. Neviem, či to prešlo. V legislatívnej komisii to nebolo, čiže ma to trošku 

prekvapilo.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ja poprosím zároveň, aby sa aj právne oddelenie, lebo ja mám 

výklad, že to nie je možné. Nech sa na to právne oddelenie pozrie, aby sme usmernili 

pána poslanca, v prípade ak to je, alebo nie je. S faktickou, nech sa páči, pán poslanec 

Rovinský. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Mne je veľmi ľúto, že musíme riešiť tuná, 

tento problém. Ja som na to upozorňoval, aj na komisii dopravy, že tu sa jedná v 

podstate o nabúranie nášho VZN o miestnych poplatkoch, lebo ja za Zelené strechy, aj 

za zelené horizontálne, teda vertikálne panely, ja samozrejme som, čo som aj na komisii 

hovoril. Na druhej strane mi tu priamo v tom návrhu, a preto som chcel, aby sa rozdelilo 

hlasovanie o tomto v komisii. Priamo v tom návrhu hovoríme, že treba nabúrať systém 

poplatkov za rozvoj a ponúkať nejaké zľavy. To še nedá.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Špak, ale neviem, sám na seba, to asi 

nepôjde. Nech sa páči, pán poslanec... 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ja som mal na predrečníka.  

 

p. Polaček, primátor mesta: To boli faktické všetko. Nech sa páči. Pán poslanec Filipko. 

 

p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja si veľmi vážim pán poslanca Špaka. Konečne 

urobil košieľku k tomu materiálu. Je to veľmi pekné. Obdivujem ale to, že po toľkých 

rokoch strávených v poslaneckých laviciach si poriadne ten rokovací poriadok 

neprečítal a že predložil na poslednú chvíľu opäť na rokovanie tento materiál, ktorý 
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nevnímam, že je mimoriadne dôležitý a nevyhnutné o ňom rokovať a že ho nepredložil 

normálnym spôsobom, ako sa majú predkladať materiály, lebo poslanec má právo 

predložiť do rokovania zastupiteľstva. Nech to prebehne cez všetky komisie, ktoré majú 

záujem a majú, čo k tomu povedať, cez mestskú radu, atď.. K samotnému obsahu toho 

uznesenia si dovoľujem poznamenať, samozrejme, že nesúhlasím, aby sme zasahovali 

do poplatku na rozvoj a ten bod c tie Zelené strechy, no musím povedať, že v mnohých 

prípadoch niektorí investori zneužívajú zelenými strechami to, že majú nedostatok 

zelene na svojich pozemkoch okolo domu, mnohokrát sa zastávajú podstatné časti 

pozemkov, ktoré majú k dispozícii do 90 % a kompenzujú sa akési zelené strechy. 

Môžeme o zelených strechách hovoriť, nájsť na to nejaký systém podpory, ale musí to 

byť nad rámec plochy zelenej, ktorú má mať okolo svojho objektu, v tom prípade si to 

viem predstaviť. Čiže ja apelujem na pána Špaka, aby to znova pustil normálne do 

obehu, cez všetky komisie, cez všetky vyjadrenia. Potom som ochotný o tom hlasovať, 

inak je neprípustné o tomto materiáli hlasovať. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, do diskusie 

pomerne prihlásených dosť ľudí, aj s faktickou. Dovoľte, ja som si nechal vypracovať 

stanovisko magistrátu, ho prečítal. Možnože niektorí si poviete, že nemá zmysel v tejto 

chvíli diskutovať a možno sa posunieme v debate, možno nie. Na úvod, pán poslanec 

Špak, chcem povedať. Som rád, že sa tej téme zaoberáte. Zelené témy myslím si nás 

všetkých ťahajú dopredu, aj prístup, ktorý ste zvolili je naozaj dobrý a teším sa aj 

nápadu, že poďme dávať zľavy tým, ktorí použijú zelené riešenia, ale žiaľ právne 

oddelenie, vám prečítam stanovisko, ktoré mi pripravilo plus tu mám ešte svoje 

poznámky. Zákon č. 447/2015 spomínaný myslím, že § 11, ktorý ste uviedli o miestnom 

poplatku za rozvoj presne vymedzuje prípady, ktoré nepodliehajú poplatkovej 

povinnosti. Tento zákon neumožňuje obci určiť systém zliav alebo zaviesť oslobodenie 

od poplatkov nad rámec zákona i napriek tomu, že mne osobne sa váš nápad páči. Z 

toho dôvodu nemáme žiaden praktický význam urobiť prepočet, akúkoľvek alternatívu 

riešenia zelených striech a fasád s priamym vzťahom k schválenému poplatku za rozvoj, 

keďže tieto alternatívy za súčasnej platnej legislatívy vôbec nebude možné zapracovať 

do príslušného všeobecne záväzného nariadenia. Zároveň ste vo vašom uznesení aj 

uviedli dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike. Tam sa pripravuje akčný 

plán pre udržateľnú energiu a zmenu klímy. To je dokument. Mesto ako signatár 

dohovoru uvedie svoje záväzky a opatrenia na dosiahnutie cieľov v oblasti energetiky a 

zmierňovania zmeny klímy, adaptácie. Spolu s časovým harmonogramom a 

zverejnenými úlohami, tento akčný plán bude predložený na schválenie v mestskom 

zastupiteľstve, pretože podlieha schvaľovaniu mestského zastupiteľstva. Samotný 

dohovor určuje základný časový rámec, v rámci ktorého v priebehu prvých dvoch rokov 

sa stavia základy pre plán a pozornosť sa zameria na vyhodnotenie situácie vrátane 

stanovenia priorít. No a nad rámec naozaj sa musím stotožniť aj s kolegami poslancami. 

Je vhodné uviesť, že  predmetom bodu, ktorý sa navrhuje na doplnenie, nebol 

predložený tak materiál, ako predpokladá rokovací poriadok a mali by sme ho 

dodržiavať a tento materiál by mal prejsť aj mestskou radou, nakoľko sa týka  ďalších 

dokumentov. Nie je to návrh, ktorý je úplne priamočiary, ale prierezový. Toľko k 

tomuto bodu, ale som rád, že ho otvárame na druhej strane. Nech sa páči, máte pán 

poslanec Špak procedurálny návrh. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Mohli ste ušetriť kopec času, lebo očividne tu nie je 

záujem a ja neviem, či to nejaká strašidelná vec, ktorú v tom uznesení žiadam, ale 

myslím, že to uznesenie žiada len prepočet a analýzu. Na základe toho uznesenia ste 
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mohli odpovedať o mesiac a naozaj s podloženými informáciami a nie teraz, že vlastne 

čerpete. Mám tu pozmeňovací návrh, ktorý znie tak isto. Ten začiatok ale a) 

pravidelným vypracovaním správy o vykonaných a plánovaných krokoch riešenia 

v oblasti klímy... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Len vás upozorním pán poslanec, pri procedurálnom návrhu 

poprosím procedúru.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Tak mi dajte faktickú tam a môžem dať snáď pozmeňovák. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Čiže procedúru nemáte žiadnu? Faktickej, na to sú predsa 

diskusné príspevky podľa rokovacieho poriadku. Tam môžete dať akýkoľvek návrh 

poslanecký. Takže nech sa páči, pán poslanec Ihnát má diskusný príspevok. Nech sa 

páči, faktickú. Ale faktickú ste si vyčerpali v tej zelenej, ale nech sa páči. To je 

procedurálny. Pán poslanec Špak, si povie faktickú a následne pán poslanec Karaffa 

podá procedurálny návrh.   

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Môžeme pokračovať alebo ideme hľadať, ako sa 

to nedá? Vážený pán poslanec Filipko, včera sme tu riešili rozpočet 200 mega. Teraz 

riešime prezentáciu, ktorú chcem, aby sme my poslanci videli. Včera vám na rozpočet 

priniesli vaši kamaráti a poslanci také pozmeňováky, ktoré ste ani len nevideli 

v komisiách a boli ste ochotní o tom jednať. Ja som tento môj návrh riešil na komisii 

dopravy. Mám to schválené. Máte ho v maili. Máte ho tretí mesiac aj s dôvodovou 

správou v maili. Vy znova čakáte košieľočku, ale ja ju tu mám aj s pozmeňovanákom, 

takže vám ju idem odniesť. Dobre? Tu je.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, nasleduje pán poslanec Ihnát s diskusným 

príspevkom.   

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Ako máme tu divadlo, tak sa 

musíme na neho pozrieť. Počkáme na divadlo, jak skončí. Čiže, mne beží čas síce, ale 

divadlo pokračuje. Dobre poďme k veci. Zelené strechy ako tá myšlienka celkove, to 

ako návrh riešia nie je zlý, to treba podporiť. Sídlisko Ťahanovce ako Mestská časť 

Košice - Sídlisko Ťahanovce sa týmto problémom zaoberala. Vo väčšine to končí na 

pozemkoch, vo väčšine to končí, by som povedal na majetkových vzťahoch. Chceli sme 

zas len nadchod na sídlisku Ťahanovce, ktorý je v majetku mesta Košice, no problém 

bol ten, že podmienkou by bolo, aby prešiel ten nadchod do našej nie správy, ale do 

nášho majetku, čo vlastne je aj riziko pre starostu, keď niečo tam spadne na hlavu 

niekomu atď., tak mňa zavrú. Hej, to je tá jedna vec. Druhá vec sú výzvy určité, čo mám 

informácie, sú výzvy, pozor, Vlády Slovenskej republiky aj z Európskej únie práve na 

zazelenanie striech, na zazelenanie fasád atď. treba aj týmto smerom ísť, čiže nielen, 

ako financie mesta ale ja neviem mestských častí, ale sú možnosti. Sú možnosti, bol za 

nami pán ponúkal, len skončilo to na majetkových vzťahoch. Chceli sme zazelenať ten 

nadchod. Toto bola by som povedal prvá cesta na sídlisku Ťahanovce, ktorou sme chceli 

ísť, lebo budovy TEHA napr. atď., tak TEHO povedalo jednoducho, že je to v ich 

správe jednoducho. Nedajú ako zazelenať, zásah nejaký urobiť do týchto striech. Tiež 

treba povedať, že vlastne udržiavanie vody a samozrejme, ochladzovanie v dnešných 

časoch a v týchto letných mesiacoch, keď sú 35 stupňové horúčavy, jednoducho, a to 

počasie je také nekontrolovateľné a aj nepredvídateľné, tak je správna cesta a tá cesta a 

nastoliť takúto cestu je potrebné aj do budúcna, takže v tomto prípade pána Špaka v 
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tomto smere podporím. No, čiže pán Djordjevič tu tlieska, čiže podporím ako touto 

cestou sa treba vydať. Ale poďme aj tými výzvami atď.. Toto som tu vôbec nepočul, 

výzvy atď., tu len ako s nejakou zdanie rozvoja. peniažky atď., tak poďme aj touto 

cestou. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: S procedurálnym návrhom, nech sa páči, pán poslanec Karaffa.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja sa dnes budem opakovať, ale kolegovia 

skutočne máme pred sebou ešte takmer 30 bodov, keď dobre počítam. Ten návrh pána 

poslanca Špaka v podstate z troch písmen dve sa týkajú poplatku za rozvoj, čo sa to 

vysvetlilo. Kolegovia avizovali po diskusii, že neboli v podstate tento materiál ani v 

komisiách, resp. finančná komisia ho práve preto nepodporila, lebo má tam vady. 

Prosím, ukončime k tomuto rozpravu, nech dobehnú tí, ktorí sú prihlásení bez možnosti 

prihlasovať sa faktickým poznámkami a poďme prosím ďalej. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Rovinský má faktickú. Pán poslanec 

prosím, nerušte kolegov. Nech sa páči, pán poslanec Rovinský. Pardon. Ja sa 

ospravedlňujem. Procedurálny návrh. Hlasujeme o procedurálnom návrhu.  

 

Hlasovanie č. 47 - za: 26, proti: 4, zdržali sa: 2 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, hlasno rozprávate, rušíte aj nás tu 

vpredu a potom naozaj, aj ja som teraz urobil zbytočne zmätok. Rušíte nás. Nech sa 

páči, pán poslanec Rovinský, máte slovo v rámci faktickej poznámky. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Prepáčte kolegovia, ja v nedeľu poobede 

mám program v Jasove a obávam sa, že keď pôjdeme takto, tak nestíham tam dôjsť. 

Ďakujem.  

 

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

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Áno, hovorí pravdu pán poslanec Ihnát, 

že treba začať na tom robiť. A ja už nemôžem veriť sľubom, že všetko bude, len 

vydržte. Musím pochváliť pán Polaček primátor, že minule, že teraz opatrnejšie 

rozprávate, lebo minule ste doslova tvrdili veci, ktoré sú už jasné, že je to bezpredmetné 

atď.. Dnes už ste opatrnejší a tvrdíte, že to pripravíte. Ja mám pozmeňovák, takže 

počkám, ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Vďaka za slovo. Ja som sa chcel prihlásiť ako s pozmeňujúcim 

návrhom ale nejak mi to nešlo s tlačítkom, tak som si počkal v diskusii. Takže vrátim sa 

späť k materiálu, ktorý predložil pán Špak. Predložil tri body. Ja navrhujem 

procedurálny návrh dať, aby sa o týchto troch bodoch hlasovalo osobitne, pretože 

s prvým bodom ja osobne nemám problém, s ostatnými mám problém. Pri prvom bode 

by som pána Špaka ešte poprosil, nech doplní, že kde má to pán primátor predkladať, na 

mestskej rade, na mestskom zastupiteľstve. Nie je tam určené kde. Čiže berte to ako môj 

procedurálny návrh, aby sa o týchto troch bodoch hlasovalo osobitne. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Špak. 
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p. Špak, poslanec MZ: To je môj vstup teraz už. Dobre? Takže ďalší už nebude. Mám 

posledných 3 minúty, aby sa tu niečo pohlo. Ďakujem pekne pán poslanec Lipták, máte 

pravdu, do toho a-čka som to mal doplniť, že komu to má povedať, lebo to sa môže stať, 

že to ujde potom celému zboru. Takže mám tu pozmeňovací návrh a) poverujeme 

primátora mesta Košice pravidelným vypracovaním správy o vykonaných a 

plánovaných krokoch a riešeniach v oblasti klímy a energetiky a to každých 6 mesiacov 

od podpísania uznesenia mestskému zastupiteľstvu, b) primátora k príprave prepočtu a 

alternatív riešenia zelených striech a fasád aj s priamym vzťahom k schválenému 

miestnemu poplatku za rozvoj. C-éčko dávam preč. Ďakujem. Odovzdávam komisii.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Poprosím o kópiu zároveň. Nech sa páči, pán námestník Gibóda. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za slovo. No, pán poslanec povedal ste, nech 

sa tu niečo pohne, no myslím si, že vôbec nevnímate to, že sa tu vôbec niečo hýbe, 

vnímate iba svoje návrhy, ktoré sa tvárite, že ste prerokoval s niekým a ako vám 

kolegovia tuná povedali, neprerokovali ste ich v tých komisiách, v ktorých je to 

potrebné. Dávate návrh, ktorý tak, ako kolega Rovinský vnímam, že pod iniciatívou 

riešenia zelených striech, chcete riešiť vlastne developerov v tomto meste. Ako vám pán 

primátor povedal, zákon nám nedovoľuje udeľovať zľavy z poplatku za rozvoj. Iná 

otázka, pán poslanec, pozmeňovákom ste nezmenili vôbec nič. Pán poslanec. Pán 

poslanec, ja mám slovo, nevykrikujte mi tuná do toho. A tuná je druhý pán poslanec, 

ktorý vykrikuje a ruší všetkých naokolo. Páni poslanci, zamýšľame sa na meste, áno, aj 

ako podporiť zelené strechy a fasády, ale tak ako už bolo povedané a povedal to pán 

poslanec Filipko správne, majú developeri a tí, ktorí stavajú nové stavby povinnosť 

zachovávať určité percento zelene, môžu si ho napr. učiť do určitej miery 

vynahradzovať, aj čo sa týka zelených striech a podobných opatrení, ktorým môžu 

kompenzovať túto stratu zelene a práve preto ak chceme sa pohnúť k tejto téme a takto 

to robí aj celá vyspelá západná Európa, mali by sme sa zamerať na existujúce stavby, 

nie na stavby, ktoré sa teraz stavajú, tie už musia spĺňať nejaké štandardy, ale mali by 

sme zlepšiť stavby... Páni poslanci, prosím, nevyrušujte tuná s hlúposťami a s rôznymi 

predmetmi. Nevnímate diskusiu pán poslanec ku vášmu návrhu a aj to je ukážkou toho, 

ako si vážite svojich poslaneckých kolegov. Páni, páni poslanci, mali by sme sa 

zamerať, svoju pozornosť na to, ako mesto bude podporovať to, aby sme napr. vytvorili 

program na zelené strechy pre existujúce stavby a to je niečo, čo môžeme aj v zmysle 

našich legislatívnych parametrov spraviť a myslím si, že toto je to, čo bude vychádzať 

aj z tých analýz a tých strategických dokumentov, ktoré sa teraz pripravujú na meste. A 

toto by mala byť cesta, nie dávať poriadny developerom, ktorí musia spĺňať tak či tak 

určité podmienky. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Špak. Tu košieľku, keď ste 

si zobrali naspäť, skúste dať pánovi Karabinovi, on by potreboval jednu.   

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Košieľku som si nechal, však ešte budem dnes 

ďalšie uznesenia predkladať a pán Filipko to potrebuje iba s košieľočkou. K tomu, čo 

ste sa teraz snažili naznačovať niečo na developerov, ja som sa nikdy netajil, že poznám 

takmer všetkých, lebo 25 rokov tu robím v Košiciach a skrášľujem fasády, steny, 

strechy, atď.. Ja vám chcem pomôcť, pán poslanec Gibóda, jednou vecou a tak isto nám 

resp. tú starostom, ktorí sú, lebo tí bojujú o to, aby dostali naspäť tie peniaze, ktoré 

vyberiete od investorov do vašej kasy a je to jedna z možností, ako môže naspäť dostať 
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mestská časť tú časť z toho poplatku. Ak budete vedieť motivovať investora, aby urobil 

aj zelenú strechu na tých dajme tomu vašich škaredých betónových predstavách. Ďalšia 

výhoda je tá, že máte program, však vy máte nejaký záväzok, nejaké memorandum, 

ktoré chcete splniť a oni vám to urobia za vás. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, vám faktická vypršala. Ak sa správne nemýlim, 

návrh bol bez faktických, čiže poprosím technika, aby nepúšťali faktické. Pán poslanec 

Huba. 

 

p. Huba, poslanec MZ: Vážené kolegyne, kolegovia, ja chcem iba ctené auditórium 

oboznámiť s tým, že uvedený bod bol predmetom rokovania finančnej komisie, tak ako 

ho schválila alebo odporúčala komisia dopravy. Finančná komisia aj z uvedených 

dôvodov,  keďže obce a mestá môžu použiť výnos iba na aktivity, ktoré sú uvedené v 

zákone a tak isto, že  nemôžu poskytovať zľavy z tohto poplatku, neodporučila uvedené 

uznesenie, ale pri diskusii sme pokračovali aj bez toho písmená c) a keďže považujeme 

to za zaujímavú ideu, ale nie v predloženom znení, tak ani ten upravený návrh finančná 

komisia neodporúča na prerokovanie mestského zastupiteľstva. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani poslankyňa Kovačevičová.  

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ. Ja som veľmi rada, že sa skloňuje téma klímy, 

klimatických zmien a zelených striech v podstate. Ja by som možno rada sa pochválila. 

Máme takú malú lastovičku, keď nám prejde v mestskej časti schválenie rekonštrukcie 

obchodného centra Čingov, budeme prvá mestská časť, kde bude zelená strecha. Len 

toľko.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne, Poprosím návrhovú komisiu, aby uviedla, 

predložila všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené návrhovej komisii.  

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Návrhová komisia 

dostala od pána Špaka svoj upravený, teda pozmenený návrh k uzneseniu, ktorý 

predniesol: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 42 ods. 5 Rokovacieho 

poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach na základe odporúčania Komisie 

dopravy a výstavby mesta Košice v nadväznosti na klimatickú adaptačnú politiku mesta 

Košice a v priamom súvise so schváleným uznesením 293 pristúpenie mesta Košice k 

dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike poveruje primátora mesta Košice 

po a) k pravidelným vypracovaním správy o vykonaných a naplánovaných krokoch a 

riešeniach v oblasti klímy a energetiky a to každých 6 mesiacov od podpísania 

uznesenia, po b) primátora k príprave prepočtu alternatív riešenia zelených striech a 

fasád aj s priamym vzťahom k schválenému miestnemu poplatku na rozvoj. Termín: 

rokovanie MZ 09/2020.“ Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujeme o návrhu pána poslanca Špaka. 

 

Hlasovanie č. 48 - za: 11, proti: 4, zdržali sa: 17 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol. Nech sa páči, pokračujte návrhová 

komisia. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia k tomuto bodu nemá 
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žiadne uznesenie.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Bod 5.1 Zelené strechy bol ukončený.  

- - - 

 

Bod č. 6 

Návrh za zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Posúvame sa k bodu číslo 6 Návrh na zrušenie uznesení 

Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Otváram k tomuto materiálu rozpravu, teda ak sa 

týka, nejaké uznesenia, ktoré myslíte, že treba vyňať, aby neboli zrušené. Nech sa páči, 

pán poslanec Vrchota. 

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Dobrý deň, kolegovia, ďakujem pekne za slovo pán primátor. Tak 

ja som hovoril so starostami MČ Košice - Sever, Košice - Juh a radi by sme predložili 

návrh na zrušenie uznesenia. Ja tento návrh prečítam: Mestské zastupiteľstvo v 

Košiciach podľa § 42 ods. 5 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v 

Košiciach v časti a) doplňujem - zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva v 

Košiciach číslo 152 zo dňa 4. 7. 2019. Jedná sa o zrušenie uznesenia, ktorým bol 

schválený prechod zariadení opatrovateľskej služby zo zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestských častí do pôsobnosti mesta Košice ako organizačnej súčasti strediska sociálnej 

pomoci plus harmonogram prípravy prechodu. My sme toto vyhodnotili po 

komunikácii, vlastne, v priebehu roka, že tieto zariadenia opatrovateľskej služby 

chceme ďalej prevádzkovať a v podstate, že prevádzkujeme to dobre, naši klienti sú 

spokojní, takže prosím kolegov poslancov o podporu. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Má niekto plné znenie tohto uznesenia? Nech ho môžeme vidieť? 

Myslím toho, ktoré chcete zrušiť. To uznesenie, či ho rušíme, aby ho mohlo pozrieť aj 

odborné útvary. Do diskusií sa niekto ešte hlási? Nech sa páči, procedurálny návrh pán 

poslanec Strojný. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Môj procedurálny návrh znie, aby sme rokovali 

o zrušení každého jednotlivo. Máme tam momentálne tri uznesenia. Teraz pán starosta 

Vrchota pridal štvrté, tak aby sme rokovali, resp. rokovali, hlasovali o uznesení 44 

samostatne, 141 samostatne a 172 samostatne, Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujeme o procedurálnom návrhu 

pána poslanca Strojného.  

 

Hlasovanie č. 49 - za: 28, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Budeme teda hlasovať o každom jednom 

návrhu na zrušenie uznesení osobitne. Týmto poprosím pani Dudovú, vedúcu 

sociálneho oddelenia, aby nás oboznámila s materiálom, ktorý bol v minulom roku 

prijatý, ktorý hovorí o tom, že budeme zlučovať a združovať zariadenia 

opatrovateľských služieb. Predtým tam bola dôvodová správa. Ja neviem, o čo ide, tak 

by som rád vedel, o čo ide, aby vedeli aj poslanci o čo ide, aké kroky vykonalo mesto 

Košice. To uznesenie bolo prijaté, ak som správne pochopil niekedy v siedmom 

mesiaci. Prešiel takmer rok a čo sa od toho uznesenia očakávalo, aká tam bola dôvodová 

správa. Ja budem rád, keď si to pripomenieme, lebo tento návrh nebol prerokovaný v 
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príslušných komisiách, ak mám správnu informáciu. Nech sa páči, pani Dudová, máte 

slovo. 

 

p. Dudová, vedúca referátu sociálnych vecí: Ďakujem pekne za slovo. Ja sa ospravedlňujem, 

keď budem vystupovať dosť chaoticky, pretože som nevedela dopredu, že takéto 

uznesenie bude doplnené. Čo som si stihla pripraviť, tak našim zámerom bolo 

zabezpečiť riadenie z jedného centra a to s cieľom zvýšenia kvality sociálnych služieb, 

pretože v súčasnej dobe mesto a mestské časti v zriaďovateľskej pôsobnosti majú 4 

zariadenia opatrovateľskej služby, z toho jedno už v súčasnej dobe je v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta a je organizačnou súčasťou Strediska sociálnej pomoci. Toto 

zariadenie funguje, je veľmi kvalitné a vlastne vychádzali sme zo skúsenosti, ktorú 

máme práve z takéhoto zlúčenia, pretože riadenie aj poskytovanie sociálnych služieb je 

veľmi flexibilné, je flexibilné zastupovanie personálu. Musím povedať, že nešlo nám v 

zásade o finančnú, o ekonomickú úsporu, pretože na sociálnych službách sa šetriť nedá. 

Našim záujmom je podržať tie zariadenia opatrovateľskej službe v takom rozsahu, ako 

ich máme. Našim zámerom bolo zvyšovať kvalitu tou formou, že zariadenia v prípade, 

že by prešli do jedného centra, tak by mohli byť špecializované podľa jednotlivých 

diagnóz, nakoľko v dnešnej dobe je situácia taká, že vo všetkých zariadeniach máme 

zmiešané diagnózy, kde sú imobilní, inkontinentní, psychiatrické diagnózy a takéto 

zariadenia sa veľmi ťažko riadia. Ja by som chcela ešte povedať možno z histórie. Tieto 

zariadenia opatrovateľskej služby boli decentralizované zo štátu v roku 2004. Vtedy 

platil iný zákon. Bol to zákon o sociálnej pomoci a o poskytovaní sociálnych služieb, v 

zariadení opatrovateľskej služby sa nerozhodovalo na základe odkázanosti na túto 

službu, čiže nikto nevydával posudok o odkázanosti občana na túto službu. V roku 2008 

skončil platnosť zákon o sociálnej pomoci a nadobudol účinnosť nový zákon o 

sociálnych službách, podľa ktorého sa o odkázanosti na túto službu rozhoduje základe 

vydaného rozhodnutia odkázanosti konkrétneho občana na túto sociálnu službu. Tento 

proces je veľmi zložitý a predchádza ním posudzovanie odkázanosti. Táto činnosť sa 

robí na meste Košice, čiže dneska je situácia taká, že o odkázanosti občana na 

poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby rozhoduje mesto 

Košice a vedie poradovník mesta Košice a tieto zariadenia opatrovateľskej služby 

všetky štyri, teda aj to naše mestské, sú s celomestskou pôsobnosťou. Nie sú s 

pôsobnosťou len pre jednotlivé mestské časti. Pre nás rozhodujúcim bolo aj to. My v 

zásade nemáme problém s tým, že kde tie ZOS-ky sú, ale pre nás bolo rozhodujúce to, 

že nie všetky mestské časti, nie 22 mestských častí má zariadenia opatrovateľskej 

služby ale sú to len 3 poverené mestské časti a majú pôsobnosť celomestskú. Takže, čo 

sa týka financovania. Zmenil sa aj spôsob financovania. Dneska sa financujú zariadenia 

opatrovateľskej služby z troch zdrojov. Jeden zdroj je príspevok ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny, ktorý žiada mesto Košice. Ministerstvo práce komunikuje s 

mestom Košice. My žiadame príspevok, žiadame podklady od mestských častí 

a dávame sumárny príspevok za všetky sociálne služby, ktoré poskytuje mesto. Jednou 

žiadosťou a ministerstvo práce podpisuje zmluvu s mestom Košice. My musíme 

vyúčtovať ministerstvu práce. Je veľmi komplikované potom tie podklady získavať 

z mestských častí a zo všetkých subjektov a ministerstvo nebude komunikovať s 

viacerými subjektami, keď má tu jedno mesto Košice. Druhý zdroj je financovanie z 

rozpočtu mesta, ktorým my plne dofinancovávame činnosť MČ, teda činnosť zariadení 

opatrovateľskej služby povereným mestským častiam. To znamená a vlastne tým 

zohľadňujeme tú skutočnosť, že sú to zariadenia s celomestskou pôsobnosťou. Mestské 

časti nedoplácajú na činnosť zariadenia opatrovateľskej služby. Tretím dôvodom alebo 

tretím zdrojom financovania je príspevok klienta, odkázaného občana, teda úhrada, 
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ktorej výšku tiež určujeme my našim všeobecne záväzným nariadením. Takže naším 

zámerom bolo v podstatne zjednotenie tejto služby, zjednodušenie riadenia, ale najmä 

špecializácia zariadenia opatrovateľskej služby podľa diagnóz.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja len dvoma vetami. Našim cieľom 

v predkladanom materiáli 4.júla, aby sme špecializovali diagnózy, aby sme 

špecializovali diagnózy, aby sme poskytli kvalitnejšie, lepšie služby. My nehovoríme, 

že dnes poskytované služby sú zlé, ale vidíme priestor na samotné zlepšovanie a toto je 

cieľom materiálu, ktorý sme predložili 4.júla 2019. Chcem vás všetkých kolegovia 

informovať, že v tom 4.júla 2019 pod číslom 152 hlasovali všetci zo všetkých 

prítomných. Boli všetci za, okrem pána poslanca Vrchotu, ktorý je predkladateľom, ten 

sa vtedy zdržal. Všetci ste boli za, s tou dôvodovou správou ste súhlasili. Mesto Košice 

vykonalo ďalšie množstvo krokov, opatrení, príprav a sme v procese, ktorý sme si 

odsúhlasili. Toľko len informácia zo strany mesta. Osobná poznámka. V minulosti ako 

prednosta MČ Sever som sa zaoberal zariadeniami opatrovateľskej služby. Obrovké 

peniaze to mestské časti stálo. Dnes sme nastavili systém tak, že mestské časti za to 

doplácajú, ale predsa to nemôže byť dôvod, že tým, že už to nie je záťaž a v minulosti 

sa toho mestskej časti mnohé zbaviť tak, ak sme vyrovnali všetky dlhy a pozdĺžnosti 

a urobili, nastavili systém, aby to nestalo mestské časti nič, Čiže teraz zrazu je problém 

vyriešený. Chceme ho problém vyriešiť ešte tak, aby sme skvalitnili služby. To je moja 

prosba. Ďakujem veľmi pekne. S faktickými...zabudla pani... 

 

p. Dudová, vedúca referátu sociálnych vecí: Ešte zabudla som odpovedať na otázku, čo mesto 

doteraz urobilo. Bola vytvorená skupina, majú kolegovia menovacie dekréty, ktorá je 

zložená aj zo zástupcov MČ, aj zo zástupcov oddelení Magistrátu mesta Košice tak, aby 

boli riešené majetkové veci, právne vecí, ako personálne záležitosti, že tá pracovná 

skupina je široká a je pripravená pracovať tak, aby v priebehu roka sa všetky problémy 

vyriešili, preto sme už začali prvé rokovanie teraz, aby do 31. 12. sme stihli dohodnúť 

všetko, čo je dohodnúť potrebné. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Hlinka, Rovinský a pán 

poslanec Vrchota. Nech sa páči.  

 

p. Hlinka, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Nič v zlom. Ja chcem potvrdiť tie 

slová, ktoré ste tu hovorili pred chvíľou, že tá služba je zabezpečovaná v dobrej kvalite, 

tzn. aj u nás je to tak. Neevidujeme nejaké sťažnosti na buď necitlivosť jednania alebo 

na zlé podmienky personálu a pod., čiže nám sa to javilo s kolegom Vrchotom tak, že 

to, čo je zabehnuté, čo funguje na čo nie sú nejaké zásadné pripomienky, nie je dôvod 

aby sa to odchádzalo z kompetencií MČ, aj keď len troch nateraz. Nakoľko máme v 

úmysle skôr naopak posilňovať kompetencie v zmysle štatútu pre mestské časti a keď to 

odíde preč, tak vlastne oslabujeme možnože niektoré mestské časti od tých pracovných 

povinností. Takže to je ten dôvod, prečo aj ja som sa k tomu priklonil na vysvetlenie. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Takže dôvod nemá byt o tom, aby mestská časť sa cítila 

komfortne,  ale aby sa cítili komfortne naši klienti. Nech sa páči, pán poslanec 

Rovinský. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Kto ma pozná, tak vie, že dlhodobo som za 

dekoncetráciu a decentralizáciu sociálnych služieb, vie to aj pani Dudová. Zopárkrát už 

sme si to povedali. Súvisí to aj so želanou deinštitucionalizáciou sociálnych služieb. 



123 

 

Myslím si, že toto rozdelenie, teda ponechanie u jednotlivých MČ nebráni tomu, aby 

niektorá sa špecializovala na tú a druhá na inú oblasť. To nie je v žiadnom rozpore. 

Myslím si, že, teda podporujem v tomto určite starostov, lebo je to v súlade s tým, ako 

má byť sociálna práca, sociálne služby ako majú byť poskytované. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Možno by nebolo zlé, sa k tejto téme vrátiť 

s pripravovanými stanoviskami našich odborných útvarov, pretože my máme prepočty, 

kde ekonomicky oprávnený náklad dokážeme pre klientov znížiť a to je ďalšia dôležitá 

vec, aby klienti platili menej. Lebo sme schopní znížiť náklady a v tomto prípade, aj 

keď rozumiem pánovi poslancovi Rovinskému, scentralizujeme, lebo dokážeme ušetriť 

niektoré finančné zdroje. Predsa nám ide o to, aby tí klienti alebo rodinní príslušníci 

klientov v niektorých prípadoch dokázali platiť menej. To je asi našim cieľom. A teda, 

ak možno nevieme nájsť v tejto chvíli konsenzus, možnože nechajme si spracovať 

analýzu od mesta, posúďme, prerušme a vráťme sa k tomu v apríli, ale len na základe 

pocitov nerušme uznesenia, ktoré sme sa rozhodli napĺňať a na nich pracovať. Je to 

samozrejme na vás. Nech sa páči, pán poslanec Vrchota, faktická. 

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. No, ja tomu 

celkom nerozumiem. Pani Dudová hovorí, že cieľom nie je ekonomická úspora, vy teraz 

hovoríte o ekonomickej úspore. Dohodnite sa, že ako to vlastne je, či je to o 

ekonomických úsporách alebo nie je.  

 

p. Dudová, vedúca referátu sociálnych vecí: Hlavným cieľom nie je ekonomická úspora, ale 

môže sa stať, že ekonomická úspora vznikne našim zásadným a to bolo aj v tom 

materiáli napísané. Cieľom je špecializácia zariadení opatrovateľských služieb podľa 

diagnóz. Pri takomto zlúčení môže dôjsť aj k ekonomickej úspore tým, že tá flexibilita 

zastupovania bude oveľa väčšia, ako keď sú takéto malé zariadenia. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec.  

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Čo sa týka, ešte chcem povedať jednu vec. 

V priebehu toho roka boli až dve stretnutia, jedno asi pred týždňom a to predchádzajúce 

bolo tuším, že koncom minulého roka. Za rok sme sa v podstate nedostali a teraz 

tapáme v tom, že či bude ekonomická úspora alebo nebude ekonomická úspora. Nateraz 

navrhujem zrušiť toto uznesenie, prípadne si to prepočítať. Mestskej časti, tie tri, 

poskytujú tieto služby od roku 2002 a myslím, že celkom kvalitne. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Procedurálny návrh pána poslanca Gibódu, 

námestníka primátora. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Kolegovia poslanci, keďže neuplynulo 12 mesiacov, 

ako hovorí pán poslanec Vrchota, ale iba 7 od schválenia tohto uznesenia, navrhujem 

prerušiť rokovanie v tomto bode. Navrhujem, aby sa k tomu stretla komisia sociálna a 

ostatné komisie, ktoré by sa o tom mali rozprávať, aby sa stretla pracovná skupina, nech 

sú prezentované výsledky a ďalšie kroky, pretože takto narýchlo odhlasovať zrušenie 

nejakej snahy, ktorú sme si odhlasovali a mnohí z vás, ktorí tu dnes hlasujete, chcete 

hlasovať proti tomu, ste hlasovali za tento postup. Aj pán poslanec Rovinský, aj ostatní. 

Navrhujem teda prerušiť rokovanie v tomto bode do najbližšieho rokovania v apríli. 

Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Procedurálny návrh pána poslanca Gibódu 

námestníka bol vyslovený. Hovorí o prerušení tohto bodu ako celku. To povedal, áno. 

Nič sa nestane, ak sa k tomuto bodu... Nech sa páči, nech upresníme, aby nenastal 

zbytočne zmätok. Poprosím pána námestníka, aby upresnil svoj procedurálny návrh.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ospravedlňujem sa. Samozrejme, nakoľko tento bod 

má ďalších niekoľko uznesení, nenavrhujem o celom bode, ale o tomto jednom 

konkrétnom návrhu na uznesenie a dostaneme ho na najbližšie aprílové rokovanie. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič, máte slovo v diskusii. 

Procedurálne návrhy sa nedávajú v písomnej podobe v zmysle rokovacieho poriadku. 

V pléne je názor toho a ja sa s ním stotožňujem, že nakoľko návrh na uznesenie dal pán 

poslanec Vrchota, on je jediný oprávnený, ktorý by ho vedel stiahnuť. Niekto iný môže 

povedať, aby sme sa k tomuto uzneseniu vrátili v budúcnosti v rámci, možnože návrhu 

na uznesenie, alebo druhou možnosťou je vysloviť procedurálny návrh, ktorým celý bod 

uzavrieme. Myslím si, že takto nejak by sa to málo odohrávať. Pokračujeme v diskusii. 

Pán poslanec Djordjevič. Máte slovo.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ďordevič, áno. Poprosím si, prečítať zoznam 

a naučiť sa čítať tie mená poriadne. Ja tiež vás nevolám Polášek ani Poláčko.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Sa ospravedlňujem, pán poslanec. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Aj ja sa ospravedlňujem. Nebudeme osobní, ideme ďalej. Nedali 

ste hlasovať o návrhu procedurálnom vášho kolegu. Nejdeme hlasovať? Nie. Tak idem 

sa pýtať. Mesto Košice už... Poprosím vás, kolegovia. Ďakujem pekne. Vôbec nie 

k tomuto bodu. Budeme sa baviť o uznesení 44. Chcem vedieť, čo tým mesto Košice 

získa. Chcem vedieť, či EEI už preinvestovalo dva milióny. Nedajbože, že vyhrajú súdy 

a budú hovoriť, že sme im bránili v investícii. Čiže má niekto vedomosť, či naplnili 

prísľub, ktorý bol z roku 2015, teda uznesenie mestského zastupiteľstva, teda jasná 

otázka. Čo týmto uznesením Košice, mesto Košice môže získať? Máme tu viacerých 

právnikov v zastupiteľstve a myslím, že aj na magistráte. Hrozí tu nejaké riziko 

zrušením tohto uznesenia? A táto podstatná otázka pre nás, lebo tu sa zatiaľ opierajú len 

o nejaké právnické názory a neprávoplatné uznesenia, čiže nič. Ale podstatné pre mňa, 

ako laika v oblasti práva je, či dva milióny boli splnené. Ak áno, tak si myslím, že ja 

osobne s tým nebudem mať problém zrušiť toto uznesenie.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, skúsim vám to vysvetliť. Právnici nech ma opravia, 

ak nehovorím presne. My uznesením nerušíme nárok, ktorý máme zmluvný nárok so 

spoločnosťou EEI, čiže ak v zmluve je tento nárok, my ho vyžadujeme. Podľa môjho 

názoru nebol ten nárok splnený, ale uznesenie nie je o nároku. Ak som správne povedal, 

pozerám na právnikov mesta. Technicky som sa trafil. Nech sa páči, pán poslanec 

Lipták. Pán poslanec Djordjevič, môžem vás poprosiť na sekundu tu prísť ku mne. 

Poprosím vás.  

 

p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobre. Kolega Strojný, pán poslanec Strojný dal 

procedurálny návrh, aby sme o týchto štyroch bodoch hlasovali osobitne. Čiže ja by 

som poprosil, aby sme prešli k hlasovaniu k týmto bodom osobitne. Tam a bude to 

vyriešené, že či celok alebo jednotlivo to budeme riešiť a zároveň dávam návrh na 

ukončenie diskusie v tomto bode. Vďaka. 
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p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Strojný.  

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Doplním predrečníka pána Liptáka. Trochu 

upresním, čo som tou procedúrou myslel. Máme tam momentálne tri uznesenia 44, 141 

a 172. Pán starosta Vrchota pridal štvrté a chcel by som preto, aby sa hlasovalo o 

každom osobitne, pretože nemám nič proti zrušeniu 44, 141, ale chcem ponechať 172. 

Čiže tam by som vás poprosil o podporu, aby za prvé uznesenie, druhé uznesenie ste 

hlasovali „za“ a za uznesenie číslo 172 „proti“. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Chce ešte niekto sa prihlásiť do diskusie? OK. 

uzatváram diskusiu v tomto bode. Nech sa páči. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhovej komisii bol doručený návrh 

pána poslanca Vrchotu, ktorý znie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 42 

ods. 5 Rokovacieho poriadku Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v časti a) doplňuje - 

zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 152 zo dňa 4. júla 2019.“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. Návrh pána poslanca Vrchotu.  

 

Hlasovanie č. 50 -  za: 25, proti: 2, zdržali sa: 6 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujeme o druhom uznesení.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: A teraz ten pôvodný návrh, čiže 

jednotlivo: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 42 ods. 5 Rokovacieho 

poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach zrušuje uznesenie Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach číslo 141 zo dňa 19. septembra 2011.“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. Nehlasovala ešte pani poslankyňa 

Kovačevičová. Pre istotu.  

 

Hlasovanie č. 51 -  za: 29, proti: 0, zdržali sa: 4 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pokračujeme.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: V poradí tretie hlasovanie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 42 ods. 5 Rokovacieho poriadku Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 

44 zo dňa 9. februára 2015 v časti b).“ Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte.   

 

Hlasovanie č. 52 -  za: 27, proti: 0, zdržali sa: 5 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, pokračujeme.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: A posledný návrh týkajúci sa osád: 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 42 ods. 5 Rokovacieho poriadku Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 
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172 zo dňa 4. júla 2019 v časti žiada, písmena C a D.“ Koniec návrhu.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte.   

 

Hlasovanie č. 53 -  za: 7, proti: 15, zdržali sa: 11 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Tento návrh prijatý nebol. Ďakujem pekne, bod 

č. 6 sme vyčerpali.  

- - - 

 

Bod č. 6/1 

Návrh na úpravu uznesenia MZ č. 172 zo dňa 04.07.2019 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod č. 6/1 Návrh na úpravu uznesenia mestského 

zastupiteľstva číslo 172 zo dňa 4. 7. 2019 pod názvom Riešenie nelegálnych osád. Tu 

chcem len povedať jednu možno novinku, aj dnes ráno som sa stretol s pánom 

starostom Hlinkom, kde v rámci MČ Juh má pán starosta Stredisko verejných služieb, 

som to takto, možno nie správne povedal a máme dohodnuté pracovné stretnutie po 

jarných prázdninách, kde s mestskou políciou, mestskou časťou, sociálnym oddelením a 

zároveň s ešte neviem presne s kým sme sa dohodli, že sa stretneme na tomto stredisku 

a skúsime toto stredisko trošku prebudovať, aby tam pracovali komunitní pracovníci 

smerom k osadám, ktoré sú v okolí tohto strediska, čo sa týka Jarmočnej a po tomto 

následne ešte jednej, ktorá tam vzadu je. Takže to je možnože taká novinka, kedy sme 

dnes hľadali riešenia ako využiť priestory a potenciál ľudí, ktorí tam v minulosti 

pracovali. Nech sa páči, otváram diskusiu. Zároveň vo foajé aj k tomu riešeniu môžete 

vidieť štúdie, ktoré hovoria, akým spôsobom napr. by sme mohli sa postaviť ku 

bezdomovectvu. Nech sa páči, pani poslankyňa Kovačevičová.  

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Pán primátor, ja by som vás chcela oficiálne pozvať do 

mestskej časti do nelegálnej osady Lubina. Takže takto vás oficiálne tiež pozývam 

a vyzývam, aby sme sa stretli a našli riešenie, pretože takto to ostať nemôže, aby 

obyvatelia, 160 Košičanov vlastne bývalo na plynových rúrach, pretože naozaj môže 

dôjsť v budúcnosti k nejakej tragédii 4. decembra tam horelo a nie je to zábava a sranda, 

aby sa to nerešpektovalo, že tých 160 ľudí musí byť urgentne presunutých, ak nemajú 

kde bývať, tak minimálne na pozemky mesta Košice a mesto by sa malo o nich 

postarať. Chcem len pripomenúť, nie sú to obyvatelia mestskej časti,  sú to obyvatelia 

Krásnej alebo z Luníka IX. Každý mesiac prebiehajú tam kontroly, aj pracovníkov z 

mestskej časti, aj z úradu práce, sociálnych vecí. Len chcem naozaj upozorniť na riziko 

prenášania rôznych chorôb. Šíria sa nám  potkany po mesta, čiže naozaj, tejto 

problematike sa treba venovať. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Sociálne oddelenie má pripravený príspevok 

k 172-jke, aj keď niečo ste už hovorili v tom bode číslo 5, 4. Pán poslanec Rovinský.   

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som len na pani starostku, poslankyňu 

mal jednu otázku, keby mi vedela povedať, koľko z tých občanov je zamestnaných, 

koľkí sú nejakým spôsobom zavesení na sociálnej sieti, koľkí dostávajú podpory, koľkí 

sa zúčastňujú nejakých programov na to, aby sa z tej biedy dostali, koľko detí chodí do 

školy, a koľko nechodí do školy, koľko je tam samoživiteliek? Taký prehľad máte?  
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ale, pre všetkých, prosím vás, takéto konkrétne 

otázky, by bolo naozaj vhodné, kedy sa prediskutovali na komisiách. Kolegovia nie sú 

štatistami, že vám dokážu takto na mieste niektoré veci povedať, aj keď sa pokúsia o to, 

ale istým spôsobom sú špecifické otázky, ktoré patria do komisií. Nech sa páči, pani 

Dudová. Pán poslanec Karaffa, máte slovo. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Pán primátor, len pre pripomenutie, ten návrh na 

uznesenie teda to, čo sa má rušiť, tie časti súviseli v júli minulého roku práve s riešením 

lokality Jarmočná, keď sme riešili Arcidiecéznu charitu a umiestnenie príbytkov pre 

osoby bez domova. Ja som tam navrhol uznesenie, ktoré ak si dobre pamätám, podporili 

všetci poslanci MZ, preto ma mrzí, že to rušíme, pretože keď to uznesenie má silu 41 

členného zboru tak to asi o niečom hovorí. Myslím, my riešime c, d. To c-éčko sa týkalo 

iniciovania rokovania s vlastníkmi dotknutých pozemkov v záhradkárskej lokalite 

ohraničenej ulicami Pri bitúnku a Jarmočná za účelom riešenia nevyhovujúcej situácie s 

bezpečnosťou a to d-éčko predložiť mestskému zastupiteľstvu správu o výsledkoch 

rokovania s vlastníkmi. Dokonca som toto uznesenie, tento návrh vtedy konzultoval aj s 

pánom starostom Hlinkom, ktorý v podstate po konzultácii sme to dali do takého stavu, 

že to vyhovovalo aj jemu. A mrzí ma, že to teraz, v podstate doteraz to nebolo riešené a 

že je tu návrh na to zrušenie. Ak nemáme dostatok vlastných kapacít, aby sme vedeli 

vyriešiť takéto, môžem vás poprosiť tichšie, ak nemáme dostatok vlastných kapacít, 

ktoré by tento problém dokázali riešiť, tzn. majetkovoprávne usporiadanie a nebojme sa 

osloviť nejaké advokátske kancelárie, nech to urobia za nás. Máme veľmi veľký 

problém s užívaním, nielen teda v tomto prípade, súkromných pozemkov ale aj s 

užívaním mestských pozemkov. Žiadosti sa kopia, nevieme to riešiť efektívne, 

prichádzame o obrovské nájomné každý rok. Oslovme advokátsku kanceláriu, nastavme 

tie platobné podmienky tak, že pre nich to bude výhodné, aby nám dali, čo najviac v 

podstate vybavených pozemkov a pracujme v tejto veci, pretože prichádzame o 

obrovské peniaze a v tomto prípade aj štveme časť obyvateľov a viete toto, čo 

nevyriešime my, potom prídu páni v zelených košeliach s vyholenými hlavami, 

ponúknu lacné populistické riešenie a po roku 2022 tu možno budeme sedieť, ak teda 

vôbec, v nejakom inom zložení. Takže ja dvíham varovný prst. Musíme to riešiť, na 

jednej strane pre to, aby v podstate tu nesedeli extrémisti, ale na druhej strane preto, že 

skutočne máme tu veľkú skupinu ľudí, ktorí sú v určitej sociálnej sieti a ja si myslím, že 

je našou minimálne morálnou povinnosťou im pomôcť. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, máte procedurálny. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Procedurálny návrh, že bolo bývalo dobrým zvykom, aby úvodné 

slovo mal predkladateľ a ja som stále nepočul ani návrh na uznesenie a mohol to kľudne 

poslať včera na zefektívnenie. Niet času, bo jeden má byť v nedeľu v Jasove atď., čiže 

ja poprosím ukončenie debaty, ešte nie, dobre. Takže nie, tak len úvodné slovo nebolo, 

čiže poprosím dať slovo predkladateľovi. On mal mať v úvode, tak ako to robí vedenie 

mesta.   

 

p. Polaček, primátor mesta: Áno, istým spôsobom rokujeme o niečom, čo nám nebolo 

povedané, aký dôvod je. Ja s tým súhlasím. Ja som povedal v úvode len to, čo bolo taká 

novinka, od dnešného ranného rokovania s pánom starostom. Pani poslankyňa 

Kovačevičová. Samozrejme, každý sa má možnosť k tomuto uzneseniu vyjadriť. Nech 

sa páči. 
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p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Ja absolútne súhlasím s pánom kolegom Karaffom, čo 

teraz povedal. Budem reagovať aj na pána Rovinského. Pán Rovinský, ja ešte nie som 

riaditeľka Úradu práce, možno raz budem. Samozrejme, štatistiky všetky tieto vedie 

kompetentná inštitúcia, ktorý je úrad práce, sociálnych vecí. Je tam aj sociálna kuratela. 

Čiže, ale aj tieto štatistiky vám veľmi rada poskytnem, pretože máme jednu obrovskú 

zložku na mestskej časti. Sú k tomu dve pracovníčky, ktoré vlastne túto problematiku 

kompletne zastrešujú a pravidelne aj s pracovníkmi z úradu práce chodia na kontrolu 

týchto osád, tejto osady. A hovoríte, že by mali pracovať atď.. Ľudia, ktorí tam žijú 

a bývajú v tak zúbožených podmienkach. Oni bývajú v krabiciach doslova, 

posklápaných, s kobercami. Neviete si ani predstaviť, z čoho si tie svoje domčeky, 

búdky povyrábajú. Ako ten človek, kde má ísť pracovať, keď sa on ani možno dva roky 

nekúpal? Treba mať na zreteli, že títo ľudia nemajú vodu, nemajú sociálne zariadenia. 

Čiže, kde idú na toaletu, kde ide 160 ľudí na...má ľudské potreby, na záchod. Tak asi 

viete, že takého pracovníka bez akýchkoľvek návykov nikto do práce nevezme. Ja 

chcem len upozorniť na množstvo všelijakých chorôb sa môžu rozšíriť, preto o týchto 

ľudí sa máme my povinnosť, tak to je, aj postarať.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa máme tu oddelenie sociálne. Vy 

dobre viete, že sa veci riešia, ale napríklad pán starosta Hlinka prišiel s konkrétnym 

riešením, ako využiť potenciál jeho ľudí, má kompletné riešenie, má priestor a povedal 

OK, som ochotný dať môj priestor, mojich ľudí za istých pravidiel, aby riešili osady. Aj 

vy poďte prosím do tejto skupiny a navrhnite nám riešenia, ktoré by boli, ktoré vieme 

hneď, tak ako toto sme dnes ráno vymysleli efektívne. Neberte to ako výtku, ale 

potrebujeme aj nápady, jednoducho, tá sociálna práca je mravenčia práca. My 

nemôžeme presídliť ľudí. Tie možnosti proste neexistujú. Čiže môžeme s nimi len 

pomaly robiť, tak ako sa to robí. Máme problém dnes získať odborných pracovníkov, 

ktorí by tu sociálnu prácu, terénnu sociálnu prácu robili. Nie je to lukratívne 

zamestnanie. Aj napriek tomu, že sme sa snažili vylepšiť pravidlá, vylepšiť podmienky, 

máme otvorené pracovné pozície, nehlásia sa nám ľudia do týchto pozícií. Nech sa páči, 

pani poslankyňa Adamčíková. Ale neberte to pani poslankyňa ako nejakú výtku, len 

v rámci diskusie. 

 

p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Pán primátor, ja by som sa chcela len pripomenúť, že sme 

hovorili, že úlohy v riešení presúvate na bod 6.1, takže aby sme nezabudli potom aj na 

túto tému. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Áno, pán poslanec Strojný. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Tento bod som zaradil ja, tak áno, mal som mať 

na začiatku nejaké slovo, ale nebudem si ho vynucovať, nedali ste mi ho, nevadí. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ja sa ospravedlňujem. Beriem späť. Ospravedlňujem sa.  

 

p. Strojný, poslanec MZ: Nevadí. Nevadí, prihlásil som sa. Mám priestor. Je to to isté 

uznesenie, ktoré sme ako klub KAN navrhovali, vtedy v júli, spracoval ho pán Karaffa 

a myslím, že je spracovaný veľmi dobre. Nie je dôvod, aby sme to rušili. Vyhadzujem 

z neho iba dátum, teda termín. Terminovali sme vás pán primátor do decembra 2019. 

Toto stade vyhodíme a nechajme uznesenie živé. Pracujme na tom. Nie je tam myslím, 

že nič tak závažné, aby sa to muselo rušiť. Proste nechajme to uznesenie otvorené. 

Myslím, že všetci chceme tie nelegálne osady riešiť. Viem, že sa to nepodarí za mesiac, 
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za rok, ale riešme to prosím, preto vlastne predkladám pozmenenie tohto uznesenia, 

ktoré je v podstate také isté, ako sme si ho už raz schválili, jedine vynechávam termín, 

dátum. Ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani Dudová k tomu, čo pripomenula aj pani 

Adamčíková, keď môžete. Myslím, že aj pán Jerguš, prípadne by mohol povedať o tom, 

že máme záujem Bosákovu nechať ešte raz preskúmať celý ten priestor, aké máme 

možnosti alebo prípadne, pána Dlhého nevidím, ak ešte on by chcel doplniť, tak nech 

doplní kolegov.    

 

p. Dudová, vedúca referátu sociálnych vecí: Neviem, k Bosákovej ani naozaj pán Jerguš, 

pretože už tu bola táto diskusia. Ja by som len k pani poslankyni Kovačevičovej, že na 

koncepcii sme začali pracovať. Je v pracovnej skupine aj zástupkyňa mestskej časti. 

Vieme o týchto osadách, len žiaľ, tento problém sa nedá vyriešiť zo dňa na deň. On tu 

dlhodobo vznikal a tento proces bude aj dlhodobý. Riešime Komunitný plán, nám zadal 

úlohu jednoznačne vypracovať aj koncepciu postupnej likvidácie týchto nelegálnych 

osád a vlastne tento návrh bol aj z úradu splnomocnenca vlády, že my budeme musieť s 

týmito osadami niečo robiť a práve v tej súvislosti mi je veľmi ľúto, že MČ ako nevidia 

výhody zapojiť do otvoreného Národného projektu terénnej sociálnej práce. Mesto 

Košice by sa mile rado zapojila do tohto projektu, len nie sme oprávnený žiadateľ. 

Myslím si, ja si uvedomujem, všetci vieme, že každý takýto projekt je veľmi pracný, je 

treba spústu podmienok splniť, je treba hodnotiť, ale získať troch pracovníkov, ktorí 

môžu byť v teréne, hoci na obdobie obmedzené časovo je vždycky pre nás výhodou. 

Nie je to nevýhoda, je to vždycky výhoda. Je to jasné, že to nie sú zamestnanci s 

trvalým pracovným pomerom, ale sú to zamestnanci počas trvania projektov. Takže 

tieto peniaze sa míňajú, ešte stále je možnosť. Ja prosím, toto pomôže aj mestu, pomôže 

aj každej mestskej časti. Viem, že je to pracné. My sme v projekte komunitná sociálna 

práca, vyhodnocujeme, robíme, len bez administratívy žiaľ, peniaze na podporu 

žiadneho projektu nezískame.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pani doktorka Dudová, ešte ostaňte pri mikrofóne, 

prosím vás. Dám len jednu otázku. Kto vedie, pri týchto troch ľuďoch, terénnej 

sociálnej práce, príklad, kto vedie pracovno-právne vzťahy? Pýtam sa. Kto ich vedie? 

Povedzte.  

 

p. Dudová, vedúca referátu sociálnych vecí: Zamestnávateľ a zamestnávateľom je žiadateľ 

a žiadateľom môžu byť len mestské časti. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Výborne. Ďakujem. Čiže starosta mestskej časti. To som chcel počuť. 

Ďakujem pekne. Ďakujem, neprosím, dovi.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nepohneme sa potom ďalej. Nech sa páči, pán poslanec 

Rovinský. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Haloo. Haloo. Počuť? Dobre. Takže poďme na to asi takto. Pri 

bezdomovcoch riešime problém náš s bezdomovcami alebo pomáhame riešiť problém 

bezdomovcov? Keď sa zamyslime nad obyvateľmi osád, riešime náš problém s nimi 

alebo sa musíme snažiť riešiť ich problém. Ja som pochodil veľké množstvo osád a títo 
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ľudia veľmi často sú bez akejkoľvek pomoci. Tu sme všetci ľudia, ktorí máme 

minimálne maturitu. My si vieme pomôcť. Tí ľudia sú bezbranní, oni vám aj povedia, že 

áno už robím, nerobí nič, lebo nie je schopný. Keby ste mu povedali, že napíš žiadosť, 

ako ju môže napísať, keď je negramotný. A my keď do toho sa nezapojíme, tak ako 

obce, ako mestské časti, ktoré sme najbližšie ku nim a keď my môžeme dostať peniaze a 

na dennej báze s tými ľuďmi komunikovať, pýtať sa. Pán Horváth, ako, boli ste sa tam 

už pýtať na tú prácu? Hej. Pani Horváthová, ako, dá sa už? Decko chodí do školy? 

Nechodí. Horvátha som si vymyslel. To aby nikto nebral teraz tak. Hej. Ale toto 

potrebujeme s tými ľuďmi robiť a to neurobíme ani z ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny ani z úradu práce. Potrebujeme tam mať ľudí, ktorí tam chodia. Ja viem, 

že je málo takých ľudí, ktorí sú ochotní tam ísť, ale treba ich nájsť, treba im pomôcť a 

treba urobiť to. Viete, bezdomovec smrdí, lebo sa nemá, kde umyť. No tak musíme 

urobiť niečo, aby sa umyť mohol. Hej. Tí ľudia neplatia za smetie. Prepáčte, ako má 

platiť, keď nemá žiaden príjem. My musíme tieto veci riešiť. Dnes sa divíme, že vedľa 

tých osád vznikajú skládky odpadu. Skúsme si len povedať, čo by bolo, keby pri našom 

dome smetnú bedňu nevyberali mesiac, dva. Ako by to vyzeralo u nás? Čiže, skúsme 

nad tým sa zamyslieť, že ináč si nepomôžeme iba tak, že im pomôžeme. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Kolegovia, sme v bode 6.1 a ešte zložité a komplikované body 

neprišli. Sú to naozaj, veľa technických otázok, ktoré patria na komisie, ale ja nechcem 

určite kritizovať. Nech sa páči, s faktickými pani poslankyňa Kovačevičová a pán 

poslanec Ihnát. 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Teraz musím absolútne súhlasiť 

s predrečníkom, pánom Rovinským. Presne tak, keď pomôžeme im, pomôžeme aj nám. 

Z pozície MČ a starostky mestskej časti, samozrejme, že my hľadáme riešenia, máme 

určité návrhy. Pán primátor, ja som vás už verejne pozvala na stretnutie, len chcem 

upozorniť, my ako mestská časť nemáme v sídlisku žiaden pozemok, kde by sme sa 

o tých ľudí mohli postarať aj ich niekde premiestniť. Toto ja nemôžem súhlasiť, aby títo 

ľudia bývali na strategickej plynovej rúre. Čiže vyzvali nás plynárne, iné inštitúcie. Ak 

vybuchne pol jazera, ja si túto zodpovednosť na krk nevezmem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ja sa len pýtam, čo urobili plynárne okrem toho, že vás vyzvali. 

Sú na ich pozemku, sú na ich rúre. My potrebujeme spoločne robiť a si prehadzujeme 

zemiak. To je dosť. My vieme o tom probléme, ale my presídľovať ľudí jednoducho 

nemôžeme. Nech sa páči, pán poslanec Ihnát.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Môžem? Môžem, pán primátor? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči.  

  

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne. Trošku skúsenosti mám, čo 

sa týka aj riešenia týchto neprispôsobivých obyvateľov. Pôsobil som na Luníku IX 3,5 

roka, aj s Marcelom Šaňom sme robili nejaké veci a tak isto som ako mestský poslanec 

vlastne riešil aj problematiku majetkára, či už vývozu odpadu atď.. Ľuďom sa to 

nepáčilo, lebo bolo to za verejné financie samozrejme. Po 30 rokoch, ako viete pán 

primátor, však sám ste mi dohováral vlastne, aby som nerobil hlúposti v úrade ako, čiže 

ako v úvodzovkách, keď z Majetkára ľudia potom odišli preč. Majetkár je prázdny. 

Tieto usadlosti alebo tieto obydlia ostali stáť, čiže sú chránené v zmysle Ústavy 

Slovenskej republiky a v zmysle medzinárodných dohovorov. Dohováral som im, fakt 
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som dohováral a pomohlo mi vlastne rozhodnutie Okresného úradu, ktoré hovorilo o 

tom, že oblasť Majetkár bude oblasť odpadu a toto pomohlo. Aj v rámci prokuratúry, 

keď na mňa prišlo niekoľko desiatok trestných oznámení z Generálnej prokuratúry 

Slovenskej republiky, tak jednoducho aj prokurátor Slovenskej republiky alebo tu z 

Košíc uznal, že jednoducho som konal v zákonnom rámci dohovorom k tejto skupine 

ľudí a títo ľudia vlastne dobrovoľne a na dobrovoľnej báze odišli preč.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujeme.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Toľko som chcel povedať, ďakujem pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Blanár. Nech sa páči. 

 

p. Blanár, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán primátor. Takže ja by som to len v krátkosti 

nejako zrekapituloval. Sme v bode 6.1 a toto uznesenie, ktoré by sme mali dnes schváliť 

a sa samozrejme zasadzujem, chcem, aby bolo schválené. Vznikalo v čase, keď sme 

riešili Jarmočnú a Arcidiecézu charitu. Vznikalo to preto, pretože sme kumulovali dva 

problémy do jednej malej lokality a Jarmočnú sme poriešili, ako sme poriešili. A na 

druhej strane sme v tom čase boli my, ako Južania označovaní za ľudí, ktorí nechceme 

riešiť, či bezdomovecstvo alebo tieto čierne osady. Tu by som každopádne chcel 

upriamiť pozornosť na to, že už vtedy jednoducho Južania vraveli, chceme to riešiť, 

budeme nápomocní riešiť ako mestská časť tento problém a ja som rád, že aj pán 

starosta s touto iniciatívou vyšiel. Čiže Juh zatiaľ ako jediná mestská časť sa hlási 

k tomu, ale aj preto chcem toto uznesenie podporiť, pretože Juh ako mestská časť tento 

problém neporieši. Potrebuje silného partnera, mesto. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Lörinc. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia, 

dovoľte mi s veľkou úctou sa vyjadriť z môjho pohľadu k tomu, čo sa tu deje. Prosím, 

neberte to zlom, ale berte to ako konštruktívnu kritiku. Keď prídem na komisiu, po 

dvoch hodinách ľudia preguľujú očami, že musia ísť domov. Keď sa spýtam tri otázky, 

tak na mňa pozerajú, že prečo sa pýtam. Neprediskutujú sa vysoko odborné veci, ako je 

napríklad riešenia bezdomovectva v Košiciach a namiesto toho, tu teraz sedíme druhú 

hodinu a počúvame niektoré jalové vystúpenia z nejakého návrhu na riešenia alebo bez 

uznesenia. Našim cieľom je prísť tu a rozhodnúť, nie diskutovať, diskutovať máme na 

komisiách tu ako zastupiteľstvo máme rozhodovať. A ja si myslím, že je to vrchol 

neúcty aj vzhľadom na to, že tu sedia riaditelia podnikov, sedia tu zamestnanci, ktorí 

určite majú niečo viac na prácu, ako počúvať mnohokrát jalové diskusie bez reálneho 

riešenia. Čiže prosím, ak si môžem dovoliť, ja sa tiež snažím menej vyjadrovať aj včera, 

aj dnes. Nechajme si tieto vysoko odborné diskusie na komisie a tu rozhodujme, 

nediskutujme.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem. Absolútne súhlasím, pán poslanec Lörinc, veľmi dobre. 

A tak ako spomína vlastne, väčšina z vás, riešme to koncepčne a ja len chcem 

upozorniť, že fakt sa spamätajme v jednej veci, ktorú sme tu zažili nedávno, kde si 

niekto robil kampaň na tom, ako on vyriešil túto problematiku. Je to veľmi nebezpečná 

vec a mne sa to stalo napr. nedávno doma, keď som povedal mojej päťročnej dcére nech 
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si uprace v izbe a ona to dokázala za minútu, ale tie veci nezmizli a ten odpad nezmizol, 

bolo to v bratovom šuflíku nahádzané na jednej kope. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát.  

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Budem reagovať na pána táraja, Špaka. Je to 

obyčajný táraj. Mal v skupine tárajov, Slivenská, Hudák a on. Táraj Hudák mi volal 

a hovorí, že on má návrh na riešenie, tak jeho riešením bolo to, aby ja som vyvolával po 

všetkých starostoch obcí v Slovenskej republike a pýtal sa, či tých Rómov nezoberú. 

Tak toto bol návrh riešenia tejto skupiny tárajov. Špak, Slivenská a Hudák. Ďakujem 

pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Poprosím pán Jerguša, skôr ako vystúpi pani Adamčíková, aby 

odpovedal na otázku, ktorú ona pripravila smerom k Bosákovej ulici a k riešeniu tejto 

stavby. Tým, že na Jarmočnej sa projekt zastavil, mohli sme byť niekde inde. Aké úlohy 

z toho nám vyplynuli a aké technické, technikálie sú potrebné vykonať. Nech sa páči, 

pán Jerguš, máte slovo.  

 

p. Jerguš, poverený zastupovaním hl. architekta: Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni, my 

pracujeme vlastne na koncepcii aj v rámci nového územného plánu, sústavne vlastne 

preskumávame to územie celých Košíc z rôznych tematických hľadísk. Keď vyvstala 

táto téma, už v predchádzajúcich rokoch. Robíme si aj analýzu celkového 

rozmiestnenia, vlastne, sociálnych, nielen obydlí ale aj sociálnych zariadení v rámci 

mesta. Čiže je zatiaľ, predbežné výsledky hovoria, že je to pomerne rovnomerne 

rozmiestnené po meste a budeme vlastne tento materiál, keď ho dostaneme do nejakej 

prezentovateľnej podoby, môžeme vám ho aj odprezentovať. Čo sa týka Bosákovej 

ulice, ako konkrétneho jedného miesta, kde by bolo možné vlastne takýto spôsob riešiť, 

teda takéto to zariadenie riešiť. Zatiaľ je to určené pre záhradkársku lokalitu v územnom 

pláne. Dlhodobo vieme, že toto určenie nie je definitívne a aj nový územný plán to v 

koncepte navrhoval, ako polyfunkčné územie, čiže je možné aj toto zmeniť. Mysleli 

sme si, že pôjde rýchlejšie trošku ten nový územný plán a že to doriešime v rámci neho, 

ale môžeme to aj samostatnými nejakými zmenami a doplnkami, aby sme to vedeli 

zodpovedným spôsobom zmeniť, potrebujeme mať viac informácií o tom území, 

potrebujeme preskúmať možnosti jeho budúcej výstavby aj kvôli tomu, že je to majetok 

mesta a ako ten majetok mesta ako najlepšie ho zhodnotiť je celkom zložitá otázka v 

takejto pozícii vlastne územia, ktorá je v transformácii, v ktorej je nedoriešené z 

hľadiska technickej infraštruktúry, prístupu, komunikácií, ale s ktorým máme pomerne 

veľké plány, lebo je to vlastne na druhej strane železničnej stanice hlavnej košickej, kde 

sa v tesnej blízkosti uvažovalo aj s terminálom integrovaného systému dopravy, kde sa 

uvažovalo s nejakým druhým nástupným bodom s preklenutím toho koľajiska nejakým 

buď obchodným domom alebo nejakou komerčnou aktivitou, ktorá by vlastne zaplatila 

tie investície verejnoprospešné a do technickej infraštruktúry, sprístupnenie toho územia 

z druhej strany, urobenie nejakého väčšieho parkoviska, urobenie sofistikovanejšieho 

nástupného bodu vlastne do Košíc a tieto všetky veci sa preverujú vlastne. Tie modely, 

ktoré sú vonku ako hovoril už pán primátor, je to tiež spolupráca a snažíme sa využiť 

kapacity vedecko-odborné nášho vysokého školstva, čiže s Fakultou umení. Pravidelne 

si vymieňame takéto témy, dávame im podklady, dávame im mapové podklady, 

ortofotomapy, dávame im informácie, analýzy, ktoré máme k dispozícii a študenti sa 

snažia vlastne spätne potom niektoré lokality nám týmto spôsobom predriešiť alebo 

overiť možné riešenia a nám sa zasa ľahšie s tým pracuje ďalej. Takže v takejto sme 
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momentálnej situácii. Myslím si, že asi jeden rok potrebujeme na to, odkedy sa 

definitívne rozhodne, že ideme tento majetok mesta Košice využiť, teda na zriadenie 

útulku. Potrebujeme asi jeden rok, možnože to vieme skrátiť na trištvrte roka, aby sme 

to zodpovedným spôsobom pripravili. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pani Adamčíková. Máte faktickú aj diskusiu? 

 

p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Na pána Jerguša. Pán Jerguš, chcela by 

som sa spýtať. Čiže vy pripúšťate zmenu územného plánu, že by bolo možné realizovať 

to rozšírenie alebo prebudovanie toho útulku alebo dobudovanie? Že je taká možnosť? 

Môžete odpovedať? 

 

p. Jerguš, poverený zastupovaním hl. architekta: Áno, pripúšťam takú možnosť. Pripravili 

sme takú analýzu aj pre vedenie mesta, ale je to dosť, ako by som povedal, také kľúčové 

rozhodnutie zo strany mesta, lebo je tam relatívne veľký mestský pozemok, o ktorom sa 

treba rozhodnúť, hej. Či sa využije teda jeho malá časť týmto spôsobom, čo nám, 

samozrejme, ovplyvní aj celú tú ďalšiu polohu.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pani Adamčíková.  

 

p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ešte budem mať viac otázok, tak 

neviem, či za každým sa budem prihlasovať alebo môžem to v jednom. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Skúste ich všetky povedať.   

 

p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja by som sa taktiež chcela spýtať, mne 

veľkosť územia neprekáža, pretože sociálnych služieb a iných potrebných vecí je dosť 

veľa, čiže tam možno by sa dalo uvažovať aj o iných, ale ešte by som sa chcela spýtať, 

prečo nám nebola predložená nejaká štúdia, hoci by to bolo len predbežná, čiže by 

nebola definitívna, ale aspoň aby sme boli v obraze, o čom sa uvažuje, zvažuje, aké sú 

návrhy. A taktiež sa spýtam zároveň, keďže by padla tá Bosákova, čo nepredpokladám, 

keď ste sa už vyjadril, či boli riešené aj nejaké iné lokality, ktoré by pripadali do úvahy, 

keďže v mojom uznesení bolo aj možnosť inej lokality, ak by padla Bosákova, čo 

nepredpokladám, hej. Po vašom vyjadrení. Ďakujem veľmi pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Neviem otázky. Niečo aj vy pán Jerguš? 

 

p. Jerguš, poverený zastupovaním hl. architekta: Zatiaľ je plnenie toho uznesenia 

rozpracované z našej strany, čiže neviem vám povedať, že keď dostaneme taký pokyn, 

aby sme predložili tú analýzu, tak my to predložíme. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský, pani poslankyňa Adamčíková.  

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, takto. To, čo nám dnes pripadá ako 

periféria, zajtra môže byť centrom, čiže pokiaľ my uvažujeme o území mesta, tak je 

vždy dobre uvažovať pár rokov dopredu lebo, pokiaľ do toho pomyselného centra 

umiestnime tie funkcie, ktoré nie sú v súlade s využitím toho územia ako centra, tak si 

zablokujeme potom možnosť rozvoja toho územia tým smerom. Čiže pokiaľ sa hovorilo 

a na to štúdie boli, že stanica by potrebovala otvoriť z druhej strany a tie štúdie boli 

zverejnené, hej, tak toto by padlo alebo si viete predstaviť, že by na Staničnom námestí 
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sme mali takéto zariadenia? Lebo keď si to viete predstaviť, tak ja hovorím dobre no, 

ale myslím si, že sú funkcie, ktoré do priameho centra nepatria. Ďakujem. A ku tým 

návrhom, boli predsa návrhy do jednotlivých mestských častí umiestniť také zariadenia. 

Tie boli a o tých je teraz akosi ticho. Jedno viem, že hore na Terase bolo, dakde na 

Michalovskej, Bardejovskej. Už vidím tu petíciu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Adamčíková. Inač, máte aj diskusný príspevok. 

 

p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Je viem, len som. Pán Rovinský, vy 

o čom rozprávate? Keď sa môžem opýtať o Bosákovej. Čiže Jarmočná nie je vhodná, 

Bosákova nie je vhodná. Tak môžeme realizovať na Ukrajine tento útulok pre 

bezdomovcov, lebo všade bude nejaké, nejaký zámer, nejaký záujem, takže ste ma 

veľmi prekvapil v tom, čo ste teraz tu predviedol. A ešte k pánovi Jegušovi, že nebolo 

mi odpovedané o tej štúdii, ani o tom, že úloha je v riešení. To znamená aj 10 rokov 

tento útulok je v krízovom stave, čiže môže byť zo dňa na deň zatvorený, takže ja si 

nemyslím, že je veľa času pre mesto, aby to riešilo. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pani poslankyňa máte slovo do diskusie.  

 

p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Vzdávam sa. 

 

p. Polaček, primátor mesta: V tomto bode sme vyčerpali diskusiu. Ďakujem pekne. Poprosím 

návrhovú komisiu, aby prečítala predložený návrh na uznesenie.   

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie pána poslanca 

Strojného: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych 

predpisov žiada primátora mesta Košice po a), aby inicioval spoluprácu s Úradom 

splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity za účelom tvorby 

komplexného riešenia nelegálnych osád na celom území mesta Košice; po b) pripravil a 

predložil odbornej verejnosti na pripomienkovanie a Mestskému zastupiteľstvu v 

Košiciach na schválenie aktualizáciu strategického dokumentu Komunitný plán 

sociálnych služieb mesta Košice v zmysle bodu a); po c) inicioval rokovania 

s vlastníkmi dotknutých pozemkov v záhradkárskej lokalite v katastrálnom území Južné 

mesto ohraničenej ulicami Pri bitúnku a Jarmočná, za účelom vyriešenia nevyhovujúcej 

situácie s bezpečnosťou, čistotou... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Prepáčte...Dovolíte? Ale to uznesenie je to, čo je schválené, ono 

je platné.  

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ja čítam návrh uznesenia.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Len či to nie je nejaká.... Či správne čítajú, či náhodou nejaká 

chyba nie je. Lebo nebolo prečítané asi, alebo ja som ho nejak nepostrehol. No ale, 

rokovací poriadok hovorí, pán poslanec, že ho treba prečítať poslancom, vtedy my ho 

vieme zachytiť, vieme ho okomentovať, vieme povedať či tam je alebo nie je nejaký 

technický problém. Čítame uznesenie, ktoré nikto nepočul. A teda poslanci sa ako mali 

vyjadriť k uzneseniu, ktoré nikto nepočul. Rokovací poriadok jasne hovorí, ako sa 

predkladajú návrhy. Písomne a predkladateľom. Čítame uznesenie, ku ktorému sa nikto 

nevyjadril. Oddelenia, teda, za mnou prišli, že majú nejaké výhrady. Oni by ich vedeli 

povedať, keby o tom vedeli. Neberte to osobne, prosím, ale máme tu nejaké pravidlá. 
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Teraz ja nechcem do toho zasahovať. Dohodnime sa čo s tým. Potom technicky sa nemá 

čítať uznesenie, ale povedať, pozmeňujúci návrh k uzneseniu XY, mením dátum 

z dátumu X na dátum Y, takto by to malo byť. Budeme mať uznesenie dvakrát také isté, 

lebo toto čo sa číta, bude uznesením a budú dva rovnaké. Tak treba povedať, čo sa len 

upravuje. Nech to technicky máme. Čiže zapojíme pána poslanca Berbericha, návrhovú 

komisiu, aby uviedol to do poriadku, tak ako sa to má. Venujme sa len tej zmene. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže, akurát mal byť asi predložený 

takým spôsobom, že upravuje sa uznesenie číslo 172 v časti vypúšťa sa termín, hej, 

takto to potom asi malo vyzerať. 

 

p. Polaček, primátor mesta: V dobrej viere sa snažíme usmerniť a upozorniť, že to uznesenie 

má vadu a chceme, aby bolo funkčné. Návrhová komisia, prosím, pokračujte.  

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Dobre, takže pokračujem v čítaní 

návrhu, kde som skončil: „písmeno c) inicioval rokovania s vlastníkmi dotknutých 

pozemkov v záhradkárskej lokalite v katastrálnom území Južné mesto ohraničené 

ulicami Pri bitúnku a Jarmočná, za účelom riešenia nevyhovujúcej situácie 

s bezpečnosťou, čistotou a dodržiavaním verejného poriadku v Mestskej časti Košice – 

Juh; po d) predložil Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach správu o výsledkoch 

rokovaní s vlastníkmi v zmysle bodu c).“ Koniec návrhu.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Prosím, hlasujte o tomto návrhu.   

 

Hlasovanie č. 54 -  za: 27, proti: 0, zdržali sa: 3 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Ďakujem pekne.  

- - - 

 

Bod č. 6/2 

Zrušenie Dočasnej komisie pre usporiadanie vzťahov medzi mestom Košice a EEI s.r.o. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pristupujeme k bodu číslo 6.2 Zrušenie Dočasnej komisie pre 

usporiadanie vzťahov medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI. Otváram k tomuto 

bodu rozpravu. Myslím, že predkladateľom bol pán Burdiga. Nech sa páči, pán Burdiga, 

máte slovo. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Dobrý deň, páni poslanci, páni kolegovia, dovoľte, aby som na 

základe predchádzajúceho rokovania dočasnej komisie pre urovnanie vzťahov medzi 

mestom Košice a firmou EEI, ktorá prijala uznesenie, odporučiť mestskému 

zastupiteľstvu zrušiť túto dočasnú komisiu, predniesol návrh na uznesenie MZ spolu 

s dôvodovou správou. Návrh na uznesenie MZ: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa § 6 ods. 3 zákona 401/1990 zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 

zrušuje dočasnú komisiu Mestského zastupiteľstva v Košiciach pre usporiadanie 

vzťahov medzi mestom Košice a EEI s.r.o.. V dôvodovej správe dočasná komisia pre 

usporiadanie vzťahov medzi mestom Košice a EEI s.r.o. bola zriadená uznesením MZ 

č. 42 na III. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 14. 2. 2019. Týmto uznesením 

zároveň mestské zastupiteľstvo určilo nasledovnú obsahovú náplň komisie a) 

vyhodnocuje odborné analýzy, stanoviská, posudky, expertízy, ako aj úkony, ktoré sú 

účelné k usporiadaniu, urovnaniu na ukončeniu akýchkoľvek právnych vzťahov v meste 
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Košice, ktorých predmetom je prevádzkovanie parkovacích miest v meste Košice alebo 

urovnanie akýchkoľvek nárokov právnej, finančnej alebo inej povahy EEI s.r.o., IČO 

35871113, so sídlom Laurinská 18, Bratislava alebo tretími osobami a obchodnou 

spoločnosťou EEI s.r.o. personálne alebo kapitálovo prepojenými, ďalej len spoločnosť 

EEI voči mestu Košice, ďalej len mesto alebo mesta voči spoločnosti EEI a to jednak od 

externých dodávateľov, ako aj od jednotlivých odborných útvarov mesta alebo orgánov 

samosprávy mesta vrátane stálych komisií MZ, b) pripravuje alebo zabezpečuje 

prípravu všetkých súvisiacich podkladov pre schválenie uznesenia mestským 

zastupiteľstvom v prípade dosiahnutia výsledkov alebo čiastočných výsledkov 

negociácie, ale i v prípade, že okolnosti môžu nasvedčovať reálnosť dosiahnutia cieľov 

alebo čiastočných cieľov rokovania so spoločnosťou EEI c) spolupôsobí, poprosím vás 

kolegovia, c) spolupôsobí pri vypracovávaní návrhov, podkladov, analýz a poskytuje 

vyjadrenia a súčinnosť na rokovanie osobitného splnomocnenca mesta povereného 

rokovaním so spoločnosťou v prípade, ak si to okolnosti budú vyžadovať, d) prerokúva 

a pripomienkuje analýzy, stanoviská, posudky, expertízy, ako aj návrhy spoločnosti 

EEI, e) vyjadruje sa k materiálom na zasadanie MZ v oblasti svojej pôsobnosti, f) 

spolupôsobí pri tvorbe koncepcie usporiadania, urovnania a ukončenia akýchkoľvek 

právnych vzťahov v meste, ktorých predmet prevádzkovanie parkovacích miest v meste 

alebo  urovnanie akýchkoľvek nárokov spoločnosti EEI aj voči mestu alebo mesta a 

voči spoločnosti EEI, g) spolupracuje s jednotlivými odbornými útvarmi mesta, 

komisiami mestského zastupiteľstva, ako aj inými záujmovými, odbornými a 

profesijnými subjektmi v oblasti svojej pôsobnosti. V priebehu roku 2019 sa dočasná 

komisia venovala najmä otázke schválenia memoranda o ďalšom postupe rokovaní o 

urovnaní medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI s.r.o.. Memorandum bolo 

odsúhlasené aj uznesením MZ číslo 126 dňa 19. 6. 2019. Vzhľadom na to, že počas 

prvého polroku nedošlo k podpísaniu memoranda, keďže primátor mesta opakovane dva 

mesiace odmietal podpísať splnomocnencovi tzv. dodatok k splnomocneniu. Aj v rámci 

tohto obdobia obe strany v rámci rokovaní deklarovali záujem prostredníctvom 

memoranda nastaviť spôsob urovnania vzťahov medzi mestom Košice a spoločnosťou 

EEI, ktoré bolo už prijaté dočasnou komisiou pre urovnanie vzťahov, ktorá ho 

prerokovala 27. 3. 2019 za účasti právnikov Havel & Partners, ale ho aj zobrala na 

vedomie. Primátor mal komisiou prijaté memorandum k dispozícii a napriek tomu 

odmietol podpísať splnomocnencovi spomínaný dodatok k podpisu memoranda. Táto 

obštrukcia mala zásadný vplyv na to, že v spomínanom čase nedošlo k podpisu 

memoranda o urovnaní medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI. Následne 

spoločnosť EEI získala druhé  neodkladné opatrenie a mesto stratilo čas a vyjednávaciu 

pozíciu. Je potrebné zdôrazniť, že obštrukciami primátora došlo k zmareniu 

vyrokovaného a schváleného memoranda v mesiaci apríl a máj 2019. Počas druhého 

polroku 2019 spoločnosť EEI pristúpila k podpisu memoranda aj s ohľadom na vyššie 

uvedené, pričom vysvetlenie tohto postupu nebolo uspokojivo zodpovedané ani 

konateľom spoločnosti EEI na poslednom zasadnutí dočasnej komisie dňa 3. 2. 2020. 

Ku dňu 31. 12. 2019 skončila doba platnosti osobitného splnomocnenca splnomocnenie 

na Henricha Burdigu na mimosúdne rokovanie s EEI, pričom ešte predtým začal viesť 

samostatné rokovania so spoločnosťou EEI z vlastnej pozície aj pán primátor mesta 

Košice. Dočasná komisia prijala uznesenie, ktorým odporúča mestskému zastupiteľstvu 

zrušenie Dočasnej komisie pre usporiadanie vzťahov medzi mestom Košice a firmou 

EEI s.r.o.. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh má pán poslanec Karaffa. 
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p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Dve veci by som chcel povedať. Po prvé, všetci 

kolegovia, ktorí máte pripravený nejaký vlastný návrh uznesenia, aby nedošlo tak, ako 

pred chvíľou k nejakým nedorozumeniam, prosím vás odkonzultujte si to s kolegami 

z právneho, aby skutočne sme sa tu potom nemýlili a aby nebol nejaký problém. To je 

vo vlastnom záujme a teda ten procedurálny návrh je, ak sa chcete prihlásiť máte ešte 

čas, procedurálny návrh vzhľadom na to, že máme ešte vyše 20 bodov a je  11:35 a je 

piatok, chcem vás požiadať, ukončime rozpravu. Tí, ktorí majú faktické poznámky, 

nech dobehnú, nebudem to riešiť, tie faktické. Čiže návrh na ukončenie rozpravy, taký 

je procedurálny návrh. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Hlasujeme o procedurálnom návrhu pán poslanca Karaffu. 

 

Hlasovanie č. 55 -  za: 16, proti: 9, zdržali sa: 5 

 

p. Polaček, primátor mesta: Čiže návrh bol prijatý. Do diskusie alebo s faktickou sa hlási pán 

poslanec Špak. Nech sa páči. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja ďakujem za slovo. Priznám sa, pán poslanec 

Burdiga, že ja som ten návrh nevidel, asi ho nevidel ani pán Filipko, takže to minimálne 

vetrovku a nie košieľočku bude treba. Ale ja by som ho poprosil mailom pán poslanec, 

keby ste mi ho dali, lebo chcem si ho naštudovať a chcem sa k tomu aj ešte možno 

pýtať. Ale však teraz to čítal asi 4 minúty. Ja som to nemal na stole. To znamená, to je 

jedna vec a viac menej druhá možno otázka potom, keď síce to sa už nedá prihlásiť ani 

do diskusie. Nie. Nedá sa prihlásiť do diskusie. Ale myslím teraz, nedá sa prihlásiť 

pánovi poslancovi Burdigovi. A keď mám naňho otázky, ale pán poslanec Karaffa sa 

rozhodol, že toto nepotrebuje. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, fakt ďakujem pekne za váš príspevok. S faktickou 

poznámkou nasleduje faktickou, medzi tým sa niekto odhlásil. V diskusii vystúpi pán 

poslanec Djordjevič. Nech sa páči.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor, podporujem zrušenie komisie 

nakoľko, skutočne konáte sám na vlastnú päsť. Chcem sa opýtať, či z vašej pozície 

alebo v mene Magistrátu mesta Košice alebo v mene mesta Košice, či bola zaslaná 

spoločnosti EEI ponuka s konkrétnou sumou vyčíslenia v eurách a či ste mali mandát od 

tohto zastupiteľstva alebo aspoň od tejto komisie, ktorú naozaj je nutné zrušiť, lebo si 

z nej robíte srandu. Mali ste mandát zasielať konkrétne, vy ste vyjednávateľ. Načo 

potom bola tá komisia, zrušme ju, je to výsmech.  

 

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

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Len sa chcem opýtať, či sme zrušili aj faktické 

alebo nie.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Len diskusia bola. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Len diskusia bola ukončená, faktické môžu byť? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Vyzerá tak, že áno. 
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p. Špak, poslanec MZ: Potrebujem odpoveď.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Áno. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Vyzerá, že áno. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Navrhovateľom pán poslanec Karaffa. O faktických zmienku 

nemal, čiže môžete dávať faktické. Nech sa páči.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Super. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. Pán poslanec Špak, máte slovo v diskusii. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Je dobré, že môžu byť faktické, lebo možno dostanem 

odpovede a nie je to sám na seba, páni, pretože nechcem tu dostávať do nesnázi pána 

Burdigu. Už ho dosť tam dostal pán Polaček. A nechcem teraz tu mu dávať otázky, na 

ktoré chudák nebude môcť verejne odpovedať. A to, že to Karaffa zastavil a že 

najväčšia téma, kvôli ktorej je tu polovička pléna, zrazu fuč, tak ako toto už je iná 

sranda. Naozaj ma to zaujíma, o čo tu vlastne ide a čítam tu kadejaké tie letáky, však tu 

máme, že odmietam finančné kompenzácie EEI, rovno veľkým červeným. To je tých 

pár aktivistov. Chcem sa len jednu vec opýtať, či je to ukončenie iba komisie a tvrdenie 

aktivistov dotiahneme kauzu do konca, je ešte stále platné? A na túto otázku mi stačí 

odpovedať.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Burdiga a následne pán námestník 

s faktickou. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Nezachytil som záver tej odpovede od pána 

Špaka. V každom prípade materiál som vám poslal do mailu, čiže už ním disponujete. 

Taktiež, samozrejme, ma mrzí, že sa k tomu nerozvinula diskusia, lebo je tu veľmi veľa 

otvorených vecí, na ktoré by poslanci mali vedieť odpoveď a aj som očakával, že tie 

odpovede poskytnem, ale s ohľadom na to, že je diskusia uzavretá, je mi ľúto. Ja by som 

odpovedal, ale nie je to umožnené.   

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán námestník. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ja som rád, že materiály, keďže 

rokujeme už druhý deň, sme dostali v tomto momente do mailu. Pán poslanec Špak, ja 

normálne ľutujem, že sa vám nepodarilo založiť tú spoločnú firmu s EEI, lebo to by 

bolo fakt, že zábavnejšie asi tá spolupráca, čo vidíme teraz na rokovaniach s touto 

spoločnosťou, či už ju viedol pán splnomocnenec alebo pán primátor a ešte vás 

poprosím, prestaňte verejne klamať, že my tu ideme schvaľovať nejaké zlaté padáky pre 

spoločnosť EEI alebo kompenzácie pre spoločnosť EEI. Vy tu vyťahujete a skresľujete 

a veľmi dobre viete, ako to bolo myslené a opakovane o tom klamete, lebo sa vám to 

hodí do krámu, ale nepoviete už občanom o tom, že vy ste bol ten, čo tu chcel podnikať 

so spoločnosť EEI, to nepoviete. Takže ďakujem za vašu úprimnosť. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Lörinc. Pán poslanec Burdiga, k tej 

dôvodovej správe sa viem dostať aj ja a k tomu uzneseniu? Pán poslanec Lörinc, máte 

slovo. Nech sa páči.  
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p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Vyjednávaním s firmou EEI bol svojho času 

poverený pánom primátorom splnomocnenec mesta pre urovnanie vzťahov, pán 

Burdiga a keďže zastupiteľstvo chcelo mať viac informácií o tejto téme a o procese 

vyjednávania, tak si určil poradný orgán a to bola vytvorená komisia. Momentálne to 

dospelo do štádia, kedy pán primátor prebral iniciatívu v týchto vyjednávaniach a  

komunikuje s EEI napriamo a preto sme sa všetci, a vypršalo takisto poverenie pánovi 

Burdigovi, a preto sme sa všetci členovia tejto komisie, ak môžem povedať jednohlasne 

zhodli, že nemá význam, aby boli tieto rokovania duplicitné, rešpektujeme postavenie 

pána primátora ako štatutára mesta, ktorý nesie zodpovednosť za túto úlohu a preberať 

tieto vyjednávania, a preto prišiel návrh na zrušenie komisie. Toľko možno poviem tak 

diplomaticky povedané v situácii a čo sa týka druhej veci, nedá mi aj niečo osobné, lebo 

predtým než som bol mestský poslanec, som bol 8 rokov poslanec MČ KVP a dovolím 

si povedať, že mám celkom  dobrý prehľad o činnosti poslancov a tu chcem z mojej 

pozície veľmi pekne poďakovať pánovi Burdigovi, ktorý sa nebál ísť do toho napriek 

všetkým hlasom neprajníkov a neúspešných kandidátov, ktorí túto tému využívajú a 

zneužívajú na politický boj. Išiel do ťažkej témy a svojho času v marci, apríli bol veľmi 

blízko k tomu, aby bolo podpísané memorandum, ktoré je právne nezáväzné, ale bolo 

prvým krokom k tomu, aby sme EEI dostali preč z mesta. Čiže patrí mu moja veľká 

vďaka, lebo viem, že na vlastné náklady nad rámec času, ktorí mnohí poslanci a teda aj 

ja trávime výkonom mandátu, sa venoval tejto téme a poviem tak, že bol veľmi blízko 

k vyriešeniu. To, že teraz končí ako splnomocnenec a končí komisia neznamená, že tí, 

ktorí sme mali tému EEI ako jednu z hlavným tém, že ňou končíme možno pre 

niektorých, ktorí to nechcú pochopiť, naďalej v tejto téme pokračujeme a tak isto ako 

bolo prezentované, máme pred voľbami, toto nie je téma, ktorá má riešenie za mesiac, 

za dva. Všetci sme veľmi dobre vedeli a tak sme to aj písali do letákov, že cieľ je jasný. 

Peniaze z parkovného majú ísť Košičanom, chceme dostať EEI z mesta a všetci príčetní 

sme hovorili, že to bude trvať roky a že nevieme ovplyvniť súdy, ktoré majú nejaké 

rozhodnutia. Čiže bol by som rád, keby sme toto všetci chápali. Ďakujem veľmi pekne.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. 5 faktických. Tak strategicky teraz rozmýšľam, 

či sa pustím do debaty ja alebo nie. S faktickou, pán poslanec Burdiga, nech sa páči. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pánovi Lörincovi. Žiaľ áno, musím 

potvrdiť alebo môžem potvrdiť, že rokovania v termíne, tak ako je to v dôvodovej 

správe, v mesiaci marec a apríl boli v princípe skoro ukončené. Boli k tam dva 

momenty, ktoré obe strany považovali len za formálne dotiahnutie a bolo ich možné 

uzavrieť. Vedia mi to potvrdiť, samozrejme, aj kolegovia prítomní tu v sále, ktorí sú 

takisto členmi tejto dočasnej komisie a takisto právne zastúpenie firmy Havel Partners, 

ktoré bolo prítomné na komisii 27. marca. Tak ako je uvedené v dôvodovej správe sa 

veci udiali a naozaj sme túto záležitosť mohli mať uzavretú. Pre mňa osobne to bolo 

veľmi dôležité, keďže si myslím, že na tejto stoličke sedím práve vďaka tej téme EEI a 

sľúbil som svojim voličom a občanom, že tento spor, ktorý tu priniesol Smer, Raši, 

ktorý podpisoval pôvodne v roku 2012 zmluvu, uzavrieme. Mňa naozaj veľmi mrzí, že 

sa to napriek tomu, že všetko bolo pripravené, nepodarilo a opakujem, nepodarilo sa to 

vďaka obštrukciám pána primátora. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin.  

 

p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo, na pána Lörinca, 
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starostu KVP-čka. Ďakujete pánovi Burdigovi, že ste dostali EEI z mesta. Ja sa pýtam, 

za akú cenu, ste zabudli povedať pán Lörinc. Mňa by zaujímalo, keď sa preukáže, že to 

vykopnutie bolo nezákonné, kto to zaplatí. Zacvakajú to aktivisti, nezaplatím ani cent 

alebo nezaplatím ani pod blokom ani cent. Kto to zaplatí? Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ak som dobre pochopil 

príhovory aktivistov... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Na koho reagujete? 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ako?  

 

p. Polaček, primátor mesta: Na koho reagujete? 

  

p. Špak, poslanec MZ: No, to by vám malo ukazovať. Či, ja to musím oznámiť?  

 

p. Polaček, primátor mesta: No, ja som zvedavý, ja teraz skúšam, či viete na koho reagujete? 

 

p. Špak, poslanec MZ: Mám to oznámiť dopredu? Je to nutné? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Uvidíme.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Nie je to v rokovacom poriadku. Máme tu jednu 

vec, čo predrečník spomenul, že to nepôjde ani za rok ani za dva. Ja prečítam prvých sto 

dní vo funkcii primátora a poslancov mesta. Je tam veta, do sto dní nový parkovací 

systém bude spravovať výlučne mesto. Nemám ten pocit a myslím, že to si nebudeme 

klamať. K ostatným vyjadreniam, myslím, že tu jasne zaznelo, že ste prebrali komplet 

celú túto vec pod seba a všetka zodpovednosť je na vás, ak som rozumel dobre, aj pána 

poslanca Lörinca, aj pána poslanca Gibódu. Ak to tak nie je, povedzte. Ďakujem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Tak ja vám 

oznamujem, že reagujem na poslanca Lörinca a reagujem v tom zmysle, že fajn, že 

hovorí, že sa to nedá ani za deň, za dva. Tých sto dní bol plán primátora, aj keď 

samozrejme, on bol aj členom Fungujúcich Košíc, resp. v bulletinoch, takže nech si 

ruky od toho preč nedáva a takisto nech si spomenie na petíciu, ktorej bol štatutárom, 

alebo minimálne, aby som neklamal alebo nevyjadroval sa v kontexte úplne správne, 

podporoval ju vo veľkom a myslím, že sa to bolo, dajte mi chvíľu, sekundičku, volalo 

sa to, nechcem platiť EEI za parkovanie pred blokom. Navrhovali, že zrušia rezidentské 

zóny, ale to ani tak nie je v mojom záujme a navrhovali, že za prvú rezidentskú kartu sa 

bude platiť 5,- Eur. Pán Lörinc je už druhý rok poslancom mesta a stále takýto návrh 

nedal. Tak, čo to má byť. No, tak sa vráťte do témy pán Lörinc, prosím. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, pán poslanec Strojný. 

 

p. Strojný poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Musím súhlasiť s kolegom 

Lörincom. Ďakujem tak isto pánovi Burdigovi, že sa do témy vložil, že ju chcel riešiť, 
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venoval jej štyri roky svojho života. No a vy ostatní neviem, ako chcete si kopnúť? 

Potrebujete si kopnúť? Kto tu doniesol EEI? Nie Raši a Smer? Aké iniciatívy tu teraz 

vyťahujete? O čo vám ide? Koho obhajujete pán Špak? Pána Rašiho a Smer? Pán 

Dojrdjevič tak isto na vašom mieste by som bol extrémne ticho. Všetci vieme, kvôli 

komu tu táto firma prišla. Všetci vieme, kto to chcel vyriešiť. Ale niekomu v tomto 

pléne to stále nedochádza a kauzu zneužíva a klame a sprosto zavádza. Uvedomte sa.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Pred návrhom na uznesenie 

dovoľte mi povedať pár slov. Diskusia je uzavretá. Pár slov znie takto. Ja vás kolegovia, 

prosím, nerušte komisiu, ktorá bola na tento účel zriadená. Komisia sa volá pre 

usporiadanie vzťahov medzi mestom Košice a EEI. Ak ju zrušíte, vydávame signál, že 

nechceme. Ešte bude dosť materiálov a dosť priestoru na to, aby táto komisia 

posudzovala návrhy, zmluvné vzťahy, komunikovala a vydala v budúcnosti 

odporúčanie pre mestské zastupiteľstvo. Táto komisia má svoje opodstatnenie. Pán 

poslanec Burdiga a ja nemám žiaden osobný spor s vami tak, aby sme tuná zbytočne 

proti sebe válčili. Máme jeden spoločný cieľ a to je: použijem vaše slová, vykopnutie 

EEI z Košíc. Za prvých sto dní, pán poslanec Djordjevič, aj pán poslanec Burdiga urobil 

obrovský kus roboty, pretože sme nastavili systém tak, aby mesto Košice tento systém 

prevzalo v plnej miere. To, že sa spoločnosť tu drží zubami-nechtami a má v majetku 

hardware, parkovacie automaty, ku ktorým sa proste nevieme dostať, neznamená, že 

sme systém de facto neprevzali, ale je tu spoločnosť, ktorá parazituje a nechce odísť a 

zneužíva právny systém Slovenskej republiky, ale na Slovensku je to tak, že máme 

súdy, jeden súd povie, Okresný súd v Košiciach, že zmluva nie je, tento výrok tu je. A 

iný súd nám hovorí, že máme spolupracovať. Toto je právny systém Slovenska, toto nie 

je istým spôsobom problém MZ. Urobili sme všetky kroky, aby sme sa vysporiadali so 

spoločnosťou EEI. Príjem pre mesto Košice je približne 1,2, ak sa mýlim, ospravedlňuje 

sa, približne 1,2 milióna Eur za rok 2020. Je mi ale ľúto, že komisia ani raz ma 

nepozvala na rokovanie, že komisia, ktorú si myslím, že má svoje pevné miesto v 

mestskom zastupiteľstve, mi nedá vedieť, že bude zasadať. Možno sa to stalo 

nedorozumením, nedopatrením, ale nemôžem sa to proste dozvedieť. Jedna komisia po 

tom, ako rokovala a druhá sa dozviem pár hodín pred tým, ako ide rokovať. Je to proste 

už mnohokrát ten program nedá zmeniť. Stalo sa, ja som aj napísal členom komisie, 

niekedy v polovici januára po tom, ako sa v januári urobila komisia, že ma mrzí, že ma 

nepozvali a že nie je mojím cieľom túto komisiu neinformovať, ale ani jeden z týchto 

členov mi odpoveď nezaslal, nedal mi za pravdu alebo ma neskritizoval, čo som urobil 

zle, ale zaslal som všetkým, myslím, ôsmim členom svoj názor, že chcem s nimi 

komunikovať, chcem im dávať informácie, ale nie je mojím cieľom im nedávať, ale keď 

ma nepozvú, neviem o tom, že sa stretli, nedá sa. Že myslím, že drvivá väčšina 

poslancov v tomto mestskom zastupiteľstve chce vysporiadať, a preto myslím si, že 

komisia má svoje pevné miesto, ale musím sa ohradiť k jednej veci. Je ich tu niekoľko, 

ktoré sa dali donekonečna rozvíjať, ale k jednej veci sa potrebujem ohradiť. V 

dôvodovej správe sa píše, že počas prvého polroku nedošlo k podpísaniu memoranda, 

keďže primátor opakovane odmietal podpísať splnomocnenie. A hovorí sa tu, že 

dočasnou komisiou pre vyrovnanie vzťahov bolo prerokované memorandum 27. marca. 

10. apríla mi právne oddelenie mesta Košice zasiela nasledujúci mail. V prílohe si vám 

dovoľujeme preposlať uznesenia, zápisnicu z rokovania ako vyplýva z priložených 

dokumentov, dočasná komisia zobrala všetky veci na vedomie. Z diskusie bolo možné 

vycítiť súhlas. V pondelok podvečer, pardon. Čo sa týka ďalšieho prerokovania 

predbežného návrhu memoranda si dovolím tlmočiť, čo bolo povedané na dočasnej 

komisií, aby sa text memoranda a toto je podstatné, pokiaľ nie je vo finálnej verzii, je to 
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mail z 10. apríla, pokiaľ nie je vo finálnej verzii nesprístupňoval širokému okruhu osôb, 

aby neboli zmarené ďalšie jednania. Z toho len chcem uviesť to, že v marci, a ja to už 

hovorím mnohokrát aj médiám, hovorím to vám, neexistovala finálna verzia. Finálna 

verzia memoranda bola mestskému zastupiteľstvu predložená a plus všetkým komisiám 

niekedy začiatkom 6. mesiaca a následne po tom, ako sme toto memorandum 

ratifikovali, splnomocnenie pánovi poslancovi bolo udelené na podpísanie tohto 

memoranda. Naozaj nie je správne a je mi veľmi ľúto, že sa podsúva slovko, že nechcel, 

odmietal a pod.. V marci, koncom marca neexistovala finálna verzia. Toľko k tejto 

dôvodovej správe. Nemyslím si, že je potrebné, aby sme išli do hĺbky niektorých slov 

a viet. Možno ešte k listu bola tu otázka. Áno, koncom januára približne, sme zaslali 

spoločnosti EEI list, ktorý vychádzal z rokovania, zo stretnutia s touto spoločnosťou, 

kde sme písomne potvrdili, že všetok majetok, ktorý sme ich pri inej príležitosti, 

decembrovom stretnutí, požiadali, aby nám k nemu dali všetky technické dokumentácie, 

tzn. k parkovacím automatom, kamerovým systémom, závorovým systémom 

a podobne, aby nám spoločnosť dala dokumenty, aby sme mohli sa pozrieť, aká je ich 

hodnota. My sme nevyzvali spoločnosť EEI, aby nám za ten objem zajtra predala, aby 

sa všetko vyriešilo. My sme im oznámili, že hodnota majetku, o ktorú mesto Košice má 

záujem, podľa technických podkladov, znaleckých a odborných posudkov má hodnotu 

960.000,- Eur, a očakávame od spoločnosti EEI, že nám bude pripomienkovať, či tá 

suma je vôbec správna, či sme sa správne dostali k hodnote tohto majetku a zároveň 

hovoríme o tom, že máme záujem vysporiadať vzťahy, ale to je spoločný záujem a dnes 

vôbec nie je jasné, či sa rozprávame o tom, či túto sumu a ja si ani nemyslím, že to je 

správne, máme zaplatiť tejto spoločnosti, pretože ak zmluva s EEI nie je, tak mesto 

Košice si bude nárokovať od tejto spoločnosti preplatenie všetkého toho, čo zinkasovala 

za to obdobie a zároveň ale majetok je ich, takže tu môžeme predpokladať nejaký 

zápočet. Ak nám dlžíte 3 milióny, majetok je milión, môžeme to riešiť. Ale my dnes 

sme vôbec nedali nejakým spôsobom zámienku na to, že ideme si vyplácať nejakým 

spôsobom svoje záväzky. My sme len povedali, že o tento majetok máme záujem, 

pretože je potrebné, aby sme mohli prevádzkovať v plnom profile parkovací systém. 

Bola otázka pán poslanec Lipták na list, tak ho sa snažím ho pretlmočiť. Je v plnej 

kompetencii vedenia mesta, aby oceňovalo majetok a aby  nastavovala jeho hodnotu, 

informovala partnerov o jeho hodnote, diskutovalo a pripravovalo podklady preto, aby 

mohli sme práve v komisii, o ktorú vás žiadam, aby sme nerušili, následne prerokovať 

všetky materiály. Veľmi pekne vám ďakujem za počúvanie. Diskusia bola uzavretá. 

Poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Ďakujem veľmi pekne.  

 

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

zastupiteľstvo v Košiciach po 1.) (pozn.: nepokoj v sále) ...nevyrušujte prosím pán 

poslanec, čítam návrh na uznesenie ...podľa § 6 ods. ... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, návrhová komisia má slovo.  

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pán kolega, neurážajte nás všetkých 

dokopy.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ste vo verejnom priestranstve, kde sú verejní činitelia. Prosím, 

neurážajme kolegov. Pán poslanec, osobne ste položili asi sedem otázok a ja som si ich 

písal a snažil som sa zodpovedať aj vám. Nech sa páči, návrhová komisia.  

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
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podľa § 6 ods. 3 zákona č. 401 z roku 1990 zbierky o meste Košice v znení neskorších 

predpisov zrušuje Dočasnú komisiu Mestského zastupiteľstva v Košiciach pre 

usporiadanie vzťahov medzi mestom Košice a EEI s.r.o..“ Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 56 -  za: 23, proti: 6, zdržali sa: 6 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh uznesenia bol prijatý.  

- - - 

 

Bod č. 7 

Informácia o prerušených bodoch zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod číslo 7 informácia o prerušených bodoch zo 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Nech sa páči, otváram rozpravu. Pán 

poslanec Špak, nech sa páči.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Poradil som sa s našimi kolegami z právneho 

a preto, pre istotu podávam pozmeňujúci návrh k návrhu, ktorý máme v mailoch. Tento 

pozmeňujúci návrh dávam kvôli tomu, že som vyradil bod 9, ktorý sme včera zaradili 

do programu. Takže bolo by to asi dosť také, že špecifické, ako sa povie, zmätočné, 

keby sme teraz odsúhlasili aj zrušenie bodu 9. To znamená, pozmeňujúci návrh znie. 

Nechcem vám to tu čítať, lebo nemáte čas, ale všetko je úplne to isté ako máte od 

predkladateľa, ale deviatku som vybral vonku, pretože deviatka bude bodom nášho 

rokovania, ktorý sme si včera do programu zaradili, bodom 17/1.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Čiže vašim pozmeňujúcim návrhom je, aby sa tento materiál 

schválil s tým, že vyberáme bod číslo 9. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Výborne. Odovzdávam a bez košieľôčky.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Bod číslo 9 nebude patriť medzi prerušené body.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Tak. Správne. Tak to mám urobiť.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Máte to napísané technicky správne.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Áno.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Procedurálny návrh má pán poslanec Vrchota. 

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. Ja sa chcem len 

v podstate opýtať, od toho bude závisieť, či dám procedurálny návrh alebo nie. Od 

12:00 sme mali dohodnuté s vami stretnutie starostovia ôsmich veľkých mestských častí 

ku kompetenciám. Chcem vás poprosiť, aby ste mi buď povedali teraz návrh nejakého 

iného vhodného a skorého termínu alebo dám procedurálny návrh na prerušenie, aby 

sme mohli toto stretnutie ôsmich starostov s vami uskutočniť. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, nikto nepredpokladal, že po dvoch dňoch rokovania 
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sa dostaneme k bodu číslo 7 o 12-stej hodine. Je to na poslancoch, či nechcem, aby sa 

stali rukojemníci poslanci nášho stretnutia. Myslím si, že to nie je správne. Máte slovo 

prosím, vyslovte procedurálny návrh.  

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Dobre. Takto, cez prestávku si dohodneme. Dobre. Cez prestávku, 

obedňajšiu si dohodneme tento termín.  

 

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

 

p. Špak, poslanec MZ: Bolo mi pre urýchlenie času poradené, aby som dal pozmeňujúci návrh 

v znení takom, že z pôvodného návrhu navrhujem vypustiť bod číslo 9, aby to nemuseli 

čítať celú tu A4. Chudáci. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Takto sme si to predstavovali. Ďakujem pekne. Ak sa do diskusie 

nikto nehlási, uzatváram diskusiu v tomto bode. Poprosím návrhovú komisiu, aby 

potom, ako pán Špak predloží všetky pozmeňujúce návrhy, podpísané s dátumom, ich 

uviedla.  

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Poprosím troška strpenia, aby sme splnili 

to, čo máme. Pán Špak musí predložiť, podpísať to uznesenie. Pripúšťam bez košieľky 

dnes. Takže návrhová komisia obdržala už teraz formálne, úplne pozmeňujúci návrh k 

pôvodnému uzneseniu: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi vypúšťa z pôvodného návrhu uznesenia bod číslo 9.“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 57 -  za: 32, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Nech sa páči, návrhová komisia, 

pokračujte.  

 

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

príslušných právnych predpisov po A) berie na vedomie Informáciu o prerušených 

bodoch zo zasadnutí MZ, po B) schvaľuje ukončenie rokovania o nasledovných bodov v 

zmysle predloženého návrhu a v zmysle schváleného pozmeňovacieho návrhu.“ Koniec. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 58 -  za: 33, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  

- - - 

 

Bod č. 7/1 

Návrh na udelenie „Ceny mesta Košice“ pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti 

osláv Dňa mesta Košice v roku 2020 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 7/1 máme Návrh na udelenie Ceny mesta Košice pre 

jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2020. Nech sa 

páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak sa do debaty nikto neprihlásil, poprosím 
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návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. Diskusiu uzatváram.  

 

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

podľa § 47 odstavec 2 a 3 Štatútu mesta Košice udeľuje Cenu mesta Košice v roku 2020 

po a) jednotlivcom: Zoltán Balassa; tanečný pár František Béreš – Miriam Bérešová; 

Mária Cabanová; František Čitbaj; Dušan Gaži; Mária Hajduová; Soňa Hlaváčová; 

Ľudovít Korotnoky; Jozef Lipták, in memoriam; Gejza Szabados; po b) kolektívom: 

Dychový orchester mladých Košice; Krajské riaditeľstvo Policajného zboru 

v Košiciach; Ochotnícke divadlo v Lorinčíku.“ Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 59 -  za: 31, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne.  

- - - 

 

Bod č. 7/2 

Informatívna správa o aktuálnom stave riešenia realizácie karanténnej stanice 

a zabezpečovanie veterinárnej asanačnej služby 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 7/2 sa nachádza Informatívna správa o aktuálnom 

stave riešenia realizácie karanténnej stanice a zabezpečovania veterinárnej asanačné 

služby. V úvode chcem len jednu nepresnosť upraviť, ktorú som včera povedal. 

Hovorili sme o útulkoch, kde ja som povedal, že útulky roku 2020 v návrhu na rozpočet 

dostávajú 65.000,- Eur. Nie je to pravda. V roku 2018 to bolo 8.000,- Eur, v roku 2019 

minulý rok to bolo 50.000,- Eur, v roku 2020 to je 80.000,- Eur. To znamená, 65 tis. 

bežné, 15 tis. kapitálové. Ospravedlňujem sa, som vám dal zlú informáciu, som zabudol 

zarátať tie kapitálové prostriedky. Sú na to, aby útulky si pomohli aj v rámci 

dispozičných záležitostí, priestorov a investícií, ktoré potrebujú do svojich objektov. Čo 

sa týka samotnej karanténnej stanice, bola predložená dôvodová správa. Predpokladám, 

že ste si ju pozreli. Skôr úplne jednoducho povedané, naším zámerom v tom septembri 

minulého roka po tom ako sa, alebo v októbri minulého roka po tom, ako sme začali 

aktívnejšie riešiť niektoré problémy. Našim cieľom bolo, aby sme halu na Jarmočnej 

ulici prerobili na dočasný útulok. Našim cieľom nebolo robiť veľké investície, našim 

cieľom bolo urobiť naozaj, poviem to v úvodzovkách, lajtkové riešenie v sume 50 - 

100.000,- Eur, aby sme dokázali preklenúť obdobie, ktoré je pred nami. Medzitým sa 

však, nakoľko na Slovensku neexistuje v rámci samosprávy takéto riešenie, ktoré by 

spĺňalo úplne všetky kritériá, jednoducho samosprávy s týmto problémom sa dlhodobo 

brodia. Sme začali vybavovať všetky povolenia. V súčasnosti stále nemáme právoplatné 

stavebné konanie alebo povolenie k tejto stavbe. Boli tam nejaké námietky a popritom 

ako sme požadovali stavebné povolenie, ktoré má vydať Obecný úrad v Čani, tak nám 

pribúdali stále nové a nové požiadavky. Popri tom, ako sme robili aj niektoré drobné 

práce, odhalili sme v rámci konštrukčných... potom ako sme odkryli časť stavby, sme 

zistili, že sú v tejto hale aj nejaké konštrukčné vady a samotný projekt sa veľmi výrazne 

začal predražovať. I napriek tomu, že bola vykonaná kontrola, časť tejto kontrolnej 

správy je aj odkopírovaná do tejto dôvodovej správy a na základe toho aj odporúčanie 

pána kontrolóra aj toho, že už nie sme dnes na hranici 50 - 100.000,- Eur. Ja som bol 

ochotný ešte aj rozprávať o tom, ak by to malo stať 150, poďme sa o tom baviť, ale dnes 

sa nachádzame na úrovni už pomaly štvrť milióna. Je to naozaj obrovská suma a 
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nemyslíme si, že by bolo správne, aby sme v tejto stavbe pokračovali, a preto od tohto 

zámeru tak, ako je v závere tejto dôvodovej správy napísané, som vydal alebo prijal 

rozhodnutie nepokračovať v ďalšej príprave stavby karanténnej stanici a odporúčame 

a stotožňujem sa s odporúčaním hlavného kontrolóra opätovne otvoriť rokovania s 

občianskymi združeniami, únia vzájomne pomoci ľudia a psov, ktorá je jediným 

schváleným zariadeným na území mesta a súčasne podporovaným aj z rozpočtu mesta. 

Verím, že aj peniaze, ktoré sme v rozpočte schválili, preto som v úvode opravil tú 

položku, že ak to bolo minule 8 tis. pred dvoma rokmi, dnes je to desaťnásobok 80 tis. 

Eur. Verím, že aj tieto finančné prostriedky nám umožnia v rámci rokovaní s útulkami 

vyriešiť niektoré problémy, ktoré sa toho týkajú. Stále platí, že na našom regióne je žiaľ 

tejto chvíli dostupná len jediná spoločnosť, ktorá nám zabezpečuje služby, je to 

spoločnosti TD s.r.o. ktorá túto službu začala vykonávať pre mesto. Myslím, že od 1. 

novembra v uplynulom roku spolupráca mestskej polície (MsP) je s touto spoločnosťou 

nastavená tak, aby bola nadštandardnou. Snažíme sa, o to, aby ten odchyt psíkov bol čo 

najtransparentnejší a aby nedochádzalo k akýmkoľvek možnostiam spochybňovať alebo 

pochybovať o tom, že by nebolo so zvieratami narábame správne, aj preto sme na 

stránke mesta Košice, o čom informoval aj náčelník mestskej polície, zriadili 

podstránku, kde každý odchyt  je zaznamenaný. Dnes je tam už aj fotogaléria. Je to 

robené on-line, tzn. viac-menej s odstupom krátkeho času mestská polícia s našim IT 

oddelením nahráva tieto obrázky na web. Našim cieľom je to v budúcnosti troška 

zautomatizovať, ale každopádne sa nám to osvedčilo, lebo my, alebo ja osobne za 

posledné obdobie neevidujem za tie 2, 3 mesiace neevidujem žiadnu sťažnosť, proste 

alebo vadu, ktorá by znehodnocovala tento zmluvný vzťah. Na druhej strane so 

spoločnosťou TD sa rokuje. Spoločnosť TD vyjadrila názor, že nemá veľmi záujem s 

mestom Košice do budúcna spolupracovať, pretože jej odoberáme kapacity. Za tie 3 

mesiace bolo odobraných približne, za november, december, január, teda nie do konca 

februára viac ako 100. Bolo sto výjazdov, pričom počet psov odchytených, bolo 52 

rovno vrátených a v karanténe bolo umiestnených 43 psov, čiže približne 20 priemerne 

mesačne, 15, 20 mesačne. Čiže taký je stav. Mestská polícia ani my sme nezaznamenali, 

že by tie kapacity spoločnosti TD neboli, boli nedostatočné. Na druhej strane oni sa 

bránia tým, že oni majú záujem o iný rozvoj, o inú spoluprácu s obcami, ktoré sú v 

blízkosti ich pôsobenia, čiže tá debata tam nejakým spôsobom prebieha. V tejto chvíli 

myslím, ak je správne, je vonku alebo je pripravené aj samotné obstarávanie, ak sa nám 

to obstarávanie nepodarí vyriešiť, nenájdeme ďalšie spoločnosti, budeme musieť v 

zmysle zákona o verejnom obstarávaní, pristúpiť k rokovaciemu konaniu. Verím, že ste 

si pozreli dôvodovú správu. Tých technických vecí je tu spomenutých niekoľko. Nech 

sa páči, otváram diskusiu. Možno ešte tým, že je tu zároveň informácia, že mesto 

Košice okrem prípravy stavebnej karanténnej stanice na Jarmočnej riešilo aj ďalšie 

možnosti riešenia s umiestnením karanténnej stanice v rámci mesta Košice. Lokalita 

Haniska, to je stále otvorené. To znamená, lokalita, ktorú sme riešili už v minulom roku. 

Tam sme narazili na problém, to sú kapacita elektrickej energie. V súčasnosti podľa 

informácií nie je možné pripojenie na médiá s technicko-kapacitných dôvodov k 

jedinému vlastníkovi inžinierskych sietí v danom území a to je spoločnosť U. S. Steel. 

Tak isto sa riešila lokalita Svetlá Pustá. Mesto Košice v januári 2020 predložilo návrh 

na umiestnenie karanténnej stanice majetkoprávnym vysporiadaním u pani doktorky 

Hegyovej. Následne však od tohto zámeru upustila. Ďalšou lokalitou, ktorou sme sa 

v tomto roku zaoberali, bola aj lokalita Pri bitúnku. Bola zvažovaná alternatíva využitia 

na pozemkoch Dominikánskeho konventu a ďalšou možnosťou bola aj spoločnosť 

VetPet, s ktorou sme dlhšie komunikovali a hľadali riešenia, ale asi pred dvoma, troma 

týždňami definitívne od tohto návrhu alebo riešení upustili z dôvodu ekonomických, 
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kedy dospeli k názoru, že sa jedná o vysokú finančnú náročnosť celého projektu a od 

projektu s mestom Košice ustúpili. Plus pán riaditeľ ma ešte upozornil, že narazili aj na 

samotné technické alebo personálne zabezpečenie, s ktorým by sa brodilo aj mesto 

Košice, pretože my sme paralelne zároveň oslovili aj rôzne veterinárne ambulancie, 

veterinárov, robili sme si prieskum, aby sme vedeli nastaviť aj verejné obstarávanie aj 

na to, aby nám v zmysle zákona bola zabezpečená veterinárna služba, pretože každé 

zvieratko malo prejsť aj cez vyšetrovňu a tu sme narazili na problém, že veľmi nie je 

záujem aj z dôvodu v minulosti, kedy boli niektoré prípady medializované, ale aj z 

technických dôvodov, kedy majú títo ambulantní lekári svoje ambulancie odkázané, že 

ten záujem o zmluvný vzťah s mestom nie je veľmi lukratívny. Samozrejme je to 

otvorené, ale lukratívne to môže byť len vtedy, keď opäť by sme siahli hlbšie do vrecka 

a máme za to, že sa nám tá služba okrem samotnej výstavby jednoducho i ďalej 

predražovala. Čiže sme stále v riešení, hľadáme najvhodnejšie riešenie. Nie je to len 

o tom, že výstavba, ale aj o tom, že ten zákon sa tak sprísnil a tak vyžadujú sa všetky 

pravidlá, že služba začína byť ekonomicky pre mesto veľmi, veľmi náročná. Našim 

odhadom je, aby sme mali vlastnú karanténu stanicu, vlastný útulok, tak v horizonte 

piatich, šiestich rokov sa možno, že sa na úroveň nákladov do milióna Eur. A preto sa 

hľadajú riešenia, ktoré by boli úplne iné. Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič, máte 

procedurálny návrh. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Áno, ďakujem pán primátor. Ja navrhujem, aby sme o tom 

hlasovali, samozrejme, že záverečné slovo, ktoré vám nikto nebude brať a nikto neberie, 

zmestíte do troch minút. Aj teraz ste ukázali desaťminútové antré. Predlžujete, 

naťahujete zastupiteľstvo. Dávam hlasovať v procedurálnom návrhu záverečné slovo 

primátora – tri minúty. Ďakujem za pochopenie.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Viete, pán poslanec, je veľmi ťažko súhlasiť s vašim 

procedurálnym návrhom, keď rokovací poriadok hovorí, že aké sú pravidlá pri vedení 

schôdzi a ja ju mám viesť. To znamená, aj usmerňujem, aj diskutujem, aj príspevky 

dávam. Materiál sa volal informácia a tú informáciu som vám potreboval dať. Tento 

materiál vám bol daný v skrátenej, v skrátenom časovo predstihu aj preto, že samotné 

stavebné povolenie, ktoré nie je právoplatné, nám bolo doručené pred dvomi dňami. 

Zároveň na komisii životného prostredia mi kolegovia tlmočili, ktoré otázky tam ešte 

vznikli. My sme ešte dokončili, doladili dôvodovú správu, aby sme sa pokúsili zachytiť 

všetky otázky, ktoré si myslím, že je potrebné zodpovedať. Pán poslanec Djordjevič, 

máte faktickú. Nech sa páči. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Reagujem preto, že ste hlasovať nedali. A aj 

procedurálneho návrhy. A odvolávate sa na rokovací poriadok, že vediete 

zastupiteľstvo, ale aj procedurálne návrhy Dominika Karaffu, aby prihlasovanie sa 

faktickým poznámkami po ukončení diskusie boli zrušené. Tie ste akceptovali 

v nesúlade s rokovacím poriadkom. Tak prosím vás, vy majte rovnaký meter aj pre mňa, 

aj pre Karaffu. A je taký problém, áno, keď sú otázky, beriem, ale vy hovoríte 

a hovoríte 6 a pol minúty, plus 4 a pol, 11 minút bol predošlý bod. To už, ja viem, že 

stokrát opakovaný názor je pravdou, ale nemusí to tak byť. Skúste zefektívniť, napíšte si 

na papier, povedzte body. Díky.  

 

p. Polaček, primátor mesta: A máte ten procedurálny teda? Nech sa páči, hlasujeme o vašom 

procedurálnom návrhu.  
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Hlasovanie č. 60 -  za: 14, proti: 5, zdržali sa: 10 

 

p. Polaček, primátor mesta: Váš návrh neprešiel. Nech sa páči, pokračujeme. Do rozpravy bol 

prihlásený pán poslanec Jakubov, nech sa páči.  

 

p. Jakubov, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, vážený pán primátor, pani poslankyne, 

páni poslanci, dámy a páni v sále, už na ostatnom zastupiteľstve som povedal svoj názor 

na riešenie problému karanténnej stanice. V súčasnosti pán primátor nás informujete, že 

pravdepodobne sa od tohto celého zámeru, čo chcelo realizovať mesto, ustúpi. 

Vysvetlili ste nám, kde sa nachádzame. Nachádzame sa v štádiu vydaného, ale nie 

právoplatného stavebného povolenia a zvažuje sa, že sa celá investícia je pomerne 

vysoká a nebude sa realizovať. Vzhľadom na tieto skutočnosti, pán primátor, určite sa 

budem dožadovať, aby som dostal k dispozícii podklady prípravy celého, celej tejto 

investície, pretože ak by to bolo riadne pripravené, mal vypracovať alebo zabezpečiť 

vypracovanie najprv investor, tým je mesto Košice, nejakého investičného zámeru, 

ktorý by predpokladal asi o akú  výšku finančného nákladu ide, o časový horizont 

prípravy projekcie, inžinierskej činnosti do vydania právoplatného stavebného a 

realizácie stavby. To všetko pravdepodobne nebolo. Mal  byť realizovaný výber 

projektanta, ktorý túto prácu, ktorý mal dať cenovú ponuku vzhľadom na výšku 

investičného zámeru a tento mal vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorú zrejme 

vypracoval a bola mu riadne zaplatená. Teraz ak mesto pristúpi k zrušeniu celej tejto 

investície vzniká priama škoda. Ak vznikne škoda, musí zasadnúť škodová komisia, 

ktorá bude riešiť dôvody a hľadať zodpovedné osoby a to všetko je v platnej legislatíve 

pre samosprávu. To vám povie pán kolega Filipko, ktorý to veľmi dobre ovláda a bude 

musieť to byť niekomu zosobnené, pretože celá táto príprava bude pravdepodobne 

zmarená, čo je najhoršie, budú tam asi finančné náklady. A pán primátor osobne to 

považujem za vaše zlyhanie, lebo vy ste koncom roka 2018 povedali, že nepredĺžite 

zmluvu so spoločnosťou X a že budete to nejako riešiť a celé to riešenie ste po tom, keď 

sa ozvali médiá, tuším v októbri minulého roka, riešili ad hoc a ukazuje sa, že fakt to 

bolo absolútne, absolútne nepripravené. Bohužiaľ, opäť tu budeme sedieť kvôli 

problému, ktorý nás zbytočne bude oberať o čas a pravdepodobne zistíme, že tu došlo k 

zlyhaniu minimálne vás, eventuálne niektorých zamestnancov. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Dve veci. V dôvodovej správe sa aj dočítate to, 

že v rámci zhodnocovania mestského majetku boli realizované objekty SO 02 prípojka 

pitnej vody, SO 03 splašková kanalizácia, ktoré zároveň budú využívané ako združené 

investície pre MsP a vyjadril som sa nepresne pri tom stavebnom konaní, sa 

ospravedlňujem. V rámci stavebného konania, ktoré aj bolo spojené s miestnym 

šetrením sa konalo dňa... Dnes máme vydané rozhodnutie o nepriznaní postavenia 

účastníka konania. Čiže ešte ani to nenadobudlo právoplatnosť, čiže to stavebné 

povolenie je ešte ďaleko pred nami a sa to jednoducho nekonečne naťahuje. Pardon, 

stavebné, ale len v časti námietok. Nech sa páči, pán Špak s procedurálnym.  

 

p. Špak, poslanec MZ: Neviem nájsť v našom rokovacom poriadku slovíčko záverečné slovo, 

alebo také niečo, preto sa ospravedlňujem, aj pán poslanec Djordjevič, že som nemohol 

zahlasovať za ten váš návrh. Ale chcel by som poprosiť jednu vec. Vy ste boli asi dvaja 

najsilnejší, ktorí to vyčítali pánovi Rašimu, že uzavrel diskusiu a začal rozprávať svoje 

názory. Ja som za, rozprávajte aj šesť minút, ale dajte nám potom možnosť sa spýtať 

odkiaľ beriete tieto informácie. To znamená, keď ukončím rozpravu, ja naozaj musím 

byť ticho a nechám rozprávať tu komisiu, ktorá potom ten návrh už potom prednáša. 
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Skúsme toto dodržiavať.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Aký máte procedurálny návrh? 

 

p. Špak, poslanec MZ: Procedurálny návrh je, aby ste dodržiavali rokovací poriadok.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Čo, chcete dať o tom hlasovať? Nech sa páči, hlasujme.  

 

Hlasovanie č. 61 -  za: 13, proti: 3, zdržali sa: 3 

 

p. Polaček, primátor mesta: Čiže hlasovanie o tomto nie je platné, tým pádom dnes ma 

upozornili technici. Vyzerá to, že nemáme kvórum. Tak hlasujeme, prosím, prezentujte 

sa, či sme tu všetci, ktorí sa nehlasovali, aby sme si overili či sme tu všetci a môžeme 

ďalej pracovať. Takže prosím nanovo sa prezentujete. Ďakujem pekne. Nazad 

nadpolovičná väčšina, môžeme ďalej pokračovať. V diskusii bol prihlásený s faktickou 

pán poslanec Lipták, nech sa páči. Pán poslanec Karaffa, nech sa páči. Procedurálny 

návrh.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán primátor. Máme 12:28. Ja by som bol veľmi 

rád, keby sme diskutovali vecne. Mám procedurálny návrh na ukončenie rozpravy, nech 

dobehnú tí, ktorí sú prihlásení a poďme už ďalej. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Či bez? 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Bez.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Hlasujme, nech sa páči.  

 

Hlasovanie č. 62 -  za: 19, proti: 6, zdržali sa: 7 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý, čiže diskusia je uzavretá bez možnosti 

faktických pripomienok. Pán poslanec Lipták, máte slovo.  

 

p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel reagovať na 

príspevok pána Jakubova a presne súhlasím s tým, čo povedal, keďže na projekt sa dalo 

24.000,- Eur, ktoré vlastne nebudú využité, bol by som aj ja za to, aby zasadala škodová 

komisia a táto suma sa zosobnila. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Burdiga, nech sa páči. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Tiež by som sa pridal k pánovi Liptákovi. Je nemožné, aby sa 

nakladalo takým nehospodárnym spôsobom s prostriedkami mesta zvlášť, keď to aj 

konštatoval hlavný kontrolór. Čo mi ale chýba, čo považujem za podstatnejšie to, že sa 

doteraz nikto nevenoval a ani mesto Košice napriek tomu, že sme na to upozorňovali, 

nehovoriac o tom, že ani Regionálna veterinárna potravinová správa Košice, či vidiek 

doteraz neskúmajú, aké sú kapacitné možnosti karantény, s ktorou má mesto uzavretú 

zmluvu. Uvedomme si prosím, že tá karanténa disponuje štyrmi kotercami a jednou 

izolačkou. Tá karanténna stanica nespĺňa a teraz to už aj mesto Košice vie, základné 

predpoklady, aby vôbec mohla prevádzkovať karanténu pre mesto Košice s ohľadom na 

počet odchytených zvierat a popritom máme vedomosť a mesto Košice tu vedomosť 
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má, že firma TD má zazmluvnených ich niekoľko desiatok ďalších obcí, kde vykonáva 

odchyt zvierat. V tomto kontexte sa potom naozaj nedivím aktivistom, ktorí obviňujú, či 

už firmu TD, predtým pána Krála atď. z nejakých nekalých vecí, keď tu vzniká tá 

dôvodná pochybnosť, že vlastne oni odchytia zviera a nemajú ho kde dať a potom to 

skončím inde. Dovolím si oponovať pánovi primátorovi, že všetko s odchytom a firmou 

TD je v poriadku a môže si to preveriť MsP. Nie tak dávno, nie je to jediný prípad, ale 

posledný, o ktorom mám vedomosť. Bola privolaná firma TD na odchyt zvieraťa za 

účasti mestskej polície, stalo sa to na Furči. Čiže MsP si to bude vedieť preveriť, ktorý 

policajt bol pri zákroku. Títo ľudia sú ochotní to dosvedčiť. TD-čko odmietlo odchytiť 

psa a mestský policajt povedal doslovne odchytávanej čaji, keďže mala na aute značku 

KS, zoberte toho psa a pustite ho za intravilánom mesta Košice. Prepáčte, keď niečo 

také povie mestský policajt, tak ho máte na hodinu vyhodiť.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin, nech sa páči. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Ste vraveli, keď som 

pozorne počúval, že s Haniskou je problém. Elektrikár, resp. elektrina U. S. Steel 

Košice. No, je to ten U. S. Steel Košice, ktorému ste zvýšili rapídne daň. Tak sa 

nečudujme, že je problém. Spoločnosť Veterinu s.r.o. ste doslova vykopli z Košíc, lebo 

pán Král bol vraj drahý. Bral 7,5 tisíc Eur na mesiac. Dnes nás to stojí 15.000,- Eur na 

mesiac a dlhodobé riešenie pri vašom systéme riadenia je v nedohľadne. Naozaj 

v nedohľadne. Si pamätám na vaše výroky, že nová stanica z kontajnerov bude do 

konca novembra. Potom ste to posunuli. Potom, že bude do marca. Opäť nič. Klasika, 

pán primátor. Niečo poviete, sľúbite, potom to nesplníte. A teraz sa vraciame do bodu 

nula. Naspäť. Viete, v Číne vraveli, že za šesť dní postavia nemocnicu z kontajnerov, 

tisíc lôžok, za šesť dní. Sa ľuďom ospravedlnili, že to trvalo o štyri dni viac. Že za desať 

dní. Už teraz viem pán primátor, prečo ste sa báli organizovať EYOF, v porovnaní 

s touto búdou pre psov z kontajnerov, ktorú nie ste schopní vybudovať, by tento projekt 

EYOF naozaj bol pre vás jadrovou fyzikou. A teraz posledná veta. Pán primátor, pre 

pána kráľa, zavolajte pána Krála.      

 

p. Polaček, primátor mesta: Dovolím si zareagovať pán poslanec na vás. Tri pripomienky ste 

povedali. 1. kábel v Haniske je síce vlastníkom U. S. Steel, ale tam sú technicko-

kapacitné problémy. Tento kábel už nemá kapacitu. Toto nie je o U. S. Steele. To je 

o VSD, ktorá tento kábel prevádzkuje, ale majiteľom jeho je. Mesto Košice nie je 

investorom kontajnerovej stanice. Bol tu názor, že sa to dá urobiť za mesiac, dva, že 

nepotrebuje kontajnerová stanica stavebné povolenia. Investor, ktorý je aj tuná v tejto 

miestnosti sa o to pokúša už niekoľko mesiacov, tuším od septembra, októbra 

a jednoducho naráža na technikálie, ktoré sú s týmto projektom spojené a nemá to. Tiež 

sme si mysleli, že to urobí do konca roka. Je dnes február a ešte to bude trvať niekoľko 

týždňov. Čiže to nie je projekt mesta, ale súkromnej spoločnosti. A spomenuli ste na 

záver pán Krála. Jednoducho, táto spoločnosť s nami odmieta ísť do akéhokoľvek 

vzťahu, pretože nechce byť napádaná mediálne. Ja nechcem hodnotiť kvalitu tejto 

spoločnosti, ale jednoducho dnes je faktom, že táto spoločnosť s mestom Košice 

komunikovať nechce, pretože bola mnohokrát prepieraná v médiách a ukončila svoju 

činnosť, ak sa nemýlim k 1. novembru. Pán poslanec Burdiga. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán Karabin, snáď nemyslíte vážne, že 

preboha nech sa pán Král vráti. To, čo pán Král previedol a čo potvrdili aj úradné 

záznamy Regionálnej veterinárnej potravinovej správy a nedostatky, ktoré v tejto 
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karanténnej stanici zistili. Ďalšie indície, ktoré tomu nasvedčovali, že tam dochádzalo k 

nevhodnému zaobchádzaniu so zvieratami. Sám som bol na tej kontrole, za ktorú som 

bol následne pánom primátorom kritizovaný, aj keď som sa jej zúčastnil oprávnene, v 

každom prípade na vlastné oči som videl, ako tá karanténa fungovala. Keď sa tam bol 

pozrieť pán primátor, sám na svojom Facebookovom statuse, resp. následne aj v 

médiách uviedol, že to bolo niečo, budem ho parafrázovať, niečo strašné. Videli sme 

tam na vlastné oči, ako sú ustajnení psi na studenej dlážke bez možnosti normálneho 

výbehu. Boli sme tam s kameramanmi, kde bol výbeh, ktorý mal možnože 5 m². 

Prepáčte, možno vy vzťah k zvieratám nemáte, možno áno, ale ako psíčkar určite nikdy 

nebudem podporovať, aby sa takto zaobchádzalo so zvieratami. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči,... inač, my máme zastavené faktické. 

Ospravedlňujem sa, pán poslanec Lipták. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovom. Ja sa ku karanténe nebudem vyjadrovať teraz. Ja 

sa budem skôr vyjadrovať k vyhláseniam a k prejavom pána primátora a pán primátor 

jeden z dôvodov, prečo sa karanténa  zastavila bolo, budem citovať – nie je čo zhrnúť 

tým, že niektorí poslanci na mňa podali trestné oznámenie. Bol to článok o karanténe 

a asanačke. Chcem sa opýtať, ktorí poslanci to boli, ktorí podali trestné oznámenie na 

teba v súvislosti s karanténou, asanačkou. Poprosím tie mená.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Tuná v miestnosti. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Čože? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tu v miestnosti boli takéto výroky.  

 

p. Lipták, poslanec MZ: No, moment pán primátor, ty si povedal do novín, že niektorí 

poslanci podali na teba trestné oznámenie kvôli karanténe, asanačke. Chcem počuť, tie 

mená. Lebo keď tie mená neexistujú, je to ďalší z tvojich výrokov, o ktorých sa dá 

hovoriť, že patrí do kategórie neprávd, fabulácií. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, vysvetlíme si to takto, keď na vás niekto podať 

trestné oznámenie, vy sa mnohokrát ani nedozviete, kto to bol. Proste, prídete na 

vyšetrovačku, získavajú informácie a mnohé informácie nezískate. Nech sa páči, pán 

poslanec Djordjevič.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor, za slovo. Dobre. Dám len jednu 

otázku, aby ste stihli to v tých troch minútach, že kto bude prevádzkovať karanténnu 

stanicu od 1.3.2020. Kľudne potom. Teda vykonávať tieto služby v meste Košice. 

V dôvodovej správe sa uvádza suma 60.892,13 Eur. Boli to vynaložené prostriedky. 

Píše tam aj, že by mohlo ísť o nehospodárne, neefektívne a neúčelné vynakladanie 

verejných prostriedkov. Tak kto má prístup k týmto dokumentom? Neviem či pán 

poslanec Burdiga alebo pán kontrolór ale je treba si splniť občiansku povinnosť, ak je 

podozrenie z nehospodárnym nakladaním verejných prostriedkov a máte tieto 

informácie, prosím, podajte trestné oznámenie, konajte, lebo naozaj tu také niekedy, 

straší sa políciou, súdmi, jednoducho na to sú tieto inštitúcie. Lebo kým sa to oznámenie 

nepodá, platí prezumpcia neviny a v tom prípade je primátor absolútne nevinný. Všetko 

mu treba dokázať. Keď to nepodá nikto tak, ako ho potom, teraz nechcem povedať, že 

odstránime z tej primátorskej stoličky a možno aj to by bolo prospešné. Ale konajte 
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prosím, kto má tie informácie. Kde pôjde tých 60 tis. a tak isto pán primátor zabráňte tej 

situácii, aby ste sa vyhli tomuto a pokračujte v tom projekte, aj keď sa natiahne, ale 

jednoducho, momentálne tu visí 60.000,- Eur a to je veľmi veľa peňazí. To sú 3 roky 

práce a aj viac priemerného Slováka v hrubom. A toto je v čistom suma. Takže tu nie je 

5 korún vynaložených a naozaj poprosím, nech toto tu na ďalšom zastupiteľstve nie je. 

Nech je ten problém vyriešený a tých 60.000,- Eur má skutočne zaujíma, nie je to málo 

peňazí. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: V dôvodovej správe máte aj vysvetlenie k združeným investíciám 

a celkom ste ma pobavili pán poslanec, aj keď obhajovali, ale skúste aj vy možno menej 

písať, viac podávať trestných oznámení, keď máte také pocity. Nech sa páči, pán 

poslanec Rovinský. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Vieme, že okolo asanačky bolo veľmi veľa problémov, veľmi 

veľa emócií a situácia sa vyvinula tak, ako sa vyvinula, ale ja som rozmýšľal o tom, že 

ako my poslanci fungujeme. Dominik povedal, že bol by rád, aby sme stihli ten 

program. Ja na tom Jasove trvám a rozmýšľal som o tom, že čo by sme preto mohli 

urobiť. A myslím si, že riešenie je veľmi jednoduché. Stačí videozáznam vypnúť. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči. Ak sa do diskusie nikto nehlási, 

nakoľko bolo zavretá, poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.  

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia má iba pôvodný návrh, 

ktorý bol k bodu predložený: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných 

právnych predpisov berie na vedomie informatívnu správu o aktuálnom stave riešenia 

realizácie karanténnej stanice a zabezpečovanie veterinárnej asanačnej služby.“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte.  

 

Hlasovanie č. 63 -  za: 13, proti: 5, zdržali sa: 14 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol.  

- - - 

 

p. Polaček, primátor mesta: Je 12 hodín 40 minút. Nie som si istý, či pri našom tempe sme 

schopní prerokovať do 13. hodiny ďalší nasledujúci bod, preto si dovolím vám navrhnúť 

obedňajšiu prestávku. Povedzte koľko času potrebujete, lebo zatiaľ sa nám nikdy 

nepodarilo tie časové rámce dodržať. Trištvrte hodina bude stačiť alebo pol hodina? 

Čiže 13:30 sa vidíme v sále. Prosím, buďte dochvíľni, aby sme boli aj efektívni. 

Ďakujem pekne.   

- - - prestávka - - - 

 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Prosím, prezentujte sa, kto sa ešte nestihol.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Prezentovaných je 32 poslancov. Ďakujem pekne. Sme 

uznášaniaschopní.  

- - - 
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Bod č. 7/3 

Prerokovanie protestu prokurátora a návrh na zrušenie VZN mesta Košice č. 191, 

ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice – Pod Bankovom“ – 

pokračovanie rokovania MZ zo dňa 19.09.2019 

 

p. Polaček, primátor mesta: Chcem Vás len upozorniť pri tomto bode, že sa jedná o návrh 

uznesenia, kde sú 2 alternatívy návrhu uznesenia, kde po a) vyhovuje a schvaľuje alebo 

návrh uznesenia, ktorý najprv zrušuje a potom žiada primátora, tzn. aj návrhová komisia 

bude v tejto schéme aj čítať uznesenia. Teda máme 2 alternatívy, ak prejde prvá, 

nejdeme k druhej, ak by prvá neprešla, budeme hlasovať o 2. návrhu na uznesenie. 

Ďakujem pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu, nech sa páči. Pán poslanec Lörinc. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som len 

poprosiť, hlavne vás pán primátor, ako predsedajúceho aj všetkých kolegov, ráno bolo 

zvolané zasadnutie na ôsmu, začali sme 8:30, teraz sme sa dohodli a ešte vy ste nás 

upozorňovali, aby sme boli dochvíľni a začali sme 13:30, je 14:01, tzn. aj keď ma teraz 

nepočúvate, čo je opäť neúcitvé, tak sme stratili hodinu času rokovania zbytočne. 

Prosím, ste predsedajúcim tejto schôdze, riaďte to tak, aby ostatní počúvali, aby sme 

boli efektívni. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bol som v sále aj o tridsať aj o trištvrte, stále nás tu dosť nebolo. 

Nech sa páči, pani poslankyňa Kovačevičová. 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Ja by som chclea poprosiť poslancov, aby dali možnosť 

vystúpiť pánovi Varholíkovi, ktorý vlastne dotknutý tejto problematike, je to vlastník 

pozemkov a zároveň pán primátor, chcem sa ešte jednu vec opýtať, sú tu ešte nejakí 

občania, ktorí žiadajú O slovo občana, včera vlastne čakali nejakých štyri-päť hodín, 

nedočkali sa, či budú mať možnosť dnes vystúpiť alebo by ste im vedeli odpovedať, 

kedy môžu prísť. Len toľko. Čiže pán Varholík, či by mohol vystúpiť a teda to Slovo 

občana, tí, ktorí sa nedočkali včera. 

 

p. Polaček, primátor mesta: No mňa to veľmi mrzí, ale Slovo pre občana bolo včera v zmysle 

rokovacieho poriadku hneď po 12. hodine, žiaľ vyšlo to až na nejakú 18-tu môžu 19-tu, 

čo nikto z nás za to nemôže, tie pravidlá sme si nastavili takto. Tí, ktorí tu boli, 

vystúpili, boli ste pritom. Jedno z riešení je, že tí, ktorí vystúpiť dnes nemohli, sa 

automaticky dnes prepíšu na ďalšie mestské zastupiteľstvo to je jedna alternatíva a 

druhá alternatíva je, že neviem, k akým témam chcú vystúpiť, možno tie témy dnes ešte 

budú prerokované, vedia sa tam uchádzať o slovo, prípadne, ak je to téma, ktorú chcú 

rozprávať so mnou a som ich možnože alebo nemal čas stretnutie, tak to vezmem na 

seba a sa s nimi stretnem mimo času, ktorý je možno bežný, ale na druhej strane im 

vyjdem v ústrety. Čo ja viem, takéto možnosti, ja neviem, možnože keby tí občania 

prišli medzitým tu, ja sa s nimi viem dohodnúť alebo prídem niekde za nimi, neviem 

presne, kde sa nachádzajú a skúsim to s nimi dohodnúť, asi to bude také 

najpraktickejšie. Pokračujeme v bode, padol tu návrh na to, aby mohol vystúpiť pán 

Varholík, myslí, že pána Varholíka poznáme už všetci, asi tu nie poslanec, ktorý by ho 

nepoznal, predpokladám, že tým pádom bude aj súhlas, čiže ak dovolíte, nenechám 

hlasovať a aby sme sa nezdržiavali dáme mu slovo, ale najprv ale ešte vystúpi pani 

poslankyňa Slivenská a po pani Slivenskej nech sa pripraví na 3 minúty pán Varholík 

a ja medzitým prídem tu a keď niekto z tých občanov chce so mnou rozprávať, nech sa 

páči. Pani Slivenská medzi tým rozhodla, že nie, tak poprosím pána Varholíka, nech 
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zaujme priestor pred mikrofónom. 

 

p. Varholík, obyvateľ mesta: Dobrý deň prajem, vážený pán primátor, vážená pani 

námestníčka, vážený pán námestník, vedenie mesta, vážené pani poslankyne, vážení 

páni poslanci. Pri procese obstarávania územného plánu zóny došlo pri vyhodnotení 

stanoviska ministerstva životného prostredia zo dňa 25.07.2017 k pochybeniu na strane 

obstarávateľa mesta Košice, čo bolo dôvodom vyhovenia protestu prokurátora v 

rozhodnutí ministerstva dopravy a výstavby zo dňa 24.04.2019. Ministerstvo životného 

prostredia dňa 16.05. vydalo nové stanovisko, na základe ktorého Okresný úrad, odbor 

výstavby a bytovej politiky vydal dňa 25.06.2019 stanovisko podľa § 25 ods. 2 

Stavebného zákona a odporúča Mestskému zastupiteľstvu Košice prijať nové VZN 

mesta Košice, ktoré sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Košice Pod 

Bankovom. Generálna prokuratúra vo svojom stanovisku zo dňa 23.12.2019 k podnetu 

obstarávateľa územného plánu zóny uvádza, že podanie protestu nemá vplyv na 

formálno-právnu platnosť platného VZN. V ďalšom stanovisku Generálnej prokuratúry 

zo dňa 15.11.2019 k podnetu spoločnosti Meoptis sa uvádza, že protest prokurátora je 

iba návrhom, v ktorom prokurátor vyjadruje svoj názor na zákon z rozhodovacieho aktu 

verejnej správy, pričom tento orgán nie je viazaný týmto návrhom, ani jeho obsahom 

a nemusí mu vyhovieť. K procesu schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie sa 

vyjadruje ministerstvo životného prostredia, obvodný banský úrad. Všetky orgány 

Banskej správy sa k predmetnej veci vyjadrili, že pozemná výstavba v chránenom 

ložiskovom území aj v prípade, že na jeho ploche je určený aj dobývací priestor, nie je 

vylúčená a tak isto k tomu, že plánoval výstavbu, vydobitie magnezitu nie je ohrozené 

ani sťažené. Uvedená otázka je otázkou odbornou a nie právnou. Na zasadaní 

legislatívno-právnej komisie v septembri doc. Jakab a doc. JUDr. Seman odporučili 

komisii nevyhovieť protestu prokurátora. Legislatívno-právna komisia následne prijala 

rovnaké uznesenie, rovnaké bolo aj uznesenie komisie dopravy a výstavby. Mesto 

Košice, pracovisko Košice Staré Mesto ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad 1. 

stupňa podľa § 117 ods.1 Stavebného zákona vydalo dňa 14.11.2019 územné 

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby Pod bankovom infraštruktúra. Mestské 

zastupiteľstvo, podľa môjho názoru, Mestské zastupiteľstvo v Košiciach pri hlasovaní 

v bode číslo 7/3 má 2 možnosti, alternatíva číslo 1 je vyhovieť, že sa vyhovie protestu 

prokuratúra a zruší VZN 191, alternatíva číslo 2 nevyhovie sa protestu a nezruší VZN 

191. V prípade alternatívy číslo 1 tzn., že VZN bude zrušené, investor môže podať 

podnet na začatie územného konania umiestnení stavby a stavebný úrad v konaní 

zisťuje súlad projektovej dokumentácie s platnou územnoplánovacou dokumentáciou. V 

prípade, že v území nie je schválený územný plán zóny alebo v prípade, že územný plán 

zóny bol obstaraný a následne zrušený, skúma stavebný úrad súlad projektovej 

dokumentácie s nadriadenou územnoplánovacou dokumentáciou t.j. územným plánom 

obce. K tejto alternatíve za investor riadi územným plánom mesta Košice a nie je 

viazaný územným plánom zóny, t.j. nástrojom územného plánovania na podrobné 

usmernenie a regulovanie aktivít investora v danom území. V zmysle metodického 

usmernenia Okresného úradu Košice, odbor výstavby a bytovej politiky zo dňa 

05.09.2019 pre stavebný úrad Košice, pracovisko Staré Mesto pri vydávaní územných 

rozhodnutí má mesto Košice dve možnosti. Zrušiť prijaté VZN 191 a následne prijať 

nové VZN k územnému plánu zóny Pod Bankovom. Ak mesto neprijme nové VZN k 

územnému plánu Pod Bankovom, stavebný úrad sa bude riadiť pri vydávaní rozhodnutí 

nadradenou územnou plánovacou dokumentáciu územným plánom mesta Košice, ktorý 

definuje funkčné plochy a určuje regulatívy priestorového usporiadania územia. V 

zmysle metodického usmernenia ministerstva dopravy a výstavby zo dňa 07.04.2008 
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týkajúce sa územného konania o metodické usmernenia ministerstva dopravy 

a výstavby za deň 21.01.2015 k obstaraniu územného plánu sa uvádza, že investor v 

prípade zrušenia územného plánu zóny pokračuje v územnom a správnom konaní podľa 

nadriadenej územnoplánovacej dokumentácie mesta, územného plánu obce... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán Varholík, Vás poprosím, skúste trošku skrátiť, 3 minúty 

a máte 5. 

 

p. Varholík, obyvateľ mesta: Pardon. Už len druhá alternatíva. V prípade druhej alternatívy 

tzn., že mestské zastupiteľstvo nevyhovie protestu prokurátora Krajskej prokuratúry 

Košice a nezruší VZN 191, v takom prípade aktivity investora v predmetnom území 

zostanú podrobne regulované nástrojom územného plánovania, územným plánom zóny, 

stavebný úrad pri vydávaní územných rozhodnutí postupuje podľa územného plánu 

zóny, prokurátor môže, ale nemusí podať žalobu na správny súd, ktorý rozhodne o 

zákonnosti v danom prípade. Zodpovednosť sa prenáša na rozhodnutie súdu a mestu 

Košice nehrozia žiadne riziká. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. 

 

p. Varholík, obyvateľ mesta: Na záver by som chcel ešte raz veľmi pekne poďakovať za slovo 

a prejaviť enormnú vôľu a záujem v pokračovaní realizácie tohto projektu podľa 

územného plánu zóny a v záujme spolupráci s mestom Košičana v tomto projekte. 

Ďakujem vám veľmi pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Je k tomuto vystúpeniu alebo k samotnému bodu 

nejaká otáazka, diskusia, nech sa páči, je otvorená. Ak sa do diskusie nikto nehlási. 

Dobre teda, pán Rovinský, nech sa páči, máte diskusný prípevok? 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Môj názor poznáte všetci, dlhodobo. Podľa môjho názoru ja určite 

navrhujem protestu prokurátora nevyhovieť. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, pán poslanec Ténai. 

 

p. Ténai, poslanec MZ: Dobrý deň, dámy, páni, ja by som sa chcel len spýtať, či sa zo strany 

prokurátora udialo niečo od septembra alebo augusta minulého roka, či máme od neho 

nejaké stanovisko, informáciu, list poprípade či je podané na súd nejaký materiál, či sa 

niečo odvtedy vôbec udialo, či prebehla vôbec nejaká komunikácia. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tá najposlednejšia komunikácia je v dôvodovej správe a je to 

upozornenie prokurátora, aby sme za účelom odstránenia porušovania ustanovení 

rozhodli v tejto veci a zároveň nám ešte píše tie svoje opakované výhrady. Máte to v 

dôvodovej správe. Tých rozpoluplných dokumentov je množstvo, treba proste sa k tomu 

postaviť a rozhodnúť. Nech sa páči pán Balčík ešte mal, pán poslanec Balčík mal ešte 

požiadavku na príspevok. 

 

p. Balčík, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja si dovolím poznamenať ako predseda 

legislatívno právnej komisie, kde bol prijatý záver, aby sme protestu prokuratúra 

nevyhoveli, samozrejme, že proste to bude kolektívne rozhodnutie a okrem iného 

v legislatívno právnej komisii sú odborne aj právne fundovaní ľudia, ktorí vlastne sa 

uzniesli na tom, sú to vysokoškolskí pedagógovia a ľudia z praxe, docenti, takže ja sa 
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stotožňujem s týmto názorom a ja budem hlasovať tak že buď sa zdržím hlasovania 

alebo protestu nevyhoviem. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, teda, ak sa do diskusie nikto nehlási, poprosím 

návrhovú komisiu, aby presčítala jednotlivé návrhy. Pri 1. návrhu bude sa hlasovať 

o oboch, ma upozornili kolegovia, pri prvom je potrebná trojpätinová a pri druhom stačí 

polovica. Nech sa páči, prosím, prečítajte návrh. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže 1. návrh, ten bude ako zrušenie, 

ako keby zrušenie VZN, tak ako povedal pán primátor, tam budeme potrebovať pri 

hlasovaní tri pätiny, aby sme to zrušili alebo aby sme vyhoveli, ak tento návrh prejde 

potom následne budeme musieť hlasovať ešte o tom druhom predloženom uznesení. Ak 

neprejde, to druhé potom už nemá význam. Takže návrh uznesenia: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 27 ods. 3 zákona č. 153/ 2001 Zb. o prokuratúre v 

znení neskorších predpisov a § 10 ods. 3 písmená e) zákona č. 401 z roku 1990 Zb. o 

meste Košice v znení neskorších predpisov po A) vyhovuje protestu prokurátora 

Krajskej prokuratúry Košice číslo Kd 267/18/8800-5 zo dňa 31.01.2019 proti 

Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Košice číslo 191, ktorým sa vyhlasuje Záväzná 

časť Územného plánu zóny „Košice - Pod Bankovom“ v znení čiastočného späťvzatia 

protestu prokurátora na základe listu číslo Kd 267/18/8800-12 zo dňa 16.07.2019; po B) 

schvaľuje zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice číslo 191, ktorým sa 

vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice - Pod Bankovom“ podľa 

predloženého návrhu.“ Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím vás, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 64- za: 2, proti: 12, zdržali sa: 20 

 

p. Polaček, primátor mesta: Čiže tento návrh prijatý nebol a tým pádom nie je dôvod hlasovať 

o návrhu číslo 2. Ďakujem pekne. 

- - - 

 

Bod č. 7/4 

Informácia o činnosti Komisie mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh dal pán poslanec Hlinka a tým mu aj dávam slovo, ak 

má záujem niečo ešte povedať, nakoľko informáciu podal aj v písomnej podobe. Nech 

sa páči. 

 

p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán primátor, takže veľmi stručne chcel by som to 

zrekapitulovať. Na ostatnom zasadnutí komisie v januári sme sa zaoberali, ako komisia, 

dvoma okruhmi problémov alebo tém, jednak je to konštatované prijatie oznámenia, 

ktoré podal doktor Martin Petruško, po uplynutí jedného roka od skončenia výkonu 

funkcie povereného primátora bol povinný do tridsiatich dní potom podať svoje 

oznámenie, tak urobil v čas a v štruktúre, ktorú ústavný zákon vyžaduje. Komisia potom 

ďalej prerokovala podnet na preskúmanie majetkového priznania poslanca KSK a 

primátora mesta Košice Ing. Jaroslava Polačeka. Bol adresovaný podnet na preskúmanie 

majetkového priznania, podal bývalý poslanec mesta Košice Marián Gaj a v tomto 

podnete uvádza rôzne skutočností. Len pre informáciu zastupiteľstva poviem, že 
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vyslovil podozrenia zo zamlčovania hodnoty darov, ktoré získal Ing. Polaček počas 

volebnej kampane a to najmä vo vzťahu k záveru kampane, o ktorých tvrdí, že reklama, 

ktorou bola kampaň zavŕšená tzv. posledná hrubá kampaňová brožúra nebola 

zaúčtovaná ako výdaj a teda musí priznanie obsahovať údaje o záväzku, ďalej, že 

majetkové priznanie Ing. Polačeka obsahuje údaj o poskytnutí pôžičiek, čo nie podľa 

neho vzhľadom na jeho príjmy v danom období reálne a potretie majetkové priznanie 

Ing. Polačeka, že nemá hodnovernú výpovednú lehotu. Vzhľadom na neurčitosť 

podnetu vo vzťahu k povinnostiam v zmysle ústavného zákona bol podávateľ podnetu 

vyzvaný na doplnenie podnetu, aby proste špecifikoval, ktoré ustanovenia zákona podľa 

neho boli porušené. V následnom doplnení podávateľ podnetu v zásade zopakoval 

tvrdenia uvedené v samotnom podnete a žiadne konkrétne ďalšie ustanovenia neuviedol. 

K tomuto sme si vyžiadali, ako komisia, písomne vyjadrenie aj od Ing. Jaroslava 

Polačeka, ktorý vo svojom vyjadrení uvádza, že splnil svoju povinnosť v zmysle 

ústavného zákona a oznámenie pána Gaja obsahuje v zásade iba jeho vlastné špecifické 

a súkromné alebo subjektívne námietky. Ďalej, že náklady na distribúciu poslednej 

hrubej kampaňovej brožúry boli zaúčtované, konkrétne, bola uhradená suma 

3.214,68 Eur na účet s názvom Michal Vaško vydavateľstvo, strana 14 je to ináč, výpisu 

z transparentného účtu a vydavateľ bol uvedený ja označený v  predmetnej tlačovine v 

súlade so zákonom a ďalej pôžičky, ktorých poskytnutie je spochybňované, boli 

poskytnuté v skoršom období, kedy jeho majetkové pomery umožňovali poskytnutie 

pôžičiek, ako aj nadobudnutie iných majetkových práv. Komisia po preskúmaní 

majetkových priznaní, ako aj vyjadrení, konštatovala, že Ing. Jaroslav Polaček splnil 

svoje povinnosti uložené v zmysle ústavného zákona. Po druhé, komisia si splnila svoju 

povinnosť a preskúmala v rámci svojej kompetencie úplnosť predložených údajov, 

pričom nemala dôvodné pochybnosti o ich pravdivosti. Ak má pán Gaj aj po 

preskúmaní komisiou pochybnosti o správnosti podaného majetkového priznania, 

respektívne o porušení zákonov mimo aj rámca ústavného zákona, poukazujeme na 

možnosť obrátiť sa na príslušné orgány ako je napr. Daňové riaditeľstvo a pod. Po 

tretie, podanie pána Gaja neuvádza konkrétne porušenie ústavného zákona, ani 

neuvádza skutočnosť, ktorá by vzbudila pochybnosť o pravdivosti niektorého z údajov 

predložených Ing. Polačekom. Z podania je zrejmá nespokojnosť s výpovednou 

hodnotou údajov poskytovaných verejnými funkcionármi na základe ústavného zákona 

vo všeobecnosti, komisia však nie je zmocnená zákonom, aby vyžadovala od verejných 

funkcionárov údaje nad rámec tých, ktoré sú povinní poskytnúť v zmysle ústavného 

zákona a nie je ani v pôsobnosti komisie novelizovať tento zákon. Nie je v pôsobnosti 

komisie ďalej kontrolovať dodržiavanie zákona 181 z roku 2014 Zb. zákonov o 

volebnej kampani v znení neskorších predpisov. Napriek tomu z udaného vyjadrenia k 

podnetu, ako aj z výpisu z transparentného účtu vyplýva, že podávateľom k uvedenému 

k porušeniu zákona ani nedošlo. pán Gaj, konštatujeme, doteraz nesplnil si svoju 

povinnosť a nepodal svoje oznámenie o svojich pomeroch za rok 2018 v zmysle 

ústavného zákona, za čo mu bola aj uložená sankcia, pokuta týmto mestským 

zastupiteľstvom na minulej schôdzi. Záver, komisia po preskúmaní podania pána Gaja 

konštatuje, že sa nejedná o podanie v zmysle ústavného zákona, pretože neudáva 

konkrétne porušenie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov. Napriek tomu sa podaním v rámci svojej pôsobnosti komisia 

zaoberala, no nezistila nezrovnalosti ním namietané. Ďalej vás chcem informovať o 

povinnosti podať v tomto roku, ako verejní funkcionári, písomné oznámenia. V tomto 

prípade sú povinní od z tohto roku, vzhľadom na novelu zákona, zákonom č. 66 z roku 

2019 Zb. verejní funkcionári sú povinní svoje oznámenia povinný podať do 30. apríla, 

ku ktorým priložia kópiu podaného celého daňového priznania k dani z príjmov 
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fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok alebo iný doklad vydávaný na daňové 

účely obsahujúcich sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci 

kalendárny rok. Tak ako som spomenul, poslednou, teda novelou ústavného zákona, 

došlo k posunutiu lehoty na podanie písomné oznámenia z 31. marca na 30. apríl, s čím 

tu viacerí kolegovia v minulosti mali problém, že nedodržali túto lehotu a tým aj 

zjednodušenie postupu podávania oznámení pre verejných funkcionárov. Totiž podľa 

predchádzajúcej úpravy boli verejní funkcionári povinní podať písomné oznámenia do 

31. marca a následne boli povinní doložiť potvrdenie o podanom daňovom priznaní až k 

30. aprílu. Súčasná právna úprava lehotu zjednocuje a zároveň sa mení požiadavka, čo 

sa týka prílohy, do 30. apríla sú verejní funkcionári povinní priložiť k písomnému 

oznámeniu podľa čl. 7 ústavného zákona aj kópiu podaného daňového priznania, teda 

už nebude stačiť priložiť iba potvrdenie o podanom daňovom priznaní, ako doposiaľ. 

Poslanci MZ podávajú oznámenia Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov, ako to bolo aj pred novelizáciou zákona. Zmena nastala 

v prípade primátora mesta, ktorý je povinný podávať oznámenie určenému výboru 

Národnej rady Slovenskej republiky, týmto určeným výborom je výbor Národnej rady 

pre nezlučiteľnosť funkcií. Tlačivá oznámení sú zverejnené, momentálne, už na 

webovej stránke mesta Košice, v časti mestské zastupiteľstvo, v položke informácie. 

Okrem toho ste ich držali, vážené kolegyne, kolegovia, včera ráno aj na rokovacie stoly. 

K týmto zmenám ústavného zákona, ktoré som tu uviedol, bude sa konať v stredu 11. 

marca od 9. do 12. hodiny školenie pre poslancov, tu v tejto veľkej zasadačke, na ktoré 

vás touto cestou pozývam. Všetko. Odporúčam túto informáciu, aby mestské 

zastupiteľstvo vzalo na vedomie. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, je len pripomínam, vážení poslanci, vážení 

starostovia mestských častí, si vás dovoľuje pozvať na školenie, ktoré sa uskutoční dňa 

11. marca 2020 od 9. hodiny do 13.hodine vo veľkej zasadačke, teda v tejto miestnosti. 

Program školenia bude povinnosť podať majetkové priznania, konflikt záujmov obcí, 

podnikateľská činnosť, obmedzenia a povinnosti pri výkone funkcie starostu, poslancov 

a vedúcich zamestnancov. Lektorom bude doktor Jozef Tököly, PhD., od 9:00 do 12:00 

a zároveň po tomto čase vám ponúkame aj prednášku kybernetickej bezpečnosti. 

Kľudne starostovia, ak uznajú za vhodné, môžu pozvať aj poslancov miestnych časti 

smerom k školeniu, kým k ich povinnostiam, nakoľko sa tie povinnosti zmenili. Je to 

11. marec 2020 od 9:00 do13:00 hodiny, tu v tejto zasadačke. Budeme radi, keď prídu 

aj poslanci MČ. Toľko k tejto téme, ak nie sú žiadne otázky... Nech sa páči, pán 

poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Pán primátor, chcem sa opýtať, bolo spomenuté, že v tej brožúre 

sa dostaneme, že to nie je priamym predmetom konfliktu záujmov, ale že nie je 

objednávateľ a dodávateľ. Je alebo nie je? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Máte ju pred sebou, tak vyslovte. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Tak vy sa neviete brániť?  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ja tvrdím, že tam je.  

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Tak sa vám chcem ospravedlniť, lebo som si myslel asi rok a pol, 

že tam nie a viackrát som sa aj vyjadril, myslím, že aj tu na úrovni mestského 

zastupiteľstva, takže hovoríte o slove chlapa, chcem sa vám ospravedlniť, že som tvrdil, 
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že tam nie je, lebo teraz som ho našiel na 30. strane, aj keď brožúra má 36 strán, je, ale 

tu bolo voči vám obvinenie, a vy to nepoviete? Ako fajn, ale potom je niekde problém 

v komunikácii. Každopádne, je tam objednávateľ, je tam dodávateľ, čiže všetci 17-ti čo 

ste tam, si môžte vydýchnuť a... hej, inak by to bolo porušenie zákona, ale to potom, 

keď bude kampaň, dajte mi, prosím, kontakt na dodávateľa, 36 strán za 6 centov budem 

rád, keď aj by mne dal takú cenu, prihovorte ste sa zaňho, ale tu som bol dlžný 

ospravedlnenie chlapské, takže pardon. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán Djordjevič budem rád, keď to urobíte aj na Facebooku a 

prosím vás ešte jednu vec. Vám odpoviem. Denne zažívam stovky útokov, fakt 

o stovkách rozprávam, nielen od vás, ja naozaj to nečítam a nemám čas riešiť rôzne 

obvinenia, ktoré neexistujú, máme tu etický kódex, skúsme sa zamyslieť nad tým, či má 

zmysel, či má zmysel si preverovať informácie pred tým ako, nielen vy, mnohí, statusy 

vydajú a následne mnohokrát médiá čerpajú z informácií, ktoré nie sú presné a potom 

vznikajú fámy a nevrhá to zlé meno len na mňa, na nás všetkých, na mesto Košice, na 

to, ako fungujeme. Nemám rád, nemám problém, ak ma obviníte a je to pravda, nemám 

problém s kritikou, tá nás posúva ďalej, kritika robí to, že robíme veci lepšie, sám ste si 

všimol, že aj vaše poznámky z komisie športu sme zapracovali do rozpočtu, mnohokrát 

vás počúvame, mnohokrát človek v danú chvíľu nevie vyhodnotiť a následne sa 

k veciam vraciam, majú mnohokrát zmysel. Nech sa páči, s faktickou pán poslanec 

Gibóda a ukončíme ten bod. 

 

p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec, tu ste sa ospravedlnil po roku 

a pol a včera pri bode, kde tu bola veľmi vášnivá diskusia ste povedal, že keď sa 

náhodou preukáže, že to tak nie je, tak vy sa ospravedlníte. Tak ja by som vás chcel 

poprosiť, skúste najprv si preveriť a opýtať sa na tie informácie a rozprávať sa s nami 

alebo s niekým, kto vám tie informácie môže podať a nie rok a pol niekoho 

ovplyvňovať a obviňovať, že to tam nemá a potom po roku a pol sa končne dočítať, že 

to tam je. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Zase robíte všetko pre to, aby zastupiteľstvo sa vlieklo, kde raz 

nestačila odpoveď primátora, musí sa ozvať aj viceprimátor a hovoríte úplne k inej 

téme, tu bola témou brožúrka spomenutá sťažnosti Gaja v predmete predsedu Hlinku. 

Čiže nepleťme tu hrušky s jablkami. To, čo ste urobili vy a čo ste vykonávali vy a 

možno to stále vykonávate, ste nevyvrátili, inak by médiá nepísali o tom a uzavrime túto 

tému, už sa neprihlasujte prosím. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, diskusia je uzavretá, návrhová komisia návrh na 

uznesenie, nech sa páči. 

 

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

zastupiteľstvo v Košiciach podľa čl. 9 odstavec 1 písmeno b) a čl. 9 odstavec 2 písmena 

a) zákona číslo 357 z roku 2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov berie na vedomie informáciu o 

činnosti Komisie mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov.“ Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte. 
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Hlasovanie č. 65 - za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý.  

- - - 

 

Bod 7/5 

Personálne zmeny v komisiách MZ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Otváram k tomuto bodu diskusiu, nakoľko viem, že viacerí 

predsedovia majú návrhy na zmeny. Nech sa páči, pán poslanec Burdiga. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Dobrý deň vážení kolegovia ešte raz dovoľte, aby som vám 

oznámil, že sa týmto vzdávam svojej funkcii člena majetkovej, finančnej komisie, ako 

aj komisie dopravy a výstavby, taktiež v súvislosti s bodom 31.1 zmeny v mestskej rade 

oznamujem, že sa vzdávam funkcie člena mestskej rady. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Lörinc. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ako predseda Komisie športu a aktívneho 

oddychu som obdržal vzdanie sa členstva neposlanca Ing. Flóry Ondovej Reiter v tejto 

komisii, čiže predkladám toto. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Adamčíková, nech sa páči. 

 

p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Taktiež oznamujem zánik členstva člena Sociálnej a bytovej 

komisie pani Ing. Horrocks Otílie z dôvodu vzdania sa. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, pán poslanec Filipko. 

 

p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Pán poslanec Sekáč doručil návrhovej komisii 

návrh ale keďže sa nedohodol, že kto ho prednesie, ja si ho osvojím a prednesiem tento 

návrh. Týka sa personálnych otázok Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruku 

pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 

príslušných právnych predpisov berie na vedomie zánik členstva člena Komisie 

regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Ing. Mgr. Dagmar Takáčovú z dôvodu 

vzdania sa, že registrujeme tento návrh. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Lipták. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Dobrý deň, ďakujem za slovo. Ja si dovolím za Komisiu životného 

prostredia dať návrh, že Mestské zastupiteľstvo v Košiciach berie na vedomie zánik 

členstva neposlanca Ing. Gabriely Adamčákovej v Komisii životného prostredia, 

verejného poriadku a ochrany zdravia a volí za člena neposlanca Ing. Radoslava 

Opiňára v Komisii životného prostredia. Ide o to, že vlastne je to zástupca mestských 

lesov, čiže len dochádza k výmene zástupcov mestských lesoch v komisii. Ďakujem 

pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Ténai. 
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p. Ténai, poslanec MZ: Dobrý deň, ako predseda Komisie kultúry obdržal som vzdanie sa 

členstva neposlankyňa pani Lucie Mináčovej a navrhli by sme aj nového člena, 

neposlanca pani Mgr. Luciu Potokárovú, pani Lucia Potokárová je riaditeľka Štátnej 

filharmónie v Košiciach. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Ďakujem 

pekne za slovo, len to načítavam, hneď to bude. Chcel by som chcel opýtať a teda 

nenavrhnúť vzdanie sa členov, ale aby sami zvážili svoje odstúpenie z Komisie športu a 

aktívneho oddychu ľudia, ktorých mená prečítam a neviem doteraz, prečo v tej komisii 

chceli byť. Žiaden prísun peňazí navyše ešte nepodporili, stále tam hľadajú cestu ako 

nepomôcť športu, týka sa to teraz všetkých an bloc, ale pozerám, že včera nehlasoval 

alebo vytiahol kartu pán Lörinc, predseda komisie, nepodporil návrh pani Iľaščíkovej na 

zvýšenie financií pre športujúcu mládež, posunieme informáciu športovcom. Pán 

Seman, to je personálna otázka, dávam na zváženie, nebudem navrhovať, neporušili 

vážny štatút poslanca, ani štatút člena komisie. Dávam im návrh, pán Seman, pán 

Strojný, pán Schwarcz, hanbite sa. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, bude lepšie možno nereagovať, kolegovia. Pán 

námestník, pán poslanec Lörinc. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Pán Djordjevič, opäť len dokazujete, že vašim 

systémom práce je deštrukcia, nie konštruktívna debata. Myslím si, že ste otec dieťaťa, 

aj mnohí sú tu otcovia a rodičia a rodič niekedy svojmu decku musí dať aj jednu po 

zadku abo musí mu zakázať bicykel, lebo chce mu len dobre. A vy pokiaľ len budete len 

takýmto úzkym spôsobom nazerať na to, že čo šport v Košiciach potrebuje, tak vždy 

bude zle a vždy budete písať tie svoje trápne incitné statusy na Facebook, ktoré nikoho 

nezaujímajú. Vy ste nedali návrh na Komisiu športu, nedali ste ju na legislatívnu 

komisiu, na finančnú komisiu, neprešlo radou, len populisticky ste prišli deň predtým a 

povedali, že dajme 100 tis. na šport. A kto to nepodporí, dám ho na Facebook a bude zlý 

a budem ho vyzývať na odstúpenie. Ak by som teraz dal hlasovať na komisii športu, či 

by ste vy mali odísť z komisie, tak si myslím, že väčšina zahlasuje, lebo ste najviac 

nekonštruktívny  prvok tejto komisie, neprišli ste so žiadnym reálnym návrhom, ale 

populisticky hlasujete, že áno, dajme 100 tis., dajme 200 tis.. Áno, pridáme futbalistom, 

ja som za a komu zoberieme, dôchodcom? Lebo len jeme z jedného koláča všetci 

a každý by chcel viac. Ja chcem čo najviac peňazí do športu, ale tak isto chcem, čo 

najviac peňazí pre zdravotne postihnutých, pre dôchodcov, pre školstvo, pre kultúru. 

Čiže, prosím, uvedomte si, že sme tu na to, aby sme niečo tvorili, od vás, prepáčte, za 

rok som ešte konštruktívny návrh, ktorý by niečo tvorili, nevidel, ale napriek tomu napr. 

vedenie mesta si dalo povedať a pridal o 100 tis. na šport a tohto roku ide historicky 

najviac peňazí na šport a za žiadneho vedenia nešlo 10 mil. na úver na športovú 

infraštruktúru. Čiže nech si to uvedomia aj športovci, prosím, že 10 miliónov ide na 

športovú infraštruktúru, ktorú nezoberie toto vedenie mesta, ale ostane Košiciam, plus 

sme historicky dali najviac na šport a to vďaka konštruktívnym ľuďom, ktorí pôsobia v 

Komisii športu, nie vďaka vám. Lebo vy ste prišli deň pred hlasovaním s populistickým 

návrhom od brucha, pridajme peniaze. Čiže toľko športovej obci a tí, ktorí to chcú 

pochopiť, to pochopia a tí, ktorým je furt málo, tak odkazujem, že žiadne vedenie 

nenaplní ich očakávania.  
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, budem krátko, minútovo, lebo na 

prejav by sa malo do minúty odpovedať. Nie je pravda, dal som návrhy, kľudne dajte 

návrh na moje odvolanie, kľudne si ho zdôvodnite, keď si myslíte, že nie som 

konštruktívnym prvkom, čiže toľko pán Košičan roka budúci, lebo robíte všetko pre to, 

aj denník, ktorý vás tam navrhol. Peňazí z úvermi by som sa nechválil a ešte toľko vám 

poviem, že rovnaké peniaze idú na šport v meste Prešov, ktorý je 2-krát menší, čiže áno, 

kováč je len jeden, ale v Košiciach.... na faktickú faktickou, či nový príspevok to bude 

pán poslanec?....budem reagovať, ja len toľko, že je naozaj malý a podhodnotený, lebo 

toto je budúcnosť. Tu sa rozdávajú peniaze na všelijaké projekty, dávajú sa na pochybné 

organizácie, ktoré dlžia KSK, dávajú sa na organizácie, kde sú prepojenia na vedenie 

mesta, takže pozor i niečo sa robí dobre a vy ste toho súčasťou.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne, minúta vám práve uplynula, ak sa do 

diskusie nikto nehlási, poprosím návrhovú komisiu, uzatváram diskusiu a poprosím 

návrhovú komisiu, aby prečítala predložené jednotlivé návrhy predsedov komisií, ktoré 

ich čítali v tom poradí, ako boli predložené.  

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia obdržala, prosím 

venujte pozornosť. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrhová komisia ide čítať návrhy, je ich niekoľko, prosím, 

sústreďte na návrhovú komisiu. Ďakujem pekne. Prosím, kolegovia, nerušme sa 

navzájom, venujme sa návrhovej komisie, ktorá číta predložené návrhy. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Obdržali sme 5 návrhov od jednotlivých 

predsedov komisií a jeden návrh doplňuje návrhová komisia v súvislosti so vzdaním sa 

funkcie pána Burdigu. Čiže 6 uznesení budeme mať.  

Prvý návrh od pána poslanca Lörinca: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 

príslušných ustanovení a právnych predpisov berie na vedomie vzdanie sa člena 

neposlanca Ing. Flóra Ondová Reiter členstva v Komisii športu a aktívneho oddychu pri 

MZ v Košiciach.“ Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 66 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta:  Tento návrh prijatý bol. Nech sa páči, pokračujte. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší v poradí je návrh pani poslankyne 

Adamčíkovej: „Mestské zastupiteľstvo v súlade s príslušnými právnymi predpismi berie 

na vedomie zánik členstva člena Sociálnej a bytovej komisie pani Ing. Horrocks Otílie z 

dôvodu vzdania sa.“ Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 67- za: 32, proti: 1, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, tento návrh prijatý bol, nech sa páči, pokračujte. 
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p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší je návrh od pána poslanca Sekáča: 

„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov berie na 

vedomie zánik členstva člena Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Ing. 

Mgr. Dagmar Takáčovej z dôvodu vzdania sa.“ Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 68 - za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh prijatý bol. Nech sa páči. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší je návrh od pána poslanca Liptáka: 

„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými právnymi predpismi za A) 

berie na vedomie zánik členstva neposlanca Ing. Gabriely Adamčákovej v Komisii 

životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia Mestského zastupiteľstva v 

Košiciach z dôvodu dlhodobej neúčasti na zasadnutiach komisie, za B) volí za člena 

neposlanca Ing. Radoslava Opiňára Komisie životného prostredia, verejného poriadku a 

ochrany zdravia Mestského zastupiteľstva v Košiciach účinnosťou od 1. marca 2020.“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 69 - za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Ďakujem. Komisia môže pokračovať. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh pána poslanca Ténaia: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov za A) berie na 

vedomie zánik členstva člena a neposlanca Komisie kultúry Mestského zastupiteľstva v 

Košiciach Mgr. Luciu Mináčovú, za B) volí za člena neposlanca Mgr. Luciu Potokárovú 

Komisie kultúry Mestského zastupiteľstva v Košiciach s účinnosťou od 1.3.2020.“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 70 - za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý, ďakujem. Ešte jeden návrh od návrhovej 

komisie, nech sa páči. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh o vzdaní sa funkcií pána Burdigu na 

základe doručeného, písomne podpísaného vzdania sa funkcií: „Mestské zastupiteľstvo 

v Košiciach v súlade s príslušnými právnymi predpismi na základe doručeného 

písomného vzdania sa funkcií pána poslanca Henricha Burdigu berie na vedomie 

vzdanie sa funkcií člena majetkovej, finančnej komisie, aj komisie dopravy a výstavby. 

Zároveň berie na vedomie vzdanie sa funkcie pána Burdigu v mestskej rade.“ Koniec 

návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 71 - za: 30, proti: 1, zdržali sa: 3 
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p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý, ďakujem. Tento bod sme vyčerpali. 

- - - 

 

Bod č. 8 (prerokoval sa ako bod č. 32/1) 

Etický kódex volených predstaviteľov mesta Košice  

 

Bod číslo 8 sa prerokoval ako bod č. 32/1.  

- - - 

 

Bod č. 9 

Návrh na zmenu a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 194/2018 

Pravidlá prenajímania bytov pre osobitné sociálne skupiny obyvateľov mesta Košice – 

protest prokurátora 

 

p. Polaček, primátor mesta: Otváram k tejto téme diskusiu, nech sa páči. Chcel sa prihlásiť 

pán poslanec Balčík, nech sa páči, mal zlý gombík. 

 

p. Balčík, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Tento materiál tiež bol prerokovaný na legislatívno-

právnej komisii, ktorá odporúča tento materiál schváliť. Predkladám vlastne jeden 

pozmeňovací návrh k tomuto bodu, kde vlastne ide o termínové vymedzenie § 5 ods. 2, 

kde sa slová poskytovanie sústavné osobitnej starostlivosti nahrádzajú slovami 

celoročnú pobytovú formu sociálnej služby v zariadení podľa osobitného predpisu a ten 

osobitný predpis je zákon č. 448 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. 

Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Karaffa ešte niečo. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Tento materiál sme mali na legislatívnej komisii, 

bola pomerne dosť rozsiahla k nemu diskusia. V rámci tej diskusie sme riešili aj to, že 

mesto Košice zverejňuje zoznamy pridelených bytov, ale na tých zoznamoch sú spisové 

značky a nie sú tam mená, tak ako tomu bolo v minulosti. Argumentácia bola rôzna, 

argumentovalo sa GDPR, argumentovalo sa nejakým sociálnym aspektom, ale fakt ten, 

že ide o prideľovanie mestských bytov, je tam osobitný zreteľ. Na moju otázku, či 

máme viac bytov alebo viac žiadateľov, som dostal odpoveď, že je viac žiadateľov a 

vzhľadom na to, ako sú dnes nastavené pravidlá sa domnievam, že takto nastavené 

pravidlá vytvárajú a teraz ma nikto neberte ako...neberte to osobne, ale vytvárajú 

korupčné prostredie. Teraz to nevyriešime v tejto chvíli, ale ja vás žiadam, aby ste sa 

vážne zaoberali otázkou, že vlastne ten zoznam, ktorý sa zverejňuje, bude obsahovať aj 

meno, priezvisko osoby, prípadne ešte aj rok narodenia, kvôli identifikácii alebo 

diferenciácii, dátum podania žiadosti a dátum, kedy bolo žiadosti vyhovené a to aj 

vzhľadom na to, že samotné všeobecne záväzné nariadenie obsahuje možnosť, myslím v 

§ 13, preskočiť vlastne v rámci poradia a o takomto dôvode, ktorými je dôvod hodný 

osobitného zreteľa, rozhoduje samotný primátor, nie zastupiteľstvo aj napriek tomu, že 

ide o prideľovanie bytov, nehnuteľnosti. To je v podstate taká moja poznámka, dúfam, 

že sa tým budete zaoberať, inak pripravím sám vlastný návrh. A chcem ešte dodať, že 

sú mestá na Slovensku, napr. hlavné mesto Slovenskej republiky, napr. aj Rožňava a 

ďalšie, ktoré nemajú problém so zverejňovaním miest. Ak platí argument, že GDPR, tak 

sa pýtam, prečo na stránke mesta, webovej stránke mesta, sú dnes zverejnené zoznamy s 

menami a priezviskami fyzických osôb za rok 2015, 2016 a 2017. Tak neviem, ak sme 
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fungujúce Košice, tak by sme toto mali doriešiť. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, už som pripravený, ďakujem pekne. 

Prepáčte, nevedel som, že tak rýchlo pán kolega skončí. Teraz naozaj v dobrom 

Dominik, mám pre teba taký návrh, že by sme mohli spolu naozaj založiť detektívnu 

agentúru Detektív oriešok a možno spoločne po tvojom boku by som našiel u pána 

primátora pochopenie, lebo on ťa v novinách pochválil za tvoje výskumné služby a mňa 

zhanil, takže poprosím ťa, zváž tú ponuku, lebo máš dobré schopnosti, také šokantné 

odhalenia, tak myslím, že budeme naozaj, ako teraz to nie je žiaden podpich, ale 

budeme dobrý pár. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Som rád, že čítate moje blogy, pán poslanec a pán poslanec 

Karaffa urobil skvelú prácu, mesto bolo súčinné, kládol otázky, ktoré boli zmysluplné a 

tak sa dostal k informáciám, ktoré jednoducho postupne pozbierala a mohol prísť s tým, 

s čím prišiel, lebo spolupracoval a kládol zmysluplné otázky. Pán poslanec Lipták. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Som rád, že pán Djordjevič si konečne našiel 

jedného kamaráta v zastupiteľstve, ale teraz vážne. Ja som bol tiež na tejto komisii, dlho 

sme prejednávali tento materiál a mám len jednu prosbu a týka sa to skôr sociálnej 

komisie a sociálneho oddelenia, že trošku si sadnúť na to všeobecné záväzné nariadenie 

a trošku prepracovať tú filozofiu, aká vlastne filozofia mesta vo vzťahu k sociálnym 

prípadom, že kto vlastne je sociálny prípad a kto vlastne má nárok na ten byt, ktorý je 

mestský a ktorý nemá, lebo tam bolo dosť horúca diskusia a sú tam dosť nejasné veci a 

mnohí ľudia nesúhlasili s takou filozofiou, aká je dnes nastavená. Čiže treba túto tému 

otvoriť a povedať si, kto je a kto nie je sociálny prípad. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, pani poslankyňa Adamčíková. 

 

p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som chcela povedať, že pán 

poslanec Karaffa túto tému otvoril na majetkovej komisii, kde tiež bola búrlivá debata a 

nemalo to podporu, čiže tento návrh jeho neprešiel. Taktiež by som chcela podotknúť, 

že možno nie pre každého je príjemné, aby visel niekde v nejakej tabuľke na internete 

alebo niekde, pretože je to veľmi citlivá téma. Taktiež nemyslím, že je to úplne vhodné 

a kto chce, tak sa k tomu dopracuje, k tomu poradovníku a taktiež pre pána Liptáka, že 

sociálna komisia, taktiež bytová komisia sa podrobne každým prípadom zaoberá, aspoň 

pokiaľ ja viem, aj preveruje, čiže nie to len tak. Tak, aby ste vedel, že nie je to tak, že by 

sme...každý jeden prípad a keď, je tu pani Dudová, vedúca, tak ona možnože tiež k 

tomu niečo môže povedať. Taktiež k tomu GDPR, pán Karaffa, tiež nie je to zo srandy, 

si myslím, tá ochrana osobných údajov a tiež mu bolo vysvetlené, že pracovníci si plnila 

len svoje povinnosti. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, s faktickou, pán poslanec Karaffa. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Čas od času sa stane, že pracovníci buď klamú 

alebo nerozumejú problematike a to sa mi stalo viackrát v rôznych prípadoch. Dobre, 

nebudem to komentovať. Pokiaľ ide o tú ochranu osobných údajov, tak potom treba 

zrušiť aj zverejňovanie zmlúv, treba zakázať zverejňovanie všetkého, pozrite si, čo 

všetko je na webe. Máme zákon o slobodnom prístupe k informáciám, kde sú dva 
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režimy- povinné zverejňovanie a sprístupňovanie na základe žiadosti a je tam jedno 

ustanovenie, ktoré hovorí, že mám pravdu. Pokiaľ ide o to VZN, veľmi dôležitá vec, my 

dnes v zmysle platnej úpravy VZN umožňujeme, aby sa k nehnuteľnosti, k mestskej 

nehnuteľnosti do nájmu dostali aj také osoby, ktoré majú nehnuteľnosť a rozhodnú sa 

túto nehnuteľnosť prepísať na svojich príbuzných, tzn., ak sa vraciam k tomu, máme 

viac nehnuteľností alebo viac žiadateľov, mali by sme porozmýšľať nad tým, či ten 

okruh žiadateľov nezúžime tak, aby sa dostali k tým bytom skutočne tie osoby, ktoré to 

najviac potrebujú. 

 

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

Vrchota. 

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som tiež bol na tej komisii, kde 

túto námietku pán poslanec Karaffa predniesol. Tiež som sa mu snažil vysvetliť, tam je 

rozdielny ten vlastne režim, či to je pred pridelením bytu alebo po pridelení bytu. Po 

pridelení bytu sú tieto zmluvy a všetky tieto informácie zverejnené, tak isto ako 

povedala kolegyňa Adamčíková, nie každému je príjemné, aby bol zverejnený tento 

zoznam a aby videl svoje meno v zozname žiadateľov o poskytnutie takejto sociálnej 

služby. Keď pán poslanec Karaffa chcel si vytvoriť nejaký zoznam ľudí, ktorým boli 

pridelené byty, má možnosť takto urobiť aj z webovej stránky mesta Košice, 

odkontrolovať si tieto zmluvy, pokiaľ je to neprehľadné, treba prerobiť alebo upraviť 

systém webovej stránky. Takže myslím si, že to je všetko riešené a vykopávame 

otvorené dvere. Ďakujem pekne.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, nasleduje pán poslanec Karaffa. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. V rámci tohto bodu bol som oslovený, pred 

dvomi rokmi sa stala taká nepríjemná udalosť v Košiciach, zhodou okolností 2 dni po 

sebe, minulý rok sa stala ďalšia nepríjemná udalosť v Prešove, bol som oslovený 

správkyňou jedného bytového domu, ktorá riešila situáciu pred dvomi rokmi tu 

v Košiciach. Na rokovaní sociálnej komisie v tom čase sa dohodlo, že sa pripraví 

manuál pre riešenie krízových situácií v meste. Konzultoval som to aj s kolegom 

Ihnátom a on potvrdil, že to tak bolo a ja mám informáciu, že do dnešného dňa taký 

manuál nebol pripravený, čiže moja otázka znie, ak náhodou dôjde k nejakému 

nešťastiu, ako bude Mesto Košice postupovať a kto bude v podstate riešiť a či máme 

pripravené takéto nejaké krízové bývanie. Lebo mám informácie, že manuál pripravený 

nie je pre toto, preto sa na to pýtam. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, s faktickou pán poslanec Vrchota a potom 

pani poslankyňa Adamčíková a následne dostane slovo pani Dudová, aby vysvetlila 

situáciu. Ďakujem. 

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem vám pekne za slovo. Nie je to síce 

materiál, ktorý by poskytoval okamžite náhradné bývanie, ale je to na manuál alebo 

materiál na poskytnutie a hmotnej pomoci v čase krízovej udalosti alebo takejto 

mimoriadnej udalosti. Vypracovala ju Mestská časť Košice - Západ, následne sme 

komunikovali s magistrátom a postúpili to na magistrát s tým, že by bolo vhodné, aby sa 

to prijalo pre celé mesto. Ja očakávam najbližšej dobe, že tento materiál príde do 

mestského zastupiteľstva a bude schválený. Ďakujem pekne. 
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p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Adamčíková. 

 

p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Keďže pred chvíľou si bol 

Dominik prihlásení na faktickú, tak som nemohla reagovať, ale zaujíma ma, ak máš 

nejaké konkrétne podozrenie, tak by bolo dobré nám to povedať, ak o niečom vieš, že sa 

niečo udialo nekalé a či si to s niekým konzultoval a potom sa chcem spýtať, keď vieš 

a sedíme spolu aj na majetkovej, tak si mi mohol spomenúť ten krízový manuál alebo či 

si bol za niekým z oddelenia a nie teraz tu na zastupiteľstve, keď sa nedá veľmi s tým 

nič robiť, akurát dáš do budúcna. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa. Poprosím 

pani Dudovú a následne ešte poprosil o slovo pán kontrolór. 

 

p. Dudová, vedúca referátu sociálnych vecí: Ja možno by som len upozornila najprv, že ideme 

v diskusii nad rámec protestu prokurátora, že prioritné pre nás bolo touto aktualizáciou 

všeobecne záväzného nariadenia riešiť protest prokurátora. Čo sa týka samotnej 

filozofie a spôsobu prideľovania bytov, áno, je viacej žiadateľov a je menej bytov, ale 

najviac bytov, toto sa tiež riešilo na legislatívno-právnej komisie, najviac bytov je práve 

bytov pre dôchodcov a to, že sa rodič vzdá v prospech svojho bytu v prospech svojho 

dieťaťa, vyrieši jeho bytovú situáciu a mesto nemusí riešiť nájomným bytom celú 

rodinu, ale rieši nájomný bytom pre dôchodcov seniora. Tieto byty sú samozrejme bez 

možnosti odkúpenia do osobného vlastníctva a tento senior už, keďže vyriešil svoju 

rodinu, svojich príbuzných, nepotrebuje deti. Čo sa týka toho krízového bývania, mesto 

Košice má v majetku byty určené na takýto účel. Sú to 2 byty myslím, že v dnešnej 

dobe, tieto byty sú stále pripravené na to, kedy sa stala nejaká taká katastrofa, aby sme 

byty mohli okamžite prideliť. Prideľujú sa na dobu určitú, dokým si ten postihnutý 

občan opraví vlastné bývanie a pokiaľ viem, áno, bola som na tej komisii, kde sa riešilo 

to krízové prideľovanie bytov alebo riešenie, pokiaľ viem, je tu kolega, takýto manuál 

sa spracoval, len nie je v časti bývania, ale v časti CO alebo civilnej obrany kdesi inde, 

je to riešenie krízových situácií, ktoré prináleží kdesi inde. Takýto materiál spracovaný, 

mám taký pocit, že bol a visí aj na webe a takéto byty mesto má a neprideľuje ich v 

rámci všeobecne záväzného nariadenia, ale vtedy, keď sa niečo udeje, keď je treba 

okamžite riešiť situáciu. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za slovo. S faktickou pán poslanec Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani doktorka 

Dudová, ale ja si veľmi dobre pamätám, keď som ako člen sociálnej a bytovej komisie 

sedel v čase, keď bola to udalosť na Terase, keď plyn vybuchol, no a sme sa práve tam 

bavili naozaj celá komisia o tom, že, aj pani Bačová, myslím, že tam sedela, že čo ďalej 

vlastne, aký bude manuál alebo čo v tejto situácii robiť. Vlastne bavili sme sa od 

pyžama, od papúč ako sme sa bavili vtedy, čo robiť v tejto situácii, keď človek ostane 

skoro nahatý, čiže čo robiť. No my nemáme žiadny manuál, tak by som vás poprosil, 

aby sme v rámci civilnej obrany, potom ako hovoríte, to je v poriadku, ale aby sme také 

niečo pripravili naozaj a to sú roky a to sú roky, čiže pdocenili sme situáciu opätovne 

a neviem si predstaviť napr. keby sme tu teraz mali Mukačevskú 7 ako bola v Prešove,  

no ale akože to zveličujem, no jednoducho si povedzme. Bavili sme sa vtedy naozaj od 

papúč a pyžama, pani doktorka, bavili sme sa o tom a nemáme pomaly absolútne nič. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, pán poslanec. Pán poslanec, ako som bol 
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informovaný, máme k dispozícii takéto byty, dokonca po situácii v Prešove boli 

poskytnuté, resp. boli dané k dispozícii 3 takéto byty, bohužiaľ, neboli využité a ja teraz 

poprosím teda pána Ferjenčíka, aby možno zareagoval na to, aby tu nevznikli nejaké, 

poviem to tak, fámy o tom, že nie sme ako mesto pripravené na krízovú situáciu. Nech 

sa páči, pán Ferjenčík. 

 

p. Ferjenčík, vedúci referátu CO, BOZP a PO: Dobrý deň prajem. Vážené vedenie, vážení 

poslanci, krízové riadenie je pripravené na takéto situácie, samozrejme len s núdzovým 

ubytovaním, čiže nie náhradné ubytovanie a nie iné byty. V súčasnej dobe máme 2 

pohotovostné byty, ktoré boli pripravené stále a ďalšie pohotovostné byty sa pripravujú. 

Núdzové ubytovanie sa zabezpečuje potom v školách alebo materských školách. Ešte 

pre pána starostu Vrchotu, robí sa na tom materiály, už len sociálne treba doplniť a bude 

hotový.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou pán poslanec 

Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne. Pán Ferjenčík, len taká 

otázka, že my sme sa tu bavili alebo aj na tej sociálnej komisii to bolo pred rokmi, sme 

sa bavili vlastne o tej situácii o tom, že čo robiť, keď ten človek, vlastne vybuchne ten 

byt a vlastne stojí v pozore a čaká, že čo sa bude diať, aké sú kroky vlastne tých 

kompetentných, chápete, od hasičov počnúc, záchrannej služby atď. to všetko musí 

existovať takéto niečo, aby ten starosta tej mestskej časti a celkove ten kolektív vedel 

okamžite zareagovať operatívne, tam ide o život a zdravie. Toto som chcel vedieť. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán Ferjenčík, poprosím vás. Pán starosta, tak ako už 

bolo spomenuté, na tomto materiáli sa ešte aj pracuje, na toto máme odborné komisie, 

ako ste práve teraz spomenul a ja by som možnože navrhol, aby sa táto otázka začala 

rozoberať tam a verím, že aj každá MČ má svojho človeka zodpovedného za civilnú 

ochranu. Poprosím teraz procedurálny návrh pána poslanca Saxu. 

 

p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem. Ja len tak upozornenie, držme sa témy, lebo sme veľmi, 

veľmi odbočili, ale diskusia už bolo ukončená, takže ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Teda iba upozornenie. Pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Naozaj odbiehame od témy. Ja si pamätám na tú 

komisiu, keď kolega predrečník, ktorý pred chvíľou vystupoval, bola dokonca aj 

vykonaná kontrola, všetko bolo tak, ako má byť. Ja som bol sám prekvapený, že to 

naozaj dopadlo dobre a že sme nesklamali takmer, vlastne  ani v ničom. Takže zvládli 

sme sa postarať o obyvateľov, to zase klobúk dole pred všetkými, či už to sú z 

magistrátu ľudia, z ochrany atď. a sa čudujem vôbec, že to tu riešime, lebo však vtedy 

pán starosta vám dobre povedali, že to by sme museli potom robiť tie špeciálne, ako sa 

povie, postupy vypracovať, ja neviem, na narazenie rogala do bytovky a tak ďalej a tak 

ďalej, to si myslím, že pamätáte celkom, lebo tak isto tú komisiu ste zvolali vy sám, 

všetci sme tam prišli a bolo to vysvetlené dokonale. A na tejto komisii ste prišli, vy ste 

ju zvolali a tak isto, ako vždy, bez uznesenia sme aj odišli. Lebo riešenia žiadne, len 

otázky. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za príspevok verím, že pán Ihnát nebude 



169 

 

veľmi reagovať na to rogalo, nech sa páči. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Na rogalo nie, ale ťahanovské uznesenie určite, 

ktoré tam sedí vzadu. No, chcel by som jednu vec ako, asi pán poslanec Špak 

ťahanovské uznesenie vôbec absolútne ako nepochopil situáciu a vážnosť situácie 

vtedy, ktorá nastala. On stále len uznesenia, čiže ide na veľkú potrebu, chce uznesenie, 

ide na malú potrebu, chce uznesenie..... 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, pán poslanec. Poprosím, vypnite pána 

poslanca. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: V poriadku, ale bavme sa teraz vážne, človek stojí v gatiach... 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Poprosím, vypnite pána Ihnáta. Ďakujem veľmi pekne. 

Sú ešte ďalšie diskusné príspevky, ktoré nebudú zosmiešňovať tu celý proces? Pán 

poslanec Ihnát, sľúbite mi, že nebudeme sa... 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Sľúbim, sľúbim a Češi tomu hovoria, keď si 

niekto robí prdel, akoby som povedal ako a z niekoho, tak jednoducho si robí prdel a 

jednoducho nie, že ja si urobím, ale teraz vy ste si zo mňa urobil. Jasne som mal 

diskusiu a ste ma z nej dostal preč. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Tak ideme k veci. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: K veci vás poprosím. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Ešte raz. Človek, ktorý je v udalosti, stojí v papučiach, v gatiach 

pyžame, čo má robiť? Otázka je, čo má robiť? Toto je podstatné ako pre toho človeka 

a pre tú rodinu. Toto sme zažili presne a sme to videli v televízii, keď starý dedko stál 

hore a nevedel, čo má robiť a stál na paneli a ľudia, tak pomôžte mu, čo má robiť, kde 

to je spracované? Ukážte mi, kde je toto spracované. Hovoríte, že sa spracováva. Roky 

rokúce? Nie vám hovorím pán viceprimátor, to je aj za bývalého vedenia, vôbec to 

nefunguje, čiže vás prosím, pekne naozaj, takýto manuál, aby sa spracoval a bez 

ťahanovského uznesenia, aby to bolo, ďakujem pekne. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, situácia, ktorá nastala a poprosím aj 

kolegov, ktorá nastala v Prešove, nebola jednoduchá, verím, pre žiadneho z tých ľudí, 

ktorí sa toho zúčastnili a ktorí boli týmto zasiahnutí. Ja osobne sám, napriek 

akémukoľvek, možno by sme mali vypracovanú, manuálu, stojac v tých papučiach, ako 

ste to povedali, tam hore, by som nevedel, čo mám robiť. Na toto môže vypracovať 

manuály, my sa môžme prípraviť na tú situáciu, ako pomôcť tým ľuďom, keď prídu o 

strechu nad hlavou a ako vám to bolo povedané, mesto aj pán Špak to potvrdil, mesto je 

pripravené na túto situáciu. Ak by ste ma vnímal, pán poslanec Ihnát, tak by ste ma 

počul a ak máte ešte dodatočné otázky, ja vám osobne ako starostovi mestskej časti 

odporúčam, aby ste sa obrátil na pána Ferjenčíka, ak budete nespokojní s tým riešením a 

stavom, aký máme, verím, že navrhnete nejaké zlepšenia v tejto oblasti. Poprosím, pán 

poslanec Karabin s faktickou. 
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p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, na kolegu starostu. On to ani 

nemyslel, kolegovia, v zlom, ako naozaj, pokiaľ sa niečo také stane, na 2. strane 

môžeme mať akýkoľvek manuál dnes vypracovaný, vieme ako sa podľa neho máme 

zariadiť, ale v čase, keď sa stane taká udalosť, ten človek je v šoku, on nevie reagovať, 

on nevie, prečo sa tam ocitol. Čiže v tej chvíli je akýkoľvek manuál pre človeka, ktorý 

v šoku, úplne nanič. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. Pán poslanec 

Ihnát, na koho reagujete? Ďakujem, nech sa páči. 

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán námestník, ja chcem dať 

procedurálny návrh na ukončenie rozpravy, ďakujem pekne. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Kolegovia, poslanci, hlasujme o 

procedurálnom návrhu na ukončenie rozpravy v tomto bode. 

 

Hlasovanie č. 72 - za: 19, proti: 2, zdržali sa: 3 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Procedurálny návrh bol schválený. Pokračujeme teda 

už iba prihlásenými do rozpravy. Pán poslanec Ihnát teda s reakciou na mňa, nech sa 

páči. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne. Tak, aby sme sa rozumeli 

pán viceprimátor, áno, človek je v šoku, ako hovorí pán Karabin, to je pravda, ako to si 

ani nevieme predstaviť vlastne, aká situácia tu môže nastať, ale takisto ten manuál 

vlastne aj pre rodinu slúži, aj ich blízkych vlastne, že kde sa obrátiť vlastne, aby ten 

človek tam nahatý neostal, aby jednoducho tú deku dostal, aby sa pohol, kde, ktoré 

záchranné zložky atď. Toto je podstatné pre mňa a takáto situácia môže nastať a sme to 

starostovia MČ, kde ľudia sa jedine obrátia na týchto starostov mestských častí, ktorí sú 

pravou a ľavou rukou občana. Rovno na neho sa obrátia a ten starosta jednoducho v tej 

situácii musí vedieť plávať. Nie je to jednoduchá situácia, verte mi, keď som mal napr. 

sedem spálených áut, zhorených áut, na Maďarskej ulici a ráno zastalo 12 ľudí a ja 

medzi nimi a som si povedal: „Milošku, buď to tu teraz doriešiš, alebo poletíš“ A som 

to musel doriešiť aj cez poisťovne a som to doriešil. Do večera tie autá boli preč. Tak. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, asi je rozdiel medzi situáciou, keď vám 

zhorí auto a keď vám zhorí byt. V prípade, ak sa občan ocitne v núdzi, môže vždycky 

zavolať číslo 159 na mestskú políciu, čo sa týka nejakého návodu, ešte raz vám 

odporúčam, stretnite sa s pánom Ferjenčíkom, nech vám to vysvetlí, máme niečo 

zverejnené aj na webstránke, ja vám tu teraz nejdem fabulovať, čo tam presne je, je to 

zverejnené na webstránke mesta a ak sa vyskytne takáto situácia, práve cez dispečing, 

24 hodinový dispečing MsP slúži na to, aby sme mohli my aj pohotovostné zložky a CO 

ochranu mesta alarmovať a riešiť túto situáciu ako krízový štáb pre celé mesto a 

organizovať aj iné zložky tak, aby sme túto situáciu, nech akákoľvek nastane, zvládli. 

Pán poslanec Rovinský, nech sa páči. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Takto, myslím to vážne, čo hovorím. Sú ľudia, ktorí v určitých 

situáciách vedia s chladnou hlavou reagovať a sú ľudia, ktorí s chladnou hlavou nevedia 

reagovať. Keď som bol na vojne ako vojak, tak, keď som bol deveťák na všetko bola 

príručka, na všetko bola obálka, čiže tam boli železničiari, do dnes majú ten systém, ale 
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nielen železničiari, letci, hej, majú presne manuál na takéto situácie, čiže nemyslím si, 

že to až také zbytočné. Napr. pán poslanec Ihnát by mohol vypracovať manuál na 

zapálené autá, čiže viem, čo robiť, lebo ja neviem, čo by sa mi stalo, čo by som robil, 

ale on vie, tak nech sa podelí. Ale čo chcem povedať. Svojho času z európskych fondov 

sa budovali kapacity práve takéto krízové ubytovanie v oblastiach, kde hrozia povodne, 

záplavy a pod. Neviem, že či my v Košiciach máme dostatočnú kapacitu, máme? 

Šepkajú, že máme? Dobre. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Dobre. Je to všetko pán poslanec? 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Už úplne. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. S faktickou pán poslanec 

Ihnát, nech sa páči. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Reagujem na pána Rovinského, ako nerozumel 

som, že či ako manuál na tie autá spálené, tak ste myslel, či jak? Tak asi ste myslel, že? 

Dobre v poriadku. Ako pochopil som, čo chcel povedať, dobre. Ja sa spojím s pánom 

Ferjenčíkom potom ako a nejakým spôsobom dohodneme, že čo v takej situácii, ako 

postupovať tiež najrýchlejšie v takej situácii. Tiež, čo bolo spálených tých 7 áut, tiež 

boli ľudia v šoku, vám poviem pravdu, tiež ostali v šoku, no ale tiež nešlo o život 

a zdravie, ale majetok skôr, hej, takže život a zdravie je prvé.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja faktickú na pána poslanca Rovinského, lebo to 

len tak, lebo už vidím, že nás tu ledva sedí, tak na uvoľnenie, že to môj dedo bol na 

vojne, ty si bol pri vojsku. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujeme opäť za neosobné poznámky. Pani 

poslankyňa Kovačevičová, nech sa páči. 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Takže chcem ešte raz pripomenúť, že alfa a omega je 

práveže tá prevencia, v ktorá je veľmi dôležitá vo všetkom, aby sme na niečo boli 

pripravení a predchádzali tomu a už som to niekoľkokrát dnes zaspomínala, čiže bude 

veľmi neskoro, ak sa niečo stane, ak bude nejaký výbuch plynu, takže chcem 

pripomenúť, že 160 ľudí, obyvatelia tohto mesta žije a býva na strategickom plynovom 

potrubí. Čiže na začiatku to je dôležitá prevencia, vlastne dostať ich stamaď preč, je to 

povinnosť mesta sa o tých ľudí postarať nejakým spôsobom a bude veľmi neskoro, ako 

keď tu pán Ihnát spomínal, že tí ľudia ostanú len v papučiach a v gatiach, pretože oni 

ani tie papuče nemajú, možno majú len tie gate a možno neostane po nich ani mastný 

fľak, pretože nechcem si ani pomyslieť, čo sa môže stať, aká katastrofa môže vzniknúť, 

keď by k takémuto niečomu došlo, žeby ten výbuch plynu nastal a ohrození by boli aj 

obyvatelia MČ Nad jazerom a ďalšieho okolia. To len toľko k tomu. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Ja len chcem poprosiť kolegov z odborných 

referátov trošku kľudnejšie diskutovanie na tej pravej strane mojej a pristúpime teda k 

hlasovaniu v tomto bode, pokiaľ viem o návrhu teda, nech sa páči, pán poslanec 

Karaffa. 
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p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže návrhovej komisii bol doručený 

jeden návrh doplňujúci, pozmeňujúci od pána poslanca Balčíka, ktorý je zároveň 

predseda legislatívnej komisie. Tento návrh vzišiel z rokovania legislatívnej komisie a 

návrh znie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 27 ods. 3 zákona č. 153 z roku 

2001 Zb. zákonov o prokuratúre v znení neskorších predpisov, § 6 zákona č. 369 z roku 

1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 3 písmená b) 

zákona č. 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov schvaľuje 

zmenu a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia... pardon, v čl. 1 bod sa dopĺňa... 

čiže v § 5 ods. 2 sa slová „poskytovanie sústavnej osobitnej starostlivosti“ nahrádzajú 

slovami „celoročnú pobytovú formu sociálnej služby v zariadení podľa osobitného 

predpisu“.“ Čiže dopĺňa sa tento návrh o toto znenie. Pardon – „poznámka pod čiarou 

1a) § 13 ods. 5 zákona č. 448 z roku 2008 Zb. zákonov o sociálnych službách a o zmene 

a doplnení zákona č. 455 z roku 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v zátvorke 

živnostenský zákon v znení neskorších predpisov.“ Koniec návrhu. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne, kolegovia, budeme teda 

hlasovať o pozmeňujúcom návrhu predsedu legislatívnej komisie. 

 

Hlasovanie č. 73 - za: 27, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo prijaté. Ďakujem. Ešte pôvodný návrh. 

Nech sa páči. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže pôvodný návrh: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov po A) vyhovuje 

protestu prokurátora proti § 5 ods. 2 a § 6 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Košice číslo 194 z roku 2018 Pravidlá prenajímania bytov pre osobitné sociálne skupiny 

obyvateľov mesta Košice podľa predloženého návrhu v znení schválenej zmeny, po B) 

schvaľuje zmenu a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice číslo 194 z 

roku 2018 Pravidlá prenajímania bytov pre osobitné sociálne skupiny obyvateľov mesta 

Košice podľa predloženého návrhu v znení schválenej zmeny.“ Koniec návrhu. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne, teda hlasujeme o pôvodnom 

návrhu. 

 

Hlasovanie č. 74 - za: 30, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Uznesenie bolo schválené. Týmto sme teda vyčerpali 

všetky body, návrhy v tomto bode.  

- - - 

 

 

Bod č. 10 

Obmedzenie prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Košice – 

zámer (poslanecký návrh) 

 

Bod číslo 10 bol v úvode rokovania vypustený.  

- - - 
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Bod č. 11 

Návrh na zmenu a doplnenie Štatútu mesta Košice – pokračovanie rokovania MZ zo 

dňa 19.06.2019 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Otváram k tomuto bodu rozpravu. Hlási sa niekto do 

rozpravy, pán starosta Vrchota? Procedurálny návrh od pána poslanca starostu Vrchotu, 

nech sa páči. 

 

p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo, keďže sme sa mali s pánom 

primátorom stretnúť dnes, starostovia veľkých mestských častí a baviť sa o 

kompetenciách a prerozdelení kompetencií medzi jednotlivé mestské časti a mesto a 

toto stretnutie sa neuskutočnilo aj z dôvodu, že prebieha aktuálne mestské 

zastupiteľstvo a tento termín bol takto zvolený, tento bod pojednáva vlastne o ďalších 

kompetenciách a o zásahu do štatútu, myslím si, že je potrebné sa baviť širšie o 

kompetenciách a o štatúte, preto chcem navrhnúť prerušenie rokovania k tomuto bodu. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za váš návrh. Kolegovia, len chcem 

upozorniť, že v rámci materiálu dávame napr. mestským častiam k dispozícii možnosť 

vyhlásiť aj dobrovoľnú zbierku a keď to budeme odsúvať, tak napr. túto možnosť 

starostovia MČ nebudú môcť v najbližšej dobe využiť. To len tak na upozornenie. Teda 

hlasujeme, kolegovia, o procedurálnom návrhu na prerušenie rokovania v tomto bode. 

 

Hlasovanie č. 75 - za 26 + 2 p. Filipko a p. Šaňa, proti: 1, zdržali sa: 2 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Za bol ešte pán poslanec Šaňa, prosím do zápisu 

uviesť. Aj poslanec Filipko? Môžete mi vysvietiť posledné hlasovanie, poprosím 

technikov. Poprosím posledné hlasovanie podľa mien. Čiže pán Filipko je tiež za, 

poslanec Filipko aj pán poslanec Šaňa. Pán poslanec Saxa. Poprosím kolegov, ktorí tu 

nie sú, prečo majú zasunuté karty? Dobre, pokračujeme ďalej. 

- - - 

 

Bod č. 12 

Memorandum o spolupráci medzi mestom Košice a Slovenským zväzom malého futbalu 

(SZMF) pri zabezpečovaní organizácie a prípravy medzinárodného podujatia 

Majstrovstvá Európy v malom futbale EURO 2020 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Tak, ako už bolo spomenuté pri schvaľovaní rozpočtu, 

vytvorili sme finančný rámec, vďaka ktorému budeme môcť toto podujatie privítať 

v Košiciach. Toto podujatie, najväčšie podujatie v rámci celého slovenského športového 

roka, čo sa týka tímových športov a verím, že prispeje aj ku pozitívnemu obrazu mesta 

Košice. Teda poprosím, otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči. Nech sa páči 

pán poslanec Lörinc. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Deklaroval som to aj na mestskej rade aj na komisii 

športu, dostali sme na stôl aj memorandum a chcem oceniť snahu mesta prilákať 

najväčšie športové podujatie na Slovensku práve do nášho mesta, ale chcel by som do 

budúcnosti, možno, dať do pozornosti to, že v čl. 2 v bode 5 sa mesto Košice stavia ako 

keby do pozície organizátora. Ten bod 5 hovorí konkrétne, že mesto Košice má 

zabezpečiť prenájom Steel Arény počas celého konania podujatia, vrátane prípravy 

a upratovania, spolu so súvisiacimi službami ako SBS, usporiadateľská služba, 
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záchranné a hasičské zložky, vrátane prenájmu veľkoplošnej obrazovky počas zápasov 

Slovenska a finálového zápasu. Myslím si, že zväz malého futbalu alebo hokejový zväz, 

ak vezmeme kvalifikáciu, sú dosť silné zväzy oproti ostatným športovým zväzom aj 

finančne a mali by byť oni v role organizátora a nie mesto, lebo myslím si, že mesto 

týmto berie na seba dosť veľký záväzok, z čoho vyplývajú aj dodatočné náklady, lebo aj 

tá SBS aj upratovacia služba a vyplývajú z toho aj nejaké riziká pre mesto. Ak by sa, 

nedajbože, niečo stalo, tak mesto ako usporiadateľ ponesie následky. Čiže bol by som 

rád, ak by do budúcnosti to nefungovalo takým štýlom, že prídu predstaviteľa zväzu, 

stretnú sa so štatutárom, štatutár vyhlási, že ideme do toho a že vám dáme peniaze a 

následne je zastupiteľstvo postavené do role štatistov a majú to schváliť, lebo keď to 

neschvália, tak samozrejme sú proti športu. Ja rešpektujem postavenie štatutára, ale 

zákon 369 hovorí o tom, že o základných otázkach života obce rozhoduje 

zastupiteľstvo. Čiže prosím, aby štatutár rešpektoval to, že štatutár je v rovnocennom 

postavení so zastupiteľstvom a o takýchto veciach, kde dávame 100.000,- Eur a bude to 

mať aj na reklamu, aj na MHD, aj na Košice Visit, aj na hoteli, aj na cestovný ruch by 

malo rozhodovať zastupiteľstvo ešte predtým, než vidím tlačovku štatutára ako to dáme 

a ako to bude vyčlenené a s tým, že zoberieme na seba dosť vážne záväzky, neviem, či 

si to niekedy uvedomujeme, ale myslím si, že mesto nie usporiadateľom pre športové 

eventy takého charakteru, majú to byť zväzy. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, dám slovo pánovi riaditeľovi, ale bol ste 

na mestskej rade, kde vám to bolo vysvetlené a možnože sa vás teraz dotknem, ale 

práve od vás by som nečakal túto argumentáciu, od vás, ktorí ste bol za to, aby sme 

minuli 13 mil. Eur na EYOF, na ktorý sme neboli pripravení. Tu sa bavíme o podujatí, 

ktoré bude stáť cca 100.000,- Eur mesto, prinesie to porovnateľné množstvo športovcov 

aj návštevníkov, možno že nie je až také veľké meno, ale nebude mesto stáť ani toľko. 

A čo sa týka toho, čo to bude zabezpečené, ešte raz, bolo vám odpovedané na mestskej 

rade, teda nerozumiem, že prečo to otvárame aj tu, ale rozumiem, že potrebujete to 

otvoriť a preto poprosím ešte raz pána riaditeľa Magistrátu mesta Košice, aby vám 

odpovedal na túto otázku. Tak poprosím teda najprv poslancov s faktickými a potom 

vám odpovie všetkým pán riaditeľ, keď najprv pán Djordjevič viac asi lepšie 

odpovedať. Nech sa páči. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Nie a veľmi pekne ďakujem, že ste ma 

uprednostnil, lebo poviem niečo, čo už by potom nemalo zmysel. Stotožňujem sa 

s názorom pána Lörinca, pána poslanca Lörinca, ďalej vieme cenník Steel Arény, keď 

bude dĺžka trvania taká, ako sa predpokladá, neviem, nie som si istý, že či sa zmestíme 

do sumy, ktorú sme včera schválili v rozpočte, ale chcel som len toľko, že som ochotný 

a tak isto sa stotožňujem s tým, že bola najprv tlačovka, Facebookové statusy, ovácie, 

potom to predložíme zastupiteľstvu memorandum, ktoré je už dávno podpísané, ale 

stavím sa, že pán riaditeľ bude teraz hovoriť o tom, že termín tlačil a vy ste museli 

reagovať hneď. Takže ja sa stavím, že tá odpoveď bude taká, že nemohol sa čaká na 

zastupiteľstvo, lebo predseda medzinárodnej organizácie chcel odpoveď v daný týždeň. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ja obdivujem, že vy viete cenník, poznáte cenník Steel 

Arény, pretože to je napríklad vec, ktorú sa pán primátor snaží získať od Steel Arény už 

nejakú dobu a ešte sme sa k nemu nedostali, takže verím, že sa s nami oňho podelíte. 

Pán poslanec Špak, nech sa páči. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja som sa chcel opýtať vlastne takmer to isté. Tak 
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to poviem kratšie. Prečo niektoré memorandum musíme a niektoré nemusíme ani len 

vidieť a rovno ho podpíšete. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, čítal ste si ten návrh, ktorý je pred vami 

predložený, lebo podľa mňa zjavne nie, ale keď ho teraz prečítate, možno že sa ďalšom 

diskusnom príspevku opravíte. Poprosím pán poslanec Jakubov, nech sa páči. 

 

p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán Lörinc, pokiaľ som pochopil vaše slová, 

asi pán Gibóda vám nerozumie, tak ste povedali, že prečo sme daní do úlohy štatistov, 

kde najprv štatutár primátor odkomunikuje memorandum, medializuje to, pripraví ho a 

potom nám ho predloží, vážení, ja to poviem tak ľudovo, ja už som niečo sľúbil, tak, 

prosím, s tým súhlaste. Neviem, či som vás zle pochopil, ale asi takouto formou to bolo 

povedané. A pán Gibóda vás nemohol pochopiť, pretože on si stále vyžaduje pozornosť 

toho človeka, s ktorým komunikuje a ja si to za tých pár rokov už pamätám a počas 

vášho vystúpenia celý čas riešil verbálne iné veci, možno vás počúval na pol ucha a 

preto vám neporozumel. Ďakujem pekne. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Jakubov ja som vlastne pochopil, že vy 

ste vlastne chceli reagovať na mňa, tak ja si dovolím zareagovať aj na kolegov a hlavne 

na vás. Verím, že všetci kolegovia si dobre prečítali materiál a memorandum a jeho 

znenie a hlavne čl. 3 záverečné ustanovenia, pretože keby si to prečítali, tak by sa 

dočítali, memorandum nadobúda platnosť dňom jeho popisu zúčastnenými stranami a 

účinnosť dňom účinnosti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktorým 

vysloví súhlas týmto memorandum. Mesto Košice zverejní memorandum na svojom 

webovom sídle atď. A ku podpisovaniu memoránd, no nebol to tento primátor, ktorý si 

zaletel do Vietnamu a podpísal memorandum, ktoré do dnešného dňa nie je preložené 

do slovenčiny a do dnešného dňa nevieme, čo vlastne sme sľúbili vo Vietname. Takže 

to len toľko ku tomu, že ako sa podpisujú a kedy nadobúdajú platnosť memoranda v 

tomto meste za tohto apredchádzajúcich vedení a teraz poprosím pána riaditeľa 

magistrátu, aby sa teda vyjadril ku tým otázkam ohľadne financovania. 

 

p. Čop, riaditeľ MMK: Ďakujem za slovom. Čo sa týka memoranda, bohužiaľ, tu táto situácia 

nastáva tak, že mi môžme reagovať len požiadavku organizátorov, kde oni sú pod 

určitým časovým tlakom, pretože vlastne ich zväzy, resp. medzinárodné federácie v 

danom čase a priestore rozhodujú o pridelení príslušných majstrovstiev alebo bavíme sa 

o majstrovstvách v tomto prípade Európy. Áno, v Košiciach je momentálne 

neštandardná situácia a jednotliví organizátori, ktorí by chceli v Košiciach organizovať 

nejaké podujatie, veľmi ťažko hľadajú spoločnú reč so zástupcami Košickej arény, ktorá 

je dnes jediným vhodným priestorom na organizovanie takýchto podujatí. V čase, keď 

sa pripravovalo toto memorandum, bolo to v záujme, aby organizátori mohli preukázať 

na medzinárodnom podujatí, že majú zabezpečené priestory a zázemie na to, aby mohli 

toto podujatie zorganizovať a zároveň tento týždeň, a tam ste boli viacerí, prebehlo 

rokovanie v rámci Košickej arény valného zhromaždenia, kde sa upresnili veci, akým 

spôsobom sa bude financovať alebo akým spôsobom sa budú financovať podujatia, 

ktoré sa snažíme pritiahnuť do Košickej arény a zabezpečiť, aby táto aréna stále 

figurovala na mape svetových alebo medzinárodných podujatí. Keď mám ešte k tomu 

ďalej odpovedať, ten model je dnes dohodnutý tak, že hlavným organizátorom bude 

vždycky príslušný zväz s tým, že vlastne mesto poskytne peniaze v dohodnutej sume 

danému zväzu a ten potom zabezpečí zaplatenie za časti nákladov Košickej aréne. Takto 

jednak zabránime tomu, aby táto suma nemohla narásť, je to presne definovaná suma a 



176 

 

druhá záležitosť je, že aj v tomto prípade nie sme organizátor, nie sme jediný 

organizátor, sme spoluorganizátor, ktorý sa spolupodieľal na čiastočnom financovaní 

tohto podujatia. Jedná sa o podujatie, ktoré na Slovensku bude charakterom najväčšie v 

tomto roku a je to podujatie, ktoré sa vyznačuje tak isto vysokou sledovanosťou na 

medzinárodnom trhu. Myslíme si, že toto je toto je cesta, ako poukázať na Košickú 

arénu, na našu Steel Arénu a pomôcť s jej vyťažením, pritiahnuť tam medzinárodné 

podujatia a dať možnosť aby, aby mohla ďalej fungovať. A bola požiadavka, aby mesto, 

ako zodpovedný akcionár, sa postavilo s maximálnou zodpovednosťou k svojim 

akcionárskym právam a toto je jeden z tých spôsobov, byť maximálne nápomocný, aby 

sme takéto podujatia dostali do Košíc a do našich športových zariadení. Bohužiaľ dnes 

máme len jedno takéto, ale cieľom by malo byť, áno, aby Košice boli na mape 

medzinárodných podujatí. To je k tomuto, čo sa týka. Preto aj máme jednu základnú 

podmienku, čo sa našim partnerom dvakrát nepáči, to na rovinu poviem a to je tá 

podmienka, ktorou hovorí, že síce podpisuje sa memorandum, ale memorandum je 

závislé schválením mestským zastupiteľstvom. Čiže áno, je to tam a práve preto, lebo si 

uvedomujeme, že posledné slovo má vždy MZ. Takže v danom čase, v danom okamihu, 

pod určitým tlakom, keď idú termíny, nie sme schopní to spraviť iným spôsobom. Keby 

sme to nepotvrdili, dnes sa o žiadnych majstrovstvách Európy v Košiciach nebavíme. 

Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pánovi riaditeľovi. S reakciou na pána 

riaditeľa, pán poslanec Karabin. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán námestník bola to na vás 

reakcia v čase, kedy ste vy vstupovali, čiže na vás reagujem. Ja sa chcem spýtať, kde si 

teraz zaletel pán primátor, či do Vietnamu ako ste spomínali. Ja dúfam, že do školy, o 

prepáčte, na letisko si svoje súkromné vozidlo oštetruje sám pán primátor, ale vrátim sa. 

Pán primátor je predsedajúci a ja keď som predsedajúci a potrebujem odísť, stane sa to, 

oznámim poslancom, prečo som odišiel. Tak ja by som rád vedel, prečo odišiel pán 

primátor. Ďakujem a kde sa teraz nachádza. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Karabin, ani vy nám neoznamujete, že 

keď si potrebujete odskočiť a áno má svojich dvoch viceprimátorov, ktorí ho v tejto role 

počas rokovania mestského zastupiteľstva môžu zastúpiť. Keď sa vráti, môžte sa ho na 

to opýtať. Nech sa páči, pán poslanec Jakubov. 

 

p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Pán riaditeľ, ďakujeme za 

slušné a normálne vysvetlenie, áno, ja osobne to chápem a samozrejme stále sú takéto 

situácie a úplne mi je jasné to, čo ste povedali. Pán poslanec respektíve námestník 

Gibóda, toto zastupiteľstvo má mandát, ak sa nemýlim, od decembra 2018. Možno ešte 

aj v poslednom roku, keď tu bude sedieť, budete vyťahovať, čo sa stalo za pána Rašiho 

alebo nie, môžme začať vyťahovať, čo sa stalo 12 rokov predtým 14, 16. Myslím, že 

mnohých poslancov, ktorí sú tu noví, to nezaujíma, sedíte tu teraz vy ako nové vedenie 

a vy komunikujete s týmto poslaneckým klubom. Takže prosil by som, už si uvedomte, 

že ste tam druhý rok a zodpovedáte za to, čo ste urobili doteraz. Ak sú nejaké staré resty 

chcete otvoriť, nič vám nebráni, existujú orgány činné v trestnom konaní. Dávajte 

podnety, píšte atď., ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za poučenie skúseného poslanca pána 

Jakubova. Nech sa páči, pán poslanec Špak, ale neviem, na koho chcete reagovať, lebo 
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nebol ste predtým prihlásený s faktickou. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Na vás, na vás som bol prihlásený. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: No, ja som videl iba dvoch poslancov, ale nech sa páči 

teda. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Tak budeme musieť vymyslieť ten systém, aby ste 

vedeli, že na koho som sa hlásil. Ale idem sa verejne priznať, lebo som si teraz tak 

normálne vybavil tú situáciu, čo sme 4 roky a stále som sa k vám pridal, aj k tebe alebo 

k vám, pardon, aj k pánovi primátorovi a stále, keď ten náš pondelkový letec odchádzal 

do Bratislavy, tak sme mu vyčítali, že mal dať aspoň vedieť, že odchádza. Ale vy robíte 

absolútne to isté, že si primátor odíde preč a nepovie ani slovo. Však to je hrôza.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Neviem kolegovia, nikto nepovedal, že pán primátor 

odišiel a sa už nikdy nevráti, neviem prečo z toho robíte teraz takúto vedu, ale dobre, 

nech sa páči s procedurálnym návrhom pán poslanec Karaffa. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Možno, keby si vedel Miro ten dôvod, možno by 

si také hlúpe poznámky nemal. Mám procedurálny návrh, lebo už zase sa tá debata stáča 

niekam inam, aj zodpovedná zmena sa vyjadruje, aj vlastne už sme zase sme mimo 

tému. Čiže procedurálny návrh je na ukončenie rozpravy, máme pred sebou ešte dosť 

bodov, takže prosím ukončime rozpravu bez možnosti prihlasovať sa faktickým 

poznámkami, čakajú nás ešte dôležité body, ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Kolegovia, bol prednesený procedurálny návrh, nech 

sa páči, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 76 - za: 21, proti: 4, zdržali sa: 5 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Procedurálny návrh bol schválený. Podľa zoznamu, 

teda bez možnosti prihlasovania sa s faktickými. Pokračuje pani poslankyňa 

Kovačevičová. 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Ja by som chcela úprimne vedenie mesta pochváliť za to, 

že sa podarilo vylobovať tak veľké úspešné podujatia, aby v podstate mesto Košice v 

termíne od 7. do 14. novembra hostilo Majstrovstvá Európy v malom futbale. Prvý 

ročník bol pred desiatimi rokmi v Bratislave, nemuseli to byť Košice, mohlo to byť, boli 

tam silné želiezka v ohni, bol tam Turíne, bola tam Subotica, takže ja držím nášmu 

mestu palce, aby bola naozaj férovým, serióznym partnerom pri tak veľkom už podujatí 

ako sú tieto majstrovstvá a blahoželám. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne pani poslankyňa. Pán poslanec 

Lesňák.  

 

p. Lesňák, poslanec MZ: Dobrý deň kolegovia, tiež sa chcem poďakovať vedeniu mesta za 

tento šampionát, ktorý sa uskutoční v Košiciach, ale nedá mi jednu vec nespomenúť a 

počúvame tu  neustále stav, neustále nejaké prestrelky mediálne medzi vedením mesta a 

vedením Občianskeho združenia Košická aréna. Neviem o čo tu komu ide, ale prakticky 

je tam správna rada, je tam manager, ktorý je tam od roku 2006. Každý usporiadateľ sa 
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vedel s týmto človekom dohodnúť, s tou správnou radou a zrazu posledných 8 mesiacov 

sú tu prestrelky, že pán Havrila sa nevie dohodnúť s nikým, nevie sa dohodnúť 

s mestom, skutočne neviem, kde problém, keď sa vystriedalo, vtedy hej, na stoličke 

primátora viacero ľudí, manager je ten istý, koncerty sa tam diali v minulosti, 

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji tam boli v roku 2001aj v roku 2019 a teraz zrazu 

nekomunikujeme. No je mi to záhada, proste buď sa tam zase z niekoho robí bosorák 

alebo je problém v komunikácii zo strany vedenia mesta. A vzhľadom na to, že to nie je 

prvý verejný nepriateľ, Košická aréna, ale máme aj skúsenosti mediálne aj s vodárňami, 

aj s ostatnými inštitúciami, tak už bol by som rád, keby ste začali tak, ako ste tu dotiahli 

to podujatie svetového formátu Majstrovstvá Európy v malom futbale, bol by som rád, 

keby ste už vystupovali aj voči partnerom v rámci regiónu tak že by sa vedeli dohodnúť. 

Ďakujem pekne. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, mňa veľmi mrzí, že niekoľkokrát ste 

spomenul, že neviete, čo je tam za problém a pritom máte tú možnosť sa opýtať, nielen 

vedenie mesta, ale aj mnohí usporiadatelia majú problém aktuálne komunikovať. 

Netýka sa to iba tohto podujatia, ale napr. aj tej spomínanej olympijskej kvalifikácie, 

ktorú chceme tiež podporiť a je tu problém, ktorý tu začal práve po tých majstrovstvách 

sveta, ktoré boli a sú tu členovia tohto združenia, nielen Mesto Košice, ktoré majú určité 

výhrady voči tomu, akým spôsobom sa komunikuje, resp. pracuje aktuálne v tomto 

združení. Poprosím teda, nakoľko už bolo zrušené prihlasovanie sa s faktickými, 

poprosím návrhovú komisiu, aby sme prešli ku prečítaniu návrhu na uznesenie v tomto 

bode. Diskusia bola ukončená aj s faktickými. Bol. Ospravedlňujem sa, pán poslanec, 

bol takýto prenesený, ale ako verím, že ako člen dozornej rady môžte vysvetliť a ako 

som už spomenul, ani Mesto Košice, keď pán Djordjevič má k dispozícii cenník, Mesto 

Košice po niekoľkých urgenciách, nemá. Poprosím teda návrhovú komisiu, aby 

prečítala návrh na uznesenie v tomto bode. 

 

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

súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

schvaľuje Memorandum o spolupráci medzi mestom Košice a Slovenským zväzom 

malého futbalu pri zabezpečovaní organizácie a prípravy Majstrovstiev Európy v malom 

futbale EURO 2020, podľa predloženého návrhu.“ Koniec návrhu. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne, poprosím, teraz hlasujeme 

o tomto návrhu. 

 

Hlasovanie č. 77 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ja sa chcem opýtať, lebo máme tu viac zasunutých 

kariet ako je 31, tzn. sú tu niektorí poslanci, ktorí odišli a už sa nevrátia, máme túto 

vedomosť? Pán poslanec Kandráč a ostatní. Poprosím, dáme prezenčné hlasovanie, kto 

je zúčastnený. Páni poslanci Vrchota a Kandráč, sú tu ešte? Dobre. Tak teda.... ale tak 

poslanec by mal byť prezentovaný, keď sa nachádza na svojom mieste, pán poslanec a 

nie že...je iné, keď si odbehnete na toaletu, ale už sledujem asi 3. bod, že minimálne pán 

poslanec Kandráč sa tu nenachádza. Dobre. Ďakujem.  

- - - 

 

Bod č. 13 

Informácia o výsledku výberového konania a voľba člena štatutárneho orgánu 
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spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice a. s. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pred vami materiál, ktorý popisuje výber v rámci 

výberové konania, ktoré bolo vyhlásené na túto pozíciu 22.10. 2019 na základe 

uznesenia MZ zo dňa 10.12. 2018. Toto, ako isto vám je známe, je už 2. kolo, resp. 2. 

kolo, ktoré prichádza jeho úspešný kandidát z tohto výberové konania na hlasovanie 

pred mestské zastupiteľstvo. V rámci tohto sa prihlásilo 14 kandidátov, na osobné 

pohovory bolo pozvaných 7 a na neverejné vypočutie postúpili štyria, resp. traja 

kandidáti. Máte tu v materiáloch zloženie výberových komisií a zároveň aj to, že 

komisia odporučila primátorovi a primátor predkladá pred MZ ako návrh na kandidáta 

na generálneho riaditeľa spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, pána Ing. Jozefa 

Oberuča. Máme tu aj jeho životopis a teda by som poprosil na začiatok pána Oberuča, 

aby vystúpil a v zmysle svojej stratégie ju skúsil poslancom v krátkosti predstaviť. 

Všetci ste mali možnosť sa zúčastniť aj verejného a pozrieť si vlastne túto prezentáciu. 

Nech sa páči, pán Oberuč. 

 

p. Oberuč, úspešný kandidát na generálneho riaditeľa DPMK: Dobrý deň, keď dovolíte na 

úvod by som sa predstavil. Vážený pán viceprimátor, vážené dámy, vážení páni, volám 

sa Jozef Oberuč, mám 55 rokov a vyštudoval som v Technickú univerzitu v Košiciach, 

Strojnícku fakultu so zameraním na dopravno -manipulačnú techniku. Ostatných 26 

rokov som počas mojej pracovnej kariéry pracoval ako riaditeľ alebo ako generálny 

riaditeľ a pracoval som výlučne v súkromnej sfére. Stratégiu rozvoja dopravy v 

Košiciach, ktorú som si pripravil na verejné a neverejné vystúpenie, som pri 

vypracovaní tieto stratégie, som vychádzal z faktu, že Košice smerujú svoj rozvoj 

v podpore rozvoja využitia verejného a mestského priestranstva pre ľudí k tomu, aby sa 

stretávali na tomto priestranstve za účelom rôznych športových, spoločenských, 

kultúrnych alebo obchodných aktivít. Za súčasného ponechania dostatočného priestoru 

pre kvalitný dopravný systém, pretože cestovanie prostredníctvom mestskej hromadnej 

dopravy je prirodzenou súčasťou mestského životného štýlu. Ja by som teraz vypichol 

viac-menej tak iba pár bodov skomprimovane s tej mojej stratégie, pretože nechcem tú 

zaberať 45 minút kompletnou prezentáciou, ale tak by som vás oboznámil s takými 

nosnými bodmi. Tá stratégia sa skladá z krátkodobých, strednodobých a dlhodobých 

cieľov, z ktorých by som začal skutočne tými najväčšími investičnými akciami a to je... 

verejnosť vníma dopravný podnik prioritne očami dopravných prostriedkov, ktoré sa po 

meste pohybujú tzn., že v rámci využitia operačného programu a nebudem hovoriť 

konkrétne, že či integrovaného regionálneho alebo integrovanej infraštruktúry, pretože 

vieme, tieto operačné programy boli vyhlásené na obdobie 2014 až 2020 a viac-menej 

tohto roku končia. Viem, že budú nové výzvy na obdobie 2021 až 2027, tak myslím si, 

že toto je priestor na to, aby sa niektorý z týchto operačných programov využil. Bolo by 

to, tak by som to povedal, bolo by hriech nevyužiť niektorý z týchto operačných 

programov pri päťpercentnej spoluúčasti, pretože je tu, čo modernizovať v dopravnom 

podniku. To znamená prioritne obnova vozového parku s 222 autobusov, ktoré dneska 

tvoria 82 % výkonov na vozidlových kilometroch a 55 % pri preprave cestujúcich z 

ročnej kapacity je trošku menej ako 1/3 z obdobia nadobudnutia z roku 2001až 2009, 

dokonca z mojich rozhovorov s mojimi priateľmi, ktorí v dopravnom podniku pracujú, 

tak mi povedali, pošepli mi, že viac ako 26 je z nich vekovo 17 a 18 ročných. Pri 10 

ročnom cykle, ako je uvažovaný vek autobusu, je potrebné každý rok vymeniť 10 % 

alebo každý druhý rok vymeniť 40, tzn. buď 22 autobusov alebo každý druhý rok 44 - 

45 podľa toho finančne akú skupinu z toho budú robiť elektrobusy, ktoré sú trojnásobne 

drahšie ako bežné dieselové autobusy. Samozrejme, že so zreteľom na znižovanie 
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emisie, ktoré sú cieľom tohto projektu, znižovanie hlučnosti, znižovanie nákladov na 

prevádzku týchto autobusov, je potrebné kupovať tieto autobusy dieselové, spĺňajúcich 

emisnú normu Euro 6, nízkopodlažné, plne klimatizované, proste moderné dopravné 

prostriedky. Ďalší projekt, do ktorého je potrebné naskočiť čím skôr, by som povedal, je 

projekte modernizácie údržbovej základne, rekonštrukcia, proste projekt depo, ktorý by 

mal byť rozbehnutý, keď som dobre informovaný, ešte tento rok, pretože je posledný 

rok čerpania operačného programu integrovaná infraštruktúra, kedy je možno naňho 

tieto prostriedky získať. Táto modernizácia depa, asi všetci už o tom tie informácie máte 

z médií, depo 60. roky minulého storočia... (pozn.: zaznel zvukový signál)... aj morálne, 

aj technicky, fyzicky. Detaily tu nebudem teraz rozoberať, proste, akurát by som 

spomenul taký synergický efekt, ktorý z tejto modernizácie depa vyplynie a to je ten, že 

výrazne to zlepší pracovné podmienky určitej skupine ľudí v dopravnom podniku a to 

by mohlo mať za následok dostať do dopravného podniku a je zamestnancov vekovo 

mladších. Tretí významný projekt modernizácia električkových tratí tak isto, Alejová 

ulica, VSS, celé Jazero až nakoniec. Druhá vetva Južná trieda a Barca, na konci by mali 

byť vo finále zriadené záchytné parkoviská. Ďalšie z takých významných projektov 

strednodobého charakteru je rozšírenie infraštruktúry, elektronabíjačiek na koncových... 

(pozn.: zaznel zvukový signál) ...a tak isto by som tam spomenul zaradenie alebo 

participácia na integrovanú dopravu v systéme Východ, ktorý sa nedávno spustil, 

modernizácia zastávok mestskej hromadnej dopravy, pretože zastávka je viac-menej pre 

aj obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta Košice, také miesto prvého kontaktu vlastne s 

dopravným podnikom. No a samozrejme, že kooperácia s rôznymi ekologickými 

dopravnými prostriedkami. Medzi krátkodobé projekty by som zaradil tzv., ja som ich v 

stratégií nazval, tzv. smart riešenia. Žijeme v dátovej dobe. Dnešný mladý človek a tu 

len by som tak vypichol, že najčastejší status cestujúceho v košickej hromadnej doprave 

je študent vo veku 14 až 26 rokov. Dnes mladí ľudia, čo nemajú v mobile, pre nich 

neexistuje. To znamená, že som silným zástancom zavádzania softwérových aplikácií, 

pomocou ktorých je možné dávať okamžite online vyhodnotenia všetkých potrebných 

dát, trebárs aj ukazovateľov. Dopravný podnik má určitý plán ekonomický, ktorý je 

rozbitý na kvartále, mesiace, týždne, dni a pri týchto novo zavedených aplikáciách je 

možné dostávať okamžite online informácie z terénu a robiť korekcie, ktoré vyplývajú z 

toho, keď sa tieto parametre neplnia, aby sa tá odchýlka, ktorá z toho vznikne, nebola na 

konci mesiaca príliš veľká. Je potrebné zavádzať APC-čka do dopravných prostriedkov. 

Tieto APC-čka majú význam, ja tu teda vymenujem, minimálne trojitého charakteru, ale 

je ich nepomerne viacej. Jednak má dispečer okamžite výstup na tú tému, aká je situácia 

v teréne a môže operatívne koordinovať túto dopravu. Za ďalšie. pri dlhodobých 

analýzach z týchto vyhodnotení môžu vzniknúť systémové riešenia. Za ďalšie, 

nadviažem na to, čo som povedal pred chvíľočkou, mladí ľudia potrebujú online 

informácie, tzn. rozvoj mobilných aplikácii a tieto APC-čka, cez určité filtre, môžu 

samozrejme dať týmto mladým ľuďom a verejnosti informácie typu, kde je môj spoj, 

naplnenosť daného spoja, meškanie spoja, kedy príde ďalší spoj atď. Medzi tieto smart 

riešenia ešte by som spomenul, že zaručene som zástancom toho, tak ako to je na 

železnici, tak ako to je na letiskách, zavedenie cestovného lístku virtuálneho 

prostredníctvom square kódu a jednoznačne využitie bankomatovej karty na platenie a 

tých variácií, ktoré z toho vyplývajú, to je skutočne, to je vecou len kreativity ľudí, ktorí 

sa tým začnú zaoberať. Z dlhodobého charakteru vlastne myslím si, že tam je to úplne 

jasné, vytvoriť z Košíc jednu nízko emisnú zónu, ktorá bude mať po obvodoch záchytné 

parkoviská, vnútro bude tvoriť kostra silných nosných električkových liniek, silných 

obslužných trolejbusových, resp. autobusových liniek a tento systém by mal zabrániť 

tomu, aby zbytočne cez mesto neprechádzali rôzne medzimestské spoje a takáto 
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doprava, ktorá by tú zhoršovala životné prostredie. Snáď by som ešte na záver tej 

stratégie pripomenul to, že určitú oblasť som venoval aj v sociálnej politike a z 

programu starostlivosť zamestnancov, pretože myslím si, že je to jeden z hlavných 

nástrojov na vytvorenie takého optimálneho pracovného prostredia pre ľudí, ktorí by 

tým pádom. malo by to u nich vyvolávať zvýšenie pocitu spokojnosti, pocitu stability a 

spolupatričnosti s firmou, pretože skutočne počas tých mojich mnoho manažérskych 

rokov som sa presvedčil o tom, že akí kvalitní a spokojní tí zamestnanci sú, tak s ním 

majiteľ a firma. To znamená, že ten sociálny program vypracovaný, odmeňovanie 

zamestnancov na základe merateľných ukazovateľov, nejakým spôsobom motivačné 

odmeňovanie tých zamestnancov, vybudovanie, solídne zázemie pre šoférov na 

koncových obratiskách, v zime teplé nápoje, v lete chladené nápoje, permanentné 

vzdelávanie tých ľudí, ten proces vývoja dopravy dnes má extrémne dynamický 

charakter, či už sa týka niečo toho, aké pohony používajú tieto jednotky atď., takže 

permanentne vzdelávanie no a v konečnom dôsledku aj spoluparticipácia s primeranými 

školami na duálnom vzdelávaní. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem vám veľmi pekne pán Oberuč. Poprosím 

teda zaujať vaše miesto a pristúpime teda diskusii. S procedurálnym návrhom pán 

poslanec Djorjdevič? Tak procedurálny alebo vstup? Tak nech sa páči, vstup do 

diskusie pán poslanec. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Chcel som si zničiť vstup, ale ok, chcel som sa spýtať či v sále 

prítomní Ing. Bc. Juraj Lenhardt, MBA vedúci referátu Auditu a kontrolingu mesta 

Košice. Dobre, zatiaľ toľko, ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za váš prezenčný príspevok. Pán poslanec 

Filipko. 

 

p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, pán námestník, podotýkam, že môžem mať 

príhovor dlhšie ako 3 minúty. Dnes pán k vám vystupujem ako predseda dozornej rady, 

ktorú poverila dozorná rada, aby som prezentoval niektoré informácie týkajúce sa v 

súvislosti s výberovým konaním. Nakoľko dozorná rada na zasadnutí 19. februára 2020 

prijala uznesenie, ktoré hovorí o tom, že konštatuje, že akcionár Dopravného podniku 

mesta Košice, a. s., Mesto Košice, nerešpektovalo uznesenie dozornej rady číslo 

46/30.10.2019. Podotýkam uznesenie bolo o tom, že dozorná rada žiadala akcionára, 

aby do výberovej komisie na výber generálneho riaditeľa DPMK kreovala jedného 

zástupcu dozornej rady a jedného zástupcu zamestnancov, resp. odborových zväzov 

dopravného podniku. Teda odporúčanie, požiadavka dozornej rady bola, aby dve osoby 

boli delegované do výberovej komisie, čo nebolo naplnené a zároveň ma dozorná rada 

svojim uznesením požiadala, aby som odprezentoval pripomienky dozornej rady k 

ukončenému výberovému konaniu na post generálneho riaditeľa na mestskom 

zastupiteľstve, čo teda pokúsim sa urobiť. Budem vám citovať texty zo zápisnice 

dozornej rady a vysvetlím. Poprosím kolegov, počúvajte ma pozorne, minule, keď som 

odprezentoval isté stanovisko dozornej rady v súvislosti pri odvolávaní pána Gimu, 

člena predstavenstva, vytýkali ste mi, že som podal málo informácii. Teraz som ich 

pripravil hodne, aby to bolo všetko zrozumiteľné. Takže, ak to nevyjde v jednom 

vstupe, budem sa hlási do ďalších vstupov, až kým neprednesiem uznesenie. Pán 

zástupca dozornej rady, ktorý bol delegovaný do výberovej komisie, vyjadril 

nespokojnosť s postupom predsedu výberovej komisie pri verejnom vypočutí 

kandidátov tým, že nemohol každý člen komisie položiť otázku kandidátom napriek 
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ústnej dohode a podľa predchádzajúcej praxe pri výbere kandidáta. Totiž bolo určených 

10 minút na to, aby členovia komisie mohli pri verejnom vypočúvaní položiť každý 

jednu otázku. Musím k tomu dodať, že postup predsedu výberovej komisie bol 

nevhodný, zrejme nezvládol riadenie procesu, keďže nemohol každý člen komisie 

položiť svoju otázku. Je to neprijateľné, ak to bolo dohodnuté. Pochybenie je ale v tom, 

že umožnil jednému členovi výberovej komisie v rozpore s tou ústnou dohodou, aby 

položil 4 otázky na úkor ostatných členov komisie. Keď to nami delegovaný člen 

výberovej komisie reklamoval po skončení toho vypočúvania, tak ostatní členovia to 

nereflektovali, nedostalo sa to teda ani do zápisu. Považujem to za neprijateľné. Bolo to 

buď zle zorganizované, ak raz mohol každý člen povedať svoju otázku, tak ju mal 

položiť aj na úkor určeného času. Bolo mu povedané, tomu nášmu členovi, že tak on 

môže položiť potom svoje otázky ďalšiemu kandidátovi, čo urobte si z toho úsudok. 

Ďalší rozpor, ktorý sme videli, je to podozrenie zo zaujatosti člena výberovej komisie 

pána Lenhardta, ktorý jednému z uchádzačov položil otázky netýkajúce sa výberového 

konania, k čomu som ja dodal, že položenie týchto otázok mohlo výrazne poškodiť toho 

daného kandidáta pred ostatnými členmi výberovej komisie, nakoľko kládol účelové 

otázky, na ktoré pýtajúci sa už v tom čase poznal odpovede. Na vysvetlenie, 

ospravedlňujem sa všetkým menám, ktoré tu spomeniem, proti nikomu osobne nič 

nemám, stali sa súčasťou faktov, ktoré vám prednášam. Pred verejnosťou padlo totiž 

obvinenie z úst pýtajúceho sa voči uchádzačovi, že dopravný podnik porušil zákon, 

pričom podotýkam, odpoveď na tú otázku on poznal, išlo o internú kontrolu kontrolingu 

mesta Košice, ktorá bola vykonávaná pánom Lenhardtom alebo jeho ľuďmi. Táto 

kontrola bola prerokovaná za účasti pána Lenhardta, uzatvorená, boli prijaté opatrenia. 

Ďalšia nevhodne položená otázka sa týkala, aké personálne postihy boli vykonané voči 

zamestnancovi, ktorý mohol alebo zamestnancov, ktorí mohli pochybiť. Takáto otázka 

na výberovom konaní nemala byť položená. Išlo totiž o nesprávne stanovenie 

predpokladanej hodnoty zákazky, PHZ tzv., zákazka mala hodnotu cca 20.000,- Eur. 

Ako sa vysvetlilo pri riešení tohoto problému, zamestnanci použili cenníkové položky 

známe z webu a bolo im vytknuté, že mali robiť prieskum. Tak toto bolo to vážne 

obvinenie, porušenie zákona. Druhé obvinenie z úst člena výberovej komisie, ktoré tiež 

nemalo odznieť pred verejnosťou bolo to, že dopravný podnik nezverejňuje, resp. 

nezverejnil verejné obstarávanie u dvoch veľkých zákaziek. Týkalo sa o zákazky a 

obstaranie elektrickej energie a pohonných hmôt. Kandidát alebo riaditeľ dopravného 

podniku odpovedal, že tieto zákazky sa zverejňujú v medzinárodných vestníkoch a nie 

je potrebné, aby to dopravný podnik zverejňoval na svojej web stránke, čo podotýkam, 

že kontrolór rádu pána Lenhardta, tak by to mal vedieť a nemusel sa pýtať a používať 

pojem, že došlo k porušeniu zákona, lebo tieto slová môžu viesť v očiach verejnosti k 

vážnemu poškodeniu kandidáta pred verejnosťou. Otázka ďalšia, ktorá bola načrtnutá, 

sa týkala opäť u toho pýtajúceho k podávaniu informácií a komunikácii generálneho 

riaditeľa s dozornou radou. Podľa môjho názoru bola neprofesionálna, musí vedieť, aké 

má úlohy a povinnosti predstavenstvo, dozorná rada, generálny riaditeľ. Mesto Košice a 

riaditeľ magistrátu majú dostatok informácii k tejto téme komunikácie dozornej rady, 

mnohokrát rokujeme spolu. V ďalšom, dozorná rada zápisnici uviedla dôvodnú 

pochybnosť nad transparentnosťou výberového konania s ohľadom na všeobecnú zhodu 

všetkých členov dozornej rady vyplývajúcu z otvorenej diskusie k téme výberového 

konania, keď bolo uvedené, že je dôvodné podozrenie, že došlo k úniku informácii, 

ktorými mohol disponovať jeden člen, jeden z uchádzačov nad rámec verejne 

dostupných dát. Tým vznikla dôvodná pochybnosť, že došlo k porušeniu zásad 

nesprávneho výberového konania zvýhodnením konkrétneho kandidáta. Vysvetlím. 

Podľa vyjadrenia pána predsedu predstavenstva, pána riaditeľa magistrátu, Čopa, ktorý 
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tam sedel na dozornej rade a pýtali sme sa ho spolu s generálnym riaditeľom, dozvedeli 

sme sa, že istý materiál, ktorý sa týka nákupu dopravných prostriedkov autobusov pre 

dopravný podnik, bol prerokovaný na predstavenstve podniku a bol doručený na 

magistrát, ale do porady primátora sa na prvý pokus teda nedostal, lebo nestihli ho 

prerokovať. Napodiv kandidát, ktorý, víťazný kandidát podotýkam, pri svojej odpovedi 

použil presné údaje z tohoto materiálu, ktoré sa týkali počtov nákupu autobusov, koľko 

sa má nakúpiť, že to má byť 40 dlhých, 10 krátkych a 5 elektrobusov. Nerozumieme 

tomu, kde mohlo dôjsť k úniku informácii. S týmito informáciami, ktoré sú súčasťou 

súťažných podkladov pod podpisom mlčanlivosti, záväzku mlčanlivosti sú podpísaní 

niekoľkí zamestnanci dopravného podniku a všetci ďalší, ktorí teda mohli s tým 

nakladať. Čiže potvrdzuje to naše dôvodné podozrenie o úniku informácii. Nepoznáme 

zdroj, odkiaľ. V ďalšom konštatujeme, že teda Mesto Košice nerešpektovali uznesenie 

dozornej rady o nominácii jedného člena dozornej rady a jedného člena zástupcu 

zamestnancov do výberovej komisie, taktiež došlo k spochybneniu záverov výberového 

konania, uvedenú skutočnosť nedokázalo relevantné zdôvodniť ani prizvaný člen 

predstavenstva, riaditeľ magistrátu pán Čop. Vysvetlím. Mesto Košice si svojsky 

vysvetlilo našu požiadavku dozornej rady, keď obsadilo vo výberovej komisii, v osobe 

pána Horvátha dvoch delegátov v jednej osobe, to by bolo všetko dobré, ale keby mal 

dva hlasy. Totiž pán Horváth bol delegátom dozornej rady a štatutár mesta alebo teda 

Mesto Košice ho bralo ako keby zastupoval zároveň aj odborovú organizáciu. 

Samozrejme, že hovorím iba jedným hlasom a to vás vedie k pochybnostiam či 

výberová komisia obsadená, vidíte to v materiály, kto bol vo výberovej komisii v 2. 

kole, bola obsadená štyrmi zamestnancami mesta, ktorí podliehajú priamo primátorovi 

alebo riaditeľovi magistrátu a ďalšími troma možnými teoretickými nezávislými členmi 

a to boli odborník na dopravu z Dopravného podniku Bratislava, ďalším kvázi 

nezávislým členom by mala byť poslankyňa pani Slivenská delegovaná dopravnou 

komisiou a tretí člen bol delegát dozornej rady pán Horváth. To znamená, usúďte sami, 

traja voči štyrom, či môže pripraviť predpoklady na nezávislé transparentné 

rozhodnutie, ak sú tam štyria zamestnanci podliehajúci priamo mestu, ale môže, ale 

podľa názoru nášho sa to nestalo. Ďalej. Musím poznamenať aj to, že došlo k 

nezmyselným a nedotiahnutý mailom, keďže zamestnanec mesta oslovila dopravný 

podnik odborovú organizáciu, teda riaditeľa podniku, aby odborová organizácia 

delegovala člena do výberovej komisie, ale nakoniec vysvitlo, že to neplatí, lebo išiel 

tam pán Horváth sa dozornú radu. To znamená, zamestnanec mesta nevedel, čo má 

robiť alebo došlo k nejakým disproporciám. Bolo mi to tým zamestnancom vysvetlené, 

že podľa nepísaných pravidiel, keď som sa domáhal, že prečo pán Horváth nemá byť 

dozornej rade, teda vo výberovej komisii, podľa akýchsi nepísaných pravidiel, ten čo 

bol v 1. kole, nemal by byť v 2. kole. Pýtal som sa, že kto, kedy prezentoval tie nepísané 

pravidlá, tak nevedel mi zamestnanie odpovedať, preto som trval na tom a potvrdil našu 

nomináciu, tak sa pán Horváth nakoniec dostal do výberovej komisie. Ja ďakujem, že 

teda bolo to splnené, ale takým svojským spôsobom. Musíme ešte doplniť postrehy 

s nezvládnutím a s organizovaním, spôsobom kladenia otázok cez aplikáciu, resp. 

otázok položených priamo z pléna. Speaker, ktorý to tam riadil, všetci ste to videli alebo 

počuli, ktorý ste tam boli, miešal otázky, ktoré boli určené prvému kandidátovi, kládol 

ich druhému kandidátovi, potom sa nevedel rozhodnúť, či mal predložiť tú otázku, pýtal 

si súhlas predsedu výberovej komisie, pričom v aplikácii bol pri každej otázke uvedený 

čas, keby bola položená tzn., keď verejné vypočutie kandidáta XY začalo o 16. hodine, 

tak bolo zjavné, že tá otázka mala patriť, keď bola položená po 16. hodine k tomu 

konkrétnemu kandidátovi. Čo pokladám za zmätočné a zneváženie tam prítomných ľudí 

bolo to, lebo viacerí z nás na popud Speaker-ky, ktorá to viedla, totiž uviedla, že aj tam 
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prísediaci alebo sediaci ľudia budú môcť, ak majú záujem položiť otázku z pléna, ak sa 

nevedia prihlásiť na aplikáciu. Žiaľ, iba jedna otázka z pléna bola položená, ani tá 

vlastne nepatrila pánovi Padyšákovi, lebo túto tému rieši Mesto Košice a ostatným bolo 

skonštatované, že no vyčerpali sme čas, ktorý bol určený na kladenie otázok, takže na 

otázky z pléna už nie čas a nedáme priestor. Takže pokladám to za zneváženie tých 

ľudí, ktorí tam prišli, ktorí skutočne osobne chceli si vypočuť prezentáciu, vnímam to 

ako asi pochybenia, nezvládnutie zorganizovania toho celého procesu systému. Čiže 

suma sumárum, pri maximálnej snahe o transparentné výberové konanie je výsledok 

pochybný, skapalo to na krásu alebo mohol by som povedať, že operácia sa podarila a 

pacient zomrel. Žiadam poslancov MZ, aby neakceptovali výsledok výberu a návrh na 

zmenu na pozícii generálneho riaditeľa nepodporili. Z hľadiska zodpovednosti a 

rozumnosti je zrejme lepšie potvrdiť človeka, ktorý doteraz neurobil žiadne závažné 

pochybenie, podnik pozná a mnohými je akceptovaný. Podľa môjho názoru a je to 

podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia, nemôžeme si dovoliť nejaký experiment, 

aby nový človek sadol teraz v rozbehnutom procese do kresla generálneho riaditeľa, 

síce podľa vyjadrení mesiac a pol by sa mohol zaručiť, myslíme si, že to zaučenie môže 

trvať rok a my s dopravným podnikom, podľa môjho názoru, nemôžme hazardovať rok. 

Pritom ja nemám voči pánovi Oberučovi skutočne nič osobne, ale je to možno v záujme 

veci. To znamená, apelujem na vás kolegyne, kolegovia, hlasujte podľa svojho 

najlepšieho vedomia a svedomia. Nechcem tu rozprávať o veciach verejne, o ktorých 

som sa dopočul, verím, že zvážite, že hlasovanie podľa najlepšieho vedomia a svedomia 

a nie podľa toho, čo vás niekto niečím ovplyvňuje. Ja som neobchádza nikoho, aby 

podporil tento môj návrh. To znamená, predkladám pozmeňovací návrh k uzneseniu, 

ktoré bolo predložené, v ktorom podstate chcem, aby sme skonštatovali, že výberové 

konanie, proces výberového konania bolo uznesenie splnené a v navrhovanom uznesení 

navrhujem, aby za text Ing. Jozefa Oberuča, aby sme nahradili slovami Ing. Vladimíra 

Padyšáka, tzn. chcem navrhnúť, aby sme potvrdili pána Padyšáka vo funkcii 

generálneho riaditeľa, aby sme ho určili od 1. marca do funkcie generálneho riaditeľa. 

Môj pozmeňovací návrh je nasledovný: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 

príslušných ustanovení právnych predpisov schvaľuje pozmeňovací návrh k uzneseniu, 

v časti a) pôvodného textu za bodkočiarkou doplniť text v znení, čím bolo splnené 

uznesenie číslo 9 zo dňa 10. decembra 2018. V časti c) nahradzuje text Ing. Jozefa 

Oberuča nahradiť textom Ing. Vladimíra Padyšáka. V časti d) pôvodný text nahradiť 

textom určuje za generálneho riaditeľa spoločnosti Ing. Vladimíra Padyšáka. Toto je 

môj návrh, ktorý odovzdám kolegom a ak máte otázky, som vám k dispozícii. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, bude veľa otázok. Ako predsedajúci sa 

vás chcem opýtať, či toto stanovisko to Dozornej rady dopravného podniku bolo 

oficiálne doručené Mesto Košice, lebo ja ním do dnešného dňa nedisponujem, tzn. 

neviem, nemám to pred sebou to, čo ste tu dnes prečítal. Čiže či bolo doručené, neviem, 

kedy zasadala dozorná rada, prečo odvtedy nebolo doručené toto stanovisko pred týmto 

rokovaním. Áno, poprosím. 

 

p. Filipko, poslanec MZ: Žiaľ pán námestník, ja už po nociach nezvládam, my sme zasadali 

19. februára, deň pred rokovaním zastupiteľstva, keďže v ten deň poobede boli 

oznámené výsledky výberu a končili sme večer a ráno sme začali. Záznam z rokovania 

je spísaný, nemohol byť ešte doručený, ja tu sedím od včera rána na zastupiteľstve, 

takže bude doručený záznam, ako nie je problém. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Poprosím vás, keď ho máte k dispozícii, odovzdať ho 
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referátu samosprávnych orgánov, aby vyhotovil kópiu pre predsedajúceho. Keď je 

k dispozícii záznam. 

 

p. Filipko, poslanec MZ: Ja vám ho teraz nepredložím, mám ho tu, šmirákovú verziu, ktorú 

som mal vtedy k dispozícii, ale sú v tom všetky informácie. Budem musieť to z podniku 

zobrať. Neviem vám to teraz doručiť. Urobím tak pri najbližšej možnosti v pondelok. 

Ale sú tu členovia dozornej rady, ktorí to potvrdia, ja vyzývam kolegovia, či som niečo 

klamal alebo či som povedal niečo, čo sa v zápisnici neobjavilo alebo neviem, aké 

pochybnosti sú tu, ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne, poprosím teda s faktickými, 

pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Vážený pán Filipko, klobúk dole. Ja takéto 

priznanie som v živote nezažil. Síce som krátko poslancom, 5. rok, ale to, že dokážete 

rovno svojich najbližších takto utopiť, klobúk dole, fakt ako ja vám to za dobré, že ste 

to nedržali v sebe, že ste tých 19 minút dokázali počkať až do poslednej chvíle a až 

potom ste ich podrezali, ale vy ste teraz toľko obvinení a toľko bordelu nasypali na ľudí 

tam hore a na ľudí z podniku, na ľudí z komisie, na ľudí, ktorí toto celé robili, že ja fakt 

ako klobúk dole, čumím, ale som vám vďačný, že ste to priznali, že ako transparentné 

toto mesto je, ale vy, pravá ruka primátora, že toto ste urobili a bez košieľky, lebo toto 

bol 19- minútový návrh, ktorý tu mal byť a mali priestor ako na tlačovke,... 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za váš príspevok pán poslanec. Pani 

poslankyňa Kovačevičová. 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Tak to, čo vlastne predniesol pán 

poslanec Filipko asi naozaj smrdí netransparentnosťou, predniesol veľmi vážne 

podozrenia z množstva pochybení, bolo to už druhé výberové konanie. Prvýkrát ste nám 

tu nanominovali človeka, ktorý mal len stredoškolské vzdelanie, čo pri vedúcich 

funkciách nie je ani možné. Na základe tohto, v podstate týchto slovách, tých 19 minút 

ja sa určite nemôžem objektívne rozhodnúť, takže určite pôvodný návrh, ktorý bol tu 

nepodporím a treba naozaj si položiť otázku, v súčasnosti máme tam riaditeľa, ktorý 14 

mesiacov vo funkcii, koľko mesiacov bude ďalšiemu trvať, kým príde do všetkých tých 

procesov, ktoré sú nevyhnutné zvládnuť a oboznámiť sa s nimi a strácame ďalšie 

mesiace a nakoniec to bude koniec volebného obdobia a my nebudeme mať 

menovaného riaditeľ alebo generálneho riaditeľa dopravného podniku. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za príspevok. Pani poslankyňa Iľaščíková. 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Tak ja ešte troška 

prilejem, ale tak jemne. Som zhrozená z toho, čo som tu počula. Je to veľmi smutné 

najmä kvôli tomu, že zovšadiaľ nám vyskakujú, či už na sociálnych sietiach alebo v 

novinách, aké je transparentné sú tieto výberové konania. Mňa zhrozilo aj obsadenie 

výberovej komisie. Pri všetkej úcte vlastne k tým dámam, vedúcim magistrátu, nie je to 

mierené osobne na nich, ale tým, že sú to zamestnankyne magistrátu je samozrejmé 

alebo je predpoklad, že budú hlasovať tak, ako si to vedenie praje. Myslím si, že to 

obsadenie komisie mohlo byť kľudne väčšie z radov poslancov, som rada, že tam bola 

aspoň kolegyňa Slivenská, ďalej je to neúcta voči ostatným kandidátom, ktorí sa 

prihlásili do takéhoto výberového konania. Je to hanba. Ja osobne zastávam názor, aby 
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túto funkciu obsadil pán Padyšák. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pani poslankyňa, môžte vyjadriť svoj názor 

potom v diskusnom príspevku. Pán poslanec Jakubov. 

 

p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán kolega Filipko, ďakujem veľmi pekne za 

podrobné vysvetlenie, ako bol pripravený a prebiehal celý proces výberového konania. 

Ja sa úplne stotožňujem s tvojím názorom, určite budem hlasovať za tento pozmeňujúci 

návrh, ďakujem pekne. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. S procedúrou pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Vážení kolegovia, neviem, či ste si neuvedomili, ale niekto tu do 

poslednej chvíle tajil netransparentnosť a nedajte sa zmiasť jednou vecou teraz, pozor, 

myslíme na to, je to jedno, či to bude ja neviem, nejaký manažér, ktoré ideme vymeniť 

za to vraj zlého, lebo nič sme nedokázali a platí tá prezumpcia neviny.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: To je, k čomu je toto? 

 

p. Špak, poslanec MZ: To znamená, že môj procedurálny návrh znie: neverím Filipkovi už ani 

slovo. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, toto nie je procedurálny návrh?! 

 

p. Špak, poslanec MZ: A navrhujem prerušiť bod rokovania. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Toto nie je procedurálny návrh. Nech sa páči, pán 

poslanec Djordjevič s procedurálnym návrhom. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: No dobre, ja si myslím, že návrh prerušiť bod, je procedurálny, 

ale chcel som povedať a to ste mal urobiť vy, pán námestník, pán Filipko, až do chvíle, 

kým neboli výsledky odovzdané, poslané mailom poslancom, bol chránený, bol viazaný 

mlčanlivosťou, ktorú podpísal, takže neobviňujme ho tu teraz, že neinformoval skôr, 

hej, nemohol. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, procedurálny návrh vás poprosím. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Tak keď mlčíte, musím za vás robiť robotu, keď tam sedíte ako 

teľa. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Páni poslanci, poprosím vás, ja nie som teľa a pán 

poslanec, keď vy nerozumiete, čo znamená procedurálny návrh, ale miesto toho tu 

tliachate, tak poprosím, ani pán poslanec Špak nepredložil procedurálny návrh. Dali ste 

zrušenie rokovania v tomto bode. Prerušenie rokovanie v tomto bode, dobre, páni a 

dámy dávam hlasovanie o procedurálnom návrhu: prerušenie rokovania v tomto bode. 

 

Hlasovanie č. 78 - za: 2, proti: 21, zdržali sa: 8 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pokračujeme teda v diskusii k tomuto bodu. Nech sa 

páči, pán poslanec Burdiga. 
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p. Burdiga, poslanec MZ: Keďže tu pán Gibóda vyjadril nepriamo pochybnosť nad 

prezentovanými informáciami z dozornej rady dopravného podniku, tak teda doplním, 

tiež som zatiaľ ešte členom dozornej rady dopravného podniku a teda to, čo uviedol pán 

Filipko môžem jednoznačne a plne potvrdiť. Zhrniem to nasledovne a myslím, že 

môžem hovoriť za celú dozornú radu dopravného podniku a keď sme už pri tom, je tu aj 

pán Saxa a verím, že má taktiež potvrdí. V rámci výberového konania došlo, v rámci 

neho teda, na generálneho riaditeľa dopravného podniku k preukázateľnej nerovnosti 

šancí pre každého kandidáta. Teda preukázateľne došlo k porušeniu zásad nestranného 

výberového konania, to je alfa omega celého. Kandidát, ktorého nám výberová komisia 

predkladá na schválenie, je teda výsledkom zásadného porušenia zásad nestranného 

výberové konania. Ak primátor a vedenie mesta hovorí, že toto výberové konanie bolo 

transparentné, tak vedome a zámerne klame poslancov MZ. Preto prosím poslancov 

mestského zastupiteľstva, aby kandidáta, ktorý vzišiel z tohto netransparentného 

konania neakceptovali a predložený návrh uznesenia primátorom mesta nepodporili. 

Záujmom akcionára spoločnosti a teda mestského zastupiteľstva a aj tu prítomného 

člena predstavenstva pána Čopa a práve už nie je prítomný, pred chvíľou bol, ktorý je 

zároveň aj riaditeľom Magistrátu mesta Košice je postupovať s odbornou 

starostlivosťou a záujmami spoločnosti. Pretože záujmom spoločnosti, ako aj akcionára 

je transparentne a objektívne vybrať najlepšieho kandidáta. Toto sa preukázateľne 

nestalo. Primátor mesta Košice, ako aj predseda výberovej komisie pán Čop by sa mal 

hanbiť, keďže toto sa neudialo. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, len vás chcem doplniť, že asi ste si 

nepozreli úplne presne dôvodovú správu, pretože pán Čop nebol predsedom výberovej 

komisie. Poprosím, pán poslanec Djordjevič s faktickou. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobre. Aj napriek tomu, že niekedy 

pôsobím ako človek, ako pán kolega Strojný nazval, ktorý si chce kopnúť, rozdeľme, 

prosím, dve veci abo dve línie. Jedna línia transparentnosti výberového konania, ktorá 

bola spochybnená, druhá je výber kandidátov. Zase tí traja, ktorí tam boli, boli všetci na 

istej úrovni a trochu ma mrzí, ak ma mrzel prvýkrát kandidát, ktorý tu sedel, teraz ma 

mrzí pozícia pána inžiniera Oberuča, ktorý susedí. Neviem či vôbec, nakoľko bol do 

týchto vecí vtiahnutý, ale jednoducho len z ľudského hľadiska ma mrzí všetko toto čo sa 

tu počúva a vinu všetci hľadajme pred sebou. Nie za sebou... 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za príspevok. Nech sa páči, pán poslanec 

Saxa. 

 

p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážený predsedajúci, kolegyne, kolegovia, na úvod 

poviem, voči žiadnemu z tých troch uchádzačov nemám absolútne nič osobné, sú to 

odborníci na svojom mieste. Ale dovoľte mi potvrdiť, keďže som bol vyzvaný, ako 

členovi dozornej rady, že tieto informácie, ktoré pán Filipko prečítal, povedal, odzneli v 

takom znení aj na dozornej rade, boli jednohlasne odhlasované, za čo som hlasovala aj 

ja, teda súhlasím s týmito informáciami. Čo sa týka časovej osi, táto informácia 

nemohla byť skôr podaná, pretože verejné vypočutie, ktoré bolo 18., na ktorom som sa 

zúčastnil aj ja a môj pohľad je taký istý na vec, že nebolo jednoznačne, nebolo 

transparentné z môjho pohľadu, čo sa týka otázok členov komisií. To bolo dosť tak 

účelovo mierené niektoré otázky, ktoré už tu boli povedané. Teda 18.2. bolo verejné 

vypočutie, 19.2. sme dostali všetci poslanci e-mailom informáciu o výsledku 
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výberového konania, v ten istý deň 19.2. poobedňajších hodinách sme mali dozornú 

radu, na ktorej odzneli informácie, ktoré tu boli prezentované, kde jednohlasne aj s 

odborármi tieto informácie boli schválené. 20.2. ráno už sme boli spoločne na tomto 

zastupiteľstve. Čiže ozaj nebolo možné túto informáciu poskytnúť skôr. Na čo však by 

som rád upriamil pozornosť, členovia, resp. zástupcovia odborov vzniesli námietku, že 

neboli akceptované ich požiadavky a ako všetci traja v prezentácii 18.2. odprezentovali, 

že pohoda a spokojnosť zamestnancov by mala byť na 1. mieste, aj dnes sme to počuli, 

ak chceme, aby firma dobre bežala, myslím, že by sme mali vypočuť aj zástupcov 

zamestnancov teda odborárov. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, s faktickou pán poslanec Burdiga. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ešte by som rád doplnil pána Saxu, že taktiež 

považujem za povinnosť vyjadriť môj postoj k účastníkom výberového konania. Ja 

nemám nič voči pánovi Oberučovi, ani voči ďalším účastníkom konania. Naozaj toto 

nie je o ňom. Bola povinnosť akcionára zabezpečiť transparentné výberové konanie. 

Žiaľ vzhľadom k tomu, čo som už hovoril, že nemali rovnosť šancí, nie je možné v 

žiadnom prípade hovoriť o tom, že to konanie bolo netransparentné. Čiže ak sa má 

niekto ospravedlniť pánovi Oberučovi, tak sedí za predsedníckym stolom. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: S faktickou pán poslanec Grega. 

 

p. Grega, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja som tu už 5. volebné obdobie po sebe a 

priznám sa, že volili sme X riaditeľov rôznych podnikov a rôznych organizácií, ale no 

také niečo som nezažil. Ja si kladiem otázku, čo to je vlastne hľadám, hanbím sa za to 

mnohokrát a myslím si, že naozaj sa treba zamyslieť a robiť niečo pre to, aby sme 

nielen rozprávali, ale aby sme tak aj konali. To znamená, aby to tu naozaj začalo 

fungovať, aby sme nerozprávali len o transparentnosti, ale aby sme tak konali, lebo 

viete, ľudia nie sú slepí. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, nasleduje pán poslanec Špak. Pán poslanec 

Špak, nech sa páči. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Svietim? Tam som, ďakujem pekne. Až mi to vypadlo, ale poviem to 

asi tým pádom jednoduchšie. Pán Filipko, vy ste napadli transparentnosť celého tohto 

konania a tak ako som už povedal, napadli ste všetkých kvázi svojich najbližších, ale 

jedna jediná vec mi tam rezonuje ukrutne, že vy ste tým pádom sa menovali do toho 

najtransparentnejšieho a dokázali ste vybrať toho správneho kandidáta, ktorého máme 

dnes voliť. To znamená, vy viete, kto bude najtransparentnejší a ja mu mám dať dnes 

hlas. Takže dozorná rada je tá správna, ktorá dnes určí, kto má byť menovaný? Toto 

jediné mi na tom nevyhovuje a ja som dnes zdržím a vôbec celkovo tohto chaosu, čo ste 

tu doniesli pán Filipko, sa dnes zdržím.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, s faktickou pán poslanec Burdiga. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán Špak, aj keď to bolo adresované na pána 

Filipka, ale keďže ste hovoril o dozornej rade, nikto nemá patent na rozum a určite ani 

žiaden člen dozornej rady. Žiaľ, tým, že došlo k nerovnosti šancí a k netransparentnému 

výberovému konaniu, sme boli postavení my poslanci, ale aj my členovia dozornej rady 

pred tento fakt. A alternatíva, ktorá momentálne pripadá do úvahy, je len generálny 
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riaditeľ Padyšák, ktorý túto funkciu zastáva. Teda žiaden patent na rozum dozornej 

rady, proste žiaľ, musíme sa tou situáciou nejako vysporiadať a jediná šanca je 

ponechať vo funkcii pána Padyšáka.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Bude nasledovať pán poslanec Karabin, ale ja si 

neodpustím jednu poznámku, že aj pán Majza má skúsenosti na to, aby naďalej riadil asi 

dopravný podnik. Poprosím teda, pán poslanec Karabin. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Chcem sa opýtať kolegovia, povie mi 

dnes niekto všetkých štrnástich kandidátov? Všetci štrnásti, ktorí boli, o ktorých sme sa 

my poslanci nedozvedeli. Viete, niečo tu sakramentsky smrdí. Netreba sa hrať na 

transparentné mesto, keď tak nekonám. Pán najtransparentnejší primátor sa správa 

niekedy naozaj ako poloboh Košíc a je plne zodpovedný za toto netransparentné 

výberové konanie. Pán primátor, máte maslo na hlave. Ale to maslo, viete, ono smrdí 

viacej ako h...o. Ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, vy ste tu dnes v športovom, ale 

poprosím vás, skúste sa zdržať takejto šatňovej terminológie. Poprosím pána riaditeľa, 

aby vám vysvetlil a a opätovne, pretože túto otázku sme tu už riešili, prečo nie sú všetci 

zverejnení. Nech sa páči, pán riaditeľ. 

 

p. Čop, riaditeľ MMK: Ďakujem za slovo. Jednoznačná otázka na to je GDPR, ktorá hovorí, 

že vlastne môžme zverejniť len uchádzačov, ktorí išli do verejného vystúpenia, zároveň 

v nadväznosti na tieto požiadavky a požiadavky, ktoré vzniesla aj dozorná rada, bol 

súčasťou výberového procesu zástupca dozornej rady a zároveň aj zástupca odborárov, 

ktorý sa zúčastnil aj na 1. fáze výberového konania, kde sa oboznámil so všetkými 

uchádzačmi, ktorí si podali prihlášky. Bolo ich 14 a oboznámil sa aj so skutočnosťami, 

prečo na osobné pohovory a na objasnenie detailov životopisov jednotlivých 

uchádzačov boli pozvaní len siedmy. Následne potom sa podieľal na týchto osobných 

pohovoroch komisie, ktorá odporučila pôvodne pred výberovú komisiu troch 

uchádzačov a následne pán, ktorý bol súčasťou alebo zástupca odborov dozornej rady, 

bol súčasťou aj výberovej komisie, ktorá vlastne realizovala neverejné a verejné 

vypočutie. Bolo to neštandardné, pretože doteraz všetky komisie tak, ako tu opakovane 

bolo spomenuté, boli rozdelené do dvoch fáz a bolo v rámci objektivity nastavené tak, 

aby ľudia alebo osoby, ktoré sa zúčastnili na 1. fáze pohovorov sa nekontaktovali s 

uchádzačmi v 2. fáze, aby neboli ovplyvnení skutočnosťami, ktoré počuli na 1. kole 

vypočutí uchádzačov, pretože tie sa mohli odlišovať od skutočnosti, ktoré si uchádzači 

pripravili do neverejného a verejného vypočutia. Preto bolo takéto pravidlo zavedené vo 

všetkých výberových konaniach, ktoré sme realizovali na riaditeľov mestských 

podnikov a príspevkových organizácií. Je pravda, že v nadväznosti na to, by som 

povedal, požiadavku dozornej rady, resp. predsedu dozornej rady, aby pán Horváth bol 

súčasťou výberovej komisie aj pre neverejné a verejné vypočutie, došlo k ústupku a 

v prípade, kde bola požiadavka, aby súčasťou výberovej komisie bol zástupca 

zamestnancov, resp. odborovej organizácie, keďže dopravný podnik má odborové 

organizácie, tak sa hľadal kompromis a pristúpilo sa na to, áno, tento zástupca bol aj v 

1. fáze aj v 2. fáze. Nebolo to štandardné, ale bola to požiadavka dozornej rady 

dopravného podniku. V tomto sme sa snažili vyjsť maximálne v ústrety. Zároveň chcem 

poukázať na to, že ako riaditeľ čítal som zápis z výberovej komisie neverejného, 

verejného vypočutia a nikde tam sa nenachádzajú žiadne takéto výhrady voči procesu a 

výberového konania. Čiže žiadny z členov výberovej komisie takéto pripomienky, 
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poznatky, náležitosti do zápisu neuviedol, áno, čiže z tohto hľadiska musím brať tak, že 

pre mňa je rozhodujúce to, čo uviedla komisia a tam sa žiadne takéto výhrady 

neuvádzajú. Pred pána primátora boli predložené potom vlastne odporúčania výberovej 

komisie, podľa ktorej sa následne pokračovalo. To je asi k tým základným informáciám, 

ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pán riaditeľ. S návrhom pán poslanec 

Karaffa. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ešte nás čaká cca 20 bodov a máme tu aj také 

body ako stratégia v TEHU, v bytovom podniku, riaditelia čakajú a sú tu aj iné body, ja 

si myslím, vidím, že ešte sú prihlásení ľudia, dám procedurálny návrh na ukončenie 

rozpravy. Tí, ktorí sú prihlásení dobehnú, ale aby sme sa posunuli ďalej, predsa len je 

piatok poobede, ďakujem. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Procedúralny návrh na ukončenie diskusie, nech sa 

páči, hlasujme. 

 

Hlasovanie č. 79 - za: 16, proti: 8, zdržali sa: 6 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: To znamená, tento procedurálny návrh prešiel. 

S faktickou na predrečníka pán poslanec Burdiga. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Čo sa týka vyjadrenia pána Čopa o tých 

členoch komisie, že nič neuviedli do zápisu, áno, síce neuviedli, ale prepáčte, riaditeľa 

dopravného podniku schvaľujeme my poslanci, my zabezpečujeme výkon 

akcionárskych práv, predpokladám a delegujeme to na pána primátora a teda doteraz 

sme o tom možnosť nemali diskutovať, to je vec jedna. Druhá vec, ktorú ste hovorili 

ohľadom GDPR atď. všetci sa nakoniec, aj , etický kódex schvaľujete práve kvôli tomu, 

aby sme vyhoveli Transparency International, ale vy ste predsa mali vedomosť o 

stanovisku z ich strany a teda, že povinnosťou vedenia mesta bolo zabezpečiť 

zverejnenie všetkých žiadostí o zaradenie do výberového konania, profesijných 

životopisov uchádzačov na webovom sídle mesta a to aspoň 30 dní pred konaním 

výberového konania. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne pán poslanec, pokiaľ viem je to 

odporúčanie Transparency, áno, to máte pravdu a nič nebráni tomu, aby člen a to 

hovorím ako predseda mnohých z týchto komisií, ktoré vybrali týchto riaditeľov, 

ktorých ste vo veľkej väčšine, až na jednu výnimku, doteraz schválili. Každý jeden člen 

mal možnosť uviesť do zápisu a ak má pochybnosti, aj povinnosť a stalo sa to tak v 

niektorých výberoch tzn., ak to teraz člen a zástupca dozornej rady neurobil a prišiel sa 

posťažovať vám, tak ja tomu nerozumiem veľmi. Pán poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán námestník. Inak, keď je 

už tu aj prítomný pán primátor, myslím, že aj on môže viesť a to je úplne jedno, 

nechcem teraz podpichovať. Otázka. Má pán riaditeľ magistrátu vedomosť o 

výberovom konaní alebo niekto z vás alebo poprosíme pána Bubeníka ako predsedu, že 

by nám zodpovedal alebo ešte ďalšia otázka, je počet získaných hlasov tajný alebo vy to 

vôbec viete, boli tam označení nejakými písmenami? Lebo vidím, že zamestnancov 

bolo jeden, dva, tri, štyri, štyria zamestnanci, celkom sa stotožňujem s referát riadenia 
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obchodných spoločnosti aj vnútorných procesov, títo zamestnanci v poriadku, ale 

ostatných, čo majú spoločné s dopravou ani pánboh nevie, ale jediná otázka z tohto 

môjho výstupu. Viete mi povedať počet získaných hlasov? Keď nie, nie úplne budem 

rešpektovať, ani kričať nebudem.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Myslím si, že bude namieste, ak sa k tomu vyjadrí pán predseda 

komisie, pán Bubeník, čiže ak súhlasíte, ja mu dám slovo. Neviem či je tuná aj pani 

Valigurská z GDPR, aby vysvetlila, že niekedy aj Transparency international celkom 

nemusí mať úplne stanovisko v súlade so zákonom a prečo je tam problém, ale na tú 

vašu otázku, ešte zodpovie aj pán riaditeľ, ktorý hovorí, ktorý vám povie, asi aké boli 

pravidlá, ktoré sme nastavovali ešte niekedy pred šiestimi, siedmimi, ôsmimi mesiacmi, 

keď boli úplne 1. verejné vypočutia, kde komisia, my netušíme ako komisia hlasovala, 

vyberajú si z obálok písmenká, na základe týchto písmeniek vypisujú formulár a my 

nemáme, my nevieme a tam zároveň si treba uvedomiť, že tým pádom aj keby som 

naskočil na vašu rétoriku, teraz nemyslím vás pán poslanec, ale všeobecne poslancov 

niektorých, že by sme mali tú silu ovplyvňovať poslancov, pardon zamestnancov z 

pozície riadenia mesta, my nevieme kto mal obálku A, kto mal B, C, D, kto vypisoval 

formulár v akom mene, čiže aj keby som teoreticky chcel ovplyvňovať, jednoducho ten 

zamestnanec keď to urobí po svojom, ja nemám páru, nemám predstavu, neviem to 

ovplyvniť, my sme sa naozaj snažili, aby to tak to bolo a mrzia ma tie slová, ktoré 

hovoria o netransparentnosti. Ja som sa snažil minimálne zapojiť do výberu, aby som 

nebol spájaný a nijakým spôsobom. Je tu pán Bubeník? Nech sa páči, čiže pán Bubeník 

bol zároveň predsedom výberovej komisie, prosím povedzte nám koľko bolo členov, 

ešte raz nech sa to dá dokopy a akým spôsobom veci fungovali. 

 

p. Bubeník, vedúci kancelárie primátora: Dobrý deň, vážení prítomní poslanci, vážení 

kolegovia, vážená verejnosť. Ja by som chcel byť veľmi stručný, pretože aby som 

nepovedal niečo, čo samozrejme sa ani nemá povedať, pán Filipko tu mal približne 20 

minút, bolo tam veľa domnienok, niektoré fakty, ja by som práve k tým faktom, chcel 

hovoriť. Pán Filipko ja som si to zapísal, ospravedlňujem sa, že budem čítať, budem 

veľmi krátky pán Djordjevič. Faktom je, že komisia, vy ste to spochybnili, že sa nepýtal 

každý, že by sa mal atď., faktom je, že v pravidlách bolo, že 10 minút na otázky 

komisie. Týchto 10 minút prešlo a keď ich prešlo, tak bola ešte 1 otázka a ja ako 

predseda som si ctil to, že v pravidlách máme, že 10 minút a tak som povedal že nie, 

čiže fakt je tento. Lebo potom by sa dalo spochybniť presne to isté naopak, keď sa 

budeme o  domnienkach baviť, že keby bola položená, tak by niekto mohol namietať, že 

bola položená proti pravidlám, to je 1. fakt. 2. nikto z členov výberovej komisie nepodal 

námietku, nikto, až teraz vy tu hovoríte, ja som bol predseda tej komisie. Pán Horváth, 

ktorého spomínate, tak mal iba takú malú poznámku na konci, že čo sa stane, keď sa 

nepodpíšem. Ja som povedal, vy to nechcete podpísať, je nejaký problém? No možno 

mi došlo pero. Toto je všetko. Podpísali to všetci, pani Slivenská to podpísala tuším na 

2. deň, neviem presne, pretože sa niekde ponáhľala, ale mám informáciu, že to 

podpísala. Čiže všetci členovia tej komisie, spolu so mnou a teda aj s pani Slivenskou, 

aj keď dodatočne podpísali, že všetko prebehlo v súlade s pravidlami, ktoré boli. Ale 

kľudne sa niečo pýtajte a ja vám rád na to odpoviem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ja by som len doplnil, že až po tom ako som na obed v stredu sa 

oboznámil so zápisnicou, vznikli pochybnosti o samotnej komisii. Pýtam sa, prečo 

komisiu nespochybnil nikto pred tým, položte si prosím kolegovia túto otázku. Čím nám 

nevyhovuje výherca alebo ten kandidát, ktorý obstál tejto výberovej komisii a môžem 
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vám z tejto komisii poskytnúť pár údajov, samozrejme, ja nevidím dotazníky, tie 

dotazníky vyzerajú tak, že tam je bodovací spôsob od myslím že zručnosti, a rôzne veci, 

že si kandidáti, teda tí v komisii bodujú a na záver sa určuje poradie. Poradie od 1 do 4, 

pretože boli 4 kandidáti, na 1. mieste obstál pán Ing. Jozef Oberuč, s tým, že z 7 člennej 

komisii, 5 členov komisií, pardon pozerám sa na prvé kolo teda neverejné. Toto je 

výsledok, OK, takže už tým , že boli tam len traja v tom výberovom tak sa išlo od 1 do 

3 pán Ing. Jozef Oberuč získal zo siedmich členov, 1, 2, 3, 4, 5 členov mu dalo známku 

1 najlepší, 1 člen mu dal známku 2 a iný člen 7. mu dal známku 3. Pán Padyšák dostal 2 

známky za 1 a 2 známky za 2 a 2 známky za 3 a pán Pavol Jendroľ získal dvojky, 

trojky, čiže my, ja vidím len člen komisie A, člen komisie B, člen komisie C, ja nevidím 

meno, neviem kto, neviem ako, čiže toľko vieme, ten člen ktorý a to neni podstatné, keď 

chcete si to pozrieť, dá sa z toho možno vydedukovať nejaká informácia, čiže moja 

otázka znie, prečo nikto nenamietal, na 2. strane ak vieme, že bolo 14 kandidátov a pri 

tom 1., 1. výberovom konaní bol a kandidát, bol aj v komisií člen, ktorý bol zároveň 

členom dozornej rady, má všetky životopisy k dispozícii, videl všetkých 14 kandidátov, 

tu nie je čo spochybňovať. Nemôžme hovoriť o tom, že ak by sa niečo skrývalo, videli 

to, videl to člen, ktorý je zamestnancom a zároveň členom dozornej rady Dopravného 

podniku. GDPR hovorí, že jednoducho, ak niekto aj spätne v tomto čase nás požiada, 

aby sme jeho dáta prestali zverejňovať, zákon nám to prikazuje a nemôžme jeho osobné 

údaje, vám ukázať. Na 2. strane členovia dozornej rady, členovia ich videli, pretože 

mali možnosť vidieť do zápisníc a do spisu ako takého. Ak sú otázky na pána Bubeníka, 

prosím cez faktickú skúste ešte v tejto chvíli, nech sa páči pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, neboli ste tu pán primátor tých 

19 minút.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nemusíte, ja som si to cez life prenos. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Stihli ste to vidieť? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Cez life prenos som si to pozrel, áno. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. To som rád, lebo to stálo za to a myslím si, že 

toľko obvinení a toľko dohadov na tú netransparentnosť tu bola, že a od pravej ruky, 

lebo jedna už vám odpadla minulý rok a teraz tá 2. úplne, že, to neviem či vôbec nájdu 

ju niekde, ale musím k tomu povedať to, že ako mne to fakt pripadá ako keby Brixi sa 

nazlostil na Rašiho, že mu nedal z remetovej misy, ale toto som nečakal od pán Filipka, 

ale ja vám dám 1 návrh, 1. možnosť je headhunters, nejakú nezávislú firmu, nech vám 

nájde odborníka a potom o ňom budeme hlasovať a 2. zoberte zodpovednosť na seba, 

povedzte koho chcete a dajte hlasovať, to bude demokracia. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Vo finále tú politickú zodpovednosť musím prevziať na seba ja a 

ja budem rešpektovať názor komisie, teda moje odporúčanie je, aby sme rešpektovali 

komisiu a víťaza, ktorý vzišiel z tohto výberového konania. Pán poslanec Karaffa, nech 

sa páči. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som len chcel doplniť, toto je faktická na 

pána primátora, ja by som len chcel doplniť, ja som pred niekoľkými mesiacmi tiež 

sedel v jednej výberovej komisii na riaditeľa mestských lesov a skutočne tam tie, taký 

dotazník, ktorý sme dostali, bol anonymný, boli tam len čísla a myslím písmená alebo 
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čísla neviem, čiže pokiaľ ide o to ovplyvňovanie, každý napísal do toho dotazníka a 

ohodnotil to ako, ako v podstate toho kandidáta ohodnotiť chcel, čiže z tohto pohľadu 

môžete mi veriť nemusíte, ale tam to ovplyvňovanie, čo v tom papieri bolo a následné 

zisťovanie kto, čo napísal to je v podstate nemožné, lebo tam to bolo anonymné takže, 

len toľko z mojej strany. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pani poslankyňa Iľaščíková. 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne, ja už len v krátkosti dokončím to čo som 

začala vtedy faktickou, určite aj tak kritika nebola myslená ako voči zamestnancom 

osobne, nikto určite nechce spochybňovať ich osoby a ani ich hlasovanie, čo sa týka tej 

neúcty, tak ja si myslím to, čo tu bolo povedané, je dosť závažné ako sa hovorí bez vetra 

sa ani lístok nepohne a myslím, že toto bolo riadneho kalibru a neviem, či sa to dá len 

tak jednoducho vysvetliť ako to alebo dôvodiť ako to vy dôvodíte. Chcem sa opýtať, čo 

sa stane, ak nevezmeme kandidáta, ktorého nám vy odporúčate ale uprednostníme 

kandidáta, ktorý skončil neviem, na ktorom mieste ale bol medzi tými troma 

kandidátmi, ktorí postúpili do toho užšieho výberu, ja som za procedurálny návrh a  

budem takto aj hlasovať, ktorý predložil pán Filipko, myslím si asi že tuná sme väčšina, 

ktorá s týmto súhlasí. Pán Padyšák je už niekoľko mesiacov vo funkcii, pozná situáciu v 

dopravnom podniku, nemyslím si, že na ten krátky čas do ďalších volieb, pokiaľ príde 

tu nejaký nový človek, ktorý sa, pokiaľ sa oboznámi opäť so situáciou, možno že prejdú 

pár mesiacov, možno rok a máme tu o chvíľočku voľby. Tak isto sa vás chcem opýtať, 

bez ohľadu na to, čo odporučila komisia, predložte nám napr. váš názor alebo váš návrh 

a tiež si myslím, že takto to bude transparentnejšie a my sa buď s tým stotožníme alebo 

sa s tým nestotožníme. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, môj návrh odznel, keď sa na to opýtal pán 

poslanec Djordjevič, ja rešpektujem komisiu a treba si uvedomiť, ak nechceme 

rešpektovať výberové konania, ktoré sú verejné a zbytočne spochybňovať aké otázky 

padli, pretože ich môže povedať verejnosť, či už ide zvnútra alebo zvonku jednoducho 

bolo to otvorené, to znamená pozná  mohol vstúpiť do tohto procesu, čiže ak začneme 

spochybňovať, tak bude to mať niekoľko efektov, 1. nebudú sa nám do súťaže 

prihlasovať ľudia, lebo nám nebudú dôverovať, že majú možnosť vyhrať tí najlepší a 

istým spôsobom vydávame aj signál ako mesto, že nechceme niektoré veci rešpektovať. 

Ja som tu nezapočul ani 1 relevantný dôvod, ktorý by hovoril o tom, relevantný, lebo 

rozprávať môžeme veľa, ale relevantný dôvod, ktorý by povedal, že tento výber bol 

nejakým spôsobom netransparentný alebo spochybňovaný. To, čo tu bolo povedané, ja 

sa s tým nemôžem stotožniť, pretože všetko sa dalo urobiť v procese, v procese sa 

mohlo spochybniť, zápisnica mohla byť spochybnená, kandidáti teda členovia komisie 

nepovedali ani raz, že s niečím nesúhlasia, nedali námietku a všetko sa spustilo potom 

ako som na obed v stredu oznámil víťaza. Dokonca sa o tom napísalo až príliš veľa. 

Nemôžme fungovať tak, že ak vnútorne nám niečo nevyhovuje, tak jednoducho budeme 

vysielať takýto signál. Majú vyhrávať najlepší, to bolo moje heslo, aj predvolebné, ja 

som nijakým spôsobom nezasahoval, nezúčastňoval som sa, jediné, čo som urobil vždy, 

v rámci všetkých výberových konaní, som prišiel ráno pozdraviť komisiu alebo resp. na, 

do verejnej časti, som im podal ruku a išiel som preč, to je celé. Nech sa páči pán 

poslanec Špak, pán poslanec Jakubov, pani poslankyňa Iľaščíková. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pani poslankyňa Iľaščíková so všetkou úctou, ale 

musím vás upozorniť na jednu vec, niekto sa tu snaží rozdať karty ešte raz a ešte raz a 
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ešte raz, a keď vyjde konečne, tak vtedy bude ticho, takže fakt skúsme ešte hlbšie 

konšpirovať a uvedomiť si jednu vec, vôbec nemám nič proti Padyšákovi, mne to je 

jedno, s tým človekom 2-krát som si ruku podal, nepoznám ho a toho pána Oberuča už 

vôbec nie, ale uvedomme si jednu vec. Prečo človek, ktorý toto všetko vie a má 19 

minútový príhovor, čuší až do tejto sekundy alebo čaká ako dopadne výberové konanie. 

Tzn., že keby to výberko dopadlo tak jak treba, tak je ticho, lebo pán Padyšák vyhral? 

Toto je tá základná otázka, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec Jakubov, faktická. 

 

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

kolegyňa Iľaščíková, výberová komisia má právo odporúčať, primátor má právo 

predložiť, poslanci majú právo si urobiť svoj názor a hlasovať podľa svojho vedomia, 

presvedčenia a svedomia. Máme tu 2 návrhy základný, ktorý nám podalo mesto, 

predložil pán primátor a máme ďalší poslanecký, z úst pána kolegu Filipka. To je 

všetko. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Iľaščíková, nech sa páči. 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Pán primátor ja na vás budem reagovať, áno vysielame veľmi 

zlý signál, pre verejnosť a možnože pre budúce výberové konania kandidátov, ktorí by 

sa chceli prihlásiť do týchto výberových konaní, ale nie je to spôsobené nami, 

poslancami, ale myslím, že je to spôsobené vami, pretože vy ste tí, ktorí riadite komisiu 

a ktorý ste riadili celý proces vlastne toho výberového konania. To čo tu povedal pán 

Filipko, povedal to za celú dozornú radu, pokiaľ som to takto dobre pochopila a to už je 

tiež dosť vážny signál, že niečo nie je v poriadku a pán Filipko myslím, že jasne 

vysvetlil to, prečo to nemohlo skôr povedať, bol viazaný mlčanlivosťou, aspoň takto to 

prezentoval, ak je to inak, tak poprosím potom vysvetlenie, že prečo to nemohlo byť 

skôr povedané. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, viete ja som to, sa už myslím vyjadril pred pár 

mesiacmi, my naozaj budeme ťahať z klobúka kandidátov dovtedy, dokiaľ to nebude 

ten, ktorý bude sympatický a 1 vážna poznámka. Hľadáte spôsob niektorí kolegovia ako 

spochybniť tento výber, padlo tu niekoľko veľmi vážnych obvinení. Jedným z tých 

najvážnejších obvinení, ktoré keď som počúval príhovor člena dozornej rady bolo, že 1 

z kandidátov zneužil informácie, pardon opravte ma, v slovách, využil, použil 

informácie z interného prostredia, ktoré nemohol mať. Vie nám vysvetliť komisia, o 

ktorú informáciu ide? Dobre, čiže sa jedná o tú dĺžku, počet autobusov, dĺžky nie sú 

také, a vy si myslíte, že ten kandidát v rámci možno vášho názoru, že bola vynesená 

nejaká informácia, či už z dopravného podniku alebo z mesta, ju použil asi tak som to 

pochopil, správne hovorím. Dobre, lebo ak je to tak, ja som si pozrel príspevky 

kandidátov a ak rozprávame o autobusoch, tak pán Oberuč, ak chceme rozprávať 

konkrétne o ňom, použil správne údaje a použil ich na základe toho, čo vám povie pán 

riaditeľ a je verejne prístupná informácia. Nech sa páči, pán riaditeľ.  

 

p. Čop, riaditeľ MMK: V rámci stretnutia dozornej rady padla otázka, skadiaľ mohol mať 

príslušný uchádzač niektoré informácie, vzhľadom na to, že som tou otázkou bol 

v stredu výrazne zaskočený, nedokázal som na ňu odpovedať a následne, keď som sa 

vrátil a hľadali sme alebo rozmýšľal som nad tým, čo sa stalo, tak jednoznačne musím 

povedať, že na meste, ja,  primátor celé vedenie opakujeme, že je nevyhnutná obnova a 
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to verejne opakujeme, že nevyhnutná obnova vozového parku, bavíme sa o tom, že 

minimálne 10 % ročne by sme mali obnovovať, áno, opakovane hovoríme o akej sume 

sa bavíme, ale aby som išiel konkrétnejšie, bol som svojimi kolegami upozornený, že na 

júnovom zastupiteľstve bola prezentovaná stratégia Dopravného podniku, tam sa o 

všetkých týchto skutočnostiach hovorí, tam je to prezentované a tam je slide, ktorý 

hovorí obnova vozového parku autobusov áno a tam je, tam sú vlastne dané stavy a 

dané skutočnosti áno, čo sa týka týchto záležitostí a hovorí sa aj o dĺžkach autobusov, 

čiže áno bavíme sa tuná o počtoch, ktoré sú tak isto tuná na uvedené. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bol to materiál, ktorý sa týkal Dopravného podniku v rámci 

zmeny tarify, kde sme hovorili o tom, že nielen zvyšovať cenu občanom mesta, ale 

mesto Košice, júnové zastupiteľstvo, je to obdobie, keď sme hovorili o tarife a bola tu 

prezentácia, že aj mesto Košice chce prispieť niekoľkými miliónmi do Dopravného 

podniku a ako chceme s peniazmi naložiť v rámci obnovy, čiže jedno vážne obvinenie, 

ktoré verím že sme vyvrátili a možno takto pokračovať bod po bode, jednoducho 

tendenčne sa hľadá spôsob ako diskvalifikovať výhercu, prosíme nerobme to, lebo 

mohol by som aj ja začať diskvalifikovať tých, ktorí použili interné informácie a 

nerobím to. Keď ste videli prezentácie, mali by ste si urobiť názor. Nech sa páči pani 

poslankyňa Iľaščíkova s faktickou. 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja napr. svojou kritikou vôbec som 

nemyslela na diskvalifikáciu pána kandidáta, ktorý bol odporúčaný komisiou, myslím, 

že nikto z nás. Ja osobne nepoznám tohto pána, takže nie je pravda to, čo hovoríte, že sa 

snažíme spochybniť výber komisie, nie. Je to presne o tom, čo tu bolo odznené a bolo tu 

povedané od pána Filipka, bolo, stotožnila sa s tým celá dozorná rada, niektorí poslanci, 

čiže o tom my hovoríme, to, čo tu bolo povedané, boli naznačené nejaké pochybenia, 

netransparentnosť, nebudem ďalej pokračovať, čiže o tom to je, čiže aké potom, aký 

signál dáme, aké to je výberové konanie. Hej ja napr., ja osobne sa neviem rozhodnúť, 

ja radšej budem hlasovať za zotrvanie súčasného povereného generálneho riaditeľa 

Dopravného podniku. Čiže nám nepodsúvajte pán primátor slová, že hľadáme možnosť 

ako spochybniť kandidáta. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ja sa vám snažím vyvrátiť vaše argumenty, že nevideli sa 

kandidáti, videli, boli, boli zverejnené v komisii a boli tam aj ľudia z podniku, ak sa 

hovorí, že niekto niečo zneužil, ukazujem vám, že nezneužil, len tak dokážem proti 

týmto tvrdeniam bojovať, že vám ich budem postupne vyvracať a keď ani po tomto 

nechcete vidieť, že som vám tie argumenty vyvrátil, tak ja už si potom robím tiež svoj 

názor a začína byť pre mňa veľmi kritický. Nech sa páči, pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ak ho dnes zvolíme, už nebude poverený, už sme 

dali dôveru, to je jeden fakt, hocikoho dnes zvolíme bude už riaditeľom. Ale jednu vec 

chcem povedať, to nie my sme a my sa snažíme, pán Filipko naozaj definitívne 

diskvalifikoval toto, čo tu dnes predviedol, celé vaše transparentné konanie, a preto ja sa 

zdržím, prinajhoršom vytiahnem kartu, aby som vám to kvórum nechal. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták, faktická. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, ja len chcem fakticky 

poznamenať jednu vec, prečo celý tento spor vznikol. Ja som už pred troma mesiacmi 

nesúhlasil s tým, ako celé tie výberové konania prebiehajú, ja som tvrdil, že nie sú 
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podľa mňa transparentné a najväčší problém bol ten ktorý som vtedy hovoril, že toto 

vedenie nekomunikovalo s poslancami o tom, aby sa s poslancami vôbec bavilo na 

tému, ako si predstavujete tieto výberové konanie, aká odborná zostava komisií má byť, 

čiže vlastne sa tvoril nejaký proces, ktorý boli vaše podmienky, vaše výberové konania 

a teraz sa divíte, že poslanci s tým nie sú stotožnení a víťazstvo pána Kizeka, ktorý 

prešiel cez obidve komisie a nespĺňal kritériá, bolo len čerešničkou na torte, kedy 

poslanci začali vlastne uvažovať nad tým, že asi tu niečo nie je v poriadku, preto je ten 

rozkol, pretože vedenie nekomunikuje s poslancami, ignoruje ich a nie sú 

odkomunikované, mnohé veci. Toto je výsledok a tu narazila kosa na kameň a hlasovať 

o víťazovi, o ktorom sa dozvedel ani nie 24 hodín pred hlasovaním, ako, nehnevajte sa 

na mňa. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán Oberuč poprosil pána riaditeľa, či by mohol 

vysvetliť, z kadiaľ čerpal tieto veci, aby mohol nejakým spôsobom zareagovať na 

obvinenia. Okej. Mal slovo predtým, tak možno, jednáme o tomto pánovi tak, ako, ak sa 

chcel obrániť a padlo niečo. Navrhujem hlasovať o tom či môže pán Oberuč vystúpiť a  

obhájiť svoj názor, svoje meno možno. 

 

Hlasovanie č. 80 -  za: 23, proti: 3, zdržali sa: 2 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán Oberuč, tento návrh bol prijatý, môžete 

pokračovať. Áno môžete, nech sa páči. 

 

p. Oberuč, úspešný kandidát na generálneho riaditeľa DPMK: Ďakujem pekne, vážené dámy, 

vážení páni, som tu, tá  otázka podľa mňa smeruje od všetkých vás ku mne a ja vám 

teraz môžem prehlásiť, že na prípravu stratégie, ktorú som spracovával, som použil len 

verejne prístupné informácie a som prekvapený z toho, že to, že sa snažím o tej firme, 

kde by som chcel robiť najvyššiu pozíciu zistiť, čo najviacej, že toto môže niekomu 

vadiť. Ja som si naštudoval, naučil som sa celú  výročnú správu, stanovy spoločnosti, ja 

som si preštudoval výročné správy bratislavského Dopravného podniku, brnenského, 

pražského a plzenského. Preštudoval som si celú stratégiu rozvoja dopravy a 

dopravných stavieb mesta Košice, prečítal som si minimálne 40 článkov spätne do roku 

2014, 2013, ktoré sa týkajú, toto boli zdroje mojich informácií, len toľko som chcel k 

tomu povedať, ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, že ste boli taký praktický. Nech sa páči pán 

poslanec Jakubov a pán poslanec Karabin. 

 

p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán inžinier Oberuč, toto nie je o vás, vy sa 

nepotrebujete vyviňovať. Tu bolo spochybnené alebo spochybnená forma výberového 

konania a kvôli tomu poslanci sa majú rozhodnúť ako budeme postupovať ďalej, takže 

ja osobne vás vidím pravdepodobne dnes prvýkrát v živote, takže vôbec 

nespochybňujeme vašu prípravu, ani to, čo ste nám chceli odprezentovať a povedať, ale 

spochybňujeme niečo iné na základe vyjadrenia všetkých členov dozornej rady 

Dopravného podniku, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin, nech sa páči. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, takže moja reakcia je na pána 

Oberuča k dnešnej prezentácii, nie tomuto vstupu ale k 1. vstupu, myslím že to je k veci, 
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keďže sa tu bol prezentovať. Pán Oberuč spomínal, že cestovanie je súčasťou, že 

cestovanie MHD je súčasťou mestského štýlu, ja s tým nesúhlasím, cestovanie MHD 

bude súčasťou mestského štýlu, cestovanie dnešné MHD je skôr adrenalínovým 

športom, tieto ja zbožňujem páni, ak nestihnem u mňa autobus, ďalší mi ide o jednu 

hodinu, za tú hodinu si zohrejem obed, dobehnem nemusím využiť MHD. Hovoríte pán 

Oberuč o smart riešeniach a aplikáciách, ja som to pozorne počúval váš príspevok, ktorý 

tu bol. Ja plne s vami súhlasím, že to využívajú ľudia, ktorí majú 14-26 rokov a chceme 

túto MHD posunúť niekam ďalej. Problém je ale v tom, že ale táto skupinka má práve 

zľavnené cestovné, my nemôžme stavať na tom, že MHD bude riešiť len, seniorov a 

mladých ľudí, nosným prvkom MHD majú byť ľudia v produktívnom veku, aby 

nechodili autami. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Váš diskusný príspevok v rámci faktickej je dokončený, nech sa 

páči, pán poslanec Rovinský. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Idem ja? Dobre, takže ako ten východoslovenskej žart hovorí, že 

Google „šicko zná“, tak som sa pozrel do Googlu, že čo mi povie na transparentnosť, 

lebo som sa strácal v tej diskusii, tu všetci hovoria, že to nebolo transparentné a keby to 

nebolo transparentné, tak by ste o tom nič nevedeli, práveže to bolo transparentné, 

všetko bolo vidieť, my môžeme namietať, že povedzme niektoré veci boli spackané 

dobre, ale nemôžme, to nehovorím, že boli, ale nemôžme namietať, že to nebolo 

transparentné. Však sme sa dívali cez.., videli sme komisiu, videli sme ľudí, mali sme 

dopredu možnosť povedať, aké budú pravidlá. Namietal niekto voči výberovým tým 

komisiám? Povedal niekto, toto je posledný výber zo všetkých, ale ja neviem o tom, že 

by bola jedna, jediná námietka. Prosím, možno bola tam, neviem, ja neviem, môžem 

nevedieť. Viete pani poslankyňa Iľaščíková hovorí, že bez vetra sa ani lístok nepohne, 

tak ja dám  druhú. Je jeden taký výraz pekný, v češtine to pekne znie, že vrteti psem, 

jako ten vocas psem, vrtel, tak tu si tak pripadám. Aká bola úloha dozornej rady, my 

sme mohli povedať v pravidlách, že a všetko nakoniec zhrnie dozorná rada a povie toto 

je to najfajnovejšie. Ale to tam nebolo, ja neviem o tom, že by dozorná rada mala právo 

spochybňovať, mala právo rozhodovať o tom, kto bol lepší. Ja neviem, že nemusím sa 

dívať na to ako to všetko prebiehalo, ale keď nie sú ku tým procedúram, ku jednotlivým 

momentom žiadne podstatné výhrady, ja si myslím, že nie je o čom hovoriť, lebo potom 

skutočne môžeme dojsť do takého stavu, že budeme dovtedy namietať, kým nevyjde ten 

môj kandidát. Viete keď človek hodí mincou, lebo sa niekedy hovorí, že keď sa nevieš 

rozhodnúť hoď si mincou a hovorí, keď tá minca bude padať dole, tak vtedy si spomeň 

na to, že ktorú stranu by si tam chcel mať. A to je to správne a my keď sme nedospeli k 

tomu riešeniu, ktoré sme chceli, môžeme byť nešťastný, že to tak nevyšlo. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský vyčerpali ste svoj príspevok, tým, že ste, 

tak nech sa páči pani poslankyňa Slivenská. 

 

p. Slivenská, poslankyňa MZ: Vážení kolegovia, pán primátor úprimne mi je zle z toho, čo sa 

tu deje. Bola som vo výberovej komisii, hlasovala som podľa najlepšieho vedomia 

a svedomia, obaja kandidáti aj pán Oberuč, aj pán Padyšák boli kvalitní ľudia, úprimne 

mi je ľúto najmä ich dvoch, lebo toto, čo sa tu dnes deje, klobúk dole že, že toto ustoja, 

obaja. A z toho, čo tu bolo povedané mi vychádza len jedno. Návrh pána Filipka je pán 

Padyšák, váš návrh pán primátor je pán Oberuč. Ja som ochotná podporiť toho 

kandidáta, ktorého si vyberiete vy. Lebo to, čo považujem za dôležité pri riaditeľovi 

mestského podniku je, aby dokázal spolupracovať a komunikovať s pánom primátorom, 
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lebo nie pán Filipko bude komunikovať s riaditeľom mestského podniku, ale vy. Preto 

vás vyzývam pán primátor, otvorene povedzte, s ktorým z týchto dvoch kandidátov, si 

viete predstaviť spoluprácu a ja zaňho budem hlasovať. Budem ešte citovať, pred 

chvíľkou, presne pred dvoma minútami mi prišiel mail od jedného obyvateľa. Citujem: 

,,Ahoj Zuzka, chcel som sa prihlásiť do tohto výberového konania, ale keď sledujem 

túto frašku, čo sa teraz deje pri DPMK, tak vážne zvažujem, či to bude stáť za to, 

investovať do prípravy svoj čas a energiu a potom nedajbože, zažiť niečo také.“ 

Vysmievame sa momentálne tým, ktorí sa pripravili do tohto výberového konania. Je to, 

naozaj je to neslýchané a tak ako som povedala pán primátor, tak vás poprosím, aby ste 

sa k tomu vyjadrili, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ja som sa vyjadril ale ešte to zopakujem, nech sa 

páči pán poslanec Burdiga. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja ešte k pánovi Rovinskému, či dozorná rada 

má právo spochybňovať kto je lepší alebo horší, samozrejme, že nemá preboha a nikdy 

sme to ani nepovedali. K tej transparentnosti, ktorú ste vlastne, o ktorej ste hovoril, aby 

sme ich hovoriť o tom, že je akejkoľvek výberové konanie transparentné, jeho 

základným predpokladom je rovnosť šancí kandidátov. Toto bolo evidentne 

spochybnené, opakovane vo viacerých veciach, ktoré sme prebrali aj na dozornej rade 

a o tom tu rozprávame. Nejde tu len o nápadnú podobnosť prezentácií, ide tu aj o proces 

kreovania samotnej výberovej komisie, jej činnosti atď., pán Filipko to komunikoval, 

čiže ešte raz. Ak je nerovnosť šancí kandidátov, tak to konanie nemôže byť 

transparentné. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Jakubov, nech sa páči. 

 

p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor, ale hlasovať 

pani kolegyňa možno, až dobehne diskusia. Ja pán Rovinský poviem len to, čo som 

povedal a ja som nikoho nenapadol ani  nespochybnil. Máme tu názory členov komisie 

Dopravného podniku, ktorí sú súčasne poslancami mesta, čiže majú právo povedať svoj 

názor, povedali svoj názor, ako, majú právo povedať svoj názor, každý 1 poslanec ako 

tu sedí z nás, má právo povedať svoj názor a rozhodnúť sa slobodne, znovu zopakujem, 

podľa svojho vedomia a svedomia. Odporúčanie komisie je odporúčanie, primátor 

predkladá návrh, my ho buď akceptujeme alebo akceptujeme proti návrh pána kolegu 

poslanca Filipka. Nehovorím nič viac, nič menej, ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán námestník. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, ja chcem 

poďakovať svojmu predrečníkovi pánovi Rovinskému, lebo je pravda, že, buďme radi, 

že tu nejaké výbery máme, pretože predchádzajúce nominácie sa tu diali bez výberov. 

Chcem povedať a nebolo vlastne, tým pádom ani o čom sa tuná rozprávať. Chcem len 

povedať kolegovia, nie sú vždycky zvýhodnení dočasní riaditelia? Pani námestníčka 

kládla na mnohých výberových konaniach, kde sme boli v komisii otázku, aj na verejnej 

aj na neverejnej časti. Čo sa vám za tých 6 mesiacov podarilo na tej pozícii? Nie je toto 

napr. diskriminačná otázka voči ostatným? Keď tuná pán Burdiga spomenul, že je to 

netransparentné, pretože boli zneužité informácie z interného prostredia a boli veľmi 

podobné tieto 2 prezentácie. Tzn. že, keď boli zneužité informácie z interného 

prostredia pri pánovi Oberučovi a sú tie prezentácie podobné, tak aj pán Padyšák mal 
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použité informácie z interného prostredia vo svojej prezentácii? Nie je toto zneužitie? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán riaditeľ mal ešte jednu informáciu, nech sa 

páči. 

 

p. Čop, riaditeľ MMK: Ešte ak môžem k tomu povedať, áno môžeme spochybňovať, alebo 

môžeme sa púšťať či mali všetci uchádzači rovnosť šancí, ak sa k tomuto takto 

postavíme, tak potom by sme museli tie kritéria nastaviť tak, že sa súčasný, 

predchádzajúci a poverení riaditelia nemôžu zúčastniť výberového konania ako to 

spravili v inom meste, ale obávam sa, že takýto luxus, si v rámci mesta, Slovenska, 

dovoliť nemôžme. Už teraz mnohí šikovní ľudia intenzívne, mali pochybnosti či vôbec 

má zmysel sa prihlasovať a odmietali sa prihlasovať do výberových konaní pretože, 

pretože neboli ochotní postupovať takúto tortúru a nie sú na to zvyknutí z komerčného 

prostredia. A vravím ako, áno môžeme sa o tom rozprávať že či bola rovnosť šancí, ale 

v tomto prípade rovnosť šancí bola v prospech niekoho iného. Aj v rámci potom 

prezentácie, keď to tak chceme počuť, boli tam boli tam použité informácie z interného 

prostredia, ja tomu chápem, hlava sa nedá vypnúť, keď je raz v tom podniku pracujem 

roky alebo mesiace v tomto prípade, áno, ale potom nehovorme a netlačme na tú 

rovnosť šancí, pretože tú rovnosť šancí sme v tomto prípade, ale aj v iných podnikoch, 

kde sa nám prihlásili, či už bývalí alebo dočasní riaditelia nedali všetkým, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Jakubov. 

 

p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, pán riaditeľ len 1 veta presne ako 

hovoríte, ak by sme chceli úplnú rovnosť šancí, tak vylúčime všetkých účastníkov 

procesov výberových konaní a všetkých bývalých riaditeľov dopravných podnikov, 

vôbec všetkých dopravných podnikov atď., atď. a ani tak by nebola úplne rovná šancí, 

to s vami súhlasím. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Tu už len na margo toho, čo 

povedal pán riaditeľ, veľmi zaujímavo v 90 % predchádzajúcich prípadoch vyhrali 

práve poverení riaditelia, ale to o tom potom, celkovo mám na tú transparentnosť názor, 

ale vzhľadom na pokročilý čas, nie je to nutné, o tom hovoriť. Myslím, že všelijaká je 

nálada, neviem dopredu si odhadnúť ako to všetko dopadne, názory sa rôznia, ale 

myslím si, že existuje spôsob, ako by sme vedeli alebo nie my, ale aj vy, vykorčuľovať 

z tejto situácie a keď sa vami vybraný alebo kandidát, o ktorom si vy hore myslíte, že je 

vhodný a neprejde náhodou po pozmeňováku pána Ing. Filipka, tak ho stále vieme a ja 

osobne možno podporím, nie že možno, podporím, v tom prípade aj do predstavenstva a 

mohol by byť aj tam prínosom. 1 člen sa vzdal koncom februára, ďalší člen sa môže 

vzdať aj dnes, keď to zváži, čiže je priestor na prínos tohto pána inžiniera Oberuča aj v 

tom prípade ak, ak by nebol zvolený. To len som vám dal tip na zváženie, lebo vízie a aj 

prezentácia neboli zlé a určite sa bude venovať problematike Dopravného podniku viac 

ako pán Gima. Takže to je len tip pre vás a každý samozrejme nech hlasuje, hlasovať za 

oboch sa nedá, teda dá sa, ale víťaz bude len jeden. Máte pravdu v minulosti boli 

určovaní, ale aj iní tam nie stále prešli a keď mali raz väčšinu mali, ale oni si vedeli 

udržať 4 roky tu väčšinu, vy ste sa po pol roku alebo roku rozhádali a dnes tu väčšinu 

nemáte, takže tu je výsledok toho, že vlastní, vlastné kluby sa vám rozpadli a vlastní 

členovia fungujúcich Košíc dávajú správy, možno z dôvodu poverenia z dozornej rady 
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a možno z vlastnej iniciatívy. Takže treba sa pozrieť aj na tieto fakty a vyhodnotiť ich. 

Takže ja tu nebudem nikoho navádzať, každý nech hlasuje jak chce a mohli by sme 

pomaly k tomu pristúpiť. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták, nech sa páči. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, ja len poviem na záver, že je smutné, 

že táto debata tu je, ale tu je na stole preto, pretože vedenie mesta s poslancami 

nekomunikuje a tu je výsledok toho celého. To výsledok nekomunikácie pred 

výberovými konaniami, v celom procese atď., keby sme videli víťaza možno pred 

týždňom, dvoma, vieme sa na túto tému baviť, treba zmeniť spôsob komunikácie 

vedenia mesta s poslancami a možno to bude celkom inak vyzerať. Ja budem hlasovať 

za pána Padyšáka, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím diskusiu ukončujem. Poprosím, aby sa 

ešte všetci prezentovali, či sú všetci na svojich miestach, čiže urobme jednu prezentáciu, 

nech vidíme čísla a poprosím návrhovú komisiu, aby postupne čítala návrhy tak, ako 

boli v návrhovej komisii predložené. Ale svietili ste pán poslanec na červenú, mali ste 

tam ale 4 príspevky teraz neviem. OK. Navrhujem to urobiť takto kolegovia, lebo jedna 

vec je rokovací poriadok, druhá vec sú pravidlá. Dávam hlasovať o tom, aby pán 

Filipko mohol vystúpiť alebo nie, je to seriózne, je to spravodlivé, čiže návrh o tom, aby 

pán Filipko mohol vystúpiť, pretože vyčerpal svoje 4 príspevky, nemohol by, ale je 

spravodlivé o tom hlasovať. Nech sa páči, hlasujeme o tom, aby vystúpil pán poslanec 

Filipko, nech dáme zadosťučinenie aj rokovacom poriadku. 

 

Hlasovanie č. 81 - za: 32, proti: 1, zdržali sa: 2 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec, ale 3 minútky. 

 

p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem, budem veľmi stručný. Skutočne obdivujem, čo sa tu 

všetko vykonštruovalo voči tomu, čo som povedal. Prepáčte, ja nemám dôvod, aby som 

diskvalifikoval hociktorého z kandidátov, vážený pán Špak včera ráno o ôsmej som 

informoval mestskú radu o týchto veciach, skutočnostiach, mali viac ako 24 hodín sa na 

mňa pripraviť. Odzneli tam mnohé z tých vecí, čo som tu hovoril. Vážení, mestské 

zastupiteľstvo ma nedelegovalo do dozornej rady teda ma delegovalo do dozornej rady. 

Ja som postupoval na požiadanie dozornej rady na základe uznesenia dozornej rady, 

preto som vás informoval, ale ja budem konať podľa svojho najlepšieho vedomia 

svedomia. Ja som sa nestal poslancom mesta preto, aby som držal ústa a držal krok. Ja 

nebudem zakrývať oči nad vecami, ktoré sa mi nepáčia. Možno preto som tu 5 

volebných období. A ak sa preukáže, že Padyšák poruší zákon alebo vážne pochybí, ja 

sám navrhnem jeho odvolanie, lebo ani on nemá pardon. O rozdelení na prvú a druhú 

fázu výberového konania nás nikto pán riaditeľ neinformoval, dozorná rada bola 

vyzvaná by sme nominovali člena do výberovej komisie, my sme to urobili a preto som 

trval, aby pán Horváth ostal, lebo pre mňa výberovom konaní komisia končí vtedy, keď 

oznámi výsledok a nie prvú a druhú fázu. A čo sa týka zápisu pána Horvátha, áno 

skutočne máte pravdu a veľmi by som mu to aj vytýkal, to že dôrazne nežiadal, aby sa 

to zapísalo do zápisnice. Totiž pán Horváth bol jedným z troch, ktorí nemohli položiť 

svoje otázky v tom inkriminovanom kole, okrem neho to boli dvaja zamestnanci mesta. 

No viete si predstaviť, že dvaja zamestnanci mesta budú protestovať u svojho kolegu, 

lebo nemohli položiť otázku? On to povedal, ja som sa na to ešte raz výrazne spýtal 
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pána Horvátha. Povedal, že áno túto námietku vzniesol pred členmi komisie, ale keďže 

nikto na to nereflektoval tak netrval, lebo videl, že nemá podporu na tom, aby sa tu 

zapísalo do zápisnice. Toto je skutočnosť a povedal, že bolo ústnou dohodou, povedali 

si to v komisii, že každý z členov komisie bude mať jednu otázku na verejnom 

vypočutí. Mrzí ma hovorím, že organizačne to bolo nedobre urobené, lebo keď mal mať 

právo na jednu otázku, tak ju mal mať, a nie že bude môcť položiť potom ďalšiemu 

uchádzačovi. A prečo som o tom, pochybnosti prečo by neboli prezentované skôr. 

Priatelia však o 14. hodine v stredu bola zvolaná dozorná rada, no vtedy sme to 

rozobrali. A posledné. To čo ste povedali, že je zverejnené, no tak vážení omyl, pán 

Burdiga mi doniesol ten materiál, ktorý je zverejnený na webe a ktorý bol prezentovaný. 

Je tam uvedených, (počúvajte môžete ma stopnúť, keď chcete, dám to vonku 

novinárom) žiadosť na nákup 16 kusov 18 metrových autobusov, 4 kusy 12 metrových 

autobusov a 2 elektro busy a ja som túto informáciu nepočul z úst uchádzača, ja som 

počul tú informáciu 40 dlhých, 10 krátkych a 5 elektrobusov a to je informácia, ktorá je 

v materiály predstavenstva a v materiály vedenia mesta, ďakujem. Urobte si úsudok 

sami. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán riaditeľ sa chce k tomu vyjadriť, prepáčte mi, už sme, 

posúvame sa ale, keď sme sa dohodli. 

 

p. Čop, riaditeľ MMK: Musím sa aj ja tak isto vyjadriť, lebo tu sa hráme o číslach, áno a tu sú 

aj ďalšie čísla o ktorých hovoríme áno a to je, že dopravný podnik má 222 autobusov,  

bavíme sa o obnove cca 10 % z celkového počtu autobusov potrebných na výpravu, to 

je 20, 25 kusov ročne, áno, čiže to sú čísla ktoré, o tomto sa bavíme a to sú čísla, o 

ktorých my na meste  pravidelne hovoríme, pretože sme si ich osvojili a uvedomujeme 

si, že musíme tieto finančné prostriedky kumulovať, čiže toto ja vnímam ako verejne 

dostupnú informáciu. A s týmito číslami ja bežne pracujem a komunikujem. To sú veci 

na ktoré sa ma môžete kedykoľvek spýtať a tak to budem odpovedať, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, boli tu obvinenia jednej strany, druhej strany, 

každý mal právo povedať, nebudú faktické pripomienky, hlasovali sme o tom, že sa 

vyjadrí pán poslanec Filipko. Diskusia bola uzavretá pán Špak, so všetkou úctou, 

hlasovali sme o pánovi Filipkovi, handrkujeme sa tu o tom, či na slide, či zo slidu bolo 

možné odčítať nejaké čísla alebo nie, budeme reagovať na reakcie, nepohneme sa ďalej 

je 17:36, ale vyjadrili ste sa všetci, čiže. Sme uzmiernení s hlasovaním? Tak pán 

poslanec Špak ďakujem pekne, pán poslanec Filipko ďakujem pekne, ďakujem 

všetkým, aj keď sú emócie, nech sa pohneme ďalej. Poprosím návrhovú komisiu, aby 

predložila všetky postupné uznesenia, ktoré má k dispozícii.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. (pozn.: nepokoj v sále) 

Môžem vás poprosiť o pozornosť, aby ste potom vedeli, že za čo hlasujete?! Návrhová 

komisia obdržala 1 pozmeňujúci a doplňujúci návrh pána poslanca Filipka, ktorý znie: 

„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov schvaľuje 

v častí A) pôvodného textu za bodkočiarkou doplniť text v znení: „čím bolo splnené 

uznesenie číslo 9 zo dňa 10. decembra 2018“. V časti C) nahrádza text „Ing. Jozefa 

Oberuča“ nahradiť textom „Ing. Vladimíra Padyšáka“, v časti D) pôvodný text nahradiť 

textom: „určuje za generálneho riaditeľa spoločnosti Ing. Vladimíra Padyšáka“.“ Koniec 

návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Hlasujte o návrhu pána poslanca Filipka. 
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Hlasovanie č. 82 - za: 17, proti: 2, zdržali sa: 12  

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Nech sa páči pokračujte. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 písm. j) zákona č. 401/1990 Zb. o meste 

Košice v znení neskorších predpisov a § 12 písm. d) Štatútu mesta Košice a príslušných 

ustanovení Obchodného zákonníka v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta 

Košice ďalej podľa predloženého návrhu po A) berie na vedomie informáciu o výsledku 

výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa spoločnosti, ktoré bolo vyhlásené 

dňa 22. 10. 2019 a ďalej v zmysle schváleného pozmeňujúceho návrhu; po B) odvoláva 

z funkcie člena predstavenstva generálneho riaditeľa spoločnosti Ing. Vladimíra 

Padyšáka; po C) menuje do funkcie člena predstavenstva a toto je podľa schváleného 

pozmeňujúceho návrhu, čiže Ing. Vladimíra Padyšáka; po D) určuje, čiže po D 

odporúča v zmysle schváleného pozmeňujúceho návrhu... Pardon, čiže ešte raz, ešte raz 

celý návrh.  

„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov v 

obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, ďalej podľa predloženého 

návrhu rozhodlo po A) berie na vedomie informáciu o výsledku výberového konania na 

obsadenie funkcie riaditeľa spoločnosti, ktoré bolo vyhlásené dňa 22. októbra 2019 a 

ďalej v zmysle schváleného pozmeňujúceho návrhu. Po B) odvoláva z funkcie člena 

predstavenstva generálneho riaditeľa spoločnosti Ing. Vladimíra Padyšáka. Po C) 

menuje do funkcie člena predstavenstva podľa schváleného pozmeňujúceho návrhu čiže 

Vladimíra Padyšáka. Po D) určuje za generálneho riaditeľa spoločnosti Ing. Vladimíra 

Padyšáka. Po E) žiada po a) generálneho riaditeľa predložiť na rokovanie 

samosprávnych orgánov mesta Košice prepracovaný dokument Stratégia rozvoja 

podniku 2020 - 2023 ďalej podľa predloženého návrhu, po b) žiada generálneho 

riaditeľa predložiť na rokovanie... Kolegovia môžem, môžem to vysvetliť, je to 

pôvodný návrh, ale v zmysle schválených zmien. Kolega ma trošku poplietol, kolega 

Filipko mi do toho skočil, podľa písmená D) sa menil celý text z odporúča atď. na 

určuje. V tomto vznikol taký zmätok, tak poprosím vás, keď budete hučať vzadu, ja to 

nedočítam a budeme tu ďalších 10 minút čítať, takže teraz budem čítať ešte raz od 

začiatku, aby nevzniklo nejaké podozrenie.  

Návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 písm. j) 

zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 12 písm. d) 

Štatútu mesta Košice a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v obchodnej 

spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice a ďalej podľa predloženého návrhu 

rozhodlo: po A) berie na vedomie informáciu o výsledku výberového konania na 

obsadenie funkcie riaditeľa spoločnosti, ktoré bolo vyhlásené dňa 21. 10. 2019 a ďalej 

podľa pozmeňujúceho návrhu, schváleného pozmeňujúceho návrhu. Po B) odvoláva z 

funkcie člena predstavenstva generálneho riaditeľa spoločnosti Ing. Vladimíra 

Padyšáka. Po C) menuje do funkcie člena predstavenstva podľa schváleného 

pozmeňujúceho návrhu. Po D) určuje za generálneho riaditeľa spoločnosti Ing. 

Vladimíra Padyšáka. Po E) po a) žiada generálneho riaditeľa predložiť na rokovanie 

samosprávnych orgánov mesta Košice prepracovaný dokument stratégia rozvoja 

podniku 2020 až 2023 a ďalej podľa predloženého návrhu, po b) žiada generálneho 

riaditeľa predložiť na rokovanie samosprávnych orgánov mesta Košice informáciu, 

odpočet plnenia stratégie v termíne od menovania do funkcie vždy po ukončení každého 

pol roka.“ Koniec návrhu.  
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p. Polaček, primár mesta: Nevieme o čom hlasujeme. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Schválili sme pozmeňujúci návrh pána 

poslanca Filipka a teraz hlasujeme o pôvodnom návrhu v zmysle schváleného 

pozmeňujúceho návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Čo sa stane, ak budú poslanci za a čo sa stane ak budú proti. Nech 

sa páči, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 83 -  za: 22, proti: 2, zdržali sa: 9 

 

p. Polaček, primár mesta: Tento návrh prijatý bol. 

- - - 

 

Bod č. 14 

Zmena člena predstavenstva v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, 

akciová spoločnosť 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pristupujeme k bodu č. 14 Zmena člena predstavenstva 

v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice a. s.. Nech sa páči, myslím, že 

materiál vám bol predložený, otváram k nemu diskusiu Pán poslanec Burdiga. Tu len 

pripomínam, že, alebo nech sa páči pán poslanec Burdiga, už som vám dal slovo, sa 

ospravedlňujem. 

 

p. Burdiga, poslanec MZ: Tak nie že, už naposledy. Páni poslanci, poprosím vás, rád by som 

urobil vyhlásenie. Vyhlásenie poslanca o vzdaní sa mandátu poslanca MZ. Už viac ako 

pred rokom, už viac ako rok ubehol od komunálnych volieb, na základe ktorých som sa 

stal poslancom mesta Košice a Jaroslav Polaček jeho primátorom. Podporu ľudí si 

nesmierne vážim, no za ten čas som stratil nádej a presvedčenie o tom, že so súčasným 

vedením je možné realizovať zmeny v prospech nášho mesta. Kandidoval som z 

presvedčenia, že budeme veci reálne meniť a prinesieme výsledky, ktoré zlepšia život 

Košičanom. Mojou prioritou bolo vysporiadanie vzťahov so spoločnosťou EEI ako i 

zriadenie karanténnej stanice pre túlavé zvieratá. Snažil som sa o to už dávno predtým, 

než som zasadol do mestského parlamentu, keďže tu som však videl reálnejšie možnosti 

to dosiahnuť. Riešenia obidvoch tém som predložil už v 1. polovici minulého roka, s 

pochopením pána primátora sa však nestretli, iniciatívu sa namiesto spoločnej diskusie 

rozhodol prevziať do vlastných rúk a ja s preukázateľnými obštrukciami jednoducho 

nemôžem súhlasiť. Po dlhej a zrelej úvahe a z úcty k mojim voličom som sa na 

dnešnom zasadaní MZ vzdal všetkých svojich politických funkcií. So súčasným 

primátorom nedokážem priniesť mestu potrebné zmeny, ktoré som spolu s ním sľúbil 

Košičanom vo voľbách. Dovoľte, aby som vyššie uvedené ešte doplnil a oznámil, že 

týmto vyhlásením sa vzdávam mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 

vzdanie sa mandátu je účinné, ak je urobené ústne do zápisnice, čo sa práve stálo a 

doručím ho ihneď aj písomne. Ďakujem za prejavenú dôveru všetkým, ktorí mi dali svoj 

hlas, podporovali ma a budú aj naďalej. Ďakujem aj svojim najbližším kolegom za 

spoluprácu, vážim si to.   

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec Karabin, s faktickou. 
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p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán kolega Burdiga, prosím vás nedávajte ten 

papier, nesúhlasím stále s vami, ale ľudia vám dali mandát. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Nie, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: OK. Takže do diskusie sa nikto nehlási. Tým pádom ukončujem. 

Nech sa páči pán poslanec Strojný. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Chcel by som poďakovať pánovi Burdigovi za jeho doterajšiu prácu, 

ktorú si ja osobne veľmi vážim a veľmi ľúto, že nás opúšťa.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ak ste dnes pozorne počúvali, ja som sa 

niekoľkokrát pánovi poslancovi Burdigovi poďakoval, aj pri téme EEI, odviedol skvelú 

prácu a parlamentná alebo zastupiteľstvá proste sú aj o tom, že niekedy sa nemusíme 

zhodnúť a nie to o tom, aby sme možno takýmto spôsobom odchádzali z práce poslanca. 

Nemyslím si, že to je úplne  správne a je mi to ľúto, lebo aj pán poslanec vedel kriticky 

posunúť nás všetkých. Nakoľko nie je do diskusie nikto prihlásený tak ešte raz. 

Diskusia je uzavretá. Aha pardon, ja som myslel pán, ja som vás videl už v návrhovej 

komisii, sa ospravedlňujem, pán poslanec Filipko. Nech sa páči. 

 

p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Chcem sa opýtať vedenia mesta, či máte nejaký 

návrh za nominovanie do funkcie člena predstavenstva, lebo ak ukončíme diskusiu je 

nevhodné, aby sme vôbec hlasovali o takom uznesení. Ja si viem predstaviť napr. ak 

navrhne niekto pána Oberuča, aby sme oživili predstavenstvo, lebo odchodom pána 

Gimu sa vlastne podľa niektorých ľudí znemožnili alebo ohrozí fungovanie 

predstavenstva, bolo by vhodné, aby tam bol 3. človek. Čo sa týka pána Gimu, dovoľte 

mi ešte poznámkou. Riešili sme na dozornej rade pána Gimu, bol veľmi nevyhnutný, 

aby ostal do konca februára, žiaľ, aby ste počuli, pán Gima od decembra nebol v 

podniku a neprebral si ani poštu, ako sme sa dozvedeli, kvitujem od pána predsedu 

predstavenstva, informoval nás, že telefonicky komunikovali, čiže to je dobré, že nejakú 

prácu vykonal pre dopravný podnik, ale na predstavenstvách, na rokovaní 

predstavenstva sa nezúčastnil, čiže ja mu prajem z tejto pozície veľmi veľa úspechov, 

aby nemal toľko veľa práce, aby stíhal všetko robiť, veľa úspechov do ďalšej činnosti 

pánovi Gimovi. A ak máte teda návrh, prosím, predložte pán primátor, neuzatvárajte 

diskusiu, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič ste sa chceli prihlásiť. Dajte slovo 

pánovi Djordjevičovi, sa prihlásil. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Takže ja dávam ten návrh: Mestské zastupiteľstvo Košice podľa 

príslušných právnych predpisov schvaľuje (je to pán Jozef?) Ing. Jozefa Oberuča za 

člena predstavenstva v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice a. s.. 

 

p. Polaček, primátor mesta: S faktickou, pán poslanec Jakubov. 

 

p. Jakubov, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pán primátor, dámy a páni, je tu ešte 

prítomný vôbec pán neúspešný kandidát Ing. Oberuč, je ochotný ísť do takejto pozície, 

však už nerobme z toho absolútne divadlo. Tak ak je ochotný, prosím, nie je problém, 
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ale je možné, že nemá záujem na takúto pozíciu. Teraz chceme niekoho schváliť a ten 

nám príde a potom povie, že to neberie? Veď to neexistuje, nikdy sa nenominuje nikde 

človek bez jeho súhlasu a to myslím, že súhlasíte s tým, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Vyhlasujem 3 minútovú technickú prestávku, nech sa mu ozvú, zo 

zápisnice by mali mať jeho telefónne číslo, nech to skúsila, technicky overiť. Urobíme 

to tak. 

- - - prestávka - - - 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne prezentovaných je 18 poslancov, prosím tých 

ktorí ste sa neprezentovali urobte tak ešte. 19. Ešte prosím dvoch poslancov, aby sme 

mohli pokračovať. Ďakujem pekne. Prezentovaných je 21 poslancov, môžeme 

pokračovať v technicky prerušenom bode pod číslom 14, Zmena člena predstavenstva 

v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice. Sme v časti návrh na 

uznesenie, ktoré predložil, návrhová komisia nás oboznámi s návrhom, nech sa páči. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Pán poslanec Djordjevič doručil návrhovej komisii návrh na 

menovanie pána Ing. Jozefa Oberuča, do funkcie člena predstavenstva, takže by sme 

prešli... ešte pardon, tu ma kolegovia upozornili. Pán Oberuč podľa mojich informácií 

bol kontaktovaný, keďže sa už v sále nenachádza a teda vyjadril súhlas s nomináciou do 

funkcie člena predstavenstva, takže budeme... a teraz mi kolegovia povedali, že aj pán 

riaditeľ Padyšák s ním hovoril. Čiže budeme hlasovať o návrhu pána poslanca 

Djordjeviča, ktorý znie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných 

právnych predpisov v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, ďalej 

podľa predloženého návrhu... (Počúvate ma či budem čítať ešte raz? Tak teraz mi to tu 

povedali.) rozhodlo po A) berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena predstavenstva v 

obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice a. s. Ing. Jozefa Gimu ku dňu 29. 

februára 2020, po B) schvaľuje menovanie do funkcie člena predstavenstva ku dňu 1. 

marca 2020 Ing. Jozefa Oberuča, po C) ukladá predsedovi predstavenstva spoločnosti 

Dopravný podnik mesta Košice a. s. zabezpečiť zápis zmien v obchodnom registri.“ 

Koniec návrhu pána poslanca Djordjeviča. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujeme.  

 

Hlasovanie č. 84 - za: 20, proti: 0, zdržali sa: 6 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý.  

- - - 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bolo za mnou niekoľko poslancov, ktorí sa ma pýtali či vieme 

nájsť nejaký kompromis a dohodnúť sa ako dnes budeme rokovať, či ideme do omdletia 

a pán Rovinský možno nestihne Jasov v nedeľu alebo či si skúsime spoločne nájsť 

termín, kedy by sme pokračovali pripomínam, že o 2 týždne sú jarné prázdniny, čiže ak 

to máme urobiť v zmysle zákona, mali by sme to urobiť budúci týždeň. Je tu niekoľko 

poslancov, ktorí mi oznámili, je tu niekoľko poslancov, ktorí mi oznámili, že po 18., 

18:30, 19 postupne odídu. Je lepšie si to povedať dopredu ako potom sa prekvapení a 

nebudeme mať spoločný termín. Spýtam sa tak, koľkí poslanci, je nás 26 teraz, podľa 

všetkého, odídu do hodiny, možno by bolo zaujímavé vedieť. Ibaže aj tak sa nakoniec 

stane, niekedy na konci, že nás z 21 nebude a teda je lepšie sa dohodnúť s väčšinou, 

kedy sa stretneme nabudúce, ako potom prísť stretnúť sa a nikto nepríde, lebo budú mať 
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pracovné termíny kolegovia. Ako najstarší poslanec je tu pán poslanec Rovinský, ten 

nám povie svoj názor. Nech sa páči pán poslanec Rovinský. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Pozor, keď ukazuješ prstom na druhého, lebo 3 prsty ukazujú na 

teba. Za to jak dlho tu sedíme, môžeme všetci, každý jeden, čiže teraz hľadať dajakého 

obetného barana, nie dobre, to by nebolo to dobré riešenie. Ale ja skutočne si myslím, 

že vypnutie televízie by bol super krok. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec, nedozvedeli sme sa taký názor, 

ktorý by nás posunul. Chcem sa spýtať, je všeobecný súhlas, že ak sa to rozsype, tak 

piatok budúci  týždeň? Ja mám v štvrtok Úniu miest, v stredu som na K8. Na Jazere 

máte piatok? Štvrtok máte zastupiteľstvo na Jazere a dokonca máme tu ešte VZN čo je 

osobitný zreteľ, alebo teda, čo tu máme, 24 hlasov nás bude treba, predaje. Povedzte 

kľudne pán poslanec, hoc aj tak vás počuť. Áno, môžeme sa aj tak dnes dohodnúť, že čo 

sme neprerokovali, prerokujeme na najbližšom zastupiteľstve, takáto možnosť tu podľa 

mňa, podľa mňa je. Pán poslanec Lörinc. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Lenže bolo by dobre dať potom hlasovať, lebo takto od 

predsedníckeho pultu asi neurčíme, ja napr. som za to, že rokujme do 10. keď už sme tu 

viacerí a uvidíme, že či sa to bude vyľudňovať alebo nie. Ale naozaj tí, ktorí majú 

rodiny a deti, je to trošku problém pre nich. No, čiže dajme hlasovať, keď nie je zhoda. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Čiže body si vyberať nemôžeme, musíme vždycky prerokovať 

bod a prípadne v bode urobiť nejaké rozhodnutie. Procedurálny pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem, keď ste sa snažili odvolať Špaka, počkali ste do pol jednej v 

noci, žeby čo najviac príčetných odišlo, takže skúste teraz počkať, kým nás je 21, potom 

si to zavrite. Ja mám deti, sú tu kolegyne, kolegovia, ktoré majú deti, vybavili si to 

dneska, lebo vedeli, že toto sranda nebude a teraz mám zase ďalšie dni odísť z roboty. 

Školné mi preplatíte, externú školu, čo si platím, v piatok napr.? Ako nejde o mňa, ale 

tu sme, tak rokujme. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tu nebol žiaden bod rokovania, čiže prosím, pokračujeme zatiaľ 

ďalej.  

- - - 

 

Bod č. 15 

Zmena člena dozornej rady v organizácii Mestská karta Košice, n. o. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod číslo 15 Zmena člena dozornej rady v organizácii 

Mestská karta Košice n.o.. Predkladateľom som ja a dávam slovo pánovi námestníkovi, 

nech sa páči myslím, že pán námestník je v orgánoch Mestskej karty . 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem za slovo, pre urýchlenie procesu, navrhujem 

za člena do dozornej rady neziskovej organizácie ako zástupcu mesta Košice, pani 

Alenu Dudovú, vedúcou referátu obchodných spoločností mesta Košice. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ak iný kandidát nie je uzatváram diskusiu v 

tomto bode. A odišiel pán poslanec Lörinc z Mestskej karty, nie zo zasadnutia. Takže 

nech sa páči, návrhová komisia. 
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p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov v neziskovej 

organizácii Mestská karta Košice, n. o. Bardejovská atď., podľa predloženého návrhu za 

A) berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena dozornej rady neziskovej organizácie 

Mgr. Ladislava Lörinca, za B) odporúča do dozornej rady neziskovej organizácie ako 

zástupcu mesta Košice zvoliť pani Alenu Dudovú, za C) poveruje schváleného zástupcu 

mesta Košice iniciovaním navrhovaných zmien v dozornej rade neziskovej organizácie. 

Termín 31. 3. 2020, zodpovedný poverený zástupca mesta Košice.“ Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 85 - za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem pekne. 

- - - 

 

Bod č. 16 

Stratégia rozvoja podniku TEHO s.r.o. Košice 2020 – 2023 - plnenie uznesenia MZ 

č. 193 zo dňa 19.09.2019 

 

p. Polaček, primátor mesta: Číslo 16 Stratégia rozvoja podniku TEHO s.r.o. Košice 2020 – 

2023 - plnenie uznesenia MZ č. 193 zo dňa 19.09.2019. Stratégia vám bola poskytnutá 

aj písomne, pán riaditeľ má aj prezentáciu, otázka znie, či si chcete pozrieť prezentáciu 

alebo to, čo vám bolo písomne predložené vám stačí a nemáte otázky, alebo máte 

otázky. Otváram diskusiu nech sa páči, ak bude požiadavka pán riaditeľ je pripravený aj 

s prezentáciou, nech sa páči diskusia otvorená. Ak sa do diskusie nikto nehlási, stihol to 

pán Špak s procedúrou či hlasoval, či neviem presne. OK, takže poprosím návrhovú 

komisiu, aby predložil, prečítal návrh. Pánovi riaditeľovi padol veľký kameň zo srdca.   

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo Košice podľa 

§ 10 ods. 3 písm. c) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 

predpisov, v obchodnej spoločnosti Tepelné hospodárstvo s. r. o., Košice, Komenského 

7, 040 01 Košice, IČO: 31679692, ktoré mesto Košice ako jediný spoločník vykonáva 

pôsobnosť valného zhromaždenia, berie na vedomie predložený, doplnený dokument 

riaditeľa spoločnosti Ing. Jaroslava Tkáča, menovaného do funkcie riaditeľa spoločnosti 

s účinnosťou ku dňu 1. 10. 2019 Stratégia rozvoja podniku TEHO s.r.o. Košice na roky 

2020 - 2023.“ Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujte prosím. 

 

Hlasovanie č. 86 - za: 27, proti: 1, zdržal sa: 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem pekne. 

- - - 

 

Bod č. 17 

Informácia o investičných zámeroch Bytového podniku mesta Košice, s.r.o. - prezentácia 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bod 17 je Informácia o investičných zámeroch bytového podniku 
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mesta Košice s.r.o.. Otváram k tomuto bodu diskusiu, prezentácia vám neviem, či bola 

alebo nebola zaslaná. Bola zaslaná, pán riaditeľ je k dispozícii, pán poslanec Djordjevič, 

má, nemá. Diskusia je otvorená. Pán poslanec Karaffa. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, ja by som chcel poprosiť pána riaditeľa, aby nám 

niečo povedal k výstavbe nájomných bytov, pretože je to téma, ktorou žilo 

zastupiteľstvo od decembra, minimálne 1 kolega kvôli nej nevie spávať, takže, máme 

nového riaditeľa myslím si, že je celkom schopný, tak aby vysvetlil problematiku a 

možno sa bude vedieť vyjadriť aj k rekonštrukcii hybridných bytov zo Štátneho fondu 

rozvoja bývania a ďalších vecí, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Vďaka veľmi pekne, pán primátor. S pánom riaditeľom sme sedeli, 

sme rokovali aj ohľadne problematiky či už polikliniky vlastne, ktorú sme tu riešili 

včera a kde ste naznačil, že 50.000,- Eur bude určených na projekt aj pre KVP, tých 

50 tis. aj pre Ťahanovce sídlisko, tiež 50 tis. polikliniky, to je projekt. Potom sme sa 

bavili o problematike predsadenej časti, smerom od úradu k poliklinike, tá je vlastne vo 

vlastníctve mesta a teraz práve sa rieši problém, aby to prešlo na správu, na správu 

bytového podniku mesta Košice, aby mohli vlastne investovať hospodárne potom, takže 

som veľmi rád, že nový pán riaditeľ pochádzajúci zo sídliska Ťahanovce, áno zo 

sídliska Ťahanovce, tu nejde o to vlastne, ale zo sídliska Ťahanovce, si ho veľmi vážim 

vlastne, lebo je taký predvoj vlastne toho, aby sme dotiahli tieto veci do konca. Aby sa, 

aby sa veci konečne po ťažkých rokoch, tam, kde jednoducho boli zanedbané, sa pohli, 

takže som veľmi rád, že je tam a si myslím, že vôbec nemusí hovoriť o tom, že aké 

ďalšie zámery má, lebo tieto zámery sme prebrali. To je, to je všetko zatiaľ. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Iľaščíková, faktická. Pani poslankyňa Iľaščíková 

, zapojte ju prosím. 

 

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Prihlásila som sa s faktickou, ale chcela 

by som sa len opýtať pán primátor, pozerala som program, aké body ešte máme, je dosť 

večer, je piatok, či zamestnanci musia byť tu, predsa kvôli nám tu budú možno do 10. 

do 11., či je to potrebné, aby tu boli, z toho programu nevyplýva, nijaké body, také kde 

by nám mali odpovedať. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Hovorí to rokovací poriadok. 

  

p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Viem, ale je to na vašom zvážení, tak len som sa chcela na to 

spýtať. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Je to na mojom zvážení a ja sa potom dostať s vami do konfliktu, 

že budete požadovať niečo, ak si dáte procedurálny návrh a kolegov uvoľnite, ja budem 

veľmi rád, je to v rámci v rokovacom poriadku, ale potom nemôžme žiadať vyjadrenia, 

keď nebudú. Nie mňa ale v rámci v rokovacom poriadku a ja to potom viem urobiť. 

Nech sa páči, pán poslanec Strojný. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem, tak prebehol som pani kolegyňou, výborný nápad, stlačil 

som rýchlo, aby to bolo všetko rýchlejšie, čiže procedurálny návrh, aby sme vlastne 

umožnili zamestnancom Magistrátu mesta opustiť sálu alebo odchod domov? 
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p. Polaček, primátor mesta: Vy môžete súhlasiť s tým, aby sa neuplatil nejaký paragraf a 

potom ja ako zamestnávateľ, ako štatutár ich môžem uvoľniť. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Dobre. Čiže mestské zastupiteľstvo odporúča, aby v rámci 

rokovacieho poriadku, aby zamestnanci boli uvoľnení. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tak, nech sa páči, prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 87 - za: 18, proti: 0, zdržali sa: 4 

 

p. Polaček, primátor mesta: Viem si celkom predstaviť, keď technici odídu, ako to tu bude 

fungovať, ale ok. Tí zamestnanci, ktorí si myslia, že už na nich nebude nič požadované, 

samozrejme organizačné možno majetkové nech ostane a ostatní vám prajem pekný 

víkend. Pán poslanec Lörinc nech sa páči. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja veľmi konkrétna otázka na pána riaditeľa, 

týkajúca sa timeline, ktorú máte v materiáloch na rekonštrukciu polikliník KVP, ale aj 

tu na Ťahanovciach. Trošku sa mi vidí veľa, že už teraz to začíname plánovať, vieme, že 

tie polikliniky boli posledných 10 rokov investične zanedbané a máme od dokončenia 3. 

mesiac 2023, čo je o 3 roky. Čiže aj vezmem to plánovanie, viem, že každý dobrý 

projektový manager si dá buffer čiže nejakú vatu, ale rok a pol nemôže byť plánovanie 

a projektovanie a nemôže byť potom rok a pol realizácia. Čiže poprosil by som, aby 

sme tie procesy urýchlili, aj keď som si vedomý verejného obstarávania. Ja mám 3.2023 

v materiáli. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Počkajte prosím, pán riaditeľ. Sú nejaké otázky na pána riaditeľa 

v rámci prezentácie, aby sme ich skúsili všetky zosúladiť. Pán poslanec Karaffa. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, ja by som, teda mal som tie nájomné byty a ešte 

mám jednu otázku. Chcel by som sa opýtať pána riaditeľa, aký je jeho názor na to, 

akým spôsobom funguje Popradská, akým spôsobom bude fungovať Sládkovičova. 

Podľa mojich informácií, práve na Popradskej máme problém s osadenstvom a so 

skladbou obyvateľstva. Súvisí to aj s tým a v akom stave sú potom, alebo teda je celá 

táto nehnuteľnosť, čiže chcel by som počuť jeho názor, lebo viem, že názor bytového 

podniku je odlišný od názoru referátu sociálneho alebo oddelenia sociálneho alebo čo to 

je, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: A ešte pán poslanec Ihnát, možnože tiež niečo. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja sa tiež opýtam. Ako pán riaditeľ rozprávali sme 

spolu, ale sme nedošli by som povedal k tej podstate jednej a to je veľmi dôležitá vec, 

čo sa týka toho prevodu vlastne do správy ako z mesta Košice, tej celej predsadenej 

časti od úradu po polikliniku. Čiže vlastne v akom stave to je teraz, ako lebo sme 

hovorili že vlastne má ísť to na poradu primátora a ďalšie náležitosti, kde to vlastne je 

teraz, hej čiže ma to zaujíma vlastne, kde ten materiál je. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán riaditeľ máte slovo, sústreďte sa asi len na tie časti, v rámci 

vašej prezentácie, ktoré boli to dopytované, ďakujem. 
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p. Vrábeľ, riaditeľ BPMK: Dobre odpoviem. Zoberiem to od konca, predsadená časť bola 

pripomienkovaná u nás, v rámci výkonu správy sme to pripomienkovali, dali sme na 

mesto, mesto to ešte nespracovalo a nedali nám to naspäť, ale je to v jednaní, aby sme to 

prebrali, čiže také technické veci. Potom k pánovi Karaffovi, on sa pýtal na Popradskú 

a Sládkovičovu. Tam len toľko môžem dodať, že my ku každému, koho tam 

umiestňujú, dávame nejaké usmernenie, či bol problematický alebo nebol 

problematický, ale ja som upozorňoval na to, že bytový podnik má v tej hlasovacej 

komisii len 1 hlas, a aj keď dáme, že nesúhlasíme s tým, tak tá komisia rozhodne ináč, 

čiže ja to ovplyvniť neviem, toto je len môj názor a konštatovanie. 3. otázka pán Lörinc, 

tam je termín, pri, možno zle tie slidy prešli, ale dôjdem k tomu, tam je ukončenie 22, 

čo sa týka obnovy polikliník, ale je tam už koniec roka 21, je to stále o tom, že do tej 

prezentácie sa mi nezmestili riziká, lebo obnova už je milión, milión si vyžaduje 

stavebné povolenie a vieme, aké sú vzťahy k pozemkom. U vás je ten menší problém, 

ale pri Ťahanovciach som si nabil vatu, lebo neviem, jak to dopadne. Čiže v skratke, 

pretože už prešiel nejaký čas, tak skúsim len ten úvodný slide, ostatné veci máte. Čaká 

nás obnova  Adlerovej 4, čo sa týka Adlerovej, tak tam je do konca roka 2019 vyriešiť 

obstarávanie projektovej dokumentácii, predložiť na ŠFRB do augusta, potom prebieha 

schvaľovanie tam je to až možných až 6 mesiacov, následne pôjde otvorenie účtu 

a realizácia. Môj predpoklad je 2022 dokončenie. Výstavba bytového domu na 

Jesenského, tam ide v tomto roku, ide, spolu s ÚHA jednáme o metropolitný, 

metropolitnú súťaž, zámer, vysúťaží sa nejaká štúdia, tá pôjde na projektovú 

dokumentáciu, následne po projektovej dokumentácii sa bude súťažiť dodávateľ, 

otvorenie účtu zo ŠFRB niekedy v roku 2022 a výstavba 2023. V zmysle rozsiahleho 

diela výstavby si myslím, že rýchlejšie to nebude. Čo sa týka rekonštrukcie bytov, tých 

hybridných, tak ja už som pánovi Špakovi tú otázku zrána zodpovedal, prečo nemôžme 

robiť, lebo ŠFRB si vyžaduje ucelený celok bytových jednotiek. Čo sa týka hybridov, to 

sú jednotlivé byty v nejakých spoločenstvách, my sme tam predložili, že v tomto roku 

budeme rekonštruovať 21 bytových jednotiek, kde už prebieha podľa harmonogramu 

projekcia a ohlasovanie. Čo sa týka ďalších investícií je uzavretie alebo nejaké riadenie 

vstupu a výjazdu do mesta, tam má byť nejaký zábranový systém, to by sa malo 

kompletne zrealizovať počas tohto roka podľa predloženého časového harmonogramu. 

Obnova zdravotného strediska, dôvod a účel myslím si, že vzhľadom na priestor 

nemusím definovať a tie harmonogramy, my sme tam v tej iniciačnej štúdii museli 

definovať, že v akom objeme. Tak sme definovali, že by sme to vedeli splácať zhruba 

v miliónovej investícií. Tak za ten milión možno dokážeme obnoviť plášte a vnútorné 

rozvody, komplexná rekonštrukcia by si vyžadovala väčšie prostriedky, ale na toto 

súťažíme projektovú dokumentáciu. Čo sa týka realizácie, dáme to tam nejaké etapy. 

Podľa toho plánovaného projektu, ak by sme do konca roka 2020 pripravili súťaž na 

dodávateľa, počas zimy ho vy súťažili, tak by sme mohli s rekonštrukciou začať 

niekedy na jar roku 2021, to je môj odvážny plán ale k pánovi Lörincovi, neviem že či, 

kedy sa to naplní, keď začnem na jar 2021, ale možno to stihnem do Vianoc ten 

optimálny, ale vzhľadom na projektové riadenie som si dal až koniec roka 2022. A tak 

isto aj sídlisko Ťahanovce a tam vidím také významné riziko a to je vysporiadanie 

pozemkov, že nedostaneme stavebné povolenie, ale to už bude na komunikovaní. Čiže 

ja tak v rýchlosti a  skratke k tým investičným projektom, ak sú nejaké otázky ešte. 

 

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

nech sa páči. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať jednu vec, čo sa týka 
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bytového podniku či existuje také niečo, alebo či plánujete a ako by to mohlo vyzerať. 

Existuje také niečo ako nízko štandardné, nájomné byty pre sociálne skupiny? Ide mi o 

to, že máme v podstate nejaký proces, kde ľudia, ktorí sú asociáli alebo bez domova 

atď. dávame ich do charitných zariadení a z tých charitných zariadení by sa mali niekam 

posunúť a to niekam, si myslím, že mohli by byť nízko štandardné nájomné byty, či 

taká kategória bytov existuje, či Košice s takými bytmi disponujú a či vôbec nejaké 

úvahy o realizácii takýchto bytov. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec možnože odpoviem, odporúčal by som 

sa porozprávať aj s pánom poslancom Rovinským, on sa takisto zúčastňuje takejto 

aktivity, ktorá práve má dať na toto odpoveď. Bytový podnik a mesto Košice disponujú 

bytmi, ale určite nie sú takého štandardu alebo zamerania, na ktorý sa vy práve teraz 

pýtate, predpokladám, že ide o kategóriu typu bývania haus in first. A práve na tomto 

pracujeme teraz prierezovo, nielen mesto, ale práve aj s neziskovými organizáciami aj 

so štátnymi inštitúciami a verím, že keď sa spojíte s pani Dudovou, ona vám pošle 

pozvánku na to ďalšie stretnutie, ktoré k tomuto vedieme. A z toho má vyjsť stratégia aj 

pre bytový podnik ako ďalej budeme postupovať v tejto téme, ďakujem. Pán poslanec 

Rovinský, nech sa páči. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Otázka, ktorú položím by mohla byť v dvoch variantoch. 1. je, že 

koľko terénnych sociálnych pracovníkov by malo pracovať v takých domoch ako je 

Popradská a Sládkovičova. Alebo položím ju v tom 2. variante, to je ako dlho, ste 

odborník, robili ste na inťáku, takže viete, za jak dlho sa dá zničiť dom. Takže pokiaľ 

tam takí pracovníci nebudú ako dlho myslíte, že vydrží Sládkovičova a Popradská. 

 

p. Vrábeľ, riaditeľ BPMK: Odpoviem, skúsim rýchlo. Vymožiteľnosť správy v budove je 

založená na tom kto tam je, tzn., že ak tam umiestnime nadmerný počet ľudí na 30, 

40 m², tak to je opotrebenie násobne rýchlejšie. Ak tam zrušíme výkon vrátnika, výkon 

domovníka, tak to je ešte rýchlejšie. Tzn., že my už sme s pani Dudovou na sociálnom 

riešili tento problém a som povedal, že ako najpreventívnejšie opatrenie bude, keď sa 

tam minimálne umiestni denný vrátnik, teda domovník, takto to nazvem a ešte aj 1 bude 

mať správcovstvo a domovníctvo, ten ktorý tam býva, že to bude dozerať aj v iných 

hodinách, to je akože najlepší model. Určite to nevyriešia kamery alebo nejaký 

sledovaný monitoring, musí tam byť výkon tej, výkon tej správy, tak ako je 

vychovávateľ na internáte, ako môj názor. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Áno, ako, opäť sa k tomu vrátim. To je to, čo by sme 

sa ako mesto mali poučiť v tom, ako práve s takýmto skupinami lepšie pracovať, aby si 

neskĺzavali a neničili nám náš majetok. Poprosím pána poslanca, pán poslanec Karabin. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne, na pána riaditeľa, veľmi pekne urobená 

prezentácia.  Vidím že ste vizionár, ste predpokladali, že rozpočet prejde, keďže je tam 

poliklinika aj KVP, aj Ťahanovce. Len na Zdenka Liptáka trošičku keď sa pýtal na tie 

byty, či uvažujete vlastne aj výstavbou bytových jednotiek alebo bytových domov z tzv. 

kontajnerov, ktoré sú lacnejšie o 75 % ako nové murované stavby. Zničia sa rovnako 

rýchlo ako tá murovaná stavba, lebo ten nájomník to bude ničiť, povedzme si otvorene 

za tie, za tie roky, ale náklad je tam oveľa, oveľa nižší. Na západe je to bežné, hovorím 

nízky náklad, či s takým niečím uvažujete, ďakujem. 

 

p. Vrábeľ, riaditeľ BPMK: Ja absolútne s tým neuvažujem, ja som nedostal žiadnu takú 
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iniciáciu a ani sám som sa nad tým neuvažoval, čiže bytový podnik ani nedostal také 

zadanie a ani ja som nad tým, nad takým niečím neuvažoval, nepredkladal, čiže ja 

vôbec, ja o tom nemám ani šajnu. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Chcem možnože pripomenúť aj kolegovi poslancovi 

Karabinovi aj kolegom. Bol tu už takýto návrh, kontajnery sme mali zakúpené ako 

mesto, potom sme sa ich poviem to tak, zbavili, pretože pri tomto bývaní, bolo práve 

naopak, vysoké náklady na fungovanie hlavne zimných mesiacoch. Tzn., že je otázka, aj 

je to na zváženie, keď máte  takýto nejaký návrh, verím, že pán riaditeľ je otvorený 

tomu, aby fakt base sa rozhodovalo, vo svojich, vo svojich návrhoch a že to bude 

výhodnejšie, nielen čo sa týka zaobstarávania, ale aj fungovania v takejto, takejto 

jednotke, tak určite sa touto témou bude verím tomu rád zaoberať, resp. sa aj o tom 

rozprávať. Ak sa nikto ďalší nehlási do diskusie, tak by som poprosil návrhovú 

komisiou, aby sme pristúpili ku hlasovaniu. Nech sa páči. Pán poslanec Karaffa. 

 

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

podľa § 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 

berie na vedomie Informáciu o investičných zámerov Bytového podniku mesta Košice 

s.r.o. týkajúcich sa zhodnotenia majetku mesta Košice.“ Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 88 - za: 28, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

- - - 

 

Bod č. 17/1 

Nájomné byty pre Košičanov – pokračovanie rokovania MZ zo dňa 12. - 13.12.2019 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bod č. 17/1 Nájomné byty pre Košičanov, ktorý navrhol pán 

poslanec Špak. Nech sa páči pán poslanec.    

 

p. Špak, poslanec MZ: Dobrý deň, večer, vážení kolegovia, asi ste si všimli, že predošlý bod 

vznikol len na základe toho, čo som pred troma mesiacmi vám rozdal, pripravil, ukázal 

a prosil, aby sme sa do toho pustili. Musím pochváliť, že nový pán riaditeľ to pripravil a 

ukázal a viac menej musím tak dať klobúk dole pred ním, že bol ochotný to tu odkryť a 

ukázať vám v plnej paráde, na 3-krát 3 metra a vyvrátiť tvrdenia, ktoré ste 12. 12. pán 

primátor povedali. Takže idem ku faktom. Po preštudovaní si týchto harmonogramov, 

plánov atď., ktoré sme dostali od nového pána riaditeľa, musím povedať, že sám fakt na 

deviatich metroch štvorcových ukázal, že síce tie vaše tvrdenia splnili účel minule a 

dokázali ste zrušiť a prerušiť tento bod a oklamať poslancov, ale poďme po kúskoch. 

Tvrdili ste, že čerpať nemôžme peniaze na byty, iba na bytovku ako celok, ja som 

nehovoril o hybridných bytoch, čo nie je pravda tým pádom, ďalej. Tvrdili ste, že máme 

dokument, kde nám jasne ŠFRB otvára a hovorí, že nie, nemôžte. Máme takýto 

dokument, včera, dneska som ho dostal to je pravda, ale ten tak isto hovoril len o 

hybridných bytoch a pokiaľ viem, máme ich cez 1000, tých zvyšných. Hybridných 

máme koľko, Dominik, môžeš povedať, máš prehľad, ďalej. Spomínali ste, že ešte v 

auguste ste zadali požiadavku na projekt, že  predkladáme bezpredmetné uznesenie, ja 

že predkladám bezpredmetné uznesenie, lebo vy už všetko máte rozbehnuté a je to 
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opakovaná robota. Pán primátor, od 8. mesiaca 2019 údajne na niečom robíte. Zlatý 

klinec, čo ste povedali 12. 12. a to teraz počúvaj pán Karaffa, lebo ty si bol tam 

presadzovateľ, že zastavme to. Vtedy pán primátor povedal a verím, že vo februári už 

budeme schvaľovať aj otvorenie účtu ŠFRB, že už konečne budeme žiadať o 1. peniaze 

na 1. nájomné domy a toto bol váš zlatý klinec, pretože dnes vám tu nový riaditeľ, 

chudák, možno nevedel, čo 12. 12. ste nám tu narozprávali, ukázal, že vy ešte ste ani 

nevybrali pozemok, nieto ešte, že by ste boli niekde v projektovej riešení a všimnite si, 

čo tam je napísané, slide 5, páni toto je tá pravda, nie to, čo vám tu nabulikal primátor 

12. 12., pretože my o 2 roky ideme žiadať to, čo sme vraj dneska mali schvaľovať, o 2 

roky, takže to bolo absolútne klamstvo, nemám čo vôbec k tomuto dodať, takže ja vás 

prosím, fakt sa pohnime, lebo ja keď vyberiem len za vašich prvých 100 dní, tu je jasne 

napísané, prvých 100 dní fungujúce Košice, predložíme na schválenie do mestského 

zastupiteľstva návrh na výstavbu štartovacích bytov. Toto ste tvrdili pred rokom a pol, 

rokom a pol, lebo toto je kampaňová vec, nie pred rokom ani nie pred mesiacom, tzn. už 

máme 400 dní čo toto malo byť predložené, urobil som to za vás, predložil som to 

12. 12.. Ďalšia vec, od 8. mesiaca vraj údajne na tom robíte, nemáte nič, nemáte ani len 

pozemok, ten som vám tak isto ponúkol, nemáte štúdiu, tú som tak isto pripravil na 

vlastné náklady, ja mám dokonca aj rozpočet, čo vy plánujete robiť v roku 2021, 

koncom, tzn. o 2 roky. 1. rok ste úplne flákali, ja tu prídem s úplne obyčajným 

uznesením, kde poviem, prosím, poďme na tom robiť, dajme jednu pracovnú skupinu, 

pusťme sa do toho, získajte mandát od nás, od poslancov, že môžete naozaj do toho sa 

pustiť, povedzme si konkrétne ciele, 100 bytov. Mňa tu nebude nikto spochybňovať, že 

tých 100 bytov nenaplníme, stopercent som si istý, že tu bude 400 ľudí stáť v rade na 

tých 100 bytov, pretože si neviem predstaviť, že by tam mládež alebo tie mladé rodiny, 

odmietli bývanie za 200, 250,- Eur v novom, peknom byte a ešte k tomu aj v peknej 

lokalite. 16 ľudí zo šestnástich v odbornej komisii podporilo tento návrh a 12. 12. ste ho 

mali všetci na stoloch týždeň, lenže vy ste presvedčili týmto klamstvom, že to netreba, 

že všetko pripravené. Dnes to pán riaditeľ ukázal, že pripravené nie je nič, tzn. prosím 

vás kolegovia, naozaj sa pusťme do tejto roboty, lebo je tu aj pár výhrad, ale nechcel 

som to, lebo je to nový pán riaditeľ, ale 2 roky pripravovať projekt, ktorý postavím za 6 

mesiacov. To aj laik stavbár zistí, že tu dačo smrdí. Pozrite sa na ten harmonogram, 2 

roky hľadať, pripravovať a za 6 mesiacov čakať od stavby, že vznikne, za 6 mesiacov 

môže, ale načo 2 roky príprav. Týmto vás prosím kolegovia, návrh uznesenia prečítam 

ešte raz dnes, lebo minule sme to prerušili a dokonca to, že som ho nestihol prečítať vraj 

malo byť dôvodom zrušenia dnešného bodu, čo vôbec nechápem, pretože predošlá 

prezentácia je super vec, páči sa mi to, áno treba opraviť polikliniky, treba opravovať 

byty, však to som tlačil už na Rašiho, že poďme do toho, toto chválim, ale toto, je 

výstavba a podložil som to aj dôvodovou správu, 2-stránkovou, kde je jasne po 

komunikácii so ŠFRB, sú fakty, sú čísla. 61 % mladých ľudí od 20- 34 rokov býva v 

spoločnej domácnosti s rodičmi alebo starými rodičmi. A ak ich tu chceme udržať, ak tú 

demografickú krivku chceme zvrátiť, iná možnosť tu nie je, naštartujete u nás, nájdite si 

možno lepšiu robotu, urobiť si nejaký start-up, my vám dáme bývanie a fungujeme 

ďalej, neodídu nám do Trnavy, do Prahy, do neviem kam. Takže prosím vás, dajme si 

troška odvážnejšie ciele a zvládneme to ľavou zadnou. Lebo mnoho primátorov a 

starostov mi povedalo, že toto jediné perpetum mobile, ktoré im funguje v obci a 

v meste. Dokonca primátor Nového mesta má za sebou 770 bytov postavených 

a plánuje 1000. My máme v pláne 0, lebo vy tam nemáte ani číslo. Vy ani netušíte, čo 

na tej Jesenského, to bola 1 z adries, čo sa vám páči, vôbec chcete postaviť. Ja tu mám 

štúdiu, ja tu mám projekt, na 100 bytov. Som ochotný toto moje duševné vlastníctvo 

vám odovzdať. Takže prosím návrh uznesenia, dneska bez  košieľky, hotovo. Uznesenie 
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komisia dopravy a výstavby berie na vedomie materiál, no pardon. Mestské 

zastupiteľstvo poveruje primátora zriadiť pracovnú skupinu vo veci riešenia výstavby 

nájomných bytov v počte minimálne 100 kusov, na pozemkoch mesta Košice v súlade s 

územným plánom. Po B) zabezpečiť splnenie podmienok ministerstva dopravy 

a výstavby, Štátneho fondu rozvoja bývania pre účel nájomného bývania. Po C) 

vyčleniť z rozpočtu finančné prostriedky potrebné na vypracovanie projektovej 

dokumentácie a inžiniersku činnosť s týmto projektom súvisiacu, (áno, viem máme tam 

60 tis., uznávam, možno nebude stačiť, rátajme ale, však máte rezervu 5 %) a po D) 

zabezpečiť podanie podľa požiadaviek ŠFRB a ministerstva do 02. 2021. Už som vám 1 

rok odpustil, ale ten ďalší nechcem odpustiť, naozaj to nestojí za to čakať ďalšie 2 roky. 

Odovzdávam to návrhovej komisii. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Do diskusie sa niekto hlási? Uzatváram diskusiu 

v tomto bode. Už je diskusia uzavretá pán poslanec. Ja lenže dokiaľ príde pán poslanec 

a diskusia je uzavretá tak mi nedá, že nemá dosť informácií, pretože fond sa uzatvára až 

v auguste, nie zajtra nie pozajtra tzn., ak si preštudoval plán pána riaditeľa bytové 

podniku, tak tam našiel nájomné bývanie a vlastne nám navrhuje uznesenie, ktoré je 

dávno v procese a nám ho zbytočne bude trošku skomplikovať a dávať nám do toho 

nadprácu. Čiže poprosím návrhovú komisiu nech prečíta návrh a pripomínam, že nemal 

pán poslanec vo všetkom pravdu. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže pán poslanec Špak predložil 

návrhovej komisii uznesenie, podpísané uznesenie v znení: „Mestské zastupiteľstvo v 

Košiciach schvaľuje podľa príslušných právnych predpisov, berie na vedomie materiál a 

odporúča mestskému zastupiteľstvu, aby poverilo primátora mesta po a) zriadiť 

pracovnú skupinu vo veci riešenia výstavby nájomných bytov v počte minimálne 100 

kusov na pozemkoch mesta Košice v súlade s územným plánom. Po b) zabezpečiť 

splnenie podmienok ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a Štátneho 

fondu rozvoja a bývania pre účel nájomného bývania. Po c) vyčleniť z rozpočtu 

finančné prostriedky potrebné na vypracovanie projektovej dokumentácie a inžiniersku 

činnosť s týmto projektom súvisiacu a po d) zabezpečiť podanie podľa požiadaviek 

Štátneho fondu rozvoja bývania a ministerstva dopravy, ministerstva výstavby a 

regionálneho rozvoja. Termín do februára 2021.“ Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 89 - za: 12, proti: 0, zdržali sa: 12 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol.  

- - - 

 

Bod č. 18 

Informácia o navrhovaných zmenách Stanov spoločnosti Východoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a.s. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod číslo 18 Informácia o navrhovaných zmenách 

Stanov spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Nech sa páči k materiálu 

otváram rozpravu. Pán poslanec Lipták, pardon. Pán poslanec Lörinc má procedúru.  

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Ja predpokladám, že toto bude na dlhšiu debatu, preto by som 
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navrhol prerušiť rokovanie v tomto bode tak, aby sme sa vedeli k tomu vrátiť na ďalšom 

zastupiteľstve. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bol vyslovený návrh, takže hlasujme o tom, čo povedal pán 

poslanec Lörinc. Toto je len informácia, nedokážete do nej zasiahnuť.  

 

Hlasovanie č. 90 - za: 20, proti: 3, zdržali sa: 5  

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh je prerušený, každopádne informáciu ste videli 

a vlastne viete, aký je zámer, to je asi najpodstatnejšie a najdôležitejšie. 

- - - 

 

Bod č. 19 

Návrh na rozšírenie predmetu podnikania v zakladateľskej listine Bytového podniku 

mesta Košice, s.r.o. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod číslo 19, Návrh na rozšírenie predmetu podnikania 

v zakladateľskej listine Bytové podniku mesta Košice. Návrh vám bol doručený, je to 

jednoduchý návrh, čiže otváram diskusiu. Pripojte pána námestníka, ďakujem. Je tu 

malý pozmeňovák. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne kolegovia, na návrh 

vypracovaný magistrátom mesta Košice, by som chcel ešte doplniť pozmeňujúcim 

návrhom, tento, toto uznesenie, kde v bode číslo 1 sa dopĺňa návrh uznesenia o bod C) 

berie na vedomie zmenu zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Bytový podnik 

mesta Košice s.r.o. takto, v čl. 4 predmet podnikania činnosti sa vymazáva bod v 

nasledovnom znení, 54 monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na 

uzavretom mieste a po 2. v návrhu uznesenia v bode A sa bod číslo 55 nahrádza bodom 

číslo 54. Je to z dôvodu toho, že Bytovému podniku mesta Košice bolo dňa 11. 2. 2020 

e-mailom doručené na základe uznesenia okresného súdu, že došlo k výmazu tohto 

predmetu podnikania, ktorý bol vedený pod číslom 54. A preto je predkladaný tento 

pozmeňujúci návrh, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Ténai.  

 

p. Ténai, poslanec MZ: Ja sa len chcem spýtať. Bavíme sa o vodorovnom alebo zvislom 

dopravnom značení v bode A. 55 osadzovanie a údržba dopravného značenia a 

inštalovanie dopravných značiek. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Našim cieľom je, aby to v budúcnosti vedel bytový podnik robiť 

komplexne, v tejto chvíli rozprávame o značkách, ale áno uvažovali sme aj o tom, že 

zabezpečiť aby v budúcnosti dokázali sme maľovať čiary aj svojpomocne alebo cez 

bytový podnik. Analýzy, ktoré máme, tie čiary Košiciach sú dosť drahé, takže cieľom je 

v budúcnosti sa pokúsiť ísť aj tým smerom. Pán poslanec Karabin. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne, či tie dopravné značky sú dnes nejaké vysúťažené 

alebo zakúpené, ak áno vidím v tom problém, že ešte táto zmena tu neprebehla, tak sa 

pýtam, lebo nejaké správy v médiách prebehli, že nejaké značky sú kupované, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán riaditeľ tu je? Alebo kto by sa vedel k tomu 
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z bytového podniku, ak je potrebné. Lebo mesto má bežiaci kontrakt, má 

popodpisované niektoré zmluvy, ktoré, máme nejaké rámcové zmluvy, v rámci prípravy 

sú nejaké vzťahy už. Nech sa páči. 

 

p. Vrábeľ, riaditeľ BPMK: Čiže odpoveď, či sú zakúpené značky alebo vybavenie pre 

dopravné značenie, áno, bola podpísaná teraz minulý týždeň zmluva, ktorá bola aj 

zverejnená s firmou Hakon. My schvaľujeme rozšírenie na veci, ktoré nemáme v 

predmete podnikania, ale my tie značky nepotrebujeme len na predmet toho podnikania, 

ale tým, že to robíme, aby sme vedeli aj ďalšie veci robiť, ktoré súvisia s povolením, tak 

ho schvaľujete. 

 

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

diskusiu v tomto bode, poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie aj 

s pozmeňovacími návrhmi. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže najprv pozmeňujúci návrh: 

„Návrh na rozšírenie predmetu podnikania zakladateľskej listiny Bytového podniku 

mesta Košice v bode 1 sa dopĺňa návrh uznesenia o bod C) berie na vedomie zmenu 

zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice s.r.o. takto: 

v čl. 4 predmet podnikania sa vymazáva bod v nasledovnom znení: „54 Monitorovanie 

činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste“, po 2.) v návrhu 

uznesenia v bode A) sa bod číslo „55“ nahrádza bodom číslo „54“.“ Koniec  návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujte prosím. 

 

Hlasovanie č. 91 - za: 23 + 1 p. Berberich, proti: 1, zdržal sa: 1    

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Poprosím návrhovú komisiu pokračovať 

v uznesení. Pán poslanec Berberich nefunguje vám hlasovacie zariadenie alebo? Zdá sa 

že ste stlačili tlačidlo skôr, tým, že ste na zelenú. 

 

p. Berberich, poslanec MZ: Ak to tam neni, tak hlasujem „za“. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán Berberich bol za, prosím zaznačte to, pozor treba stláčať 

gombíky po zvukovom znamení. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh: „Mestské zastupiteľstvo 

v Košiciach podľa § 12 písmeno a) Štatútu mesta Košice po A) schvaľuje zmenu 

zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice s.r.o. takto: 

v čl. 4 predmet podnikania sa dopĺňa bod v nasledovnom znení: „55 Osadzovanie a 

údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek“. Po B) ukladá 

konateľovi obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice s.r.o., po a) vypracovať 

úplné znenie zakladateľskej listiny, po b) zabezpečiť zápis zmien v obchodnom registri 

a po C) v zmysle schváleného pozmeňujúceho návrhu.“ Koniec. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 26 - za: 26, proti: 1, zdržal sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Ďakujem. 
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- - - 

 

Bod č. 20 

Zámer Mesta Košice na zabezpečenie forenzného auditu „Analýza a prešetrenie tendrov 

týkajúcich sa obstarania autobusov a električiek vrátane rekonštrukcie električkového 

koľajového systému a preverenie postupu verejnej obchodnej súťaže na prevod 29 ks 

akcií spoločnosti KOSIT a.s. a reaudit znaleckého posudku na ocenenie 29 ks akcií“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bod č. 20 Zámer mesta Košice na zabezpečenie forenzného 

auditu „Analýzy a prešetrenie tendrov, týkajúce sa obstarania autobusov a električiek 

vrátane rekonštrukcie električkového koľajového systému a preverenie postupu verejnej 

obchodnej súťaže na prevod 29 kusov akcií v spoločnosti Kosit a.s., a reaudit 

znaleckého posudku na ocenenie 29 kusov akcií“. K materiálu otváram diskusiu. 

Do diskusii sa nikto nehlási, uzatváram diskusiu v tomto bode. Nech sa páči návrhová 

komisia. 10 sekúnd som to nechal. Diskusia bola uzavretá, lebo ja ju uzavriem a vy sa 

môžete aj teraz, stlačte gombík a sa môžete prihlásiť hocikto, pán námestník sa vie 

prihlásiť, ten stroj nepočúva mňa. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem, máme 4 návrhy sú 

samostatné, takže budem ich čítať postupne: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 

§ 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice po A) schvaľuje zámer mesta Košice zabezpečiť 

forenzný audit vo vzťahu k prevereniu postupov pri verejných obstarávaniach na nákup 

127 autobusov za 30.000.000,- Eur, ktoré dopravný podnik obstaral a financoval z 

komerčného úveru. (Poprosím pána poslanca, aby ma nevyrušoval pri čítaní.) Po B) 

žiada primátora mesta Košice informovať mestské zastupiteľstvo o výsledku forenzného 

auditu. Termín: po ukončení forenzného auditu na najbližšie zasadnutie mestského 

zastupiteľstva, zodpovedný v texte.“ Koniec. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 93 - za: 11, proti: 8, zdržali sa: 8 

 

p. Polaček, primátor mesta: Poprosím ďalší návrh. 

 

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

podľa § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice, po A) schvaľuje zámer mesta Košice zabezpečiť 

forenzný audit vo vzťahu k prevereniu postupov pri verejných obstarávaniach na nákup 

46 kusov električiek, 33 kusov nákup v rokoch 2014 - 2015, 13 kusov nákup v rokoch 

2017 - 2018, za cca 66,7 milióna Eur, ktoré obstaral DPMK a. s. zo zdrojov EÚ fondov, 

fondov Slovenskej republiky a vlastných zdrojov. Po B) žiada primátora mesta Košice 

informovať mestské zastupiteľstvo o výsledku forenzného auditu. Termín: po ukončení 

forenzného auditu na najbližšie zasadnutie MZ, zodpovedný v texte.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 94 - za: 9, proti: 8, zdržali sa: 10 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol. Návrhová komisia nech sa páči. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
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podľa § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice po A) schvaľuje zámer mesta Košice zabezpečiť 

forenzný audit vo vzťahu k prevereniu postupov pri verejných obstarávaniach na 

rekonštrukciu električkového koľajového systému za cca 150 mil., ktoré bolo obstarané 

mestom Košice zo zdrojov EÚ fondov, štátnych zdrojov a vlastných zdrojov. Po B) 

žiada primátora mesta Košice informovať mestské zastupiteľstvo o výsledku forenzného 

auditu. Termín: po ukončení forenzného auditu na najbližšie zasadnutie MZ, 

zodpovedný v texte.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 95 - za: 8, proti: 6, zdržali sa: 12 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol. Návrhová komisia nech sa páči. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo Košice podľa 

§ 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice schvaľuje zámer mesta Košice zabezpečiť forenzný 

audit vo vzťahu prevereniu postupu verejnej obchodnej súťaže na prevod 29 kusov akcií 

spoločnosti Kosit a.s. a reaudit znaleckého posudku na ocenenie 29 kusov akcií Kosit 

a.s.. Po B) žiada primátora mesta Košice informovať mestské zastupiteľstvo o výsledku 

forenzného auditu. Termín: po ukončení forenzného auditu na najbližšie zasadnutie MZ, 

zodpovedný v texte.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 96 - za: 16, proti: 4, zdržali sa: 7 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. Mrzí ma, že tie 

električky neprešli, sa jedná o najväčšie kauzy, ktoré toto mesto malo v minulosti, mohli 

sme si byť istí, že či bolo alebo nebolo porušenie. Ale ďakujem aj za ten Kosit, som za 

to vďačný.  

- - - 

 

Bod č. 21 

Dodatok č. 2 k Tarife DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou 

od 01.03.2020 

 

p. Polaček, primátor mesta: Je tam dodatok č. 2 v Tarife DPMK, a.s. pre mestskú hromadnú 

dopravu s účinnosťou od 1. marca 2020. Tu by som chcel povedať, že tento materiál 

predkladal pán poslanec alebo pred pripravil pán poslanec Saxa, ak sa nemýlim, za čo 

mu ďakujem a dával zároveň s nami do poriadku niektoré korekcie, ktoré sú potrebné, 

otváram diskusiu prípadne, ak pán poslanec chce ešte k tomu niečo dodať, nech sa páči, 

aj keď si myslím, že sa o tom aj písalo. 

 

p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne, za slovo a za spoluprácu dovoľte, aby som ešte 

1 drobný pozmeňujúci návrh pridal a síce jedná sa o úpravu vo vysvetlivkách tarify, a 

síce prečítam tak ako predkladám návrh pozmeňujúci, teda doplňujúci k tomuto. V 

tarife v časti B vysvetlenie skratiek a pojmov sa mení definícia pojmu cestovný lístok 

rodiny nasledovne. Cestovný lístok rodiny - 1 až dvaja dospelí plus maximálne 6 detí, 

platný a ostatné všetko ostáva ako bolo v pôvodnom znení, platný len počas voľných 

dní, sobôt, nedieľ, sviatkov a dní pracovného pokoja podľa paragrafu zákona 241 /1993. 
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Vysvetlím rozdiel medzi doterajším. Doterajším bolo, museli ísť dvaja rodičia a 

problém bol pri kontrolách, to znamená, keď išla iba mamka alebo otec s troma deťmi, 

tak musela si zobrať so sebou nejakého brigádnika alebo niekoho ešte, kto by ako spĺňal 

tie podmienky lístka, takže už teraz nemusí byť dvaja, ale môže byť 1 plus deti, hej, čiže 

na vysvetlenie len. Táto zmena bude bez akéhokoľvek nároku na financie, lebo ostáva tá 

istá cena, ktorá bola, ďakujem. Počet detí 6. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Maximálny počet? Od 1 do 6 alebo čo? 

 

p. Saxa, poslanec MZ: Ešte raz poprosím slovo, vysvetlím ešte raz. Rodinný lístok bude 

vysvetlivka: 1 alebo dvaja dospelí, tzn. rodičia, plus 1 až 6 detí, hej do 15 rokov, tam je, 

lebo v ďalších vysvetlivkách už je naviazanosť na vek 15 rokov, tzn. funguje to len, 

stojí to euro a funguje to len počas štátnych sviatkov, dní pracovného pokoja a voľna. 

To doteraz bolo platné, len jediné čo sa mení je, znižuje sa počet z dvoch dospelých, že 

môže byť aj možnosť 1, môže byť aj stará mama, dospelý, dospelých, áno. Nemyslím si, 

že sa to bude zneužívať, bolo to aj doteraz, nejak veľa sa to nevyužívalo, ale teraz je 

možnosť aj takáto. Finančné nároky to nemá žiadne, akurát sa to upraví. Revízori s tým 

mali konkrétne, podľa mojich informácií, pri kontrole bol s tým problém, pretože keď 

buď mama alebo otec zobrali, že len išla mama alebo len otec s deťmi, nemohli to 

použiť a teraz už to môžu použiť aj 1 rodič, keď je, nemusia byť dvaja rodičia. 

 

p. Polaček, primátor mesta: ja som to osobne neporozumel, stále neviem, čo meníme, s čím 

ako to predtým bolo. Pán poslanec Gibóda má faktickú. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne, tak vás 

poprosím pán poslanec Saxa, lebo hovoríte, za čo to meníme, ale nehovoríte čo meníme, 

tzn. poprosím vás povedať, aký je tam teraz aktuálne tá formulácia a ako to meníte, lebo 

ja teraz neviem či meníme počet dospelých, ktorí môžu ísť s tou skupinou detí alebo 

meníme aj počet detí, ktoré môžu byť v tej skupine, pretože by som chcel vedieť aké je 

zdôvodnenie na to, že až 6, ďakujem. 

 

p. Saxa, poslanec MZ: Ak dovolíte, vysvetlím ešte raz, citujem poprosím, viem, že je večerná 

hodina, aj ja už som unavený, citujem doterajší stav: cestovný lístok rodiny dvaja 

dospelý plus maximálne 3 deti. Platný len počas a ostatné ostáva ako tak ako bolo, to je 

súčasný platný stav dvaja dospelí plus maximálne 3 deti. Nový návrh je jeden až dvaja 

dospelí plus maximálne 6 detí. Umožňuje sa tým pádom ako sprievod rodičovský 1 

rodič, nemusia byť dvaja oproti pôvodnému a počet detí sa zvyšuje z troch na šesť detí, 

do 15 rokov stále. Ako finančne náročné to nie je ale umožníme na základe požiadaviek 

cestujúcej verejnosti, to je všetko. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán Saxa máte faktickú, asi nie sám na seba. Pán námestník má 

faktickú. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ja poprosím pána poslanca Saxu, 

pretože stále mi nie je jasné, že prečo navyšujeme ten počet detí, možnože nech vystúpi 

aj pán Padyšák za dopravný podnik a nech nám povie, o koľko sa jedná resp. že prečo 

tam nie ten finančný dopad, lebo tomuto nerozumiem, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Poslankyňa Slivenská, zatiaľ nech sa páči. 
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p. Slivenská, poslankyňa MZ: Mám pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh. Mestské 

zastupiteľstvo navrhuje do dodatku číslo 2 zapracovať držiteľov zlatého Jánskeho 

plakety s trvalým pobytom v meste Košice. Nárok na zvýhodnené cestovné vo výške 

sadzby zľavneného cestovného. Uvedené navrhujem po inšpirácii aj z kraja, kde je už 

pre držiteľov zlatého Jánskeho plakety určité zvýhodnenie a benefity zo strany kraja a je 

to určitá motivácia, aj keď nepôjde o úplne bezplatné cestovné, ale je to motivácia na 

ďalšiu podporu darcovstva krvi. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ja sa spýtam všetkých predkladateľov aké to má finančné dopady. 

tým dopady, čo to spôsobí, kto sa s tým zaoberal. Ja nemám problém s tými návrhmi, 

ale proste máme tu rokovací poriadok, pravidlá, prispievame do Dopravného podniku, 

mali by sme poznať či rozprávame o stovkách Eur alebo tisícoch alebo 10.000,- Eur. 

Aspoň taká základná informácia, základný prepočet. Nech sa páči pán poslanec Lörinc, 

pán námestník, pán Špak, pani Slivenská. Pani Slivenská asi sama na seba nie. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Otázka na pána kolegu Saxu. 

Ak tomu správne rozumiem, tak teraz aj 1 mamička v podstate môže ísť až do šiestimi 

deťmi, ak by to bolo schválené, ale je nejak ošetrené to, že tie deti budú jej, alebo môže 

tá mamička zobrať aj sesternice, bratrancov a proste pôjdu celá perepuť a spolu 

autobusom. Len to sa pýtam, či to je nejak ošetrené. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Rodinný lístok v celou bytovkou. Ďakujem za ten príspevok, pán 

poslanec Djordjevič, chce dať procedúru. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: My sme chceli teraz pomôcť znevýhodneným skupinám, že, viac 

početným rodinám. Dobre, lebo tu ide teraz nepripravený návrh, ale keď by som dal 

celý bod stiahnuť resp. presunúť, tak by tá pomoc prišla neskôr. Ale, prosím vás zvážte 

to a je hocikedy priestor na to, ale dneska, pozrite teraz koľko je prihlásených, je to na 

vás, pán Saxa. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, s faktickou pán námestník.  

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec nezneužívajte 

rokovací poriadok, poprosím vás. Pani poslankyňa povedala ste, že určitú úľavu majú aj 

na KSK držitelia tejto zlatej plakety. Ja vás teda poprosím, aký dopad to bude mať na 

dopravný podnik, máme vypočítané. A chcem sa opýtať, máte, aká je to úľava, lebo vy 

ste navrhli, aby tá úľava bola v celej výške, tzn. podľa.. tak ste to navrhla v cene, v cene 

lístku, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Saxa na pani poslankyňu Slivenskú. 

 

p. Saxa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Takto vysvetlím ešte raz, nie, na pána Lörinca, 

ktorý ma požiadal o vysvetlenie. Poprosím vnímajme doterajší stav, dvaja dospelí 

striktne dvaja dospelí plus 3 deti za cenu euro. Teraz znižujeme z dvoch na možnosť 

jedného plus maximálne 6, 1 plus 6 detí. Finančný dopad, finančný dopad žiaden, 

pretože my umožňujeme o jedného menej, aby v tom autobuse reálne išiel tzn., čo týka 

dospelého, nemusia ísť 2, ide len 1 a umožniť 6 deťom, áno aj ja mám štyri deti, tzn. pre 

mňa by to nebolo použiteľné, umožniť šiestim deťom dostať sa od počítača, dostať do 

lesa, dostať sa do múzea, dostať do mesta, ale len cez víkendy a sviatky. Ale keď 

môžem poprosiť, aby pán generálny riaditeľ, s ktorým som to komunikoval to 
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dovysvetľoval, keď bude záujem, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa nemôžete sama na seba, stále ste vy bola tá prvá. 

Pán poslanec Strojný. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo, kolegovia ak môžete. Budem stručný 

naozaj, nechcem vás zdržovať. Ja oceňujem snahu pána poslanca Saxu, som rád, že 

prišiel s týmto návrhom, ale neodpustím si bohužiaľ poznámku, že aj toto sme riešili, 

keď sme išli nastavovať tarifu, a keď sme išli zvyšovať MHD a padli tam aj takéto 

návrhy a vtedy to nebolo možné, nedalo sa, proste vtedy sa to nedalo, teraz to dá, 

nevadí, ja som rád, že pán Saxa zotrval, pripravil návrh, ďakujem, ja ho podporím a 

nemám problém ani s pani Slivenskou - návrhom. Ďakujem 

 

p. Polaček, primátor mesta: Kolegovia ste si istí, že tie návrhy sú v súlade s rokovacím 

poriadkom? Pani poslankyňa Slivenská. Máte faktickú asi na pána poslanca Strojného. 

Pán poslanec Grega má faktickú. 

 

p. Grega, poslanec MZ: Faktická poznámka. Chcem reagovať na pána námestníka, pretože tie 

slová o tom, že aký to bude mať dopad, keď zopár darcov bude mať zľavu 50 %, 

považujem za mierne nevhodné, pretože sám som darca, mi chýba pár odberov k 

osemdesiatim, čiže k tej diamantovej a nikdy mi nenapadlo, aby som to robil kvôli 

tomu, aby som mohol cestovať, robím to preto, aby som pomohol ľuďom a pýtať sa 

teda fakt na to, že aký je to má dopad, neprial by som nikomu, aby niekedy potreboval 

krv a potom keby sa niekto pýtal, aký to má dopad. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Jánskeho plaketa, ak sa nemýlim je už od 20 odberov, no a je 

strieborná Jánskeho, teda si to vysvetlíme, čo je presne, vy chcete zlatú, ja som slovo 

zlatú  nerozumel. To mám aj ja pán poslanec, 40 mám aj ja odberov. Procedurálny 

návrh pána poslanca Saxu. 

 

p. Saxa, poslanec MZ: Dávam návrh, aby mohol vystúpiť k tomuto bodu pán generálny 

riaditeľ pán Padyšák.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh sa nedáva na vystúpenie, keď je všeobecný 

súhlas, nech pán Padyšák vystúpi. Ale ešte si dotiahnime prosím pána poslanca 

Rovinského. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja mám takú pripomienku, neviem či sme už 

schválili IDS alebo nie. Ale integrovaný dopravný systém hovorí o tom, že mali by sme 

integrovať tarify jednotlivých prepravcov, čiže bol by dobré keby sme to zosúladili, 

železnice, SAD, dokonca ešte aj prešovský jak oni mapka volajú. Hej, lebo taká je 

dohoda, že máme postupne integrovať všetko. A teraz to sú také, taká ľudová tvorivosť 

vedie k dezintegrácii, čiže bolo by dobre, máme tam už aj dajakých ľudí zamestnaných 

na tom. Mne sa to síce vôbec nepáči ale dobre no, treba to rešpektovať. Čiže keď 

chceme, aby tí ľudia cestovali, čo ja viem zo Slivníka, zo SAD príde rodina a tam ju 

odlúčenia od seba, lebo inú tarifu máme my schválenú.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Slivenská. 

 

p. Slivenská, poslankyňa MZ: Ďakujem. Rozprávať o ekonomickom dopade je na veľmi 
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teoretickej úrovni, nakoľko držiteľov zlatého Jánskeho plakety je približne 2 300 

obyvateľov Košíc, z toho približne 20 % odhadom je cestujúcich mestskou hromadnou 

dopravou. Dopad to môže mať taký, že týmto motivuje sme darcov krvi, aby vymenili 

svoje auto a radšej si kúpili zvýhodnené cestovné a cestovali mestskou hromadnou 

dopravou. To je 1. prínos, ďalší prínos je určite vo vzťahu k obyvateľom a k 

pravidelným darcom krvi, že áno, podporujeme vás a nielen keď už budete mať za 

sebou neviem koľko odberov, ale už na polceste, v úvodzovkách. A má to naozaj 

obrovské benefity, nielen pre mesto ako pozitívny impulz vo vzťahu k obyvateľom, keď 

už veľa veci navyšujeme, tak áno na 2. strane podporme niekoho, kto robí obrovský 

prínos pre spoločnosť, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, len 1 drobnosť, neni s tým problém, ale ak nám 

to bude chýbať v dopravnom podniku, mesto musí tie peniaze tam dať, lebo to tá nafta a 

tá služba musí byť zaplatená. Nech sa páči, pán námestník. Pán poslanec Špak má 

faktickú, som si neuvedomil, pardon. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Nedá mi, ale jak vy tu vlastne chcete nejaké 

dopady tuná. Však to jak  keby sme zisťovali, že či ty ja neviem veríš v Boha a ty ja 

neviem či máš nohu krivú alebo sa ti zle chodí. My fakt môžeme tieto GDPR informácie 

vôbec zisťovať, aby sme zistili dopady. Ty máš jánskeho plaketu, ty máš také a jak to 

mám ja dopredu zistiť, či ten človek s Jánskeho plaketou vôbec chodí tým busom. Však 

ten dopad nevyrátate, tu treba to, čo pán poslanec Grega povedal. Jednoducho vôbec ani 

sa nepozastavovať nad týmto návrhom, lebo to, že sme im to nedali zadarmo je čudné, 

nie že polovičku. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Balčík. Gibóda námestník. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Kolegovia ja sa ospravedlňujem pánovi poslancovi 

Gregovi aj pani poslankyni Slivenskej a teraz pánovi poslancovi Špakovi, lebo ma asi 

zle pochopili. Tu nikto nejde teraz zneužívať GDPR. Pozreli ste si ten materiál, ten 

materiál, ktorý sme dostali k dnešnému bodu hovorí o tom, že aký je očakávaný dopad 

finančný na dopravný podnik. Dopravný podnik vie odhadnúť na základe počtu 

držiteľov, tak ako správne povedala pani poslankyňa Slivenská, koľko je tu počet 

držiteľov. Ja tak ako pán primátor, mi to zobral z úst skôr, tu hovorím iba o tom, aby 

sme si uvedomili, keď tu vedieme potom diskusie o tom, či posielame do Dopravného 

podniku 26 alebo 27 mil. sa budeme baviť možno na budúci rok, si treba povedať, že 

takéto zľavy, čo nás stoja. Nie je to o tom, že by som to nechcel, ja si uvedomujem tú 

spoločenskú hodnotu, len si treba uvedomiť, že potom túto spoločenskú hodnotu my 

musíme vykúpiť z tej dotácie, ktorú tomu podniku dávame. Len potom som chcel, či 

toto je niekde vypočítame, aká je tá očakávaná spoločenská hodnota toho, že pristúpime 

k tomu, lebo neverím, že KSK pristúpilo na tento návrh bez toho, aby nemalo nejaký 

odhad na to. A keď tu máme odhad na Kňazovického a na diamantovú Jánskeho 

plaketu, tak verím, že vieme spraviť odhad a aj na zlatú Jánskeho plaketu a o toto jediné 

mi iba išlo a o toto jediné som prosil, či to niekto konzultoval s dopravným podnikom a 

či to vieme odhadnúť, lebo keby sme iba vychádzali z toho, že možnože nie 20 %, 

možnože 50% z tých 2000 ľudí si to zoberie, tak to sa už bavíme o 360 tisícoch eurách 

ročne a ja chcem iba, aby sme si to uvedomili, že to je dopad, ktorý musí mesto 

následne doplácať tak, aby ten podnik fungoval, ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Slivenská. 
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p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Dobre, tak rátajme spolu. 2300 držiteľov 

zlatého Jánskeho plakety, ak cestuje z nich 20 % to je 460 ľudí, ak títo budú mať 

zľavnené cestovné vo výške nie 240 ale 120, tak si vypočítame výsledok, takže nás to 

bude stáť menej ako 100 tis. ročne, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Balčík, predsa len. Dobre vymažeme pána Balčíka. 

Hlási sa niekto do diskusie? Je potrebné, aby pán riaditeľ vystúpil? Pretože to je o nás či 

chceme zohnať 100.000,- Eur z mesta alebo nie. A ešte upozorňuje pán riaditeľ, že nie 

je to oprávnený náklad, tzn. nám vznikne daňové zaťaženie, nejaké asi nie. A platí aj 

doplatok, ktorý potom z toho bude... dámy a páni nehnevajte sa, tieto návrhy neprešli 

základným posúdením, nikto nie je proti tejto spoločenskej aktivite, ale táto polemika je 

zbytočná, strácame čas, urobme to, keď budeme mať dáta. Neviem, chceme, aby 

vystúpil pán riaditeľ? Dávam hlasovať, či môže vystúpiť pán riaditeľ Padyšák, nakoľko 

nemám spätnú väzbu, prosím hlasujte, o pánovi riaditeľovi, či ešte chceme počúvať od 

neho informácie nejaké, alebo či nám stačí, čo máme. Ešte raz hlasujeme. 

 

Hlasovanie č. 97 - zmätočné 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ešte raz hlasujeme. 

 

Hlasovanie č. 98 - za: 22, proti: 1, zdržali sa: 4 

 

p. Polaček, primátor mesta: Aspoň som vás trošku prebudil a ste sa vrátili naspäť 

k hlasovacím zariadeniam. Nech sa páči pán riaditeľ. 

 

p. Padyšák, generálny riaditeľ DPMK a.s.: Vážený pán primátor, pani námestníčka, vážení 

poslanci. Zhruba rok nazad o takomto čase, prebiehala diskusia medzi Košickým 

samosprávnym krajom, Prešovským samosprávnym krajom, Dopravný podnik Prešov, 

Dopravný podnik Košice, kde bola vytvorená komisia, ktorá zjednocovala prepravné 

poriadky medzi všetkými dopravcami, bol to 1. krok ku integrované mu dopravnému 

systému. V rámci integrácie sa dosiahlo zjednotenie v mnohých parametroch 

prepravných poriadkov. A teraz idem bližšie k tomu rodinnému lístku. Rodinný lístok 

sme prebrali tak isto pri tejto diskusii, kde zvýhodňoval práve takéto rodiny, aby 

cestovali cez víkendy, sviatky, aby išli do mesta, aby proste deti nesedeli pri počítačoch 

nech idú von. Avšak zistilo sa pri používaní tohto lístku, mesačne sa ho predá zhruba 

1500, 1540, je číslo z minulého mesiaca. Čiže dostávali sme sťažnosti rodičov, typu 

manželka chcela cestovať so svojimi deťmi avšak manžel bol na poobedňajšej, čiže 

prečo by ona mala byť znevýhodnená, lebo proste manžel je v práci. Košický 

samosprávny kraj to má práve takto ošetrené, že je to 1 dospelý + deti. Teraz počet 

presne neviem z hlavy, čiže tu je myšlienka, aby mamičky alebo proste 1 babka, kto je s 

deťmi sám cez víkend a aby mohli cestovať a využívať túto dopravu. Ten dopad naozaj 

nie veľký, je to, je to naozaj niečo sociálne, čo je možné urobiť, čiže toľko rodinnému 

lístku, je to vyslovene vyjsť ľuďom v ústrety. A, čo sa týka tých plakiet, tak tie čísla 

získavame, my pravidelne komunikujeme s červeným krížom, on nám poskytuje vždy 

údaje o držiteľoch plakiet, tak isto ako povedala pani Slivenská je to 2 300 pre Košice, 

Košice-okolie dohromady s Košicami myslím 3 a pol tisíc, čiže tie čísla sú relatívne 

presné a následne sú na to metodiky, resp. sú štatistické odhady, koľko ľudí zhruba z 

tých bude cestovať. Čiže to to je základná myšlienka za tým všetkým. Ak máte otázky, 

nech sa páči, som pripravený odpovedať. 
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Pán primátor ste ma trošku predbehol, lebo ja som chcel kolegom 

navrhnúť, že tie návrhy, ten druhý od pána Saxu aj od pani Slivenskej, myslím si, že 

stoja za diskusiu, ja som ochotný ich podporiť, ale myslím si, že neprešli tým riadnym 

procesom, aj chcel som navrhnúť kolegom, že či naozaj nepouvažujú nad tým, že 

stiahnu teraz tie návrhy s tým, že o nich vieme, prejdú komisiami, BPMK dopočíta 

dopady a vieme zodpovedne o tom hlasovať nabudúce. 

 

p. Padyšák, generálny riaditeľ DPMK a.s.: Môžem, dopady boli už súčasťou týchto 

materiálov spočítané. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pôvodný áno, ale nie tieto pozmeňujúce. Ja by som nerád išiel 

spôsobom, že si zvykneme robiť, každý precedens zakladá potom, že keď 1 mohol aj 

druhí, máme rokovací poriadok, máme tieto pravidlá, toto nie sú zmeny úplne drobučké, 

zvážte, ja si myslím, že má naozaj zmysel, čo podľa pán Lörinc, nie je predsa naším 

cieľom ísť proti niečomu, ale mať jasnú predstavu, ako to je a povedať si, že aj čo pre to 

urobíme, aby to potom bolo funkčné, aby sme nepočúvali potom, že chýba niekde 

niečo. Pán poslanec Strojný, nech sa páči. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, ja len reflektujem na to, čo hovoria kolegovia 

padlo to tu už tuším 2-krát alebo 3-krát, že áno, sú ochotní podporiť, ale poďme si to 

preložiť na ďalšie zastupiteľstvo a dovtedy zistíme dopady atď., takže procedurálny 

návrh, ukončenie rozpravy o tomto bode a prerušenie bodu a pokračovanie na 

najbližšom zastupiteľstve. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec Strojný navrhuje prerušiť komplet 

rokovanie v tomto bode. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Nie, nie, nie. Prerušiť bod a na nasledujúcom zastupiteľstve 

pokračovať. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Prerušiť a samozrejme predkladatelia tých pozmeňujúcich 

návrhov ich doručia mestu alebo už sú aj doručené a nechá sa dopracovať to, čo treba. 

Hlasujeme prosím vás. 

 

Hlasovanie č. 99 - za: 16, proti: 3, zdržali sa: 8 

 

p. Polaček, primátor mesta: O tomto materiáli budeme rokovať nabudúce, prosím kolegov, 

aby zaslali aj na magistrát požiadavky a zároveň sa dopracujú k tomu všetky potrebné 

dokumenty, ktoré treba.  

- - - 

 

Bod č. 22 

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 3 – Verejná osobná doprava, názov projektu 

„Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa“ (DEPO) 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod číslo 22 Predloženie žiadosti o nenávratný 
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finančný príspevok v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná 

os 3 - Verejná osobná doprava; názov projektu: ,,Modernizácia údržbovej základne 

v Košiciach, realizácia - 1. etapa“ (DEPO). Nech sa páči, otváram k tomuto bodu 

diskusiu, materiály máte k dispozícii. Ak sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram 

diskusiu. 

 

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

príslušných právnych predpisov za A) schvaľuje uznesenie podľa predloženého 

návrhu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 100 - za: 26, proti: 0, zdržali sa: 0 

- - - 

 

Bod č. 23 

Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa v rade školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Košice 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bod číslo 23 - Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa 

v rade školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Otváram bod, máte ho 

v materiáloch, nech sa páči. Ak sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram rozpravu 

v tomto bode, poprosím návrhovú komisiu o návrh. Návrhová komisia nech sa páči. 

 

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

podľa príslušných právnych predpisov po A) berie na vedomie po 1.) zánik členstva 

pána Mareka Baloga, Ondreja Ferčáka, Milana Horvátha, Tibora Žigu v Rade školy pri 

Materskej škole Hrebendova 5 v Košiciach z dôvodu uplynutia funkčného obdobia rady 

školy; po 2.) zánik členstva pána Ing. Juraja Mazáka v Rade školy pri Základnej škole 

Belehradská 21 Košice z dôvodu vzdania sa členstva v rade školy. Po B) odvoláva po 

1.) delegovaného zástupcu zriaďovateľa pani Mgr. Alžbetu Tamásovú v Rade školy pri 

Základnej škole Mládežnícka 3, z Rady školy pri Materskej škole Nešporova 28 a 

z Rady školy pri Základnej umeleckej škole Márie Hemerkovej, Hlavná 68 v Košiciach 

z dôvodu ukončenia pracovného pomeru na oddelení školstva Magistrátu mesta Košice; 

po 2.) delegovaného zástupcu zriaďovateľa pani Mgr. Evu Vinceovú z Rady školy pri 

Základnej škole Kežmarská 28, z Rady školy pri Základnej škole Požiarnická 3 a z 

Rady školy pri Základnej škole Slobody 1, v Košiciach, z dôvodu ukončenia 

pracovného pomeru na oddelení školstva Magistrátu mesta Košice; po 3.) delegovaných 

zástupcov zriaďovateľa pani doktorku Silviu Sviatkovú a pána Mgr. Mariána Švekuša 

z Rady školy pri Materskej škole Muškátova 7 v Košiciach na návrh poslanca 

mestského zastupiteľstva Mgr. Petra Libu. Po C) deleguje do Rady školy pri Materskej 

škole Hrebendova 5, v Košiciach pani Mgr. Luciu Gurbáľovú, pána Martina Semana, 

pani Mgr. Beátu Lopušniakovú a pána Mgr. Branislava Macka; po 2.) do Rady školy pri 

Základnej škole Belehradská 21, v Košiciach pána Miroslav Špaka; po 3.) do Rady 

školy pri Základnej škole Kežmarská 28 a do Rady školy pri Základnej škole 

Požiarnická 3 v Košiciach pána Mgr. Mária Šveca; po 4.) do Rady školy pri Základnej 

škole Mládežnícka 3 a do Rady školy pri Základnej umeleckej škole Márie Hemerkovej 

Hlavná 68, v Košiciach pani Mgr. Máriu Kvetkovú; po 5.) do Rady školy pri Základnej 

škole Slobody 1 a do Rady školy pri Materskej škole Nešporova 28 v Košiciach pani 

Ing. Katarínu Chovanovú, po 6.) do Rady školy pri Materskej škole Muškátova 7, 
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v Košiciach pána doktora Ing. Petera Hubu a pána doktora Patrika Kohuta.“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, poprosím tieto veci v skrátenom čítaní. Nech sa 

páči hlasujte, 

 

Hlasovanie č. 101 - za: 27, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý, ďakujem pekne. 

- - - 

 

Bod č. 24 

Prenájom telocvične v objekte ZŠ Mateja Lechkého v Košiciach z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa pre nájomcu Trampolíny Košice, o.z. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bod číslo 24 Prenájom telocvične v objekte ZŠ Mateja Lechkého 

v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Trampolíny Košice, o.z. 

Nech sa páči otváram k tomuto bodu diskusiu. Pán poslanec, nech sa páči.  

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, musel som sa prihlásiť, osobitný zreteľ a šport. 

Ja tento, ja v zásade, kým sa nezmenia pravidlá nepodporím ani 1 tento osobitný zreteľ. 

Mrzí ma 1 vec, minulý rok malo oddelenie školstva a športu alebo teda neviem ani čo 

všetko to je, pripraviť návrh na zmenu osobitného zreteľa a posudzovania tých 

telocviční. Pravidelne to máme na majetkovej komisii, kde máme iný názor, ako majú 

ostatné komisie, preberá to komisia vzdelávania, ktorá by sa podľa mňa mala viac 

venovať vzdelávaniu, preberá to komisia športu, od ktorej ja osobne by som čakal, že sa 

bude venovať viac možno nejakej koncepcii športu a možno nejakej aj vlastne na 

myšlienke alebo zmene toho financovania športu v Košiciach. Nie je to dobre 

nastavené, pretože v súčasnosti podľa mojich informácií, máme viacej žiadateľov ako je 

telocviční. A ten osobitný zreteľ, ktorý je nižší ako je teda nájom vypočítaný podľa 

štatútu mesta, by mal byť nejako nastavený, keby to bolo 10, 20 ja neviem 30 % pre 

všetkých, tak by to podľa mňa lepšie, spravodlivejšie ako je to ako je to teraz a veľmi 

dôležitá informácia je, že všetky školy majú s tohto nájomného 50 %, čiže škola by 

mala byť motivovaná, mala by v podstate požadovať, čím viac, pretože čím viac má 

peňazí z nájomného mesto, tým väčšia časť ide škole a tieto peniaze môže použiť aj na 

opravu telocviční, vieme, v akom sú niektoré telocvične stave, čiže ja vás skutočne 

prosím a to v dobrom, pripravte nejaký návrh ako budeme riešiť tie osobitné zreteli, 

ktoré športy chceme podporovať, či všetky športy, či len vybrané športy. Nemyslím si, 

celkom, že okej, že no možnože by bolo dobré, ak by bol nejaký zoznam žiadateľov, 

ktorým bolo vyhovené, aby sa evidoval na meste. Takto chodia žiadatelia za riaditeľmi, 

vidím v tom, tak ako je to nastavené, že to môže mať prvky korupčného prostredia, 

myslím si, že by sme to mali nastaviť inak, čiže ja na to upozorňujem je nás 41, 

prehlasujte ma, taký život, máme demokraciu. Ešte pardon, posledné slová, tým 

nechcem nejako spochybniť tento konkrétny materiál, resp. občianske združenie, ja to 

hovorím proste všeobecne, musíme k týmto prenájmom telocviční pristupovať inak. Toť 

vsio. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, s faktickými vystúpi pán poslanec Schwarcz  a  

pani poslankyňa Kovačevičová, nech sa páči. 

 

p. Schwarcz, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne, naozaj túto 
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problematiku riešime už rok, len vždy to ostáva vo všeobecnej v rovine, že je potrebné 

niečo zmeniť, my sme sa rozprávali aj s pánom viceprimátorom, poďme urobiť jednu 

pracovnú komisiu, v ktorej budú ľudia z majetkovej komisie, zo športovej komisie 

vzdelávacej komisie, prípadne ďalší relevantní ľudia. Dajme konkrétne zadanie 

oddeleniu školstva, lebo ja som s pani Tamásovou, ešte predošlou vedúcou oddelenia 

sedel niekedy v máji, v júni. Oni sú pripravení niečo sparagrafovať, len potrebujú našu 

víziu, potrebujú vedieť, čo majú zmeniť, čo sa nám nepáči. Takže poprosím, neviem či 

pána riaditeľa alebo pani viceprimátorku, ktorá má na starosti školstvo, aby zvolala po 

jarných prázdninách, takúto pracovnú komisiu, ja som vo vzdelávacej komisii požiadal 

členov, aby dali tézy, pripomienky, mám ich zozbierané, takže dajme do nich konkrétne 

návrhy a ja si myslím, že  do konca júna vieme spracovať návrh, ktorý by od septembra 

teoreticky mohol platiť, samozrejme musíme otvoriť štatút, ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Kovačevičová. 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja by som len chcela pripomenúť aj 

pánom poslancom, že v podstate ten osobitný zreteľ je forma podpory mesta Košice, aj 

cez to sa dá presne vypočítať ako mesto Košice podporuje šport v meste, tieto subjekty 

poskytujú verejnoprospešný účel, vykonávajú, športujú deti tohto mesta, deti daňových 

poplatníkov, čiže ich rodičia platia dane, treba pripomenúť, že prevádzkové náklady 

tieto subjekty platia a platia znížené nájomné. Samozrejme v podstate pre mnohé 

združenia to bude likvidačné, pretože oni majú množstvo ďalších nákladov, ktoré v 

podstate rodičia platia členské a potom tieto peniaze, by sme vybrali z vrecák ich 

rodičov, daňových poplatníkov, čiže áno určite urobiť nejakú komisiu, povenovať sa, 

ale hovoriť o tom, že je to zlé, však to využívajú naše deti a je veľmi dôležité, aby mali, 

čo najmenej tých tabletov, telefónov v rukách a využívali tie telocvične a je to forma 

podpory  nášho mesta a športu, takže ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, som netušil, že sa rozbehne diskusia v tomto 

bode takto veľmi. Kolegovia možno niektorí si poviete, že nemá zmysel diskutovať, 

teraz čo poviem, my sme urobili v 1. rade zmeny v samotných zmluvách, máme 

problém sa vracať k zmluvám, ktoré boli v minulosti uzavreté, chceme ich dodatkovať, 

chceme rokovať, ale žiaľ je veľmi ťažké ich vypovedať, pretože tie klauzuly sú 

nastavené tak.  My po novom všetky zmluvy a je úplne jedno, či sa jedná o zmluvu s 

osobitným zreteľom, ale každopádne akákoľvek nájomná zmluva, ktorá prechádza cez 

moje ruky, má vždy zásadu trojmesačnej výpovednej lehoty, kde si právo berie mesto 

Košice. A jednoducho ak chce niekto s nami uzatvárať dohody, musí rešpektovať toto 

naše právo, nemáme záujem výpovede písať ale na 2. strane si udržať to právo, ak by 

niekto porušoval nejaké pravidlá, predpisy. Chceme sa vracať k zmluvám, ktoré poviem 

to takto, sú, nechcem povedať, že sú úplne nevypovedateľné, ale majú dosť 

komplikovaný spôsob výpovede, myslíme si, do zmlúv treba zapracovať, aká je 

skutočná hodnota toho nájmu, aby naozaj sa nezneužívalo to, že mesto neprispieva 

a nepomáha. Mali by vedieť všetci tí, ktorí tieto zmluvy s osobitným zreteľom 

používajú, že to nie za euro, ale mnohokrát za tisíce, desaťtisíce a pokúšať sa postupne 

v tom urobiť poriadok, ale je to na dlhšie trate, tých zmlúv to sú množstvá, obrovské 

množstvá, ale začali sme s tým. Pán poslanec Karabin, nech sa páči. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne, ja som tiež športovec, rád podporím šport, čo mi to 

vadí, som sa to v prínose nepostrehol ani na športovej komisii, keďže som jej členom 

a som hlasoval. Ja som bol v tom, že tam bol rok 2009, vznik toto Občianske združenia. 
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Združenie vzniklo v roku 2019, 8. 8. to znamená, že fungujú a nie pol rok, to mi troška 

vadí história, webová stránka. Čo vieme o tomto združení? Ja som tiež predseda 

združenia a fungujeme viac ako 12. rok, máme niečo za sebou, určite máme viacero 

združení, tak to v tomto podporím pána  Dominika Karaffu, skúsme urobiť nejaký 

zásobník, nejakých možných záujemcov, ktorí majú o niečo také záujem, lebo hovorím, 

podporujeme dosť nový subjekt 8. 8. 2019. To je veľmi čerstvé združenie, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: ďakujem pekne, pozor nesmie nám padnúť kvórum pod 24. Pán 

poslanec Djordjevič má procedurálny návrh. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, keďže sa tu rozpráva už veľmi všeobecne a tu je 

len prenájom jediného objektu telocvične, na Lechkého, tak dávam procedurálny návrh 

bez možnosti reagovať faktickou poznámkou na rečníka riadne prihláseného, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujeme. 

 

Hlasovanie č. 102 - za: 21, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Pán poslanec Rovinský, faktická. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobre, takže 1. vec Trampolíny, trochu som 

sa informoval o tom, čo robia, jak robia, prečo robia. U nich veľmi dôležité, aby mali 

práve tú telocvičňu, lebo skáču na trampolíne a potrebujú vysokú tú telocvičňu, čiže 

pokiaľ im tú telocvičňu nedáme, tak asi nebudú môcť vôbec cvičiť. To je tá prvá. 2. 

pripomienka k tomu je. Máme my takú podmienku, že musí byť dlhšie ako 1 rok, čo tie 

zmluvy to sú len pre tých, ktorí sú 10 rokov a viac. My vieme, že sú také organizácie, 

ktoré to dostávajú už možno 100 rokov, samozrejme prehnal som. 2. vec, my tým, že 

dávame zľavu, tak vlastne okrádame tú školu, lebo tá škola nedostane toľko peňazí, 

koľko by mohla dostať, je to korupčné prostredie a treba to, čím skôr riešiť. Ale nie na 

úkor tých chudákov, čo teraz požiadali. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc s diskusným príspevkom, pán poslanec 

Lörinc. Pán poslanec Lörinc stratíte poradie začnite. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Pár pripomienok k tomu, čo tu bolo povedané, lebo ja sa trošku 

divím ako od jedného bodu, kde nebol iný záujemca, máme schvaľovať prenájom, sa 

dostávame k niečomu inému, čiže pár poznámok. 1. poznámka je že, ak riaditeľ školy 

nesie zodpovednosť za chod tej školy, tak nesie aj zodpovednosť za to aké nájmy si tam 

pustí ak proste má novú palubovku, tak si tam nepustí napr. futbal, ktorý je náročný na 

palubovku, aby mu to zničili ale vyberie si iný šport. 2. vec pre komisiu športu, je každé 

športujúce dieťa plusom. Je jedno, či je to malý volejbalista, či je to malý ktorý skáče na 

trampolíne alebo je to futbalista, každé, 10 ročné športujúce dieťa, je také isté z pohľadu 

športu. Čo sa týka osobitných zreteľov, lebo sa bavíme o tom už rok, aj s tebou Dominik 

som sa o tom bavil a práve ty si bol, ktorý prišiel s touto iniciatívou, telocvične patria 

pod školstvo, tak isto aj v rozpočte, čiže v prvom rade by to mala riešiť komisia 

majetková, lebo sa jedná o prenájom majetku a potom komisia vzdelávania, čiže  teraz 

po roku, keď ste avizovali na majetkovej komisii, že prídete s pravidlami, hovorí, že má 

jednať športová komisia, je trošku pre mňa divné, ale veľmi rád si sadnem s tebou a tak 

isto aj s  predsedom komisie vzdelávania a poďme to dať dokopy. Len z nášho pohľadu, 

každé športujúce dieťa je rovnaké. A čo sa týka Trampolín, to združenie vzniklo v roku 
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2019, pán Karabin, my sme to rozoberali na komisii športu, čiže neviem ako ste 

počúvali a tam bolo povedané, že ten učiteľ alebo tréner funguje dlhodobo, vychoval 

niekoľko reprezentantov, akurát zmenil formu a to združenie naozaj založil v roku 

2019, k čomu mali viacerí členovia komisie výhrady ale bolo im to vysvetlené a tu sa 

jedná o takú menšiu telocvičňu, ktorá nie je využívaná, nemá také ihrisko, že 

basketbalové alebo hádzanárske. A práve v tej menšej telocvični môže byť permanentne 

zložená trampolína, lebo tá naozaj ako povedal pán Rovinský, si vyžaduje vysoký strop 

a tam im to nebude vadiť. Čiže prosím, zbytočné diskusie súhlasím s pánom Karaffom, 

že treba prijať pravidlá a schváľme tento zreteľ, lebo schválil to riaditeľ, schválilo to 

majetkové oddelenie, prešlo to komisiou športu, čiže nie je o čom tu diskutovať. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, tie pravidlá pripravujeme aj my, bolo by dobré 

keby sme sa všetci traja zladili s mestom, lebo tie pravidlá sa nastavujú. Pani 

námestníčka, nech sa páči. 

 

p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne, tento návrh prešiel viacerými 

komisiami sú zaznamenala pripomienky presne tohoto druhu, ktoré aj tu odzneli, že je 

to mladé Občianske združenie, vzniklo nedávno, čo je to za projekt atď., takže ten pán 

učiteľ, pán tréner, ktorého spomínal pán Lörinc je tu prítomný a je pripravený projekt 

krátko predstaviť, takže by som sa prihovorila za to, aby krátko povedal o tomto športe. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujeme o tom, aby mohol vystúpiť pán, ktorý 

sa venuje týmto, týmto záležitostiam, prosím hlasujte. 3 minúty venovať športu a 

deťom, ktoré chce predstaviť myslím,, že zvládneme. 

 

Hlasovanie č. 103 - za: 15, proti: 0, zdržali sa: 8  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, skúste do od troch minút predstaviť, mikrofón máte 

tu alebo na tejto strane, predstaviť jednou vetou seba a viac šport, ktorému sa venujete, 

nech sa páči. 

 

p. Parnai, tréner: Dobrý večer, som Miro Parnai, som tréner košických trampolinistov, v 1. 

rade sa ospravedlňujem, že som prišiel takto športovo, ale presne som skončil tréning, 

teraz som prišiel od detí. Takže v skratke, aby som vysvetlil, ja sám som sa venoval 

tomuto športu zhruba 20 rokov, niekedy ešte určite poznáte môj tréner bol Saša Futul, 

bol som vicemajster Československa ešte niekedy v 83. roku, dobre, aby som to 

urýchlil. Založil som občianské združenie minulý rok len preto, že my sme trénovali už 

dávnejšie, ale potreboval som, novú trampolínu, ktorá stojí 15.000,- Eur aj ich 

príslušenstvom. Tzn., že musel som to nejakým spôsobom riešiť, takže založil som 

občianske združenie, vypracoval som projekt, ktorý so nazval Naučme deti bezpečne sa 

hýbať. No a predstavte si, že na základe toho projektu SPP nadácia mi  odsúhlasila 

15.000,- Eur, za ktoré som nakúpil absolútne špičkovú trampolínu, na ktorých sa skáču 

olympijské hry a majstrovstvá sveta, no ale nevedel som, že môže byť problém, že 

nakoniec máme na čom skákať, ale nemáme kde skákať. Tak som obišiel x
n
 škôl v 

Košiciach, kde sa riaditelia ku mne správali, to asi ani nebudem hovoriť ako sa správali. 

Našiel som spriaznenú dušu na ZŠ Mateja Lechkého, na KVP, pani Račková, ktorá 

absolútne v pohode sa ku mne správala, vysvetlila mi, aké sú u nich podmienky, ktoré 

som prijal. Telocvičňa nie je veľká, je malá a nie využiteľná na kolektívne športy, je 

využiteľná akurát pre nás, má požadovanú výšku, trampolína tam nie je rozložená, my 

ju stále pred tréningom a rozkladáme a skladáme tzn., že my tam nijak tam ďalšie športy 
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neobmedzujeme. Platíme zatiaľ komerčný nájom, čo by som povedal, že tým, že je to, 

že to individuálny šport, ja mám maximálne 4 deti na tréningu, ktoré mi platia po 5,- 

Eur tzn., že na konci mesiaca, zhruba, 100,-Eur stále platím z rodinného rozpočtu ako 

dá sa to chvíľu ťahať, netvrdím, že nie, robím to veľmi rád, ale dlho to nevydržíme, 

takže veľmi by mi pomohlo, keby nám bolo prisúdené, že by sme teda mohli mať tento 

štatút osobitného zreteľa. Buď to vyjde alebo jednoducho sa budeme musieť zbaliť 

a odísť. Takže v skratke, to je asi všetko. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ja len pripomínam, že bola požiadavka, myslím 

že komisie športu, aby pán Parnaj, komisie majetku, aby pán Parnaj vystúpil, čiže aj 

preto bol pozvaný. Pán poslanec Karaffa máte diskusný príspevok, nech sa páči. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Veľmi ma mrzí, že materiál je takto pripravený, lebo majetková 

komisia mala dosť rozsiahle uznesenie a ja v zmysle toho predložím aj návrh, lebo 

potom fakt to nemá zmysel a všetky tie školské veci vyhodím z programu, keď sa to 

nedodržiava. Majetková komisia odporúča uzatvoriť nájomnú zmluvu so žiadateľom na 

dobu určitú do konca školského roka, to ináč bol návrh pána poslanca Lesňáka, ktorý 

sme schválili t.j. 30. 6. 2020 podľa predloženého materiálu za nájomné 90,- Eur na rok, 

plus prevádzkové náklady, z dôvodu osobitného zreteľa a zároveň v súvislosti s týmto 

združením doplniť materiál o informáciu ohľadom činnosti združenia, počtu členov a to 

do termínu rokovania mestského zastupiteľstva. Beriem to tak, že pán tu teraz vystúpil, 

čiže táto časť bola splnená, no a v podstate ja z titulu toho, že som predseda tej komisie 

a komisia to prijala, ja tento návrh teda na dobu určitú bolo konca školského roka 

predložím, ja dúfam, že dovtedy sa prijmú nejaké pravidlá, keď sa neprijmú resp. keď 

sa ani toto neprijme, ja som si splnil svoju povinnosť a za tento návrh si zahlasujem, 

čiže toľko z mojej strany, nie to nič osobné, ale musia byť nejaké pravidlá, 90 eurové 

nájomné na rok, neviem zvážte. Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak, faktická. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Musím pochváliť pána predsedu komisie, ktorý 

vypočul väčšinu hlasov komisie a dokonca aj predložil návrh tejto komisie, lebo tu ide 

o pár Eur doslova a pred chvíľou sme prišli kvôli takému istému predsedovi a kvôli 

jednému hlasu o to, aby sme už budúci rok naozaj niečo urobili. Pán predseda Rovinský 

presne o vám rozprávam, 16 ľudí zo 16 vás vyzvalo, aby si presadil tento návrh. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Držme sa merita veci, nebudem púšťať diskusiu do iných sfér, 

pán poslanec Strojný má faktickú. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, no bohužiaľ, ja si tým, čo 

povedal pán Karaffa nemôžem súhlasiť, on si síce splnil svoju povinnosť, predložil 

návrh, ktorý urobil na majetkovej komisii, ale v podstate ako to vidím ja, možno sa 

mýlim, ale ak to vidím tak, že nemáme ešte nič novelizované, neprijali sme nové 

pravidlá, ale teraz ideme lebo neviem, či sa hanbíme, že sme to neurobili, ale ideme 

urobiť vlastne v tomto bode zrazu výnimku, hej, a možno pána kvôli tomu ukrátime 

o niečo. No a to je koho chyba, že rok nič nepripravilo? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, každopádne do všetkých nájomných zmlúv, 

dávame trojmesačnú výpovednú lehotu, tzn. akonáhle sa prijmú pravidlá, vieme túto 

zmluvu vypovedať, máme však problém v starých zmluvách, ktoré bude problém, čiže 
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ak ich zmeníme, jednoducho  prijmeme jedno uznesenie a zrevidujeme všetky všetko to, 

čo budeme vedieť veľmi rýchlo, takže naozaj, ďakujem za ten príspevok, diskusia 

procedurálnym návrhom bola uzavretá. Poprosím návrhovú komisiu, aby predložila 

pozmeňujúce návrhy, ďakujem pekne. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže návrhovej komisii bol doručený 1 

návrh až môj, návrh na uznesenie pozmeňujúci, ktorý v podstate vyplynul z rokovania 

majetkovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi schvaľuje prenájom telocvične o výmere podľa predloženého 

návrhu v katastrálnom to je v objekte Základnej školy Mateja Lechkého, ďalej podľa 

predloženého návrhu, nájomcovi Trampolíny Košice, občianske združenie, Národná 

trieda - ďalej podľa predloženého návrhu, po a) priamym nájmom, po b) za ročné 

nájomné 90,- Eur a prevádzkové náklady, po c) na dobu určitú do konca školského roka, 

t. j. do 30. júna 2020, v rozsahu 4,5 hodín týždenne podľa časového rozvrhu 

schváleného správcom majetku, za účelom organizácie tréningového procesu detí 

a mládeže, ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa príslušných právnych predpisov, 

je všeobecný záujem podporovať subjekty zabezpečujúce mimoškolské záujmové 

činnosti a pohybovo športové aktivity detí, čím sa podporuje harmonický vývin detí a 

vedie ich k aktívnemu využívaniu voľného času, za podmienky, že nájomca bude 

zabezpečovať údržbu prenajatých priestorov na vlastné náklady v dohodnutom 

rozsahu.“ Koniec návrhu, ktorý prešiel majetkovou komisiou. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujeme o návrhu pána poslanca Karaffu.  

 

Hlasovanie č. 104 - za: 6, proti: 2, zdržali sa: 17 

 

p. Polaček, primátor mesta: Poprosím ďalej návrhovú komisiu, aby predložila pôvodný návrh. 

 

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

súlade s § 53 ods. 2 písmena b) bod 4 Štatútu mesta Košice a § 9 ods. 9 písm. c) zákona 

č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje prenájom 

telocvične podľa predloženého na návrhu nájomcovi podľa predloženého návrhu ako 

dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov, všeobecný záujem podporovať subjekty 

zabezpečujúce mimoškolské záujmové činnosti a pohybovo športové aktivity detí, čím 

sa podporuje harmonický vývin detí a vedie ich k aktívnemu využívaniu voľného času, 

za podmienky, že nájomca bude zabezpečovať údržbu prenajatých priestorov na vlastné 

náklady dohodnutom rozsahu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, hlasujeme za pôvodný návrh, rozprávame o prítomnej 

3/5 väčšine. Všetkých. 

 

Hlasovanie č. 105 - za: 23, proti: 2, zdržal sa: 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol. Jeden hlas. Prezentujme sa prosím, 

koľko je reálne prítomných v miestnosti poslancov. Prezentujte sa prosím. 

Prezentovaných 26 kariet, zasunutých 26 kariet, čiže každopádne potrebovali sme 24 

hlasov. 

- - - 

 



232 

 

Bod č. 25 

Prenájom telocvične v objekte ZŠ Fábryho 44 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa pre nájomcu Futbalový klub Košická Nová Ves, Agátová 1, Košice 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bod číslo 25 Prenájom telocvične v objekte ZŠ Fábryho 44 

v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Futbalový klub Košická 

Nová Ves, Agátová 1, Košice. Otváram rozpravu v tomto bode. Pán poslanec Lipták. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem, ďakujem za slovo. Dobre tíško, tíško. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták má slovo, poprosím kolegov v pléne, aby 

sme sa navzájom počúvali. Slovo má pán poslanec Lipták, nech sa páči. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Čiže ja by som chcel dať 1 návrh, Dominik počúvaj ma, prosím ťa, 

by som chcel mať 1 návrh, aby magistrát mesta Košice do troch mesiacov vypracoval 

nové pravidlá prenajímania týchto našich mestských majetkov, o ktorých hovoril aj 

Dominik Karaffa, ktorý ma nepočúva. Domino dávam návrh, aby si pomohol k tebe. Pre 

subjekty, kde sú majetky poskytované v zmysle osobitného zreteľa, aby magistrát mesta 

Košice pripravil návrh, o ktorom sa začne rokovať v komisiách finančnej, legislatívno-

právnej, aby sme sa pohli ďalej, čiže chcem poprosiť nedávam o tom hlasovať, alebo 

dobre dávam návrh o tom hlasovať, aby magistrát mesta Košice pripravil tento návrh. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec poprosím vás písomne. Pán poslanec Karaffa, 

faktická. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, tento materiál tiež prešiel komisiou, 

ja len upozorňujem kolega je, pán poslanec Lesňák je štatutárom občianskeho 

združenia, čiže asi by bolo dobré, aby to odznelo, ale prešlo to komisiou bez 

pripomienok, čiže toľko k tomu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ak sa do diskusie nikto ďalší nehlási, uzatváram v bode číslo 25 

rozpravu. Nech sa páči, návrhová komisia môžete prečítať návrh. Návrhová komisia 

prosím o návrh. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie k bodu číslo 25: 

Mestské zastupiteľstvo v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Kolegovia poprosím vás, usaďme sa, zaujmite svoje miesta, aby 

mohla návrhová komisia prečítať návrh a urobiť svoju robotu. Prosím venujme sa 

ďalšiemu bodu. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ja prosím kolegov, aby to nevytvárali 

nejaký nátlak, tuná psychicky tlak, kde sú ostatní kolegovia, ktorí neprišli alebo odišli, 

mohlo to byť schválené, to nie je o dvoch hlasoch toto, vážení. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec prosím návrh. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Dovoľte, aby som čítal návrh uznesenia k 

bodu číslo 25: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi schvaľuje prenájom telocvične o výmere 288 m² v objekte Základnej školy, 
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Fábryho 44 v Košiciach, ďalej v zmysle predloženého návrhu, nájomcovi Futbalový 

klub Košická Nová Ves, Agátová 1, 040 14 Košice - ďalej podľa predloženého návrhu, 

ako dôvod hodný osobitného zreteľa uvedený podľa predloženého návrhu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 106 - za: 23, proti: 0, zdržali sa: 2  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nie.  

(pozn.: diskusia mimo záznam) Prepáčte mi pán poslanec Rovinský a všetci tak, ak sa 

vám pokazí technické zariadenie, som ochotný prijať to, aby sme diskutovali o tom či 

hlasovanie bolo alebo nebolo. Vyzval som vás niekoľkokrát, aby ste si sadli na svoje 

miesta, mnohí tu vyrušuje, mohli sme byť znova o hodinu ďalej, ja nebudem zasahovať 

do diskusií, ale jednoducho aspoň držme tie pozície, ktoré máme držať a robiť to, čo 

máme robiť. 

- - - 

 

Bod č. 26 

Prenájom nebytových priestorov v objekte MŠ Čínska, Košice z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa pre nájomcu Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce 

 

Bod číslo 26 bol v úvode rokovania vypustený.  

- - - 

 

Bod č. 27 

Prerušenie rokovania MZ o bode „Prenájom častí pozemkov v k. ú. Severné Mesto 

pre Košický samosprávny kraj za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov 

pod stavbami – parkovisko, vchod a schodisko pri objekte „DSS – Park mládeže, 

Košice“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Bod 27 je bod, ktorý sme mali prerušený a týka sa prenájom časti 

pozemkov v katastrálnom území Severné Mesto pre Košický samosprávny kraj za 

účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod stavbami - parkovisko, vchod 

a schodisko pri objekte „DSS - Park mládeže Košice“. Tento bod bol prerušený, ak sa 

pamätám správne pánom poslancom Ténaiom a tým mu dávam vlastne aj slovo. Je tu 

procedurálny návrh pána poslanca Liptáka, nech sa páči. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ja si dovolím predložiť procedurálny návrh v tom, aby sme po tomto 

bode ukončili rokovanie tohto MZ. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Hlasujeme o návrhu pána poslanca Liptáka, kolegovia fakt sa 

nesústredíte, je to aj o hodine, ja rozumiem. 

 

Hlasovanie č. 107 - za: 9, proti: 11, zdržali sa: 5  

 

p. Polaček, primátor mesta: Budeme rokovať ďalej, nech sa páči sme v bode číslo 27 a pán 

poslanec Ténai má slovo. 

 

p. Ténai, poslanec MZ: Dámy, páni chcem vás poprosiť o jednu vec. Bod ktorý sme prerušili, 

sa jedná o vysporiadanie pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre objekt 
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DSS domov sociálnych služieb Domko. Jednali sme, prebehlo jednanie na majetkovom 

oddelení magistrátu za účasti KSK zástupcov, dohodli sme sa na, skrátila sa doba nájmu 

na 3 roky z 5 rokov, dobieha tam ešte 10 ročná udržateľnosť projektu, bolo to 

financované v rámci švajčiarskeho finančného mechanizmu. Jedná sa o parkovacie 

miesta hlavne a o prístup na jedno schodište, cez jedno schodište do budovy. Chcem vás 

poprosiť, všetkých ktorí ste buď tu alebo v sále, poprosím vás zasuňte karty, prejdite na 

svoje miesta a podporte to. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec Schwarcz, má 

procedurálny návrh. 

 

p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem pekne. V zmysle § 35 Rokovacieho poriadku MZ bod 8, 

ktorý hovorí, ak mestské zastupiteľstvo prijme uznesenie v rámci svojho zasadnutia a na 

základe procedurálneho návrhu vysloví súhlas s hlasovaním o jeho oprave, môže v 

rámci toho istého zasadnutie opätovne rozhodovať o pôvodnom uznesení v opravenej 

forme. Navrhujem procedurálny návrh, aby sme opätovne hlasovali o bodoch číslo 24 

a 25. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Dávam hlasovať o návrhu pána poslanca Schwarcza. 

 

Hlasovanie č. 108 - za: 23, proti: 0, zdržali sa: 2 

 

p. Polaček, primátor mesta: Sme ale v tejto chvíli v bode 27 prosím, ukončme tento bod. 

Ideme hlasovať o DSS Domko, prosím návrh na uznesenie. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhovej komisii bol doručený návrh od 

pána poslanca Ténaia: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi schvaľuje prenájom časti pozemkov v katastrálnom území Severné 

Mesto pre Košický samosprávny kraj - ďalej podľa predloženého návrhu, výmera na 

prenájom spolu: 319 m², doba nájmu: určitá do 3 rokov, do 30. júna 2022, cena za 

prenájom: jedno euro za rok za celý predmet nájmu, účel: majetkovoprávne 

vysporiadanie pozemkov pod stavbami - parkovisko, vchod a schodisko pri objekte 

DSS, Park mládeže Košice, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorým je verejný 

charakter stavby realizovaný z nenávratného finančného príspevku v rámci projektu 

Švajčiarskeho finančného mechanizmu „Vstúpte k nám ...“.“ Koniec návrhu.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 109 - za: 26, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. 

- - - 

 

Bod č. 28 

Prevod nebytových priestorov – garáží na ul. Železiarenská č. 40 a 44 v k. ú. Šaca 

formou dobrovoľnej dražby 

 

p. Polaček, primátor mesta: Otváram rozpravu k tomuto bodu, nech sa páči. Ak sa do 

rozpravy nikto nehlási, uzatváram, poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh 

k bodu číslo 28. Návrhová komisia, poprosím, k bodu č. 28. 
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p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie k bodu číslo 28... 

Pardon, upozorňujú nás, pán primátor, urobili sme chybu, vzhľadom na to, že už je tu 

taký rozruch, my sme hlasovali o pozmeňujúcom návrhu, ale tam bolo potrebné ešte 

hlasovať o návrhu ako celku, o pôvodnom návrhu. O pôvodnom návrhu sme nedali 

hlasovať. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Rozumiem, tam sme vynechali, dokončíme bod 28, lebo sme 

v bode 28 a ak sme vynechali uznesenie. 

 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prevod nehnuteľností - štyroch 

nebytových priestorov – garáží v bytovom dome na ulici Železiarenská - ďalej podľa 

predloženého návrhu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujme o bode číslo 28, prevod nebytových 

priestorov – garáží. Hlasujte teraz. 

 

Hlasovanie č. 110 - za: 25, proti: 0, zdržal sa: 1 

 

p. Polaček, primátor mesta: Návrh prijatý bol. 

Vrátime sa k bodu 27, prosím, dokončme uznesenie, ktoré sme nestihli prečítať, nech sa 

páči, pán poslanec. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Dovoľte, aby som ozrejmil. Návrhová 

komisia prečítala pozmeňovací návrh pána Ténaia, ktorý bol úplne zhodný s pôvodným, 

zmenila sa len doba nájmu: určitá na 3 roky, pán Ténai nám celý tento návrh predložil, 

nie je potrebné, aby sme hlasovali ešte raz v bode 27. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Čiže bod 27 bol schválený tak, ako mal byť a nebolo dôvodné 

pokračovať v hlasovaniach.  

- - - 

 

Bod č. 29 

Prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice 

a STAVEBNÝM BYTOVÝM DRUŽSTVOM III KOŠICE z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, formou zámeny 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, otváram diskusiu. Pán Kandráč, nech sa 

páči. 

 

p. Kandráč, poslanec MZ: Dobrý deň. Pán primátor, chcel by som hlásiť konflikt záujmov, 

keďže som členom predstavenstva bytového družstva, že nebudem môcť hlasovať v 

tomto bode. Zároveň schválením tohto bodu sa vysporiada časť pozemku, ktoré má 

bytové družstvo pod svojou budovou a mesto Košice vlastne dostane stavbu parkoviska 

do svojho majetku, ktorá je pri bytovom družstve, je využívaná návštevníkmi lesoparku. 

Poprosíme o schválenie. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Do diskusie sa ešte niekto hlási? Ak sa do diskusie nikto nehlási, 

sme v bode 29, uzatváram diskusiu v bode číslo 29. Poprosím návrhovú komisiu. 
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Prosím, prečíta návrhová komisia, sme všetci unavení, prosím už nerobme zmätky, je 26 

kariet, 26 aj opticky to sedí, poslancov. Prosím čítajte návrh. Tento návrh prejde, ak nás 

bude 24, ak neprejde tento návrh, nevidím problém, aby sme sa k nemu vrátili v inom 

mestskom zastupiteľstve. Jednoducho nie je vašou vinou, že tu chýba množstvo 

kolegov. Prosím návrhov komisiu, inak preruším túto schôdzu. 

 

p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie k bodu číslo 29: 

„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

schvaľuje prevod vlastníctva majetku mesta Košice - ďalej podľa predloženého návrhu, 

časti pozemkov - podľa predloženého návrhu, zámenou s finančným vyrovnaním v 

prospech mesta Košice vo výške 1.300,- Eur za spevnené plochy nachádzajúce sa 

pozemku registra C KN - ďalej podľa predloženého návrhu, ktoré sú vo vlastníctve 

Stavebného bytového družstva III Košice - ďalej podľa predloženého návrhu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Skôr ako budeme hlasovať, prosím, prezentujte sa. Prezentujeme 

sa, áno, v tejto chvíli, prosím, prezentujeme sa. Prezentácia. Je tu 26 poslancov, 

potrebujeme 25. Nech sa páči, návrhová komisia predložila návrh, hlasujeme o návrhu 

v bode číslo 29. Nech sa páči, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 111 - za: 26, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

- - - 

 

Bod č. 30 

Prenájom časti pozemku v k. ú. Kavečany pre Ing. Radovana Balčíka a manželku 

MUDr. Alenu Balčíkovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

p. Polaček, primátor mesta: Otváram k bodu č. 30 diskusiu, ak sa do diskusie k bodu číslo 30 

nikto nehlási... Nech sa páči pán Balčík. 

 

p. Balčík, poslanec MZ: Ja len toľko, že jedná sa o môjho brata, moju švagrinú, takže som 

zaujatý, ale budem hlasovať, keďže je nás málo, dobre? Ďakujem pekne za slovo. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Podľa ústavného zákona stačí ohlásiť, nech sa páči, je to 

v poriadku. Porosím návrhovú komisiu. 

 

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

súlade s § 9a ods. 9 písmena c) 3 zákona č. 138 z roku 1991 Zb. o majetku obci v znení 

neskorších predpisov schvaľuje prenájom nehnuteľného majetku podľa predloženého 

návrhu, predmet prenájmu: časť pozemku registra C-KN parcela č. 952/1 zastavaná 

plocha a nádvorie s výmerou 36 m² katastrálne územie Kavečany, ďalej podľa 

predloženého návrhu pre Ing. Radovana Balčíka a manželku Alenu Balčíkovú z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa spočívajúcom v záujme mesta Košice usporiadať 

majetkovo-právny vzťah k časti pozemku tvoriacej oplotenú predzáhradku pred 

rodinným domom. Vzhľadom na dlhodobé užívanie predzáhradky výlučne na súkromné 

účely, nie je predpoklad využitia tejto časti pozemku súčasným vlastníkom na iné účely, 

resp. potreby.“ Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím hlasujte.  
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Hlasovanie č. 112 - za: 26, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

- - - 

 

Bod č. 31 

Prevod pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre Máriu Mrázkovú z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram diskusiu k bodu č. 31. Ak sa do diskusie 

nikto nehlási, poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. 

 

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

súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve 

mesta Košice v zmysle predloženého návrhu do výlučného vlastníctva Márie 

Mrázkovej, rodenej Lengyelovej - ďalej v zmysle predloženého návrhu.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujeme. 

 

Hlasovanie č. 113 - za: 26, proti: 0, zdržali sa: 0 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

- - - 

 

Bod č. 31/1 

Personálne zmeny v Mestskej rade v Košiciach 

 

p. Polaček, primátor mesta: Otváram k bodu č. 31/1 diskusiu. Pán poslanec Lörinc. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne, keďže sa pán poslanec Burdiga vzdal 

mandátu aj miesta v mestskej rade, dovolím si navrhnúť uznesenie: Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 a § 12 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v 

znení neskorších predpisov po a) berie na vedomie vzdanie sa členstvo v mestskej rade 

Henricha Burdigu na vlastnú žiadosť k dátum 20.02.2020 a po b) volí za člena mestskej 

rady Mgr. Ladislava Strojného. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlási sa ešte niekto do diskusie s iným návrhom? 

Ak sa do diskusie nikto nehlási, poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo Košice podľa 

§ 6 a § 12 zákona č. 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 

po A) berie na vedomie vzdanie sa členstva v mestskej rade Henricha Burdigu na 

vlastnú žiadosť s dátumom 20.02.2020, po B) volí za člena mestskej rady Mgr. 

Ladislava Strojného.“ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 114 - za: 23, proti: 0, zdržali sa: 3 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. 

- - - 

 

 

Bod č. 32/1 (pôvodný bod č. 8) 

Etický kódex volených predstaviteľov mesta Košice 

 

p. Polaček, primátor mesta: Otváram bod 32/1 Etický kódex volených predstaviteľov mesta 

Košice. Ak sa do diskusie nikto nehlási... Pán Karabin. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Neviem, netuším koľkí z kolegov si 

pozreli poriadne ten etický kódex. Ja s ním mám troška problém. Teraz to tu hľadám, 

ale tak hádam to nájdem... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Hľadáte stať ako sa obliecť? 

 

p. Karabin, poslanec MZ: No, dobre som si napísal, ten kódex. Ten kódex veľa znamená. 

Viete, hovoríte o tom, ako budeme hlasovať, ako by sme mali hlasovať, na druhej strane 

včerajšie hlasovanie pred rozpočtom, silne pochybujem, že niektorí kolegovia sa riadili 

vlastným rozumom. Riadili sa tým, ako sa rozhodol klub. To nie hlasovanie podľa 

vedomia, svedomia, podľa svojho. Mám s tým problém. To je bod tuším číslo 3. Je tu 

viacej takýchto bodov, ako budeme chrániť záujmy Košičanov, neviem, či bol v súlade, 

aby som chránil Košičanov tým, že zvýšim dane, že neurobím EYOF atď., nemôžem s 

takým niečim byť stotožnený, nebudem za to hlasovať. Ale posledná vec, kolegovia, 

tento etický kódex nemá žiadnu právnu váhu, žiadnu, vymožiteľnosť žiadna, nulová. 

Načo to ideme schvaľovať. Aby sme si dali čiarku, že sme dali etický kódex. Nemá 

žiadnu váhu, žiadna sankcia z toho nie, sa pýtam, kto si tým prihrá politické body týmto 

kódexom? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Len pripomínam, že Transparency International napr. odporúča 

takúto normu prijať každému zastupiteľstvu. S faktickou pán poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja som na začiatku ako kritizoval abo 

navrhoval stiahnuť, prerušiť presunúť, ale ja som si ho teraz v kľude prečítal, lebo nie 

stále mám naozaj príležitosť pri výchove dieťaťa, ešte do roboty narýchlo, prečítať, nie 

je tam nič také hrozné za mňa a ďalšia vec naozaj je to také, ako keď dostanem list od 

riaditeľa magistrátu, nič v zlom, je to také bububu, naozaj nemá to žiadnu právnu váhu a 

aj my v Starom Meste sme mali takéto a keď to niekto chce, nech si to odsúhlasí, my sa 

môžeme aj na hlavu postaviť, keď bude väčšina, no. My svoj postoj vyjadríme, pán 

kolega, hlasovaním. A je fajn pre dobro veci, že je už taká pokročilá hodina, že 

nebudem rozoberať body zo včerajška a nebudem ich tu pripomínať, ale kompetentní 

vedia, o čom hovorím a verím, že svoje správanie aj oni zlepšia.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa, nech sa páči. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Súhlasím s pánom 

poslancom Karabinom, že etický kódex nie je právne záväzný. Nepáči sa mi tam to, že 

zaväzuje členov komisií, ktorí sú neposlancami, ale s tými ostatnými dôvodmi, ktoré 

zhrnul nesúhlasím. Tieto ostatné dva dni ukázali, že my potrebujeme, nielen etický 

kódex, ale možno nejaké školenie ako sa slušne správať. Počas tých dvoch dní bolo 
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počuť častokrát výkriky, vzájomne sme sa urážali a aj samotné rokovanie 

zastupiteľstva, tí služobne starší kolegovia vedia, že niekedy sa dalo to zvládnuť za 

jeden deň, dnes nám už nestačia ani dva dni, čiže sa budeme musieť asi zoberať 

rokovacím poriadkom. A ja by som vás chcel požiadať, ja som to urobil, aby ste si 

niektorí, teda jednotlivci, vstúpili do svedomia, či takto chceme rokovať, pretože sme 

možno na smiech celému mestu, keď sa za nás nehanbia. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pani poslankyňa Kovačevičová, faktická. 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Určite by nebol na škodu aj morálny 

kódex, ale s týmto etickým kódexom ja nemôžem nesúhlasiť, ako povedal pred 

chvíľočkou pán primátor, vyžaduje to Transparency. Ak mesto chce pokročiť a postúpiť 

v nejakom rebríčku, naháňať si body, my sme to na mestskej časti, tiež v podstate asi 

minulý rok prijali a teda postúpili sme v tom hodnotení, ale na základe iných opatrení. 

Keď hovoríme o transparentnosti, možno by som, pán primátor, vás vyzvala, vašich 

pracovníkov, ktorí majú na starosti webovú stránku mesta, aby sa možno sprehľadnila, 

aby tam boli, ak ešte nie sú, mená pracovníkov, zamestnancov, e-mailové adresy na 

nich, telefonické kontakty a tak isto v podstate, ak hovoríme o transparentnosti, tak 

položky v rozpočte by trebalo možno troška, nieže zmeniť, ale upraviť, aby bolo 

prehľadné napr. výkon funkcie primátora, aký má plat primátor, aký majú plat 

námestníci, momentálne v podstate je to nejaká štruktúra 10-15 ročná, neviem koľko, 

čiže aj tu je cesta určitú úpravu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, morálka, etika je v tomto svete veľmi 

dôležitá, ale na druhej strane chcem povedať, že tým, ktorým morálka alebo etika nič 

nehovorí , tak žiadne hlasovanie nepomôže. Samozrejme, treba takýto etický kódex. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Balčík. 

 

p. Balčík, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja si dovolím podať jeden pozmeňujúci návrh v 

tomto znení, že v celom texte sa slovo občan zmení na slovo obyvateľ mesta Košice. 

Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Horenský. 

 

p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja len v skratke. Ďakujem za dopracovanie, bolo 

tu veľa povedané, taktiež v tomto etickom kódexe som našiel osem alebo deväť viet, 

ktoré môžu byť predmetom, ako by som povedal, práce pre budúcu radu pre etiku. Tu 

by som sa len chcel dotknúť zase len jedného bodu. Úlohou rady je v prípade potreby 

poskytovať poradenstvo a konzultáciu vo veci dodržiavania etických hodnôt a etického 

konania a správania sa. No neviem, kto bude členom, to je ďalšia vec, ktorú som chcel 

reagovať. Neviem, či ste posielali dodatočne materiál, neviem, kto bude tým alebo kto 

budú členmi tejto rady, len aby to nebolo tak, že tá rada sa bude stretávať každý druhý 

týždeň na základe tých rôznych podnetov. A dá mi za pravdu aj pani Gurbáľová alebo 

členovia komisie vzdelávania, kde sme to dosť podrobne, si myslím, že rozpitvali a 

zhodli sme sa na tom, áno, nemá právnu záväznosť, rada pre etiku pripraví nejaký 

sumár šetrenia a pri tom to všetko ostane. Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem. Ja som počul, že komisia právna to neodporúčala vôbec 

riešiť. Potom som mal jednu pripomienku na komisii ktorá, ale by mala zaznieť aj tu, 

aby som vám to tiež povedal, nielen tým štyrom piatim, čo sme tam sedeli. Ja si myslím, 

že keď chceme niekoho lynčovať, netreba nám etický kódex, na základe ktorého ho 

budeme lynčovať. Však si spomeňte, pred polrokom na základe konšpirácií ste tu 

zlynčovali jedného poslanca o polnoci a tým pádom bol eticky nepoužiteľný podľa 

niektorých ľudí, čo tu zostali. Takže vôbec etický kódex netreba, naozaj nám stačí 

hlasovanie a vylučovať z hocijakých komisií. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Vďaka za slovo. Ja mám rád etické kódexy a podobné veci, ale 

musím sa priznať, že tento etický kódex, v podstate, je právne nevymožiteľný a tiež je 

taká veľká diskusia, kto určí, že to tu už bolo za hranicou, toto je pod hranicou, ale 

keďže je tu taká veľká snaha schváliť tento etický kódex a myslím, že bude schválený, 

tak ja si dovolím dokonca dať návrh členov do rady, do tohto orgánu a navrhujem si, 

aby v tomto orgáne sedeli, v tejto rade sedeli poslanci Ihnát, Špak, Djordjevič, Gibóda 

a pán primátor. Pretože prvý traja asi budú najväčším dôvodom toho, aby táto rada 

zasadala, tak potom nech sa vlastne sami kvôli sebe schádzajú. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: S faktickými pán poslanec Djordjevič a pán poslanec Ihnát. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja práve veľmi intenzívne 

zvažujem aj v osobnom, aj v profesnom živote na zredukovanie takýchto 

voľnočasových aktivít a takto veľmi pekne ďakujem za túto ponuku. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ako naozaj, tak drzého poslanca, ako je pán 

Lipták, som ešte nevidel. Nech si nechá takéto invektívy pre seba radšej ako a nech seba 

zaráta do týchto vecí, fakt bolo to veľmi hlúpe a nemiestne. To je všetko, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ja som zhrozený, čo teraz pán poslanec Ihnát povedal, lebo ja som si 

fakt myslel, že pre neho... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh pán poslanec, predložíte alebo nie? Pán 

poslanec, stratíte právo povedať svoj procedurálny návrh, teraz ho vyslovte. Pán 

poslanec Karabin, nech sa páči. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Našiel som to, kolegovia. Takže etický, etické 

princípy. Volený predstaviteľ po a) svoju funkciu plní zodpovedne, nestranne , tri 

bodky. Prepáčte, ale ako som hovoril, toto nemôžem považovať za etický kódex, to je 

ako vtip dňa. Prečo? Ako si môže poslanec, ktorý kandidoval na stranu, plniť svoje 

povinnosti nestranne. Jeho prioritou je iba strana, strana dlho, dlho nič a potom strana. 

Hovorím o stranníkoch kolegov, ktorí nemali petíciu podpísanú. Po b) nezneužíva svoju 

funkciu a privilégiá mandátu priamo a nepriamo na dosiahnutie svojich osobných 
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záujmov. No svoje by o tom mohli hovoriť, pán primátor, developeri, ktorých brzdíte 

v procese, nepodpisujte vedci z titulu svojej funkcie, brzdíte rozvoj Košíc, v zákonnej 

dobe hovorím. Po ďalšie, priznáva akýkoľvek osobný majetkový stranícky záujem vo 

verejných záležitostiach. Ja sa pýtam, či priznali dnes svoj osobný záujem, či stranícky 

záujem, kolegovia poslanci, keď pravdepodobne v pracovnej dobe sa v tomto období, 

predvolebnom, prezentujú pred svojimi voličmi s reklamnými predmetmi od svojej 

politickej strany. A ďalšia vec, doplnil by som žiada, veľmi dôležité, mestský poslanec 

odmieta starostu sídliska, či primátora Košíc, aby hlasoval za ich návrhy s cieľom 

získať v blízkej dobe finančnú dotáciu pre MČ, po 2. mestský poslanec odmieta 

prísľuby starostu sídliska, či primátora Košíc, aby hlasoval za ich návrhy s cieľom 

získať v blízkej dobe finančnú investíciu do svojho sídliska či malej mestskej časti, aby 

sa nestávalo to, že primátor, resp. Mesto Košice bude investovať tam, kde mu starosta 

získa na podporu zvýšenia daní všetkých svojich poslancov. Typickým príkladom je 

sídlisko KVP. Minuloročné hlasovanie, dnes sa robí cesta Jána Pavla II. alebo sa bude 

robiť. Toto je v súlade etickým kódexom, kolegovia? Na čo sa tu hráme? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ešte ani cesta nie je a už sme....pán poslanec Lörinc, ešte ani cesta 

nie je a už sme zlí. Už rok ma naháňa, média o tom píšu, ako mu ju nechcem dať, ako 

mu robím zle a teraz....a pritom ja som včera vyjadril, že snáď sa to podarí, čiže stále to 

nie je isté, že sa to celé podarí aj s tým cyklochodníkom. Ospravedlňujem sa za svoj 

osobný vklad, pán poslanec Gibóda. 

 

p. Gibóda, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec Karabin, predchádzajúce štyri 

roky aj vy ste tu držal určitú stranu v tomto zastupiteľstve. Čo sa týka toho, že aké 

tričko hájite, to všetci vidíme, ale pán poslanec, ja vás chcem poprosiť, ak máte svoje 

záujmy a presadzujete ich, tak ich presadzujete tak, aby boli rozumné, ak presadzujete 

niekoho iného záujmy, tak môžu byť rozumné a zároveň sú aj niekoho... niekomu držíte 

stranu. Otázka znie, či je to v prospech mesta, ale potom nie v prospech mesta. A keď tu 

obhajujete zakaždým nejakých developerov imaginárnych, tak potom je otázka toho, že 

komu nadŕžate. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Pán poslanec Karabin, teda 

reagujem naňho, áno, ten verejný záujem je tak všeobecne, resp. verejný a súkromný sú 

tak všeobecne alebo osobný definované, že sa môže vyautovať takmer hocikto a takmer 

za hocičo. Mne tam chýbajú aj ďalší volení funkcionári, že tam nie sú, ale zas na druhej 

strane, keď sa tak nad tým zamýšľam, keď ho schválime, tak budete môcť pranierovať 

cez etický kódex aj primátora, čiže by ste mali byť za. Takže neviem, zvážte, že ako 

s tým etickým kódexom. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Snažili sme sa, aby bol vyvážený. Pán poslanec Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne pán primátor. Ja 

zareagujem na pána Karabina, ako ja zase dôverujem tomuto vedeniu mesta a 

dôverujem tomu vlastne, že Americká trieda vlastne tiež ako v spojitosti aj tu s Jána 

Pavla II. bude z časti aspoň urobená. Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc. 
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p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja, pán Karabin, ja tu už druhý deň chodím 

kvôli tomu, aby som od vás počul, že KVP a dočkal som sa, ďakujem veľmi pekne, 

mám čo žene rozprávať doma, keď prídem, lebo to by už nebolo zastupiteľstvo, keby ste 

nespomenuli KVP. Teraz trošku faktov a to musím za pravdu primátorovi a poslanci z 

KVP, že za Kijevskej sa neurobilo skoro nič, za Halenára úplne nič a na KVP žije 25 tis. 

občanov, ktorí tak isto platia dane ako na Pereši a po deviatich rokoch by si zaslúžili 

aspoň jednu cestu opraviť, prosím a to musím povedať pánovi primátorovi, že ja som 

najviac kritizoval, aj pán riaditeľ vám povie, celý rok do nich hučím, že tá cesta neni 

urobená  a vy poviete, že sa to dohodlo. Tak dobre, tak potom asi hej, ale v tomto je pán 

primátor nevinne, môžete to zvaliť na mňa. Čo sa týka etického kódexu, etický kódex, 

áno, je právne nezáväzný dokument, ale na druhej strane ho vnímajte tak, že je to 

dokument, ku ktorému sa majú prihlásiť volební predstavitelia, že sú ochotní dodržiavať 

nejaké princípy etiky a morálky aj v politickom živote. Ja by som bol, aby sme sa 

k tomu prihlásili, lebo sám som to zavádzal na MČ KVP spolu s kolegami, nikdy to 

nebude dokonalé, vždy budú nejaké výhrady, ale proste prihlásme sa k tomu, že chceme 

konať eticky a nechceme tu po sebe pokrikovať, nechcem tu počuť vulgarizmy v pléne 

za chrbtom a rôzne ďalšie veci, ktoré tu proste sa dejú dennodenne. Čize prosím, 

podporme to, venujme sa dôležitejším veciam napr. aby bola prepojovačka Pereš – 

Lorinčík, ja to veľmi rád podporím, lebo ja som dobrosrdečný človek, na rozdiel od vás 

pán starosta, ja vám doprajem cestu, doprajem vám cestu... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Prosím, venujme sa etickému kódexu, ďakujem pekne. Skúsme, 

naozaj ja som netušil, že my dokážeme aj tak, je to horšie a horšie, mali by sme byť už 

unavení. Pán poslanec, prosím, nevzdáte sa príspevku? 

 

p. Špak, poslanec MZ: Vzdám sa. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, máte to u mňa. Pán poslanec Karaffa, nevzdáte sa 

príspevku? 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ja sa nevzdám, ja chcem diskutovať. Mňa to teraz chytilo. Prihlásiť 

sa, prihlásiť sa, prihlásiť sa... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Vážme si jeden druhého, fakt je pokročilý čas. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Prihlásiť sa k niečomu znamená, že každý sám 

môže zvážiť, či chce alebo nechce byť viazaný etickým kódexom. My, keď to 

schválime, my zaväzujeme aj tých, ktorí nerokujú na zastupiteľstvách ako poslanci, sú 

neposlanci členovia komisií, čiže ten aspekt je tam kľúčový a toto mi na tom vadí, že 

zaväzuje to širší okruhu osôb. Ja s tým mám osobne problém a ja sa zdržím pri 

prihlasovaní pri etickom kódexe. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujeme. Pán poslanec Filipko. 

 

p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem, prichádzam s procedurálnym návrhom, aby sme prerušili 

prerokovanie tohto bodu, nakoľko tu chýba veľmi veľa kolegov, ktorí by sa mali 

prípadne k tomu vyjadriť, pokračovali na ďalšom rokovaní zastupiteľstva. Ja už 

nemienim tu sedieť... 

 

p. Polaček, primátor mesta: To sme mohli urobiť buď na začiatku alebo to už doklepme 
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kolegovia. Hlasujte za procedurálny návrh. Máme šancu dobojovať, poďme, hlasujme. 

 

Hlasovanie č. 115 - za: 7, proti: 9, zdržali sa: 8 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh nebol vlastne prijatý. Ja navrhujem, či by sme 

nezmenili rokovací poriadok, faktická 20 sekúnd, minúta príspevok. Pán poslanec 

Horenský. 

 

p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Asi si dostal druhý dych Dominik, že chceš 

rokovať, len ja mám chorú dcéru a sa ponáhľam za ňou. Len v krátkosti. Keďže sa tento 

bod presunul neskôr, ja som si dal záležať. Asi možno z tohto zastupiteľstva 

dvojdňového, budúca rada pre etiku, by mohla mať 25 podnetov minimálne. To je jedná 

vec a ešte raz, pán primátor, neviem zostavu budúcej rady pre etiku, neviem, či ste 

posielali dodatočne materiály, ja bohužial, som si už cez noc nepozeral, či áno alebo nie, 

ale bol by som rád, keby sme vedeli tie mená ešte predtým, keď budeme hlasovať. 

Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Poslancov navrhujú poslancovia. Ja by som chcel práve tých, 

ktorí sú najtichšie, lebo tí majú morálne právo aj občas hodnotiť tie výkriky, ktoré tu 

niekedy zaznejú. Pán námestník má procedurálny návrh. 

 

p. Gibóda, námestník primátora mesta: Kolegovia, ešte raz predložím procedurálny návrh na 

prerušenie v tomto bode a posunutie na najbližšie rokovanie zastupiteľstva a poprosím 

fakt zvažovať, či to neposunieme ďalej do ďalšieho rokovania zastupiteľstva tento bod. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujeme, ale sa hlasovalo, nie je korektné o tom 

istom dvakrát. 

 

Hlasovanie č. 116 - za: 12, proti: 5, zdržali sa: 7 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh nebol prijatý a ja prosím, skráťte svoje príspevky, 

sme schopní to dokončiť. Nech sa páči, pán poslanec Lörinc. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem, len veľmi krátko. Myslím si, že by bol 

prínosné, aby trápi tá rada bola vytvorená na základe hlasovania zastupiteľstva, aby sa 

nestalo to, že ju bude menovať pán primátor, nie je to osobné, ale v niektorých mestách 

sa to potom stalo prostriedkom politického boja, čiže bolo by dobré, ak by to 

zastupiteľstvo potom menovalo. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský, nech sa páči. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som tak povedal, že sú ľudia, pre 

ktorých je etický kódex dôležitý, tak prosím, hlasujte za. A sú potom ľudia, pre ktorých 

etický kódex je absolútne nedôležitý, tak prosím, hlasujte za.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Saxa, nech sa páči. 

 

p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, ja naozaj v krátkosti. Najprv som si myslel, že 

etický kódex nie je potrebný, ale po dnešnom krásnom večeri a hlavne po príhovore 

pána starostu Karabina si myslím, že je veľmi potrebný, pretože pán starosta, chcel som 
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sa prihlásiť s faktickou, ale nechceli mi to nejak zobrať, poprosím, neobúvaj sa do 

straníckych kandidátov, áno, aj ja som straník, som KDH a napriek tomu, keď si pozrieš 

moje hlasovanie, nie je to všetko, že áno, áno, áno, hej? Do 89. roku to platilo a potom 

to platilo ešte v predchádzajúcom volebnom období u niektorých poslancov. V našom 

klube je demokracia, preto si myslím, že treba podporiť tento etický kódex. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: S faktickým na pána Saxa, pán poslanec Balčík. Nemá. Pán 

poslanec Djordjevič. Nemá. Ďakujem. Nie je tu žiaden návrh, prosím, skúste ešte 

predložiť návrh, ja osobne by som doporučoval, aby v takejto komisii sedel pán 

Rovinský, pán možno Seman, ktorý naozaj málo rozpráva, pán poslanec Šaňa, ktorý tak 

isto má čo povedať do týchto vecí, pán poslanec Huba, pán poslanec Liba, ale mnohých 

by som ďalších mohol menovať, môžeme sa k týmto veciam vrátiť nabudúce, schváľme 

etický kódex a nominácie si urobíme na nasledujúcom, takže poprosím návrhovú 

komisiu, uzatváram diskusiu, nakoľko nebol doručený návrhovej komisii návrh na 

samotné nominácie, poprosím ich, aby prispôsobili uznesenie tak, aby bol prijatý kódex 

bez členov rady. Nech sa páči. 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Najprv budeme hlasovať o 

pozmeňujúcom návrhu k etickému kódexu a znie takto: „Etický kódex volených 

predstaviteľov samosprávy mesta sa mení nasledovne: v celom texte sa slovo občan 

mení na slovo obyvateľ mesta Košice.“ Koniec návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 117 - za: 20, proti: 1, zdržali sa 4 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, máme prijatý etický kódex. Nemáme? 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší návrh sa skladá z dvoch častí, 

schvaľuje sa etický kódex a potom sa volia členovia rady pre etiku, takže: Mestské 

zastupiteľstvo Košiciach podľa § 10 ods. 3 zákona č. 401 Zb. o meste Košice v znení 

neskorších predpisov schvaľuje Etický kódex volených predstaviteľov mesta Košice so 

schválenou zmenou.“  

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 118 - za: 20, proti: 1, zdržali sa: 5 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ten návrh bol prijatý. Návrhová komisia má nejaký návrh? 

 

p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ešte bol doručený návrh od pána 

Liptáka na členov rady pre etiku: „menovite pán Špak, pán Gibóda a pán Polaček.“ 

Tieto mená mám napísané v návrhu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Schválili ste etický kódex, kde majú byť poslanci, nie primátor. 

Nerobme si z toho srandu, prosím. Sme v hlasovaní, pán poslanec, návrhová komisia, 

hlasujte o predloženom návrhu, je zmätočný. Hlasujeme o predloženom návrhu pána 

poslanca Berbericha, ktorý prečítal návrh pána Liptáka. 

 

Hlasovanie č. 119 - za: 3, proti: 11, zdržali sa: 9 
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p. Polaček, primátor mesta: Návrh prijatý nebol, tak ako bol predložený.  

- - - 

 

Bod č. 32/2 

Informácia o činnosti primátora mesta Košice 

 

p. Polaček, primátor mesta: Dámy a páni, dovoľte mi, oboznámiť vás, tí, ktorí ešte neviete, na 

webovom sídle mesta Košice, pod stránkou Primátor, máte možnosť sledovať program 

primátora tak, ako je každý deň usporiadaný s tým, že ho vidíte +24 hodín dopredu. 

Samozrejme sa aj v čase niekedy mení, tak sa opraví, ak taká vec nastane a zároveň 

archív je sprístupnený, myslím, že od apríla do mája minulého roku, ktorý samozrejme 

sa bude stále navyšovať, od januára je v tomto oficiálnom programe primátora aj 

fotogaléria, tzn. viete presne, kde sa primátor nachádzal a s kým sa prípadne stretol a 

verím, že to napomôže aj ďalším veciam, ktoré sme si tu v predchádzajúcom období a 

napr. včera, vyčítali. Ak je nejaká konkrétna otázka na mňa, nech sa páči, ale verím, že 

už to zvládneme bez doplňujúcich informácií. Pán poslanec Djordjevič. 

 

p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Naozaj tie zariadenia bude...no to je jedno, 

nevedel som sa prihlásiť ako normálne, ale tak to nebudem vôbec rozpitvávať, práveže 

to skúsim takto úplne zahladiť. Všetci si zoberme, všetci a tým myslím všetci si 

zoberme niečo z toho, čo bolo povedané, no čo bolo povedané včera a k tým 

činnostiam, tak... ten pán Karaffa ma hypnotizuje, nebudem sa na neho pozerať.... čo sa 

týka činnosti primátora je pravda, že on pracuje, je pravda, lebo naozaj pracuje dlho, z 

akých dôvodov, to je jeho problém, my sme na to, aby sme hodnotili jeho robotu a nie 

rodinné zázemie, čiže na rodinu sa nesiaha, to sú staré pravidlá, čiže jeho osobný život 

nás nezaujíma. Robí, nech si zoberie to, čo som mu vytýkal, aspoň časť z toho, 

zahraničné cesty by som odporúčal tiež vešať na web alebo aspoň na Facebook alebo 

niekde a to je všetko. Poučte sa. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Čas vám vypršal, pán poslanec. Aj vaše bločky môžete vypárovať 

s programom, históriou, môžete sa s tým pohrať a sú tam aj zahraničné návštevy, aj 

fotogalérie zo zahraničných návštev. Ďakujem pekne, predpokladám, že nie je návrh na 

uznesenie v tomto bode. Uzatvára diskusiu, pán poslanec Lipták. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Mne v tej informácii chýba nie to, že fotky a kto 

sa s kým stretol, skôr ten výstup. Myslím, že to je tá vec, ktorú postrádajú viacerí, že čo 

bolo vlastne výstupom a zmyslom, napr. nejakých rokovaní atď. a keby pán Djordjevič 

počúval, tak isto by bolo zaujímavé, a to som už žiadal párkrát v tomto zastupiteľstve, 

aby aj zahraničné cesty, ktoré robia či už námestníci alebo pán primátor, aby bol tiež 

zverejnený výstup, aký bol význam tej zahraničné cesty, čo sa dohodlo a tak ďalej, a tak 

ďalej. Myslím, že toto... 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, z každej zahraničnej cesty je tlačový výstup, z 

každej jednej je tlačový výstup, robia to naše tlačové oddelenie, tak isto z každej 

návštevy tu v meste, ktorá je trošku zaujímavejšia pre verejnosť, je výstup tlačový. My 

denne vydávame 2 až 3 tlačové správy o tom, čo sa dialo v meste Košice v rámci 

vedenia mesta väčšinou alebo aj ďalších činností. Tých informácii je naozaj dosť. Ak je 

nejaká konkrétna požiadavka, nie je problém, treba sa pýtať, rád odpoviem. Do diskusie 

sa nik nehlási, uzatváram diskusiu, tento bod bol uzavretý.  
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- - - 

 

Bod č. 32/3 

Zmena Smernice o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné 

a propagačné účely mesta Košice 

 

p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram diskusiu. Pán Karabin a medzitým ešte, 

pokiaľ pánovi Karabinovi dám slovo,je pred nami interpelácie a dopyty, prosím, 

pripravte si ich medzitým písomne, aby sme aj túto časť zvládli rýchlo. Pán Karabin, 

nech sa páči. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Kolegovia, ja som na začiatku ešte včera, to bolo 

ráno, navrhol tento bod, ale vzhľadom k skutočnosti, že pán kontrolór bude preverovať 

míňanie alebo hospodárnosť míňania z repre fondu, tak bolo by vhodné tento bod 

preložiť a vrátiť sa k tomu po výsledkoch kontroly. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh má pán poslanec Saxa. 

 

p. Saxa, poslanec MZ: To isté som chcel. Procedurál, prerušiť, venovať sa nabudúce. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Hlasujme. 

 

Hlasovanie č. 120 - za: 22, proti: 2, zdržali sa: 2 

 

p. Polaček, primátor mesta: Tento bod bol prerušený. 

- - - 

 

Bod č. 33 

Interpelácie poslancov MZ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Je možné, aby interpelácie boli poslané...pán poslanec Ihnát, nech 

sa páči, povedzte počet, koľko ich máte. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem, to chcem povedať, práve ako, čiže vlastne je neskorý 

večer, sme unavení, takže mám 8 interpelácií, odovzdávam ich potom organizačnému 

oddeleniu. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec Karaffa. 

 

p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo, ja len na záznam, tak mi bolo odporúčané, 

chcem teda oznámiť, že podám interpelácie a podám ich elektronicky a nebudem ich 

teraz čítať.  

 

p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Adamčíková. 

 

p. Adamčíková, poslankyňa MZ:  Ja mám len jedno, pán primátor, chcela by som sa opýtať 

ako dopadlo to trestné oznámenie voči výstavbe domov pri Kláštore sestier bosých 

karmelitániek pri Zlatej podkove, keďže sa roky touto témou zaoberám a táto 

informácia ma zaujíma. Aj keď mám informácie, že nebola daná žiadosť od pána Bučka 

na oddelenie výstavby, ale neviem, či táto... 
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p. Polaček, primátor mesta: ...pani Nagyová, môžete na chvíľku ešte..... 

 

p. Adamčíková, poslankyňa MZ: ...že či je táto informácia pravdivá. Takže dávam to písomne 

ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný, pán poslanec Rovinský, nie sú faktické 

v tomto bode. Pán poslanec Strojný. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja iba jedna interpelácia, o ktorú ma poprosil 

občan,  podám elektronicky aj písomne. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Poslanec Horenský, nech sa páči. 

 

p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Taktiež odovzdal som písomne, pošlem 

elektronicky, mám jednu interpeláciu, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Ja sa chcem opýtať či ste dostali 21.01. odo mňa interpelácie. Lebo tie, 

si myslím, môžeme posielať kedykoľvek. A dnes je presne mesiac, odkedy vám došli a 

nedostal som odpoveď, tak len chcem vedieť, či vám došli a či dostanem odpoveď, lebo 

tých interpelácií je tam dosť. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský. 

 

p. Rovinský, poslanec MZ: Keďže to povedal môj kamarát Dominik, že len pre záznam, že 

podá interpeláciu písomne, tak ja taky tak a bol by som rád, pri tej príležitosti, keby 

interpelácie sa vybavovali takým spôsobom, že keď odpoveď majú, tak aby to ihneď 

poslali a nie tak, že sa to posiela dávkovo. Vieme, o čom hovoríme. Ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, ak sa nikto nehlási, uzatváram bod 

33 Interpelácie poslancov MZ. 

- - - 

 

Bod č. 34 

Dopyty poslancov MZ 

 

p. Polaček, primátor mesta: Otváram bod 34. Nech sa páči, pán poslanec Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem pekne, pán primátor. Mám jeden dopyt na Bytový 

podnik mesta Košice s.r.o., v akom štádiu riešenia sa nachádza renovácia časti pasáže 

majetku mesta Košice od úradu po polikliniku na sídlisku Ťahanovce. Toto ma bude 

zaujímať. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Pán primátor, dnes vidím, že ste dostali tak 

isto e-mail od občianky pani Jenčíkovej a týka sa toho, že žiadala o ŤZP parkovacie 

miesto vyhradené, ktorý v podstate existuje úzus, že takéto parkovacie miesta dávame, 
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mestská časť mala súhlasný status, mesto jej údajne zastavilo toto konanie, s pánom 

riaditeľom, keby sme mohli prebrať a sa pozrieť na tento e-mail, bol by som rád. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak. 

 

p. Špak, poslanec MZ: Sa to opýtam v dopyte. Mám to teda poslať ešte raz, po tom mesiaci? 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ja netuším, naozaj vám neviem povedať, čo ste 

poslali a kedy...a ťažko povedať. 

 

p. Špak, poslanec MZ: No dobre. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lipták. 

 

p. Lipták, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja mám dve veci. Kedysi som žiadal o to, aby sa 

začala riešiť Poštová ulica a dostriekané múry na Aide a okolí. Bolo mi sľúbené, že sa 

to bude riešiť, tak by som chcel potom poprosiť, aby mi bolo vlastne povedané, ako sa 

to rieši a tak isto som poslal info žiadosť už pred dosť dávnejšou dobou ohľadom 

vyhradených parkovacích miest na území mesta Košice, tak len aby sa na to nezabudlo. 

Ďakujem pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Schwarcz. 

 

p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Neviem, či voči pánovi riaditeľovi 

magistrátu, alebo niekomu kompetentnému, ide obdobie vysprávok po zime, ja by som 

veľmi rád, keby sme vedeli, neviem, či zmluvne alebo nejako inak, zabezpečiť, aby tá 

logistika prác nebola vo forme, že vyfrézujú sa diery a o dva týždne prídu asfaltovať, ale 

aby sa naozaj naučili tie firmy, ideálne aby to urobili naozaj v bezprostrednom 

časovom.... 

 

p. Polaček, primátor mesta: ...to je dopyt? Na koho? 

 

p. Schwarcz, poslanec MZ: No povedal som, že neviem na koho, na niekoho 

kompetentného....dobre bodka. Čiže problematika vysprávok, k nejakej logike. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ak sa do debaty nikto nehlási, uzatváram bod 34. 

- - - 

 

Bod č. 35 

Rôzne 

 

p. Polaček, primátor mesta: Otváram bod. Nech sa páči, pán poslanec Ihnát, pán poslanec 

Lörinc. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, zajtra 22.02. 2020 od 13:30 

hodine sa na sídlisku Ťahanovce konajú fašiangové hody, čiže ste pozvaní, príďte, bude 

chutný guľáš, tak isto chlieb so šmaľcom bude a tak isto ako šišky, kreple, atď. Príďte, 

13:30 a ďalej by som chcel požiadať aj vás, pán primátor, keď mám slovo, aj vedenie 

mesta, dve MČ: Košice - Sídlisko Ťahanovce a tak isto Košice - Nad jazerom, sme v hre 

Žihadielko o 87-tisícové detské ihrisko. Poprosím vás veľmi pekne, keď sa dá, aby ste 
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tiež vyzvali Košičanov tak, ako na tom novoročnom koncerte a jednoducho, aby boli 

takí láskaví, dobrosrdeční a zahlasovali ako za jednu MČ, tak aj za druhú mestskú časť. 

Je šanca, aby sme mali tie Žihadielka dve tu v Košiciach. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Lörinc. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem pekne, zajtra 22.02.2020 o 12:00 na KVP fašiangové hody, 

ľudové tradície, budeme mať všetko to, čo majú na Ťahanovciach a ešte viac a ešte 

lepšie. Takže všetkých srdečne pozývam. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný. 

 

p. Strojný, poslanec MZ: Ja len chcem všetkým kolegom poďakovať za včerajšiu zbierku, 

vyzbierali sme 392,- Eur a 30 centov, rodičia Alexa vám veľmi pekne ďakujú. To je 

všetko, ďakujem. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin. 

 

p. Karabin, poslanec MZ: Ja len kolegovia, nerobme skrytú reklamu spoločnosti Lidl so 

Žihadielkom, robíte reklamu, po Facebookoch to dávate, všade po stĺpoch polepené, 

najlacnejšia reklama tejto spoločnosti, to je Lidl spoločnosť a toto propagujte, rovno 

trička si dajme ich, Lidl. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát. Faktická nie je zmysel v 

Rôzne, nevidím tam naozaj dôvod a myslím, že to ani nie je dokonca....kolegovia, nie... 

Pán poslanec Ihnát. 

 

p. Ihnát, poslanec MZ: Dobre, ja veľmi rýchle ako poprosím pána poslanca Karabina, aj 

starostu Karabina z Preša, aby sa staral o svoju mestskú časť, keď môže a jednoducho 

nech nás nechá, aby sme dobehli tu súťaž, vlastne ide o 87.000,- Eur, nie je to sranda, 

pustili sme sa do toho, fakt v noci pracujeme, makáme na tom, oslovujeme ľudí. To je 

všetko. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Máme problém kolegovia, prosím, prezentujte sa. Máme nález 

prokurátora spred dvoch rokov. Lebo to asi nechcete, čo sa teraz stať môže. Pani 

poslankyňa Kovačevičová, prosím, gombičku. Máme to. Ďakujem pekne, pokračujeme 

v bode Rôzne, pani poslankyňa ste chcela niečo, myslím, že vy ste mala slovo. 

 

p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: A už som zapnutá, ja len sekundu, aby som tiež 

nezdržovala. Je to naozaj veľká vec. 93 samospráv sa zapojilo do tej veľkej súťaže, 

87.tisíc nie je malý peniaz a šetríme peniaze mesta Košice, vieme aká je situácia v 

samospráve, všetko je podfinancované, takže ak to vyhráme, ušetríme peniaze a keď 

bude treba, ja si aj na čelo vytetujem. Mne to je absolútne jedno, jednoducho chceme to 

vyhrať a ostáva nám ešte jeden. Takže len toľko. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc. Pani poslankyňu berieme za slovo, budeme 

jej to pripomínať. 

 

p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Každý dobrý starosta, každú jednu korunu 

donesie pre svoju obec a pre svojich obyvateľov a to pán Karabin zjavne nevie. Ja by 



250 

 

som sa len spýtal, či Občianske združenie Pomoc Perešu nikdy nezískalo žiadny grant. 

 

p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Bod rôzne, už nikto sa nehlási do diskusie, 

uzatváram. Jedna ešte informácia, kolegovia. Mali sme tu jeden procedurálny návrh, 

ktorý sa týkal bodov 24 a 25, podľa rokovacieho poriadku sme sa na to pozreli, je to 

zmätočné hlasovanie, ten procedurálny návrh nie je možné, aby sme opravovali 

hlasovania len preto, uznesenia, ktoré sme neprijali, nie je to možné, čiže váš 

procedurálny návrh, ktorý bol odhlasovaný, nemôžme považovať za funkčný. Tým 

uzatváram bod Rôzne. 

- - - 

 

p. Polaček, primátor mesta: Chcem vám dať ešte jednu informáciu. Pre tých, ktorí neviete, od 

1. marca 2020, tak Stavebný úrad MČ Furča sa bude sťahovať tu do MČ Západ, bude 

mať sídlo na magistráte. Je to z toho dôvodu, že v budove, v ktorej sídlia, jednoducho 

nie je už v tejto chvíli užívateľná, lebo už si ju bude preberať naspäť Sociálny úrad a je 

pre nás ekonomickejšie, aby traja pracovníci, ktorí sídlili na Furči v rámci Stavebného 

úradu, sa presídlili tu na Západ, čím posilnia Západ a budeme efektívnejší. Je to 

informácia, ktorá keď náhodou sa stretnete s občanmi, aby ste im to vedeli tlmočiť. 

Ďakujem veľmi pekne, to je všetko. 

- - - 
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Záver zasadnutia 

 

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček skonštatoval, že program mestského 

zastupiteľstva sa vyčerpal. Poďakoval sa prítomným poslancom za ich aktívnu účasť 

a vyhlásil XII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach za ukončené. 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Marcel Čop  Ing. Jaroslav Polaček 

riaditeľ Magistrátu mesta Košice primátor mesta Košice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica vyhotovená dňa 09.04.2020 

Oddelenie právne a majetkové, Referát samosprávnych orgánov MMK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

p. Iveta Adamčíková ............................................................ Podpísala dňa: 27.04.2020 

 

 

PhDr. Róbert Schwarcz ........................................................ Podpísal dňa: 21.04.2020 
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