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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
 

Zápisnica z pokračovania XXIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach  
dňa 11. mája 2021 

 
Prítomní: podľa prezenčných listín  

- - - 
 
p. Polaček, primátor mesta: Dobré ráno prajem. Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

poprosím, prezentujte sa, ak ste tak neurobili, aby sme mohli pokračovať v XXIII. 
zasadnutí mestského zastupiteľstva. 
Vážené poslankyne, vážení poslanci, ctení hostia, kolegovia, otváram pokračovanie 
XXIII. zasadnutia mestského zastupiteľstva, na ktorom vás všetkých vítam. V úvode mi 
dovoľte ospravedlniť zo zasadnutia mestského zastupiteľstva pánov poslancov Sekáča, 
Liptáka a pána poslanca Petra Libu. Prosím, prezentujte sa. Konštatujem, že bolo 
prezentovaných 23 poslancov, čo je teda nadpolovičná väčšina zo všetkých 41 
poslancov a sme uznášania schopní.  
Pani poslankyne, vážení poslanci, prejdeme k programu zasadnutia, ktorý ste dostali 
v pozvánke. Prosím členov návrhovej komisie pána poslanca Bernarda Berbericha a 
Jozefa Filipka, aby zaujali svoje miesta vo vyhradenom druhom rade. Ostatným 
poslancom oznamujem, aby svoje návrhy k jednotlivým bodom programu rokovania 
predkladali písomne tejto návrhovej komisii po ústnej informácii prítomných poslancov.  
 
Za overovateľov zápisnice XXIII. zasadnutia mestského zastupiteľstva boli v prvom dni 
určení pán poslanec Balčík a pán poslanec Dvorský. Nakoľko v tejto chvíli tu nie sú 
určujem za overovateľov tretieho rokovacieho dňa pána poslanca Berbericha a pani 
poslankyňu Slivenskú.  
 
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi v úvode vám odovzdať jednu 
informáciu, týka sa notebookov, ktoré mesto Košice pre vás zakúpilo. Všetci tí, ktorí 
majú záujem, prosím, nech do prestávky, teda približne do jedenástej hodiny, svoj 
záujem deklarujú na organizačnom oddelení, teda u pani Silvii Nagyovej, ktorá zoznam 
odovzdá nášmu IT oddeleniu, ktoré vám tieto notebooky donesie a odovzdá. Tie 
notebooky, ktoré sa rozhodnete neprevziať z dôvodu, že máte notebooky, sa budú 
požičiavať v rámci sociálneho oddelenia tým odkázaným, či už rodičom detí, ktorí 
takéto notebooky dokážu využiť, budú im prenajaté na krátke obdobie, aby mohli 
prípadne s nimi pracovať. Jedná sa o notebooky, ktoré sme dostali od partnera a cena je 
približne 7,00 Eur mesačne, ktoré za ne platíme. 

- - - 
 
Bod č. 34 
Odovzdanie ciest II. a III. triedy do majetku Košického samosprávneho kraja (KSK) 
 
p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, pokračujeme v zasadnutí 

mestského zastupiteľstva podľa schváleného programu prerokovaním materiálu bodom 
číslo 34. Otváram rozpravu. Pani poslankyňa Slivenská, nech sa páči. 

 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Dobré ráno kolegovia, dobré ráno pán primátor, všetci 

prítomní. Tak hneď na úvod, nakoľko táto téma mi je blízka, keďže sa jej venujem aj 
práci na Správe ciest, chcela by som objasniť, že v akom stave sú vlastne jednania a 
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príprava týchto podkladov. Nemyslím si, že v momentálnej dobe je vhodné prijímať 
takéto uznesenie, nakoľko po obsahovej stránke chýba mu tam tá vecnosť, keďže 
komunikácia medzi Správou ciest a odborným referátom na magistráte stále prebieha. 
Objasním. Pred Veľkou nocou sme mali stretnutie medzi zástupcami Správy ciest a 
zástupcami magistrátu v tejto veci, aby sme si jasne zadefinovali, o ktoré úseky ide to je 
nám jasné, je to týchto 13 úsekov, ktoré máme v návrhu uznesenia, aký je investičný 
náklad na rekonštrukciu týchto úsekov a následne by sme sa rozprávali, ktoré z týchto 
úsekov a v akom stave, či je vhodné previesť, prípadne im ponechať v stave v akom to 
je momentálne. Preto hneď po tomto výstupe, pokiaľ nebude mať nikto faktickú 
poznámku, ak sa potrebuje niečo opýtať, predkladám procedurálny návrh, aby sme 
prerušili rokovanie v tomto bode, aby sme sa zbytočne nezdržiavali v tomto bode a 
následne, aby sme pokračovali na najbližšom zastupiteľstve a poprosím pána primátora 
a zamestnancov, aby nám predložili materiál, ktorý bude obsahovať všetky tieto 
potrebné náležitosti. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Teda váš procedurálny návrh znie ako, pardon? 
 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Procedurálny návrh znie: prerušenie bodu rokovania a 

pokračovanie na najbližšom zastupiteľstve po dopracovaní materiálov. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ale však tu máte všetko. Proste potom musíme byť konkrétny, čo 

vám chýba. 
 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: No konkrétne investičný náklad napr. aktuálny na tieto cesty. 

Nakoľko komunikácia medzi Správou ciest a zamestnancami magistrátu stále prebieha a 
nič nebolo ukončené. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Slivenská ešte by som vás poprosil, či nemáte 

potrebu ohlásiť aj konflikt záujmov v úvode. 
 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: V prípade, keď dôjde k hlasovaniu v tomto bode, tak ohlásim 

konflikt záujmov, ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Už samotná diskusia, pred diskusiou je potrebné ohlásiť konflikt 

záujmov, pretože už samotná diskusia môže byť konfliktom. Prosím, pozrite si ústavný 
zákon. Naše uznesenie hovorí o tom, že berie na vedomie a teda pravidlá a ďalšie 
rokovania sú ešte pred nami a pripravovanie materiálov. Čiže tento materiál je 
deklaratórny, aby sme vôbec takéto rozhodnutie mohli ďalej urobiť a pokračovať, či 
vôbec majú poslanci záujem. Nech sa páči, hlasujeme o návrhu pani poslankyne 
Slivenskej. 

 
Hlasovanie č. 104 -  za: 6, proti: 8, zdržali sa: 16 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Tento návrh prijatý nebol. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Slivenská máte druhý procedurálny návrh? Ak 

nie, ďakujem. Pán poslanec Ihnát má faktickú. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne. Pán primátor, na 

poslednom krajskom zastupiteľstve som predkladal takisto interpeláciu k tejto 
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problematike, čiže ma bude zaujímať odpoveď na moju interpeláciu potom krajského 
poslanca, nie som v konflikte záujmov a naozaj to uznesenie znie, že vlastne berieme 
len na vedomie. Treba s touto vecou pohnúť. Poviem jednu cestu a to je Šaca, Veľká 
Ida, čiže to je jedna z tých ciest, ktorá by mala byť v ohľade tých rokovaní potom a keď 
berieme na vedomie, tak treba tento proces rozbehnúť a nie zastaviť a zabaraniť to. A 
pani poslankyňa Slivenská, včera som prechádzal okolo Ružína, tak sa pozrite, prosím 
vás, pod mostom, ako tá cesta vyzerá, z makadamu. Už som vás na to upozorňoval a ste 
sa na to vykašlala. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ak dovolíte ešte možno pár drobností, ktoré nie 

sú v tejto dôvodovej správe. Na to, aby sme sa pohli ďalej, bude mesto potrebné, aby 
urobilo znalecké posudky na každú jednu cestu, ktoré ale je potrebné zaplatiť a ak 
poslanci by nemali záujem, aby sme o takejto transakcii uvažovali do budúcna, mohlo 
by sa javiť neúčelné a nehospodárne vôbec začať robiť všetky znalecké posudky. Jedná 
sa o veľký majetok, všetky znalecké posudky nebudú za pár sto Eur, preto si myslíme, 
že je potrebné si vôbec túto problematiku postupne rozmeniť, postupne ju otvárať a 
postupne o nej diskutovať, aby jednoducho sme si povedali, že či vôbec áno má zmysel 
takúto úvahu ďalej riešiť. To, čo v materiáli nemáte a sme ešte my museli dohľadať z 
rôznych archívov, dovoľte, aby som vás informoval. Mesto Košice prevzalo do svojho 
vlastníctva pozemné komunikácie štátne cesty priamo zákonom č. 138/1991 zbierky o 
majetku obcí ku dňu jeho účinnosti 1. mája 1991 od predchádzajúceho vlastníka, 
ktorým bol Československý štát. Správcom týchto pozemných komunikácií bola Správa 
mestských komunikácií, ktorá ich formálne protokolárne odovzdala mestu Košice dňa 
11.01.1993. Jedná sa o Protokol o prechode nehnuteľného majetku číslo 193. Mesto 
Košice uzatvorilo s MDS a VPSR a mesto Košice v roku 1993 Zmluvu o finančnom 
príspevku zo štátneho rozpočtu na opravy a údržby týchto prejazdných úsekov ciest cez 
mesto Košice. Mestu Košice boli poukázané prostriedky štátneho fondu cestného 
hospodárstva od roku 93 až do roku 2002 priemerne medzi 7 až 15 mil. Eur ročne, 
slovenských korún, pardon. Od roku 2002 štát prestal tieto cesty financovať a platí, že 
mesto Košice je dnes jedinou samosprávou, ktorá vlastní tento typ ciest. Protokoly, 
ktoré sú, tie asi nie je dôležité čítať, o ktoré cesty sa presne jedná, tie máte v materiáloch 
vysvetlené. Áno, platí pravidlo alebo informácia, že do týchto ciest je potrebné 
investovať a nie malé finančné prostriedky. Na druhej strane si treba uvedomiť, že jedná 
sa aj o veľký majetok mesta Košice, ktorý do pasív alebo v našich pasívach, 
samozrejme, figuruje. Preto sme tento materiál predložili, aby sme si povedali, či máme 
záujem riešiť proces odovzdania ciest a to je už jednu, či priamo prostredníctvom KSK 
alebo prostredníctvom príslušných ministerstiev a vlády, ale ak to nebudeme 
deklarovať, že tieto cesty štandardne samosprávy nevlastnia, je veľmi ťažké diskutovať 
otvorene aj s ďalšími autoritami, ktoré by nám v tejto problematike mali pomôcť. 
Nielen odovzdaním alebo nejakým spôsobom premiestnia tohto majetku, ale 
rozprávame aj o samotnom budúcom financovaní tohto majetku. Nech sa páči pani 
poslankyňa Slivenská. 

 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Predpokladaný finančný 

náklad na opravu týchto tried je možné vyrátať aj ešte v predbežnej fáze pred 
vyhotovením znaleckého posudku a v tejto fáze by bolo dobre následne hlasovať a 
následne potom vhodné pripraviť znalecké posudky, nakoľko ,áno, ide o majetok veľkej 
hodnoty. Avšak chcem uviesť na pravú mieru. Mojím cieľom je, aby tieto cesty boli 
opravené a nevnímam to za zlý návrh, to určite nie, ale chcem poukázať aj na to, aby 
zvážili kolegovia poslanci, ktorí sú aj krajskými poslancami, či naozaj aj oni nie sú v 
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konflikte záujmov pri tomto hlasovaní. Ďakujem pekne. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ono ak si povieme, že nechceme ísť týmto 

smerom, tak pravdepodobne mesto bude musieť pripraviť na ďalšie mestské 
zastupiteľstvo plán, ako tieto cesty začať postupne opravovať samozrejme z finančných 
prostriedkov, ktoré máme, teda na úkor možno niečoho iného. Čiže toto je vlastne plán 
B, ktorý budeme musieť nejakým spôsobom realizovať. Pán poslanec Saxa nech sa páči. 

 
p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Pozdravujem všetkých, dobré ráno prajem. Pán 

primátor plne s tebou súhlasím čo sa týka, že treba vysporiadať tie vzťahy, čo sa týka 
druhých a tretích tried v rámci mesta Košice. Len použijem takú paralelu ako s 
dopravným podnikom. My sme v dopravnom podniku žiadali ako dozorná rada mesto 
Košice, aby mesto nejakým spôsobom pomohlo nájsť ako nahradiť straty, čo za 
prepravu sú. Si nás požiadal, že ešte jednáme, ešte neprijímajme žiadne uznesenia, kým 
nie všetko dojednané, pretože môže to uznesenie brániť nejakej komunikácii v uzavretí 
nejakej dohody s ministerstvom financií. A túto paralelu by som poprosil použiť aj tu. 
Otázka, či toto uznesenie, ktoré dnes prijmeme... Ja som za tie vzťahy vysporiadali, aby 
tie cesty išli tam, kde majú, aby sa upravili, hej, lebo som aj krajský poslanec, aj 
košický poslanec, všetkými desiatimi som za, len sa obávam, či toto uznesenie nám 
nerozšíri tu priepasť dobrých vzťahov medzi mestom Košice a samosprávnym krajom, 
aby sme k nejakému riešeniu došli. Preto si myslím, že to uznesenie respektíve tá 
procedúra, ktorá bola daná na začiatku, prerušiť, mala svoj význam. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, dovoľte, aby som vás opravil. Nemáte pravdu, čo sa 

týka dopravného podniku, pretože podľa zmluvy, ktorú máme uzavretú zmluvu o 
výkone vo verejnom záujme, všetky straty, všetky straty je mesto povinné na základe 
tejto zmluvy dopravnému podniku uhradiť. Jediné, čo riešime, je ich uhradiť v čase tak, 
aby to mesto zvládlo. Ale sme povinný uhradiť a postupne tieto úrady aj prebiehajú a 
snažíme sa finančne dopravný podnik nastaviť tak, aby obmedzenia nestávali. Takže je 
to takto. Pán poslanec Saxa. 

 
p. Saxa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Rozumiem, áno, tak ako si povedal pán 

primátor, je to pravda. No nešlo mi teraz to technické veci, išlo mi o to, či je rozumné 
bez toho, že vedenie mesta a samosprávneho kraja sa na niečom dohodnú, reálnom, 
takto jatriť rany a dávať nejaké uznesenia. Ja som za ako, ja podporím, čo sa týka cesty, 
aby sa nejak dohodla nejaká forma presunu pod samosprávny kraj, lebo zo zákona 
druhá, tretia trieda, áno, beriem to. Len mi ide o to, že či tento bod nebude tvoriť nejakú 
prekážku v rámci vylepšovania vzťahov alebo nejakých jednaní. To je všetko, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: No ak máme ďalšie finančné prostriedky z mestského rozpočtu 

vynaložiť napr. na znalecké posudky, to som spomínal a to nebude v stovkách Eur, tak 
si myslíme, že je potrebné si povedať, že áno, máme záujem o to deklaratívne 
rozhodnutie. Ak ho nemáme, není mandát, aby sme sa týmto cestami zaoberali a 
musíme hľadať spôsob ako ich opravovať. Úplne prirodzene. Pán poslanec Djordjevič 
procedurálny. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Len vás chcem poprosiť, že nie každému rečníkovi odpovedajte 

prosím, nechajte diskusiu plynúť. 
 
p. Polaček, primátor mesta: To nie je procedurálny návrh. Nech sa páči pán poslanec Rusnák. 
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p. Rusnák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Myslím, že je to návrh, ktorý je 

návrh, ktorý mal otvoriť rokovania oficiálne. Ale k tomu chcem ešte povedať jednu vec. 
Ja budem musieť 8:30 bohužiaľ odísť pán primátor, lebo nepredpokladal som, že 
budeme rokovať aj dnes a mám rokovanie, ktoré sa nevedel preložiť. Chcem povedať 
jednu vec, ktorá je veľmi dôležitá, že aj keď tieto rokovania, ktoré tak ako povedala 
pani poslankyňa Slivenská, pokiaľ viem aj moja vedomosť je taká, že prebiehajú, nie sú 
nejaké intenzívne, ale prebiehajú, ale to, čo chcem povedať je, že napriek tomu to vidím 
ako proces, ktorý nebude ukončený tohto roku a preto si myslím, že to neoprávňuje 
mesto Košice na týchto komunikáciách, hlavne na tých, ktoré sú intenzívne využívané 
obyvateľmi mesta, čo je napr. cesta k bráne jednotke v US Steele, aby údržbu aspoň tú 
bazálnu na týchto komunikáciách nerobilo. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec ďakujem pekne za pripomienku. Je to dôležitá 

pripomienka, aby nevzniklo nejaké pochybovanie, mesto Košice tieto cesty udržiava v 
stave, aby spĺňali základné bezpečnostné veci, ktoré proste sme povinní ako cestný 
správny aj cestný správny orgán udržiavať, tzn. bežná základná údržba je, len žiaľ, 
telesá tieto cesty sú v mnohých prípadoch tak zničené, že jednoducho je potrebné sa 
zásadne rozhodnúť, či ideme do veľkých alebo malých opráv. Áno a tento proces 
nebude uzavretý určite ani v tomto roku, s tým možno súhlasiť, preto aj uznesenia alebo 
dôvodová správa hovorí o tom, že mesto Košice má záujem postupne, hej, slovko 
postupne odovzdávať a hľadať spôsob, aby sme našli zmier v tejto veci. Čiže pán 
poslanec Rusnák nech sa páči. Mikrofón pre pána poslanca. 

 
p. Rusnák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, už to svieti. Zásadne s tebou 

nesúhlasím a hlavne týka sa to dvoch ciest. Ja som si dal tú námahu, keďže som bol 
oslovený aj novinármi, aby som sa vyjadril k tomu, ja som si tie cesty prešiel skoro 
všetky a minimálne cesta, ktorá je ide od križovatky v Šaci na Veľkú Idu, to je 
tankodróm. Tam skutočne v určitej časti nevyberá si vodič, či vojde do diery alebo 
nevojde do diery, ale či vojde do menšej alebo väčšej diery. A to isté podobné je cesta, 
ktorá ide k spaľovni. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nechcem sa sporiť, je tu pán Cichanský z 

oddelenia dopravy, môže sa postaviť k mikrofónu a môže vám povedať presne kedy, čo, 
kde, ako a deje sa to, ale nechoďme do tejto diskusie, len aby bolo povedané, že nie je 
to celkom tak, že by sa nula peňazí do týchto ciest dávalo. Pán poslanec Špak, nech sa 
páči, procedúra. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem. Dobrý deň kolegovia, veľmi si vážim, že je tu asi 7 - 8 ľudí 

prihlásených do tejto diskusie, chcem vás však upozorniť, to uznesenie, ktoré tam je, je 
uznesenie podľa mňa absolútne nepodstatné, lebo vy rokovať, pán primátor, môžete aj 
bez toho, aby sme vás tým poverili. To znamená to to rokovanie môže prebehnúť aj bez 
toho, aby sme teraz vám to odhlasovali. Takže ja vás prosím kolegovia, nechcem dávať 
taký istý návrh ako kolegyňa poslankyňa Slivenská, ale navrhujem ukončiť 
prihlasovanie, ukončiť faktické a nech samozrejme rečníci, ktorí chcú, nech povedia 
svoje. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Čiže ak niekto sa chce veľmi súrne prihlásiť, 

nech tak urobí a hlasujeme o procedurálnom návrhu pána poslanca Špaka. 
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Hlasovanie č. 105 -  za: 19, proti: 2, zdržali sa: 6 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Budeme diskutovať s prihlásenými bez faktických. Nech sa páči 

nasleduje pani poslankyňa Kovačevičová. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Dobrý deň vážený pán primátor, vedenie mesta, kolegovia, 

kolegyne, síce som poslankyňou kraja, ale si myslím, aj poslankyňou mesta, že tieto 
komunikácie mimo územia mesta Košice by mal kraj spravovať, mali by byť v 
pôsobnosti kraja, mal by sa o ne starať. Toto je aj jednou z úloh samosprávneho kraja. 
Chcem sa pán primátor opýtať, keďže ste spomínali, že tie znalecké posudky budú stáť 
nemalé peniaze, aby potom nakoniec neskončili niekde v šuplíku založené, či je vôľa na 
strane kraja tieto cesty a komunikácie prevziať. Hovoríte, že máte rozbehnuté nejaké 
rokovania, pred časom, pred pár dňami ste prezentovali na sociálnych sieťach cestu do 
Bratislavy s pánom predsedom, či padla nejaká téma ohľadom týchto komunikácií, 
ohľadom prevzatia, pretože pán predseda KSK vlastne nebýva v New Yorku, býva v 
Košiciach a či je vôľa vlastne na strane KSK ďalej pokračovať v tom. Pretože čokoľvek, 
ako tu kolega povedal, budeme prijímať, pokiaľ nebude vôľa na strane KSK, tak vlastne 
sa zacyklíme. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Rokovania vedú riaditelia ako riaditeľ magistrátu 

tak riaditeľ úradu KSK. Aj zajtra, mi pán riaditeľ povedal, majú dohodnuté stretnutie po 
tom, ako sa dnes veci dotiahnu, rokujú ďalej. Čiže tie rokovania prebiehajú na úrovni 
riaditeľov, je to úplne postačujúce v tejto chvíli. Pán poslanec Hlinka. 

 
p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem. Takže skutočne tak, ako povedal primátor, Košice sú 

unikátne v tom, že ako je jediné mesto na Slovensku, ako jediná mestská samospráva, 
spravuje tieto úseky ciest, ktoré sú tu spomenuté, ktoré sú v extraviláne mesta a ktoré 
svojou povahou patria do kategórie tých ciest, ktoré by mali samosprávne kraje mať 
v portfóliu. Je to dedičstvo minulosti, tak ako bolo prezentované, ale to neznamená, že 
sme sa nemali snažiť to zmeniť. Ja tento bod beriem ako základnú informáciu o zámere 
odovzdať tieto cesty. Čiže je dobré, že takýto bod programu dnes, pokiaľ si dobre 
pamätám, prvýkrát je na programe mestského zastupiteľstva, lebo aj to treba tu 
osvedčiť, že poslanci sa stotožnia s týmto zámerom hlasovaním. No a po b) v tej časti 
návrhu uznesenia odporúča je to urobené trošku nekonkrétne, pretože navrhuje sa, aby 
sa začalo rokovacia procedúra s KSK, tak ja by som tu doporučoval navrhnúť alebo 
doplniť v časti odporúča – komu, tak primátorovi mesta Košice Ing. Jaroslav Polačekovi 
začať rokovania s KSK, to ostatné tam je a v časti berie na vedomie návrh uznesenia - 
berie na vedomie informáciu o zámere doplniť odovzdať cesty. Chcem povedať, že 
dôvodová správa na záver, tí ktorí ju spracovávali tam píšu nepresnosti, aj keď to nie 
meritórne schvaľované v rámci uznesenia, ako keby sa už tieto cesty mali dnes tu 
schvaľovať, ich prevod do majetku KSK, čo nie je tak. Takže prosím, treba dávať pozor 
aj na obsah dôvodovej správy. Je to iba ako poznámka, ale mohlo by to miasť niekoho. 
Ten návrh na doplnenie uznesenia dávam návrhovej komisii. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec za pripomienku, prosím odovzdajte 

svoj návrh písomne. Pán poslanec Djordjevič nech sa páči. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor, dobré ránko všetkým. V prvom 
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rade sa chcem vyjadriť ohľadom toho, že sme zrušili faktické poznámky, áno, máme na 
to nárok, ale je to v nesúlade s rokovacím poriadkom, ale poďme k veci. Plne 
podporujem tento materiál a mňa veľmi mrzí, že nemáme na stole aspoň jeden 
konkrétny návrh na prevzatie aspoň jednej konkrétnej cesty a obzvlášť som 
znepokojený tým, že dnes, keď budeme hlasovať o prevode pozemkov za jedno euro na 
štvorák, kde žiadateľom je KSK. Čiže mi to príde absolútne neseriózne a hlavne vy ako 
pán primátor ako poslanec KSK, keď ste túto tému otvoril a myslím, že máte aj platné 
uznesenie z krajského zastupiteľstva, ktoré sa neplní, mi príde v tento deň Košický 
samosprávny kraj ako neseriózny partner voči mestu. Voči mestu, v ktorom sídli aj jeho 
úrad. V iných obciach v rámci kraja KSK opravuje cesty dokonca aj na úsekoch, ktoré 
prechádzajú obcami v zastavanom území. Potom samozrejme pán župan je varený, 
pečený, hlasovania mu prechádzajú a zase je mesto Košice, možno je to prisilný výraz, 
diskriminované, ale minimálne ukracované voči týmto obciam, ktoré tvrdia, že nemajú 
peniaze. Nuž vážení predstavitelia KSK, ktorý ste tu prítomní a bol by som rád, že 
aspoň raz za 4 roky by sme tu videli aj pána župana, aj mesto Košice nemá peniaze, 
berie si na cesty úvery a zadlžuje toto mesto. Už sa vyjadrím v rýchlosti len k tomu, čo 
povedal pán Rusnák, pán poslanec Rusnák cesta vedúca do US Steelu respektíve úsek 
Šaca - Veľká Ida, kde hovorí, že do práce dochádzajú Košičania. V tejto firme alebo v 
tomto oceľovom gigante pracuje podľa môjho odhadu viac ako polovica obyvateľov 
práve z iných obcí, teda v rámci Košického kraja. Čiže nie je pravdou, že do US Steelu 
chodia len Košičania, ale chodia tam všetci obyvatelia KSK. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Karaffa nech sa páči. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Prajem príjemné dobré ráno. Ja mám dve 

otázky pán primátor, snáď budeš vedieť zodpovedať. Po prvé chcel by som sa opýtať v 
tom materiáli, ktorý máme predložený, som to nenašiel, možnože som nehľadal dobre, 
vieme vyčísliť výšku nákladov na údržbu tých komunikácií ročne a za jednotlivé úseky? 
A po druhé sa chcem opýtať, lebo teraz momentálne riešime cesty, stretol som sa až 
takou výhradou, že KSK za mesto vykonáva určité činnosti, ktoré by malo vykonávať 
mesto ako obec. Čiže chcel by som sa opýtať, či máme o tom vedomosť a či vieme 
definovať rozsah takých služieb, ktoré vykonáva samosprávny kraj na území mesta 
Košice namiesto mesta Košice. Napríklad v sociálnej oblasti alebo v školstve, či niečo 
také, ak by sme to pomenovali, čo robí možno kraj naviac, na druhej strane namiesto 
mesta a na druhej strane možnože máme my tie cesty v správe. Čiže len takú nejakú 
informáciu, či by som vedel dostať, keďže sa nemôžem hlásiť faktickými, tak poprosím 
odpovedať. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Bude lepšie, keď pán riaditeľ odpovie, lebo tých informácií je 

viac, aby som zbytočne neskreslil nejaký milión navyše. Pán riaditeľ, čo sa týka 
hodnoty tých ciest a druhá otázka bola činností, ktoré KSK urobí a by nemalo. O takom 
ja nemám vedomosť, skôr si vymieňame niektoré výkony v rámci šetrenia, ale to vám 
vysvetlí pán riaditeľ. 

 
p. Čop, riaditeľ MMK: Ďakujem. Pri KSK platí to isté, čo pri meste, že nemôžu investovať do 

majetku, ktorý nie je ich, preto sa vlastne tu bavíme o prevedení majetku. Čo sa týka 
vlastne kooperácie, tá prebieha a napr. pri zimnej údržbe realizujeme to, že si vzájomne 
vymieňame úseky v rámci optimalizácie nákladov tak, aby sme nebehali prázdne 
kilometre, ale to je vlastne vždycky výmena meter za meter, keď to tak poviem, čiže 
vlastne, to je vlastne optimalizácia nákladov na jednotlivých stranách. A čo padla 
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vlastne otázočka, že kraj za mesto rieši nejaké náklady v rámci sociálnej, školstva a pod. 
to tak isto, nemám o takýchto veciach vedomosť a stále platí tá istá záležitosť, že 
nemôžu investovať to, čo im zákon nedovoľuje a to, čo nie je ich majetok. Takže 
vlastne tu o tomto by som veľmi pochyboval. Čo sa týka vlastne tej údržby tých daných 
úsekov a resp. vlastne úsekov o ktorých sa bavíme, bavíme sa o postupnom 
odovzdávaní vlastne komunikácií, bavíme sa o tom, aby sme si vlastne tie úseky 
rozdelili. Čiže vlastne zadefinovali sme si veci, ktoré hovoria intravilán, extravilán 
nastaviť tak, aby to bolo optimálne, bavíme sa vlastne o hodnotách ciest. Je pravda, že 
vlastne my máme evidované cesty a v hodnote, za ktorú boli postavené. Keď si pozriete 
ten materiál, niektoré cesty boli kolaudované ešte v tridsiatych rokov minulého storočia, 
áno, čiže vlastne tá hodnota ako taká bude výsledkom vlastne znaleckého posudku, 
ktorý vlastne stanoví tú hodnotu a čo sa týka vlastne nákladov na údržbu jednotlivých 
úsekov - sú úseky, ktoré sú v lepšom stave, sú úseky, ktoré sú v horšom stave, čiže 
vlastne tá schéma alebo ten balík ciest je tam rôzny. Pán Cichanský môže potvrdiť, že 
vlastne jednotlivé úseky sa snažíme udržiavať, ale je pravda, že finančných prostriedkov 
máme nedostatok, chýbajú na údržbu ciest priamo na území mesta, čiže o to je to 
komplikovanejšie mimo územia mesta. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Tá hodnota približne sa pohybuje myslím do 20 mil. Eur, keby 

sme chceli všetky cesty opraviť tak ako sa patrí a má v zmysle noriem. Trafil som sa, 
plus mínus, pán riaditeľ? Nie som si teraz istý. 

 
p. Čop, riaditeľ MMK: Bude sa to niekde hýbať, ja som v tomto skromnejší, ja si myslím, že 

do 15 mil. by to mohlo byť. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát nech sa páči. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem pán primátor za slovo. V prvom rade necítim sa v konflikte 

záujmov ako krajský poslanec a mestský poslanec, to deklarujem hneď teraz, budem 
hlasovať za toto uznesenie. Čiže to uznesenie vlastne hovorí o tom, že vlastne tie 
rokovania prebiehajú a budú prebiehať. Nesúhlasím s predrečníkom Špakom, ktorý 
hovorí v jednej veci, že môžete rokovať hocikedy, čo je pravda ako, ale máte právo a 
povinnosť dokonca, informovať poslancov mesta o tom vlastne, čo sa bude diať, čo sa 
deje a majú právo na informácie. Takže vlastne ako potom to počúvam aj na 
Ťahanovciach, že jednoducho tajné informácie atď. To je nenormálny stav. Súhlasím s 
predrečníkom pánom Hlinkom a s pani Kovačevičovou, čo povedali, naozaj povedali to 
veľmi rozumne, kvalifikovane a som rád, že veci sa pohnú. Tá cesta Šaca - Veľká Ida, 
aj som ju spomínal, je v katastrofálnom stave a treba riešiť tento problém. Samozrejme, 
že tiež tu zaznelo, že mesto Košice by tento stav v súčasnosti mal udržať tak 
jednoducho, aby tí ľudia boli spokojní a nerozbili si tam autá, aby tam nedošlo 
k niečomu. Tak to je tiež podstatné. Takže ako budem hlasovať za to, podporím to a aj v 
kraji to podporujem a dokonca čakám na odpoveď na moju interpeláciu, ktorú som 
presne k tejto tematike dával. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský nech sa páči. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Dobrý deň vážené dámy, vážený páni, ako poslanec kraja sa 

necítim v konflikte záujmov, ako poslanec kraja som dával interpeláciu práve na to, že 
prečo KSK pristupuje k rôznym obciam rôzne. Vytkol som to predsedovi županovi som 
to vytkol, keď prebehla správa o Spišskej novej Vsi, kde sa opravuje cesta v intraviláne. 
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Je to dôležité prijať tak to uznesenie a by som rád upozornil na jednu zásadu a to je 
odklad - nepriateľ úspechu a my odkladáme, odkladáme a neriešime. A niektorí sa 
snažia hodiť to na konflikt Jaro – Rasťo, je ako keby to bol ich osobný konflikt a 
apelujú na to, aby si oni zlepšili vzťahy a práve preto je dôležité, aby primátor mal 
oporu v zastupiteľstve, že nie jeho záujem je to len, ale je to záujem zastupiteľstva, 
mestského zastupiteľstva tento problém konečne riešiť. Takže ja určite toto podporím a 
nebudem sa cítiť v konflikte, pretože aj na úrovni kraja hlasujem vždy podľa 
najlepšieho vedomia a svedomia a som proti tomu, aby niektoré subjekty boli na úkor 
druhých uprednostňované. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pán poslanec. Pán námestník. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Kolegyne, kolegovia, vidím, že viacerí z vás už iba 

čakáte, kedy dobehne táto debata a nevnímate veľmi, čo kolegovia hovoria. Dnes tu 
však sedíme ako poslanci Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Sedia tu medzi nami aj 
kolegovia poslanci Košického samosprávneho kraja (KSK) zvolený za mesto Košice 
ako aj pred chvíľkou podpredseda KSK. Košice s 240 tis. obyvateľmi predstavuje 
takmer tretinu obyvateľov kraja. Sme však jediné, nielen krajské, ale mesto na 
Slovensku spravujúce cesty, ktoré inde spravuje kraj, či iné štátne inštitúcie. Mesto 
Košice ako metropola východu financuje inštitúcie pre lepší život obyvateľov mesta a 
kraja ako ZOO, detskú knižnicu, psychosociálne centrum, K-13, CIKE či iné. Ide to z 
daní obyvateľov bez príspevkov iných inštitúcií, či samosprávneho kraja. Pri takejto 
finančnej záťaži sa pýtam, či my ako poslanci mesta Košice chceme na úkor ciest v 
meste Košice financovať opravy a údržbu ciest mimo mesta Košice a to všetko za dane 
obyvateľov mesta Košice. Áno, tieto cesty bude treba udržiavať a opraviť. Nemyslíte si 
však kolegovia, že je už načase, aby sa napravila krivda z minulosti a kraj sa postaral o 
svojich voličov vo Veľkej Ide, Malej Ide, Haniske, Valalikoch, Zdobe a Baške. To nie 
sú obyvatelia mesta Košice, ale sú to obyvatelia samosprávneho kraja. Samosprávny 
kraj tak pomôže nielen obyvateľom týchto obcí, ale aj obyvateľom mesta Košice, 
ktorých my poslanci mesta tu prvotne zastupujeme a preto verím, že každý poslanec 
mesta Košice vie voči akej samospráve má byť lojálny a zodpovedný v prvom rade. Ja 
to viem a preto budem podporovať a hlasovať za návrh odovzdania nielen týchto 
komunikácií KSK, ale aj všetkých ďalších tak, aby sa kraj staral o cesty nielen 
v Košiciach, tak ako sa stará napr. Spišskej Novej Vsi. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Balčík nech sa páči. 
 
p. Balčík, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor súhlasím s tým, čo 

povedal predrečník pán viceprimátor. Tento materiál beriem tak ako proste mandát pre 
primátora, aby vedel dojednať prevod tých ciest do správy majetku KSK, takže 
súhlasím s tým, že cesty, o ktorých sa rozprávame sú v zlom stave, mesto Košice 
samozrejme, že nemá financie na to, aby tie cesty opravovalo a dávalo do poriadku, tak 
v tomto smere ako určite podporím tento návrh, aby tá ťarcha financovania a opravy 
ciest prešla na KSK. Ďakujem pekne za slovo. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Balčík uzavrel rozpravu. Ďakujem pekne. 

Procedúrou bola ukončená. Poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala predložené 
návrhy. Ak správne viem, je tam jeden pozmeňujúci návrh. Nech sa páči. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo, obdržali sme jeden 
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návrh od pána poslanca Hlinku, ktorý je v podstate vyšpecifikovaním alebo doplnením 
toho pôvodného návrhu, takže ak bude tento schválený, o tom pôvodnom už sa potom 
hlasovať nebude. Takže návrh znie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 3 
zákona 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov berie na vedomie 
informáciu o zámere odovzdať cesty II. a III. triedy do majetku Košického 
samosprávneho kraja (KSK) a odporúča primátorovi mesta Košice Ing. Jaroslavovi 
Polačekovi začať rokovať s KSK o procese postupného odovzdania týchto ciest do 
majetku KSK.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 106 -  za: 30, proti: 0, zdržalo sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 35 
Návrh na udelenie „Ceny mesta Košice“ pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2021 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram rozpravu. Pani poslankyňa Adamčíková nech sa páči. 
 
p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne to slovo. Pán primátor chcela by som sa 

opýtať, či je v poriadku, že udeľovanie cien prebehlo pred dvoma či troma dňami, ale 
schvaľovanie udeľovania máme až dnes na mestskom zastupiteľstve. Nespochybňujem 
tieto ocenenia a blahoželám všetkým oceneným, iba či je to v poriadku procesne. 
Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič. Potom vám vysvetlím, nech prejdú 

faktické. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som chcel pani poslankyni odpovedať, 

že ja som si všimol a čítal som aj roky a odovzdávanie cien bolo za rok 2020 a teraz 
schvaľujeme  rok 2021, ale možno viac informácií má pani námestníčka. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani námestníčka nech sa páči. 
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne za 

slovo. Potvrdzujem slová pána poslanca Djordjeviča. Osobnosti, ktoré sme ocenili pred 
dvoma dňami, to boli osobnosti, ktoré mali dostať Cenu mesta a Cenu primátora a 
Plaketu primátora pred rokom. Kvôli pandémii sa to neuskutočnilo, takže sa to posunulo 
na tento čas. Dnes schvaľujeme osobnosti na rok 2021 a bude im odovzdaná cena pri 
najbližšej príležitosti vhodnej zase.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Čiže oceňujeme za rok 2020, ktorí budú ocenení v dvadsiatom 

prvom roku a predpokladáme, že slávnosť by sme urobili už mimo pandemických 
opatrení spoločne s poslancami tak, ako sa patrí buď niekedy začiatkom septembra 
alebo v tomto nejakom období. Pán poslanec Horenský. 

 
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja sa chcem len dotknúť procesu výberu týchto 
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kandidátov, taktiež nespochybňujem rozhodnutie komisie, len by som možno do 
budúcnosti pánovi primátorovi odporučil, ak menuje tú komisiu, aby v podstate tam 
neboli ľudia, ktorí majú nejaké tie návrhy, svoje návrhy, aby to z hľadiska 
transparentnosti aj trošku nejak vyzeralo a taktiež si myslím, že všetci členovia tej 
komisie, ktorí boli členovia tej komisie nemusia dostávať nejakým spôsobom 
odporúčania za koho hlasovať, za koho nie. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec myslím, že je správne, že o cene mesta rozhodujú 

poslanci ako poslanci v komisii. Týmto poslancom v komisii by som nemal brať právo 
zároveň aj navrhovať. Navrhovať môže ktokoľvek, ja nie som ani súčasť tohto výberu, 
komisia vyberie a mestské zastupiteľstvo môže odobriť, ale môže aj zmeniť. Čiže nech 
sa páči toľko. Ak sa do rozpravy nik nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú 
komisiu o návrh na uznesenie. 

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

podľa § 47 ods. 2 a 3 Štatútu mesta Košice udeľuje Cenu mesta Košice v roku 2021 
jednotlivcom podľa predloženého návrhu a kolektívom podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 107 -  za: 32, proti: 0, zdržalo sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne aj v mene ocenených.  

- - - 
 
Bod č. 36 
Návrh na prerozdelenie dotácií z Fondu mládežníckeho športu, Fondu aktivít a z Fondu 
mládežníckeho futbalu v roku 2021 
 
p. Polaček, primátor mesta: Dovoľte, aby som otvoril bod číslo 36 Rozdelenie bežných 

výdavkov v programe 2 Mesto kultúry a športu, podpora športu a mládeže, financie na 
Fond mládežníckeho športu, kolektívne športy sme rozdelili sumu prostredníctvom 
komisie športu v celkovej sume 182.630 Eur. V rámci individuálnych športov sa jedná o 
sumu 210.670 Eur. V rámci podpora mládežníckeho futbalu sa jedná o sumu 220 tis. 
Eur v rámci fondu športových aktivít v celkovej sume 76.700 Eur. Dokopy sa jedná o 
dotácie v hodnote 660 tis. Eur, koncepcia športu, dotácie celkom. Nech sa páči, otváram 
rozpravu. Ak sa nikto nehlási. Pani poslankyňa Kovačevičová nech sa páči. 

 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Len by som chcela nahlásiť stret záujmov, ďakujem pekne. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú 

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

príslušných právnych predpisov schvaľuje v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva 
v Košiciach číslo 584 zo dňa 23.02.2021 návrh rozdelenia dotácií v roku 2021 na šport. 
Rozdelenie bežných výdavkov v programe 2: Mesto kultúry a športu – Podprogram 9: 
Podpora športu a mládeže – financie na Fond mládežníckeho športu - Kolektívne športy 
v celkovej sume 182 630 Eur, ďalej podľa predloženého návrhu. Rozdelenie bežných 
výdavkov v programe 2: Mesto kultúry a športu – Podprogram 9: Podpora športu a 
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mládeže – financie na Fond mládežníckeho športu - Individuálne športy v celkovej 
sume 210 670 Eur, ďalej podľa predloženého návrhu. Rozdelenie - nebudem to čítať, 
všetko ďalej podľa predloženého návrhu.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 108 -  za: 30, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 37 
Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa v rade školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Dovoľte, aby som otvoril bod číslo 37. Jedná sa o členov rád, 

ktorí museli ukončiť, majú zánik členstva väčšinou z dôvodu pracovného pomeru buď 
na oddelení školstva alebo podobne. Nech sa páči, otváram rozpravu. Ak sa nik nehlási 
do rozpravy, nech sa páči návrhová komisia. 

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

príslušných právnych za A) berie na vedomie zánik členstva pani Márie Pancurákovej 
v uvedených radách škôl podľa predloženého návrhu z dôvodu ukončenia pracovného 
pomeru na oddelení školstva Magistrátu mesta Košice, zánik členstva pani Márie 
Sarkovej v uvedených radách škôl podľa predloženého návrhu z dôvodu ukončenia 
pracovného pomeru na oddelení školstva Magistrátu mesta Košice; za B) deleguje do 
Rady školy pri ZŠ Postupimská 37 a ďalších uvedených v návrhu pani Moniku 
Beregszásziovú, po 2.) do Rady škôl uvedených v návrhu pani Bc. Gabrielu 
Vološinyovú.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 109 -  za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0 
  
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 38 
Návrh na zmenu uznesenia MZ v Košiciach č. 462 zo dňa 24.06.2004 v časti týkajúcej sa 
ZŠ Trebišovská 10, Košice – aktualizácia parciel zverených do správy základnej školy 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči otváram rozpravu k bodu č. 38. Ak nik nehlási 

uzatváram rozpravu. Pán poslanec Karaffa, nech sa páči. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Pri tomto materiáli by som chcel 

upozorniť na skutočnosť, že škola užívala, resp. mala zverené a nezverené, kontrolór 
bol taký rozporuplný výklad, pozemky, ktoré prenajímala za účelom, súkromnému 
subjektu, za účelom prevádzky zberného dvora. V roku najprv to bolo na dobu určitú na 
10 rokov, v roku 2015, ak sa dobre pamätám, urobila verejnú obchodnú súťaž a vlastne 
vyhrala tam tá istá firma, ktorá neskôr to previedla na inú firmu a zberný dvor sa tam 
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prevádzkuje až dodnes a keďže ja podával som aj trestné oznámenie v tejto veci, keďže 
priamo je z výpovede pána riaditeľa, keďže sa zvýšili ceny za prenájom mestského 
školského majetku, tak sa rozhodli v rámci jednej parcely prenajať len zhruba jej tretinu 
a dodnes takto funguje v podstate celý nájom a ten nájomca užíva celý oplotený 
pozemok a platí len jednu tretinu. A aj z toho dôvodu sme na majetkovej komisii, keď 
som to kolegom vysvetlil, prijali uznesenie v zmysle ktorého táto parcela sa vlastne zo 
správy školy vyjme a bude v správe mesta Košice a ja dúfam, pán primátor, vzhľadom 
na to ako som sa tomu venoval a to môžem povedať, že aj toto je jeden z príkladov, že 
mesto Košice ani nevie o tom, aké pozemky má, ide o výmeru viac ako 1300 m² a 
kľudne by tam mohla stáť nejaká športová hala, to upozorňujem športovcov a v podstate 
ja dúfam, že ten nájom tam skončí a že tento školský majetok bude využívaný na iné 
účely ako na zberné suroviny. To, že pán riaditeľ svoj post obhájil a to, že šéfuje škole, 
ktorú dá sa povedať pripravil o vyše 20 tis. Eur, to je na zamyslenie, že sme s tým 
neurobili nič, pán primátor. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. Vy veľmi dobre viete, že sme s tým 

urobili dosť a máte informácie, ale môžem pre všetkých, nech sa páči. Veľmi si cením, 
že ste našli tento problém, nie je to problém súčasného vedenia, proste historicky niekto 
takto tu zmluvu podpísal, niekto takto a ja s vami súhlasím, že pochybil, na druhej 
strane musíme si povedať, že prokurátora váš podnet odložila a musíme to zobrať na 
vedomie, teda nemôžme nejakým spôsobom trestať riaditeľa, pretože, žiaľ, prokurátora 
takto rozhodla. Na druhej strane dnes, práve dnes, sa malo uskutočniť stretnutie s 
prezidentom Slovenského gymnastického zväzu, kde máme rozpracované a už aj kladné 
stanovisko predbežné k tomu, aby sme na tieto parcely ukončili nájomnú zmluvu so 
spoločnosťou, ktorá prevádzkuje šrotovisko a v tomto priestore postavili pre gymnastov 
do budúcnosti novú halu. Pán poslanec Rovinský nech sa páči. 

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. V tomto plne podporujem pána poslanca 

Karaffu a myslím si, že to, že prokurátor nehovorí nič o trestnoprávnej zodpovednosti 
ešte neznamená, že tu nie je zodpovednosť žiadna. A preto žiadam zriaďovateľa školy a 
správcu mestského majetku, aby vyvodilo osobnú zodpovednosť za stav, ktorý v tejto 
škole nastal. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič nech sa páči. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. V dôvodovej správe čítam: 

na základe uznesenia majetkovej komisie pri MZ v Košiciach zo dňa 
30. 03.2021neodporúča zveriť do správy Základnej školy parcely číslo 1255/2 a 1255/3 
k. ú. Terasa odčlenené z pôvodnej parcely číslo 1255. Teda reagujem faktickou na 
kolegu a predsedu majetkovej komisie, že či nechce zvážiť pozmeňovacím návrhom 
nejak významnejšie vstúpiť do toho, lebo síce čo povedal, povedal, pán Rovinský 
dokonca v diskusii žiada vyvodzovať dôsledky alebo riešenie, ale myslím, že práve my 
poslanci, je síce pekné, ak niečo okomentujeme, ale mali by sme aj pozmeňovacími 
návrhmi konštruktívne pristupovať k rokovaniu tohto zastupiteľstva. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Karaffa. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: No, ak sa na to dobre pozerám, ale opravte ma, tak ten návrh na 

uznesenie, ktorým je predložený bod číslo 38, tam je tá parcela aj vyňatá z vlastne v 
rámci toho uznesenia, nie je tam uvedená. 
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p. Polaček, primátor mesta: Áno, je to tak. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. V rámci tohto uznesenia tam je bod číslo 1, sú 

tam uvedené pozemky a daná parcela v zmysle uznesenia majetkovej komisie je vyňatá. 
Čiže tento jeden problém sa vyriešil. Na druhej strane je tu skutočnosť, že niekto, kto 
ten majetok mal v správe, pochybil a viete, pozrite sa na to inak. Ja som chodil tiež aj na 
základnú školu, vždy chceli od rodičov nejaké príspevky, pomôžte škole a teraz tí 
rodičia, keď zistia vlastne, že škola prišla o vyše 20 tis. Eur, no neviem, či by som 
takému riaditeľovi v niečom pomáhal. To môj názor, ja sa môžem akože mýliť a môžem 
vidieť veci inak. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne kolegovia. Dúfam, že budeme postupovať podľa 

rovnakého metra, v minulosti tu už bol jeden pán riaditeľ, dnes tu sedí medzi nami ako 
poslanec, na Jenisejskej a v tom období som nepočul žiadny návrh na nejakú sankciu, 
odvolanie alebo vyvodenie zodpovednosti. Vy viete sami dobre, že čo kontrola, čo 
riaditeľ, to pochybenie. Tak skúsme postupovať, kolegovia, rovnako. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ja sa ospravedlňujem, sú tieto parcely 

vyňaté, čiže tie čísla za lomítkom sú vyňaté, takže v poriadku, takže uznesenie je 
v poriadku. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: No ja si myslím, že táto otázka zodpovednosti nad nami visí ako 

Damoklov meč. Pretože dlhodobo prehliadame veci týkajúce sa majetku mesta. Majetok 
mesta má, naša povinnosť je majetok mesta zveľaďovať, starať sa oňho a získavať 
z neho aj prospech a my máme spústu majetku, ktorý neprináša prospech, ktorý 
všelijako leží ladom alebo prináša prospech niekomu inému. A tu je treba toto, podľa 
môjho názoru, rozťať a konečne začať opatrenia aj voči tým, ktorí sa o majetok starať 
a nestarajú sa. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa faktická. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. V rámci toho, čo kolega 

Rovinský hovoril, ja by som chcel sa opýtať, keď už si pán primátor spomenul to moje 
trestné oznámenie, ako dopadli trestné oznámenia, ktoré podávalo mesto Košice, aj 
útvar hlavného kontrolóra na iných štatutárov. Či to bol Luník IX, či to boli ďalšie 
základné školy respektíve umelecké školy, ak by mohol dostať slovo pán kontrolór, je 
to informácia, ktorá myslím si, že kolegov by mohla zaujímať, pretože sme to na 
ostatných rokovaniach rozoberali v rámci správy o činnosti hlavného kontrolóra. Takže 
poprosím, ak môže dostať aj slovo pán hlavný kontrolór. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pýtate sa pán poslanec zle, pretože niektoré, na niektoré pán 

kontrolór vám vie odpovedať, lebo niektoré podával on a niektoré podávalo priamo 
mestá na ďalších riaditeľov, čiže otázka by mala byť tak obojstranne, lebo každý si 
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robíme svoju robotu a vieme, však sme to tu už niekoľkokrát tuná preberali, že máme na 
školách, žiaľ, aj niektorých riaditeľov hlavne historicky, ktorý robia ako robia, preto 
vlastne sme aj posilnili naše oddelenie kontroly o človeka, ktorý sa venuje školstvu. 
Čiže to sme posilnili na základe spoločnej konzultácii s pánom kontrolórom, aby sme 
proste tie kapacity nejakým spôsobom dokázali nastaviť, lebo tých škôl nie málo a tých 
pochybení, žiaľ, je stále veľa. Čiže možno pán kontrolór k svojím a pán Macko je asi tu, 
tak on by mohol k tým našim. Nech sa páči. Alebo pán Lenhardt ešte. Pán kontrolór 
nech sa páč. 

 
p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Dobrý deň prajem, ďakujem pekne za slovo. Podľa tých 

informácií, ktoré má k dispozícii útvar hlavného kontrolóra v súčasnej dobe ešte 
prebiehajú šetrenia v dvoch prípadoch. Obidva prípady sa týkajú súkromných škôl. Je to 
škola na Lermontovovej a Základná umelecká škola na Miškoveckej. Ďalšie prípady 
boli odložené alebo vyšetrovateľ nepotvrdil podozrenie zo spáchania trestného činu. 
Dovolím si ešte smerom ku školskému majetku upozorniť na jeden fakt, ktorý sa 
neustále opakuje. Keď mesto prevzalo pred osemnástimi rokmi majetok od vtedajších 
okresných úradov školských, tak nebola vykonaná dôkladná inventarizácia a kontrola 
tohto majetku, podotýkam nehnuteľného majetku a zvlášť pozemkov. Niekoľkokrát som 
odporúčal, aby boli preverené a skontrolované všetky zriaďovacie zmluvy, na základe 
ktorých bol základným školám a školským zariadeniam zverený tento majetok. Tým, že 
to doteraz nebolo urobené v plnom rozsahu, vznikajú aj prípady typu Základná škola 
Trebišovská, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: A my ešte máme informáciu, LIX a Slobody je stále v konaní, 

čiže tam ešte výsledok nemáme a čakáme na výsledok. Pán poslanec Karaffa. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Tie upozornenia, pán kontrolór, ste dávali aj 

písomne? Ak áno, ja by som poprosil zaslať mailom, určite sa tomu budeme venovať. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. 
 
p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Pardon pán primátor. Dovolím si upozorniť, skoro každý 

rok odporúčania pre mestské zastupiteľstvo toto odporúčanie je k dispozícii poslancom, 
ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Áno. Ďakujem pekne. Všetko vlastne je v materiáloch, treba už 

len možno vidieť. Uzatváram rozpravu k tejto veci a poprosím návrhovú komisiu 
o návrh na uznesenie. Nech sa páči. 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje zverenie nehnuteľného majetku 
vo vlastníctve mesta Košice do správy Základnej školy Trebišovská 10, Košice ďalej 
v zmysle predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 110 -  za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem pekne. 

- - - 
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Bod č. 39 
Návrh na zaradenie Centra voľného času ako súčasti Základnej školy, Fábryho 44, 
Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram rozpravu k bodu č. 39. Ak sa nehlási do rozpravy, 

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

príslušných právnych predpisov schvaľuje návrh na zaradenie Centra voľného času, 
Fábryho 44, Košice ako súčasti Základnej školy, Fábryho 44, Košice do siete škôl a 
školských zariadení Slovenskej republiky.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 111 -  za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 40 
Memorandum o spolupráci medzi mestom Košice a Slovenským zväzom cyklistiky pri 
zabezpečovaní organizácie medzinárodných cyklistických pretekov „Okolo Slovenska 
2021“ 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči otváram rozpravu k bodu č. 40. Ak sa do rozpravy 

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

v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 
schvaľuje Memorandum o spolupráci medzi mestom Košice a Slovenským zväzom 
cyklistiky pri zabezpečení organizácie a prípravy Medzinárodných cyklistických 
pretekov „Okolo Slovenska 2021“ podľa predloženého návrhu.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 112 -  za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 41 
Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 1098 zo dňa 16.04.2018 v časti týkajúcej sa 
predmetu nájmu, z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Slovenský 
futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči otváram rozpravu k bodu č. 41. Pán poslanec Lörinc. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Dobrý deň. Ďakujem pekne. Ja by som chcel len vnímavým 

poslancom poukázať na jednu vec, lebo už tu padli napríklad výroky pána kolegu 
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Rovinského, že som proti tomu, aby niektoré subjekty boli na úkor iných 
zvýhodňované, čo v mojich očiach vyplýva, že som za rovnosť prístupu, to absolútne 
schvaľujem. Slovenskému futbalovému zväzu bola táto plocha prenajatá na euro za 30 
rokov z dôvodu hodné osobitného zreteľa a to z takého dôvodu, že na tejto ploche 
vybudovalo športovisko. Podobne sme pristupovali aj k iným subjektom, ktoré mali cieľ 
vybudovať športovisko a prenajímali sme za osobitný zreteľ jedno euro a tieto moje 
slová nadobudnú zmysel v ďalších bodoch, ktoré budeme rokovať. A v druhej časti 
príspevku by som chcel povedať, že parkovisko sa nám ešte momentálne nepodarilo 
vyriešiť, aj keď sme sa pohli ďalej a nadobudli sme od mesta pozemky v severnej časti 
a tak isto nie je vyriešené ešte množstvo vecí, ktoré sa týkajú okolia týchto škôl, čiže to 
ďalej pokračuje. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor. Ja by som sa 

chcel teda opýtať hlavne pána starostu, ktorý má najlepšie informácie z tejto lokality, že 
či teda nám to hlasovanie odporúča schváliť, lebo to z jeho úst nepadlo a neviem kam 
smerovali tieto náznaky výhrad a nie som si istý, či sme to boli my alebo 
predchádzajúce zastupiteľstvo, ale ako keď hovoril v mene poslaneckého zboru, tak 
som to potom pochopil, okej. Čiže len toľko k tomu, že tento proces sa už začal v 
rokoch 2014 až 2018 tieto pozemky sa prenajímali a teda len, že či to máme schváliť. 
Áno alebo nie. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec áno, máte to schváliť. Aby som 

vám to možno bližšie vysvetlil, lebo možnože súvislosti, ktoré tam sú a tie väzby sú 
širšie. Je to materiál, ktorý má svoju históriu aj už u nás, pretože vlastne už od 
predchádzajúceho zastupiteľstva postupne tento bod posúvame. Jedná sa o ihrisko, ktoré 
bolo spustené do prevádzky niekedy v roku 2018, teda pred tým ako sme prevzali 
mandát tohto zastupiteľstva. Cieľom je odčleniť, zmeniť celé tie parcely, ktoré boli z 
futbalového zväzu prenajaté, ako bolo správne podané za podmienok, v akých boli 
prenajaté s tým, že máme dohodu s futbalovým zväzom, že sa posunie z jednej časti, 
kde dokážeme revitalizovať plochu, na ktorej v minulosti bolo basketbalové ihrisko 
alebo hádzanárske, nie som si istý, myslím si, že basketbalové, tie musíme 
revitalizovať, chceme tam robiť ihrisko, ktoré bude používať aj škola v rámci svojej 
aktivity, zároveň bude aj toto ihrisko prístupné verejnosti. Z tohto hľadiska 
unimobunky, ktoré má slovenský zväz sa posunú. Posunú sa bližšie do ihriska tým, že 
mu vlastne rozširujeme priestor, čiže celé unimobunky budú presunuté, zmenené. Celá 
tá dispozícia bude iná. Futbalový zväz sa zaviazal, že bude používať iný vchod, teda 
vchod na Klimkovičovej ulici, tento vchod slovenský zväz bude renovovať na svoje 
náklady tým, že my uvoľníme tú parcelu, kde je ihrisko, zároveň nad týmto ihriskom je 
aj staré parkovisko, ktoré slúži škole. Toto parkovisko chceme zrenovovať, otvoriť pre 
obyvateľov tak, aby bolo funkčné. Zároveň plochám medzi školou a samotným 
futbalovým ihriskom, je tam taký prechodový chodník, ktorý spája ulice Janigova 
a Čordáková, bude otvorený, chceme ho zrenovovať, chceme z neho urobiť 
cyklochodník, čiže všetko toto, tieto zmeny súvisia s tým, aby sme celému tomu 
priestoru dali taký nový šat a aby naozaj priestor, ktorý nie je nádherný bol taký, aby ho 
ľudia vedeli kvalitnejšie využiť. Toľko asi k tomu. Nech sa páči, poprosím návrhovú 
komisiu. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
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v súlade s § 53 ods. 2 písm. b) bod 4. Štatútu mesta Košice a § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje zmenu 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1098 zo dňa 16.04.2018 v časti 
týkajúcej sa predmetu nájmu 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, ktorým je všeobecného záujmu podporovať subjekty 
zabezpečujúce mimoškolské záujmové činnosti a pohybovo – športové aktivity detí, čím 
podporujú harmonický vývin detí a vedú ich k aktívnemu využívaniu voľného času.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 113 -  za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 42 
Určenie spôsobu prenájmu areálu bývalej ZŠ Petzvalova 4, Košice na základe obchodnej 
verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram rozpravu k bodu č. 42. Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Dobrý deň kolegovia, mám tu pozmeňujúci návrh, ktorý odovzdávam 

návrhovej komisii a vysvetlím vám, z akého dôvodu som vám ho pripravil. Verím, že 
ho podporíte. Škola Petzvalova, ak ste ju videli poniektorí, tak ono to aj v tej dôvodovej 
správe je. Táto škola, to je budova školy, ktorá má svoju výmeru, ktorá sa dá použiť na 
učebný proces, ale táto škola obsahuje aj pozemok, ktorý má výmeru takmer 20 000 m². 
Tento pozemok je neudržiavaný, je obrovský a keď sa urobil prepočet podľa bežných 
pravidiel prenájmu, tak prenájom budovy, ja vám to poviem tak zaokrúhlene, vychádza 
ročne na 50 tis. a prenájom budovy aj toho obrovského pozemku je 150 tis., z čoho 
vyplýva, že prípadný záujemca, ktorý by o prenájom tejto školy mal záujem, by zaplatil 
trojnásobne vyššiu sumu za pozemok, ktorý ani nepotrebuje, ani nechce a osobne 
poviem, neviem či existuje niekto, kto by za roľu zaplatil 100 tis. ročne, lebo to neuživí. 
Ja vás chcem poprosiť, aby sme po tých troch rokov, čo tá škola chradne a nemá 
jediného nájomcu, aby sme to možno urýchlili, pretože budeme mať aspoň akú-takú 
šancu, že sa nám niekto do súťaže prihlási a do tejto schátralej školy sa nasťahuje, 
možno aj renovuje a ten návrh je taký, že samotnú budovu necháme za tých 50 tis., 
dokonca je to o 4 tis. viac ako káže štatút a pozemok ako taký navrhujem, aby bol 
dostupný verejnosti, čo je podstatná vec, tzn. Budú tam musieť mať svojich 
zamestnancov a hlavne bude oňho postarané. Odborne, kosený, udržiavaný a dostupný 
verejnosti. Ja to dávam návrhovej komisii a prečítam vám viac-menej ten návrh na 
uznesenie musím prečítať celý, keďže ho predkladám. Takže Mestské zastupiteľstvo v 
Košiciach v súlade s § 9 ods. 2 písm. e) schvaľuje po a) spôsob prenájmu nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve mesta Košice, katastrálne územie Terasa, obec Košice Západ, 
okres Košice 2, evidované Okresným úradom Košice Katastrálnym odborom na LV 
číslo 14305, budova: súpisné číslo 14 na parcele KN číslo 3 4898, druh: budova pre 
školstvo na vzdelávanie a výskum na základe obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 
a nasledovného zákona, po b) podmienky obchodnej verejnej súťaže. Ja prečítam len tie 
podmienky, ktoré sa mienia dobre? Aby som vás tu nezdržiaval ďalších 10 minút 
čítania, lebo máme to všetci na stole. Takže po 1. predmetom prenájmu je nehnuteľný 
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majetok vo výlučnom vlastníctve mesta Košice, budova: súpisné číslo 14 na 
parc. č. 4898, druh: budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum, výmera podlahovej 
plochy 5125 m² evidované na LV 14305. Výsledkom obchodnej verejnej súťaže bude 
uzavretie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok definovaný v bode 1 na dobu 
neurčitú. S úspešným nájomcom uzatvorí mesto Košice nájomnú zmluvu na pozemok o 
výmere 3335 m², zastavaná plocha a nádvorie, časť pozemku, parcela a časť pozemku 
parc. č. 4899 o výmere 15 237 m², druh: zastavaná plocha a nádvorie evidovaná na LV 
14305 za nájomné vo výške 1,00 Eur ročne s podmienkou, že nájomca bude vykonávať 
údržbu a bezodplatne sprístupní ihrisko pre verejnosť podľa prevádzkového poriadku 
schváleného prenajímateľom. Minimálna výška nájmu je stanovená na 50 tis. Eur ročne 
a vychádza z prílohy číslo 4 Štatútu mesta Košice, pričom prevádzkové náklady bude 
nájomca uhrádzať na základe samostatných zmlúv priamo dodávateľom energií a 
poskytovateľom služieb. Všetko ostatné ostáva a aby som vám to ešte objasnil, samotné 
náklady na len temperovanie školy sú ďalších 22 tis., čo znamená pri prevádzke tejto 
školy na učebný proces, čo je podmienkou tejto súťaže, to bude nejakých ďalších 
možno 30 – 35 tis. ročne. Ďakujem, že ste ma vypočuli, odovzdávam to návrhovej 
komisii. 

 
p. Polaček, primátor mesta: S faktickými vystúpi pán poslanec Djordjevič, pán poslanec 

Vrchota, Karaffa a pán námestník. Nech sa páči. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor. Môžem 

potvrdiť slová kolegu Špaka, kolegu poslanca Špaka, že sa jedná o enormne rozľahlý 
pozemok a môžem to potvrdiť aj z pozície bývalého zamestnanca správy mestskej 
zelene, kde som ako vedúci pracovník zabezpečoval kosbu a zber materiálu, kde to 
trvalo aj týždeň a náklady pre mesto, keďže to nie v pravidelnom rozsahu, ale boli za 
oných čias vyfakturované aj samostatnými faktúrami, sa pohybovali v niekoľkých 
tisícoch ročne. Za zmienku stojí aj možnosť ponúknuť tento priestor, ktorý by vznikol 
oddelením pozemkov a parciel, aj pre futbalový klub, kde je úplne bežné v meste 
Košice, že sa tieto pozemky prenajímajú za 1,00 Euro. Čiže plne podporujem tento 
návrh, nakoľko táto suma vzhľadom na cenu je naozaj vysoká a verejná obchodná súťaž 
je z tohto pohľadu nereálna. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Vrchota. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dobrý deň 

prajem všetkým. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Poprosím návrhovú komisiu alebo predkladateľa o kópiu 

uznesenia. Nech sa páči. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja chcem k tejto veci povedať to, že pred istým 

časom sme mali s pánom poslancom Rovinským a ďalšími kolegami takú aktivitu, kde 
sme sa snažili viacero zo školských dvorov otvoriť pre verejnosť. Avšak nestotožňujem 
sa návrhom kolegu Špaka, aby tento pozemok vlastne, ktorý má slúžiť na šport popri tej 
hlavnej budove, mal byť oddelený, pretože potom budeme mať akurát tak ako mesto 
problém so správou a ja si myslím, že tá pohybová príprava a ten pohyb a šport, na 
ktorý tento veľký areál má slúžiť, je súčasťou vyučovacieho procesu a preto je 
nevyhnutné a dôležité, aby to bolo súčasťou nájmu. Ďakujem veľmi pekne. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán námestník. 
 
p. Gibóda, námestník primátora: Faktická poznámka. Pán predkladateľ, pán poslanec Špak, 

neporozumel som veľmi jasne, lebo ste to povedal tak hmlisto, že kto bude teda, 
kolegovia, kto bude teda zodpovedný za nie tú bežnú údržbu, zrekonštruovanie tej 
budovy, aby bola funkčná a schopná prevádzky. Sú tam staré zrkadlá resp. pardon nie 
zrkadlá, staré okná, sú tam staré rozvody, niekoľko rokov sa nevyužíva tá budova. Čiže 
ak to bude za 50 tis. alebo za euro, kto bude ten kto bude investovať do toho. Budeme to 
my alebo to reálne chcete od tohto prenajímateľa alebo nájomcu, pardon, aby všetko 
toto investoval on. Bude sa mu to potom odpočítavať z nájmu? To mi prosím vysvetlite, 
že kde je tá miera toho podielu na týchto investíciách. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič má procedurálny? Nech sa páči. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Vzhľadom na povedané a na pochybnosti zo strany pána 

viceprimátora, teda protistrany, navrhujem ukončiť, pardon, navrhujem prerušenie tohto 
bodu do najbližšieho riadneho zastupiteľstva. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Chcel by som upozorniť pred hlasovaním, ak by sme to urobili, 

ďalší záujemca, ak by chcel robiť vyučovací proces, na ktorom nám záleží, september 
nestihne. Len to prosím zoberte na vedomie. Ako rozhodnete, tak to bude, ale je to 
skutočnosť, ktorá je dôležitá. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Dobre, sťahujem to. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Lebo naším cieľom je, aby to bolo nejaké školské zariadenie, nie  

niečo cudzie. Ďakujem pekne, sťahujete? Ďakujem. Poďme radšej diskutovať a si to 
vyjasníme. Teda pán Djordjevič, svietite. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Vzhľadom na to, čo ste povedal, sťahujem svoj návrh. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pani Kovačevičová, nech sa páči pani poslankyňa. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Pán primátor ja som už na mestskej rade povedala, že s 

týmto materiálom mám problém, že ho nepodporím, pretože tak ako už predtým aj pán 
kontrolór mesta spomínal, mesto Košice nevyužíva dostatočne svojím majetok a svoj 
potenciál. Myslím si, že táto budova by sa dala využiť v prospech mesta, služieb, ktoré 
mesto buď neponúka alebo ich je nedostatok takýchto služieb, či už sociálne zariadenie. 
Ešte v roku 2007 desať  poslanci mestského zastupiteľstva dávali odporúčanie, aby 
takéto budovy sme komplexy neponúkali na výchovnovzdelávací proces. No prečo? 
Nám sa deti v meste nerodí dvojnásobne, trojnásobne, ale oveľa menej a takto si 
vytvárame v podstate prirodzenú konkurenciu. Čiže ten počet detí bude ubúdať, ak tam 
bude školské zariadenie v našich mestských školách. Na to treba pamätať. Hovorím, 
táto budova sa dá oveľa lepšie využiť a takéto služby teda, ktoré mesto Košice 
neponúka a čo sa týka nastavenia verejnej obchodnej súťaže treba sa pozrieť na tie čísla, 
je nereálna. 12.500 v čistom má niekto platiť nájom v schátralé budove, povedzme si, 
potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu, čiže potrebujeme tam doslova nejakú komerčnú 
činnosť, nehovoríme o extrémnych médiách, keďže sú obrovské energetické úniky, čiže 
my sme na hranici nejakých možno v sedemnástich - osemnástich tisícoch len za 
prevádzkové náklady. Čiže absolútne nereálna obchodná verejná súťaž a keď si ju 
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pozriete, na dobu neurčitú. Čiže ak by aj niekto chcel sa uchádzať, nejaký subjekt, o 
externé zdroje z eurofondov, jednoducho on ich nezíska, pretože tam musí mať určenú 
dobu nájmu. Čiže ja tento bod určite nepodporím a si myslím, že malo by mesto 
efektívne využívať svoj potenciál na poskytovanie či už sociálnych služieb alebo 
vlastne vymyslieť niečo, na čo takýto majetok mesta vieme využiť. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja len malé doplnenie pani poslankyňa. Nutná 

asanácia, nutná oprava tejto budovy je nahodnotená na sumu 141.600. To je to, čo by 
sme mali urobiť, aby v septembri tá škola mohla fungovať a to je na vrub mesta, pretože 
chce nájom a na to, aby sme sa dostali do nejakého štandardu, potrebujeme ďalších 
takmer pol milióna Eur. Môžem aj vymenovať, čo tam treba opraviť, ale to asi nie je v 
tejto chvíli dôležité. Pán poslanec Špak. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Na kolegyňu poslankyňu Kovačevičovú. Ja jej 

ďakujem, že to povedala tak nahlas, že naozaj je nereálne, aby niekto vám 12.500 
mesačne platil za komplet túto celú vec a že tá súťaž, my musíme upraviť. Aj preto som 
ju upravil a navrhujem prenajímať tú budovu, na ktorej zarobíme prenájmom a máme 
v ruke, ako sa hovorí vrabca a dokonca, ak by sa uchádzal niekto o to, tak to, čo hovorí 
pán Vrchota, to vôbec nie je pravda, že budeme mať problém so spravovaním. My sme 
doteraz mali problém so spravovaním a máme problém so spravovaním a konečne by sa 
mohol nájsť niekto, kto sa ten pozemok bude starať a uvoľní ho verejnosti. Takže pán 
starosta treba si to pozrieť, tú školu. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa nech sa páči. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja by som len termíny chcela ešte 

upresniť. Čiže je to budova školy, bývalej školy, čiže tam už nie je prevádzka školy 
alebo školského zariadenia a ešte by vlastne bola jedna otázočka, koľko je tam v 
súčasnosti subjektov, ktoré vlastne sú tam v prenájme. By som chcela vedieť. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Je tam jeden subjekt, nejaký zubár, súkromný zubár. A ešte 

opravím tú sumu, lebo som to zle rátal, nutná sanácia 140 tis., vyhovujúci stav, že 
nejaké okná vymeniť, základné veci 300 tis. a ďalšie veci, hygienické nátery, výmena 
svietidiel pol milióna. Čiže päťsto, sedemsto, osemsto, deväťsto, viac ako milión do tej 
budovy treba dať, aby bola v stave, aby sme sa nehanbili a aby to bolo v poriadku. Pán 
poslanec Špak. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo, áno, ako to hovorí pán 

primátor, táto škola, ak ju vôbec niekto vezme, tak vezme kvôli tomu, aby v septembri 
mohli tie rodiny kam nosiť deti a bude musieť veľmi silno zapracovať, aby to do 
septembra stihol a zainvestovať tam. Takže máme, si myslím, tu dvere otvorené a 
rozhodneme sa, či urobíme aspoň nejakú šancu, aby sa niekto o to uchádzal, ale budeme 
ďalšie roky čakať, čo s tou budovou bude. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Aby nedošlo k nedorozumeniu. Investuje mesto, lebo nájomca 

platí nájom, hej, aby bolo jasné. My to musíme dať do poriadku. To, že si človek 
donesie nábytok a urobí si základne veci, to je druhá vec. Pán poslanec Rovinský. 

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Tá prvotná myšlienka rozdeliť to na 2 časti, na budovu 

a pozemok, celkom som o nej uvažoval, že mohla byť dobrá. Na druhej strane myslím 
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si, že budova by mala byť v nájme a pozemok by mal byť v správe. Myslím si, že 
správou za dohodnutých podmienok by sme mohli získať viacej. Chýba mi tam 
prepojenie, tá povinnosť toho, kto tú súťaž vyhrá, to do nájmu aj tú druhú časť alebo do 
správy tú druhú časť prevziať a nasledovne aj plniť, čiže tá väzba medzi jedným 
a druhým mi chýba. Veľmi rád by som pomohol tomu, aby tá budova čím skôr bola 
využívaná na školské účely, ale mám obavu, že či si nezarábame teraz na nejaký 
problém v budúcnosti, keď to schválime. Asi nebudem vedieť za to zahlasovať. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič faktická a následne pán poslanec Špak. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, veľmi správne povedal pán kolega 

poslanec Rovinský, že ak by bol definovaný zmluvný vzťah s parcelou, ktorá nie 
budova, ale kde je vlastne bývalé futbalové ihrisko aj myslím, že s antukovým 
bežeckým oválom, tak je to potrebné a preto vyzývam aj vás pán kolega Špak, pokiaľ to 
nemáte v svojom pozmeňovacom návrhu, tak to behom diskusie zapracujte a je 
potrebné jasne definovať, že prenajímateľ by za daných podmienok musel 
zabezpečovať údržbu predmetného ihriska a za podmienok minimálne do dvadsiatej a v 
lete do dvadsiatej druhej hodiny otvorenia pre verejnosť a tým mesto Košice ušetrí 
niekoľko tisíc Eur ročne, ktoré platilo napr. aj správe mestskej zelene, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak nech sa páči, faktická. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Neplatilo, keď si to viete pozrieť pán Djordjevič 

na to ihrisko, tak tam sa nerobí nič. Ale jednu vec vás možno ako, je jasné, že som to 
čítal a mohlo vám to vypadnúť, ale v tom pozmeňováku je napísané, že bezodplatne 
sprístupní ihrisko pre verejnosť, čo znamená, že my si to dohodneme v zmluve o nájme 
potom, že do dvadsiatej druhej. To sa už dohodne presne, to nechcem dávať predsa do 
pozmeňováku a takisto je tam uvedené, že nájomca bude vykonávať údržbu tohto 
pozemku. To tiež sa môže určiť, možno budú musieť oni  zamestnať odborníkov, 
možno si nájmu priamo správu mestskej zelene, ale je to tam vykonávať údržbu, 
ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin nech sa páči. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Kolegovia, ste tu viacerí s firmami, cena 

za nájom 150 tis. Eur, prevádzkové náklady 22 tis. Eur, kosenie, investícia a tak ďalej. 
Ja sa vrátim do minulosti, keďže si trošku viacej pamätám tú situáciu, v tom čase som 
bol starostom, bol rok 2007 alebo 2008 a mesto Košice, konkrétne poslanci za SDKÚ, 
dnes na smetisku politických dejín, poslanci za KDH, ktorý tu mali väčšinu sa rozhodli, 
že túto úspešnú školu zatvoria, že zrušia túto školu. V tomto čase, tu v tejto zasadačke, 
bolo množstvo ľudí, rodičov, učiteľov, ľudia z Lorinčíka, Myslavy, Pereša, Luníka IX, 
Luníka VIII, sídliska KVP, ktorí protestovali proti zrušeniu tejto školy. Napriek tomu 
poslanci už dávno v kluboch rozhodli, že tú školu zrušia. Poslanci SDKÚ, poslanci 
KDH. Bývalé vedenie mesta Košice dalo posledný klinec do rakvy tejto školy. Ja 
poviem úprimne, aj ja som túto školu navštevoval, nemal som s ňou žiadny problém. 
Poviem otvorene, že zrušenie tejto školy bolo choré rozhodnutie mesta Košice pod 
vedením bývalého primátora pána Knapíka za KDH. Mesto urobilo chybu. Som 
presvedčený, že za týchto podmienok, keď tu pýtame 150 tis. Eur plus ďalšie náklady, 
sa nenájde žiadny investor, či nájomca a ďalší, ktorí tam pustí ďalších 1 mil. Eur alebo 
poznáte takého milionára, ktorý to dá do základnej školy? Poviem otvorene, ak sa 
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nenájde záujemca, tak je na zváženie, aby vedenie mesta Košice urobilo z objektu 
bývalej Základnej školy Petzvalova 4 znova skutočnú Štátnu základnú školu. Nebudeme 
hľadať donekonečna nájomcov 2, 3, 4, 5 rokov a bude môcť mesto prevádzkovať 
konečne školu, objekt, ktorý je určený na školu. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec teraz neviem, že či ste nás chceli pochváliť, že to 

riešime alebo nie, toto mi celkom ušlo, ale ešte raz, aby sme si všetci rozumeli. Pravidla 
sú nastavené tak, jeden platí nájom a mesto ako majiteľ opravuje a robí všetky stavebné 
úkony a ak chceme, aby tá škola bola v komforte, potrebuje milión na to, aby sme ju ale 
rozbehli do toho septembra, aspoň takto mi to bolo naznačené, potrebujeme cca 
necelých 150 tis. Eur na to, aby to nejako fungovalo a potom musíme ďalej do tejto 
školy priebežne investovať. Čiže táto súťaž je nastavená nájomca platí a mesto sa stará a 
tak to myslíme si, že by sme mali v budúcnosti postupovať. Ďakujem pekne. Pani 
poslankyňa Kovačevičová. 

 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja by som skôr uverila tomu 

materiálu, keby bol nejaký konkrétny záujemca, riešili sme osobitý zreteľ po čase, by 
prišiel, zrekonštruoval, mal kapitál nejakých 1,5 mil. Eur a sme reálne videli nejaký 
výsledok. Tým pádom by sme nemuseli ťahať peniaze z rozpočtu mesta ako ste 
spomínal, že tam treba jeden mil. Eur na rekonštrukciu celého objektu. Takže skôr 
možno týmto smerom, mať niekoho, kto to zrealizuje, urobí, podmienky a potom v 
podstate dať mu to za jedno euro na nejaký osobitný zreteľ, ak bude robiť nejakú 
verejnoprospešnú službu, ale takto ja tento materiál určite nepodporím. Je to pre mňa 
nereálne a nevyužitý majetok mesta. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Poprosím pána riaditeľa, aby vysvetlil prečo sme 

pristúpili k tomuto modelu a nie k modelu, o ktorom hovoríte, že nájomca neplatí a stará 
sa. Len aby vysvetlil pán riaditeľ, ak dovolíte, lebo tu sú také základné rozhodnutia. 
Musíme si povedať, či chceme ísť do budúcnosti tak alebo onak. Lebo to je taká prvá 
perlička, keď to riešime inak ako historicky sa to menilo. Pán riaditeľ poprosím. 

 
p. Čop, riaditeľ MMK: Ďakujem za slovo. V podstate aj na základe podnetov od pánov 

poslancov a z jednotlivých komisií pristúpili sme vlastne k takejto forme nájmu, kde 
vlastne tak ako je to bežné pri nájomných vzťahoch, kde vlastne nájomca platí nájom a 
vlastník spravuje, investuje a udržiava budovu. V minulosti sa nám bohužiaľ stávalo to, 
že vlastne boli uzavreté, a teraz sa nechcem dotknúť všetkých nájomcov alebo vlastne, 
ktorým boli majetky zverené do správy, že boli dohodnuté určité podmienky, tzn., že 
bol tam daný osobitný zreteľ, kde nájomca mal následne investovať do majetku mesta, 
ale následne vznikali pochybnosti, či objektívne investoval to, na čo sa zaviazal, či boli 
zrealizované investície vo výške ako bolo dohodnuté a výsledok potom často krát bol 
taký, že sa nám, keď to tak slušne poviem, vrátil majetok, ktorý bol takzvane vybývaný, 
čiže vlastne opotrebovaný bez nejakých výraznejších investícií, o ktoré mesto opätovne 
muselo dávať do poriadku. Čiže z nášho pohľadu je toto férovejší vzťah, kde nájomca 
vie, za čo si platí a mesto sa stará a zhodnocuje svoj majetok aj s príjmami z tohto 
nájmu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Rusnák faktická. 
 
p. Rusnák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Faktická na pána poslanca Karabina. Pán 

poslanec Karabin, ste starostom neviem, tretie, štvrté obdobie? No viete, historicky aj 
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ste vy možno urobili nejaké rozhodnutie, ktoré dnes sa javia ako nie celkom kóšer a sa 
čudujem, že práve ako starosta ste mal tento príspevok a vlastne sa ani nečudujem, vy 
nás máte nás máte rád proste. Tie podmienky, za ktorých sa udiala tá vec, ktorú 
spomínate, boli asi diametrálne odlišné ako sú dnes, čiže hovoriť jednostranne, že to 
zrušenie bolo zle, nedobre je zavádzajúce a nekorektné pán poslanec, lebo tie 
podmienky pre pred dvanástimi či trinástimi rokmi, kedy k tomu došlo, boli diametrálne 
odlišné, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský nech sa páči na pána Karabina faktická. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Drobná poznámka ku tejto debate historickej. 

Zrušenie každej školy je zlé. Čiže, tá škola predstavuje pre ten obvod územný okrsok 
predstavuje niečo, čoho odstránením sa spôsobujú nevyčísliteľné škody. Čiže hovoriť o 
tom, že to len tak, že to nič, nie je dobré. Ja by som upriamil vašu pozornosť na takú 
vec. Je táto sála veľká alebo malá? No ona pred COVIDom sa zdala veľká a teraz je len 
tak-tak a my sme sa, žiaľ, z COVIDu nepoučili a neurobili sme to, že uvažovať 
o rezervách pre budúce pohromy, neurobili sme to, že sa znížil počet žiakov na triedu a 
znížil počet tried na školu a toto bude jediný trend na to, aby pri budúcej vlne sme ako 
tak vedeli zabezpečiť výuku detí. Lebo v opačnom prípade pri tejto hustote ako je 
nastavená teraz, keď príde tretia vlna, zavierame zas. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak nech sa páči. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ku pánovi poslancovi možno bude tiež táto moja 

faktická. V tejto zmluve respektíve v tom, čo ideme odsúhlasiť, je jasne napísané, že 
bude zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a uchádzateľ musí byť 
zriaďovateľom, takže škola to bude, konečne to bude škola. Druhá vec, čo spomínala 
kolegyňa poslankyňa Kovačevičová, áno je to šialené, čo sme chceli dať vonku a preto 
to navrhujem upraviť, aby sme mali akú-takú šancu nájsť niekoho, kto to vezme, bude 
tam prevádzkovať a kto nám bude platiť nájom. A možno k tej sume a k tej otázke, že 
keby bol niekto konkrétny... Sú konkrétni záujemcovia, sú tu, chodia, prosia sa, ale keď 
videli to, čo sme vyhlásili, tak naozaj zostali prekvapení, že toto nie je reálne. Ja vám 
poviem možno, teraz som si len otvoril pre záujem, ak mám 12 tis. mesačne, tak na 10 
rokov iba dostanem pôžičku 1,5 milióna. To si postavím školu aj s pozemkom. Takže 
12 tis. mesačne bez energií ešte k tomu, čo je ďalších tri, to naozaj nikto nemôže zobrať. 
Tá roľa má 20 tis. štvorákov, za ktorú budeme platiť 100 tis., tzn. musíme to zmeniť a je 
to na vás, ako rozhodnete. Buď to dáme, ponúkneme a možno prenajmeme alebo 
urobíme jednu súťaž, ktorá pôjde koša. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc nech sa páči. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja len by som chcel povedať svoj možno 

postreh. Určenie spôsobu prenájmu formou OVS-ky obchodno-verejnej súťaže 
považujem to za legitímny a transparentný spôsob, tu to je fajn, ak sa ale pozriem na 
podmienky obchodno-verejnej súťaže tak, ako je predkladaná, tak ja sa s tým stotožniť 
osobne nemôžem. Hlavne si myslím, že my ako verejný zriaďovateľov by sme už mali 
ísť v rámci našich kompetencií na kvalitu školstva a nie na kvantitu školstva. Nemyslím 
si, že potrebujeme ďalšie školské zariadenie v meste Košice v tomto priestore, skôr si 
myslím, že sme si mali pripraviť plán aj v rámci možno výziev, ktoré nás čakajú 
v budúcnosti, či program Reakt alebo nové programové obdobie a ísť v tejto lokalite do 
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sociálneho zariadenia alebo do športovej infraštruktúry. Ak by som to riešil ja, tak by 
som to riešil spôsobom takým, že pre Petzvalova má podľa mňa vynikajúcu lokáciu. Je 
tam blízko Kaufland, Optima s veľkými parkoviskami, sú tam internáty, ktoré poskytujú 
ubytovacie služby nižšieho štandardu, je tam obrovský pozemok a administratívna 
budova. Čiže ak by to bolo na mne a je tam tak isto výpadová cesta, ktorá umožňuje 
veľmi dobrú dostupnosť tejto lokality a zároveň byty, ktoré tam sú, sú štvorposchodové 
bytovky, čiže tá hustota zaľudnenia tam nie taká, ako je pri iných častiach mesta Košice. 
Preto osobne by som tam riešil vyššiu športovú infraštruktúru aj kvôli tomu, že v 
dostupnej pešej vzdialenosti sa nachádza športové gymnázium najlepšie v Košickom 
kraji a pozemok je dostatočne veľký na vybudovanie externého športoviska alebo haly a 
to zázemie, ktoré tam teraz je a treba ho zrekonštruovať, tak by som riešil ako zázemie 
pre športovú diagnostiku napríklad. Lebo tí, ktorí sa venujete športu viete, že naši 
športovci musia na športovú diagnostiku odchádzať do Bratislavy, lebo v Košiciach nič 
také nie je. Čiže ja vidím obrovský potenciál v tomto pozemku pre riešenie športovej 
infraštruktúry a aj z tohto dôvodu a aj z dôvodu, že nemyslím si, že je pre mesto 
výhodné púšťať si ďalší školský subjekt, ktorý nám bude uberať z normatívu, budem 
hlasovať proti tomuto uzneseniu a tak isto aj proti uzneseniu pána Špaka. Ďakujem 
veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Veľmi dobrý podnet pán poslanec. Dovoľte, aby 

som vás informoval o tom, čo všetko sme urobili pred tým, kým sme sa rozhodli, že 
skúsime nájsť školský subjekt. Ja som sa dosť tomu bránil veľmi z podobných dôvodov, 
ktoré hovoríte a preto sme s oddelením športu pripravili projekt, ktorý bol predložený 
olympijskému výboru na to, aby sme v budove tejto školy, v okolí tejto školy urobili 
zariadenie, ktoré by prevádzkoval olympijský výbor na to, aby športovci z východného 
Slovenska mali svoje zázemie, aby sme tu mohli robiť rôzne zdravotné skúšky, ktoré 
potrebujú, ale aj technické skúšky, ktoré potrebujú, možno rozhodcovia atď., atď. 
školenia a zároveň by mohol prebiehať aj akýsi proces. Je to veľmi dobrý priestor, 
blízko sú internáty, čiže takéto školiace olympijské stredisko existuje na papieri, 
venovali sme sa tomu dlhé týždne, žiaľ, pred uzávierkou, ktorú sme si s olympijským 
výborom stanovili a to bolo predtým, ako sa uzatvárali materiály do mestskej rady 
a zastupiteľstva, olympijský výbor z finančných dôvodov od takéhoto zámeru ustúpilo. 
Čiže uvažovali sme, ale na druhej strane, tak ako som poprosil pán Djordjeviča, aby 
stiahol svoj procedurálny návrh o tom, že aby sme diskutovali o tom inokedy, si všetci 
uvedomujeme, že čas je neúprosný a keď jednoducho neprídu rozhodnutia, tak ten 
september žiadna škola nestihne. Takže existuje nejaký takýto materiál, viem vám ho 
dať k dispozícii, bolo niekoľko stretnutí, olympijský výbor tu aj bol, aj riešili jeho ľudia, 
stavebno-technické veci, koľko by to stálo, ako by to bolo, boli z toho všetci nadšení, 
ale tento projekt s tým, že treba obrovské peniaze investovať do opravy tej školy, ale 
zároveň na to, aby tam vznikli rôzne dispozičné úpravy, jednoducho stroskotal na 
financiách. Takže takýto záujem bol. Pán poslanec Špak nech sa páči. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja som mal faktickú na pána starostu Lörinca a to, 

že ja ho citujem, že si myslím, tak však to je v poriadku, treba hlasovať a vybavené, ale 
to po tom, čo ste spomínali pán starosta Lörinc, že by som urobil, by som vymyslel, by 
som navrhol, tak niečo vám v tom bránilo? Lebo ja som prišiel, ja som navrhol, ja som 
vymyslel, ja som komunikoval. Vy ste prišli bez návrhu a ste zásadne proti tomu, čo 
som doniesol ja. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc nech sa páči. 
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p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Na pána primátora. O tom zámere s 

olympijským zväzom viem, je škoda, že to zlyhalo. Na druhej strane myslím si, že by sa 
mali v tomto pokračovať a čo viem povedať z vlastnej skúsenosti je, že vždy, keď 
prídem do Bratislavy s nejakým projektom, tak základná otázka, na ktorej to stojí a padá 
je to, že či mám projekt so stavebným povolením. Lebo to zaujíma ľudí, ktorí robia 
s fondami, či máme reálne projekty, nie, že či im vieme povedať, že v tejto budove by 
mohol niečo vzniknúť. Čiže ak by sme boli my lepšie pripravení a mali rozpracovaný 
projekt a možno získame stavebné povolenia, tak oveľa ľahšie sa nám bude v Bratislave 
získavať financie a to myslím, že potvrdia všetci štatutári. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nechcem sa sporiť, tu mám všetky výzvy zobral som si ich, lebo 

väčšinou vždy prídeme aj k euro výzvam. Všetky výzvy, ktoré sa týkajú školstva, aby 
som to úplne zjednodušil a nešiel do iných výziev, mesto aktívne využíva, ale treba si 
uvedomiť, že mesto má takmer 100 objektov, ktoré v rámci výziev sa snažíme sanovať 
a využívať európske zdroje. Čiže všetky výzvy, všetky možnosti eurofondové, ktoré 
existujú, využívame, používame do našich budov a zariadení idú. Áno, môžeme si 
rozhodnúť, kde je ktorá väčšia priorita, ale myslím, že všetci uznáte, že priorita je tam, 
kde sa v danú chvíľu určí, kde deťom kvapká voda, kde okná sú deravé, tak snažíme sa 
prioritne investovať tam, kde je život. A vrátime sa k tomu, čo sme rozprávali úplne na 
začiatku, keď sme sa dnes stretli, tých peňazí jednoducho nie dosť. Takže tak toto je 
nastavené a môžem vás uistiť, aby viem vám to aj deklarovať, všetky euro výzvy, ktoré 
existujú, či už cez dotačné mechanizmy štátu alebo priamo EÚ využívame a veľmi 
tvrdo si to sledujeme. Pán poslanec Schwarcz. 

 
p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja začnem otázkami. Chcel by som poprosiť 

o odpovede. Ešte raz poprosím teda vysvetliť, že v prípade tohto prenájmu, či by bolo tá 
investícia mesta 140 tis. alebo ten milión. Mrzí ma, že informáciu o takejto investícii 
sme nemali pri materiáli prezentovanú na komisii pre vzdelávanie, ak teda sa bude 
investovať zo strany mesta, chcem sa opýtať, z akej položky to pôjde a následne sa 
chcem opýtať, ako bude použitý nájom, ak to bude investované z peňazí z rozpočtu a z 
kapitol školstva. Či ten nájom bude vrátený a použitý tak isto na školstvo v budúcnosti. 
Druhá otázka moja znie, či existujú reálni záujemcovia, či sa s niekým komunikuje 
aspoň či máme niečo, nejakú informáciu o tom, že niekto sa o túto budovu zaujíma, aby 
sme vedeli, či je vôbec reálne, že tam niekto príde. Zároveň si neviem predstaviť, že do 
septembra tam bude fungovať nejaká škola, lebo na to, aby to uživilo nejaká škola, tak 
by musela mať okolo 500 - 600 žiakov, čiže využiť takmer plnú kapacitu tejto budovy, 
ak je to základná škola. Ak by to bolo školské zariadenie, tak takisto by už muselo to 
byť hotové školské zariadenie zaradené v sieti škôl, takže aj za to sa pýtam, že či sú 
nejakí reálni záujemcovia, s ktorými sa komunikovalo a samozrejme, áno, ak to je 
hotový zriaďovateľ zaradený v sieti škôl a už má určitý počet detí, tak to viem 
predstaviť, ale asi to nebude nikto, kto na zelenej lúke začne budovať školu, lebo naraz 
to neuživí naozaj. A chcem sa ešte opýtať, ako by to bolo s tou investíciou, ak by prešiel 
návrh pána Špaka na nájom 50 tis. Eur, či by tá investícia tým pádom ostala na takejto 
úrovni, lebo predpokladám, že sme neriešili to, že či ide o pozemok alebo o budovu, ale 
že pri tej investícii sa vychádzalo z nominálnej hodnoty toho nájmu, čo je 150 tis. a z 
určitej návratnosti. Takže len aby som mal v tomto jasno. Ja osobne by som bol za, asi 
by som podporil ten pôvodný návrh s tým, že ak za tú pôvodnú sumu sa nenájde 
záujemca, tak by som sa priklonil k návrhu pani poslankyne Kovačevičovej a hľadal by 
som využitie tejto budovy pre inú oblasť, ktorú mesto potrebuje pokryť priestorovo. To 
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je môj osobný názor, ďakujem veľmi pekne. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec verím, že pochopíte, že vás nebudeme informovať 

o tom, koľko záujemcov do tejto obchodnej súťaže má záujem vstúpiť, pretože je to 
verejno-obchodná súťaž, nech to ostane bokom, nech sa všetci vysúťažia a nech máme 
z toho čo najväčšiu sumu. Dovoľte mi prosím takto reagovať, nie je v zlom, ale je to 
určite praktickejšie. Čo sa týka financovania sme si vedomí, že tých prvých 150 tis. 
proste budeme musieť investovať z našich zdrojov, školských zdrojov, iných nemáme a 
potom je tu aj ďalšia možnosť z toho, že uzavrieme s niekým zmluvu o nájme a bude 
platiť nejakú sumu, ktorú vysúťaží, tak si vieme predstaviť opäť prostredníctvom 
mestského zastupiteľstva, že jednoducho požiadame banku, aby napr. pri desaťročnom 
nájme po x peniazoch jednoducho sme mali nejaký balík, ktorý si požičiame a budeme 
musieť do tejto budovy investovať napríklad. To je jedna z možností a tých možností je 
strašne veľa, ale áno, milión Eur dnes nevieme z vešiaka dať dole. Neviem, či som vám 
odpovedal na všetko, myslím, že áno. Pán poslanec Špak. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Takže k tomu, čo spomínal kolega Schwarcz. Ak 

je tu niekto, kto za pôvodný návrh zahlasuje, tak ho upozorním ešte raz. Je to 15 tis. 
náklady mesačne na chod tejto budovičky, doslova to poviem tak, lebo 15 tis. mesačne 
ak niekto dokáže zaplatiť, tak asi v živote, keď zahlasuje dnes, buď neplatil žiaden 
nájom a nepodnikal alebo si neprečítal materiál a nevidel tú školu ako vyzerá. To je 
jeden fakt. A druhý fakt, kolegovia, ktorí ste proti tomu, tak asi by som si len tak 
necucal z palca tieto čísla a tú realitu, ktorá tu je v Košiciach, ale tak isto ako nechcem 
povedať, že je tu niekoľko záujemcov o to, tak vás upozorním, že už teraz budete mať 
proti sebe zhruba 220 rodín, keď som dobre počítal, ktorí tam chcú tie deti dať. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Verím, že pán poslanec Špak nemá viac informácií o verejnej 

súťaži ako ja. Pán poslanec Lesňák nech sa páči. 
 
p. Lesňák, poslanec MZ: Dobrý deň vážení kolegovia, ďakujem za slovo. Chcel by som 

poukázať na ten fakt, že tá škola už dlhodobo je mimo. Prakticky mesto na ňu dopláca, 
ale otázka je, či ideme správnym smerom, či sme sa rozhodli dobre dávať to pre 
školstvo, či vôbec mesto pracuje s dátami a demografickou krivkou. Pozrel som si teraz 
ako sa vyvíja počet obyvateľov. V roku 2011 oficiálne sme mali okolo 241 tis. 
obyvateľov, teraz ich máme v roku 2019 posledný stav, ktorý vidíme 238 500 
obyvateľov a otázka, či vôbec skutočne tú školu budú vedieť aj tí nájomcovia využiť 
naplno. Myslím, že je dimenzovaná na 600 žiakov a keď som sa rozprával tu s 
kolegami, ktorí sú v školstve, tak aj pri tom, žeby mali plnú budovu, to znamená 600 
žiakov, neboli by ochotní tento nájom aj na základe obsiahnutých normatívov 
Ministerstva školstva, neboli by ho schopní splácať a chcem skôr sa pozastaviť nad tým, 
či by nebolo dobré porozmýšľať, ako už vravela pani poslankyňa Kovačevičová a 
zároveň starostka, či by sme to nevyužili pre sociálne služby. Aj pán primátor, aj pán 
riaditeľ magistrátu niekoľkokrát povedali, že tam máme rezervy, máme čo doháňať. Len 
aby som teraz nevystrašil obyvateľov Luníka VIII, nejedná sa o sociálne služby, že tam 
budú nejakí sociálne slabší, ale máme tu aj seniorov, ktorých potrebujeme umiestniť, 
domovy dôchodcov, je tam pekný areál, potom ako povedal pán kolega Lörinc, 
športoviská, to je tiež obrovská téma, ktorá sa dotýka nášho mesta. Skutočne neviem... 
Súčasné vedenie malo už dva a pol roka, aby pripravilo nejaký zámer, toto sa mi zdá 
najmenej šťastný vzhľadom na to, že hovorím ten normatív alebo tie poplatky asi 
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neutiahnu ten stanovený na stanovený nájom, však koniec koncov prezentoval to 
niekoľkokrát aj poslanec Špak, takže tá súťaž podľa mňa, aj keď asi ju vyhlásime za 
týchto podmienok, to bude iba zdržanie času a skutočne mňa skôr napadá otázka, ktorú 
dávam do pléna, či nepomôcť tej sociálnej oblasti a neísť tou cestou. Toľko za mňa, 
ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak nech sa páči. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Riešime túto školu 3 roky, to je fakt. Máme šancu 

dať súťaž von, ktorá bude úspešná, to je tiež fakt. Vieme, že za 180 - 190 tis. ročne túto 
budovu nevezme nikto, to je fakt, ktorý si myslím ja. A návrh uznesenia som doniesol, 
snažím sa, aby sme tento majetok nielen prenajali, ale aj zveľadili. Viem, že existujú 
záujemcovia, ktorí chcú tam prevádzkovať tieto priestory presne tak, ako to umožňuje 
náš štatút, tzn. výchovnovzdelávací proces, venovanie sa našim žiakom, rodinám atď. Ja 
vás prosím kolegovia, máme, myslím si, že dve možnosti. Prvá je to nechať na ďalší rok 
ležať a druhá možno už v septembri a myslím si, že na 99 %, tam môžu behať naši 
obyvatelia po ihrisku, o ktoré sa nám bude starať niekto, nie ako doteraz a škola, ktorá 
bude už na september pripravená a voňavá na to, aby tam tí žiaci mohli prísť. Ja vás 
prosím, porozmýšľajte. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: S faktickou pani poslankyňa Kovačevičová na pána poslanca 

Špaka. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Pán Špak v niečom určite máte pravdu 

a v tom zhodneme, že za takúto veľkú sumu je to neprenajímateľné a neudržateľné, ale 
ja sa chcem opýtať, ak má tam prísť nejaká nová škola, tých 500 - 600 žiakov odkiaľ 
vezmeme? Z našich mestských škôl? Čiže na jednej strane zavrieme mestskú školu? 
Čiže toto je veľmi nebezpečné, budeme znižovať vlastne na strane mesta finančné 
prostriedky, čiže my ohrozujeme náš záujem. Však sme najväčší zriaďovateľ škôl na 
Slovensku. Čiže jedna škola mínus. 

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

Špak skúste s faktickou, aby sme dodržali rokovací poriadok. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. V úvode zareagujem aj na kolegyňu 

predrečníčku. My dnes schvaľujeme podmienky verejnej obchodnej súťaže na užívanie 
školského majetku na školské účely, tzn., že dnes sa bavíme o tom, nebavíme sa o inom 
účele a to je potom tá otázka, že či taký materiál mal byť spracovaný, ale vychádzame z 
toho, že spracovaný byť mal a že je spracovaný dobre, tak potom poďme sa baviť o tých 
podmienkach na prenájom na školský účel. Na úvod chcem povedať, že pánovi 
predkladateľovi som s návrhom pomáhal ako obyvateľ Terasy a ako aj poslanec za MČ 
Západ považujem za veľmi dôležité to, aby aj na Luníku VIII bolo verejne prístupné 
ihrisko pre obyvateľov z danej lokality, keďže sú tam aj vysokoškolské internáty, preto 
tam v samotnom návrhu sa uvádza v bode číslo 3, že s úspešným nájomcom uzatvorí 
mesto Košice nájomnú zmluvu na tie parcely, na tie pozemky za nájomné vo výške 
jedno euro ročne s podmienkou, že nájomca bude vykonávať údržbu a bezodplatne 
sprístupní ihrisko pre verejnosť podľa prevádzkového poriadku schváleného 
prenajímateľom. A ten prevádzkový poriadok bude stanovenie, povedzme, cez víkendy 
verejne prístupné a od pondelka do piatku v poobedňajších hodinách. To je návrh. Čo sa 
týka toho, čo tu už zaznelo viackrát, že vraj nebude zabezpečená údržba, práve tento 



29 

 

návrh, ktorý predložil pán poslanec Špak a s ktorým som mu pomohol spracovať ho, 
práve tento návrh to rieši a je to priamo zakotvené v podmienkach verejnej obchodnej 
súťaže. Pokiaľ ide o peniaze, lebo sa tu veľa diskutovalo o tom, že vlastne mesto opraví 
tie priestory, musím povedať jednu veľmi dôležitú informáciu, kolegyne, kolegovia, na 
rokovaní majetkovej komisie a potom aj opakovane som sa pýtal, nebolo mi povedané, 
že áno, mesto tie objekty zrekonštruuje. Túto informáciu mám len z úst pána primátora 
správu a z úst pána riaditeľa magistrátu. Dokonca a to zdôrazňujem, táto informácia sa 
nenachádza ani v materiáli, ktorý máte k tomuto bodu. Nie je tam uvedené, že mesto 
zainvestuje. A skúsim to otočiť inak, dať taký príklad, keď si prenajímate priestory na 
obchodné účely, prípadne si prenajmete byt, tak prenajímate ho v dezolátnom stave, že 
až potom, keď budete platiť nájomné, až potom sa vymenia okná, sa zariadi? No nie. 
Prenajmete si byt, v ktorom v podstate viete už bývať, hej, potom je tam tá úroveň 
tohoto vybavenia, že či budem mať aj skrine, postele a podobne. Ešte by som chcel 
pokračovať, to je môj prvý vstup. Čo sa týka... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ja sa chcem spýtať, bola ukončená rozprava? 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Nebola. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Potom je to v poriadku.  
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Čiže toľko k tým investíciám a opakovane bolo povedané, že okrem 

tých základných opráv, keď bude potrebné niečo zainvestovať, výmena okien a pod. 
toto si musí riešiť nájomca sám. Čiže 150 tis. Eur ročné nájomné plus energie, ktoré 
vychádzajú minimálne nejakých 20 - 30 tis. Eur ročne a plus k tomu ešte aj investície. 
To je niečo, čo keď si niekto kto podniká a niekto kto aspoň trochu rozumie číslam 
napočíta, zistí, že sa mu to jednoducho neoplatí. Ďalšia v podstate výtka, ktorá bola, že 
prečo nájom? Nebola by lepšia správa? Nájom aj z toho dôvodu je lepší, pretože 
samotný nájomca v budúcnosti, ak bude chcieť byť úspešný a žiadať o nejaké externé 
zdroje, tak v podstate pri nájme vie o tieto zdroje žiadať. Pri správe je to problém. Čo sa 
týka samotnej výšky, tá suma 50 tis. Eur to nájomné je za ten objekt, tzn., že v zmysle 
štatútu a ešte je to aj navýšené, bude platiť za tú budovu. Tam nie je osobitný zreteľ. My 
sa bavíme len o tých okolitých pozemkoch, ktoré až tak nevyužije pre ten svoj 
podnikateľský účel a bude tam v podstate zabezpečovať údržbu. A zároveň ak chceme, 
aby ten areál do istej miery plnila aj verejnoprospešné účely a aby bol prístupný 
verejnosti a tak jednoducho takýto návrh, že bude mať ten nájom za jedno euro a bude 
vykonávať údržbu, aj ho sprístupní verejnosti je podľa mňa korektný, aj legitímny. K 
samotnému návrhu, tak ako bol predložený zo strany oddelenia školstva, by som nemal 
výhrady, ak by mesto už dnes zainvestovalo nejaké peniaze a reálne by sme videli, že 
áno, je to v takom stave, že ak sa vyhodnotí súťaž v júni, v júli sa odovzdajú kľúče, 
nech sa páči, môžete si tam maximálne vymaľovať, doniesť si nejaké učebné pomôcky, 
nejaký nábytok a podobne. Akurát tá budova je v takom stave, že tam treba komplet 
všetko meniť, ešte rozvody. K samotnej, to som teda už spomenul, že schvaľujeme 
podmienky OVS-ky a neschvaľujeme určenie účelu využitia objektu, čo sa týka 
záujemcov, lebo táto otázka tu padla, ja sa priznám aj z toho titulu, že som predsedom 
majetkovej komisie, v tejto veci som tiež bol oslovený, čiže existuje podľa mojich 
informácií, neviem koľko žiadosti bolo podaných, minimálne jeden záujemca. To 
znamená, že je aj viac. A na záver si dovolím takú otázku, že tak ako sú tie podmienky 
teda napísané, otázka znie, že chceme nájsť nájomcu a prenajať to alebo chceme to za 
takých podmienok prenajímať teda tváriť sa, že niečo v tejto veci robíme, ale v 
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skutočnosti výsledok bude žiaden. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, čas vypršal. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Práve preto ja návrh pána poslanca Špaka podporím. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Faktické poznámky na pána poslanca Karaffu má 

pán poslanec Djordjevič, Strojný a pán poslanec Špak. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Nuž pán Karaffa bol v 

tomto momente pre mňa inšpiráciou, aj keď o tom ešte nevie, ale vnukol mi takú 
myšlienku, ktorá vôbec nie je nereálna. A preto sa pýtam, že prečo celý tento areál aj s 
celou školou, aj s celým športoviskom neponúkneme nášmu silnému partnerovi KSK, 
aby tam vystaval hokejovú halu. Pozemok stačí, budova je fajn, hokejové triedy, keď sa 
zrekonštruuje a kraj to zrekonštruuje, rovno tam môžu ísť, keď nechcú hneď robiť 
hokejové triedy priamo v budove bývalej školy Petzvalova, Športové gymnázium na 
Triede SNP vôbec nie je ďaleko, povedal by som, že je bližšie ako Medická, čiže? 
A teraz nech mi niekto niečo povie. Nie je toto ideálny pozemok na výstavbu hokejovej 
haly? A čo že je na okraji, čo to má byť v centre mesta? Nechcete to na Hlavnej 
postaviť? Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný nech sa páči. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. No Dominik, ak je tá 

budova naozaj v takom stave ako si povedal, tak mňa len veľmi mrzí, že to riešime v 
máji 2021 a pritom o Petzvalovej sme rozprávali už aj pri EYOF-e, že by sa mohla 
nejako využiť a vtedy bolo ticho a ja len chcem povedať, že nie je ani tvoja chyba 
a hlavne nie naša, že to riešime teraz v máji. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Chcem týmto aj poďakovať pánovi 

právnikovi poslancovi Karaffovi, že mi pomohol s týmto návrhom a že som ho mohol 
predložiť aj podložený odborne, aj predsedom majetkovej komisie a možno kolegovi 
poslancovi Djordjevičovi, že s týmto návrhom, je to síce super, ale tiež mi pripomínate 
pána poslanca Lörinca, ktorý zrazu si vie predstaviť kopec iných vecí, ale s návrhom ste 
neprišli pán poslanec. Ja som prišiel s návrhom, dajte aj vy. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja ten stav budovy na Petzvalovej 4 

poznám veľmi dobre, pretože mestská časť tam pravidelne organizuje voľby, vždy sme 
tam mali problém, aby sme to nejako tak látali – plátali, aby to bolo naozaj bezpečné, čo 
sa týka elektroinštalácie. Poznám ten stav tej budovy je aj z toho hľadiska, že v jednej 
časti sme prevádzkovali aj testovacie miesto ako mestská časť minulý rok na jeseň 
a taktiež aj ten areál, keďže mestská časť tam plánuje postaviť kynologický park. Ja by 
som bol rád, keby do budúcna akékoľvek využitie tento areál aj s budovou bude mať, 
aby bolo zachované to využitie pre voľby a prípadne pre konanie referenda alebo 
potreby civilnej ochrany tak, ako to bolo v minulom roku počas testovania, ale toto by 
malo byť súčasťou nájomnej zmluvy. O tomto areáli sa už bavíme no minimálne dva-tri 
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roky. Keď boli podnikané aj nejaké kroky myslím, že sme to už mali aj v mestskom 
zastupiteľstve, ja sa chcem ale opýtať, lebo nie sú mi ešte úplne celkom jasné niektoré 
otázky, že či je teda naozaj reálne spustenie v septembri aj nejakej školskej výuky v 
tejto budove, no a samozrejme, že v tom stave, v akom je, tak nemyslím si, že je vhodná 
na prevádzkovanie za tým účelom, o ktorom sa píše v materiály a chcem sa teda opýtať, 
že kto bude financovať opravu. Či to má byť z týchto 150 tis., ktoré žiadame ako nájom, 
či to bude financovať potom nový nájomca alebo to bude financovať mesto Košice? Ak 
by však tento účel nebol priechodný, ja som už dávnejšie spomínal, že kľudne si tam 
viem predstaviť zariadenie pre seniorov a pretože v tejto oblasti vyslovene mesto 
Košice potrebuje urobiť nejaké ďalšie kroky, zvýšiť kapacity, pretože populácia nám 
starne, demografická krivka je neúprosná. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Točíme sa trošku dookola, poprosím ešte raz 

pána riaditeľa, ktorý vám vysvetlil, ako to má byť financované, prečo to je tak ako je, že 
sa o tom mesto staralo, že sa tam vystriedalo kopec nájomcov. To, že skrachovali alebo 
ich plány nevyšli, s tým proste musíme rátať, taký je život a čo sa týka samotnej ceny, 
ktorú som vám čítal, nebola vám predložená preto, pretože sme cez tento víkend 
obdržali vlastne stanovisko na to, čo tá budova všetko potrebuje. Pán riaditeľ prosím, 
skúsme to ešte nejakým spôsobom dotiahnuť. 

 
p. Čop, riaditeľ MMK: Takže ešte raz to poviem tak. V podstate mesto je pripravené v 

prípade, že budeme mať na to vysúťaženého záujemcu, investovať do tohto objektu 
týchto 150 tis. Eur na to, aby sa dala naštartovať základná prevádzka. Zatiaľ mesto do 
tohto objektu neinvestovala finančné prostriedky, pretože ak by sme do toho 
investovali, môžeme hovoriť o nehospodárnom nakladaní, keďže nemáme záujemcu a 
mesto zvažovalo rôzne alternatívy využitia tohto objektu, áno, dlhodobo bola v hre 
vlastne práve alternatíva prebudovania na stredisko alebo v spolupráci so slovenským 
olympijským výborom. V takom prípade by vlastne tá podoba objektu bola úplne 
inakšia a boli by požiadavky na tento objekt úplne iné. Preto vlastne dneska sme 
pripravení z rozpočtu školstva, keď sa o tom bavíme a máme pripravené finančné 
prostriedky na to, aby sme mohli spraviť tzv. nutnú sanáciu tak, aby mohla byť začatá 
prevádzka vyučovania od septembra. V prípade, že vlastne budeme mať nájomcu, áno, 
následne potom mesto je pripravené spraviť ďalšie práce, ktoré by boli zamerané na 
rekonštrukcie tohto objektu tak, ako boli prezentované. V ďalšej etape sú výmeny 
okien, omietok, WC, vodovodných batérií, áno, ktoré by boli na to nadväzovali, ale to 
sú už práce, ktoré potrebujú rozsiahlejší proces obstarávania a naplánovanie ďalšej 
etape, tzn. v ďalšom roku. Preto je aj nastavená otázka nájmu v sume, o ktorej sme sa 
bavili tak, aby vlastne v nejakom výhľadovom čase pokrývala investície, ktoré mesto do 
tohto objektu má svojím spôsobom investovať. Môžeme sa baviť o tom, áno, že chceme 
tam mať nejaký subjekt, ale mesto nemôže dotovať súkromný subjekt bez toho, aby ste 
vy schválili osobitý zreteľ. Ak sa bavíme o nájme daného objektu, tak to musí byť 
postavené na takýchto základných ekonomických ukazovateľoch. 

 
p. Polaček, primátor mesta: By som ešte dovysvetlil, čo je nutnou sanáciou. Oprava strešného 

plášťa to vychádza približne do 70 tis. Eur, oprava sústavy ústredného kúrenia a jej 
telies včítane tlakovej skúšky a výmena aj vykurovacích telies 180 ks napríklad sa 
pohybuje niekde na úrovni 45 tis. Eur, výmena ventilov rozvodov studenej vody, oprava 
kanalizácie, toto sú najnutnejšie opravy na to, aby sme tú budovu vedeli rozbehnúť. S 
faktickou pán poslanec Schwarcz, Djordjevič, Blanár, Strojný, Špak, nech sa páči. 
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p. Schwarcz, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja by som vôbec 
nestresoval v tom, že od septembra sa tam musí niečo spustiť. Ja si myslím, že ak je tá 
škola prázdna od roku myslím 2014, tak radšej si dajme čas a porozmýšľajme o čo 
najefektívnejšom využití. Naozaj poďme do tej sumy 150 tis. za nájom, ak sa nájomca 
nájde, super, ak sa nájomca nenájde, tak máme trištvrte roka na to, aby som sa tomu 
venovali. Ak nás to má stáť tých 22 tis. za temperovanie, ktoré aj tak platíme našemu 
mestskému podniku, tak nepoďme do časovej tiesne. Neriešme, že to musí byť od 
septembra a dajme si v pohode rok času, ak sa nenájde záujemca za 150 tis. Eur. To je 
môj názor, čiže opakujem. Ja by som bol za to, aby sme odhlasovali pôvodný návrh na 
150 tis. Eur. Ak sa niekto nájde, fajn, ak sa nenájde nikto, tak sa tomu budeme seriózne 
v kľude bez časovej tiesne venovať možno aj s alternatívou predaja alebo z alternatívou 
využitia pre sociálne služby alebo inú oblasť. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. O slovo požiadala pani námestníčka ako 

predkladateľka tohto materiálu. 
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. Ja by som chcela len uviesť na 

pravú mieru, že tento materiál sme dlho pripravovali a mnohí ste sa pýtali, čo s tou 
budovou, tak sme konečne našli nejaké riešenie a teraz ho ideme odkladať. Chcem len 
podotknúť, že aj komisia vzdelávania, aj majetková komisia odporúčajú a súhlasia s 
tým, aby tento bod bol prerokovaný a schválený, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: S faktickou pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pán primátor za slovo, aj keď vám 

rokovací poriadok nič nehovorí a pripomeniem vám to, keď budem predkladateľom 
bodu ja, že či ma takto zaradíte, ale o tom potom. Budem hovoriť k veci, ja reagujem na 
poslanca Vrchotu, ktorý povedal a prezentoval záujem viac ako 40 tis. obyvateľov, 
ktorých on zastupuje, postaviť na území školského zariadenia kynologický park. Tak 
vážení, mesto ako predkladateľ hovorí jasne aj v dôvodovej správe, že je záujem, aby sa 
jednalo o školské zariadenie. Pozmeňovací návrh pána kolegu Špaka tak isto sa 
stotožňuje s týmto zámerom. A my tu dnes prostredníctvom pána starostu teda 
poslancom mestského zastupiteľstva prezentujeme kynologický park. Aký je rozdiel 
potom predať tento pozemok ako celok na developerské účely? Však my tu od Šavla do 
Pavla hovoríme. Ako nehnevajte sa, pán poslanec, ale ste úplne, úplne že odstrelil na 
Mars. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Blanár, pán poslanec Špak a pán 

poslanec Schwarcz s faktickou. 
 
p. Blanár, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakuje za slovo pán primátor. Ja by som 

zareagovať na pána starostu Terasy z toho pohľadu, ako tu už bolo viackrát zhrnuté. Tá 
budova je v zlom technickom stave. Takže ak by sme si to nejako len kapitulovali. 
máme polovicu mája, my v septembri myslíme, že otvoríme školské zariadenie 
s voňavou, tak ako to povedal pán poslanec Špak, školou za 150 tis. Pán primátor tu 
vymenoval, čo najnutnejšie sa musí robiť v tej škole. Čiže všetko nad/na rozsah do toho 
milióna by sa malo robiť postupne. Čiže tie deti, ktoré by tam reálne mali nastúpiť, by 
žili asi ako na fronte prvú zimu. Takže z toho pohľadu ja určite na základe týchto 
informácií, ktoré dnes odzneli, tento materiál nepodporím a prikláňam sa k tomu, že ak 
to chceme mať školské zariadenie, tak to riešme tak, aby to bolo reálne otvoriteľné, ale 
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september 22. Pretože toto, čo máme teraz na stole budovu a krátkosť času je nereálne v 
septembri otvoriť. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Musím k predrečníkovi, lebo som stavbár a 

neviem, čo robí pán poslanec, ale ja viem, čo sa dá urobiť za tri-štyri mesiace a 
nebudeme verejne obstarávať už, lebo mi to budeme robiť. Máme svoj BPMK, máme 
svojich ľudí, takže to vieme opraviť aj za 2 mesiace. Takže tieto tu veci, že... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Faktická na faktickú?! 
 
p. Špak, poslanec MZ: ...nestihneme. Dobre, mám ešte 30 sekúnd. Ja ako to, že raz za 4 roky 

tam sú voľby, vidíte problém v tom, že v našom majetku si nedohodneme s tým možno 
potencionálnym nájomcom, že nám to na tých pár dní dá? Nevidím v tom problém. 
Takže nestrašme sa tu nejakými voľbami a že potrebujeme miestnosti na voľby raz za 4 
roky, ktoré dokonca budú raz za 5, ak si pamätám dobre. No a vážne máme tu hotovú 
vec. Jednu na záver poviem pán Schwarcz, vy ste podnikateľ, predstavte si prosím ešte 
raz mesačne 20 tis. nájom. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Čo sa týka tých volieb a ďalších technických 

vecí, ja nemám s tým problém, aby sme do zmluvy si zakomponovali to, že proste raz 
za nejaké obdobia by sme mali k dispozícii nejakú miestnosť. Toto považujme za 
najmenšiu prekážku. Tak isto prosím považujte za minimálnu prekážku to, že my sme 
pripravení urobiť všetky technické kroky na to, aby nájomca budúci jednoducho mohol 
svoj proces, v tomto prípade žiadame, aby to bol vzdelávací proces, naštartovať od 
septembra. My sme takto nastavení a teda budem rád, keď sa budeme handrkovať o 
cene a nie o technika alias, ktoré by sme mali nejakým spôsobom zabezpečiť. Ďakujem 
pekne. Pán poslanec Schwarcz. 

 
p. Schwarcz, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Budem reagovať na 

pani viceprimátorku. Aby sme sa rozumeli. Ja práveže sa snažím presvedčiť kolegov, 
aby sme odhlasovali pôvodný návrh na 150 tis., ktorý prešiel komisiou vzdelávania, síce 
bez informácii o investíciách, aby sme za každú cenu nešli hneď v prvom kole do 50 tis. 
nájmu, dokonca a to vyzerá tak, že pre školu, ktorá nám bude konkurenciou, lebo ešte 
vždy tam môže byť jazyková škola alebo nejaké iné možno komerčnejšie vzdelávacie 
zariadenie, lebo naozaj možno to prenajmeme za 50 tis., ale ani neskúsime za tých 
150 tis. aj som tým chcel povedať to, že keď tá súťaž prebehne a nestihneme to dokonca 
do septembra pripraviť tak, že to bude niekto prevádzkovať, lebo to nikto nezoberie za 
150 tis., aby sme kvôli tomu nešli do stresu, že to teraz rýchlo prenajmime za 50 možno 
konkurenčnej škole, ani neskúsime tých 150. To radšej naozaj ten rok počkajme a 
zaplaťme 20 tis. za energie nášmu vlastnému podniku. To je to, čo som tým chcel 
povedať, ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Petrovčik nech sa páči. 
 
p. Petrovčik, poslanec MZ: Ďakujem pán primátor. Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, 

ja žasnem, čo tu počúvam. Už skoro hodinu som tu bavíme, že ideme školy, 
vzdelávanie, vytvárať ďalšie školy, konkurovať si vlastne našim školám, nikto 
nezodpovedal na otázku, odkiaľ sa tie deti vlastne tam zjavia, neviem, ideme si ich 
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vytiahnuť z iných našich škôl? Proste úplne sa mi to zdá celé nelogické, potom tu 
počúvam nejaké psie venčoviská, že ideme tam robiť a podobné. Ja si osobne myslím, 
že nezmysly. Ale na  jednu dôležitú vec ste všetci opomenuli a neviem či si, ako tu 
sedíte a sa tu naťahujete už skoro druhú hodinu o tomto, že najväčší problém tohto 
mesta je chudoba, vážení poslanci. A na to chcem upozorniť, že je tu a každým dňom tu 
pribúda desiatky rodín a matiek, slobodných matiek s deťmi, ktoré nemajú dať deťom 
čo do úst a nieto ešte platiť nájom. A ak chcete konkrétne čísla, detaily, analýzy, obráťte 
sa prosím, myslím si, že na renomovaného partnera v tomto, ktorý by si myslím, že bol 
by vhodný prevádzkovateľ tejto budovy v rámci sociálnych vecí a to je pán Dráb a 
Úsmev ako dar. Takže vážne sa zamyslime všetci nad tým, čo tu riešime a poďme ozaj 
riešiť najpálčivejší problém tejto doby v tomto meste a to je ten, ktorý som spomenul 
a to je sociálna oblasť. Ja nerozumiem tomu, že nevidím tu ani pani zo sociálneho, že 
my tu ozaj ideme riešiť aká škola, za koľko, pozemky. Neviem. Ako ja si osobne 
myslím, že to je tak veľká parcela, tak veľký pozemok, že asi by som sa tak mohol tu 
polemizovať o tom, lebo mám taký pocit tu z niektorých poslancov, že už dobre vedia 
kto tam mieri do tej súťaže, ale stále mi to nie je jasné a zdá sa mi to to nefér voči týmto 
najohrozenejším skupinám v tomto meste. Takže poďme sa ozaj zamyslieť nad tým, ako 
to nasmerovať napríklad cez osobitný zreteľ na tieto účely túto budovu. Pretože mám 
informácie vážne, že tieto organizácie majú pripravené financie, vedia čerpať ďalšie 
financie, takže my tu ideme rekonštruovať a investovať niekomu do nejakej súkromnej 
školy predpokladám, čo ani vlastne nebolo v materiáloch spomenuté poslancom, že sa 
ide investovať do budovy, ktorú bude využívať niekto vlastne v rámci súkromného 
školstva. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Vzdelávania ku chudobe to ukazuje na to, v 

akom stave sme kolegyne, kolegovia. Aké strategické dokumenty máme? Akú máme 
víziu tohto mesta, keď mi preskakujeme a vyťahujeme z klobúka tu jednu tému, druhú 
tému. Však máme nejakú sociálnu stratégiu. Je to tam? Máme nejakú stratégiu 
vzdelávania. Je to tam alebo nie je? A ku tej poznámke, že súkromná škola. Súkromné 
školy nie sú naši nepriatelia. Našim nepriateľom sú zlé školy. Súkromná škola to bude 
lepšia ako tá tzv. štátna, tak to je môj kamarát a nie je to, že teraz budeme deliť školy 
naše a ich, sociálne zariadenia naše a ich, kluby naše a ich. Myslím si, že to všetko má 
slúžiť občanom. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Vážení kolegovia, ja vás fakt prosím, keď už máte 

nejaký nápad, keď to mať dokonca podložené faktami ako pán starosta pred chvíľou 
hovoriaci Petrovčik, však doneste tie návrhy, ponúknite to, ukážte to. Nie, že v čase, 
kedy už je návrh na stole, zrazu prídete s nápadmi. Uvedomte si tak isto jednu vec k tej 
chudobe atď., aký problém tu bol s juhom, keď sme tam chceli zriadiť to kvázi centrum. 
Ako by zaujala mestská časť Terasa napríklad pohľad taký, že tam nebude škola, 
nebude 200, 300, 500 žiakov, ale bude tam nejaké krízové centrum, kde viete, čo sa deje 
okolo takýchto objektov. Ale fakt vás prosím, ak si niekto myslí, že tu ideme kradnúť 
nejakých žiakov a vy si máte problém za 3 mesiace namontovať nové omietky nahádzať 
a vy si myslíte, že existuje niekto, kto za 3 mesiace ukradne 500 žiakov, tak to už naozaj 
nemá nič so zdravým rozumom. 
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota, následne sa pripraví pán poslanec Karaffa, 
faktická na pána poslanca Petrovčika. 

 
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán poslanec, 

pán starosta vidno, že tu lokalitu nepoznáte a to, čo hovoríte vy, sú nezmysly, pretože ak 
by sa tam navrhlo nejaké centrum krízového bývania, budem prvý asi kto tam bude 
iniciovať petíciu proti tomuto. Čo sa týka ostatných vecí a ako vy nazývate nezmyslami 
kynologický park, nájom sme už dávno schválili, len ste tu asi neboli, čiže mestská časť 
v tomto ide realizovať a nebudú tam sa venčiť marťankovia, ako hovoril kolega 
Djordjevič, ale budú sa tam venčiť psy. Ale to nie je prekážkou toho, aby sa to, tento 
návrh, ako je podaný ten pôvodný materiál, nepodporil. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Do tejto chvíle sme, kolegovia, neboli osobní, 

prosím, nebuďme osobní, udržme si tento štatút, budem veľmi vám vďačný za to. Pán 
poslanec Karaffa. 

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. No, ak by sme mali 

hovoriť o tých najväčších problémoch, tak asi sa všetci zhodneme, že najväčším 
problémom je globálne otepľovanie a keď sa budú podmienky na našej planéte 
zhoršovať, bude to horšie nielen pre športovcov, pre podnikateľov, ale aj pre tie 
ohrozené slobodné matky. Čo sa týka toho účelového určenia, v podstate neriešime tu 
dnes účelové určenie, riešime verejnú obchodnú súťaž, prosím zameranie sa na to. Ak 
chceme, aby tá súťaž bola úspešná, tak urobme aj reálnejšie podmienky, ktoré pre 
podnikateľa budú prijateľnejšie. 50 tis. Eur je minimálna suma. To, že to my schválime, 
ak bude viac záujemcov a ja tie informácie mám, že tých záujemcov viac bude, tak 
jednoducho oni môžu dať od 50 tis. Eur vyššie. Nikto dnes nepovedal, či nedoplníme tie 
podmienky o inú podmienku. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Jediná podmienka je len cena. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Verím, že všetci už svoje príspevky mali a pán 

poslanec Horenský bude tým posledným v tomto bode. Nech sa páči pán poslanec. 
 
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Je tu aj pani Lopušniaková, ja by som sa chcel 

opýtať jednu vec. Uznesenie hovorí o zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu 
respektíve vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, čiže hovorí sa tu o tom, že potenciálny 
záujemca by mohol vykonávať práve výchovno-vzdelávaciu činnosť alebo proces, čiže 
hovoríme o nejakom školskom zariadení. Existuje aj sieť škôl a školských zariadení, 
kde je tam nejaký ten proces, ktorý hovorí o tom, že o zaradenie alebo zmenu v sieti 
škôl a školských zariadení je potrebné podať žiadosť do 31. marca s tým, ja si to 
nájdem, do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť 
škola alebo školské zariadenie zriadené. Čiže v podstate ani tento termín sme už 
nestihli, čiže ak by tam chcela sídliť alebo chcelo sídliť nejaká škola alebo školské 
zariadenie, najskôr by tam mohla byť zriadená až od školského roku 23/24, keďže ani 
tento rok sme nestihli. Mám pravdu? Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Aby sme túto sieť konšpirácií uzavreli, skúsme si predstaviť, že v 

tomto priestore existujú školy, ktorých z kapacitných dôvodov súčasné objekty 
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nevyhovujú. Je ich niekoľko. Verím, že môžem uzavrieť rozpravu a dokonca v tých 
bodoch, podmienka číslo 5, podmienkou účasti v obchodnej verejnej súťaži je aj 
predloženie dokladu, že navrhovateľ je zriaďovateľom školy alebo školského 
zariadenia, že každý musí byť licencovaní a musí mať všetky dokumenty, ktoré sú. 
Ďakujem pekne, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. Mám informáciu, 
že je tu jeden pozmeňujúci návrh a jeden pôvodný. 

 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem. Návrhová komisia dostala jeden 

pozmeňujúci návrh k tomuto bodu od pána poslanca Špaka, ktorý v prípade schválenia 
potom už v pôvodnom návrhu sa nehlasuje. Čiže návrh pána poslanca Špaka. Musím ho 
prečítať celý komplet, keďže nebol vopred zaslaný: „Mestské zastupiteľstvo 
v Košiciach v súlade s § 9 ods. 2 písm. f) v spojení s § 9a ods. 9 zákona 
č. 138/1991 Zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 53 ods. 2 
písm. j) v spojení s § 80 a § 81 Štatútu mesta Košice schvaľuje za a) spôsob prenájmu 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice, katastrálne územie Terasa, obec 
Košice Západ, okres Košice II, evidované Okresným úradom Košice, katastrálnym 
odborom na LV číslo 14305, budova súpisné číslo 14 na parcele CKN číslo 4898, druh 
budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum na základe obchodnej verejnej súťaže v 
zmysle § 281 a nasledovnej zákona č. 513/1991 Zbierky Obchodného zákonníka a za b) 
podmienky obchodnej verejnej súťaže po 1.) predmetom prenájmu je nehnuteľný 
majetok vo výlučnom vlastníctve mesta Košice, budova súpisné číslo 14 na parcele 
CKN číslo 4898, druh budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum, výmera 
podlahovej plochy 5125 m², k. ú. Terasa, evidované na LV číslo 14305, po 2.) 
výsledkom obchodnej verejnej súťaže bude uzavretie nájomnej zmluvy na nehnuteľný 
majetok definovaný v bode 1. na dobu neurčitú, po 3.) s úspešným nájomcom uzatvorí 
mesto Košice nájomnú zmluvu na pozemok parcela CKN číslo 4898 o výmere 3335 m², 
druh zastavaná plocha nádvorie, časť pozemku parcela a časť pozemku parcela CKN 
číslo 4899 o výmere 15 237 m², druh zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Terasa, 
evidované na LV číslo 14305 za nájomné vo výške 1 Eur ročne s podmienkou, že 
nájomca bude vykonávať údržbu a bezodplatne sprístupní (čítam, ako je napísané) ...a 
bezodplatne sprístupní ihrisko pre verejnosť podľa prevádzkového poriadku 
schváleného prenajímateľom a po 4.) minimálna výška nájmu je stanovená na 50 tis. 
Eur ročne a vychádza z prílohy číslo 4 k Štatútu mesta Košice, pričom prevádzkové 
náklady bude nájomca uhrádzať na základe samostatných zmlúv priamo dodávateľom 
energií a poskytovateľom služieb, za 5.) účelom nájomnej zmluvy bude zabezpečenie 
výchovno-vzdelávacieho procesu, nakoľko predmet nájmu je školský majetok v zmysle 
§ 107 ods. 1 Štatútu mesta Košice, za 6.) podmienkou účasti v obchodnej verejnej 
súťaži je aj predloženie dokladu, že navrhovateľ je zriaďovateľom školy alebo 
školského zariadenia, po 7.) podmienkou účasti v obchodnej verejnej súťaži je aj 
zloženie návratnej účastníckej zálohy vo výške 5 tis. Eur, pričom úspešnému 
navrhovateľovi sa zložená záloha započíta do ceny nájmu, za 8.) spôsob výberu 
najvhodnejšieho návrhu uskutočniť na základe hodnotiaceho kritéria, ktorým je výška 
ročného nájmu, za 9.) súťažný návrh doručí navrhovateľ na adresu vyhlasovateľa súťaže 
v lehote, ktorá bude uvedená vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže a v súťažných 
podmienkach, pričom lehota na predkladanie návrhov nesmie byť kratšia ako 30 dní od 
vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, za 10.) navrhovateľ môže predložiť iba jeden 
súťažný návrh spracovaný v súlade s vyhlásenými súťažnými podmienkami, pričom 
tento predložený návrh môže dodatočne doplniť, meniť alebo odvolať do uplynutia 
lehoty stanovenej na predkladanie návrhov, za 11.) navrhovateľ nemá nárok na úhradu 
nákladov spojených s účasťou obchodnej verejnej súťaži, za 12.) výsledok súťaže bude 
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navrhovateľom oznámený písomne po ukončení výberu v lehote, ktorá bude uvedená v 
súťažných podkladoch, za 13.) vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené 
podmienky súťaže meniť, vyzvať účastníka na odstránenie formálnych nedostatkov, 
ktoré nie sú podstatného charakteru, ďalej rokovať s víťazom súťaže, predĺžiť lehotu na 
vyhlásenie výsledkov súťaže, odmietnuť predložený návrh alebo všetky predložené 
návrhy bez ohľadu na to, či spĺňajú podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť bez uvedenia 
dôvodu.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, hlasujme o návrhu pána poslanca Špaka. 
 
Hlasovanie č. 114 -  za: 9, proti: 1, zdržali sa: 22 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pokračujte pán poslanec. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže pôvodný návrh tohto uznesenia 

k materiálu: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi schvaľuje za a) spôsob prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta 
Košice ďalej v zmysle predloženého návrhu, za b) podmienky obchodnej verejnej 
súťaže podľa bodov 1 až 12 v zmysle predloženého návrhu.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 115 -  za: 21, proti: 2, zdržali sa: 10 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 43 
Prenájom pozemku v areáli ZŠ Postupimská 37 v Košiciach z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa pre nájomcu Futbalová akadémia Benecol Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram rozpravu k bodu č. 43. Uzatváram 

rozpravu, nech sa páči návrhová komisia. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prenájom časti pozemku o výmere 
6111 m² v areáli Základnej školy Postupimská 37 v Košiciach na parcele č. 2424/1, 
katastrálne územie Furča, obec: Košice – Dargovských hrdinov, okres Košice III, 
evidovaná Okresným úradom, katastrálnym odborom v Košiciach na LV č. 1, za 
podmienky, že nájomca je povinný investovať do zhodnotenia prenajatého pozemku v 
prvej polovici trvania nájmu finančné prostriedky min. vo výške 18.333 Eur a bude 
vykonávať údržbu pozemku na vlastné náklady. nájomcovi: FUTBALOVÁ 
AKADÉMIA BENECOL KOŠICE, Postupimská 37, Košice podľa predloženého 
návrhu ako dôvod hodný osobitného zreteľa.“ 

  
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 116 -  za: 29, proti: 0, zdržali sa: 2 
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p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

- - - 
 
Bod č. 44 
Zverenie nehnuteľností – stavieb miestnych komunikácií, chodníkov a parkoviska v k. ú. 
Grunt do správy MČ Košice – Sídlisko KVP 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram rozpravu k bodu č. 44. Pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Pán primátor, chcel by som vás požiadať, aby ste sa vyjadrili k 

priebehu rokovania, tzn., kedy plánujete technickú prestávku a kedy obedňajšiu, 
nakoľko bude vhodnejšie, ak sa na to pripravíme aj z hľadiska objednania stravy, 
nakoľko naozaj nič zlom, ale už o tie bagety nemám záujem, som po tom 3 dni na 
záchode nebol. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Plánovaná prestávka bola na hodinu jedenástu, ale vieme to, ak 

máte záujem, posunúť o pol hodinu. Je to vec, ktorá je otvorená, technici sú nastavení 
na jedenástu. Technická je spojená s obedňajšou. Tak sme to mali urobené aj 
v pondelok, aj v utorok a nikto neprotestoval, takže nech sa páči od dvanástej do jednej? 
Tak sa nastavíme? Súhlasíte? Ďakujem pekne. Pán poslanec Lörinc máte slovo. 

 
p. Lörinc, poslanec MZ: K tomuto bodu sme sa viac-menej bavili o pozemkoch, ktoré by mali 

byť v našej správe a sme súhlasili okrem jedného bodu a to je mostný objekt na 
Čordákovej. Myslím si, že veľmi nezvyčajné, aby mestská časť mala mostný objekt vo 
svojej správe, preto mám návrh na pozmeňujúce uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v 
Košiciach schvaľuje zverenie nehnuteľností stavieb miestnych komunikácií chodníkov a 
parkoviska v katastrálnom území Grunt uvedených prílohe okrem bodu 7 most miestny 
Čordákova do správy Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP, IČO 0069108 9, Trieda 
KVP číslo 1, 040 23 Košice. Čiže z tabuľky, ktorá je uvedená sa vyberá bod 7, opakoval 
som to viacnásobne pri tomto materiáli aj na mestskej rade, napriek tomu je to tam 
zapracované. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Áno je tak pán poslanec. My sme si to preverili a zistili sme, že 

síce technický názov je most, ale nie je to most, je to podchod a nevieme, či chceme 
viac informácií k tomu. Vychádzame zo štatútu mesta, ktorý hovorí, že všetky 
komunikácie na KVP majú patriť KVP a teda neexistuje dôvod, prečo by tento podchod 
bol vylúčený. Preto sme ho i napriek tomu zaradili naspäť, nakoľko technicky a právne 
nám to bolo vysvetlené, že takto to správne má byť. To je všetko. Ak sa nikto  nechce 
ďalej vyjadriť, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia obdržala jeden 

pozmeňovací návrh od pána poslanca Lörinca, ktorý oproti pôvodnému návrhu je 
vlastne takmer identický s jednou zmenou, čiže ak sa tento schváli, pôvodný sa nebude 
hlasovať. Takže čítam návrh pána Lörinca: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zbierky o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov schvaľuje zverenie nehnuteľností - stavieb miestnych komunikácií, 
chodníkov a parkoviská v k. ú. Grunt uvedených v prílohe okrem bodu 7 mostu miestny 
- Čordákova do správy Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP, IČO 00691089, Trieda 
KVP číslo 1, 040 23 Košice, účel zverenia určenie správcu majetku mesta a správa a 
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údržba majetku, deň zverenia dňom účinnosti zmluvy o zverení majetku mesta do 
správy, doba zverenia neurčitá.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca 

Lörinca, nech sa páči. 
 
Hlasovanie č. 117 -  za: 25, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. O pôvodnom návrhu hlasovať sa nebude.  

- - - 
 
Bod č. 45 
Odňatie pozemkov súvisiacich so stavbou Mestskej krytej plavárne zo správy Mestskej 
časti Košice – Staré Mesto 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram rozpravu k bodu č. 45. Ukončujem 

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

v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje odňatie nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve mesta Košice pozemkov uvedených v prílohe číslo 1 podľa predloženého 
návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 118 -  za: 29, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 46 
Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Košický samosprávy kraj na výstavbu 
„Tréningovej hokejovej haly“ na Medickej ulici z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, otváram bod číslo 

46 Prevod pozemkov v katastrálnom území Terasa pre Košický samosprávny kraj 
(KSK) na výstavbu tréningovej hokejovej haly na Medickej ulici z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. Otváram rozpravu. Pán poslanec Lörinc. 

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Chcel by som len poukázať na situáciu, ktorá momentálne je. Išli 

sme dvojkolovým stupňom schvaľovania v tomto procese. Prvý bol, že sme schválili 
zámer odpredaja za cenu jedno euro meter štvorcový, čo činilo niečo viac ako 4 tis. Eur 
pri celkovej rozlohe pozemkov. Ako ste si mohli všimnúť dôvodovú správu, tak tá je zo 
strany mesta negatívna, čiže mesto neodporúča schváliť takýto návrh. A dnes ráno som 
ešte obdržal list, ktorý nám nebol doručený a ten list je od strany KSK odpoveďou na 
listy mesta, čiže preposlal som vám všetkým na email, aby ste si mohli prečítať 
stanovisko. Situácia je taká, že rokovania prebiehali a KSK ešte stále má záujem 
postaviť tu tú halu. Je viazaná aj memorandom, ktorú podpísalo mesto Košice, aj HC 
Košice, to sme sa o tom bavili. A dnes ste mohli čítať aj vyjadrenie pána Šatana v 
lokálnom denníku Korzár k tejto situácii, ako stanovisko SZĽH. Pointa je, páni poslanci 
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potrebujeme sa rozhodnúť, že či sme ochotní dať tieto pozemky osobitným zreteľom za 
euro a mať rovnaký prístup k KSK, ako k iným ľuďom, ktorí stavali haly. Napríklad pán 
Mergelský na KVP-éčku dostal pozemky za euro na 30 rokov, pán Kučerák ako 
pôvodný prevádzkovateľ HTC arény dostal od mesta pozemky za euro na 30 rokov a 
preto tento rovnaký prístup sme zvolili aj teraz pri predkladaní návrhu, že aj KSK, 
keďže je to v podstate ďalší stupeň samosprávy, by sme ich dali za euro. Napriek tomu 
je tu vidno, že je tu neochota a je snaha mesta, poviem tak, oholiť KSK. Ja osobne 
poviem, že myslím si, že by sme sa mali KSK a mesto spoluprácu veľmi dobre a 
dohodnúť na hocičom, lebo to, tak to potom vyzerá účinná samospráva. Prepáčte, drahí 
kolegovia, nevyrušujem vás vzadu, lebo strašný bordel tu je. Prepáčte, pán primátor, 
neviem rozprávať, keď mi tu hučia.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, môžete pokračovať. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Čiže nemali by sme medzi sebou 

obchodovať, lebo sa nám to môže v budúcnosti vypomstiť. Poviem aj jednoduchý 
princíp dvoch veci, ktoré zjavne spolu nesúvisia, ale môžu mať súvis. My sme schválili 
pred časom, dnes, že chcem od KSK, aby zobralo cesty, ktoré teba opraviť, ale zároveň 
čakáme, že nám KSK vyjde v ústrety, ale zároveň, keď máme my vyjsť v ústrety KSK, 
tak váhame a vajatáme. Čiže rád by som, aby sa nezdržovala tá diskusia, lebo vidím, že 
je veľa prihlásených, aby sme neteoretizovali. Rád by som teda počul, že či je ochota to 
riešiť za osobitý zreteľ s tým, že KSK donesie investíciu a pridanú hodnotu alebo nie je 
ochota to riešiť za osobitý zreteľ s tým, že ma doplní pravdepodobne pán podpredseda 
KSK, pán Rusnák, že je eminentný záujem túto halu postaviť a pokračovať v projekte, 
ktorý začal pán Kučerák, ktoré nadobudlo aj zo strany mesta stavebné povolenie, ale je 
nutné túto halu skolaudovať do 2023, čiže čas uteká aj KSK. Ďakujem.    

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pán námestník. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec, ja som to povedal 

pri tých cestách a myslím si, že ste to teraz ukázal, že vaša pozícia poradcu predsedu 
KSK je vo vašich očiach silnejšia ako pozícia poslanca mesta Košice. List, ktorý ste 
poslali z 19. 4., ten už máme. My nemáme novšie odpovede. Neposlal ste mimochodom 
ani primátorovi, ale zato hlavnému kontrolórovi áno. Takže som rád, že informujete ako 
poradca všetky zúčastnené strany. Ak KSK chce prevziať cesty za euro, my s tým 
nemáme žiaden problém. A mimochodom je to úplne rozdielny princíp. A ak to chce 
KSK za euro, áno, ja s vami súhlasím, aj pri KFA sme dali na 30 rokov prenájom za 
euro, nie kúpu. Mesto by sa nemalo zbavovať svojich pozemkov za euro. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Rovinský. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Lörinc, ja tu nie som od toho, aby som 

vychádzal v ústrety niekomu. Ja som tu od toho, aby som hájil, obhajoval záujmy 
občanov tohoto mesta a keď sedím na kraji, tak aj občanov kraja. Čiže ja nie som vôbec 
viazaný na žiadne kamarátšafty ani na žiadne záujmy nejaké skupinové. Ja som tu od 
toho, aby som hájil záujmy občanov. Záujem občanov nie je, aby na tom mieste bola 
postavená hala, pretože z pohľadu územno-plánovacieho tam dôjde ku veľkej 
koncentrácii a veľkým problémom. My, ja som to hovoril aj minule, sa musíme dívať na 
to, čo v tom, čo všetko v tom území má byť ešte postavené a do toho územia postaviť 
ešte halu, nie je v záujme občanov. 
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič. Prosím, mikrofón používajte.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne, pán primátor. 

Reagujem na kolegu poslanca Lörinca, ktorý otvoril aj tému ciest. A by som vás chcel 
teda tentokrát naozaj vyzvať pán primátor, aby ste nám, ktorí nie sú krajskí zatiaľ 
poslanci. Áno, dobre ste počuli, všetci zatiaľ, však, samozrejme, ja nehovorím veci 
okľukou, ale samozrejme, že majú tam sedieť ľudia takýto aktívni, ako, ako samozrejme 
som ja, ale ne, ne, nerobíme tu kampaň. Hovorím k vám, pán primátor. Vysvetlite nám 
znenie vášho uznesenia na to, čo ste na kraji prezentoval a ktoré sa neplní, lebo nemáme 
ho pred sebou a mám informácie, že sa neplní. Čiže tu začnime hovoriť o nejakom 
partnerstve a keď pán Lörinc hovorí tak otvorene o tom, či je záujem, nie je záujem, tak 
za týchto podmienok za mňa nie je záujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Poslanci KSK schválili uznesenie, kde poverili 

predsedu spasportizovať všetky cesty v KSK, ktoré sú dvojky, trojky a tak, ako u nás z 
pohľadu mesta by sa o nich mal starať kraj a nie samotná samospráva mesto alebo obec. 
Tak nejak plus, mínus to znelo. Pán poslanec Djordjevič má v tejto chvíli nie faktickú, 
ale diskusiu. Nech sa páči. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Síce v horných radoch beží diskusia na tému týždenníka 

aktuálneho, ale ja sa vrátim k téme a to je výstavba hokejovej haly na Medickej ulici z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa. Niekde v texte som našiel v dôvodovej správe, že 
kraj ponúka 18 hodín týždenne počas obdobia desiatich rokov. Ja som to aj na ostatnom 
zastupiteľstve, keď sa táto téma riešila, nie kritizoval, ale vyjadril som sa na túto tému 
že, že mesto Košice ako účastník a, a podielnik na košickej futbalovej aréne má vlastne 
hokejové haly a má kde vykonávať tréningový proces, čiže aj školy, hej, čiže podstatne 
táto odplata je pre mňa nezaujímavá a viac sa mi pozdáva veta, kde podľa predmetnej 
zásady by mal byť, malo by byť poskytnuté protiplnenie v hodnote cca 749 tis., buď v 
podobe nehnuteľnosti alebo peňažné plnenie. A myslím, že aj takýto záver dala 
majetková komisia, tak ja dúfam, že aj príde práve z tejto komisie, či už z úst pána 
predsedu alebo iného poslanca takýto protinávrh a pozmeňovací návrh, ktorý by som 
vedel podporiť. A keď tu hovoríme o tom, že sa vyjednávacia pozícia sťaží. Áno, pán 
kolega Lörinc má pravdu. Za týchto podmienok sa sťaží, lenže my sme tu o tých cestách 
a jednaní hovorili už pred troma, štyrmi mesiacmi. A kam sa pohli rozhovory? A ako to 
už bolo dnes aj spomenuté, pán primátor bol s pánom županom, myslím, že to bolo 
krédo „župan na kolesách“ a boli konkrétne v Bratislave jednať, tak myslím, že mali na 
tej benzínke, keď prišiel ten facebookový status, čas sa porozprávať a, a korektne nám 
poslancom mesta a on kraja poskytnúť výsledky týchto jednaní. Lenže my sa tu niečo 
hráme, oni si niečo povedia kuloárne, potom sú tu pingpongy, billboardy, biliardy a nič, 
žiaden záver. Čiže, toto tu ja nepodporím za týchto podmienok a zbytočne tu budeme 
obviňovať, či už primátora alebo župana. Ale je evidentné, že tam títo dvaja páni a 
štatutári týchto významných organizácií v rámci kraja a mesta nevedia dôjsť k 
spoločnému záveru. Čiže poprosím vás, poslanci kraja a apelujem aj na vás hlavne pán 
podpredseda KSK, pán Rusnák, aby ste bol nápomocný alebo resp. vyjadril sa, lebo 
naozaj v tomto bode sme opäť z môjho pohľadu sa neposunuli nikam. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Horenský, nech sa páči. 
 
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Pevne verím, že už to nebude päť alebo šesť 
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hodinová diskusia ako naposledy, pretože už veľa bolo toho povedaného. Ja sa len 
chcem trošku vrátiť v tej dôvodovej správe, čo sa týka nejakých argumentov, prečo sa 
neodporúča celý tento proces naštartovať. V podstate ja si myslím, že vedenie malo 
informáciu o tom, že KSK nemá aktuálnu projektovú dokumentáciu. Tú nadobudne až 
po schválení pozemkov alebo parciel potrebných pre výstavbu. KSK nikdy nedeklaroval 
vlastníctvo právoplatného stavebného povolenia. To si myslím, že bola veľmi dobre 
známa vedomosť o tom. Predmetné  územie vraj v súčasnosti je pod silným tlakom 
z hľadiska nárokov na parkovanie. Vznikom tejto tréningovej haly, nie je to hokejový 
štadión, bude to tréningová hala, vznikne väčší počet parkovacích miest. Osobne sme sa 
boli aj poslancami mestskej časti Terasa pozrieť na tom území. Pán Rovinský tam bol, 
aj pán Karaffa. Pán Karaffa jasne potom deklaroval svoje stanovisko, ktoré rešpektujem. 
Pán Rovinský si vypočul nejaké intro, mávol rukou a išiel ďalej preč. Ale ostatní 
poslanci, ktorí tam boli uvítali takúto možnosť tohto stretnutia a nemali proti tejto 
investícii nič. Čo sa týka technického inovačného parku. Nie je to v rozpore tréningová 
hala. V podstate sa tieto projekty dopĺňajú. Tiež považujem za subjektívny pohľad 
stanovený nefinančný bonus. Možno pre Michala je to nezaujímavá odplata, v prepočte 
hovoríme skoro o nejakom milióne Eur a táto odplata alebo toto nastavenie vychádzalo 
vyslovene aj z požiadaviek pána riaditeľa ZŠ Považskej. Čiže, keď sa to nastavovalo, 
nastavovalo sa to aj v súlade s pánom riaditeľom. A taktiež ešte jeden alebo jedna taká 
poznámka. Hovorí sa tu, že zámer výstavby novej haly nerieši rozvoj hokeja v meste ani 
v samotnom kraji. No myslím si, že rieši, pretože práve tento štadión bude slúžiť pre 
potreby hokejovej akadémie vychádzajúc jednak z memoranda a jednak z dohody 
o vzájomnej spolupráci. Ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský, pán poslanec Djordjevič.  
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobre, takže asi takto. Môj predrečník tu 

nehovoril ako poslanec MZ, hovoril ako zamestnanec KSK, kde spolu s jedným 
hokejistom došli nám, bývalým, nám došli predstaviť areál, teraz už len tréningovej 
haly. Nie je pravda, že je tréningová. Teraz z toho bude nakoniec ešte použite 
zdrobneninu, že halička iba. Maličká halička. To nie je pravda. Bude tam značný počet 
divákov. Bude tam značný počet trénujúcich. A to, že neboli tam žiadne autá. Prečo 
klamete, pán Horenský. Však to bolo celá, celá plocha obsadená autami, keď sme tam 
boli. Jak že nie. Ešte sme hovorili, že T-system si to vybral za pobočné parkovisko. 
A nikto s tým nesúhlasil. To, že nepovedali nie, ešte neznamená áno. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec, Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len reagujem na to, čo bolo povedané 

kolegom, na ktorého som sa prihlásil a to je to, že protihodnota a protislužba je v 
hodnote jednej, jedného milióna korún. Viem sa stotožniť s argumentom a to jediným, 
ktorý mohol vyjsť z hlavy alebo z myšlienok pána riaditeľa školy a to je ten, že 
bezpečnosť detí ZŠ Považská, keby chodili veľké na veľký ľad, malé na malý ľad, 
ktorým urobíme, ktorým mesto Košice urobí, malú tréningovú halu z hľadiska 
bezpečnosti a z hľadiska financií presunov, to je jediný vážny protiargument. OK, že 
bezpečnosť detí. Ale keď sa bavíme o zásahu do územia a nehovorme o tom, že, že tu 
tie parkovacie miesta, ako, ako, ako darom tu ideme parkovať, že, že tam vznikne 
nejaký kolos, kde budú v piatky partie chodiť, kde budú odbočovať z hlavnej cesty, kde 
bude doprava vyťažená. My tu nehovorme o nejakých pár parkovacích miestach, ako 
nejakú významnú protihodnotu. Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Iľaščíková.  
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ďakujem za slovo. Mňa len osobne trošku mrzí, že naposledy 

k tejto téme bola fakt dlhá diskusia, mali sme mnoho otázok, bol tu aj zástupca KSK, 
ktorý deklaroval, že KSK nemá problém ponúknuť tú finančnú odplatu. Dnes vlastne 
opäť rokujeme o tom istom prerušenom bode, ale nevidím tu nejakú zmenu v rámci 
tohto bodu a tým, že sú tie problémy aj, čo sa možno týka vysporiadania alebo prevodu 
tých ciest, tak mne osobne, mne osobne proste tu chýba nejaká tá odplata, pretože 
budúci rok sú voľby, prevedieme pozemok za jedno euro, príde zmena, či už možno na 
jednej, na druhej, možno nepríde žiadna a nemáme istotu vlastne či nám KSK za to 
niečo ponúkne. Pre mňa tie hodiny sú nedostačujúce hlavne z toho dôvodu, že vieme, že 
naša Steel-ka má problémy, aj finančné. Bavili sme sa tu o tom, že možno by bolo 
dobré, ak by tam niekto vstúpil, kto by pomohol vlastne s financovaním celej tej Steel-
ky. Je tam tiež možnosť, máme tréningovú halu, či v podstate vlastne mesto. Osobne si 
myslím, že má priestor vo svojich radoch ponúknuť tie tréningové nejaké hodiny a v 
rámci rozpočtu sme schválili výstavbu malej tréningovej haly na Základnej škole 
Považská, čiže asi to, čo vtedy pán riaditeľ dával ako požiadavku, si osobne myslím, 
keď nie, tak ma opravte, už je asi bezpredmetné, čo sa týka tých tréningových nejakých 
hodín. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec, poprosím vás, naozaj neskúsme 

vpadnúť do roviny osobnej. Podarilo sa nám to aj minule, aj predminule. Nerobme to, 
omnoho lepšie sa nám diskusia, atmosféra je určite príjemná, príjemnejšia. Pani 
poslankyňa, Kovačevičová. 

 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja som to minule spomínala, 

nadviažem aj na predrečníčku. Nechápem, prečo kraj nevyužije vlastný potenciál, má 
vlastný majetok, vlastný pozemok. Len pár rokov dozadu sme podávali projekt na 
Slovenský zväz ľadového hokeja, kde bolo aj memorandum o výstavbe malej hokejovej 
haly v mestskej časti Nad jazerom, kde v takejto aglomerácii 40 tisícovej, na ktorú 
mestskú časť nadväzujú ďalšie mestské časti, obce. Malo by to svoj význam, potenciál. 
Župa má tam veľkú školu, ktorú v minulosti chcela dokonca zrušiť a sa nám to podarilo 
zastaviť, čiže veľký objekt, kde by mohli byť zriadené aj športové triedy, čiže kraj má 
vlastné pozemky, ale vlastne chňapá a vlastne šahá na mestské pozemky. Nie, 
nerozumiem tomu, no je to proti môjmu, proti logike, že niečo bolo pripravené, kde 
mohla vyrásť takáto hala, nemuselo sa to už dnes v podstate nejakým rokom a pol, dva 
roky niečo blokovať a už možno na budúci rok sa mohla strihať páska a mládežníci 
mohli športovať. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pán námestník, nech sa páči. Kolegovia, pán poslanec 

Djordjevič.  
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja by som chcel teda, 

iba doplniť pani predrečníčku, pani poslankyňu, že áno 10. 2. sme dostali ako poslanci, 
ale opäť neviem, prečo od pána poslanca Lörinca, iba vybraní poslanci, ja medzi nimi 
nie, vyhlásenie SZĽH k zámeru výstavby hala Medická. Vyhlásenie bolo podpísané, ale 
nikdy nie doručené na mesto Košice 10. januára pánom predsedom Trnkom a 
Miroslavom Šatanom a v tomto vyhlásení sa uvádza, že KSK ústretovo ponúkol mestu 
Košice niekoľko alternatív na riešenie majetko-právnych vzťahov a) KSK ponúklo 
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odkúpiť pozemok na Medickej ulici za cenu znaleckého posudku, na, čo chcem iba 
poukázať, že to odporučila majetková komisia a za cenu 794 tis. Eur, takže ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ja sa len udivujem a smejem niekedy. Smejem sa, keď také čivavy 

pána primátora ako pán Gibóda a pán Rovinský, keď začnú hneď v prvom príspevku ísť 
osobne a potom samozrejme nemôžeme mať racionálnu diskusiu. Pán primátor, lebo 
presne tí, ktorí sedia vedľa vás, ktorí vás bránia silou, mocou, aj v iracionálnych 
veciach, tí začnú osobne. To len toľko, aby sme si vyčistili stôl.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ja o žiadnej osobnej, osobnému nejakému tlaku... 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ja hej.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Tu nebolo a keď niečo beriete osobne, ja o tom nemám pochýb, 

že tak tak nebolo. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Super. Ja to beriem osobne, lebo keď mi to povie človek, ktorý 

nedorástol na svoju funkciu, ale sedí tam vyššie oproti mne, tak sa len smejem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nepokračujte prosím takto, poďme k veci.  
 
p. Lörinc, poslanec MZ: A druhý keď sa ozve, pán hrobár akýchkoľvek investícií v meste 

Košice, pán Rovinský, tak ja v tejto partii nechcem pôsobiť. A čo vezmem, že bránim 
KSK? Ja som v prvom rade občan KVP, občan Košíc, občan KSK, občan Slovenskej 
republiky. A keď my sme mali možnosť, aby nám KSK postavilo na našich pozemkoch 
za 4 mil. halu a my sme ju odmietli a namiesto toho postavíme štyristo metrov 
vzdušnou čiarou ďalej štadión ľuďom pod okná na Považskej. Tak som zvedavý, ako sa 
bude principiálny pán Rovinský chovať, keď tam ľuďom pod oknami postavia halu. Tak 
to je v poriadku, ale ja hovorím, že sme zbytočne vyhodili dva a pol milióna, ktoré sme 
mohli použiť na iné veci, o ktorých tu diskutujeme, kolegovia. Minule sme sa 
naťahovali kvôli päť tisíc eurám a tu sme nechali dva a pol milióna a sa tvárime, aký to 
je úspech. Pani starostka Kovačevičová, trikrát minimálne ja osobne som vám 
vysvetľoval, prečo KSK si nevybral ten váš pozemok na jazere. Trikrát ste to pochopili, 
povedali ste, že áno, aj tak opakujete stále to isté dookola. Presne kvôli takýmto veciam 
tu budeme dnes tri hodiny na tomto bode, pritom som čakal, že to už dávno malo byť 
vybavené, lebo keď problém je len to, pán námestník, že KSK vám neplatí. Čo vám 
bráni dohodnúť s KSK, aby Vám zaplatilo a rozseklo tento gordický uzol? Ja len vidím 
to, že sa tu cielene brzdí táto aktivita. A výsledok bude pre Košičanov viete aký? Že 
bude menej športovísk, ktoré mesto nemuselo platiť pre deti, pre Košičanov a môžete si 
tu hovoriť zľava, zprava, kto je zlý. Lörinc je zlý. Koho záujmy. Môžete na mňa 
nakladať koľko chcete, pán námestník, koľko chcete, môžete na mňa nadávať. Ale keď 
môžem zabojovať pre halu, pre deti, pre Košičanov, tak ja zabojujem. A budem si vážiť 
len taký názor od ľudí, ku ktorým by som si išiel po radu. A vy a pán Rovinský takými 
ľuďmi nie ste. Lebo nepôjdem si ku vám po radu nikdy v živote. Čiže toto by som 
chcel, aby bolo jasné, aby sme už nechali, že Lörinc, Trnka, Polaček a neviem čo. 
Riešme, že vy budete páni poslanci a poslankyne podpísaní pod tým, či schvaľujete, že 
KSK môže začať halu alebo neschvaľujete, že KSK môže začať halu. A my sme spôsob 
schválili na minulom zastupiteľstve väčšinovo demokraticky, že schvaľujeme 
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dvojstupňový odpredaj za jedno euro meter štvorcový, osobitný zreteľ. Ak sa medzi 
časom zmenili podmienky u vás páni poslanci a poslankyne, povedzte mi to. Ale ja 
nevidím dôvod, aby sme opäť nanášali tie isté otázky, keď podmienky sa nezmenili 
a vyjednávania a rokovania neviedli nikam.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec, ja som si pri vašom prvom 

vystúpení napísal poznámky. Počkal som si takticky na toto vaše druhé. Tri 
pripomienky k vášmu vystúpeniu. Strašne ma mrzí, že ste použili výraz, že mesto 
Košice sa snaží oholiť, finančne oholiť kraj. Prosím, nerobte to, to nie je správne. Lebo 
ja by som tiež chcel 12 ciest predať za 12 Eur. Pre prácu sa nehnevajme. Ako primátor 
tohto mesta niekoľkokrát som bol rokovať na ministerstve vnútra, ministerstvo financií, 
aj na vláde, aby nám štát dal niečo za euro. Napríklad Červená hviezda kúpalisko, kde 
polku majetku vlastní Ministerstvo vnútra, pozemky za divadlom, ten park rybičkový. 
Aby som ho mohol opraviť, máme projekt, máme všetko pripravené, máme dokonca aj 
finančné krytie na mestskej zeleni, ale nemáme majetok, nemáme možnosť do tohto 
parku investovať. Odpoveď tohto štátu je, že zadarmo a že za euro sa nič dávať nebude. 
A argumentujú spôsobom, že jednoducho táto doba je dávno za nami a jednoducho 
musíme hodnoty nejakým spôsobom vyvažovať. Čiže aj ja by som chcel, aby sme sa 
zbavili ciest za 12 Eur, ale jednoducho je mi jasné, že toto nie je ani spravodlivé, ani 
správne. Treba si uvedomiť, že v tomto území je naozaj pretlak investícií. To vám ani 
nebudem hovoriť, že sa v tomto území uvažuje aj o novej nemocnici. Čiže tých 
investícií je niekoľko a mesto ako tvorca a správca územia jednoducho nič iné nechce, 
len požaduje, ako to bude naozaj vo finále vyzerať, pretože KSK dnes objektívne nie je 
majiteľom projektu. Nie je majiteľom ani stavebného povolenia. A my by sme boli 
veľmi neradi, keby sa zmenil projekt, a on sa bude musieť zmeniť, bez toho, aby mesto, 
ako tvorca územia, malo možnosť sa k nemu vyjadriť. Preto tvrdohlavo žiadame, aby 
nám projekty alebo nové štúdie, ktoré proste prejdú, boli ukázané alebo deklarované, že 
to, čo je dnes na obrázkoch sa nezmení. Takýto dokument mesto za pol roka jednoducho 
obdržalo. Preto je pre nás vzácne, aby sme mali regulačnú schopnosť v tomto území 
regulovať objekty, aby sa nám nestalo tak, ako je žiaľ zvykom a zákon je v tomto 
bezzubý, že jednoducho stavebník príde na záver, zmení stavebný rozsah a na konci 
požiada o zmenu pred dokončením, ktorá bude vo verejnom záujme a bude schválená, 
ale môže obmedziť iné verejné záujmy. My nič iné nechceme, len aby nám boli 
položené dokumenty na stôl, aby sme mohli k tým dokumentom ako mesto sa 
vyjadrovať, a aby sme správnym spôsobom do tohto územia zasiahli novými objektami, 
ktoré najbližších 20, 30 rokov nebudú nikomu vadiť. Pre prácu sa nehnevajme. Ja mám 
s pánom predsedom kraja dobrý vzťah, ale sú veci, kedy obaja jednoducho prirodzene 
hájime trošku iný záujem, lebo vidíme vo veci z rôzneho uhla a každý je povinný v 
zmysle zákona hájiť majetok jednej alebo druhej organizácie. A žiaľ dnes ani štát 
nedáva nič zadarmo. Poďme k dopravnému podniku, kedy žiadame, aby nám štát dal 
peniaze za výpadky, ktoré máme z dôvodu pandémie v dopravnom podniku. To sú 
eurofondy, to je zasa niečo úplne iné. Čiže tých dôvodov, prečo to takto je nastavené je 
niekoľko. Ďakujem pekne, že ste ma vypočuli, nebudem viac vstupovať do diskusií. 
Myslím si, že toto je to čo som mal aj tak potrebu nejakým spôsobom povedať. 
S faktickými pán námestník, pán poslanec Djordjevič a pán poslanec Strojný. A prosím, 
fakt nebuďme osobní.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Kolegovia poslanci, tak ako som 

uviedol vo svojej faktickej, myslím si, že je vhodné, aby KSK zaplatila adekvátnu 
hodnotu za tento pozemok a mrzí ma, ak pán poslanec Lörinc, na ktorého reagujem, má 
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pocit rovnako ako možno niektorí iní poslanci, že ak ja alebo pán poslanec Rovinský 
poukazujeme na nejaký vzťah týchto poslancov s KSK, že sme osobní. Ja viem, že pán 
poslanec Lörinc si nikdy nevypočul a de facto ani neprijal radu, ktorú by som mu ja 
dával. Osobne si ale nemyslím, že nikdy si nešiel po radu ku pánovi poslancovi 
Rovinskému. A mrzí ma, že takýmto spôsobom sa rozhodol pristupovať ku spolupráci 
medzi poslancami, ale je to jeho osobné rozhodnutie. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja reagujem... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Chlapci, prosím, utíšte sa hore. Rušíte všetkých diskutujúcich. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Nie som si istý a nebudem tu teraz hovoriť, 

kto jak hlasoval, ale faktom je, možno to podporil aj pán Lörinc, keď nie, 
ospravedlňujem sa, ale väčšina poslancov odsúhlasila aj predaj plavárne starému mestu 
a tiež sme sa nebavili za euro, lebo jednoducho, keď nie je cesta, tak sa hľadá, a tu ja 
hovorím za seba, že ja a preto som to zobral aj osobne, ja som názor nezmenil. Ja som 
sa vyjadroval a dával som aj rôzne prieskumy na internete, ale to je už dnes 
bezpredmetné. Podstatné je to, že som ochotný túto výstavbu podporiť, aby som nebol 
prezentovaný a naozaj nevyzeral ako ten, ktorý bráni rozvoju, ale samozrejme za 
súdnoznaleckú hodnotu. A už len na margo toho, pán Lörinc, že naozaj netvrdíme, že vy 
ste zlí alebo že tu niekoho záujmy hájite, ale trochu zaujato pôsobíte, ale chcem vás 
pochváliť za vstup v čase 11:06, tam už mám pripravené, ako postrihám video a dobre 
ste povedal a bude to hitom Facebooku. To vám garantujem. Hlavne tie čivavy. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný, nech sa páči. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja už reagujem na teba, pán 

primátor. Dúfam, že je to tak, ako si povedal, že máte s pánom predsedom kraja naďalej 
dobrý vzťah. Úprimne verím, že je tomu tak. A keď hovoríš, že sa len pozeráte na 
niektoré veci iným pohľadom, to ja si myslím, že tu by sa vaše pohľady mohli zrovnať. 
Odcitujem vlastne slová prezidenta Slovenského hokejového zväzu pána Miroslava 
Šatana, ktorý povedal, že takýto projekt má dlhodobý strategický význam nielen pre 
mesto Košice, ale aj pre KSK, HC Košice a samotný slovenský hokej a navyše, ak 
myslím, že aj mesto Košice má nejaký záujem, mal by, aby KSK nejako postupoval, tak 
tuná dohoda padnúť mala a ja sa veľmi čudujem, že doteraz tomu tak nie je, a preto sme 
tu toľko hodín. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán primátor, vy ste dneska povedali, že mohlo 

by sa javiť ako neúčelné alebo nehospodárne, ak by nebol schválený materiál, ktorý ste 
predkladali, čo sa týkalo ciest KSK, lebo  nedáte urobiť znalecké posudky, keď neviete, 
že máte k tým pozemkom vzťah. A teraz, keď použijem ten istý argument, na základe 
tohto argumentu, pre KSK by bolo účelné a hospodárne, ak by kúpilo projekt a ešte 
nemalo od mesta schválené pozemky? Myslím si, že poznáte odpoveď pán primátor a 
obidvaja vieme, že KSK čaká na to, že sa dohodne s mestom a s Kučerákom má 
predbežnú dohodu a to je hlavný dôvod, prečo vám ten projekt nevie ukázať a vám to 
povedali x-krát a vy robíte to, čo ste vyčítali, keď si pozrieme záznam z minulého 
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zastupiteľstva, ste veľmi pekne povedali kolegovi Filipkovi, že keď politik chce 
storpédovať nejaký návrh, tak ho storpéduje. A preto hovorím, nehnevám sa pre prácu, 
ja len som udivený, že ako mesto dokáže storpédovať túto aktivitu, lebo vy v podstate 
nikdy ste nepovedali, že ste proti, vy ste samozrejme za, ale torpédujete to tak, že 
nevznikne. A ja chcem povedať, že ja som šiel v koalícii za Fungujúce Košice a sa 
bojím, že za 4 roky nevytvoríme nič, tak bojujem aspoň sa toto vytvorenie, lebo 
torpédovaním nevytvoríme nič. A to je presne dôvod, aj pán námestník, prečo s pánom 
Rovinským už si nepôjdem pre radu, lebo pán Rovinský je skvelý aktivista proti 
niečomu, ale za 4 roky som ho nevidel vytvoriť nič.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lesňák. Nech sa páči. 
 
p. Lesňák, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ja z celej tej prestrelky 

nielen dnes, ale aj na ostatnom zastupiteľstve, kedy sme prijímali vlastne to rozhodnutie 
alebo ten zámer. Mám pocit, že skutočne tu ide iba o jednu vec, aby jeden zabránil 
druhému, aby tu po ňom niečo ostalo, lebo nedajbože by sa to bralo ako jeho víťazstvo a 
pomník, ktorý ostal z jeho funkčného obdobia. Takže buďme trošku pro verejne 
orientovaní a skutočne pusťme, pusťme niečo verejnosti, aj tej športujúcej verejnosti, čo 
má význam. Ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem. Ďakujem za slovo. Ja chcem tento materiál podporiť, ale 

na ostatnom rokovaní majetkovej komisie bol prijatý k tomuto materiálu návrh. Komisia 
odporučila prevod pozemkov za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku vypracovaného 
mestom Košice vo výške 794.470 Eur a 4 centy. Je mojou povinnosťou takýto návrh, 
ako predseda komisie, predložiť do zastupiteľstva a informovať vás o tom, že takýto 
návrh bol schválený, aby mi to neskôr nebolo vyčítané, že som také niečo neurobil. K 
tomu, čo tu odznelo, je potrebné povedať a my tu budeme mať ešte jeden bod 58, kde 
investor musí urobiť križovatku na Považskej smerom k Medickej ulici a musí to robiť z 
vlastných finančných prostriedkov. Tento investor bude musieť zaplatiť aj poplatok za 
rozvoj. V prípade tejto haly sa nebude platiť žiaden poplatok za rozvoj, nebudú 
opravené ani komunikácie, to všetko zostane na plecia mesta Košice, na pleciach mesta 
Košice. Predkladateľ materiálu hovorí, že niečo treba urobiť a že v podstate je treba, 
treba to podporiť a pre šport. Laco tak vehementne si podporoval a ľudia na Facebooku 
ti klikali, že veľmi dobre, aj výkup pozemkov pri Gelnici, tieto Turzove kúpele za vyše 
300 tis. Eur kúpil kraj rozpadnuté objekty, ktoré sú kultúrnou pamiatkou a treba do toho 
naliať obrovské peniaze. Bavíme sa v miliónoch Eur. Na to sa peniaze našli. Pre mesto 
Košice sa tie peniaze nenájdu, nie sú a ja som to počul z úst pána predsedu, lebo sme 
mali k tomuto stretnutie, že jednoducho ani peniaze a ani cesty brať nechce a peniaze 
teda dať nechce. A ja sa potom pýtam, že či toto je ako hospodárne z pohľadu nás 
mestských poslancov, za také niečo zahlasovať. Nemal by som problém hlasovať za 
jedno euro za nájom, v tomto prípade je to prevod. Viackrát bolo povedané, že KSK 
nevlastní ani projekt. Ak z tej investície zíde, my prídeme o pozemky a niečo a nič sa 
tam nepostaví alebo možnože sa zámer zmení, Potom, čo budeme plakať alebo nejaký 
iný primátor bude hovoriť, že zastupiteľstvo zle rozhodlo? My, tá situácia, ktorá je v 
tejto chvíli, je pre nás veľmi, by som povedal neistá. Môže to tam stáť, ale nemusí a ak 
to máme predať, tak ja sa prikláňam k návrhu, ešte budem mať jeden vstup a už potom 
nebudem rozprávať. Ja sa prikláňam k návrhu, aby to bolo za cenu podľa znaleckého 
posudku.  
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec máte návrh, idete ho prečítať? 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Áno, budem čítať návrh. Teraz ma traja kolegovia zničia v diskusii 

a potom sa prihlásim znovu. Čiže návrh na uznesenie. Ide o pozmeňujúci návrh k bodu 
číslo 46, mení v texte celkovú kúpnu cenu 4.522 Eur za celkovú kúpnu cenu 
794.470 Eur a 4 centy. Toto je návrh, budeme slobodne, demokraticky hlasovať a 
uvidíme ako to dopadne. Ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec, za mňa je toto vyrovnaný a 

objektívny návrh. Máte moju podporu. Nech sa páči, otváram rozpravu k diskusii. Pán 
poslanec Saxa.  

 
p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som len doplnil svojho predrečníka. Iste, 

zmluvne sa dá veľa veci ošetriť, možno aj to nejaké predkupné právo. Neviem, či ešte 
také je možnosť takýto inštitút použiť, ale zas ja by som upriamil pozornosť na to, že 
ten znepriatelený samosprávny kraj chce postaviť halu za svoje peniaze v Košiciach. Tá 
hala odtiaľ neodíde a bude slúžiť Košičanom. Michalovčania tu neprídu korčuľovať, 
čiže by som nebránil sa tomu, že konečne samosprávny kraj aj na území mesta Košice 
chce dať nejakú investíciu a pomôžme mu k tomu. Ďakujem.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: S faktickou pán poslanec Lörinc.  
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Pánovi Karaffovi odpoveď. Napríklad, keď bude venovať pozornosť 

a nebude sa zabávať na zastupiteľstve. Napríklad za Turzov som bol, a to je presne ten. 
Si vyprosím pán poslanec, nazývať ma debilom... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Prosím, prosím, prosím, prosím, chlapci. Ďakujem. Deti moje, 

deti moje nebudeme sa hádať na zastupiteľstve, všetci máme trochu pokory, prosím, 
pokračujte pán poslanec.  

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Super. Myslím si, že nemal by sa tu častovať... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pána poslanca ja upozorním hneď, keď bude mať slovo.  
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Tak si vyprosím, aby ma niekto nazýval 

debilom. A Turzov, som bol za preto, lebo už som štatutár a tu je vidno rozdiel medzi 
tými poslancami možno, ktorí boli niekedy štatutári a boli niekedy zodpovední 
a vezmime si Sobranecké kúpele. Dvadsať rokov sa s nimi nič nepohlo, lebo nemáme 
k nim vlastnícke právo. Čiže základ, riešiť nejakú dvadsaťročnú vec je, mať k tomu 
vlastnícke právo. A preto som podporil ten Turzov, pán Karaffa, lebo kraj má na to 
v spolupráci s mestom Gelnica a pán Tomáško, myslím, že sa volá, pán primátor je 
veľmi šikovný... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: ...pripravený projekt. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Verím, že pán poslanec sa vám ospravedlní, keď  

bude mať najbližšie slovo. A pán poslanec Djordjevič pokračuje. 
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p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja reagujem na kos, kolegu Karaffu ja vôbec 

ho nechcem zjazdiť, práveže ja ho chcem pochváliť aj za tento návrh, s ktorým sa plne 
stotožňujem, lebo naozaj, kraj sa macošsky správa k mestu Košice a práve týchto 
starostov, starostovčekov maličkých obcí a miest si takto zaväzuje inými investíciami. 
Naňho som sa prihlásil iba kvôli tomu, že budeme dnes prejednávať aj nejaký iný bod, 
ktorý to on to tak povedal, tak ja chcem len Dominik, hovorím, 95 percent prejavu sa 
plne stotožňujem. Lepšie sa to ani povedať nedalo, len jedna jediná vec, že budeme mať 
aj bod 48 a tam vaša komisia cenu strojnásobila. To sa k tomu dostaneme. To len na 
margo toho. Hej. Ale minimálne súdnoznalecký, minimálne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Horenský, nech sa páči. 
 
p. Horenský, poslanec MZ: Faktická poznámka. No, je mi ľúto, že z tejto témy sa urobil 

takýto cirkus. Dá sa trošku riešiť, aj rokovať trošku kultivovanejšie. Reagujem na 
Dominika, ktorý povedal, že z tejto investície môže vzísť. No, procesy sú tak 
naštartované, ako sú, že je predpoklad, ak dôjde k prevodu týchto pozemkov, že tá 
investícia určite stopená nebude a sú tu alebo je tu niekoľko garancií, ktoré tomu 
nahrávajú. Ďakujem. A ešte by som chcel povedať, že KSK tu nevystupuje ako nejaký 
developer alebo nejaký tento s pochybnými týmito úmyslami. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Horenský, malá pripomienka. To nie je Dominik, je 

to pán poslanec Karaffa. Prosím, dodržujme také základné princípy. Pán námestník, 
máte slovo. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja chcem len podporiť 

opäť pána poslanca Karaffu a chcem ho ale zároveň upozorniť, poprosiť, aj keď vravel, 
že upravoval ten svoj návrh, je potrebné upraviť aj jednotkovú cenu. A zároveň 
navrhujem, aby navrhol aj upraviť tie podmienky, ktoré tam boli dávané, lebo 
vzhľadom na to, že zvyšujeme túto sumu, tak by sme mali upraviť alebo znížiť tieto 
podmienky voči KSK. Ďakujem veľmi pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Knap, nech sa páči.  
 
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Vážené kolegyne, kolegovia, ja sa 

z novín, práve som sa dočítal, že pán primátor neodporúča poslancom pre, predať kraju 
pozemky za jedno euro. Škoda. Je mi ľúto, že škoda, že sa nestretávame vlastne na 
pracovnom stretnutí na úrovni vedenia mesta, kraja a poslancov mesta a kraja s verejnou 
diskusiou, kde by bol spoločný výstup a spoločný postup mesta a kraja. Tu nemajú byť 
znepriatelené tábory, ale vystupovať spoločne a tento bod mohol byť po jednej minúte 
schválený alebo neschválený. Zatiaľ tomu venujeme viac ako hodinu. A je zvláštne, že 
niektorým bodom venujeme väčšiu pozornosť a niektoré prejdú kozmickou rýchlosťou, 
ako bod 40, bez komentára, že mesto Košice memorandum, ktoré tam je pri pretekoch 
okolo Slovenska a my šetríme, nás bude stáť dvakrát 50 tis. Eur. Kto si bližšie pozrel 
tento materiál, je to veľmi dobre, že takéto športové podujatie sa plánuje v Košiciach na 
september tohto roku, ale hneď je tam aj doplnený ďalší bod, že aj o rok. A dávam do 
pozornosti, že to bude ďalších 50 tis. Eur, ktoré dáme na športové podujatie, ktoré sa tu 
bude konať - ja si ešte zoberiem čas. Občania Košíc sa pýtajú. Teraz občania Košíc a 
majú na to nárok, lebo oni nám dali mandát, aj vám, aj nám, ktorí tu sedíme, že či sa 
nachádzame vo virtuálnej rovine a bol by som rád, keby ste im povedali a že prečo. 
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Lebo idú si zahrať tenis do virtuálnej roviny alebo si ho pozrieť do tréningového centra. 
Idú sa pozrieť na športoviská do virtuálnej športovej haly, ktorú zatiaľ nevidia a teraz 
majú obavy, že aj toto tréningové hokejové centrum skončí vo virtuálnej rovine a 
napriek tomu bude koniec volebného obdobia skutočne žiadne športovisko nebude 
nielen postavené, ale nebude sa ani klopať základný kameň. Hej. A to ešte majú ďalšie 
otázky, ktoré tu nebudem spomínať. Majú na to legitímne právo, aby sa cestou 
poslancov pýtali, či vedenia mesta alebo vedenia kraja. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, máte odo mňa niekoľko mailov na verejné 

stretnutia alebo spoločné stretnutia, či už v dvojici, ranné pondelky alebo dokonca pred 
zastupiteľstvom som ešte vyzval všetkých, ak je nejaký bod, poďme sa rozprávať, som 
pripravený. Čiže, to je k tomu, že neprebieha diskusia, prebieha. A k vašim virtuálnym 
informáciám, kladiem si otázku, či vy ten šport máte vôbec rád. Pretože, ak by ste ho 
mali rád, všetkým viete odpovedať, na ktorých halách už dnes máme stavebné 
povolenia a vedeli by ste im odpovedať, na ktoré haly mesto Košice má v rozpočte aj 
finančné krytie. A máte aj pomôcku, ktorú môžete všetkým Košičanom ukázať. Volá sa 
reštart športovej infraštruktúry. Mali ste si ju možno naposledy zobrať, ale vám ju 
osobne doručím ďalšiu. Čiže, prosím, odpovedzte každému Košičanovi tým, že mu 
ukážete tento reštart. Existuje aj v pdf forme a každý si urobí názor, že naozaj to 
virtuálne dedičstvo už dávno končí. Pán poslanec Horenský, nech sa páči. 

 
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Takže dúfam, že nabudúce tiež 

„deti moje“ alebo „chlapci“ už nebudete spomínať. Takže idem aj ja trošku. Pán 
poslanec Rovinský, v podstate, ja som len povedal to, že rekultiváciou alebo v podstate 
realizovaním tohto projektu dôjde k navýšeniu počtu parkovacích miest oproti tomu 
stavu, ktorý tam je. Ja som nehovoril o tom, že koľko tam áut bolo na tomto stretnutí. 
Nakoľko odišiel skôr, ako počul názory svojich poslaneckých kolegov, tak nemá ani 
dôvod alebo súdiť, že aký majú názor. A tiež by som si vyprosil v podstate jeho 
poznámku, že s nejakým hokejistom. A keď si trošku naštuduje kariéru pána Zubeka, 
tak možno trošku aj zmení názor, ako bude sa k nemu vyjadrovať. Pani poslankyňa 
Iľaščíková, Steel-ka má problémy, áno. Minimálne pán poslanec Lörinc navrhol 
niekoľko riešení, ktoré neviem, či sa stretli s pochopením. Pani poslankyňa 
Kovačevičová, vlastný pozemok, ale však KSK má aj na Medickej vlastný pozemok, 
len potrebuje časť pozemku mestský na to, aby mohlo realizovať daný projekt, na ktorý 
má stavebné povolenie. Čo sa týka pozemku Polárnej. Tiež som bol osobne minulý 
týždeň a minimálne sú tu 2 alebo 3 projekty, ktoré by nejakým spôsobom mohli byť 
využité v prospech práve tohto územia. Pán poslanec Gibóda, áno, bolo tu niekoľko 
alternatív, ale predostretá oficiálne bola iba jedna ponuka. Ostatné boli na základe 
nejakých stretnutí proklamované, ale oficiálne bola iba jedna. Ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Kovačevičová a následne pán 

námestník. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Len chcem reagovať na predrečníka. 

V podstate, pozemok na Polárnej od roku 2017 od začiatku roka disponuje geologickým 
prieskumom, návštevou, v podstate bol taký malý projekt spracovaný, predložený na 
Slovenský zväz ľadového hokeja, bolo memorandum medzi mestom, krajom, mestskou 
časťou. Či, čiže už 10 projektov sa mohlo spracovať a vlastne využiť. Ja nie som proti 
tomu, aby sa čerpali externé zdroje. Vždy treba urobiť všetko preto, ak je možnosť 
čerpať, ale v podstate ja som nevidela len logiku v tom, ak kraj má voľné pozemky pri 
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školách a v danom čase na tie pozemky neboli žiadne investičné zámery. Čiže len toľko 
chcem povedať k tomuto voľnému projektu a že teraz niečo priskočilo 4 roky potom. Ja 
to, ja to vnímam ako premrhaný čas. A možno aj na začiatku tu mesto malo mať 
memorandum, kraj mal mať memorandum s mestom o tejto nejakej investičnej aktivite, 
o tomto zámere a možno by sme sa takto necyklili do kolečka, už neviem ktoré 
rokovanie. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán námestník má slovo v rámci faktickej 

a potom dá slovo pánovi poslancovi Karabinovi.  
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ja som teraz neporozumel, pán 

Horenský a teraz neviem, či ste hovoril ako referent KSK alebo ako poslanec. A ja 
vysvetlím prečo som to povedal, pretože 10. februára poslal pán Lörinc všetkým 
poslancom okrem mňa a pani námestníčky a okrem pána primátora, poslal email, v 
ktorom poslal list KSK podpísaný predsedom Trnkom a Miroslavom Šatanom. Ak toto 
nie je oficiálna informácia, v rámci ktorého listu sa uvádza, že KSK ponúklo možnosť 
odkúpiť pozemok na Medickej za cenu znaleckého posudku, ak tento list nie je 
oficiálny, potom pán poslanec Lörinc posiela niečo, čo nie je pravda. A keď to tak nie 
je, tak potom tá ponuka tu je na stole, nič komplikujeme, ak schválime tu kúpnu cenu 
tak, ako navrhol pán poslanec Karaffa. Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Karabin.  

 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Kolegovia, keď to tak sledujem, vidím tu tlak 

lobistov, zamestnancov KSK a krajských poslancov proti starostom a mestským 
poslancom, Takto to vníma asi verejnosť. Viete kúpa pozemku KSK od mesta Košice za 
jedno euro mi pripadá ako návrh kraja, konkrétne jeho predsedu Trnku na kúpu 
železiarní sa jedno euro. Myšlienka hodná politika, ktorý nedorástol do svojej funkcie, 
či politika parkovacieho aktivistu. Parkovací aktivista vo funkcii predsedu a potom, 
prepáčte pán primátor, parkovací aktivista vo funkcii primátora. Citujem z dôvodovej 
správy. Následne poskytne pre mesto Košice, širokú verejnosť, nepeňažné benefity. 
Čiže do budúcnosti KSK poskytne až 18 hodín týždenne užívania. To je dve a pol 
hodiny denne. Keď si to rozmeníme na drobné a najlepšie od polnoci do pol tretej rána. 
Podmienka splnená. Dve a pol hodiny. To má byť kúpa, dohoda alebo projekt? Win, 
win? Pre koho, kolegovia?  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, koniec? Pán poslanec Rovinský, nech sa páči. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Takže, ku tomu brzdičovi by som sa rád vyjadril. Budem 

potrebovať trochu viacej času, lebo znova budem hovoriť o strategických dokumentoch, 
z ktorých by sme mali vychádzať a nie z toho, že niekto ukáže prstom na mape a povie, 
tu by sme to mali, mohli mať a druhí budú hovoriť, že berme, bo je to spolky zdarma. Ja 
s Rasťom Trnkom ešte stále som kamarát a tak isto aj s Jarom Polačekom. Rasťovi 
Trnkovi som jasne povedal, že niektoré jeho projekty nepodporím a držím to dodnes. To 
isté som povedal Jarovi Polačekovi a držím to dodnes. Čiže, ja nie som tu od toho, aby 
som podporoval kamarátov. Ja som tu od toho, aby som ochraňoval záujmy obyvateľov 
mesta Košice. Keď som bol na KVP, keď sa spisovala petícia proti zastavaniu 
Moskovskej, tak nebol som tam preto, že mám tam dajaký funduš, ani som tam nebol 
preto, že ja tam mám nejaký záujem a ani preto, aby som podporoval nejakého 
poslanca, ale preto, lebo som bol presvedčený o tom, že ten projekt tam nepatrí. To isté, 
keď som vystúpil proti výstavbe tenisovej haly na Popradskej v tom rozmere, ktorý bol 
proti územnému plánu ako základnému strategickému dokumentu a takisto som proti 
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tomu, aby na Popradskej sa urobil atletický štadión. A predsedovi KSK som jasne 
povedal, nemáme kde umiestniť parkovanie. Treba to dať niekde inde. A to isté platí aj 
pre toto tu. A teraz poviem. Dosť bolo takých projektov, ktoré sme niekde postavili 
s neviem akým svetlým úmyslom, aby nakoniec tvorili prekážku rozvoja tohoto mesta. 
Ja si vyprosím, aby, keď už, tak potom poprosím pán poslanec, keby dáku inú fajtu si 
vybral, nie čivavu, lebo na čivavu sa používal iný tento meter. Je zaujímavé, jak niektorí 
sme na seba chúlostiví, ale na druhých kľudne používame všelijaké prívlastky. Čo sa 
týka pána poslanca Horenského. Áno, bol tam nejaký pracovník... (pozn.: zaznel 
zvukový signál) ...ja prosím navýšiť o tri minúty, už potom budem ticho. Bol tam 
nejaký pracovník kraja a bol tam nejaký hokejista. Nie je moja povinnosť poznať 
každého ligového hráča Košíc alebo aj reprezentácie a adorovať ho. Nie. On tam bola 
ako zamestnanec, bol tam, keby tam bol nejaký právnik, tak poviem nejaký právnik. 
Hej. A už keď ide o tie úspechy alebo neúspechy. Tak vždy keď idem dole po Triede 
SNP, tak sa dívam na tie stromy, ktoré mali byť vyrúbané a vďaka mne boli zachránené. 
V KSK bude posadených 635 stromov preto, lebo som neustúpil a trvám na tom a zdá 
sa mi ten počet malý. A ďalšie a ďalšie veci a nebudem sa tuná chváliť, hej, ja to 
nepotrebujem. Ale na druhej strane, aby o mne niekto povedal, že som búrač, tak to je 
blbosť. A poviem takú vec. Šatan povedal, že to musí byť len na Medickej alebo 
povedal, že taký projekt by pomohol mestu Košice. A ja som za, aby taký projekt 
v meste Košice bol, ale nie na Medickej. Som za obrovskú tenisovú halu pre, aby sa tam 
hrali obrovské medzinárodné turnaje, ale nie na Popradskej. A atletický štadión tiež nie 
tam, kde nepatrí. Uvedomme si, my sme stratili územie, ktoré bolo určené na šport 
a teraz to frcneme hocikde. A vydierame ľudí, že ty nie si za šport? Hej. Takže prosím, 
prestaňte. Ja som za šport, som za rozvoj tohto mesta, ale myslím si, že územný plán 
a plánovanie tohto mesta je pre nás najdôležitejšie. Musíme sa dívať na to, kde, čo, akú 
funkciu dáme, aby sme neurobili, neublížili tomuto mestu do budúcnosti. To je to isté, 
ako pri prepojení ČH a mestskej plavárne, kde som vystúpil s tým, aby prv bola urobená 
urbanisticko-architektonická súťaž, aby sme to územie nezabili. Takže ja sa na to dívam 
tak, vy sa možno dívate inač. Mier. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Lörinc má procedúru.  
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Bolo avizované, že obedňajšia prestávka sa presúva z 11:00 na 

11:30. Momentálne je 11:41. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Dvanásť.  
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Dvanásť. Dobre, tak o dvanástej. Beriem späť. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ale verím, že to stihneme do dvanástej. Pán poslanec Strojný. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Reagujem na pána poslanca Rovinského. Ak 

môžem, tak mám tu česť si tykať, tak poviem Laco. Laco, pán poslanec, ja si ťa vážim, 
naozaj si ťa vážim, nielen za každý jeden zachránený strom, ktorý si pomohol 
zachrániť, ale aj za množstvo, množstvo ďalších aktivít, ktoré si za roky v samospráve 
vykonal, ale za posledné dva roky ja, bohužiaľ, vidím aj inú stránku a to, že si proti 
NTC, si proti atletickému štadiónu na Popradskej, si proti prestrešeniu bazéna, si proti 
hale na Medickej a áno, vždy druhým dychom dodávaš, že nie si proti športu, len niekde 
inde. A ja som dodnes nikdy nepočul, že kde inde, len tu nie, tu nie, tu nie, tu nie. 
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Možno by stálo za to, aby sme si všetky 

tie projekty, ktoré kolega Strojný vymenoval, bod po bode rozobrali jedného dňa na 
takom väčšom fóre, aby tie argumenty počul, čo znamená, že byť proti a proti vlastne 
čomu. Ospravedlním sa za svoje slová, ktoré som adresoval kolegovi Lörincovi v čase, 
keď verejne na kameru ma nazval, že sa zabávam. Áno, sedel som vedľa zamestnankýň 
Magistrátu mesta Košice, nezabávali sme sa, opravovali sme návrh uznesenia. Ak toto 
ty považuješ za zábavu, tak OK. Pre mňa to zábava nebola. Ja sa tu ani dnes nezabávam. 
Myslím si, že sme tu na to, aby sme pracovali, ale samozrejme, niektorí a hlavne 
verejnosť, keď to sleduje, môže mať iný názor. Odznel jeden argument z úst pána 
predsedu, keď sme sa bavili o hale na Medickej ulici, že vlastne však sú iné mestá, ktoré 
majú záujem, postavte, dáme vám pozemok, príďte. Áno, ide zväčša o menšie okresné 
mestá, ktoré nemajú dostatočnú športovú infraštruktúru. My v Košiciach sme na tom 
inak a ja som toho názoru, že sme v stave, kedy by sme mali prehodnocovať, čo 
postavíme a kde postavíme, pretože každá výstavba so sebou spája aj nejaké negatívne 
externality. Aj napriek tomu, že sú tu určité výhrady, ja plne podporujem projekt 
výstavby hokejovej haly na Medickej ulici. Ja za to chcem aj zahlasovať, avšak ako 
poslanec mesta, mestského zastupiteľstva, ktorý má hájiť záujmy tohto mesta, nemôžem 
zahlasovať za taký návrh, kde to bude za jedno euro. Ak sme, ak kraj bol ochotný kúpiť 
pozemky pri Gelnici, ak je ochotný zaplatiť neúspešnému investorovi za projekt, prečo 
nie je ochotný nejakým spôsobom kompenzovať mestu Košice vlastne tú kúpnu cenu, či 
už zaplatiť kúpnu cenu alebo prebrať nejaké cesty. Na ostatnom rokovaní, kolegovia, vo 
februári, ak si dobre spomínate, v laviciach koloval návrh na uznesenie. Pani 
predkladateľka, tento návrh týkal sa ciest, opráv ciest a prevzatie nejakých ciest. Pani 
predkladateľka tento návrh stiahla, vôbec sa o ňom nejednalo, môžeme si myslieť o tom 
rôzne veci. Možnože to bol nejaký pokyn, prečo to tak urobiť musela, avšak žiadnu 
protihodnotu okrem toho eura za meter štvorcový my nedostaneme, nemáme ani 
poplatok za rozvoj, nemáme ani, ani prisľúbené opravy komunikácií v danej lokalite, 
nemáme ani prisľúbené, že sa prevezmú cesty a pán predseda mi povedal včera, že on 
nezoberie cesty. Máme si zobrať pán primátor 20 mil. Eur tak, ako si zobral kraj, tak si 
máme zobrať aj my. Dokončím návrh na uznesenie, lebo je upravený. Čiže návrh na 
uznesenie k bodu číslo 46. Ide o pozmeňujúci návrh. Mení text uznesenia celkovú 
kúpnu cenu 4.522 Eur nahrádza za celkovú kúpnu cenu 794.470 Eur a 4 centy a zároveň 
vypúšťa text za kúpnu cenu 1 Eur za meter štvorcový. Koniec návrhu.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Strojný a následne pani poslankyňa 

Slivenská. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Nechcel som vôbec rozoberať túto, túto debatu 

s porovnaním Turzova, ale musím. Musím pán poslanec Karaffa, pochop prosím ťa, že 
úplne miešaš hrušky a jablká, ale absolútne. Pokiaľ viem, kraj kupoval Turzo od 
súkromníka. Tak? Áno? Tak asi súkromník mu nemôže dať osobitný zreteľ za jedno 
euro. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Prečo by nemohol? 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Súkromník predá pôdu obci a tuná ideme 

prevádzať niečo medzi dvoma samosprávami. To je veľký rozdiel, obrovský.  
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p. Polaček, primátor mesta: Ak tomu súkromníkovi záleží na rozvoji Turzovky, tak to vie dať 
aj zadarmo. Pani poslankyňa Slivenská.  

 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Pán poslanec Karaffa, ja len 

uvediem na pravú mieru, prečo som ten návrh pozmeňujúci nakoniec nepredkladala. 
Dôvodom bolo to, že komunikácia prebehla následne taká, že cesty budú riešené 
koncepčne, to znamená, v jednom bode, v jednom materiáli a nebudeme sa tu čiastkovo 
naťahovať na tento pozemok, za túto cestu, táto cesta za tento pozemok. Tak ako bolo 
predkladané, toto, tento návrh uznesenia dnes v predchádzajúcich bodoch, ku ktorému 
som sa vyjadrila. Ja aj som povedala, tento návrh nebol zlý, ale nebol podľa môjho 
názoru dopracovaný, čo som si aj následne potvrdila, nakoľko sa na podkladoch stále 
pracuje, a preto vítam túto iniciatívu a áno myslím si, že zámerom každého jedného kto 
tu sedí je, aby cesty boli opravené. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pani poslankyňa. Pán poslanec Rusnák, nech sa páči. 
 
p. Rusnák, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážené kolegyne, 

kolegovia, odznelo tu veľa racionálnych a dobrých pripomienok, ale aj veľa vecí, ktoré 
s meritom tohto bodu nemajú nič spoločné a boli, myslím si, že mimo tohto. Mali byť 
mimo toho a sú mimo misu a mimo tohto zastupiteľstva. Dovolím si predniesť návrh na 
uznesenie, ktorý je ďalším v poradí od toho návrhu, ktorý predniesol pán predseda 
majetkovej komisie, sa líši iba v jednej jedinej veci a to parcelu č. 1871/6 znižuje z 
3044 m² na 1222 m². A je to výmera, ktorá je výmerou iba pod samotným objektom 
štadióna a parkoviskom, teda. Čiže, dovolím si predniesť návrh: Mestské zastupiteľstvo 
v Košiciach v súlade s para... A ešte jednu vec na margo pána kolegu poslanca 
Rovinského k tej Popradskej. Pán poslanec, čo tam teraz je? Je tam asi futbalové ihrisko 
a atletický ovál. No. Na jeho vylepšení chce kraj, že ho chce kraj vylepšiť? Tak aj toto 
ideme zamedziť? Ďakujem. Čiže prednesiem návrh na uznesenie. Mestské 
zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e) zákona číslo 138/1991 
zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov a) schvaľuje prevod nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve mesta Košice pozemkov registra CKN v katastrálnom území 
Terasa parcelné číslo 1871/49. ostatná plocha s výmerou 723 m² parcelné číslo 1871/50, 
ostatná plocha s výmerou 755 m² a časť parcely číslo 1871/6 ostatná plocha s výmerou 
1222 m² v rozsahu podľa grafickej situácie, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia, 
evidovaných na LV číslo 16220 pre Košický samosprávny kraj so sídlom Námestie 
maratónu mieru 104266, Košice, IČO 35541016 za kúpnu cenu 165,73 Eur za meter 
štvorcový, za celkovú kúpnu cenu 447.471 Eur za účelom výstavby tréningovej 
hokejovej haly z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je rozvoj športu a 
charakter stavby, ktorá bude slúžiť pre potreby výchovnovzdelávacieho procesu pre 
budúcich športovcov a pre obyvateľov mesta Košice a za podmienok, že Košický 
samosprávny kraj parkovacie miesta vybudované v súvislosti s výstavbou tejto haly 
poskytne mimo prevádzkovej doby haly bezodkladne na využívanie verejnosti za 
podmienok dohodnutých s mestom Košice. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, poprosím vás doručiť tento návrh nielen návrhovej 

komisie, ale aj na predsednícky stôl. 
 
p. Rusnák, poslanec MZ: Mám ho iba jedno. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Prosím, urobte kópiu. Je tam technický problém, bude treba si ho 
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odkomunikovať. Pán poslanec Djordjevič má procedurálny návrh. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Áno, mám pripravený návrh, len kolegu Lörinca upozorním, že 

kto je prihlásený, ale mám procedurálny návrh na ukončenie diskusie aj vzhľadom na 
ten obed, ktorý sme si dohodli na 12-stu, aj vzhľadom na to, že už bolo povedané 
takmer všetko. Čiže poprosím dať hlasovať.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 119 -  za: 21, proti: 1, zdržali sa: 9 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Diskusia je uzavretá a pokračujeme 

faktickými. Pán poslanec Rovinský a následne pán námestník. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Chcel by som jednu vec povedať a to je: 

podobne, ako sme veľmi chúlostiví na to, čo hovoríme my a teda čo hovoria o nás, 
menej čo hovoríme my, tak takisto hodnotíme druhých príspevky. Pán poslanec Rusnák 
sa vyjadril, že bolo tu povedaných veľa blbostí. Vychádzal so zásady, to čo hovorím ja, 
je múdrosť, to čo hovoria ostatní, je blbosť. A ono to nie je tak, je dobre počúvať 
napríklad aj poslanca Djordjeviča, lebo aj z neho sem tam aj múdrosť vypadne. 
Ďakujem. 

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

s faktickou.  
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec Rusnák, ďakujem 

za tento návrh. Predpokladám, že je odkomunikovaný aj na KSK. Chcem sa len opýtať, 
či máte odkomunikované, nakoľko ste uviedol, že v tomto pozemku, ktorý sa má 
nachádzať iba pod halou, či následne pri realizácii tohto projektu, tento projekt dodrží 
koeficient zelene. Na to vás chcem upozorniť, aby sme sa nedostali zrazu do problému, 
kolegovia, že odpredáme pozemok, že  odpredáme pozemok a nebude splnený pre 
stavebníka, ktorým bude KSK, koeficient zelene. Neviem, že áno, bohužiaľ, sme 
uzavreli diskusiu na múdrosť pána Djordjeviča, to znamená, že neviem, neviem na toto 
ja zareagovať. Ďakujem. Pán poslanec, poprosím, nevykrikujte. Pán poslanec Knap, 
nech sa páči. A neurážajte, podľa seba súdim teba. Asi tak ste sa teraz vyjadril. Pán 
poslanec Knap, nech sa páči. 

 
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja neprejdem do osobnej roviny, tak ako to 

urobil pán primátor. Nemám to vo zvyku. Keby ma trošku aj počúval, bolo by dobre. 
No, ťažko ma nazvať odporcom športu, keď hlasujem za športové projekty. Ono si to 
protirečí logicky. Ja tu dávam len do pozornosti to, na čo poukazujú občania. Hovoril 
som, že mesto Námestovo začalo vyberať projekt napríklad športovej haly v roku 2019. 
Tohto roku strihá pásku. Občania sa pýtajú, čo striháme my. Preto som hovoril o 
virtuálnej rovine. Verejné osvetlenie, mesto Sabinov rovnako 2019 poukázalo, že 
osvetlenie v meste nefunguje, tento mesiac strihá pásku na komplet výmene a 
rekonštrukcii osvetlenia vo svojom mestečku. Čo striháme my, pýtajú sa občania. 
Nielen vás, aj nás. Je to vzájomné. Takže čo som urobil pre šport, pre Košice alebo 
južania? Tak poviem hneď príklad z roku 2019, keď mesto Košice odskočilo od 
projektu Zober loptu a nie drogy, tak z poslaneckých platov som zaplatil koniec 
florbalového turnaja pre všetky základné školy v meste Košice, pretože nemali peniaze 
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organizátori na to, aby mohli vôbec dokončiť finálovú sériu po šiestich mesiacoch, aby 
deti neboli vyhodené na ulicu na konci turnaja. Takže ja si vyprosím, aby niekto 
hovoril, či mám alebo nemám rád šport, ktorému sa dodnes venujem. Možno aj pán 
primátor trošku počúval a niektoré myšlienky si osvojil, ale nechcem ísť do osobnej 
roviny. Sú to legitímne otázky, ktoré sa občania pýtajú a my máme na nich odpovedať. 
A keď hovoríme o reštarte v printovej podobe, ja s vami súhlasím a som veľký fanúšik, 
ak sa to podarí, ale podobný materiál v printovej podobe som dostal aj pri výstavbe 
karanténnej stanice na Jarmočnej pred psz, že za 2 týždne bude hotová, ale dostal som 
v printovej podobe. A v súčasnosti len túlavý pes beží okolo tejto nedokončenej stanice 
a nechcem, aby to dopadlo tak isto. Chcem, aby to bol výsledok, čo sa pýtajú aj ostatní. 
To nič nie je nenormálne na tom, aby bol výsledok po skončení volebného obdobia. 
Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník, nech sa páči. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Tam nebolo povedané, že bez 

faktických. Ja si nepamätám, že by pán poslanec Djordjevič to povedal. Pán primátor, 
rozhodnite, či mám slovo alebo nie. Ale prepáčte, ale nie vy predsedáte tomuto 
zasadnutiu. Pán primátor! 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Rozprava bola uzavretá, poprosím, aby vystúpil 

pán riaditeľ magistrátu, aby sa vyjadril za oddelenia odborné k návrhu na uznesenia 
pána poslanca Rusnáka, nakoľko uznesenie sa javí ako nevykonateľné a chce vás o tom 
informovať, aby sme zbytočne sa nehádali a na seba nepozerali v zlom. Nie je to našim 
cieľom, ale mali by sme právo dodržať. Pán riaditeľ, máte slovo. 

 
p. Čop, riaditeľ MMK: Ďakujem. Napriek maximálnej snahe som bol upozornený vlastne z 

majetkového a právneho oddelenia, že bohužiaľ takýto návrh bude nevykonateľný, 
pretože vlastne delíme parcelou, ku ktorej nemáme geometrický plán... áno, ale potom 
musíme začať celý proces odznova, čiže stratíme čas. Najprv musí byť geometrický 
plán, musí byť presne uvedený osobitný zreteľ, dôvod osobitného zreteľu, keďže ho tam 
takto nemáme uvedený, je tento návrh nevykonateľný. Mrzí ma to, ale tak, ako je to 
pripravené je to nevykonateľné. Druhá otázka je, a to som sa pýtal, je, že ten zámer, 
respektíve ten pozemok s tou zeleňou bol v rámci toho zámeru a preto v takom rozsahu, 
lebo realizovaná stavba musí spĺňať určitý podiel zelene, ak sa vzdáme vlastne tejto 
zelene, tak vlastne nebudeme spĺňať kritéria, za ktorých bola tá stavba schválená. Čiže 
preto, preto nemôžeme len orezať pozemok pod samotnou stavbou, áno. To je môj 
názor, ale to zatiaľ berte, tak že treba to konzultovať aj s ÚHA a preto bol takto 
schvaľovaný, schvaľovaný ten zámer. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rusnák, máte možnosť, verím, že všetci tu priznajú, 

aby ste sa vyjadril, ak teda súhlasíte stiahnuť, alebo proste potrebovali sme vám túto 
informáciu doručiť. Bolo by vhodné... (pozn.: hlas v pozadí – chcem, aby sa hlasovalo) 
V poriadku. Ďakujem pekne. Je rozprava uzavretá. To je procedúra? Aha, pardon, 
pardon. Nech sa páči, pán poslanec. 

 
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem. Vážený pán primátor, v zmysle rokovacieho poriadku, 

prosím na poradu poslaneckých klubov 5 minút pred hlasovaním. Poradu. Ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne myslím si, že to je zmysluplné urobme si 
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trojminútovú možno prestávku. Ani neodchádzajte zo sály, nech to vieme uzavrieť 
a následne môžete ísť na obed a urobíme zároveň aj technickú prestávku z dôvodu 
pandemických opatrení. Poprosím predsedov klubov, aby prišli tu k predsedníckeho 
stola. Ďakujem pekne. 

- - - prestávka - - - 
 
p. Polaček, primátor mesta: Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, prosím, usaďte sa 

na svoje rokovacie miesta, budeme pokračovať. Sme v bode číslo 46, kde sme predložili 
materiál prevod pozemkov v katastrálnom území Terasa pre Košický samosprávny kraj 
na výstavbu tréningovej hokejovej haly na Medickej ulici z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. Prosím, usaďme sa. Sme tesne pred hlasovaním. Chcem vás len upozorniť, že 
na toto uznesenie je potrebné, potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov, 
nakoľko sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa, to znamená, treba minimálne 25 
poslancov. Kluby sa poradili, informovali sme vás o tom, ktoré uznesenia sú v poriadku, 
a ktoré nie. Nech sa páči, návrhová komisia. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem pekne za slovo. Obdržali sme 

2 návrhy, jeden od pána poslanca Karaffu, ktorý prišiel prvý a potom od pána poslanca 
Rusnáka. Obidva sú charakterizované ako pozmeňujúce. Takže prvý návrh pána 
poslanca Karaffu: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi mení text uznesenia na celkovú kúpnu cenu 4.522 Eur nahrádza za celkovú 
kúpnu cenu 794.470,04 Eur a zároveň vypúšťa text za kúpnu cenu jedno euro za meter 
štvorcový.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujeme za návrh pána poslanca Karaffu. Nech sa 

páči. 
 
Hlasovanie č. 120 -  za: 19, proti: 1, zdržali sa: 14 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol. Nebude tam desať. Nikto nehlási. Nech 

sa páči. Pokračujete návrhová komisia. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh číslo dva. Budem ho čítať celý: 

„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s § 9 ods. 8 písm. e) zákona 138 v roku 
1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov po A) schvaľuje prevod 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice, pozemkov registra CKN v 
katastrálnom území Terasa, parcela číslo 1871/49 ostatná plocha s výmerou 723 m², 
parcela číslo 1871/50 ostatná plocha s výmerou 755 m², časť parcely číslo 1871/6 
ostatná plocha s výmerou 1222 m² v rozsahu podľa grafickej situácie, ktorá tvorí prílohu 
tohto uznesenia evidovaných na LV číslo 16220 pre Košický samosprávny kraj so 
sídlom Námestie Maratóna mieru 104266, Košice, IČO: 35541016 za kúpnu cenu 
165,73 Eur za meter štvorcový, to znamená, za celkovú kúpnu cenu 447.471 Eur za 
účelom výstavby tréningovej haly z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorými je 
rozvoj športu a charakter stavby, ktorá bude slúžiť pre potreby výchovnovzdelávacieho 
procesu pre budúcich športovcov a pre obyvateľov mesta Košice za podmienok, že 
Košický samosprávny kraj vybuduje parkovací, parkovacie miesta vybudované v 
súvislosti s výstavbou tejto haly poskytne mimo prevádzkovej doby haly bezodplatne na 
využívanie verejnosti za podmienok dohodnutých s mestom Košice.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte.  
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Hlasovanie č. 121 -  za: 22, proti: 2, zdržali sa: 10 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrhová komisia prosím, pokračujte.  
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže pôvodný návrh, zatiaľ bol 

schválený iba ten prvý pozmeňujúci. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Bol. Pokračujete ďalej návrhová komisia, na tieto uznesenia je 

potrebná trojpätinová väčšina, teda minimálne 25 poslancov. Návrh mení celé 
uznesenie. Pokračujete návrhová komisia tretím pôvodným návrhom.  

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: V rokovacom poriadku je to trošku inak. 

Ak dovolíte, po uvedení návrhu uznesení predsedajúci prikročí k riadeniu hlasovania a 
to sa hovorí v bode 4, ak sú k bodu rokovania doručené pozmeňujúce návrhy, dáva sa 
hlasovať najprv o týchto návrhoch v poradí, v akom boli doručené. Ak bol schválený 
návrh, ktorý sa vylučuje, ostatné návrhy už sa nehlasuje. V prípade pochybností 
rozhoduje miestne, mestské zastupiteľstvo. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, nie je o čom diskutovať. Musíte dať tak, či tak, 

hlasovať o pôvodnom návrhu. Buď bude platný so zmenami alebo nie, to už rozhodnú 
právnici, ale je potrebné hlasovať o celkovom uznesení. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Áno, takže pôvodný návrh: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s § 9 ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje prevod nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve mesta Košice pozemkov registra CKN v katastrálnom území Terasa podľa 
predloženého návrhu z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Košický samosprávny 
kraj.“ Koniec návrhu.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Všetkým je jasné, o čom hlasujeme? Nech sa páči, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 122 -  Zmätočné hlasovanie  
 
p. Polaček, primátor mesta: Stop, stop, Stop! Zastavte, zastavte, nič, nič. Dobre. Dovoľte 

prosím, aby som vám vysvetlil zádrhel. Čiže prvé hlasovanie, ktoré bolo hlasovanie 
pána poslanca Karaffu v rámci zmeny pôvodného prešlo, to znamená, hlasujeme v 
závere o pôvodnom s touto zmenou. Teda nehlasujeme tak, ako to niekto vykríkol za 
jedno euro, ale hlasujeme o pôvodnom s touto zmenou teda za cenu, ktorú navrhol pán 
poslanec Karaffa. Takto to vyzerá, to posledné a je potrebné 3 pätiny, sám teda, toto 
sme si mali vysvetliť, lebo je to trošku také nezvyčajné. Bolo zmätočné, asi sa vieme 
zhodnúť. Ešte raz to skúsim vysvetliť. Mali sme tu prvý pozmeňujúci návrh pána 
poslanca Karaffu, prešiel. Ten hovorí o tom, že sa pozemok predáva za sumu v hodnote 
znaleckého posudku, ale je to len zmena, to znamená, my musíme hlasovať o pôvodnou 
s prijatou zmenou a tam už nám treba nie nadpolovičnú väčšinu prítomných, ale 3 
pätiny všetkých teda 20, minimálne 25 poslancov. Hlasujeme o poslednom, pretože 
musíme ten trojpätinový zámer schváliť. Návrhová komisia sa ospravedlňuje 
jednoducho. Je to naozaj nezvyčajné, nezvyčajný stav, ktorý nie je úplne bežný a teda 
návrhová komisia rozhodne a myslím si, že je potrebné hlasovať o pôvodnom znení k 
zmene, ktorá prešla. Niektorí nehlasovali a myslím si, že bolo zmätočné, keď som sa 
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vás spýtal, či vieme o čom hlasujeme. Ujednotili sme sa na tom, že hlasujeme o jednom 
eure za meter štvorcový, čo nebola pravda. Myslím si, že všetci to počuli a určite to 
mohlo ovplyvniť hlasovanie. Ďakujem pekne. Poprosím návrhovú komisiu, aby vyriekla 
ortieľ, ale myslíme si aj po porade s právnym oddelením, že takto by sme mali urobiť 
opravu celého tohto.  

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Keď to môžem zrekapitulovať... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Poprosím, aby sa všetci ukľudnili, počúvali sme sa navzájom, 

vtedy bude menej napätia a lepšia diskusia.  
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Prvé hlasovanie bolo o návrhu pána 

poslanca Karaffu, keďže tento návrh bol pozmeňujúci, nepotreboval 25 hlasov, čiže 
prešiel. Ten ďalší, pána poslanca Rusnáka, keby sme boli schválili, tak už o pôvodnom 
nehlasujeme, to znamená, že to bol celkový návrh, ten ale nedostal takú podporu. Čiže 
musíme hlasovať ešte o pôvodnom a ak ten prejde, bude doňho zapracovaný 
pozmeňujúci návrh. To znamená, že sa zmení cena. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Áno, o tomto hovoríme. Áno, čiže pôvodný návrh, ktorý 

predložilo mesto s už návrhom pána poslanca Karaffu, ktorý bol prijatý. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Áno, tak. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, ale už teraz nám 

treba tri pätiny.  
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Tak. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Poprosím návrhovú komisiu. Verím, že už všetci rozumieme. 

Ideme hlasovať o pôvodnom návrhu, kde je potrebná trojpätinová väčšina všetkých 
poslancov, teda minimálne 25. So zmenou, ktorá bola schválená prostredníctvom 
návrhu pána poslanca Karaffu. Nech sa páči, návrhová komisia uveďte tento materiál. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže pôvodný návrh k bodu číslo 46: 

„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138 
v roku 1991 Z. z. o majetku obci v znení neskorších predpisov schvaľuje prevod 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice pozemkov registra CKN v 
katastrálnom území Terasa, parcela číslo 1871/49 ostatná plocha s výmerou 723 m², 
parcela číslo 1871/50 ostatné plochy s výmerou 755 m², parcela číslo 1871/6 ostatná 
plocha s výmerou 3044 m² v zmysle predloženého návrhu z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa pre Košický samosprávny kraj so schválenou zmenou.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte.   
 
Hlasovanie č. 123 -  za: 21, proti: 1, zdržali sa: 10 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý nebol.  

Dámy a páni, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vyhlasujem hodinovú prestávku, 
teda do 13:20, 13:15 verím, že bude stačiť alebo 13:30. 13:30, nech sa páči. 

- - - prestávka - - - 
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Bod č. 47 
Prevod spoluvlastníckeho podielu pozemku parc. č. 1828 v k. ú. Furča pre vlastníka 
spoločnosť Boldy, s.r.o. (garáž na Clementisovej č. 3)  
 
p. Polaček, primátor mesta: Vážené pani poslankyne, páni poslanci budeme pokračovať 

bodom číslo 47. Dovoľte, aby som otvoril bod Prevod spoluvlastníckeho podielu 
pozemku parc. č. 1828 v katastrálnom území Furča pre vlastníka spoločnosť Boldy 
s.r.o.. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec Karaffa. 

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Kariet je zasunutých 28. Pán poslanec 

Rovinský sa rozpráva, pán poslanec Hlinka teraz tiež išiel. Ja len aby sa nestalo to, že 
keď je to prevod, tak tam treba 25 hlasov. Rozumieme sa?  

 
p. Polaček, primátor mesta: Toto nie je osobitný zreteľ. Mestská rada tento materiál 

prerokovala na svojom zasadnutí 19.04. a v tomto prípade nie je potrebná trojpätinová 
väčšina. Nech sa páči, ukončujem diskusiu a poprosím návrhovú komisiu. 

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

v súlade s § 9 a ods. 8 písm. a) zákona č. 138 z roku 1991 zbierky o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov, zákona Národnej rady číslo 182 z roku 1993 Zbierky o 
vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov schvaľuje 
prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo veľkosti 358/100000, parcely registra 
KN-C číslo 1828, zastavaná plocha nádvorie s výmerou 614 m², zapísané v LV číslo 
12538, prináležacieho k priestoru číslo 12 v dome ulica Clementisova číslo 3, súpisné 
číslo 721 k. u. Furča, zapísaného na LV číslo 11060 pre vlastníka Boldy, s.r.o. 
so sídlom Bielocerkevská 2, Košice, IČO 51545098 za kúpnu cenu 605 Eur.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne návrhovej komisii, nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 124 -  za: 20, proti: 0, zdržali sa: 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 48 
Prevod pozemkov pod garážami v k. ú. Stredné mesto pre spoločnosť ETERNITY, spol. 
s r.o. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 48 otváram materiál Prevod pozemkov pod garážami 

v katastrálnom území Stredné mesto pre spoločnosť Etermity, spoločnosť s r.o.. Nech sa 
páči, otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu. Pán námestník, nech sa páči. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Dámy a páni, niektorí poslanci avizovali, že 

sa v tejto bode chcú ozvať. Len minimálne ja sa chcem k tomuto bodu ozvať, nakoľko 
tento bod sme prerokovávali v roku 2018 v danom čase aj po intervencii pani 
poslankyne Blaškovičovej. Neprešiel a chcem sa poďakovať aj majetkovej komisii, že 
lepšie zhodnotila majetok mesta Košice a navýšila predajnú cenu z metra štvorcového 
zo 162 Eur na 350 Eur meter štvorcový, ktorý očividne protistrana prijala. Chcem sa 
teda poďakovať pánovi poslancovi Gregovi, pánovi poslancovi Andrejčákovi, Bačovi, 
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Berberichovi, pani poslankyni Gurbáľovej, Hlinkovi, Karabinovi, Kovačevičovej, 
Polačekovi, pánovi poslancovi Rusnákovi, Šaňovi, ako aj ostatným, ktorí tu už dneska 
nie sú v tomto pléne, že sme vtedy tento predaj neuskutočnili a dnes vieme za tento 
predaj získať viac ako dvojnásobnú cenu. Ďakujem veľmi pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prevod pozemkov registra C KN 
parcela číslo 337/2 zastavané plochy a nádvoria s výmerou a ďalším textom podľa 
predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 125 -  za: 22, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

- - - 
 
Bod č. 49 
Prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 808/5 a 808/6 v k. ú. Stredné 
mesto pre vlastníka NP č. 1 Alexandra Nagya (dvor Hlavná 55, Kováčska 16) 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 49 otváram bod Prevod spoluvlastníckeho 

podielu na pozemku parcelné číslo 808/5 a 808/6 v katastrálnom území Stredné mesto 
pre vlastníka Alexandra Nagya, Hlavná 55, Kováčska 15. Nech sa páči, otváram 
rozpravu k tomuto bodu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi po 1.) schvaľuje prevod spoluvlastníckeho 
podielu na pozemky vo veľkosti 556/10000, parcely KN-C číslo 808/5 a ďalej v zmysle 
predloženého návrhu, po 2.) ruší uznesenie MZ v Košiciach číslo 798 zo dňa 24. apríla 
2017 v zmysle predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 126 -  za: 22, proti: 0, zdržali sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento jeden, tento návrh bol prijatý. Ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 50 
Riešenie správy uzamkateľného kontajneroviska a okolitých pozemkov v lokalite 
Škultétyho ul. v Košiciach 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 50 otváram bod Riešenie správy 

uzamykateľného kontajneroviska a okolitých pozemkov v lokalite Škultétyho ulica 
v Košiciach. Nech sa páči, otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú 
komisiu. 
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p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje po a) odňatie nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu, po b) zverenie 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu, po c) 
zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice podľa predloženého 
návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 127 -  za: 25, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  

- - - 
 
Bod č. 51 
Prenájom časť pozemkov pre MČ Košice – Západ za účelom realizácie stavieb 
uzamykateľných kontajnerovísk v rámci projektu „Humanizácia a uzamknutie 
kontajnerovísk časť F“ v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 51 otváram materiál Prenájom časti pozemkov 

pre Mestskú časť Košice - Západ za účelom realizácie stavieb uzamykateľných 
kontajnerovísk v rámci projektu humanizácia uzamknutých kontajnerovísk časť F 
v katastrálnom území Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Nech sa páči, 
otváram rozpravu. Nech sa páči, pán poslanec Lörinc. 

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Chcem sa opýtať, keďže tu máme materiál, ktorý hovorí o tom, že 

prenajímame mestskej časti plochy na výstavbu uzamykateľných klietky, klietok. Dva 
roky od nástupu tohto vedenia sa pýtam na to, ako budeme riešiť odpad, hlavne s 
ohľadom či bude filozofia mesta klietky, polopodzemné kontajnery, potrubia alebo 
akékoľvek iné riešenie, lebo sa na to sťažujú každodenne naši občania. Došlo dokonca k 
zvýšeniu daní za odpad, kde sme viacerí hovorili, že je potrebné zvýšiť komfort pre 
našich ľudí, ak majú platiť niečo viac v Košiciach a dva roky počúvam, že je nutné túto 
tému riešiť systematicky a je potrebné mať koncepciu. Tak som čakal na koncepciu 
odpadového hospodárstva a bol som na tej prednáške, ktorú mesto organizovalo. 
Koncepcia je dobrá, ale koncepcia mi nedala odpoveď na moje otázky. Čiže rád by som 
počul odpoveď na otázku. Ako sa mám ako starosta v tomto meste zachovať, ak som 
dennodenne bombardovaný občanmi, nech riešim odpadové hospodárstvo a odpadové 
hospodárstvo je kompetencia mesta Košice a mesto vyberá poplatky. Mám teda žiadať 
tak isto, že budeme budovať klietky alebo mám kupovať polopodzemné kontajnery? Čo 
mám, prosím, robiť? Ďakujem 

 
p. Polaček, primátor mesta: Určite by som netorpédoval niektoré uznesenia a keď niektoré 

veci naozaj myslíte úprimne, si fakt kladiem otázku, pán poslanec, ale nie len na vás, ale 
na ďalších asi siedmich, by sme mohli ten hokejový štadión v Košiciach mať od KSK. 
Neviem, prečo ste vytiahli kartu, prečo ste tak strašne za šport, že ste to museli urobiť. 
A istým spôsobom to sú aj odpovede na tento materiál, že niekedy viac politikárčime, 
ako robíme dobré veci. Pán riaditeľ, skúste odpovedať pánovi poslancovi. 

 
p. Čop, riaditeľ MMK: V tomto prípade sa jedná o lokality, kde umiestnenie polopodzemných 



63 

 

kontajnerovísk neprichádza z dôvodu sietí a umiestnenia do úvahy. Stále tuná prebieha 
proces prvej etapy vytipovania lokalít pre polopodzemné kontajneroviská a je to vlastne 
proces štyroch mestských časti v prvej etape s tým, že vlastne MČ KVP v tomto procese 
je. V každom prípade si musíme uvedomiť, že vlastne polopodzemné kontajneroviská 
sú tým najdrahším riešením, ktoré, ktoré budeme mať v rámci, v rámci nakladania 
s odpadmi. Áno, čiže jednak treba vyriešiť lokalitu, jednak treba vlastne vybudovať 
tieto zariadenia a vlastne je to vlastne vo fáze práve finalizovania tých vytipovaných 
lokalít v jednotlivých mestských častiach, ktoré by sa mali realizovať a kde je vlastne 
požiadavka z mestských časti, aby tieto, tieto polozapustené kontajneroviská boli. Tam 
si v každom prípade treba uvedomiť, že máme problém s pozemkami, s vytipovaním 
inžinierskych sietí, čo sa momentálne realizuje a do budúcnosti treba brať na vedomie, 
že aj nakladanie s odpadom z takýchto vlastne miest bude podstatne komplikovanejšie a 
náročnejšie ako dneska prebieha práve z týchto tisíc, tisíc litrových nádob, áno, ktoré 
máme k dispozícii. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickými pán poslanec Lörinc a pán poslanec 

Strojný.  
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán primátor, pre prácu sa nehnevajme, to sú 

vaše slová. Gratulujem, kopli ste si, zaradili ste sa na úroveň niektorých kolegov, ktorí 
to už zavesili na Facebook. Ste na úrovni tých istých populistov. Kopli ste si do 
Lörinca, super. Vyriešili sme niečo v prospech Košičanov. Pán riaditeľ, túto vetu už 
mám zo štyroch zastupiteľstiev od vás. Ja vám to aj zostrihám do videa. Na KVP máme 
vyriešené pozemky. Máme 20 lokality, kde sú čisté siete. Čakáme rok a pol na mesto 
Košice a ja sa túto otázku pýtam na každom zastupiteľstve preto, aby som vás mal 
nahratého. Čiže, prosím, vieme sa pohnúť v tejto téme? Ak mi poviete, že kontajnery 
popodzeme nie je dobré, pôjdem do klietok, ale nebrzdite ma, lebo momentálne sa 
neviem, ako rozhodnúť, lebo opakujem, odpad je kompetencia mesta, vy beriete 
poplatky a my to potrebujeme riešiť ako mestská časť. Máme čisté pozemky, 20 lokalít, 
zajtra môžem kopať.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Mrzí ma to, ale viete, ste za taký rozvoj tohto 

mesta, že ste proti rozpočtu, nezahlasujete, ste proti cestám, odídete minútu pred 
hlasovaním a tak strašne chcete štadióny, že jednoducho vytiahnete karty. Prosím, 
nehrajme sa na toto a buďme úprimní k sebe a pre prácu sa nehnevajme. Pán poslanec 
Karaffa má procedurálny. 

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Je tu len jeden návrh a to je návrh 

predkladateľa, iné návrhy nepadli, čiže neviem, o čom sa tu bavíme. Máme pred sebou 
ešte dosť bodov. Procedurálny návrh na uznesenie znie: ukončiť vlastne pri hlasovaní sa 
do rozpravy aj s faktickými poznámkami. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Budeme hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca 

Karaffu, ktorý pomaly ukončuje. Kto chce, nech sa prihlási a hlasujeme teraz o jeho 
návrhu. 

 
Hlasovanie č. 128 -  za: 13, proti: 7, zdržali sa: 7 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh neprešiel, pán poslanec, budeme ďalej diskutovať. 

Pán poslanec Strojný a pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 



64 

 

 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán primátor, chcem ťa naozaj veľmi pekne 

poprosiť, nezvaľuj vlastné chyby na toto zastupiteľstvo. To hlasovanie si pokašľal 
s prepáčením ty. Ty si zazmätkoval a celé hlasovanie bolo zmätočné. A keď bude 
hlasovanie zmätočné a ty to nezastavíš, tak ja vytiahnem kartu a tak sa zachovám pri 
akomkoľvek bode. Tak sa prosím ťa nevyhováraj, naozaj, ak tu chceme mať kľud. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, hlasujú poslanci a navrhuje návrhová komisia. 

Nech sa páči, pán poslanec Lörinc.  
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán primátor, mňa celkom bavia tieto 

vyjadrenia, lebo ďakujem, je to pre mňa česť, že si všímaš práve moje hlasovania. 
Myslím, že pri 41 poslancoch to nerobíš a hlasoval som proti rozpočtu presne tak, ako 
ty s Gibódom niekedy svojho času. Tí, ktorí si druhé volebné obdobie pamätáte. 
A pozrite, kde ste to dotiahli. Čiže, asi aj to je cesta niekedy. A poprosím, a poprosím, 
odpoveď na moju otázku, čo má mestská časť KVP robiť v odpadovom hospodárstve. 
Úprimne sa pýtam, povedzte mi, lebo čakal som na víziu a vo vízii to nie je. Tak chcem 
konať, prosím, nebrzdite rozvoj mestskej časti, odpovedzte mi.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán riaditeľ vám odpovedal. Pán poslanec Djordjevič pokračuje 

v diskusii. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Počkám. Stotožňujem sa s 

tým, čo hovoril pán poslanec Lörinc a to v kontexte a rozsahu, že a to sa opäť 
potvrdzujú len moje slová o lepších a horších kamarátoch starostoch, ale nechcem túto 
tému teraz otvárať. A dávam mu za pravdu. Postrehol som, že on túto tému riešil dva 
roky dozadu. Myslím, že hneď v úvode našich mandátov nebolo mu odpovedané, mám 
vedomosť, že aj na jazere boli žiadosti od mesta zamietnuté. To znamená, že čo sa deje 
teraz? Teraz je to západ? Tam vieme nájsť peniaze aj na borovicový háj, tam vieme 
teraz dať bez problémov súhlas, pričom podporujem tieto projekty. Veď predchádzajúci, 
kde bol Škultétyho a chvalabohu niektorí to zrejme nevedeli, ale to je môj projekt, kde 
vzniklo prvé uzamykateľné kontajnerovisko na území Mestskej časti Košice - Staré 
Mesto, ale ja chcem od vás, pán primátor, iba to, aby sme pristupovali jednotne ku 
všetkým. No a tu už len takto niečo... (pozn.: poslanec spustil nahrávku, kde hovorí p. 
poslanec Lörinc – 10. novembra 2018 volím číslo 10, Jaro Polaček a to hlavne 
z dôvodu, že Jaro... )  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Vrchota pokračuje vo 

svojom príspevku. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. V prvom rade chcem povedať. Asi 

to tak vyzerá, že po dvoch rokoch odkedy sme tieto kontajneroviská začali riešiť a 
prijali uznesenia na miestnom zastupiteľstve, aj schválili v minulom roku peniaze na 
tieto kontajneroviská, aj sme sa borili s problémami, s jednou petíciou, s nespočetným 
množstvom sťažností, tak som rád, že sa to konečne posunulo do mestského 
zastupiteľstva a chcem vás teda požiadať kolegovia, aby ste to podporili. Ďakujem 
veľmi pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani poslankyňa Kovačevičová. 
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p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Ja vítam tento materiál, že v podstate sme sa niekde takmer 
po troch rokoch posunuli. Zároveň chcem povedať, že to pre mňa iné veci veľkým 
sklamaním, pretože v určitých veciach mesto Košice zatiahlo ručnú brzdu a napríklad, 
to sa týka aj našej mestskej časti, pretože my sme niekoľkokrát dostali zamietavé 
stanovisko práve na uzamykateľné kontajneroviská v mestskej časti a keď ste si prečítali 
koncepciu odpadového hospodárstva, tak aj samotná garantka pani Bodíková práve to 
menuje, ako jedno z čiastočných riešení. Čiže ja sa pýtam a v podstate aj tá moja 
odpoveď k našim obyvateľom mestskej časti, kde mňa dennodenne bombardujú 
obyvatelia. Pani starostka, prečo ešte, keď ste nám sľubovali uzamykateľné 
kontajnerovisko, ktoré by riešilo aspoň aký-taký čiastočný problém, pretože máme 
nárazníkové zóny, kde to veľmi pomôže. Sme dva roky dostávali negatívne stanovisko 
mesta Košice a vidíme, že po dvoch rokoch sa ľady pohli, čiže mestská časť, ktorej 
blahoželám, mestská časť Západ už má kladné stanovisko a môže zlepšiť kvalitu 
bývania určite v danej lokalite, ktorých sa to týka. Tak isto ako mestská časť sme dostali 
negatívne stanovisko na polopodzemné kontajnerovisko, ktoré vychádzalo z platnej 
nejakej koncepcie schváleného uznesenia, kde mali byť pilotné projekty v určitých 
mestských častiach, všetko sme na základe daného nasledovali a nič netreba od mesta 
Košice, len jedno kladné stanovisko, ani peniaze, mali na projekt, schválenie miestnym 
zastupiteľstvom, vyjadrenie všetkých inžinierskych sietí, obyvateľov. Trebalo nám 
jeden obyčajný papier podpísaný mestom Košice. Tu na mieste chcem pán riaditeľ 
prehlásiť, že ešte v budúcnosti, ak mestská časť bude nejakým spôsobom blokovaná, ja 
osobne budem štrajkovať pred magistrátom, rozostavím stany a budem mobilizovať 
obyvateľov, ak mestská časť, ktorej nám budú stáť papiere pol roka na magistráte alebo 
nedajbože nebudeme môcť napĺňať ciele a priority schválené miestnym 
zastupiteľstvom, ktoré sú v súlade s prioritami aj mesta Košice, ktoré vychádzajú z tejto 
strate, stratégie. Takže som rada, že aspoň v mestskej časti Západ sa podarilo a my 
budeme nasledovať a chcem vidieť to stanovisko, ktoré bude negatívne. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, pán riaditeľ požiadal o slovo, 

aby vám dovysvetľoval to, čo ešte potrebuje vysvetliť, aby sme si rozumeli. Nech sa 
páči, pán riaditeľ. 

 
p. Čop, riaditeľ MMK: Pani starostka, musím reagovať na vlastne vašu, vašu sťažnosť, že sme 

nepovolili jedno polozapustené kontajnerovisko. Bohužiaľ, poviem rovno, keď príde 
takáto žiadosť, budeme to musieť znova zamietnuť tak, ako som musel takéto žiadosti 
zamietnuť aj iným mestským častiam, pretože z ekonomického hľadiska vybudovať 
jedno polozapustené kontajnerovisko je luxus, ktorý si mesto nemôže dovoliť. Z 
ekonomického hľadiska musíme vybudovať celú sieť polozapustených kontajnerovísk, 
aby malo zmysel zvážať takýmto spôsobom odpad. Čiže, robiť nejaké pilotné projekty 
musí mať aj ekonomický zmysel. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič, faktická, nech sa páči. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Faktická na poslankyňu 

Kovačevičovú, keďže som sa vtedy prihlásil, takže aby bolo jasné aj z môjho 
predošlého vstupu, že ja budem hlasovať za, nakoľko je to správna iniciatíva a vás pán 
primátor a vedenie mesta, tak isto pán riaditeľ magistrátu prosím aj v mene obyvateľov 
mestskej časti Nad jazerom a takisto aj sídliska KVP, aby ste mali jednotný prístup. 
Ďakujem pekne.  
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p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník, nech sa páči. Kovačevičová, nech sa páči, pani 
poslankyňa.  

 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Nadviažem na pána riaditeľa, keď 

hovorí o nejakých, nejakej ekonomickej. Tu u polopodzemného kontajneroviska by 
náklady znášala mestská časť a predsa, keď tvorím nejakú koncepciu, nejaký strategický 
materiál, tak chcem vidieť predsa, ako sa mi to správa, keď to implementujem vôbec, 
aké správanie obyvateľov, či vôbec to z hľadiska budúcnosti bude mať nijaký význam, 
bude to mať prínos. My dobre vieme, že v starých sídliskových lokalitách nie je možné 
na samotnú inštaláciu v podstate všade realizovať polopodzemné kontajneroviská, ale to 
bolo len jedno, ale sa bavíme o uzamykateľných kontajneroviskách a momentálne je 
bod humanizácia  uzamykateľné kontajneroviská, ktoré by sme veľmi radi postavili z 
financií mestskej časti, rozpočtu mestskej časti, na čo máme aj mandát zastupiteľstva. 
Čiže ja sa pýtam, či z hľadiska budúcnosti mestská časť, už som sa to pýtala aj na 
konferencii, na telekonferencii, ktorú sme mali, že či nám dáte kladné stanovisko v 
rámci mestskej časti. Len toľko. No klietky nám zamietli.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný a potom ešte pán riaditeľ dovysvetľuje, aby 

bolo všetkým jasné a zrejmé. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Súhlasím s pani starostkou, mojou 

predrečníčkou. Má vo veľa veciach pravdu a chcel by som vám vysvetliť jednu vec. 
Áno, je ekonomicky a finančne výhodné a rozumné urobiť sieť. To samozrejme áno, ale 
povedať, že urobiť niekde pilot je blbosť, to nie je pravda. Lebo to jedno polopodzemné 
kontajnerovisko má kapacitu päťtisíc litrov. Jeden obyčajný kontajner tisícsto. Čiže, to 
auto tam nebude musieť ísť tak často, akoby muselo ísť, aby vyprázdňovalo bežné 
kontajnerovisko. To znamená, že nejaký ekonomický zmysel to bude mať vždy, ale tam 
predsa to nerobíme vždy len o peniazoch. Celý tento projekt nie je len o tom, aby to 
bolo lacnejšie. Ale verím to, že je to o tom, aby sme zlepšili prostredie našim 
obyvateľom. Tak potom sa pozerajme stále len na peniaze, dajme dane na úplne nízko, 
povieme, že nebude nič.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa, niečo k tomuto? Ale pán riaditeľ vystúpi, 

aby vysvetlil to, čo nie je vysvetlené.  
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ja by som rád reagoval na kolegu Strojného. Nesúhlasím s ním 

trochu ohľadom tých pilotov, lebo v podstate na bežný zber odpadu z kontajnerov slúžia 
iné typy vozidiel ako na tie, ktoré vlastne sú polopodzemné alebo podzemné. Na to musí 
prísť auto s ramenom a pokiaľ by tie piloty boli, že jeden na jazere, jeden na Terase a 
kade tade, tak tie prestoje sú proste, no, ako toto, toto nie je ekonomické, ale prikláňam 
sa k názoru, však minulý rok som za to ctené vedenie kritizoval, že nám tieto veci stoja. 
Prikláňam sa k názoru, ježišmária, už je ich tam päť. Prikláňam sa k názoru, že by bolo 
dobré, aby sme sa v tejto veci proste pohli, aby aj tí starostovia, lebo skutočne aj mne 
chodia rôzne maily a požiadavky na, na tú čistotu. My tým ľuďom stále len povieme, 
tak žiaľ, ako mesto hľadá koncepciu. No, a je to, je to taká situácia, ktorá, no my všetci 
pôsobíme, aj tí starostovia pôsobia potom ako neschopní vrátane vedenia mesta, že v 
tejto veci sa proste nevie za dva, tri roky rozhodnúť. Čiže je to podľa mňa veľmi vážny 
problém, ľudia to veľmi vnímajú a mali by sme sa v tejto veci pohnúť, lebo už včera 
bolo neskoro. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Dovoľte skôr, ako už všetky faktické použijete, 
nech vystúpi pán riaditeľ. Možnože nejaká faktická tým zmizne. Lebo sa točíme 
dookola, nech vám dovysvetľuje, čo možnože tu ešte uniká. Nech sa páči, pán riaditeľ. 

 
p. Čop, riaditeľ MMK: Ďakujem. Ja len chcem povedať, že pilotných projektov máme na 

území mesta 4, ak sa nemýlim. Áno, čiže máme presne zmapované, aké sú náklady, aké 
sú zvyklosti občanov, ako intenzívne treba dané lokality vyprázdňovať. Zároveň sme sa 
poučili z toho, že vlastne použité kontajnery, ktoré sú tam použité, nie sú najideálnejšie, 
pretože naši spoluobčania našli spôsob, ako sa dostať aj do týchto kontajnerov. Preto 
vlastne to technické riešenie dneska je postavené už inakšie tak, ako pripravujeme a na 
základe týchto pilotných projektov sa nám potvrdilo, že má zmysel, ak sa máme do 
tohto systému pustiť, ktorý je drahší, drahší ako bežný, poviem to klietkový zber, je to 
takto povieme alebo zber v rámci štandardných 1000 litrových kuka nádob, tak musí to 
byť vybudovaná sieť takýchto zberných miest. Pretože aj vzdialenosti medzi 
jednotlivými miestami, kde to občania budú nosiť, sú na väčšiu vzdialenosť a musíme 
viacej s tými občanmi aj pracovať, aby sme ich motivovali vlastne nosiť to na tieto 
zberné miesta. Zároveň a to je vlastne táto otázka, na ktorú padlo... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Prosím, prosím, trošku kľud v rokovacej miestnosti. 
 
p. Čop, riaditeľ MMK: Prečo, prečo sú vybrané tieto vlastne miesta pre tú humanizáciu toho 

zberu, lebo je to výsledkom tej analýzy, ktorú sme si spravili v mestskej časti, v týchto 
daných lokalitách. Ani do budúcnosti nebude možné umiestniť polozapustené 
kontajneroviská, preto sme pristúpili k takémuto riešeniu. Ale zároveň budem to 
opakovať a upozorňovať na podstatnú skutočnosť tak, ako na jednej strane hovoríte, že 
občania žiadajú, aby boli kontajneroviská uzamykateľné, je tuná zároveň veľká skupina 
občanov, ktorá požaduje, aby kontajneroviská uzamykateľané neboli a mohli odovzdať 
odpad alebo vhodiť odpad do najbližších nádob, ktoré majú k dispozícii, pretože riešime 
potom situácie, keď občan sa nevie dostať do kontajneroviska a výsledok je taký, že to 
zostáva pred samotným kontajneroviskom. Takže tento názor tuná bude vždycky 
dvojaký. A zároveň si dovolím poukázať a to aj padlo v rámci tej diskusie, že vlastne pri 
porovnaní s Bratislavou, keďže sme túto záležitosť rozoberali to súvisí aj s iným 
systémom poplatkov, ktorý u nás je nastavený tak, že platí občan a občan vlastne za 
svoj poplatok si kupuje právo odhodiť komunálny odpad kdekoľvek na území miest, 
mesta na miesto, ktoré je na to vyčlenené. Legislatíva v Bratislave je inak nastavená. 
Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota. Procedurálny návrh. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že táto diskusia by mala byť 

samostatný bod. Teraz by sme sa mali vrátiť naspäť k tomu konkrétnemu materiálu, 
ktorý máme a to je schválenie prenájmu časti pozemkov, takže dávam návrh na 
ukončenie diskusie vrátane možnosti prihlasovať sa s faktickými. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 129 -  za: 17, proti: 3, zdržali sa: 7 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Ja len pripomínam, že k téme 

odpadového hospodárstva bola urobená online diskusia. My sa nebránime, ak bude 
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záujem, urobíme aj druhú. Pretože je to téma naozaj nekonečná a má zmysel si ju v tom 
online prostredí medzi sebou vyrozprávať a dostať odpovede na to, ktoré jednoducho je 
potrebné vedieť, čiže ak bude záujem, som pripravený vám takúto online diskusiu opäť 
zopakovať na tému aj samotnej koncepcie odpadového hospodárstva. Pán poslanec 
Blanár, pán poslanec Lörinc, pán poslanec Gibóda, faktická. 

 
p. Blanár, poslanec MZ: Faktická poznámka.  Ďakujem za slovo. Ja by som chcel len 

poukázať na to, že určité projekty s podzemnými kontajneroviskami už máme 
minimálne 5 rokov. U nás na Juhu, na Oštepovej je 5 rokov funkčné podzemné 
kontajnerovisko ako pilotný projekt spoločnosti Kosit. Takže ak na základe tohto 
pilotného projektu, ak sú negatívne skúsenosti, treba ich povedať, že od tohto projektu 
odchádzame. Ak sú pozitívne, treba povedať, že budeme pokračovať takto ďalej, ale my 
už dva a pol roka o tom rozprávame a nie sme schopní vyhodnotiť päťročný funkčný 
projekt spoločnosti, ktorá to realizuje. Na vysypávanie takéhoto podzemného 
kontajneroviska sú potrebné, áno, autá s rukou. Kosit ich má. Čiže, áno, je potrebné 
vybudovať sieť, v tomto súhlasím, ale prečo dva a pol roka nepovieme ani áno, ani nie. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Myslím, že na toto pán riaditeľ pred chvíľkou odpovedal. Pán 

poslanec Lörinc.  
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Aby som objasnil situáciu. Lebo v 2017 som 

robil petíciu, vďaka ktorej vznikli aj pilotné projekty a máme stále platné uznesenie o 
tom, že sa tým má mesto zaoberať, ktoré sa nevykonáva, aby som vysvetlil možno aj 
pánovi poslancovi Karaffovi, že my máme vytipovaných 20 lokalít, kde mám čisté siete, 
všetkých 14 majiteľov inžinierskych sietí sa vyjadrilo, môžeme začať zajtra stavať, 
preberali sme to so zvozovou spoločnosťou, došlo k meraniu dochádzkovej 
vzdialenosti. Kosit povedal, že nie je problém. Dokonca povedali, že dali ponuku mestu 
Košice na sto kontajnerov, ktoré Kosit zaplatí v apríli a odvtedy nemám informáciu od 
mesta. Čiže ja teraz neviem, či mám čakať na to, že mesto sa s Kositom dohodne, alebo 
mám povedať, že idem budovať klietky. A túto otázku, možno sa niektorí smejete, sa 
pýtam na komisiách, pýtam sa na virtuálnych stretnutiach, ktoré máme a pýtam sa aj na 
zastupiteľstvách a doteraz som nedostal odpoveď, čo mám teda robiť, ktorým smerom 
sa vybrať. Čiže sa pýtam ešte raz, mám budovať klietky alebo čakať, že sa dohodnete 
s tou ponukou s firmou Kosit. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Tak ešte raz pán riaditeľ to skúsi vysvetliť pre tých, ktorí majú 

potrebu nás nepočúvať alebo nehľadajú odpovede. Nech sa páči, pán riaditeľ. 
 
p. Čop, riaditeľ MMK: Áno, tak ako tuná pán starosta povedal, 20 je schválených, 25 je 

nastavený projekt pre mestskú časť. Áno, čiže ďalších 5 lokalít sa hľadá, áno, a 
hľadáme teraz riešenie, čo sa týka záležitosti, aby mohli byť vybudované. Áno a bavíme 
sa o projekte prvej etapy, takzvaných 100 kontajnerov, ktoré by sa mali budovať. Áno, 
čo sa týka v rámci mesta a polozapustených kontajnerov. Vtedy to začína mať 
ekonomicky prijateľný charakter, o tom sa bavíme. Treba si stále uvedomiť, že tento 
systém bude ekonomicky náročnejší aj pre občana do budúcnosti, čiže preto takýto 
opatrný prístup k tejto záležitosti. Je tuná požiadavka z mestských častí, mesto 
akceptuje túto požiadavku mestských časti, ale zároveň vám hovoríme, že toto je drahší 
systém zberu komunálneho odpadu, ako sú klasické 1000 litrové nádoby aj napriek 
tomu, že do týchto zariadení nabudujeme, zabudujeme smart riešenia na snímanie a 
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optimalizáciu procesu vyprázdňovania týchto nádob, áno. Ale treba sa na to pripraviť a 
všetci občania sa na to musia pripraviť, že v globále to bude mať dopad na náklady, 
ktoré sú spojené s nakladaním s komunálnym odpadom. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ja len poopravím pána riaditeľa, do budúcna sa rozpráva o 200 

stanovísk s tým, že sto chceme zrealizovať do roka a niečo. Pán poslanec Djordjevič.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Odpoviem pánovi 

Karaffovi, na ktorého sa prihlásim, ktorý kritizoval implementáciu pod, 
polopodzemných kontajnerovísk, ale dobre, tak nekritizoval, ale budem odpovedať aj 
pánovi riaditeľovi Čopovi. Ale jemu samozrejme, jeho sa hlasovania nebudú týkať, čiže 
pre poslancov a teda aj pre pána Karaffu. Zvýšili ste cenu poplatku za odpad o desiatky 
percent. Myslím, že je to okolo 17 a pol percenta. Čiže do mestskej kasy pribudne 
ročne, pribudnú ročne státisíce Eur. Aký komfort platiteľ dostáva? Kontaktovali ma 
podnikatelia z centra mesta, lebo im došiel predpis na tento rok, kedy mali poniektorí 
zatvorené prevádzky 4 mesiace. Čiže vy pán riaditeľ týmto ľuďom, ktorým sme teraz 
stopercentne poslali poplatok, hej, mali zatvorené prevádzky a ktorí státisíce Eur dajú 
do mestskej kasy, vy im hovoríte o neekonomickom riešení, keď chcú odpadky 
vyhadzovať ako ľudia. Toto, toto je neekonomické? Plne sa stotožňujem s pánom 
Lörincom.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Tak pán riaditeľ, opäť, nech sa páči. 
 
p. Čop, riaditeľ MMK: Na toto musím zareagovať, že pred týždňom ste dostali materiál, ktorý 

hovoril o dopade COVID-u na výber poplatku za odpad. Tam boli rozdiely práve v 
sume, ktorú sme ako mesto inkasovali od právnických subjektov. Čiže vlastne subjekt, 
ktorý bol zavretý a neprodukoval odpad, sa mohol z odpadu odhlásiť a následne 
dochádza k vyrovnaniu, áno, alebo vysporiadaniu týchto poplatkov. V tom je ťažko 
komunikovať. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát, nech sa páči. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne. Tak pozorne som si 

vypočul túto diskusiu. Pripojím a teraz k pánovi Lörincovi, ako závidím mu, závidím 
mu naozaj, že má 20 miest, vysporiadané pozemky, siete tam nie sú, a tak ďalej, no 
fantázia, KVP, ako fakt im prajem. Tam mi býva, mama, otec, čiže im prajem, aby sa 
hýbali dopredu. Teraz pôjdem k Ťahanovciam, sídlisku. My tam máme vytipované tri 
miesta, maximálne tri miesta, ktoré by mohli byť na polozapustené kontajneroviská. 
Zoberme Čínsku ulicu, to je na parkovisku ako a bolo mi povedané jednoznačne, že 
ostatné kontajneroviská sa rušia v tom momente. Čiže, keď sa urobí toto, toto 
kontajnerovisko s dochádzkovou vzdialenosťou aj 400 metrov, tak sa ruší. Tak neviem 
si predstaviť, že s jedným sáčkom ten občan pobeží 400 metrov a bude ho hádzať dnu. 
To je fakt na otvorenú diskusiu na sídlisku Ťahanovce. Veľmi otvorená diskusia 
a obávam sa, že by som urobil viacej zla ako dobra. Takže vlastne som veľmi rád, že 
ideme tou cestou Varšavskej ulice tých troch kontajnerovísk, ako pán riaditeľ 
a jednoducho toto bude taký pilot pre nás. Takže ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Aby nevznikla fáma, kolegovia, určite 400 

metrov nie. Norma, ktorá je nejak nastavená celosvetovo, celoeurópsky hovorí, do 
dochádzkovej vzdialenosti tuším 80 metrov. Ale samozrejme je to téma, ktorú bude 
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treba veľmi citlivo Košičanom vysvetliť. A použijeme na to možno, pán poslanec 
Strojný nás požiadal, informačné médium. Pán poslanec Schwarcz. 

 
p. Schwarcz, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja sa chcem 

opýtať, keďže ja mám také projektové myslenie, či teda vieme povedať časové 
horizonty konkrétne jednotlivých úkonov, dokedy sa budú vytipovávať lokality, potom 
dokedy bude nejaký pilotný projekt, dokedy sa bude, pán primátor už naznačil, že niečo 
má byť do roka, a či je takýto konkrétny harmonogram, lebo to je asi to, na čo sa aj pán 
starosta Lörinc pýta a aj ostatní. Či je nejaký časový harmonogram, kedy sa je 
predpoklad, že sa dostaneme k 200 polopodzemným kontajneroviskám, či to bude o rok, 
o dva, o tri alebo ako je to nastavené. Ďakujem veľmi pekne. Čiže nejaké konkrétne 
termíny nejakých takýchto horizontov. Ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Skúsim to rozmeniť na drobné. Pán riaditeľ ma opraví, keby som 

náhodou povedal niečo, čo nie je úplne presné. Dnes so spoločnosťou Kosit máme plán, 
harmonogram. Je vytipovaných nie sto, ale nejakých 75, 80 kontajnerovísk, ktoré viac-
menej spĺňajú všetky požiadavky a teda vieme, kde by celý systém mal ísť. Pilot už 
existuje, my už nemáme dôvod robiť piloty. To je, to je zbytočné. Na pilote sme zistili, 
že ten kontajner má mať, ja teraz si vymyslím, inak uchytenie, lebo proste sa tam niekto 
vie dostať a treba urobiť nejaké drobné vylepšenia a plus viem, že spoločnosť Kosit 
dnes súťaží alebo hľadá spoločnosť, ktorá im dá iné čidlá do týchto polpodzemných 
kontajnerov, aby vedeli, kedy je plný a vedeli lepšie nastaviť logistiku. To je na ich 
strane. Právny problém i napriek tomu, že sme sa dohodli a existuje dokonca už aj 
zmluva, ako by mala vyzerať, je, že my dnes nemôžeme úplne priamo obstarať tento 
produkt. Čiže musíme zadefinovať nové podmienky, pretože si treba uvedomiť, že 
v tejto chvíli, v priebehu, môžem povedať pár týždňov bude na svete verejná obchodná 
súťaž na dodávateľa odpadov alebo teda likvidáciu odpadov, zvozu odpadov tu v meste 
Košice, pretože to do konca roka musíme mať zvládnuté. V tejto chvíli sa finišuje. Ešte 
sa hľadajú niektoré odpovede. Napríklad pán poslanec Ténai ma upozornil, aby sme 
hľadali spôsob, aby sa do tejto súťaže dostali malé koše, ktorých máme strašne veľa pri 
ciest. Jednoducho nemáme toto vyriešené. Nech to robí jedna firma. Diskutujeme 
a proste rôzne nápady sa ešte dopracuvávajú, pretože je to taký živý materiál, ale 
potrebujeme ho veľmi rýchlo ukončiť. Naším cieľom bolo, aby už bol ukončený. 
Nemôžme teda priamo spoločnosti Kosit dať túto zákazku. To je vážny problém. A 
musíme si teda povedať, na toto hľadáme odpoveď, ako to urobiť, aby to bolo v zmysle 
zákona a mohli sme to, mohli sme konať. Najprv sme stále so spoločnosťou Kosit, 
Kositom na otázke, na probléme, aby ak im zmluva raz dôjde, čo je tento rok 
a nevyhrajú. To im predsa nikto nevie garantovať. Bude reálne verejno-obchodná súťaž. 
Akým spôsobom nám zabezpečia, keď nám urobia polopodzemné kontajnery, vykopú 
jamy, vložia do nich tieto nádoby, ako nám zabezpečia, aby prvého januára, ak by súťaž 
nevyhrali, tieto nádoby nezoberú a neostanú tu jamy. Toto bola otázka, ktorú sme riešili 
reálne niekoľko mesiacov, lebo trebalo na ňu nájsť správnu odpoveď. Žiaľ na 
obstarávaní, kedy sme to teraz začali rozmieňať na drobné, sme si povedali, že nie, že 
musíme dokončiť súťaž a nemôžeme ísť do rizika, ale obojstranne, pokiaľ neuzavrieme 
časť verejného obstarávania. Ak budeme vedieť, kto je jasný víťaz súťaže, kde bude aj 
táto súčasť polopozemných kontajnerov v rámci súťaže. Dobre, pán riaditeľ? Vtedy to 
vieme celé spustiť. A dovtedy chcem mať naplno urobenú celú prípravu, aby 
jednoducho v deň d, keď to vysúťažíme s kýmkoľvek, s kýmkoľvek, sme mohli tento 
projekt, proces spustiť, lebo bude súčasťou verejného obstarávania. Pred x mesiacmi, 
troma, štyrmi, piatimi, sme takto nerozmýšľali, sme to chceli proste mať hneď. Ale 
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verím, že mi dáte za pravdu, že musíme niektoré veci, žiaľ, ako máme, aká, aký je časť, 
čo sa v rámci verejného obstarávania deje a musíme tieto veci dotiahnuť, sme si museli 
povedať, zastaňme ale to neznamená, že zastavíme proces. Potrebujeme dokončiť siete, 
potrebujeme dokončiť to, kde ešte dokončené nie je. Niektoré mestské časti to majú na 
sto percent pripravené, niektoré to majú na päťdesiat percent pripravené. Potrebujeme to 
nastaviť, poznať lokality. Dovtedy to vložíme do súťaže a ideme robiť. Ale to 
neznamená, že to niekto nechce urobiť a že to nebude. Áno, môžeme sa handrkovať 
a ukazovať si prstom, že mohla jedna mestská časť to mať trošku skôr, druhá neskôr, 
mohlo byť už dvadsať, ale stále nie sto. Áno, toto sú otázky. Jednoducho narazili sme 
právny problém a sme si povedali, že ak to chceme urobiť správne a nechceme 
predbiehať zákon, nechceme predbiehať verejné obstarávanie, nechcem predbiehať 
legislatívu, mali by sme to urobiť takto. Áno, v minulom roku, v závere roka nás to 
nenapadlo, že na tento problém narazíme. Nenapadlo nás to. Ale ani v minulom roku by 
sme to jednoducho aj tak nemali v tomto stave, ako to máme dnes. Lebo veľa vecí sa 
urobilo naozaj v závere a na začiatku tohto roka. Tá pripravenosť mestských častí. Pán 
riaditeľ v čom ma treba doplniť, ak som náhodou bol v niečom nepresný.  

 
p. Čop, riaditeľ MMK: Je to tak a vlastne narážame na zákon o verejnom obstarávaní, pretože 

vlastne nadobudnutie alebo vybudovanie takýchto zberných miest alebo kontajnerovísk 
podlieha zákonu o verejnom obstarávaní. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota, nech sa páči, faktická na mňa, na pána 

riaditeľa, na pána Karaffu prípadne ja si myslím ešte.   
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja už neviem. To už bolo tak dávno, že som už 

aj zabudol na koho som chcel faktickou, ale každopádne aj my sme vytipovali 25 
lokalít, kde plánujeme, ale kde, ktoré sú vhodné na výstavbu polopodzemných 
kontajnerovísk. Čím skôr to bude, ja budem len rád. Čo sa týchto štyroch miest, je to 
naozaj tak, že tieto 4 miesta sú také, kde by sa neuvažovalo o polopodzemných 
kontajneroch, aj kvôli sieťam, aj kvôli prípadným pomerom, čo sa týka tej cestnej 
komunikácie, lebo to auto sa musí rozložiť na pätky prípadne, takže tieto sú také, aké sú 
a toto je najvhodnejšie riešenie, ktoré vidíme. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Rovinský. Pani poslankyňa Kovačevičová 

s faktickou.  
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ako jeden môj kamarát vtipne poznamenal. 

Všetko zlé je na niečo dobré. On to asi myslel naopak. Mnohí z nás zaľúbení do 
pôvodcu polopodzemných veľkokapacitných kontajnerov. Mňa len tak napadá, že 
biologicky rozložiteľný a kuchynský odpad to bude mňamka. Ale chcem sa opýtať 
jednu vec. Pán riaditeľ je tam, vidím ho? Vidím. Pán riaditeľ, hovorili ste, že bude to 
o niečo nákladnejšie, keďže niečo nie je číslo, bolo by veľmi dobré, keby sme sa 
dozvedeli, že to niečo, je čo. Koľko na tonu, obyvateľa, proste dajaké číslo, aby sme 
vedeli. Nie že potom nám otrepú o hlavu, že musia platiť viac a oni to nikdy nechceli.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ten bod začal veľmi nevinne. Pán poslanec, 

dobrá otázka. Ešte pre tých, ktorí sa ešte budú v tomto odpadovom bode pýtať na rok 23 
a na kompostovanie a na zelený odpad, aj to bude v tejto súťaži, preto to potrebujeme 
robiť komplexne, aby, aby ten kto vyhrá nám od roku 23 zabezpečil aj to, čo treba alebo 
od 22, ak by to nebola spoločnosť, ktorá má energetické zhodnocovanie, čiže toto si my 
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musíme v súťaži ošetriť, to sa ošetruje. A o čo to bude drahšie. Vieme sa porovnať len 
s Bratislavou, keď pozeráme spaľovne odpadov, alebo respektíve zariadenia na 
zhodnocovanie alebo energetické zhodnocovanie odpadov a musíme vnímať to, že dnes 
v Bratislave sa cena pohybuje približne okolo 110 Eur za tonu, v Košiciach to je 65 Eur 
za tonu. Ten plyn stojí na Slovensku v rovnako a nielen táto spoločnosť, ktorá nám dnes 
odpad vyváža, ale aj ostatné, či už majú splátky alebo nie, jednoducho avizujú, že tie 
ceny sa proste budú meniť. O tom bolo popísaného strašne veľa a obávame sa, že to 
bude, budú desiatky percent. Máme pred tým naozaj vážnu obavu. Pani  poslankyňa 
Kovačevičová. Ale samozrejme ukáže to verejné obstarávanie. O tom to je.  

 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja by som tiež reagovala na, myslím, 

že na pána riaditeľa, ktorý vlastne spomínal, že občania sa dožadujú vyhodiť odpad 
kdekoľvek. No neviem si ja úprimne predstaviť, že by niekto z jazera, z nejakej 
Talinskej nakladal svoj odpadkový kôš, plné vrece a išiel vyhodiť odpad pred magistrát. 
Neviem, kto vám píše, ale mne píše dnes, desiatky obyvateľov mesta, mestskej časti 
alebo stovky, ktorí žijú v kritických lokalitách práve, či už na Talinskej, Čechovovej, 
Ždiarskej, Baltickej, kde sú neustále atakované, sú tieto oblasti, kde treba ten odpad 
riešiť. A áno táto téma je vážna, pretože sedia tu starostovia a vedia, že dennodenne nič 
iné neriešime, ale len čistotu a poriadok, takže preto nás to zaujíma a chceme týmto 
občanom zlepšiť kvalitu bývania v daných lokalitách a jedno z riešení sú aj 
uzamykateľné kontajneroviská, ak nie je možnosť iného riešenia. Takže vás veľmi 
pekne prosím, pán riaditeľ, aby z hľadiska budúcnosti prišli kladné stanoviská do 
mestskej časti, pretože za tie dva, tri roky my sme už dnes mohli byť úplne niekde inde. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný.  
 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka.  Pán primátor pred chvíľkou povedal, že z tej 

prvej várky sto máme vytipovaných nejakých 70, 80. To znamená, že nejakých 20 ešte 
je voľných a ja si nemyslím, že by sme ich nemali využiť a kľudne podľa mňa môžu ísť 
ako piloty do iných mestských častí a keď to napočítame, že to bude o niekoľko pár 
1000 drahšie, tak dobre, bude to o pár 1000 drahšie, lebo celý tento projekt bude drahší 
ako to, čo máme teraz, ale aj dane máme drahšie. A tak ešte z manažérskeho hľadiska, 
keď budeme čakať vždy na dačo, neurobíme nič, lebo do toho času a priestoru budú 
vždy vystupovať nejaké činitele, ktoré naše rozhodnutie môžu meniť. Čakali sme 2019, 
čakali sme 2020 a teraz som sa dozvedel, že aj 21 budeme čakať, lebo sa robí 
výberovka. Ja chápem, že prečo čakať ako chápem ale čakáme tretí rok. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ako by ste to urobili inak? 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Začal by som v 2019-stom. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nemali sme vytipované ani jedno miesto. Hej. Čiže mestské časti 

boli oslovené, vytipovávajú. A keď vravíme, že je voľných 20. Celkom nie, lebo tie 
mestské časti majú kapacitu nastavenú. Proste možno ešte dohľadávať dve, tri, štyri 
miesta. Je to proste individuálne, či je to jedna, druhá alebo tretia mestská časť. 
A existuje aj harmonogram, ktorý hovorí, ktorá mestská časť kedy, ktorú nastavil 
logisticky spoločnosť Kosit, ktorá nastavila, kde má pre ňu zmysel začať, kde dokážeme 
šetriť, kde to dokáže logicky usporiadať. Čiže je to o vzájomnej spolupráci. Pán 
poslanec Rovinský. Zvuk pre pána poslanca Rovinského.  
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p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Vyzerá to tak, že je potrebné, vážené 
kolegyne, kolegovia, urobiť jedno stretnutie len ku tomu, kde by sme si to jasne 
rozobrali. Teraz máme hlasovať ku jednému kontajnerovisku a my tu otvárame jednu 
veľmi zložitú tému a... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský, sa ospravedlňujem, ale my sme si 

odhlasovali, že faktické sú zrušené. Ja sa ospravedlňujem. Na to technici prišli 
upozorniť. Máme procedúru. 

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. A však všetci boli tak prihlasovaní. Ja chcem 

jednu dôležitú vec.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Veľmi skrátime prosím, nech sa páči, pán poslanec, aby sme si 

nekrivdili.  
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Áno, chcem upozorniť opakovane na jednu vec, na takzvanú 

odpadovú chudobu. To znamená, sú ľudia, ktorí na to nedosiahnu. Treba to riešiť 
dopredu, lebo budú vznikať problémy. Vieme, že to bude drahšie a vieme, že niektorí 
ľudia na to jednoducho nedosiahnu.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Keď ste sa pýtali na cenu, aby sme to uzavreli. Pán riaditeľ mi 

teraz vytiahol z mailu informáciu. Dnes približne platíme 0,0031 centa za jeden liter 
odpadu. Pri týchto, týchto technikáliách, ktoré máme nastavené a jednalo by sa 
o polopodzemné, tak by sme platili 0,0053 centov tisícin centov 53 na jeden liter, teda 
o 20 tisícin viac na jeden liter. Takto sú nastavené ceny dnes. Samozrejme, keď budeme 
ten pomer meniť, tak tá cena za liter sa bude prirodzene meniť, keď chceme priamo tak, 
ako to je dnes nastavené, ale opäť ukáže nám to výsledok súťaže, ktorá bude pripravená. 
Pán poslanec Strojný. Pardon, pardon, pardon, pardon. Všetci vieme, ďakujem za 
upozornenie. Ďakujem pekne, sa ospravedlňujem, poprosím návrhovú komisiu, nakoľko 
rozprava je uzavretá, aby predložila návrh na uznesenie, ktorý je pôvodný a nebol nejak 
menený, ale hodinu sme diskutovali. 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prenájom časti pozemkov registra 
C KN v katastrálnom území Terasa vedených na LV číslo 12576 podľa predloženého 
návrhu z dôvodov hodného osobitného zreteľa, ktorým je realizácia uzamykateľných 
kontajnerov.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Poprosím v rokovacej miestnosti naozaj kľud, lebo potom robíme 

chyby a nevieme sa potom dorezať, kto je na vine. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže opakujem: „Schvaľuje prenájom 

časti pozemkov registra C KN v katastrálnom území Terasa vedených na LV číslo 
12576 podľa predloženého návrhu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je 
realizácia uzamykateľných kontajnerovísk.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 130 -  za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0 
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p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  
- - - 

 
Bod č. 52 
Prenájom pozemkov registra „C“ KN č. 7085/4 – 7085/33 na Kavečianskej ceste v k. ú. 
Severné mesto pre ich užívateľov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 52 predkladám bod Prenájom pozemkov parciel 

registra C KN číslo 7085/4 - 7085/33 na Kavečianskej ceste v katastrálnom území 
Severné mesto pre ich užívateľov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Nech sa páči, 
otváram rozpravu. Pán poslanec Ténai, nech sa páči. 

 
p. Ténai, poslanec MZ: Vážený pán primátor, milé kolegyne, kolegovia, dobrý deň prajem. Ja 

sa dneska prvýkrát hlásim. Je to u nás v mestskej časti Sever. Jedná sa o parcely, ktoré 
užívajú vlastníci bytov na Kavečianskej ulice, ulici, sú to také šesťbytovky s tým, že 
majetková komisia v septembri 2020 odporučila nájom pozemkov a stanovila sumu 
jedno euro z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Jedná sa o pozemky, ktoré sú pod 
vedením elektrického vedenia. Bol tam v podstate bordel, neporiadok, pardon, aby som 
sa správne vyjadril, neporiadok. Čiže tieto pozemky majú neoplotené. Sú to pozemky 
asi vo výmere 170, 180 m², kde si pestujú zeleninu a kvietky. Sú to mestské pozemky, 
tým pádom mesto nemusí tieto pozemky vynakladať žiadne, žiadne finančné 
prostriedky na to, aby udržiavali to, udržiavajú, ale nemôžu si to oplatiť, oplotiť. 
Nemôžu tam postaviť žiadnu chatku. Čiže v podstate tie pozemky len udržiavajú, ako 
kvázi nejaké predzáhradky, ale sú to za bytovým dom, domami. Mestská rada v apríli 
odporučila MZ v Košiciach prerokovať a schváliť predložený materiál s pripomienkou v 
znení, aby návrh uznesenia schvaľuje sa zmena na nájomné bude stanovené vo výške 
ročnej dane za jeden m² pozemku v danom území. Mne osobne sa ten, toto až tak 
nepozdáva. Mne sa viac páči to jedno euro. Poviem prečo. Veľmi jednoducho, je to z 
hľadiska toho, že mesto nemá náklad s tým, aby tie pozemky boli udržiavané. Tí, ktorí 
to, s ktorým bude podpísaná zmluva, alebo ktorí bývajú na tej Kavečianskej sa o tieto 
pozemky starajú, takže nemajú tam postavenú na tomto pozemku žiadnu stavbu, 
neoplocujú si, takže si myslím, že by bolo férové ponúknuť im to vlastne za to jedno 
euro z dôvodu hodného osobitného zreteľa a preto predpokladám aj pozmeňujúci návrh, 
kde v podstate v pôvodnom návrhu by sa menila cena nájmu stanoveného vo výške 
ročnej dane za jedno euro za jeden meter štvorcový pozemku v danom území. To jest 
cena 0,066 Eur na meter štvorcový by sa menila na jedno euro za rok, za parcelu. 
Súčasťou podmienky je zachovať územie neoplotené, čo bude samozrejme zahrnuté v 
nájomnej zmluve. Takže toto je môj pozmeňujúci návrh, aby sme sa vrátili vlastne 
k návrhu majetkovej komisie. Ďakujem 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Strojný. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pardon. Pán starosta Ténai, len neviem, či vieš, 

ale na mestskej rade tento návrh, podľa ktorého je upravený teraz ten pôvodný, 
predniesol pán poslanec Rovinský. Mal k tomu množstvo dôvodov, tak možno by bolo 
fajn, aby sa vyjadril, aby nám všetkým vysvetlil, že prečo. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Rovinský, nech sa páči. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Podľa zákona o majetku obcí je povinnosťou obce sa o majetok 
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starať a zveľaďovať ho. Znamená to aj to, že z každého pozemku má mať určitý príjem. 
Podľa môjho názoru, ktorý som predložil aj na rade mestskej, náš príjem by sa mal 
rovnať minimálne, minimálne tej dane, ktorú by, výške tej dane, ktorú by ten 
prenajímateľ platil v prípade, že by bol vlastníkom. Nie je to unfér, pretože všetci títo 
ľudia, ktorí tam majú záhradku, keby to boli ich záhradky, oni to majú rozparcelované 
na meno, keby, keby boli vlastníci, tak by túto daň platili. A my po nich nechceme nič 
iné, iba takú istú výšku peňazí, aby platili do rozpočtu, ale nie formou dane, ale formou 
nájomného. Je to spravodlivá požiadavka. Ďakujem.   

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Filipko, nech a páči. 
 
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, 

vážim si názor pána Rovinského, ale je to len jeho názor a ja by som vás požiadal, ja 
som bol jediný, ktorý na mestskej rade nepodporil tento návrh a odporúčam, aby sme sa 
vrátili k návrhu, ktorý odporučila majetková komisia. To tiež nebolo na prvý pokus, 
kým sme sa tam dopracovali a je faktom, že tí ľudia si to nemôžu oplotiť, mesto by 
s tým určite malo minimálne vyššie náklady, ak by to samo spravovalo, kosilo, čiže 
odporúčam podporiť návrh pána starostu Ténaia. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Myslím, že nebol to len môj názor. Bol to 

názor mestskej rady, ktorá toto podporila. A ešte raz upozorňujem, pán poslanec 
Filipko, my tu nie sme na to, aby sme sa hrali na dedov mrázov a rozdávali darčeky. My 
sme tu na to, aby sme spravovali spravodlivo majetok obce. Hej, a nie na to, aby sme 
udeľovali kde komu výnimky. My sme tu od toho, aby sme majetok chránili 
a zveľaďovali. Nič iné som nechcel, i keď mi jasné, že pravdepodobne váš názor bude 
ten, ktorý, ktorý uspeje a je to dlhodobo. Lebo my máme sa starať a zveľaďovať 
majetok obce. A vstúpme si do svedomia, nakoľko to robíme.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ténai, nech sa páči. 
 
p. Ténai, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec Rovinský, veľmi si cením váš 

názor. Ak sa bavíme o nejakých záhradkách, tak áno súhlasím s vami, tiež by som si na 
180 m² chcel oplotiť a postaviť si tam môžem 18 m² nejakú chatku. Títo si to oplotiť 
nemôžu, zveľaďujú. To znamená, môžeme sa spýtať Správy mestskej zelene koľko by 
stálo v týchto 4 a pol tisíc m² plochy údržba mestskú časť, či mesto. Čiže vlastne my, si 
dovolím tvrdiť nevynakladáme finančné prostriedky a títo ľudia to majú pod oknami a 
sa o to starajú. Že ja v podstate zbytočne budeme vôbec okolo toho nejakú diskusiu... Ja 
mám takýto protinávrh aj v súlade s tým, ako sa vyjadrila majetková komisia. Ďakujem 
veľmi pekne. Ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ja len chcem pripomenúť, že prvý návrh na mestskej rade bol 

tuším euro za štvorák, také niečo tam vzniklo. Tam sme ako mestská rada do toho 
zasiahli, že euro, aby niekto platil 200 Eur ročne by bolo naozaj veľa. Stanovili sme si 
ako tú minimálnu hodnotu výšku ročnej dane, čo v týchto prípadoch sa pohybuje niekde 
na úrovni 10, 11 Eur ročne. Samozrejme, treba si povedať, že s tým je aj spojená nejaká 
administratíva mesta, ďalšie veci. Nechcem nejakým spôsobom ovplyvňovať, ale ak 
chceme sa baviť napríklad aj o tom, čo sme si myslím, že prijali uznesenie na pondelok, 
utorok minulého týždňa v rámci tohto zastupiteľstva a bol tam návrh, aby sme začali 
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riešiť aj garáže a si povedali ako na to, aby mesto pripravilo nejaký návrh, tak ja som aj 
na rade starostov informoval o tom, že budeme hľadať nejaký takýto spôsob, aby sme 
dlhodobo vedeli týmto nájomcom garantovať to, že môžu užívať pozemok, či už pod 
garážou alebo možno tento, tento je taký vypuklý, lebo naozaj netradičný, aby sa nebáli 
o to, aby mohli, ale aby to bolo vo výške minimálne tohto nájmu, pretože tá 
administratíva nejaká spojená je, nejaké veci s tým stále súvisia a proste za jedno euro 
sme sa na tej mestskej rade rozhodli, že nie takto, ale tento spôsob, len aby všetci 
rozumeli, ako sme k tomuto dopracovali sa, ako to celé vzniklo. Pán starosta, pán 
poslanec Ténai, nech sa páči, faktická a nasleduje pán poslanec Vrchota.  

 
p. Ténai, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán primátor, dovolím si zareagovať. Treba 

rozlišovať dve veci. Ak má niekto postavenú stavbu, ako nehnuteľnosť na pozemku 
mesta, nikto iný sa tam nedostane, pretože si to uzavrie, oplotí alebo je to garáž. Toto je 
voľne prístupný pozemok. V podstate ja to vnímam ako nejakú predzáhradku. Je to 
žiaľbohu za. Čiže ja si myslím, že treba rozlišovať pozemky ku ktorým sa nevieme 
dostať ako mesto a treba rozlišovať pozemky, ktoré nie sú zaťažené a neužíva to jeden 
užívateľ len tým, že tam má postavenú garáž alebo nejakú nehnuteľnosť. To znamená, 
tieto pozemky môžu z roka alebo zo dňa na deň môžu vrátiť do majetku mesta, ak 
mesto bude mať o to záujem bez nejakej ďalšej, ďalšej potreby jednania ohľadom tej 
ťarchy, ktorá je na tom, je na tom pozemku postavená a zaevidovaná.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec, ja nepresviedčam, ja vysvetľujem 

ako veci vlastne vznikli. Pán poslanec Vrchota.  
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja chcem len zareagovať veľmi krátko na to, že 

ste spomínali pán primátor, ohľadne tých garáží a riešenia pozemkov pod garážami. 
Taktiež, že je tu problém a to by sme tiež sa o tomto mali ďalej baviť, čo sa týka 
pozemkov pred garážami, respektíve prístupových komunikácií ku týmto garážam, 
takže toto sa nám tiež nejako stratilo a je to tiež otázka, ako sa s touto otázkou 
vysporiadať. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Však aj k týmto pozemkom ako predzáhradky sa tiež treba vedieť 

nejak dostať a treba to nejak udržiavať. Pán poslanec Balčík má procedúru. 
 
p. Balčík, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Dávam návrh na ukončenie diskusie bez možnosti 

prihlasovania sa faktickými poznámkami. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 131 -  za: 20, proti: 2, zdržali sa: 6 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ja si nechám na to vypracovať nejaký právny, aby 

sme sa k tomu nemuseli k tomuto vracať. Nejaké rácio to má, čo hovoríte. Pán poslanec 
Djordjevič, nech sa páči. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ja som chcel. Ďakujem pekne. Chcel som reagovať faktickou, ale 

pán Rovinský a myslím, že traja sa tam prihlásili po jeho vstupe o dedovi Mrázovi. 
Neviem, no, dobre. Idem sa posunúť k téme. Ja sa ho chcem opýtať v tejto téme, že ako 
on háji záujmy Košičanov alebo svojich voličov, hej, lebo toto mi príde také, ako vy 
ten, vy ten, ktorý ste boli na spoločnom plagáte aj v brožúrke a vy, čo presadzujete a 
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presadzovali ste myšlienku fungujúcich Košíc, vy nedoprajete ľuďom ani aby sa 
postarali o nejakú predzáhradku ešte aj toho človeka, aj tú babku, ktorá nemusí mať 70 
rokov, nemusí mať zľavnenú daň, ale my hocikoho kto sa tam stará a sadí kvietky, ešte 
toho ideme vyžmýkať na daniach.? My ako čo ešte sme nezvýšili? My nemôžeme nič 
urobiť pre občanov? Však potom radšej niekde je treba, ako keď nie sú peniaze 
racionálnejšie investovať alebo nemusí sa urobiť cesty za 10 mil. a nehnevajte sa, pán 
poslanec, a naozaj mi uniká pointa vašej kandidatúry. Áno, Lebo myslím, že vy ste tu 
pre ľudí, ale vy nerobíte nič pre ľudí. Sem-tam sa odfotiť pri nejakom strome, potom sa 
tým chvastáte, ale nula bodov.  

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

Karaffa.  
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Tento materiál sme mali na rokovaní 

majetkovej komisie asi trikrát. Prvotne, keď bola pre konkrétneho žiadateľa vlastne 
vypočítaná výška nájmu, tak to vychádzalo myslím na nejakých 400 Eur a keďže išlo o 
myslím, že starší pár dôchodcov, tak vlastne to bola pre nich suma neprimeraná. My 
sme už hneď na prvom rokovaní vlastne prijali uznesenie, aby sa celá lokalita riešila, to 
znamená, aby sa zistili vlastníci, respektíve užívatelia aj ďalších parciel. Nepodarilo sa 
to v plnom rozsahu a aj samotní záujemcovia, žiadatelia potom vlastne nemali záujem o 
uzatvoriť nájomné na takú vysokú sumu, hoc mali záujem si to nejako usporiadať tie 
vzťahy, ale proste táto suma pre nich bola privysoká. Keď som sa tam bol minulý rok v 
lete pozrieť a videl som, kde sa to nachádza, videl som, že je to verejne prístupné a že tí 
ľudia tam sedia pod stromom a v podstate majú takú, takú záhradku pri dome, tak som 
si povedal, že asi by nebolo celkom správne, keby sme sa pozerali na to tak prísne 
ekonomicky a práve preto ja som vtedy navrhol to jedno euro. Do istej miery si 
uvedomujem, že tuná otvárame Pandorinu skrinku, lebo tu jedno euro Severania teraz 
presadzujú, potom niekde inde tiež budú nejaké záujmy a ja si myslím, že je načase, 
vzhľadom na to, koľko sa takých podobných prípadov kopí, aby sme konečne otvorili 
prílohu číslo 4 k Štatútu mesta Košice a sa začali o tom rozprávať, pretože ten stav, aký 
je teraz. je proste neudržateľný. My musíme riešiť rovnaké prípady neurčitého druhu 
rovnako, nesmieme postupovať odchýlne, lebo potom sa na to ľudia môžu pozerať 
rôzne, avšak ten ľudský rozmer by tu mal zostať zachovaný a mali by sme v podstate 
myslieť aj na to, že ak niekto chce a nechce to využívať na komerčné účely, nechce to 
využívať možno tak súkromne, že si tam postaviť chatu a proste si to celé ohradí,  mali 
by sme vedieť nájsť spôsob, ako takému človeku za určitých pravidiel vedieť vyjsť 
v ústrety. Aj o tom je to samospráva, o participácii, o spolupráci. Čiže ja prosím a toto 
nie v mojej moci, hoc môžem predkladať uznesenia a môžeme to tu potom lámať. 
Sadnime si aj s právnikmi, aj s majetkovým oddelením a referátom, pardon, a hľadajme 
proste riešenia tak, aby sme vedeli ľudí - žiadateľov, ktorí majú nejaký záujem, aby sme 
im vedeli proste vyjsť v ústrety a aby sme vedeli skvalitniť ten život v našom meste. 
Takže ja ten návrh podporím, aj jeden, aj druhý. Uvidíme, čo prejde.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rovinský. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Vážení páni, ja žasnem nad právnym bezvedomím niektorých 

poslancov. Uvedomme si, že nájomná zmluva vytvára nejaké práva, nejaké povinnosti 
a miešať tuná prenájom záhradky s nejakou predzáhradkou pred blokom je trochu mimo 
misu. Ide o to, že pokiaľ ja si prenajmem pozemok, tak získavam ku tomu pozemku 
určité práva a ani Djordjevič mi na ten pozemok nesmie vojsť bez toho, aby ja som 
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súhlasil. Čiže, tu ja sa stávam výhradným užívateľom toho pozemku, ja môžem na tom 
pozemku robiť a platím za to nájom. To, že či si ho môžem ohradiť alebo nemôžem 
ohradiť, môže vyplývať z rôznych iných predpisov aj zo všeobecno-záväzných 
nariadení. Čiže, napríklad, pokiaľ mám chatu v lese, nesmiem si ju oplotiť. Pokiaľ mám 
chatu na brehu vodného toku, tú stranu, kde vodný tok nesmiem oplotiť, to však 
neznamená, že nebudem za ňu platiť nájomné. A ešte raz zopakujem, my riešime tuná 
jeden z prípadov, ale pokiaľ rozhodujeme, tak mali by sme pripraviť. Právna norma 
rozhoduje o neurčitom počte prípadov určitého typu, ako správne povedal Dominik 
Karaffa, ktorý má skúšku neskôr ako ja, čiže pamätá si to ešte lepšie jak ja. A tu o to 
ide, že my musíme aj pre ostatné prípady si pripraviť pôdu na rozhodovanie, čiže teraz, 
keď rozhodujeme tak, tak musíme aj v budúcnosti rozhodovať veľmi podobne. A preto 
ja som šiel na to tým spôsobom. Tá suma podľa môjho názoru je spravodlivá. Nie je to 
nijaká veľká suma, lebo nájomné prenajímateľ môže pýtať oveľa viacej, ale ja som 
hovoril pýtajme od nich len toľko, čo by platili ako daň. Čiže, aby to bolo minimum to, 
čo by sme dostali, keby boli vlastníci. Ja si na tom trvám nezávisle na tom, jak sa vy 
rozhodnete. Som presvedčený o tom, že môj názor je správny a právne dostatočne 
ukotvený. 

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

a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia dostala jeden 

pozmeňujúci návrh od pána poslanca Ténaia, ktorý upravuje v pôvodnom texte 
uznesenia výšku nájmu. Čítam: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje zmenu 
namiesto textu cenu nájmu stanoveného vo výške ročnej dane za 1 m² pozemku v 
danom území, to je za cenu 0,066 Eur/meter štvorcový pre užívateľov, nahradzuje 
textom, sumu jedno euro za rok za parcelu pre užívateľov. Súčasnou podmienkou je 
zachovať územie neoplotené - bude v nájomnej zmluve.“ Koniec pozmeňujúceho 
návrhu.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujte o návrhu pán poslanca Ténaia. 
 
Hlasovanie č. 132 -  za: 30, proti: 1, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. Pôvodný teda. nech sa 

páči. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje 
prenájom pozemkov - ďalej v zmysle predloženého návrhu a schváleného 
pozmeňovacieho návrhu.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 133 -  za: 30, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  

- - - 
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Bod č. 53 
Prenájom pozemku v k. ú. Myslava z dôvodu hodného osobitného zreteľa titulom stavby 
otočky na ulici Chmeľníky 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 53 otváram bod Prenájom pozemku 

v katastrálnom území Myslava z dôvodu hodného osobitného zreteľa titulom stavby 
otočky na ulici Chmeľníky. Otváram rozpravu. Do rozpravy sa nik nehlási, uzatváram 
rozpravu. Nech sa páči, návrhová komisia. 

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

v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje prenájom pozemku C KN 
parcela 569/3 o výmere 92 m², záhrada, katastrálne územie Myslava, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa pre Mestskú časť Košice - Myslava podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte, 
 
Hlasovanie č. 134 -  za: 29, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem.  

- - - 
 
Bod č. 54 
Prenájom pozemku v k. ú. Nové Ťahanovce za účelom realizácie stavby „Park na 
Európskej triede“ pre MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodov hodných osobitného 
zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 54 otváram bod Prenájom pozemku 

v katastrálnom území Nové Ťahanovce za účelom realizácie stavby „Park na Európskej 
triede“ pre Mestskú časť Košice - Sídlisko Ťahanovce z dôvodu hodných osobitného 
zreteľa. Nech sa páči otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú 
komisiu.  

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

v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje prenájom pozemku registra E KN 
časť parcely 2659 trvalý trávnatý porast, katastrálne územie Nové Ťahanovce, na liste 
vlastníctva číslo 2752, pre Mestskú časť Košice - Sídlisko Ťahanovce z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 135 -  za: 29, proti:0, zdržali sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý.  

- - - 
 
Bod č. 55 
Prenájom pozemkov v k. ú. Čermeľ za účelom rozšírenia plôch potrebných pre 
prevádzku samotnej atrakcie – Košickej detskej historickej železnice pre Detskú 
železnicu Košice, občianske združenie 
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p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 55 otváram bod Prenájom pozemku 
v katastrálnom území Čermeľ za účelom rozšírenia plôch potrebných pre prevádzku 
samotnej atrakcie Košickej detskej historickej železnice pre Detskú železnicu Košice, 
občianske združenie. Otváram rozpravu. Pán poslanec Djordjevič.  

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne, pán primátor. Nechcem tu rozvíjať dlhočizné 

diskusie, iba v súvislosti s dnešným korzárom odporúčam rýchle a promptné riešenie, 
kým sa tam nestane nešťastie. Naozaj, tie detičky, keď budú vo vlaku a ono to bude 
brzdiť, zabezpečte, prosím, promptne svetelnú signalizáciu, lebo tá stopka tam je 
potrebná, aj keď samozrejme, policajti, aj odborníci povedali, že nie, ale toto tu by, hej, 
nesúvisí to áno s témou, ale tak viete, pán starosta Balčík 90 % tu diskusných 
príspevkov vrátane aj kolegov nesúvisí niekedy s témou. Čiže tu len chcem toto 
povedať a vyzvať takto verejne, aby, aby, aby ste ako fanúšik detskej železnice a toto 
vám fandím a vidno tam aj kus roboty a vidno tam aj kus roboty, lebo vyzerá to inak, 
ako po minulé roky. Je tam naozaj ten cyklochodník, ktorý bude križovať toto 
priecestie, aby, aby naozaj bolo zabezpečené z úrovne mesta nejaké náhradné riešenie 
voči tejto značke. Veľmi pekne ďakujem v mene všetkých rodičov. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec, už minule som sa vyjadril, že 

neverte všetkému tomu, čo čítate. Žiaľ je to tak, že niekedy je tam množstvo 
nepresností. Mesto Košice nevie ovplyvniť túto križovatku. Dalo niekoľko žiadostí, boli 
aj osobné rokovania s KDI, teda s Krajským dopravným inšpektorátom, ktorý odmieta 
tam túto značku osadiť. S KDI sa naťahujeme na rôznych projektoch. Tento patrí medzi 
ne, preto som inicioval stretnutie na Ministerstve vnútra s policajným prezidentom, aby 
sme raz a navždy odstránili nedostatky, ktoré v tomto meste sú. V iných mestách 
fungujú a tuná máme stále akýmsi spôsobom zahatané veci na to, aby sme robili bus 
pruhy, robili rôzne veci, ktoré potrebujeme od KDI a nevieme cez nich prejsť. Čiže je 
záujmom to vyriešiť. Ak chcete riešiť svetelnú signalizáciu, prosím, do najbližšieho 
návrhu programového rozpočtu cca 80 tis. Eur. Ja vám budem vďačný, keď nájdeme a 
budem fanúšik toho a naozaj sa budem tešiť. Pán poslanec Filipko. 

 
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Už som si dal vysvetliť od pani Verešovej, v 

podstate, aby aj ostatní teda rozumeli, že názov materiálu je prenájom pozemkov, 
uznesenie začína - súhlasí s podnájmom, že je to, takto právne v poriadku, keďže ide o 
pozemky, ktoré sú v prenájme u mestských lesov a detská železnica tam bude 
podnájomníkom. Ďakujem 

 
p. Polaček, primátor mesta: Áno, je to takto. Ďakujem pekne. Jedná sa o tu zadnú časť, 

vlastne už na konci, na konečnej. Uzatvorím, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú 
komisiu.  

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

§ 126 ods. 2 Štatútu mesta Košice súhlasí s podnájmom pozemkov registra E KN časti 
parciel v zmysle predloženého návrhu pre Detskú železnicu Košice, občianske 
združenie ďalej v zmysle predloženého návrhu z dôvodov hodných osobitného zreteľa, 
ktorými sú ako je to uvedené v predloženom návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 136 -  za: 31, proti: 0, zdržali sa: 1 
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p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh na uznesenie bol prijatý.  

- - - 
 
Bod č. 56 
Prenájom častí pozemkov v k. ú. Luník na dobu 20 rokov pre p. Kandúrovú Ruženu a p. 
Kandúra Ladislava z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 56 predkladám materiál Prenájom častí 

pozemkov v katastrálnom území Luník na dobu 20 rokov pre pani Kandúrovú Ruženu 
a pre pána Kandúra Ladislava za jedno euro/rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
a týmto dôvodom je realizácia výstavba rodinného domu v rámci projektu Budujeme 
nádej na Luníku IX. Nech sa páči. otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu v tomto bode 
a poprosím návrhovú komisiu. 

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

v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje prenájom častí pozemkov registra 
C KN v katastrálnom území Luník, vedených na LV číslo 12576 a to podľa 
predloženého návrhu pre pani Ruženu Kandúrovú a pána Ladislava Kandúra v zmysle 
predloženého návrhu ako z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa predloženého 
návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte. Je to v poriadku 

dúfam.  
 
Hlasovanie č. 137 -  za: 31, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Ja som ten osobitný zreteľ v úvode 

povedal, takže malo by to byť v poriadku. 
- - - 

 
Bod č. 57 
Prenájom časti pozemku pre MČ Košice - Dargovských hrdinov za účelom realizácie 
komunikačného prepojenia chodníkom na ul. Zupkova v k. ú. Furča z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 57 otváram bod Prenájom časti pozemku pre 

MČ Košice - Dargovských hrdinov za účelom realizácie komunikačného prepojenia 
chodníka na ulici Zupkova v katastrálnom území Furča z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Uzatváram rozpravu v tomto bode a 
poprosím na návrhovú komisiu. 

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

v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje prenájom časti pozemku registra C 
KN parcela číslo 2954/16 o výmere 125 m² v katastrálnom území Furča pre Mestskú 
časť Košice - Dargovských hrdinov podľa predloženého návrhu z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujme. 
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Hlasovanie č. 138 -  za: 31, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  

- - - 
 
Bod č. 58 
Prenájom častí pozemkov pre MEDICKÁ KOŠICE s.r.o. za účelom realizácie stavby 
„Úprava križovatky ul. Považská - Medická“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 58 predkladám materiál Prenájom častí 

pozemkov pre MEDICKÁ KOŠICE s.r.o. za účelom realizácie stavby „Úprava 
križovatky ulica Považská – Medická“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Nech sa 
páči, otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.  

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

v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje prenájom častí pozemkov registra 
C KN v katastrálnom území Terasa, a to list vlastníctva číslo 15038 podľa predloženého 
návrhu, list vlastníctva číslo 12576 podľa predloženého návrhu pre MEDICKÁ 
KOŠICE s.r.o., Popradská 66 z dôvodu hodných osobitného zreteľa.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 139 -  za: 31, proti:0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  

- - - 
 
Bod č. 59 
Prenájom pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce za účelom realizácie stavby „Prepojenie 
Hanojskej ulica s križovatkou Ázijská trieda – Európska trieda za účelom 
zjednosmernenia Hanojskej ulice“ pre MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 59 predkladám materiál Prenájom pozemkov 

v katastrálnom území Nové Ťahanovce za účelom realizácie stavby „Prepojenie 
Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda – Európska trieda za účelom 
zjednosmernenia Hanojskej ulice“ pre MČ Sídlisko Ťahanovce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. Nech sa páči, otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím 
návrh na uznesenie.  

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

v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje prenájom pozemkov registra C KN 
v zmysle zoznamu predloženého návrhu pre Mestskú časť Košice - Sídlisko Ťahanovce 
v zmysle predloženého návrhu z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorými sú 
dôvody uvedené v predloženom návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 140 -  za: 30, proti:0, zdržali sa: 2 
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p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  
- - - 

 
Bod č. 60 
Realizácia projektu „Revitalizácia Parku Narcisov“ v k. ú. Terasa – aktualizácia 
nájomného vzťahu 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 60 predkladám materiál Realizácia projektu 

„Revitalizácia parku Narcisov“ v katastrálnom území Terasa - aktualizácia nájomného 
vzťahu. K tomuto bodu otváram rozpravu, nech sa páči. Uzatváram rozpravu a 
poprosím návrhovú komisiu návrh na uznesenie. 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi po 1.) schvaľuje prenájom časti pozemku 
vedeného na LV číslo 12576, k. ú. Terasa a to podľa predloženého návrhu a stavieb na 
pozemku číslo 3006/1 v k. ú. Terasa podľa predloženého návrhu pre Mestskú časť 
Košice - Západ ďalej podľa predloženého návrhu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
po 2.) súhlasí s tým, aby mesto Košice počas doby nájmu zabezpečilo správu zelene a 
údržbu parku „Park Narcisová“ na vlastné náklady vrátane novej stavby, po 3.) zrušuje 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 547 zo dňa 20. 10. 2020.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne návrhovej komisii. Poprosím o hlasovanie. Nech 

sa páči, teraz.  
 
Hlasovanie č. 141 -  za: 30, proti:0, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

- - - 
 
Bod č. 61 
Realizácia projektu „Revitalizácia Katkin park“ v k. ú. Terasa – aktualizácia 
nájomného vzťahu 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 61 otváram bod Realizácia projektu 

„Revitalizácia Katkin park“ v katastrálnom území Terasa - aktualizácia nájomného 
vzťahu. Nech sa páči, otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú 
komisiu o návrh na uznesenie.  

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi po 1.) schvaľuje prenájom pozemkov 
uvedených na LV číslo 12576 k. ú. Terasa podľa predloženého návrhu, po 2.) súhlasí 
s tým, aby mesto Košice počas doby nájmu zabezpečilo správu zelene a údržbu parku 
„Katkin park“ na vlastné náklady vrátane novej stavby, po 3.) zrušuje uznesenie 
Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 545 zo dňa 20. 10. 2020 v časti písm. b).“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 142 -  za: 31, proti:0, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem.  
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- - - 
 
Bod č. 62 
Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Myslava z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 62 predkladám materiál Určenie spôsobu 

prevodu pozemkov v katastrálnom území Myslava z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. Nech sa páči, otváram rozpravu. Pán poslanec Strojný. 

 
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja som si pozrel celý ten materiál. Niektoré veci 

mi tam úplne nesedia a viem, že majetková komisia tieto veci preberala podrobnejšie, 
tak neviem či predseda majetkovej komisie alebo možno niekto z majetkovej komisie, 
či by vedel povedať, že ako sa uzniesli na tom, ako komisia. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ak dovolíte, poprosím, aby vám pán námestník oznámil inú 

informáciu, tento bod bude potrebné stiahnuť. Určite vám vysvetlí, nech sa páči.  
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Poprosím, kolegovia, kľud, poprosím, pán primátor 

mal na mysli prerušiť rokovanie z dôvodu úmrtia žiadateľa, navrhujeme prerušiť 
rokovanie o uvedenom bode do ukončenia, do doby ukončenia dedičského konania. 
Čiže, toto je návrh, ak je potrebné, dám ho aj procedúrou, ak nie, poprosím, aby sme o 
tom, prípadne hlasovali. Procedurálny návrh na ukončenie rokovania o tomto bode. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Bol vyslovený procedurálny návrh na prerušenie 

tohto bodu z dôvodu, ktorý bol uvedený. Prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 143 -  za: 25, proti:2, zdržali sa: 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Prerušený znamená, že zároveň bude aj zaktualizovaný, to je 

úplne prirodzené.  
- - - 

 
Bod č. 63 
Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. č. 1046/3 v k. ú. Severné mesto z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 63 otváram bod Určenie spôsobu prevodu 

pozemku parcela číslo 1046/3 v katastrálnom území Severné mesto z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. Nech sa páči, otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu, poprosím 
návrhovú komisiu návrh na uznesenie.  

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva 
nehnuteľného majetku mesta Košice pozemku registra C KN parcela číslo 1046/3 podľa 
predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 144 -  za: 30, proti:0, zdržali sa: 2 
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p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  

- - - 
 
Bod č. 64 
Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. č. 1046/4 v k. ú. Severné mesto z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 64 otváram rozpravu k určeniu spôsobu prevodu 

pozemkov parcela číslo 1046/4 v katastrálnom území Severné mesto z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. Nech sa páči. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva 
nehnuteľného majetku mesta Košice - pozemku registra C KN parc. č. 1046/4 ďalej v 
zmysle predloženého návrhu do podielov vlastníctva žiadateľov podľa predloženého 
návrhu z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Návrhovej komisii ďakujem a nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 145 -  za: 30, proti:0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  

- - - 
 
Bod č. 65 
Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Severné mesto pre INZUKO s.r.o. z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 65 otváram bod Určenie spôsobu prevodu 

pozemku v katastrálnom území Severné mesto pre INZUKO s.r.o. z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. Nech sa páči, otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím 
návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.  

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve mesta Košice v zmysle predloženého návrhu pre spoločnosť 
INZUKO s.r.o. so sídlom podľa uvedeného návrhu dôvodom hodným osobitného 
zreteľa podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 146 -  za: 30, proti:0, zdržali sa: 2 
 
Hlasovanie: za: 30, proti: 0, zdržali sa: 2. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne.  

- - - 
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Bod č. 66 
Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram rozpravu k bodu č. 66. Nik sa nehlási 

do rozpravy, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve mesta Košice - priamy predaj pozemkov v zmysle predloženého 
návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 147 -  za: 30, proti:0, zdržali sa: 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

- - - 
 
Bod č. 67 
Určenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Košice formou 
zámeny pozemkov v k. ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice za pozemky v k. ú. 
Letná vo vlastníctve spoločností DUMAD s.r.o. a MADO s.r.o. s finančným vyrovnaním 
v prospech mesta Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram rozpravu k bodu č. 67. Uzatváram 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva 
nehnuteľného majetku mesta Košice formou zámeny pozemkov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta:  Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 148 -  za: 29, proti:0, zdržali sa: 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

- - - 
 
Bod č. 68 
Určenie spôsobu prevodu pozemkov formou zámeny v k. ú. Nižná Úvrať a Severné 
mesto s Košickou arcidiecézou a Rímskokatolíckou farnosťou sv. Ondreja, Košice 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram rozpravu k bodu č. 68. Uzatváram 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve mesta Košice formou zámeny podľa predloženého návrhu.“ 
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p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 149 -  za: 28, proti:0, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

- - - 
 
Bod č. 69 
Určenie spôsobu prevodu - nebytového priestoru č. 1 v dome na ul. Tomášikova č. 15 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram rozpravu k bodu č. 69. Uzatváram rozpravu 

a poprosím návrhovú komisiu. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve mesta Košice - nebytového priestoru číslo NP 1 s výmerou a 
ostatnými detailmi podľa predloženého návrhu do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov podľa predloženého návrhu z dôvodu hodného osobitného zreteľa ako je to 
popísané v predloženom návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 150 -  za: 25, proti:0, zdržali sa: 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

- - - 
 
Bod č. 70 
Predaj pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Juraja Bercika 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram rozpravu k bodu č. 70. Uzatváram rozpravu 

a poprosím  návrhovú komisiu. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje prevod pozemkov pre Juraja 
Bercika za kúpnu cenu 8.880 Eur ďalej všetko v zmysle predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne, poprosím o hlasovanie. Nech sa páči. 
 
Hlasovanie č. 151 -  za: 28, proti:0, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

- - - 
 
Bod č. 71 
Predaj pozemkov v k. ú. Myslava pre Rudolfa Horehája s manželkou Máriou 
Horehájovou 
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p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, otváram rozpravu k bodu č. 71. Pán poslanec 
Karabin. 

 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Nemám nič voči tomu predaju, len si spomínam na 

podobný prípad v MČ Pereš, obyvateľ MČ Západ alebo Terasy od roku 2018 žiada 
mesto Košice o odpredaj parcely v celkovej výmere do 100 m², je to prístupová 
komunikácia, na ktorej nemôže stať žiadna iná stavba a mesto tam nič nevie postaviť. 
Pán primátor, vaše vedenie od roku 2018 sme úspešne blokuje tohoto žiadateľa, aj v 
komisii a materiál sa záhadným spôsobom nie a nie dostať do rady primátora alebo do 
tohto zastupiteľstva. Tak neviem, nechcem byť neslušný, či mám byť taká alebo taký 
zlý človek, mám ísť na Facebook, mám vás okydávať milosti ako nemenovaný starosta 
po mojej pravici alebo mám ohlásiť kandidatúru na primátora, aby ste konečne ten 
zakliaty Pereš pustil? Podobný prípad, nie a nie dať a ste odpísali žiadateľovi, že trváte 
na nájomnom vzťahu. Prečo tu uplatňujete iný princíp, iný meter? Rád by som to vedel. 
Nech sú pravidlá jasné pre každého. Vďaka. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Hľadám vás pán poslanec, aby som vedel, kto je po vašej pravici, 

ale neviem vás nájsť očami. Pán poslanec, spýtam sa kolegov o čo ide, aký materiál, 
fakt netuším, neviem vám na to odpovedať, či problém bol nejakým spôsobom 
vysporiadaný v nejakom probléme alebo či nejaké nedopatrenie. Preverím. Kolegovia si 
to zapísali, ďakujem. Pán poslanec Djordjevič. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len som chcel odpovedať pánovi 

kolegovi, že preverte, pán kolega, preverte u toho občana, že či kúpil správnu známku 
poštovú, vo správnej výške, či to poslal dobrou poštou, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ukončujem rozpravu a poprosím návrhovú 

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

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prevod pozemkov parcely registra 
C KN číslo 1976/1, druh zastavaná plocha nádvorie, o výmere 67 m² podľa 
predloženého návrhu pre manželov Rudolfa Horehája a manželku Máriu Horehájovú.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 152 -  za: 29, proti:0, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

- - - 
 
Bod č. 72 
Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XIX. zasadnutia MZ dňa 
19.10.2020 do XXII. zasadnutia MZ dňa 08.02. a z jeho pokračovania dňa 10. 
a 23.02.2021 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram k materiálu rozpravu k bodu č. 72. Pán Djordjevič má 

procedurálny návrh. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Áno, mám procedurálny návrh. Samozrejme, ak o to má záujem, 
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tak úvodné slovo dať predkladateľovi, v tomto prípade pánovi Vrchotovi. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, menej rozprávať, menej chodiť po hale a sále, 

venovať sa. Predkladateľom tohto materiálu je mesto Košice. Poprosím pani poslankyňu 
Slivenskú, aby vystúpila v diskusii. 

 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Takže je to síce informácia o plnení úloh zo 

zastupiteľstva od 19.10., ale stále máme jeden návrh uznesenia, ktorý je nevykonaný. 
Pán primátor určite vie, o čom hovorím a je to semafor pri Crow Aréne. Je to moja 
opakovaná urgencia a téma, tak v krátkosti zhrniem, aký bol časový harmonogram celej 
tejto veci. 28. mája 2020 sme na zastupiteľstve jednohlasne schválili všetci prítomní 
zahlasovali za, aby bol dočasne osadený semafor na tejto križovatke. následne pán 
primátor nepodpísal toto uznesenie a preto na zastupiteľstve dňa 30. júla 2020 sme 
prelomili jeho veto a hlasovalo za 36 poslancov, zdržali sa len pani Gurbáľová, pán 
Gibóda, pán Rovinský a pán Stanko. Do dnešného dňa tam semafor nie je. Podľa 
poslednej informácie, ktorú mám od pána primátora je stav taký, že v blízkej budúcnosti 
dôjde k vysporiadaniu a preto bude možné tam vybudovať okružnú križovatku to 
nazvem, kruhový objazd, avšak som skeptická voči tomu ,priznám sa a preto 
predkladám návrh uznesenia, v ktorom sa termínu je osadenie svetelnej signalizácie 
a teraz ho prečítam. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych 
predpisov schvaľuje osadenie dočasnej svetelnej signalizácie pre zabezpečenie 
bezpečnosti križovatky Kostolianska - Podhradová najneskôr do 31. augusta 2021 za 
predpokladu, že nebudú pozemky pod plánovaným kruhový objazdom vysporiadané do 
30. júna 2021. Čakáme už viac ako rok, aby tam bola táto svetelná signalizácia osadená. 
Ja som tam išla zhodou okolností aj v piatok, kedy sa tam stala nepekná dopravná 
nehoda, brzdilo to celú dopravu, ale myslím, že v tomto prípade je bezpečnosť na 
prvom mieste. Nepozerám ani tak na zápchy, ktoré tam sú pravidelne, nakoľko ich v 
dopravnej špičke korigujú policajti dopravní, ale skôr mám na mysli tú bezpečnosť a to 
len na to. Takže poslanci, tak ako ste hlasovali v prvom hlasovaní, 33 poslancov bolo 
za, v druhom hlasovaní, kedy sme prelomili veto primátora bolo 36 poslancov za, tak 
prekladám opätovne tento návrh už s termínom vykonania, aby nebola nejaká spornosť, 
že kedy sa to má a kedy sa to nemá osadiť. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát nech sa páči. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Aby to nevyzeralo tak 

vlastne, že len pani Slivenská pracuje na tejto problematike, ale pracujeme viacerí 
poslanci a starostovia. Na stretnutiach v pondelok, keď sedíme s pánom primátorom, tak 
tam neustále Fera Ténaia počujem ako starostu MČ Sever, neustále sa pýta na Crow 
Arénu, ja sa pýtam na Crow Arénu, pán Špak sedel, keď som sa pýtal na Crow Arénu 
včera to bolo a bolo mi povedané, že pozemky sú vysporiadané. Tak mi povedal pán 
primátor. Takže pán primátor k tejto veci sa vie vyjadriť a verím tomu, že už je 
prihlásený pán Gibóda, že túto vec upresní. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pozemky síce mesto Košice nemá ešte v katastri 

zapísané, ale je to dohodnuté, že bude dobre. Pán poslanec Ténai. 
 
p. Ténai, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Ja si len dovolím pani 

poslankyňa Slivenská pripomenúť jedno ranné naše stretnutie u pána primátora, kde 
sme sa dohodli, že pokiaľ bude pandémia, nebudeme otvárať svetelný semafor alebo 
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dooznačenie tejto križovatky pri Crow Aréne svetelnou signalizáciou. Máme tu aj 
starostu MČ Kavečany, na Podhradovej máme množstvo obyvateľov, chodí nám MHD. 
Moja otázka len, koho my chceme vlastne uprednostňovať? Či obyvateľov mesta alebo 
obyvateľov prímestských lokalít, ktorí vedia prečo bývajú v Družstevnej, 
v Kostoľanoch, v Kysaku atď., tzn. chápem váš problém Ťahanovce, snažíme sa to 
riešiť na realizácii opravy Hlinkova, ale žiaľbohu Kostolianska trpí. Vieme o tom. Ja 
sám bývam skoro 50 na 50 na Havlíčkovej a na Kostolianskej, čiže tento problém 
každodenne aspoň dvakrát do týždňa absolvujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pani poslankyňa Slivenská s faktickou. 
 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pán poslanec Ténai. My sme sa 

nedohodli... 
 
p. Polaček, primátor mesta: A to je faktická na? Sa mi zdá na mňa napríklad?  
 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Na pána poslanca Ténaia. (pozn.: hlas 

z pléna) ...dobre, tak na pána primátora. Rozprávali sme sa, že nie, že nebudeme otvárať 
tento bod, ale že momentálne tam nie je nejaký problém s dopravou, čo je pochopiteľné, 
keďže máme COVID a každý cestuje menej, ale zároveň ja som tomu uviedla, že 
akonáhle COVID pominie, tak opäť bude problém s touto križovatkou a prioritne tu nie 
je otázka na stole koho chcem uprednostňovať ale, že chcem zabezpečiť, aby bola táto 
križovatka bezpečná. To je tá najvyššia priorita v tomto bode a na tom ste sa vy 
kolegovia poslanci zhodli raz, zhodli ste sa druhýkrát, no bohužiaľ, nebolo to 
zrealizované. Preto to predkladám opätovne tretíkrát a poukazujem na to, že práve z 
dôvodu, že v prípade, ak sú tieto pozemky vysporiadané respektíve v mojom návrhu, ak 
budú vysporiadané do 30. Júna, tak vykonať sa to nemusí. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani Slivenská, jedno malé upozornenie. Pre prácu sa 

nehnevajme, prosím. Citujem v 42 vyhotovenie a zverejňovanie uznesení bod číslo 5. O 
plnení uznesení, čo je  tento bod, sa raz za polrok predkladá informácia na riadne 
zasadnutie mestského zastupiteľstva. V rámci prerokovania informácie nemožno 
navrhovať zmeny prijatých uznesení alebo predkladať návrhy na rokovanie. Pán 
poslanec Horenský máte slovo. 

 
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja by som v súvislosti s uznesením číslo 1215 

urovnanie vzťahov s EEI sa tu hovorí o pracovnej skupine na magistráte. Chcem sa 
opýtať, v akom je to stave riešenie problematiky EEI. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Horenský, ja sa ospravedlňujem, prvá veta mi len 

ušla, miesto. Ešte raz prosím. 
 
p. Horenský, poslanec MZ: V podstate som spomenul uznesenie číslo 1215 urovnanie 

vzťahov s EEI, kde sa hovorí o vytvorení pracovnej skupiny na magistráte za účelom 
riešenia tohto vzťahu. Tak sa pýtam, že ako došlo v tomto k posune. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ak sa nemýlim, pracovnú skupinu iným uznesením sme zrušili, 

čiže teraz rozmýšľam, či tam nie je nejaká chyba v tom texte, sa idem na to pozrieť 
a hneď sa vám prípadne ozvem. Pán poslanec Karaffa. 
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p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel opýtať na dve veci. 
Rozhodnutie jediného spoločníka respektíve rozhodnutie jediného akcionára, kedy to 
vyzerá tak, že sa štatutári už teda si splnia tú svoju povinnosť a kedy by sme o tom 
mohli diskutovať, lebo ten problém pred sebou valíme ako guličku a to jedna vec. A 
druhá vec, mal som celkom podarené uznesenie v roku 2019 k nelegálnym osadám. 
Vtedy sa hovorilo, že na tej Bosákovej, že už to bude musieť skončiť a prešiel rok 2019, 
prešiel rok 2020, už máme dvadsiaty prvý rok a tá Bosákova ešte stále funguje a my 
sme sa tým útulkom nejako nepohli. Čiže chcel by som vedieť, že akože quo vadis, ako 
ďalej. Lebo tie osady tuná máme, za chvíľu bude  už aj na Popradskej jedna veľká 
osada, keď sa to takto bude riešiť. Tu pani starostka hovorí, že Nad jazerom je aj 
Lubina, čiže tak mám 2 otázky. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ak pán poslanec dovolí k tej časti sa vyjadrí pani námestníčka a 

ja sa ešte vrátim k pánovi myslím, že dobre hovorím, Horenskému? Áno. Sa pýtal na to 
EEI. V návrhu alebo v uznesení alebo v tom vyjadrení je napísaná veta: Napriek 
opakovaním vyslaním stretnutia zo strany mesta Košice v roku 2020 k dohode nedošlo, 
ani z toho dôvodu primátor mesta inicioval vznik pracovnej skupiny. Je to pracovná 
skupina na magistráte zostavená z právnikov, kedy sa jednoducho pripravujeme na 
obdobie kedy, ak nerozhodnú súdy, máme tam niekoľko podaní, je to už riadne 
množstvo podnetov na súdoch, tak sa potrebujeme pripraviť na to, čo budeme budúci 
rok a z tohto dôvodu vlastne diskutujeme v pracovnej skupine ako uchopiť niektoré 
otázky, ktoré sa na nám vyvíjajú s letom 2022. Pani námestníčka ešte ku pánovi 
poslancovi Karaffovi myslím. Nech sa páči. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja by som 

chcela na túto tému povedať, že stále rokujeme a hľadáme riešenia. Najnovšie teraz 
máme aktuálny projekt, o 2 týždne sa zrealizuje s nadáciou Dedo vstupujeme do 
registračného týždňa Rodín bez domova a tento projekt bude vyzerať tak, že nadácia 
Dedo spoločne s osemdesiatimi dobrovoľníkmi vyrazí do ulíc a bude robiť monitoring 
všetkých ľudí, ktorým chýba domov, odkiaľ získame veľmi cenné dáta a cenné 
informácie o tom, koľko tých ľudí máme, v akých podmienkach žijú a kde treba 
zapracovať. Pôjdu aj do osád, pôjdu do všetkých lokalít, kde teda máme ľudí bez 
domova. To je jeden taký veľmi, si myslím, že zaujímavý projekt, do ktorého ideme 
teraz spolu s nadáciou Dedo. Malo by sa to uskutočniť posledný májový týždeň. Celý 
týždeň to bude prebiehať. A čo sa týka tej Bosákovej, tak už sme aj s pánom Gombitom 
aj s pánom Korpesiom hľadáme riešenia ako na tej Bosákovej. Teda buď na Bosákovej 
alebo v Bernátovciach hľadať spôsoby rozšírenia zariadenia pre ľudí bez domova a 
myslím si, že podrobnejšie informácie k tej Bosákovej má pán riaditeľ, keď chce, môže 
povedať. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Čo sa týka tej iniciatívy sčítania bezdomovcov okrem iného, tých 

dôvodom je niekoľko, spúšťame tento projekt preto, lebo sa nám rozchádzajú čísla, 
koľko vlastne ich je. Jedna metodika hovorí 1500 niektorí až 2200 do 3000, 
potrebujeme tieto veci si dať do poriadku, ale zároveň to sčítanie má aj iný dôvod. Pán 
poslanec Karaffa, faktická. 

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, pán primátor budem na teba reagovať. 

No, v roku 2019 sme hovorili, že dobre by bolo, ak by v každej mestskej časti bolo také 
menšie zariadenie, ktoré by sa v podstate vedelo postarať o ľudí bez domova a my sme 
sa v tejto veci nejako nepohli. Teraz a môžem sa mýliť, nemám to naštudované, prijali v 
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národnej rade zmenu zákona v súvislosti s podporou zo Štátneho fondu rozvoja bývania. 
Je možné finančné prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania použiť aj na výstavbu 
takýchto zariadení alebo sa to vyslovene vzťahuje len na výstavbu nejakých senior 
domov? Čiže neviem ako, mám taký dojem, že prešľapujeme na mieste a že sme sa teda 
nepohli. Ale to je len moje názor, ja sa môžem mýliť. Len zatiaľ ma nikto nevyviedol 
z omylu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ak mi dáte kód výzvy, vám odpoviem k tej žiadosti, 

aké sú možnosti. Mám tu pred sebou všetky, len potrebujem kód a pani Dudová nech sa 
prípadne pripraví a vám to zodpovie, čo sa všetko urobilo, kde sa vytypovalo, aké veci 
sa urobili. Je to téma, ktorá viem, že vás zaujíma, je nekonečná. Máme dobrý čas, tak si 
to poďme rozmeniť na drobné. Pán poslanec Rovinský. 

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Vždy spozorniem, keď začnú takéto debaty, lebo vždy je to o tom, 

že sa nájdu ľudia, ktorí by radi vyčistili životný priestor, mohol by som aj liebersraum 
pod lesom žiť, hej, ktorí by radi všetkých takých ľudí, ktorí žijú na okraji spoločnosti, 
dostali niekde mimo, pokiaľ možno do dajakého uzavretého priestoru, z ktorého by ani 
vyjsť veľmi nemohli. Pozor na to. Pán poslanec Karaffa vám referoval minule o svojej 
ceste v Bruseli, hovoril o tom, že aj tí bezdomovci sú súčasťou života, patria k tej našej 
západnej kultúre, patria aj tí ľudia, ktorí sú vonku na ulici. Uvedomme si, že bude aj 
spústu ľudí, ktorí nedosiahnu na normálne bývanie jednoducho. Tí ľudia, o tých sa 
budeme musieť starať, čím viac budú Košice metropolitný mestom, tým viacej ich 
budeme mať. Samozrejme, že to treba riešiť. Súhlasím s poslancom Karaffom a 
predpokladám, že aj s pani Dudovou, že tam by mali prevziať väčšiu časť práce na seba 
mestské časti, lebo tam by mal byť ten priestor, v ktorom by mala byť realizovaná 
komunitná práca, sociálna, terénna, kde bude treba s tými ľuďmi hovoriť. Ja keď sa 
hovorí o sčítaní, tak vždy mám obavu. Ja poznám zopár ľudí, ktorí býva kde-kade 
poschovávaných a na ich mieste, keby som počul, že ich ide niekto sčítať, tak by som sa 
silno bál. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Jedná sa o monitoring, ja som sa zle vyjadril. Pán poslanec Ihnát a 

pani poslankyňa Kovačevičová. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne pán primátor. Ja budem 

reagovať na Laca Rovinského. Ako fakt mám dobré srdce, ale v sobotu alebo v nedeľu, 
keď mi bezdomovec spí priamo na schodoch Coop jednota, močí tam priamo, popíja 
alkohol a jednoducho ľudia tam majú podívanou, tak nie je to príjemné. Ten 
bezdomovec je človek, ktorému som zariadil ja bývanie aj s Beátou Zemkovou, bol v 
Bernátovciach uložený u Petra Gombitu, bol tam mesiac a pol a ušiel. Čiže je to 
neprispôsobivá osoba, treba sa pozerať aj na to, že áno, naozaj sú súčasťou spoločnosti, 
ale sú prispôsobiví a neprispôsobiví ľudia. Aj na to sa musí pozerať. Zo skúsenosti 
viem, že som mu zabezpečil doklady, občiansky preukaz, vyplatil som ten občiansky 
preukaz a za jedno čučko ho vymenil. Čiže treba povedať, že áno, spoločnosť má riešiť, 
mestské časti majú riešiť, hovoríš Laco, okej, však riešim ako starosta som bol pri ňom. 
Neprispôsobivý. Nebude robiť, by som povedal, to, čo sa mu povie, keď ho aj mestská 
polícia požiadala, ignoroval to.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne a pani poslankyňa Kovačevičová nech sa páči. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja by som tiež reagovala na 
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predrečníka ako spomínal, že mestské časti by mali riešiť, niečo by mali riešiť, niečo by 
nemali riešiť, ale samozrejme každá mestská časť rieši v rámci svojej možnosti. My na 
jazere robíme všetko pre to, aby sme aj tejto skupine obyvateľov pomohli, sme úspešní 
v rôznych projektoch, máme COVID asistentov, terénnych asistentov v rámci rôznych 
projektov, sčítavajú týchto obyvateľov aj v osadách, venujeme sa im, ale treba mať na 
pamäti, že tieto nelegálne osady v meste Košice sa nám rozrastajú. Čiže s týmto treba 
niečo naozaj v skutočnosti robiť. My na jazere máme na plynovej rúre, mali sme k tomu 
štáb na meste Košice krízový a vlastne sme sa nepohli niekde. Čiže ak tam sa niečo raz 
v budúcnosti stane, tak máme to všetci na svedomí, pretože o tejto skutočnosti sme 
vedeli, že takmer 200 ľudí býva na strategickom plynovode. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ešte pred vystúpením pani Dudovej vystúpi pani 

poslankyňa Adamčíková, bola prihlásená sa skôr, nech sa páči. 
 
p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Keďže kolega Karaffa ma predbehol, ja 

som si nechávala túto tému na dopyty, ale nevadí. Už keď je otvorená tak sa pýtam, 
keďže bol daný nejaký prísľub pán primátor a ja do dnešného dňa nemám žiadnu ani 
informáciu. To, že pani námestníčka hovorí o sčítavané, to prebieha a aj priebežne, aj sa 
teším, že teraz to bude takto, že bude ten týždeň, ale to nerieši otázku bezdomovectva. 
Čiže je rok a pol odkedy bolo to uznesenie prijaté a vlastne sme sa nikam nepohli, čiže 
tie čiastkové riešenia nie sú riešením výstavby alebo zariadenia pre bezdomovcov, takže 
by som chcela vedieť konkrétne veci alebo dátumy, kedy sa pohne s touto 
problematikou. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ten monitoring vnímajte aj z toho uhla, že my 

potrebujeme vedieť od bezdomovcov, či sú vôbec ochotní prijať nejakú pomoc, či sú 
ochotní meniť životný štýl a či sú ochotní hľadať nejaký spôsob, ktorý by ich do 
budúcnosti niekde posunul. O tom je ten monitoring a je zásadný, lebo keď budeme 
poznať tieto dáta, ktoré budú rozmenené na drobné, tak sa budeme vedieť postaviť 
a povedať, koľko ľudí potrebuje možno nový domov. Čo sa týka pani poslankyne 
predpokladám, že rozprávate o Bosákovej o mojom prísľube, ktorý som vám  osobne 
dal, platí, v tejto chvíli máme pripravenú veľkú medzinárodnú súťaž, ktorá rieši komplet 
toto územie v omnoho širších vzťahov, nielen smerom k Bosákovej ale v širšom 
spektre. Táto súťaž, verím, že do šiesteho mesiaca bude medzinárodne vyhlásená 
a jedna z tých opisov rieši, aby nám z pracovnej skupiny vyriešili aj akým spôsob máme 
sa postaviť k Bosákovej, ako by to tam malo vyzerať a aké nám možnosti tento priestor 
v rámci aj budúceho územného plánu dáva. Čiže jedná sa o veľkú vec. Verím, že bude 
prínosom nielen v oblasti sociálnej, ale v oblasti rozvoja mesta túto súťaž máme skôr 
nazývanú ako Nové mesto v meste Košice. Treťou vecou, ktorou by som vás 
informoval v závere rokovania je, že aj my si uvedomujeme, že technicky nestačíme na 
tieto problémy, preto sme na magistráte zmenili spôsob riadenia oddelenia sociálnych 
vecí a bolo vytvorené nové oddelenie sociálnych vecí, v rámci ktorého vznikli tri nové 
referáty. Referát posudkových činností a sociálnych služieb, referát krízovej intervencie 
a referát sociálneho bývania s tým, že zamestnancov tu je na týchto referátoch, v 
jednom veľkom referáte, pracovali, sme prerozdelili podľa ich záujmu, podľa možnosti, 
aby sme dokázali aktívnejšie tieto témy riešiť. Viac vám povie pani Dudová nech sa 
páči. 

 
p. Dudová, vedúca oddelenia sociálnych vecí: Ďakujem pekne za slovo. Najprv k pánovi 

poslancovi Karaffovi. Áno, bolo uznesenie, dokonca boli 2 uznesenia s takým istým 
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textom, s takým istým znením, s rozdielnymi termínmi. Musím povedať, že jedno z tých 
uznesení bolo zrušené a bolo nahradené uznesením 503, ktoré trvá a ukladaná nám 
vlastne dokonca tohto roku predložiť na rokovanie zastupiteľstva komplexnú koncepciu 
riešenia nelegálnych osídlení. Práve preto my organizujeme v spolupráci s nadáciou 
Dedo registračný týždeň. Nie je to len bežné sčítanie, ale registračné týždeň sa udeje 
počas jedného týždňa, že jednu rodinu spočítame len raz. Pretože do terénu príde naraz 
80 ľudí a nebudú spočítaný viackrát a samozrejme, že budú to hĺbkové otázky. Čo sa 
týka a Bosákovej, myslím, že kolega z ÚHA jasne aj v uznesení ako plnenie uznesení 
vysvetlil, že ide sa do toho. Z pohľadu sociálnych vecí áno, je treba rozširovať kapacity 
útulkov a práve preto sme do komisie pre prípravu programu rozvoja mesta pozvali aj 
pána riaditeľa Arcidiecéznej charity, ktorý dáva pozor na to, aby vlastne sa rozširovala 
kapacita útulkov aj v tomto dokumente. Z mojej strany zatiaľ toľko. My sme v termíne, 
po registračnom týždni dáme do zastupiteľstva informáciu ako dopadol, aký je stav 
aktuálny a ak sa nič nestane, do konca kalendárneho roku bude koncepcia na stole. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Karaffa faktická. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. No takto, nemusím mať 

organizáciu, ktorá bude čerpať rôzne príspevky a zapájať sa do rôznych výziev zo 
štátneho rozpočtu a z kadejakých iných rozpočtov a na to, aby som vedel, že tých 
bezdomovcov a ešte keby som to tak akože selektoval a Rómov je veľmi veľa na ulici 
v Košiciach. Ja som očakával, že pokiaľ ide o tie pozemky v podstate nevysporiadané 
na juhu, že tam sa niečo pohne, nejakým spôsobom budete rokovať. Ja som očakával, že 
v podstate pokiaľ ide o nejakú výstavbu alebo vytypovanie ďalších pozemkov, kde by 
mohli stať takéto zariadenia, že sa v tejto veci niečo pohne, pretože nie je riešením 
potom strkať ľudí, ktorí nemajú, poviem to takto také sociálne zručnosti, strkať ich do 
rôznych bytoviek napr. na Popradskej, kde to vyzerá tak, ako to vyzerá. A s tým sa 
potom nabaľujú ďalšie problémy. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Rovinský. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Takto, ja by som ešte raz chcel povedať to, že áno v Košiciach 

bude pribúdať ľudí, ktorí budú mať problém. Bude ich stále viac. Čím väčšie mesto 
budeme a čím úspešnejšie mesto budeme, tým príťažlivejší budeme pre takýchto ľudí. 
Prvá poznámka. Druhá poznámka. Sú ľudia, ktorým môžem jednorazovou intervenciou 
pomôcť a sú ľudia, ktorým musím pomáhať celý život. Čiže je to pomoc, ktorá musí 
byť dlhodobá a trvalá. Čiže na to sa musím pripraviť. Je to si tak, ako keby som 
povedal, že niekto má nevyliečiteľnú chronickú chorobu, tak idem, nevybavím ho 
acylpirínom. Musím sa o neho sa starať a dlhodobo. My sa musíme na tento fakt 
pripraviť. Ale na pani námestníčku by bola otázka. Dobre a keď všetko spočítame, čo 
budeme robiť? Že budeme vedieť, že ich máme 3482, z toho 420 chce ísť ku 
Gombitovi, 230 by radšej išli na inú formu toho domu a ostatní by chceli bývať vonku, 
lebo sú aj takí, ktorí nepôjdu za toho do žiadneho domova, oni sa zavrieť nedajú. Aj tým 
treba pomáhať na ulici, treba im pomáhať. Takže čo s tým, aké máte ďalšie kroky? 
Potom spočítanie to ma zaujíma. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Skúsim vysvetliť pán poslanec Rovinský ešte raz. Oddelenie 

dostalo úlohu skrz mestské zastupiteľstvo, aby pripravilo koncepcie a súhrnné správy. 
Pri spracovavaní týchto správ sme proste narazili na problém, kedy sa potrebujeme 
začať rozhodovať. A buď sa budeme rozhodovať na základe pocitov a pocity sú rôzne. 



95 

 

Niekto tvrdí, že problém je na Bosákovej, niekto, že u pána Gombitu, niekto na 
Jarmočnej, niekto má pocit, že pred obchodnými domami a ešte samozrejme tých 
pocitov o problémoch môže byť rôzne a nemusí to byť o bezdomovcoch, môžeme nájsť 
o hoci čom, preto už minulý rok sme zriadili nové oddelenie. Je to oddelenie 
spracovania dátových služieb, pretože my sa tu dlhodobo, resp. nikdy sme sa poriadne 
neriadili dátami. A správne rozhodnutie sú na základe dát. Preto potrebujeme urobiť 
hĺbkovú analýzu, hĺbkový monitoring, kedy bude presne vedieť nielen, čo my chceme, 
ale čo možno od týchto ľudí očakávať, aby sme im nastavili prostredie také, ktoré 
príjmu. A nevieme a dlhodobo to je problém, ktorý tu máme reálne v našom meste, 
nevieme nastaviť pravidlá, pretože hocičo môžeme vymyslieť, ak to proste títo ľudia 
neprijmú, tak to fungovať nebude. Monitoring nie vynález môj, ani pani námestníčky, 
ani mesta Košice, je to vec, ktorá funguje vo svete, ktorá sa takto vo svete robí. Je na to 
presne spôsob ako to treba vykonať v rámci nejakej metodiky, ktorú sme prevzali a 
ideme ju aplikovať. Síce ideme možnože pomalými krôčkami, môžeme sa kritizovať za 
to, že sa dajú veci robiť omnoho rýchlejšie, omnoho lepšie, ale jednoducho narazili sme 
na strop alebo bod, kedy jednoducho bez dát to budú len opäť nám vytknete v závere 
roka, že len samé kecy a nič konkrétne. Preto to ideme urobiť takto. Pán poslanec 
Rovinský nech sa páči. V prípade, keď som pani Dudová niečo vynechal alebo pani 
námestníčka... 

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Napriek tomu tvrdím, že keď sa do 

monitoringu púšťam, tak mám aj pripravené nejaké náčrty smerov riešení toho 
problému a to by ma zaujímalo. Lebo ja môžem prísť na to, že áno, mám malú kapacitu 
zariadení, takže budem rozširovať zariadenia. Môže prísť na to, že mám veľa 
psychiatrických pacientov vonku, tak budem hľadať na to riešenie. A my ten náčrt 
vieme, však pani Dudová tu robí asi 100 rokov, takže má nejakú predstavu o tom, že 
ako ten terén vyzerá, takže by bolo dobré nejaké také hypotetické riešenia dať dopredu, 
čo by sme s nimi asi tak mohli robiť. A možno prídeme na to, že ku Gombitovej nechce 
ísť ani jeden, dám si nulu do šuflíka a tak ďalej.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec, asi sa nerozumieme celkom. Tento 

monitoring, ja vás pozvem, aby ste zbytočne možno kolegov nezdržiavali, aj tak ich to 
nezaujíma, počujete, sa rozprávajú. Tento monitoring, o ten dotazník, je 
niekoľkostranový a rieši naozaj detaily a z nich vieme potom tieto veci dať. My sme si 
ten dotazník úplne nevymysleli i napriek tomu, že sme ho dotvorili, pretože na to je 
celosvetová metodika. Čiže na základe súboru otázok budeme presne vedieť, čo by sme 
mali ďalej robiť a čo títo ľudia chcú a my samozrejme vieme, aké máme vôbec 
možnosti, aby sa tieto veci niekde stretli. Ale nie je problém, keď bude mať niekto 
záujem, budeme o tom informovať aj médiá, aby jednoducho nám všetci pomohli, aby 
sa ľudia nebáli, keď do mesta príde 80 ľudí a budú robiť tento monitoring. Čiže vás 
budeme informovať a prípade vám tento dotazník, ak bude záujem, vieme poskytnúť. 
Pán poslanec Strojný. 

 
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ak si môžem dovoliť, tak zmením trošku trému. 

Na strane číslo 13 je uznesenie číslo 526 zo dňa 20.10.2020, ktoré som podával. Týka sa 
centra opätovného použitia alebo tzv. RIUS centra, úplne chápem, že je napísané 
plnenie uznesenia nebolo možné realizovať, pretože po preverení podmienok výzvy 
mesto nebolo oprávneným žiadateľom, to je v poriadku, tomu rozumiem. Akurát, že na 
konci je dopísaných ešte niekoľko viet a tá najhoršia z nich je, z vyššie uvedeného 
dôvodu môžeme považovať úlohu za splnenú. No to určite nie, ja nepovažujem úlohu za 
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splnenú, ale chápem, že na základe tohto uznesenia sa to vykonať nedalo, tak by som sa 
len chcel opýtať, či máme nejakú inú cestu, ktorou sa chceme vydať alebo či úplne 
proste nechceme sa o to zaujímať a považujeme úlohu za splnenú. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, no úloha je v tomto momente tam tak, ako je. 

Môžem ale povedať, že mesto sa ide zapojiť do výzvy OPKZP- P.O. 1 - S.C. 
111/2019/58 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov zameraním na ich prípravu na 
opätovné použitie a recykláciu a podporu v ich predchádzajúcich vzniku odpadov, kde 
sa jedná o úpravu zmesových komunálnych odpadov, ktoré zabezpečuje pre mesto 
Košice Kosit, ktorá však nespĺňa podmienku príspevku, to je nie v stopercentnom 
vlastníctve obce. Žiadateľ povinný disponovať právoplatnými povoleniami a tak tak 
ďalej a tak ďalej. Ideme do tohto projektu. Na túto výzvu je alokovaných 6 miliónov 
Eur, spolufinancovanie je 5 %, ide to z Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky a dátum uzavretia jedného z kôl je 15.06.2021. Ďakujem pekne, nech sa páči, 
môžete faktickou reagovať. 

 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za info, len to je asi trošku niečo iné, 

ale v každom prípade viem mať tento materiál? Prídem, pošlete mi? 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nechám vám vybrať to, čo je odpadové. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Dobre. 
 
p. Polaček, primátor mesta: A je tu ešte v prípade jeden, do ktorého ideme, teraz som si 

všimol, ten som si ja nevšimol, kvalita životného prostredia, podobná výzva, zvyšovanie 
miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie, je to 
podobné, tam je alokácia 20 miliónov Eur a uzávierka druhého kola je 30.06.2021, sú to 
dve rôzne projekty, dve rôzne výzvy, jedna je 58, druhá je 56. Pán poslanec Lörinc nech 
sa páči. 

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem. Chcel by som sa spýtať na uznesenie číslo 126 na strane 

23 a potom uznesenie 360 zo strany 30. Tá 126-tka hovorí o ďalšom postupe v otázke 
EEI a je tam napísané, že podpísaním memoranda a ďalšom postupe rokovania o 
urovnaní medzi mestom Košice spoločnosťou EEI zatiaľ nedošlo, preto neboli 
realizované úkony smerujúce k vypracovaniu znaleckého posudku Ústavom súdneho 
inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Čiže prvá otázka je, že v akom stave sú 
vyjednávania s EEI a kedy pán primátor ste mali posledné stretnutie s touto 
spoločnosťou a či došlo alebo dôjde k tomu, že dostaneme na pozretie ten posudok 
Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline? K otázke alebo uzneseniu 
360, tu uznesenie hovorí o zabezpečení forézneho auditu vo vzťahu k prevereniu 
postupu verejnej obchodnej súťaže na prevod 29 kusov akcií spoločnosti Kosit. Ak si 
pamätáte, mali sme také materiály o štyroch foréznych auditoch, nakoniec bol 
schválený len jeden, tak chcem sa opýtať, že či už došlo k vypracovaniu tohto forézneho 
auditu a že aké sú nálezy. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Stretnutie s EEI sa udialo plus mínus pred 

mesiacom, opätovne štatutár tejto spoločnosti odmietol podpísať memorandum, nemá 
oňho záujem dlhodobo a tvrdí, že ani nikdy nemal záujem o toto memorandum. To 
znemená, nie memorandum, nie je cesta smerom ku znalcom. Pri znaleckom úrade 
máme ale jeden problém tento, znalecký úrad funguje tak, že nefunguje v našom 
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rozpočtovom roku. Preto musíme hľadať iné inštitúcie a je to podobné ako s uznesením 
pána poslanca Liptáka, keď si pamätáte o tom, aby on chcel, aby sme znalcov nechali 
inými znalcami skontrolovať, či ich znalecké posudky sú v poriadku. My nevieme 
vystaviť objednávku, pretože nebude to robené v tomto roku, tam im ten čas trvá viac 
ako rok, teda oni po nás požadujú zálohové faktúry, ktoré my vyúčtovať v zmysle 
zákona vo svojom rozpočtovom roku, lebo nedostane plnenie a objednávku na jedno aj 
na druhý prípad proste presahuje vždy rok, nevedia nám garantovať termín dodania 
služby, pretože majú svoj pretlak a tým pádom musíme hľadať iné možnosti, ale áno, je 
pre nás veľmi dôležité, aby sme naceňovaniu niektorých vecí, možnože nie všetkých, 
ale niektorých konkrétností jednoducho urobili znalecké posudky, pretože sa 
nepohneme, keď nebudeme poznať ich hodnotu. To je smerom k tomuto a druhé bolo 
smerom ku foréznom audite. Nemohol som sa forézneho auditu ho riešiť, pretože som 
bol v súdnom konaní so spoločnosťou Kosit, minulý týždeň jedno súdne konanie medzi 
nami bolo ukončené, ešte nie správoplatnené medzi mnou ako osobou s ktorou som bol 
v konflikte, potrebujem tento spor zahnať a môžeme sa tomu foréznemu auditu pustiť. 
Jednoducho som bol vo veľmi vážnej kolízii s touto spoločnosťou. Predpokladám, že za 
pár dní, keď bude právoplatné rozhodnutie, tak budem mať otvorené ruky, mal som ich, 
žiaľ, zviazané historicky. Pán poslanec Špak. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Ja len narýchlo chcem poďakovať, že konečne po dvoch rokoch sa 

niečo rozpráva aj o tej hlavnej kampaňovej téme a chcel by som poprosiť, ako chápem, 
že ste sa spoznávali až po voľbách, ale tá jedna jediná téma, ktorú ste mali spoločnú pán 
Lörinc aj pán Polaček a aktivisti, nemohli by ste sa aspoň na nej kamarátiť a doriešiť ju 
tak ako, ste sľúbili obyvateľom? Jediná vec, čo chcem od vás, ďakujem. 

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

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

podľa § 42 ods. 5 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva berie na vedomie 
Informáciu o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva od XIX. 
zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 19.10.2020 do XXII. zasadnutia mestského 
zastupiteľstva dňa 08.02. a z jeho pokračovanie dňa 10. a 23.02.2021.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 153 -  za: 28, proti:0, zdržali sa: 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Tento návrh prijatý bol.  

- - - 
 
Bod č. 72/1 
Časový plán rokovaní Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva na II. polrok 2021 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram bod č. 72/1. O tento bod požiadal pán poslanec Karaffa. 

Nech sa páči pán poslanec Karaffa, môžete ho uviesť. Otváram rozpravu zároveň. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, tento 

bod sa týka, v podstate ten návrh uznesenia sa týka určenia počtu rokovacích dní 
mestského zastupiteľstva v druhom polroku tohto roku tak, aby nenastala taká situácia 
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ako minulý rok, že sme rokovali v rámci jedného tzv. riadneho rokovania a všetky 
ostatné boli mimoriadne, kedy nebolo možné dopĺňať program rokovania zastupiteľstva. 
Čiže návrh na uznesenie a ešte pre vysvetlenie, neurčujem tam konkrétne dni, pretože si 
myslím, že by bolo korektné, aby sa na magistráte dohodli na tom harmonograme, aby v 
podstate vedeli si načasovať rokovanie mestskej rady, pripraviť si materiály, potom 
následne na zastupiteľstvo, čiže ja neurčujem alebo teda návrh nehovorí o konkrétnych 
dátumoch. Hovorí len o tom, že by mali byť minimálne 2 termíny rokovania. Takže 
návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 12 ods. 11 zákona 
č. 369 z roku 1990 Zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 
ods. 3 zákona č. 401 z roku 1990 Zbierky o meste Košice v znení neskorších predpisov 
žiada spracovať časový plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach na druhý 
polrok 2021 s určením minimálne dvoch termínov rokovaní zastupiteľstva. Termín do 
tridsiatich dní od prijatia uznesenia mestského zastupiteľstva, zodpovedný Ing. Jaroslav 
Polaček, primátor mesta Košice. Čiže jedná sa vlastne o návrh, ktorý rieši minimálne 2 
termíny rokovania na druhý polrok. Ten konkrétny termín, teda dátum stanoví 
organizačno-právne po dohode s vedením a v podstate čo sa týka termínu zverejnenia, 
tam rokovací poriadok hovorí, že musí byť zverejnený najneskôr mesiac pred tým 
obdobím, teda pred týmto polrokom, takže by mal byť vlastne zverejnený do myslím 1. 
júna, ak dobre počítam, ale je to takto uvedené, že do tridsiatich dní od prijatia 
uznesenia. Takže toľko z mojej strany a predložím návrh návrhovej komisii. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Grega faktická. 
 
p. Grega, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja som tiež nezaregistroval, že či sú už na ten 

druhý polrok termíny, však to by sa malo práve dnes schvaľovať keď. No samozrejme, 
že to treba urobiť, veď jednak je to len orientačné, stále to môže zmeniť, keď je to 
nutné, ale veď ľudia sa podľa toho a hlavne v tom druhom polroku aj zariaďujú, 
dovolenky atď., takže malo by to byť a malo by sa to dodržiavať. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Lörinc. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len k návrhu. Náš poslanecký klub, som sa 

pýtal kolegov, sme nevideli doteraz tento návrh a druhá vec, že je dobrým zvykom, že 
vždy na polrok sa schvaľuje dopredu plán na zasadnutie, ale tento návrh hovorí v 
podstate o tom, že magistrát predloží nám plán zasadnutí, nehovorí o konkrétnych 
dátumoch a tak či tak tam to majú dať. Čiže buď to necháme na štatutárovi, že 
rešpektujeme jeho právomoc zvolať zastupiteľstvo kedy uzná za vodné alebo my ako 
zastupiteľstvo si schváľme konkrétne dátumy. Myslím si, že každý starosta tak na 
mestskej časti robí, keď dáva harmonogram. Čiže preto považujem takéto uznesenie ako 
je napísané, aj keď chápem tu pointu predkladateľa, ako zbytočné, ale chápem pointu. 
Len dajme konkrétne dátumy. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Čo sa týka časového plánu 

rokovaní v úzkom súvise je aj téma a samotného priebehu a rokovacích dní. 
Samozrejme, že nie vždy sa dá vyhovieť každému, avšak som toho názoru, že 40 
poslancov by sa nemalo prispôsobovať jednému, ale malo by to byť naopak. Nemusíme 
tu konkretizovať, nie, nebudem hovoriť rovno. Čiže v prvom rade by bolo dobré, keď a 
považujem to za korektné a efektné a efektívne, pardon, hlasovanie, ktoré ste zvolili 
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ohľadom letných terás naposledy a osloviť takto poslancov online hlasovaním, určiť, 
ktorý deň im najviac vyhovuje rokovanie a takisto aj časť rokovania. Lebo aj keď mi 
prešlo, prešiel pozmeňujúci návrh naposledy, keď som predložil v pondelok do šiestej, 
bol som na pauze viacerými kritizovaní, že už mali urobený iný program. Čiže naozaj 
by bolo vhodné, že by sme určili, kým to doklepeme to zastupiteľstvo, ako myslím ten 
náš mandát štvorročný, že by sme si určili, aj keď nikdy nie je neskoro, je to už 
relatívne pozde, rokovací deň a to, že sa bude rokovať do osemnástej, do devätnástej a 
nebudú sa robiť procedúry na procedúry a zbytočne sa hádať, každý si urobí program, 
že keď jednoducho sa do devätnástej sa program nezvládne, také nejaké nepísané alebo 
písané, ale neoficiálne pravidlá, aby sme si vytvorili. Keď aj kolegovia sa s tým 
stotožnia, by som to nechal na pánovi primátorovi alebo na jeho kancelárii, aby takúto 
anketu dali a to je všetko, čo som chcel povedať, ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec, možno nebudeme musieť čakať 

na anketu, ale rokovací deň v týždni si budeme možno už vedieť určiť dnes. Mám k 
tomu uznesenie, tak že prihlásim sa, prednesiem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja len by som chcel upozorniť, že v zmysle 

zákona je jasne povedané, ako sa zvoláva a kto ho zvoláva a samozrejme, že bude to 
tak, aby približne v tom šiestom mesiaci bol plán na druhý polrok. My v tejto chvíli 
čakáme ešte na rokovanie vlády, či pôjdu tam mestské veci a potom budeme musieť 
prispôsobiť rokovania. Takže to by sme mali vedieť do dvoch týždňov a následne 
budeme mať v tom jasno, ako to urobiť, aby dobre bolo na celý druhý polrok. To je 
dôvod, prečo v tejto chvíli nie je úplne ustálený možno termín a samozrejme ešte tu 
máme otvorené nejaké eurofondové výzvy a potrebujeme sa im prispôsobiť. Myslím, že 
nikto nebude spochybňovať, že chceme byť úspešní v eurofondoch. Pán poslanec 
Rovinský nech sa páči. 

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Ja myslím, že na mieste je aj otázka frekvencie zastupiteľstiev, 

pretože pokiaľ sa stretávame raz za tri mesiace v blahej nádeji, že nadupaný program 
zvládneme za 1 deň, tak či nebolo by rozumnejšie uvažovať o tom, že stretávať sa každý 
mesiac a mať menej tém a byť prekvapený, že dnes sme to stihli do druhej poobede. To 
by bola paráda, hej, lenže nie. My urobíme tak, že urobíme raz za tri mesiace, dáme to 
na 1 deň a potom sa divíme, že rokujeme tu do noci. Myslím, že by bolo treba zvážiť, či 
by sme mohli sedieť častejšie. Vítam ďalej tu iniciatívu pán primátor, že pred 
zastupiteľstvom sa témy preberú, prípadne aj online, to aj keď COVID odíde, online 
môžeme ostať, čiže čím budeme diskutovať pred tým, tým menej sa budeme musieť 
naťahovať potom. Ale aby som, tá moja otázka je toto, či by sme nemohli uvažovať o 
tom, či by sme mohli uvažovať o tom stretávať sa častejšie. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja si kladiem otázku, či tie online stretnutia 

pomohli tomu, aby sme skrátili tieto 3 rokovacie dni. Áno, máme dnes 70 bodov, ale 
prosím, vnímajme, že to aj z dôvodu pandémie, my sme úmyselne vo februári skrátili tie 
body a nejakých 50 bodov sme dali bokom, my sme to mali mestskej rade, kde sme 
hľadali, ktoré body vyberieme ako dôležité, ktoré je trošku posunieme v čase, takže to je 
dôvod. Ten február bol plný strachu. Preto toľko bodov, lebo sa nám to proste nakopilo 
z historicky kvôli pandémie. Pán poslanec Grega nech sa páči. 
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p. Grega, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja si myslím, že my sa stretávame každé 2 
mesiace, pokiaľ to dobre registrujem. V minulosti to bolo každé 3 mesiace, pokiaľ 
viem, nebol nikdy nejaký problém. Stalo sa, že sme raz rokovali aj dlhšie, možno do 
desiatej a raz asi aj druhý deň, ale za to obdobie sa tu vystriedalo mnoho, čo som tu, hej, 
ten devätnásty rok, mnoho primátorov, desiatky poslancov a stále sme to zvládli. Čiže 
treba to tak pripraviť a hlavne zbytočne nekecať, poviem to rovno a neodbiehať od 
témy, i keď niekedy je dobré, že človek môže povedať, lebo to nemá zaradené, hej, v 
rámci toho bodu, ale treba to predrokovať predtým a potom sa to myslím jednoducho 
bude tu nám rokovať. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nám vychádza, že rokujeme každých 6 týždňov, keď zrátate 

počet mesiacov a počet rokovaní. Pán poslanec Strojný nech sa páči. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja nemám nič proti tomu, aby sme sa stretávali 

aj častejšie, aj dlhšie, to je úplne v pohode, len ako myslím, že si to aj povedal pán 
primátor, nedávajme si ružové okuliare. Tie online nám asi nepomohli, keďže sme tu aj 
tak 3 dni, ale je fajn, že si to pozrieme tie materiály, ale na tých online dohody 
nevznikajú a preto tu sedíme 3 dni. Lebo nie sme dohodnutí. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Je mojím legitímnym právom ako poslanca 

mestského zastupiteľstva predložiť návrh na uznesenie. Tento návrh bol konzultovaný s 
pánom poslancom Filipkom, predsedom klubu a ešte minulý týždeň bol konzultovaný aj 
s pánom predsedom Strojným, mohol som ho poslať aj elektronicky. Včera podvečer 
som ešte poslal pani Nagyovej ten e-mail, ale mal som za to, že ide o tak jednoduchú 
zmenu, že s týmto problém nebude. Napriek tomu sa tu našiel kolega, ktorý s tým 
problém má, ale dobre, však každý máme právo vidieť veci vlastnými očami. Ja dúfam, 
že to proste podporené bude a keď tu bude záujem, aby tie rokovania boli v kratšom 
časovom intervale, ja nebudem mať voči tomu výhrady. Kvitujem aj to, že pán poslanec 
Strojný príde teraz s vlastným návrhom a myslím si, že je to správne a tak ako tu už 
bolo naznačené, štyridsiati sa prispôsobili jednému a ten jeden ani nechodí. Takže tak. 

 
p. Polaček, primátor mesta: ...som nepochopil, ale pán poslanec Strojný ide. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem. Ja podporím návrh pána poslanca Karaffu, mám k nemu 

malý doplňovák. Vlastne celý jeho návrh znie, aby sa spracoval časový plán zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Košiciach na druhý polrok 2021 s určením minimálne troch 
termínov rokovania zastupiteľstva a ja tam k tomu dávam čiarku, s rokovacím dňom vo 
štvrtok. Rozhodnite sa už ako chcete, ak vám predtým tie štvrtky vyhovovali, 
zahlasujete za, potom môžete samozrejme zahlasovať aj za pôvodný materiál pána 
poslanca Karaffu, ak vám štvrtky nevyhovujú, zdržíte sa alebo dáte proti. Chcel som, 
aby sme mali túto možnosť takto sa rozhodnúť. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič nech sa páči. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Mne vyhovuje a 

stotožňujem sa s týmto návrhom a viem si predstaviť, že rokovacím dňom by bol 
štvrťrok, ale tento návrh explicitne nešpecifikuje podmienky dvojdňového 
zastupiteľstva alebo čo ak sa nestihne večer, čiže ďalšie bude ďalší štvrtok, hej, čiže 
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keď my tak explicitne určíme, že to má byť štvrtok, potom sa vlastne odoberie tomu, 
kto je zo zákona zvolávateľom, možnosť nejak efektívnejšie rozhodnúť. To je môj 
názor, hej ja budem sa opakovať, ja nie som právnik ani odborník na samosprávu, preto 
ak niekto vie k tomu viac povedať, nech povie teraz alebo použijem výraz pána 
primátora, nech to povie teraz alebo nech mlčí naveky a mne tu vyplýva z toho, že keď 
budem hlasovať za štvrtok, potom dvojdňové nebude vedieť byť v piatok. Čiže teraz by 
sme vlastne 3 týždne po sebe, hej, rokovali. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Strojný. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Skúsim dovysvetliť. Možno je to tým, že nemáš pred sebou ten 

návrh, takže to prečítam. Ide o to, že návrh spracovať časový plán zasadnutí potom je s 
rokovacím dňom vo štvrtok. Čiže v tom časovom pláne, aby boli tie rokovacie dni vo 
štvrtok. Ono už potom neurčuje, ak to ten štvrtok nestihneme, už si vieme určiť či 
piatok, či budúci týždeň, ale toto to explicitne neurčuje. To určuje len aby tie, ktoré sú 
naplánované, aby tie boli vo štvrtok. To je všetko. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Rusnák nech sa páči. 
 
p. Rusnák, poslanec MZ: Ja si myslím, že rokovací poriadok toto dosť jasne špecifikuje. 

Nemám ho tu pred sebou, ale pokiaľ viem, ak je rokovací deň štvrtok od ôsmej do 
osemnástej, o osemnástej si máme ukončiť a povedať, kedy zvyšné body, ktoré sme 
neprerokovali, prerokujeme. Bodka. Toto rokovací poriadok presne hovorí, čiže ja 
neviem, prečo tu hľadáme niečo, čo je vynájdené už dávno. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa a pán poslanec Karabin faktickú na pána 

poslanca Rusnáka. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja nemám a možno sa mýlim, ale nemám 

vedomosť o tom, že by presne ustanovoval rokovací poriadok, ktorý deň a v akom 
časovom rozpätí. Myslím, že vždy to bolo na dobrej vôli ponechané na zvolávateľa, že 
to stanoví. My sme mali na začiatku stanovené nejaké pravidlo, že to bude vo štvrtok a 
potom sa to pravidlo zmenilo. Ja si to pamätám, bolo to minulý rok v lete, ak nemá 
nikto námietky, ja som mal, ale som si kusal do jazyka, tak sa budeme stretávať 
v pondelok. No a odvtedy sa stretávame pondelky. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karabin. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Kolegovia, ten náš rokovací 

poriadok ten je horší ako trhací kalendár. Toto rokovanie malo byť v pondelok, utorok, 
štvrtok. V pondelok do štrnástej, pardon, do šestnástej, prd veľký bol platný, sme tu 
rokovali do osemnástej. V utorok malo by do šestnástej, zverejnený na webovej stránke 
mesta Košice, nebolo do šestnástej, 18:15 som dvihol kotvy a išiel som preč. Malo 
pokračovať vo štvrtok, figu deravú, ani vo štvrtok nebolo. Pokračujeme dnes. Tak 
poviem otvorene, chcem jasné pravidlá. Odkedy, dokedy, kedy sa pokračuje, lebo toto 
mi naozaj pripadá, kvôli jednému poslancovi, poviem to nahlas, poslancovi Libovi, sa tu 
prispôsobujeme, ideme v pondelok, ale pán Liba na pätnástich stoličkách sedí, nič 
nestíha, tak si povedzme. Robia v utorok, v utorok od  vtedy do vtedy a žiadne 
predlžovania umelé a neviem, čo všetko možné. Však sme to zverejnili na webe pre 
verejnosť od kedy do kedy sme a my si tu minulý týždeň dvakrát odsúhlasíme, že ideme 
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do osemnástej a ešte ani to nedodržíme. Na štvrtok sme sa vykašlali a sme tu dnes. A 
keby dnes bod číslo 49, možno sme tu do polnoci. Nikto nevie, ani pán Boh dokedy.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Pán poslanec Grega. 
 
p. Grega, poslanec MZ: Myslím, že by sa to malo naozaj zosúladiť, veď to je tak jednoduché, 

ako som hovoril a hlavne, aby to tak bolo, aby sa to dodržiavalo, aby aj starostovia 
alebo tí poslanci, ktorí sú poslanci v miestnych častiach, aby im to nekolidovalo. 
Vždycky to tak bolo, dá sa to a je to jednoduché. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec verte, že aj ja by som si prial, aby 

keď si povieme a v tomto prípade sme si na to urobili ešte aj anketu, kde sme si 
povedali, kde bola otázka, kde boli možnosti, takto to vyšlo a aj tak sme uznesením to 
zmenili. Proste, ak si dohodneme pravidlá, potom ich už nemeňme v priebehu dňa, bolo 
by to určite prospešné pre mnohých, ale žiaľ, zatiaľ sa nám to ešte nikdy nepodarilo. 
Vždy tie zmeny prichádzajú. Buď budeme dôslední alebo aj tak nenájdeme riešenie. Pán 
poslanec Lörinc. 

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ja len si dovolím, lebo mnohí to spomíname, rokovací poriadok § 14 

Zvolávanie zasadnutia a bod 1. Zasadnutie zvoláva podľa určeného plánu zasadnutí § 9 
ods. 5 primátor a § 9 ods. 5 hovorí o tom, že zasadnutie mestskej rady a mestského 
zastupiteľstva sú plánované na polročné obdobia, zverejňované najneskôr mesiac pred 
plánovaným polrokom, súčasťou plánu sú aj termíny uzávierok návrhov prekladaných 
do mestskej rady bla, bla bla... Čiže nemôže byť dotknutá kompetencie primátora 
zvolávať zasadnutia, ale zastupiteľstvo má právo si schváliť konkrétny časový 
harmonogram a tento musí byť zverejnený vopred. Čiže ja osobne mám za to, že buď si 
schválime konkrétny časový harmonogram, ktorý je zverejnený vopred alebo to 
nechávame na pána primátora a na jeho kompetenciu zvolať v odôvodnených 
prípadoch. To je rokovací poriadok. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ktorý vychádza zo zákona. Jedna z možností je, že uzavrieme 

rozpravu alebo sa ideme ďalej motať? Uzatváram rozpravu. Nech sa páči. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia obdržala jeden 

pozmeňujúci návrh k považovanému pôvodnému návrhu. Pozmeňujúci návrh predložil 
pán poslanec Strojný, ktorý čítam: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schvaľuje 
doplnenie návrhu nasledovne: s rokovacím dňom vo štvrtok.“ 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, kolegovia, hlasujeme o tomto návrhu. 
 
Hlasovanie č. 154 -  za: 24, proti:1, zdržali sa: 4 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Tento návrh bol schválený. Nech sa páči ďalej 

návrhová komisia. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh pána poslanca Karaffu, 

predkladateľa: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych 
predpisov žiada spracovať časový plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach 
na II. polrok 2021 určením minimálne troch termínov rokovaní zastupiteľstva so 
schváleným pozmeňovacím návrhom. Termín do 30 dní od prijatia uznesenia MZ, 
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zodpovedný Ing. Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice.“ Koniec návrhu, 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 155 -  za: 25, proti: 0, zdržali sa: 5 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem. 

- - - 
 
Bod č. 73 
Plnenie uznesení MZ v Košiciach: č. 522 zo dňa 20.10.2020 – znovuzavedenie zľavnenej 
prepravy pre poberateľov invalidných dôchodkov, ktorí majú percentuálny pokles 
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako o 70 %, č. 523 zo dňa 20.10.2020 – 
úprava ceny cestovného lístka na linke č. 26, trasa Košice - Šaca 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči otváram rozpravu k bodu č. 73. Pán poslanec 

Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Chcem sa vyjadriť k materiálu, lebo tento návrh hovorí o 

stotisícoch, ktoré je treba nájsť na nato, aby bolo akékoľvek uznesenie vykonateľné, ale 
v súvislosti so zmenou tarify upozorňujem na to, čo sme schválili uplynulý pondelok a 
prečítam to preto nahlas, aby sme na ďalšom zastupiteľstve sa netvárili, že sa nič 
nedeje. Termín bol v texte a požiadali sme nie primátora, lebo to nie je v súlade so 
zákonom, ale žiadali sme predložiť na najbližšie riadne rokovanie mestského 
zastupiteľstva návrh dodatku k tarife DPMK pre mestskú hromadnú dopravu, ktorý 
bude reflektovať na požiadavku obyvateľov, ktorí si v mesiacoch január, február a 
marec 2020 zakúpili 365-dňový lístok a žiadajú predlženie platnosti cestovného lístka 
o 90 dní ako kompenzáciu z dôvodu nevyužívania dopravných služieb z dôvodu 
pandémie COVID-19. Takže poprosím pán primátor, keďže nikto tam nie je menovaný 
a takéto uznesenie je písané v súlade so zákonom, keďže zastupiteľstva a primátor sú si 
rovnocenní a zastupiteľstvo by správne nemalo žiadať primátora, hej, lebo nie je ho 
možné uzneseniami úkolovať, aby ste zabezpečil, teda teraz vás nežiadam, ale prosím, 
aby ste zabezpečil cez odborné referáty a napríklad aj ako je referát riadenia mestských 
podnikov alebo iné odborné referáty, tak isto v spolupráci s dopravným podnikom, aby 
ste predložili aj cez komisie a cez mestskú radu na ďalšie zastupiteľstvo návrh zmeny 
tarify, ktorá bude reflektovať na uznesenie, ktoré sme schválili uplynulý pondelok. 
Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Viete mi pripomenúť to uznesenie z minulého pondelka? Lebo 

neviem, o čom rozprávame, prosím. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Peniažky z novín. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Aha. Ok. Dobre. Ak sú ešte nejaké doplňujúce návrhy. Pán 

poslanec Strojný. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Ani nie doplňujúci návrh, skôr by som chcel podporiť tento návrh 

uznesenia, keďže o to vyčíslenie znovuzavedenia zľavy pre poberateľov invalidných 
dôchodkov, ktorí majú percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 
viac ako 70 % som požiadal. Nevedel som, že príde rovno aj so zmenou tarify, ale ok, je 
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to dobre tak. Tá strata tam vychádza nejakých 107 tis., čo je celkom ok, lebo keď som 
to ja zisťoval, vychádzalo to až niečo okolo 200, čiže toto si myslím, že by mohlo byť 
priechodné a kolegovia poprosím možno o podporu. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Prirodzene treba si povedať, že to je strata, ktorú bude musieť 

mesto nahradiť v ďalších obdobiach, čiže vždy to treba takto vnímať všetky naše 
rozhodnutia smerom k dopravnému podniku akékoľvek. Pán poslanec Djordjevič. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. No nerozumiem celkom tomu pán primátor, 

lebo vy hovoríte, že to je strata, ktorú bude musieť vykompenzovať mesto. Ale mesto už 
balík peňazí pre dopravný podnik v tomto roku schválilo. Čiže a opäť sa budeme 
opakovať, nie som vyštudovaný ekonóm, ale moja sedliacka logika hovorí, že 
momentálne bez finančného krytia bude musieť túto stratu 107.848 znášať dopravný 
podnik. Čiže potom je vhodné v budúcnosti a najlepšie v aktuálnom roku presunúť 
takúto sumu do dopravného podniku. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Vysvetlím vám to pán poslanec. Existuje zmluva medzi mestom 

Košice a dopravným podnikom, ktorá hovorí o tom, že doprava vo verejnom záujme 
nejakým spôsobom vznikla a dopravný podnik ju pre mesto Košice vykonáva. 
Dopravný podnik nám z času na čas musí povedať, čo taká preprava vlastne stojí. 
Mnohí ľudia si myslia, verím, že vy nie, že preprava v autobuse stojí 90 centov, 
prípadne zľavnený 45 centov. Tak dovoľte, aby som vám vysvetlil, že to tak nie je. 
Jedna doprava stojí priemerne, pán riaditeľ tu je, skúsim tak trafiť 2,70 až do 3,00 Eur 
vychádza nám jedna cesta priemerne. Nedívame sa, či krátka, dlhá, ale jedna preprava 
na náklady a prepravných ľudí, ktorých prepravia v dopravnom podniku. Pán riaditeľ 
kývne hlavou, či som sa trafil? Plus, mínus. Do 3,00 Eur, výborne ďakujem. To 
znamená, všetko to ostatné nad tých 45 centov zľavnený lístok alebo 90, prípadne iné 
zľavy musí zaplatiť dopravný podnik. Toto všetko my vždy vyčíslime na začiatku roka, 
to je ten náš príspevok 25, tak som tiež teraz by the way trafil, sú peniaze, ktoré mesto 
Košice zaplatí, aby jednoducho tieto služby mohli fungovať. A potom vznikajú straty. 
Napríklad kvôli pandémii, kvôli tomu, že my si vymyslíme nejakú zľavu, v dobrej viere 
chceme ľuďom vyjsť v ústrety a proste my povieme, že chceme ty dopravný podnik 
budeš v túto službu vykonávať v inej cene. A všetko ten rozdiel je istým spôsobom pre 
nich strata, lebo on naftu lacnejšie nekúpi a ľudia za menej nebudú robiť, oni by chceli 
aj tak viac, takže jednoducho jemu vychádza strata a my máme spolu zmluvu, že ak 
takáto strata v roku nastane z rôznych aj objektívnych dôvodov, v nasledujúcom roku 
mu tú stratu zaplatíme. Preto síce je to z toho ľahkého chápania strata dopravného 
podniku, ale na konci dňa vždy po tom ako dopravný podnik robí uzávierku, urobí 
všetky veci, ktoré musí, výročné správy a podobne, tak nám predloží na stôl faktúru a 
túto faktúru sa vám objaví v rozpočte mesta. Dopravný podnik má vždy dve kolónky. 
Jedna je záujem, ktorý platíme tých 25 mil. a potom je druhá kolónka, ktorú eviduje o 
stratách a tie sa snažíme vykryť z rozpočtu. Niekedy sa snažíme to natiahnuť a 
vyjednávať s dopravným podnikom, že mu to nezaplatíme hneď v marci, niekedy to 
predlžujeme tak, aby sme to aj my finančne zvládli a korigujeme to s dopravným 
podnikom. Ale na konci dňa to zaplatí mesto Košice, teda na konci dňa to zaplatia 
občania s tým, že sme to do rozpočtu schválili. Ďakujem pekne, verím, že som vám to 
vysvetlil. Máte faktickú. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, Tak som rád, že ste sa takto 

vyjadril, čiže verím, že budeme to aplikovať aj na výpadok strát v súvislosti s 
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COVIDom za rok 2020 a teda výpadok za rok 2020 čo najskôr dopravnému podniku 
uhradíme a nebudeme musieť brať žiadne pôžičky od vlády. 

 
p. Polaček, primátor mesta: To súvisí presne s tým, že ak tá strata je 6 mil. približne, to 

pandemické obdobie, zaplatí ho mesto a mesto sa samozrejme snaží s vládou vyjednať, 
aby sme túto stratu tým, že pandémia je vyššia moc, nemuseli platiť my. Ďakujem 
pekne. Pán poslanec Filipko možnože má informáciu k týmto veciam, ktoré som 
povedal, nech sa páči. 

 
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem. Pán primátor povedal úplne teda dobre až na jeden malý 

moment, tých 25 by sme si želali mať dokopy s tou úhradou straty, ale inak smeruje to 
k dobrému. Chcem len zdôrazniť, aby nedošlo k nedorozumeniu, skutočne to je len 
teoretický výpočet ako môže, koľko tá strata môže byť. Tá skutočnosť môže byť plus, 
mínus iné čísla, čiže ten postup ako bol podpísaný je vhodný, vopred nemôžeme uhradiť 
niečo, čo nevieme ešte to číslo Inak nemáme výhrady voči tomuto materiálu. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ak sa do diskusie nik nehlási a všetci súhlasia s 

týmito zľavami pre dôchodcov, ktorých sme učili v rámci ich poklesu schopnosti 
vykonávať zárobkovú činnosť, nech sa páči uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú 
komisiu o návrh o uznesenie. 

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

v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje Dodatok číslo 5 k Tarife DPMK 
a.s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 01.06.2021 v znení prílohy.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 156 -  za: 29, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 73/1 
Personálne zmeny v Komisii národnostných menšín MZ 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nakoľko pán poslanec Filipko je predseda tejto komisie, dávam 

mu slovo, nech sa páči. 
 
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, 

veľmi stručne. Členstvo v komisii národnostných menšín sa mení z dôvodu zmeny 
zastúpenia za bulharskú komunitu, za bulharský klub. Návrh na uznesenie je: Mestské 
zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov za a) berie na 
vedomie zánik členstva v Komisii národnostných menšín pri MZ v Košiciach 
neposlanca Ing. Otíliu Leskovskú z dôvodu vzdania sa k 03.05.2021, za b) volí za člena 
neposlanca pána Bojana Georgjeva - Baleva do Komisie národnostných menšín pri MZ 
v Košiciach s účinnosťou od 01.06. 2021. Návrh odovdávam návrhovej komisii. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. V rámci rozpravy sú nejaké príspevky diskusné? 

Ak nie, pán Filipko si odovzdá návrh a môže ho rovno prečítať, nech sa páči. 
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p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže prečítam ešte raz: „Mestské 
zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov za A) berie na 
vedomie zánik členstva v Komisii národnostných menšín pri MZ v Košiciach 
neposlanca Ing. Otíliu Leskovskú z dôvodu vzdania sa k 03.05.2021, za B) volí za člena 
neposlanca pána Boyana Georgieva Baleva do Komisie národnostných menšín pri MZ v 
Košiciach s účinnosťou od 01.06.2021.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 157 -  za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Ďakujem pekne.  

- - - 
 
Bod 73/2 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o výkone správy pri osobitnom 
užívaní miestnych komunikácií a iných verejných priestranstiev - pokračovanie 
rokovania o prerušenom bode 
 
p. Polaček, primátor mesta: Na úvod mi dovoľte poznamenať, že tento materiál nebol 15 dní 

vyvesený, je to návrh poslanecký, aby sme o ňom rokovali, ktorý bol predložený aj na 
mestskú radu v prepracovanejšej forme, organizačné oddelenie vám poslalo pôvodný 
návrh, ktorý bol prerušený. Prerobené alebo aktualizovaný návrh bol prerokovaný aj na 
mestskej rade, kde sme boli požiadaní poslancami mestskej rady, aby sme tento bod 
nezaradzovali respektíve neodporučil ho zaradiť na mestské zastupiteľstvo. Na druhej 
strane, je tu aj pán kolega Takáč, ktorý ma informoval, že i napriek tomu všetkému sa 
pripravuje novela zákona, niečo ste mi spomínali a tým pádom je potrebné aj tak 
doplniť a prepracovať tento návrh ešte raz nanovo s nejakými detailmi. Trafil som sa? 
Ďakujem pekne, áno, je to tak. Takže máme tam ešte aj zmenu zákona, do tohto všetko 
nám vošla. Pán poslanec Vrchota nech sa páči, ste požiadali o tento bod, máte slovo. 

 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Nemal som úplne všetky tieto informácie, 

ktoré som sa vlastne dozvedel až po tom, čo som tento bod znovu navrhol otvoriť. Je 
tam dosť zásadná aj zmena legislatívy napr. v § 5 sa zmenila vlastne prekážka, 
prekážajúca vec, je tam zmena terminológie aj s ohľadom na zmenu legislatívy. Je však 
ale potrebné sa naozaj pohnúť a teda aby sme to na najbližšom zastupiteľstve 
prerokovali, pretože sú tam dôležité veci, či už sú to tie prekopávky, či už je to 
vyhradzovanie parkovacích miest a stále ešte nemáme úplne doriešené výnimky pre 
ŤZP, ktoré si myslím, že je tiež potrebné schváliť, pretože nie je možné, aby na jednej 
ulici, ktorá má pol kilometra dostal nejaké vyhradené miesta pre vozičkárov všeobecné 
a tento vozičkár musel tam sa dopravovať k svojmu dopravnému prostriedku pol 
kilometra. Ale ja som tento proces a všetky tieto veci prekonzultoval s pánom Takáčom, 
dohodli sme sa v podstate na tom, som to uznal, že by bolo lepšie, aj po preštudovaní 
celej tej genézy toho vývoja VZN, aby sme vlastne tento návrh stiahli a spustili nanovo 
legislatívny proces aj so zapracovanými zmenami, aj so pracovnou zmenou legislatívnej 
terminológie a neviem, či sa kolegovia oboznámili s tou genézou, je tam na konci také 
uznesenie, ktoré by som si dovolil osvojiť a prečítam ho teda. Mestské zastupiteľstvo v 
Košiciach podľa § 10 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zbierky o meste Košice v znení 
neskorších predpisov žiada primátora mesta Košice, aby na najbližšie zasadnutie 
mestského zastupiteľstva predložil aktualizovaný návrh VZN o výkone správy pri 
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osobitnom užívaní miestnych komunikácií a iných verejných priestranstiev, pričom sa 
zváži zapracovanie výnimky, ktorá za prísnych podmienok a len úzko vymedzenému 
okruhu osôb umožní vydanie súhlasu s vyhradením parkovacieho miesta pre konkrétnu 
osobu s ťažkým zdravotným postihnutím sa zohľadní novelizácia cestného zákona 
účinnou od 01.06.2021. Aktualizovaný návrh sa predloží na opätovné pripomienkovanie 
verejnosťou v súlade s § 6 ods. 4 zákona 369/ 1990 o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Pán  poslanec, veľmi rád to urobím. 

Poprosím poslancov menovite asi piatich, aby si dali rúška, šiestich, aby sme dodržali 
pandemické opatrenia, aj mne je teplo. V tomto bode by som vás chcel kolegovia, pani 
poslankyne, páni poslanci, požiadať. Podarilo sa nám už niekoľkokrát, ako som minule 
použil slovo, storpédovať toto VZN-ko nie. Toľko podnetov, ktoré chodia mne osobne, 
som naozaj na žiadnu inú tému nemal. Pri zimnej údržbe to bola 0, pri týchto veciach tu 
sú, to sú desiatky sťažností ľudí, prosím, ak máte nejaké výhrady, požiadavky do 
prosby, aby sme riešili niečo vo VZN-ku, prosím, dohodneme sa, že skúsme do konca 
mesiaca. Dnes je desiateho. Pošlite do 20.mája, sa dohodneme, pošlite na organizačné 
oddelenie alebo mne požiadavku, že chcete k tejto veci nejakým spôsobom zaujať 
nejaké stanovisko. Stretneme sa, urobme to, lebo naozaj už takmer rok toto VZN-ko 
nám visí vo vzduchu a bolo by vhodné, aby sme to urobili. Píšte prosím, dohodneme si 
termín 20. máj. Kto sa ozve, že chce byť pri úprave tohto VZN-ka a do neho nejakým 
spôsobom zasiahnuť, veľmi rád ho prijmem, stretneme sa v malej skupine a dotiahnime 
to dokonca, prosím. Ďakujem pekne. Pán poslanec Djordjevič, pán poslanec Strojný. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja reagujem na poslanca 

Vrchotu, ktorý hovoril o tom, že ZŤP by sa prepravil na vozíku aj pol kilometra. 
Nekonkrétne parkovacie miesta pre vozičkárov, tzn. bez uvedenia ŠPZ boli v meste 
Košice zavedené kvôli efektívnosti parkovania týchto ZŤP osôb. Najlepším príkladom 
je príklad, ktorý poviem teraz. Osoba, ktorá by mala rezervačku na konkrétnu ŠPZ 
pôjde na mesiac na liečenie, tak ten mesiac na jeho mieste žiaden ZŤP-čkár 
nezaparkuje. Práve kvôli tomu aj v súvislosti s VZN 157 v roku 2016 pri jeho 
aktualizácii sa zaviedlo rušenie postupné od CMZ-tka, ďalej po prezidentské zóny a aj v 
rámci mesta Košice. Ak sa mýlim, nech ma pán Takáč doplní alebo opraví, pardon. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Vrchota má procedurálny návrh, 

nech sa páči. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ja navrhujem, myslím, že je zbytočné k tomuto materiálu teraz 

nejako extra diskutovať. Bude priestor na pripomienky, takže navrhujem prerušiť 
respektíve možnosť prihlasovať sa do rozpravy vrátane faktických. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Kľudne ho aj prerušme a poďme ďalej. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Dobre, prerušme bod. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Myslím, že je v záujme sa pohnúť ďalej. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Posuňme sa naozaj. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Všetci, čo do 20. mája sa ozvú, budú v skupine a dotiahnime to. 
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Nech sa páči hlasujeme o procedurálnom návrhu pána poslanca Vrchotu v súvislosti 
s prerušením tohto bodu. Nech sa páči. 

 
Hlasovanie č. 158 -  za: 27, proti: 1, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Tento bod sme prerušili. Na najbližšom 

zastupiteľstve o ňom budeme rokovať prosím, ozvite sa, že chcete tento materiál 
dotiahnuť spoločne. 

- - - 
 
Bod č. 73/3 
Zriadenie komisie MZ pre deľbu pôsobnosti medzi mesto a mestské časti, vymedzenie 
jej úloh - pokračovanie rokovania o prerušenom bode 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram rozpravu k bodu č. 73/3 a pánovi poslancovi Vrchotovi 

rovno dávam slovo, nech sa páči. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne pán primátor. Tento materiál sme prerušili, 

bolo okolo toho dosť veľká diskusia. Ja len chcem zdôrazniť to gro a tú pointu celého 
tohto návrhu, že potrebujeme sa posunúť, čo sa týka diskusie a nevieme sa od roku 2019 
posunúť v diskusii o kompetenciách, ktoré kompetencie môžu robiť jednotlivé mestské 
časti. V niektorých mestských častiach vidíme, že majú odlišný rozsah tých 
kompetencií, či už je to údržba verejných priestranstiev, ako je to na mestskej časti KVP 
alebo materské školy, ako je to v Starom meste, čiže potrebujeme naozaj sa posunúť 
ďalej v tejto debate. Musím ešte zdôrazniť jednu vec, že komisia, ktorú by takto sme 
zriadili je poradným orgánom zastupiteľstva. Zaznievali tu totižto hlasy, že rada 
starostov by túto úlohu mala prebrať, ale rada starostov nie je orgánom poradným pre 
zastupiteľstvo. Ja si myslím, že pre akékoľvek prerozdelenie kompetencií potrebujeme 
mať dostatok informácií ako poslanci, teda vy ako poslanci, ostatní moji kolegovia 
potrebujete mať presné dáta, presné poviem argumenty pre a proti na to, aby sme sa 
vedeli ako kolektívny orgán rozhodovať, ktoré kompetencie majú vykonávať mestské 
časti, ktoré kompetencie má vykonávať mesto Košice a to poviem, že aj tak trošku 
hlbšie, tzn., že ako nastaviť potom financovanie tých kompetencií, koľko stojí výkon tej 
jednotlivej zverenej kompetencie na konkrétne územie mestskej časti, aby sa nestalo, že 
síce mestské časti získajú nejaké kompetencie, ale nedostanú na nich dostatok financií. 
Najdôležitejšie v rámci tohto prerozdelenia, tejto diskusie o prerozdelení financií 
a respektíve jej kompetencií aj s financiami je to, aby lepšie fungovala samospráva, aby 
to bolo prínosom pre obyvateľov mesta a jednotlivých mestských častí. Zloženie takejto 
komisie, úmyselne som nedal pokračovať alebo nepožiadal som o pokračovanie o 
rokovaní v ďalšom bode, ktorým bolo zloženie personálne tejto komisie, lebo najprv si 
tú komisiu zriaďme, potom si naozaj povedzme, kto má záujem pôsobiť v tejto komisii. 
Ja by som veľmi rád zahrnul ako účastníkov, ako členov tejto komisie aj odborníkov na 
samosprávu. Či už by to bol nejaký zástupca ZMOS alebo Únie miest Slovenska a 
ďalších prípadne partnerov, ktorí k tomu majú čo povedať a chcú niečo povedať. To je 
asi všetko. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán starosta dovoľte, aby som vás trošku 

usmernil. Rada starostov je spoločný orgán mestských častí zložený zo starostov 
mestských časti. Rada starostov zastupuje záujmy mestských častí pri rozhodovaní o 
otázkach, ktoré sú vyhradené mestskému zastupiteľstvu, predkladá iniciatívne návrhy na 
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rokovanie mestského zastupiteľstva, teda je to orgán, ktorý má právo predkladať 
návrhy, zaujíma stanoviská k veciam, ktoré sú predmetom rokovania atď., atď. Čiže len 
tu sa trošku rozchádzame. Má ten iniciatívny, tú iniciatívnu možnosť a môže aj 
predkladať. Pani poslankyňa Kovačevičová. 

 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Čiže reagovala by som na 

predrečníka. Absolútne s ním súhlasím, že v rámci fungovania mestských častí sa v 
meste Košice musíme posunúť ďalej. 16 rokov v podstate šliapeme nejakú kapustu v 
sude, pretože argumentovalo sa mesto bolo zadlžené, mesto bolo toto, ale v podstate 
mesto na úkor mestských časti samozrejme realizuje nejaké svoje ciele, čiže v rámci 
kompetencií mestských časti sa musíme posunúť. Tento model, ktorý je v Košiciach je 
zlý, nevyhovujúci. Máme 14 malých mestských častí, ktoré ako tak majú svoje 
kompetencie, potom máme 7 mestských častí, ktoré sú prudko centralizované. Ja sa 
pýtam, komu to vyhovuje a potom máme jednu mestskú časť, ktorá ako tak, veľkú 
mestskú časť, ten mačkopes, ale aspoň vďaka možno bývalému starostovi ostali tejto 
mestskej časti kompetencie nejaké. Čiže tento model je nevyhovujúci... (pozn.: zaznel 
zvukový signál) ...,aby sa obyvatelia mesta nezavádzali. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pani poslankyňa a prosím, prihláste sa do 

diskusie. Ja poprosím aj predkladateľa aj kolegov, aby keď sa máme baviť na túto tému, 
aby sme sa nebavili iba kompetenciách mestských časti a o adekvátnom financovaní ku 
kompetencii mestských časti, ale aj o adekvátnom financovaní kompetencií mesta, tzn., 
keď sa o tom budeme baviť, tak sa bavme o obidvoch veciach a všetci veľmi dobre 
vieme, že financií nie je dostatok na adekvátne pokrytie všetkých kompetencií a kto si 
to nemyslí z tu prítomných poslancov, tak nevníma realitu nášho rozpočtu. Toľko 
možno k tomu, ďakujem. Pán poslanec Strojný nech sa páči. 

 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja len s reakciou na predkladateľa 

pána poslanca Vrchotu. Ja podporujem akýkoľvek posun v tejto téme. Malo by to byť 
vyriešené dávno, dávno, dávno, len dúfam, že nejdeme robiť komisiu pre komisiu, ale 
že sa v tejto téme naozaj posunieme a ja si myslím, že by sme nemuseli vymýšľať teplú 
vodu. Jeden fungujúci model tu máme. KVP kompetencie má a funguje to. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Vrchota s faktickou na koho? 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Na predsedajúceho. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Nech sa páči. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Dobre. Ja len chcem poznamenať, že rada 

starostov je orgánom, ktorý združuje mestské časti alebo resp. starostov, lenže 
starostovia nerozhodujú o zmene Štatútu mesta Košice. O zmene Štatútu mesta Košice 
rozhodujú poslanci mestského zastupiteľstva a podľa Zákona o obecnom zriadení 
respektíve podľa Zákona o meste Košice si môže mestské zastupiteľstvo zriaďovať 
svoje komisie. Nikde sa tam nehovorí o tom, že miesto komisie má slúžiť rada 
starostov. To len pre upresnenie. Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pani poslankyňa Iľaščíková v diskusii 

nasleduje. 
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p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja súhlasím s tým, čo povedali 
predrečníci, ale mám takú malú výtku a to voči vám. Minulého roku o tento bod som 
prerušila ja a dal ste mi prísľub, že urobíte tie online konferenciu k tomuto bodu alebo 
online stretnutie a že si tam rozoberieme niektoré veci. Máme máj, zatiaľ sa tak nestalo, 
tak nabudúce poprosím, ak dáte nejaké alebo nejaký verejný prísľub, tak budem rada, ak 
ho dodržíte, ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pani poslankyňa, ďakujem, že ste mi to 

pripomenula, ak by ste mi to pripomenula skôr, určite by som sa tomu venoval skôr. 
Ospravedlňujem sa, že som na to zabudol. Určite si to teraz poznačím. Pán poslanec 
Špak nech sa páči. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Pustil som si, možno kolegovia vám 

osviežim pamäť, lebo ja som si včera pustil celý ten bod, ktorý sme preberali, keďže 
téma kompetencie mestských časti bola aj mojou nosnou v kampani. A túto vec vám 
pripomeniem pán Gibóda, keď ste povedali a naozaj som absolútne súhlasil s vašimi 
slovami, že toto nemá byť politické, ale odborné rozhodnutie, tzn., že k tomu nápadu 
zriadiť našu skupinu, resp. našu komisiu poradnú, musím povedať, že si neviem 
predstaviť kto a koľko času je ochotný investovať do prípravy, financovania, rozpočtov, 
prepočítavania. Dokonca si dovolím povedať, že ani nás tu veľa odborníkov na 
samosprávu nesedí, čo naozaj si neviem predstaviť, že by som 5 ľudí vybral, ktorí by v 
tejto komisii profesionálne a odborne pripravili materiál pre nás, aby sme ho následne 
naštudovali a odhlasovali. Absolútne, ale stojím za tým, aby sme túto vec otvorili a tak 
som si dovolil pripraviť troška iný návrh na uznesenie k tomuto bodu a ja vám ho 
prečítam a popremýšľajte o tom, lebo pred tým prečítaním vám možno prezradím, že 
som zaplatil za konzultácie s ľuďmi, ktorí sa tomu venujú a nebolo to málo peňazí, 
takže aj z toho vyplýva tento návrh, ktorý vám teraz prečítam. Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 zákona č. 401 o meste Košice v znení 
neskorších predpisov poveruje primátora prípravou položkovitého rozpočtu všetkých 
nákladov potrebných na pokrytie potrieb pracovnej skupiny a konkrétnych návrhov 
personálneho obsadenia pracovnej skupiny, ktorej cieľom bude pripraviť odborne 
podložené a spracované návrhy pre deľbu pôsobnosti kompetencii a financií medzi 
mestom Košice a mestské časti a predloženie tohto rozpočtu a personálneho obsadenia 
mestskému zastupiteľstvu. Termín 30.08.2021. Tento návrh predkladám z toho dôvodu, 
že si myslím, že túto vec by mal pripravovať naozaj niekto mimo nás mimo, tohto 
zboru, mimo starostov, pamätáte Rašiho vetu, že kapre si nevypustia rybník, mimo 
poslancov, ktorí sú možno právnici, stavbári, ekonómovia, ale na samosprávu nám tu 
treba zavolať aj odborníkov, ktorí budú stáť nejaké tie náklady a ktorí budú musieť tu 
byť často na tých workshopoch a prosím vás podporte tento návrh. Myslím si, že to je 
dobrý krok na to, aby sme dostali aj odborné podklady, nielen nápady. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pán poslanec. S faktickou na vás reagujem 

ja. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec Špak, osobne si 

myslím, že ste ako jeden z prvých poslancov sa vybral tou správnou cestou, aj keď v 
detailoch s vami ja osobne nesúhlasím. Ak má vzniknúť nejaká pracovná skupina tohto 
zastupiteľstva, tak tá má práve pripraviť zadanie alebo dozerať na takúto odbornú 
skupinu. Táto odborná skupina by nemala byť zložená z poslancov, ani zo starostov 
mesta. Tak ako si únia miest objednala externú analýzu pre fungovanie kompetencií 
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miest, tak takisto by sme k tomu mali pristúpiť aj my. A preto povedať si, že áno, takáto 
analýza niečo bude stáť a pozrieť sa na možnosti a nech to spracujú experti, tak s touto 
časťou vášho návrhu súhlasím. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pani poslankyňa Iľaščíková. 
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja súhlasím len z časti a to z toho dôvodu, 

že proste nedajú sa takéto veci robiť o nás bez nás a nesúhlasím s tým, aby bez toho, 
aby sme si my zadefinovali nejaké body, robil niekto analýzu, ktorú nakoniec aj tak buď 
spochybníme, zmeníme alebo s ňou nebudeme súhlasiť. Čiže ja som za, aby prvé, 
možno tá komisia, ktorú navrhuje pán Vrchota,  možno zadefinovala nejaké ako veci, 
ako by to malo fungovať alebo ako si to predstavujú zástupcovia starostov veľkých a 
malých častí, možno nejaká vybraná skupina, tak isto aj z radu poslancov mestských a 
potom možno na základe týchto nejakých bodov, ktoré sa zadefinujú, dať si spracovať 
nejakú odbornú analýzu, ktorá už nám tie veci rozoberie na drobné. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Strojný s faktickou. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. Možno budem pokračovať v tom, čo 

predrečníčka. Pán poslanec nie zlý nápad, ale na konci dňa bude aj tak rozhodovať toto 
v tomto mieste a ja sa obávam, že teraz zaplatíme skupinu, urobia sa bombové analýzy, 
bude to stáť plno peňazí a nakoniec tuná miestni poslanci, resp. mestskí poslanci a 
starostovia povedia, že nie, takto to nechceme.  

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Vrchota nech sa páči. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne za slovo. Určite je to tu dobrý 

nápad, mohla by to byť jedna z prvých aktivít tejto komisie, ktorú vytvoríme. Čo sa týka 
financovania budeme musieť potom na to nájsť zdroje. Možno najlepšie by bolo nájsť 
nejaký projekt. Sú rôzne zdroje, je možné na to využiť pomoc, ktorú určite ponúka aj 
akademická obec a kde sú tak isto odborníci na samosprávu a ja v rámci tejto veci, aby 
som možnože trošku upresnil, nevystupujem tak celkom ako starosta, aj keď vnímam tie 
problémy, ktoré mestské časti majú, ale vystupujem v tomto ako mestský poslanec a 
mám záujem na tom, aby služby, ktoré poskytuje mesto svojim obyvateľom lepšie 
fungovali. Ďakujem pekne. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Nasleduje pani poslankyňa Kovačevičová. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Ja by som len chcela vlastne do pléna položiť otázku, 

prečo tých 7 - 8 MČ bojuje a vystupuje za svoje kompetencie. No pretože veci 
nefungujú. Ak by veci fungovali, tak asi by sme boli ticho a žili s týmto stavom. No 
bohužiaľ nefungujú. Ja si nemyslím, že by mesto malo opravovať v mestských častiach 
výtlky, chodníky a podobné veci. Toto priamo vie na mieste vyriešiť mestská časť. Tak 
isto starostlivosť o detské ihriská a mohla by som pokračovať. Čiže občan sa niekedy 
týchto služieb a často dočká až niekedy v lete. Čiže chodníky alebo výtlky sa totiž 
nemajú opravovať v lete. Čistota, údržba. Pán námestník, povedal ste, že máme vnímať 
realitu. Tá realita nám je dobre známa a tu hovorí záverečný účet. Záverečný účet je 
zrkadlom mesta a tam presne, kto si ho prečítal, vie, koľko mesto Košice vybralo na 
dani z príjmu fyzických osôb, na daniach a vie si to porovnať v každom jednom roku a 
vieš si vypočítať a prepočítať, koľko to je na obyvateľa mestskej časti. Čiže 14 
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mestských častí dostáva na jedného obyvateľa v priemere nejakých 141 Eur a potom 
veľké mestské časti zhruba od 35 do 37 Eur. Aj my by sme chceli dostávať 141 Eur a 
keď si to prepočítame, tak by sme možno robili všetky tie ostatné kompetencie a občan 
by dostával služby. Pretože miestna územná samospráva je o tom, aby sa spravovala 
sama a nie centralizovane, ale je to len preto, pretože to vyhovuje dlhodobo. 7 
mestských častí je takto podojených, aby mesto Košice mohlo samozrejme, ako sa tu 
vladári menia, realizovať nejaké svoje ciele a každý nejaký ten svoj politický plán, 
ktorý má. Ale naozaj takto to ďalej fungovať nemôže. 600 Eur, keď sa vrátime k číslam, 
tieto sú zo záverečného účtu, čiže nie sú vymyslené, mesto získa na hlavu jedného 
obyvateľa približne. Do veľkej mestskej časti z toho ide 37 Eur, čiže je to do 6 %. Malá 
mestská časť dostane zhruba 25 %. Čiže bavme sa o tom, aby naozaj tá samospráva bola 
spravovaná zdola priamo, aby občan dostával servis, služby, pretože on sa pýta, čo 
dostane za tie svoje dane? No to, že sa tie výtlky opravujú niekedy v lete, že chodníky 
sú neočistené od kamienkov, že si nemôžeme riešiť nejaké projekty, plánovať v 
mestských častiach svoj rozvoj a že doslova a do písmena visíme na šnúrke od gatí 
vedenia ako sa jedno vedenie v meste mení, tak to potom starostovia visia na šnúrke od 
gatí. Čiže toto treba zmeniť. Čísla a dáta sú jasné v rozpočte, v záverečných účtoch, z 
toho sa dá vyčítať a dá sa potom, ak by sa tieto veci zmenili, aj v rámci mestských časti 
lepšie plánovať, fungovať, žiť. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pani poslankyňa. Pán poslanec Grega 

s faktickou. 
 
p. Grega, poslanec MZ: Faktická poznámka. Len zatlieskam pani starostke, pretože je presne 

to, o čom to je. Tie financie treba dať do mestských častí, ako to stále hovorím, treba 
vydeliť toľko, koľko sa dáva na rôzne tie údržby atď. Treba sa pozrieť. Určite to nájdete 
na magistráte, za čias pána Knapíka bol nejaký človek, možno bol aj platený, ktorý 
chodil a zisťoval, ako si predstavujeme tie kompetencie. My sme sa aj dohodli. Dohodli 
sme sa aj na rade starostov. Len potom sa to zase kdesi zahralo do autu. Chýba tu 
politická vôľa povoliť trošku tie opraty. Ja viem, že to lepšie držať za tie opraty a 
usmerňovať teraz nezahlasuješ, tak ti nedáme - zahlasuješ, dáme ti viac. Skončme to. 
Bude to v prospech nielen mestských častí ale v prospech mesta. Lebo mestské časti 
silné ešte silnejšie mesto. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Špak s faktickou. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja na kolegyňu predrečníčku pani starostku. Áno, 

tie čísla, čo máme teraz, sú jasné, ale nechcem to veľmi rozvíjať teraz, ale už na 
začiatku tých mojich interných jednaní s odborníkmi som zistil, že to vôbec nie tak 
jednoduché povedať si, ako to rozdeliť tie peniaze. Ja napr. tiež chcem silnejšie mestské 
časti. Tiež chcem, aby dostali viac peňazí, ale no musí tam byť nejaká tí šablóna 
vymyslená, ktoré naozaj podložené odborne, lebo nestačí urobiť príklad alebo je tu aj 
ten nápad, urobme KVP-čka všade, ale demokracia nie je lacná vec a to zistíme myslím 
si potom, keď nám pracovná skupina, ktorá verím, že vznikne, predloží návrhy. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Rovinský, nech sa páči. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Mohol by som nazvať teraz ten svoj príspevok o kaproch a 

odborníkoch, lebo nazývať tu, obviňovať sa, že kto je tu kapor a kto si nechce vypustiť 
rybník, to je cesta do pekiel. Lebo všetkým nám by malo ísť o to, aby mesto fungovalo 
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lepšie. Ja som sem šiel s tým, že som podporoval fungujúce Košice, tzn. myšlienku, že 
toto mesto začne skutočne fungovať, ale samozrejme aj s mestskými časťami. Niektorí 
veľkí kapry si ale rybník vypustiť nechcú asi. Takže skúsme na to pozrieť, že či by bolo 
mesto fungujúcejšie bez mestských častí. Obávam sa, že nie. Minimálne malé mestské 
časti, pokiaľ by sa stali súčasťou veľkých, tak by spústu vecí stratili, mimo iné svoju 
identitu. Čiže tu treba hľadať cestu a netreba ihneď preskočiť ku peniazom. Lebo 
peniaze sú dôležité, ale nie sú najdôležitejšie úplne. Ako som na jednom kurze mojim 
Rómskym poslucháčom hovoril, že keď oni povedali, že „náne lóve“, tak ja som im 
odpovedal, „náne godi“. „Godi“ to je, keď nie je rozum, godi, tak aj lóve sú ti zbytočné, 
hej, čiže tu treba hľadať jednoduché, účelné, efektívne riešenia, aby žiadosť od občana 
neputovala nekonečne dlho v dajakej administratíve, aby tie veci, ktoré sa dajú vybaviť 
jednoducho, aby vybavené boli a ono sa to dá. Lebo nie jedno veľké mesto to môže 
riešiť, ale musíme posilniť funkciu tých mestských častí najmä keď uvažujeme o tom, 
že Košice majú byť metropolitným mestom. Tu pribudnú funkcie, že budeme sa musieť 
starať o širšie okolie. A my sa budeme s tým ondieť, že na dajakej mestskej časti chcú 
opraviť meter štvorcový chodníka. Preboha však majme rozum a dohodnime sa na tom 
tak, aby to bolo účelné, účinné pre občana. Však sme tu pre občana. Hľadajme také 
riešenia, ktoré pomôžu občanovi a to je rozhodne to, že sa podeliť s mestskými časťami 
o prácu a o zodpovednosť hlavne. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pán poslanec. S faktickou na vaše vystúpenie 

pani poslankyňa Kovačevičová. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Musím pánovi Rovinskému normálne, 

že zatlieskať za ten jeho výstup, pretože absolútne s ním súhlasím. My sme to naozaj a 
mali by sme byť v prvom rade pre občana, podeliť sa ako povedal o zodpovednosť a o 
to ide celý čas. Čiže tu sa stále bavíme o tých siedmich - ôsmich mestských častiach. 
Štrnásť mestských vás nezaujíma, pretože tie už majú kompetencie a môžu sa starať o 
tých obyvateľov a zabezpečovať určité funkcie samosprávne. Nehovorím, že to aj 
dostatok peňazí, ktoré dostávajú, čiže nám, mne ako starostke za Jazero máme manuály 
prepočítané, venovali sme sa tejto problematike niekoľko rokov. Čiže ak by jazero 
dostalo 141 Eur na obyvateľa, aj my by sme súhlasili s týmito a prevzali tieto 
kompetencie, ktoré majú malé mestské časti. Čiže dnes veľké mestské časti dostávajú 
okolo 800 - 790.000 Eur od mesta Košice. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pani poslankyňa. Pán poslanec Vrchota. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja len súhlasím 

s myšlienkami, ktoré odprezentoval pán poslanec Rovinský, čo sa týka kompetencií. 
Veľmi rád ho uvítam a veľmi by som bol rád, keby sa stal členom tejto komisie, ktorú 
navrhujem zriadiť. Určite by som povedal, že aj a poviem to len tak veľmi krátko, aj 
mestu by sa možnože jednoduchšie fungovalo, ak by o také drobnosti ako nejaké drobné 
výtlky prepadnuté na ceste, prepadnutý chodník, či spadnutý strom sa postarala mestská 
časť ako riešiť to z centrálnej úrovne. Ďakujem pekne. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Karabin nech sa páči. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne slovo. Kolegovia, do komisie mestského 

zastupiteľstva pre deľbu nedávajme prosím a neschvaľujme žiadneho miestneho 
starostu, ani mestského poslanca. To už vôbec nie. Schváľme troch odborníkov, dvoch 



114 

 

z Košíc, jedného z Bratislavy, kde to funguje. V Bratislave to funguje. Súčasná rada 
starostov, to poviem otvorene, za tých 15 rokov, čo som jej súčasťou, sa nikdy 
nedohodne. Starostovia tu budú vyťahovať analýzy, štúdie, iné lajstre, ostatné blbosti, v 
ktorých budú hovoriť o tom, koľko financií ich mestská časť bude potrebovať. Tak aj ja 
môžem potrebovať 150 mil. Eur, hej. Problém je v tom, že do potrieb tej danej svojej 
mestské časti budú chcieť zahrnúť toľko financií, aby vo svojej mestskej časti dorobili 
cesty, chodníky, parkoviská, venčoviská, školy, trhoviská za jeden rok. Nie za obdobie 
volebné, za jeden rok. Takto zmýšľajú niektorí starostovia veľkých mestských častí. 
Keď nie je, tak to nie ja, to mesto. Keď nie je cesta, to nie ja, to mesto Košice. Nie je 
zimná údržba? To nie ja, to mesto Košice, to Kosit. V malých mestských častiach, 
kolegovia, máme oveľa viacej kompetencií, nie sme len poštármi, no financovanie nie je 
definované podľa bulharského metra. Preletí vrtuľník cez Pereš, za to môže starosta. 
Stane sa nehoda, za to môže starosta. Nepôjde voda, elektrina, plyn, za to môže starosta. 
Aj za rozbitú cestu, aj za mestskú, aj za to môže starosta. Nie mesto, ktoré pustilo 
hromadnú výstavbu cez mestskú časť. Ja poviem otvorene, pri svojich kompetenciách, 
kompetenciách nedokážem opraviť pri tomto chorom financovaní všetky cesty v Pereši 
ani za 20 rokov. A to len cesty by som mal robiť podľa toho. A kým opravím ôsmu 
komunikáciu z pätnástich, už tá prvá a druhá je v havarijnom stave pri tomto 
podfinancovaní, ktoré je tu teraz. O výzvach z fondov Európskej únie ani nehovorím. 
Pán primátor tu minule spomínal, všetko je to šité na obce. Obcou je mesto Košice. 
Vážení, Bratislava nepozná pojem mestské časti Košíc. Oni poznajú mestské časti 
Bratislavy. Mesto Košice je obyčajný paškvilom v tomto prípade. My chceme, aby 
Remišová zmenila pravidlá pre fondy z Európskej únie pre mestské časti Košíc. Nie. 
My musíme zmeniť tento štatút, my musíme zmeniť Zákon o meste Košice, my musíme 
schváliť nezávislých odborníkov. Nie starostov a poslancov tejto komisie. To zase sa 
bude motať ďalších 20 rokov a nikam to nedotiahneme. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: S faktickou pán poslanec Vrchota. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Myslel som, že s vami budem v niečom 

súhlasiť, lebo miestami ste hovorili celkom aj tak, že fajn, že čo by mali byť vlastne 
úlohami..., ako rozumiem tomu, čo myslíte, že vy máte kompetencie ako malé mestské 
časti, že potrebujete možnože na niečo viacej finančných prostriedkov, lenže toto nemá 
byť úlohou tej komisie, aby vám vybalila komisia nejaký vyšší príjem do rozpočtu. 
Komisia má povedať, koľko výkon danej kompetencie v konkrétnej mestskej časti stojí 
alebo aký je odhad tejto ceny výkonu kompetencie a prípadne môže byť ambiciózna tá 
komisia a zostaviť vzorec, resp. spôsob na výpočet koľko na výkon danej kompetencie 
má ísť do rozpočtu tej-ktorej mestskej časti. Ďakujem pekne. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: S faktickou pani poslankyňa Kovačevičová. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja by som tiež reagovala na 

predrečníkov. Ja nemyslím si, že starostovia sú nekompetentní. Ja sa považujem v 
určitej oblasti za odborníčku, takže rada by sa bola v budúcnosti určite aj súčasťou 
nejakej komisie, ktorá vlastne bude riešiť tieto samosprávne pôsobnosti. Máme sa kde 
inšpirovať, ale absolútne, poviem, centralizácia je to najhoršie, čo vôbec môže byť. 
Mesto Košice má riešiť strategické veci, ale mesto Košice, magistrát nemá byť 
údržbárom v mestských častiach a keď poviem ešte nejaké číslo zo záverečného účtu, 
tak tento magistrátny moloch stojí presne toľko, odchýlka plus mínus 3 % ako všetky 
peniaze pre všetky mestské časti. To len toľko. Čiže tých 13 mil., ktoré stojí magistrát 
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chod magistrátu, toľko je poukázané na účty mestských častí, aby zabezpečovali chod 
jednotlivých mestských častí a to nie, že nemajú kompetencie. Mnohé mestské časti to 
vzdali a dnes realizujú zimnú údržbu, realizujú výstavbu... 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pekne pani poslankyňa. Pán poslanec Lörinc, 

nech sa páči. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja len by som chcel povedať, že škoda, že nie je 

kamera na celú túto miestnosť, lebo by bolo vidno to, čo je typické pre túto diskusiu, že 
polovica pléna tu buď nie je alebo sa hraje s mobilom a to isté platí aj pre predsednícky 
stôl a už tu je ako keby signál toho, ako vážne to berie vedenie mesta. A by som možno 
očakával pán námestník, keďže ste tu len sám, pán primátor tu nie je, ani námestíčka, 
aby ste možno aj za seba povedal ako vedenie, že teda my tie 2 roky, čo nám ešte 
ostávajú na 100 %, bo zvyšok je budúcnosť, chceme ísť týmto smerom a takto. Druhá 
poznámka je, že myslím si, že keď máme už ten systém 22 mestských častí, ktorý nie 
najšťastnejší, súhlasím, ale máme tu 22 čiernych krásnych koní, ktoré chcú makať. A 
my ich nezaprahujeme, my nedávame robotu. Čiže proste treba tie kone zapriahnuť 
a vtedy ten koč bude mať rýchlosť a bude to tu fungovať a posledná vec je, že objednal 
som si personálny audit, to je pre pána Karabina a Špaka a prišla pani z KPMG za 
150 Eur na hodinu a potom je moja Milka na prvom kontakte, za 5 minút mi vysvetlila, 
že to inak funguje. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec ďakujem. Pán poslanec ja som 

prihlásený do diskusie, takže nebojte sa, vyjadrím sa. Pán poslanec Špak tak nech sa 
páči. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Ja by som vám jednu vec chcel navrhnúť kolegovia, lebo myslím si, že 

sme všetci na tom rovnako pritom, že to riešiť treba. A teraz, keď som tak pozrel na ten 
návrh kolegu Vrchotu, ktorý je tiež návrh na to, aby sa riešili veci, tak nevidím 
absolútne nejakú bitku medzi týmito dvoma návrhmi. Jeden návrh je na to, aby sme si z 
vnútra urobili nejaké diskusné fórum v rámci komisie, ktorá je poradným orgánom 
zastupiteľstva a druhý návrh, ten môj, je taký, aby odborníci a externisti, ktorí nie sú 
pod tlakom ani politických strán, ani vedenia mesta, ani nikoho, ani starostov, ani 
poslancov, aby títo odborníci boli tiež vyzvaní na to, aby nám to pripravili. A naozaj 
pán kolega Lörinc ja som vôbec nemyslel vôbec nejaké KPMG, ja som myslel 
Nižňanského, Kaliňáka, Onufráka, ľudí zo zahraničia, ktorých tiež poznáte a učili vás 
na škole, takže ja myslím týchto ľudí, ktorí neurobia tú vec, že by si svoje meno 
pokazili kvôli tlakom, či už vedenia mesta alebo mestských časti. Takže ja si myslím 
kolegovia, že vôbec nie je žiaden problém a tieto návrhy sa nebijú, však ich schváľme 
obidva. Nestoja nás nič, resp. komisia možno áno, lebo tu budeme odmeňovať, ten môj 
návrh hovorí o tom, že chceme pripraviť položkovitý rozpočet všetkých nákladov 
potrebných na pokrytie fungovania tejto pracovnej skupiny a personálne zloženie tejto 
skupiny. Takže ten mesiac - dva má na to vedenie mesta, aby oslovilo odborníkov, aby 
získalo od nich cenu, za ktorú tu budú možno lietať každý mesiac a diskutovať s 
mestskými časťami, s ľuďmi a s mestom ako takým. Kolegovia, ja si myslím, že 
schváľme obidva a nikomu tým neublížime. Ďakujem pekne. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: S faktickou pani poslankyňa Kovačevičová. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja si myslím, že nič nevylučuje tomu, 
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aby v pracovnej skupine neskôr pracovali aj odborníci. Ja som, pán kolega Špak, 
oslovila aj pána Kaliňáka zo ZMOS-u, keďže aj mestská časť je súčasťou ZMOS-u, 
chodíme na rôzne konferencie aj s pánom Ihnátom a v podstate pán Kaliňák povedal, že 
bude súčinný a nápomocný pri čomkoľvek, čo bude súvisieť s kompetenciami a 
samosprávnymi pôsobnosťami. Čiže ak ho oslovíme, verím, že veľmi rád pomôže mestu 
Košice. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Lörinc. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja by som dovysvetlil možno 

ten záver môjho príspevku. Myslím si, že je nutné vytvoriť taký mix, preto zahlasujem 
za obidva návrhy, ktoré tu sú. Myslím si, že je potrebné to riešiť a určite tam majú byť 
aj nejakí odborníci z praxe. Koniec koncov ostaneme pri tých istých menách ako je 
Michal Kaliňák a pán Nižniansky a on robí pre úniu miest, pokiaľ viem, nejakú analýzu 
a zároveň podotýkam, že máme tu aj Fakultu verejnej správy, politológie a ďalšie iné 
školy, ktoré nám v tomto vedia pomôcť. Len sa v podstate rozhýbme a myslím, že aj 
napríklad taký pán starosta Hlinka z Juhu po toľkých rokoch má už toľko skúseností, že 
síce nie je možno odborník, poviem tak, zo súkromnej sféry, ale určite má do toho čo 
povedať ako to reálne funguje. Čiže ja podporím obidva návrhy a spravme z toho mix. 
Nie je dôvod teraz sa predbiehať, ktorý návrh, prvý alebo druhý. Otázne je, že či to 
chceme riešiť alebo nie. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pán poslanec. S faktickou reagujem aj na vás 

pán poslanec Špak. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Pán poslanec Špak, viete, pre mňa 

je najviac zaujímavé to, že v tejto diskusii najviac diskutujú poslanci, ktorí sú zároveň aj 
starostami mestských častím aj to možno ukazuje niečo o tom, kto a ako vníma túto 
diskusiu. Niekto tu naznačil pán poslanec, že už tu bola nejaká analýza spracovaná za 
pána primátora Knapíka. No ona bola spracovaná, spracovali ju ľudia okolo pána 
Nižňanského. Len taký malý detail kolegovia, že ak by ju spracovávali túto analýzu tak, 
ako aj pán poslanec Špak navrhol, nezávislí odborníci tak, ako spracovali pred tým 
rokom 2010, tak vlastne prišlo k tomu sa, že de facto tie mestské časti nie sú 
najefektívnejší a najvhodnejší model fungovania mesta Košice do budúcnosti. To len 
tak na zamyslenie, že aby sme boli psychicky pripravené aj na to, že môže vyjsť z 
nezávislej analýzy, že mestské časti nie sú najefektívnejšou cestou vpred. Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Kolegovia, dovoľte mi na záver, aby aj na 

výzvu pána poslanca a starostu Lörinca som zareagoval. Pani poslankyňa a starostka 
Kovačevičová uviedla, že čísla a dáta sú. No ony nie sú, lebo rozpočet a záverečný účet 
vám nepovie celkovú story, ale do miery dáta sú a boli, ako už bolo povedané, aj v 
minulosti a napr. analýza tuším v roku 2013, keď sa nemilým, ktorú sme si spracovali v 
tom čase pre starostu mestskej časti s pánom teraz už primátorom Polačekom a ktorá 
analyzovala rozpočty všetkých mestských častí v danom období alebo v 
predchádzajúcom období... (pán primátor, prosím, nevyrušujte pánov poslancov, lebo ja 
sa snažím poslancom niečo povedať a potom je to problematické) ...tak táto analýza, 
ktorú sme spracovali s pánom primátorom ukázala, kolegovia, že malé mestské časti, 
ktoré dostanú cca 100 Eur naviac na obyvateľa ako veľké mestské časti, tak niektoré 
nieže 50 %, niektoré skoro 90 % minú na chod svojich úradov. To znamená, tzn. to je 
otázka tej efektivity. Ku zadefinovaniu riešenia, tak k tomu môžeme dospieť až po 
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úvodnej analýze a následne sa môžeme týmto riešením zaoberať a tu vám dávam na 
úvahu, zamyslite sa nad tým pán poslanec Karabin a kolegovia, pán poslanec Filipko, či 
by nebolo vhodné, pani poslankyňa Slivenská a pán poslanec Horenský, či by nebolo 
vhodné toto riešenie následne zadefinovať ako jednu z úloh do PHSR. Lebo reálne my 
to tam môžeme zadať a má to veľký vplyv na to, ako mesto bude pristupovať vzhľadom 
na to, že pristúpilo ku tvorbe PHSR aj s okolitými obcami, ku spolupráci s okolitými 
obcami ako bude otvárať ten metropolitný charakter, tak ako ho povedal pán poslanec 
Rovinský. Pán poslanec Strojný, financie, no, pilotné projekty na kontajnery, na to 
financie áno, ale na to, aby sme zanalyzovali ako funguje samospráva, na to nie? Ja si 
myslím, že toto je hodné financií a nemali by sme na externých odborníkoch tých 
kvalifikovaných a znalých prostredia sa báť minúť naše peniaze. Na záver mi dovoľte 
kolegovia ku identite. Kolegovia z malých mestských časti sa boja straty identity. No ja 
sa spýtam, čo obyvatelia Severu, ktorí bývajú na Kalvárii a čo ich identita. Čo 
obyvatelia Severu, ktorí bývajú na Podhradovej aj ich identita. O tú identitu sa nebojíte? 
Bojíte sa iba o identitu malých mestských časti? Ja si osobne myslím, že táto téma stojí 
za analýzu. Túto analýzu by nemali spracovávať poslanci mesta, ani starostovia mesta a 
ešte raz dávam do úvahy, kolegovia, zamyslite sa nad tým, že reálne nám môže vyjsť z 
toho, že pre efektívne a lepšie fungovanie mesta potrebujeme lepšie a efektívne služby. 
Nie mestské časti. To reálne môže z tej analýzy vyjsť a na to sa treba pripraviť. 
Ďakujem ešte raz veľmi pekne, vidím, že som vyvolal veľkú vlnu, ale pýtali ste sa ma 
na môj názor. Ja som bol dosť dlho ticho na túto tému, nesúhlasím s mnohými z vás a 
myslím si, že tak rovnako ako pán poslanec Lörinc chápeme, že toto nie je téma na 20 
ročného starostu a pri všetkej úcte ku pánovi starostovi Hlinkovi, toto majú analyzovať 
analytici, nie politici. Ďakujem. Pán poslanec Vrchota s procedúrou, nech sa páči. 

 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne, myslím si, že v tej diskusii sa už vystriedali 

všetci a povedali všetci, čo chcú k tomu povedať. Pripomínam, že je to schválenie 
vytvorenia komisie, z ktorej majú potom vyjsť výstupy, o ktorých môžeme viesť takéto 
diskusie a debaty. Ďakujem pekne. Takže dávam návrh na skončenie možnosti 
prihlasovať sa do diskusie vrátane faktických. Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Hlasujeme o tomto procedurálnom návrhu, nech sa 

páči. 
 
Hlasovanie č. 159 -  za: 14, proti: 3, zdržali sa: 4 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Je to veľmi tesné, ale prešlo to pán poslanec.  

Je uznášania schopné pán poslanec. 21 prítomných, nehlasovalo 7. Pán poslanec 
Rovinský s procedúrou. 

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Ja som sa hlásil aj s príspevkom, s procedúrou ma predbehol pán 

poslanec Vrchota. Myslím, že sme práve úspešne otvorili... 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, čiže toto nie je procedúra, idete do 

príspevku. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Áno. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Dobre, tak prepnite prosím pána poslanca do 

príspevku. 
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p. Rovinský, poslanec MZ: Takže myslím, že sme úspešne... 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: ...pardon, pardon, ospravedlňujem sa pán poslanec, ak 

idete, tak toto nie je procedurálny návrh. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Ja som bol prihlásený. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ale ak to nie procedúra, tak nasledujú faktické. Ja sa 

ospravedlňujem. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Aha. Dobre. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Ihnát s faktickou na mňa. Pardon. Ja sa 

ospravedlňujem, teraz mi technici hovoria, že vy máte ešte aj faktickú pán poslanec na 
mňa, tak nech sa páči, ja sa ospravedlňujem, ja som myslel, že sme stále v procedúre. 

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Faktická poznámka. Takto. Myslím si, že technokrati veci 

nevyriešia všetky. Taleb napísal, teraz, teda nie teraz, ale vyšla kniha od Taleba a to je 
Ne na vlastní kúži a tí odborníci mnohokrát vydávajú také expertízy, ktoré sú skutočne 
veľmi múdre, ale nenesú zodpovednosť za ich dôsledky. Viem, o čom hovorím aj v 
oblasti samosprávy, pretože nemôžem s tebou súhlasiť pán námestník, že nechať to na 
odborníkov je to najlepšie. Nie. Majú tam o tom hovoriť aj odborníci, ale pri všetkej 
úcte ja myslím, že aj tu sedia nejakí odborníci. Už dačo vedia o tej samospráve. Sú to 
praktici a ich názor je dôležitý tiež. To bola k tebe poznámka. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ja som ťa počul počul pán poslanec Rovinský a 

myslím si, že si nepochopil to, čo som sa snažil povedať. Na konci dňa aj tak 
rozhodujeme my, ale dáta by mali spracovať odborníci. Pán poslanec Ihnát nech sa páči 

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne pán viceprimátor. 

Všetci sa dobre pamätáte, keď v januári z Bratislavy zaznelo vlastne treba zrušiť 
mestské časti v Košiciach, treba to zlikvidovať rýchle preč a tak ďalej a odrazu tie 
mestské časti boli zlatom aj pre vládu Slovenskej republiky, testovanie prišlo, veľká 
pochvala prezidentky Slovenskej republiky pani Čaputovej pre starostov týchto 
mestských časti a obcí v Slovenskej republike, to sa veľmi dobre pamätám. Som toho 
názoru, túto komisiu treba zriadiť, mali byť členmi tejto komisie aj starostovia, 
odborníci samozrejme ako nehovorím, že nie, ako aj odborníci samozrejme a 
jednoducho treba už konečne niečo robiť. Populisti nám to zrátajú. Tu sedia za mnou 
dvaja hneď a treba povedať, že potom povedia, že nič sme neurobili ako v rámci 
kompetencií, aj keď sme mali videokonferenciu všetci starostovia mestských časti a 
rozprávali sme a sme sa o tom bavili. Čiže Marcel spolieham sa, že s tým papierom 
prídeš aj za mnou a ti ho podpíšem. Vďaka. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, nepochopil som úplne presne s akým 

papierom a za vami sedí aj pán poslanec Petrovčik, tak pozor na to. Pani poslankyňa 
Slivenská s procedúrou? 

 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Prosím, ďakujem pekne. Poprosím, aby bola vedená táto 

schôdza tak, aby sa kolegovia poslanci navzájom neosočovali. To  znamená, že 



119 

 

akonáhle k tomu dôjde ukončíte príspevok tohto poslanca. Ďakujem pekne. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec, poprosím všetkých, aby sa zdržali 

takýchto invektív a sme pokračovali v normálnom režime. Pán poslanec Karabín s 
faktickou nech sa páči na mňa, predpokladám. 

 
p. Karabin, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán námestník. Ja súhlasím 

s vami, že v tej komisii nemá čo hľadať žiaden mestský poslanec, ani starosta, s vami 
súhlasím. Súhlasím aj s tým, v tejto myšlienke s vami, že naozaj tie malé mestské časti 
do tisíc obyvateľov sú úvodzovkách nerentabilné. Áno, mestská časť Bratislava to má 
poriešené tak, že sú tam malé mestské časti, na ich chod kvázi prispievajú veľké 
mestské časti, to je taká solidarita. Majú skvelý Zákon o meste Bratislava, čo my 
nemáme. Keď hovoríte o tej analýze, čo vám všetko ukáže, ja sa obávam, že ukáže 
jednu vec, že tu je dvadsiata tretia najväčšia mestská časť, najväčší žrút peňazí, toto by 
ukázala tá analýza, koľko zožerie, koľko ligne košický magistrát. A zistíme, že toľko, 
koľko všetky mestské časti dokopy. To bude sranda. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja sa vrátim k tejto téme, ktorú tu máme. Máme tu 

dva návrhy. K tomu, čo ste spomínali pán Gibóda, ja som sa ku vám prihlásil a 
spomínali ste to, že to môže skončiť zle, lebo ekonomicky nám to vyjde tak, že najlepšie 
zrušiť mestské časti. Ja upozorňujem to, že kvôli tomu tam chcem, aby neboli len 
ekonómovia. Ja som vymenoval ľudí, ktorí s ekonomikou nemajú veľa spoločného a 
preto si myslím, že to, čo som povedal, je pravdou, že títo ľudia si dajú pozor na to, čo 
pripravia, aby to nenahralo nejakým politickým stranám, nejakým zoskupeniam a aby 
naozaj táto demokracia bola zachovaná v tom meste. Ja som povedal jednu vetu, že 
demokracia nie je lacná vec a preto si myslím, že aj tie nápady Rašiho predošlé, že to 
rozdelíme na 4 časti a ja budem menovať štyroch starostov respektíve manažérov, že to 
tiež nie je šťastné riešenie. Lacné to nebude. Poďme hlasovať a uvidíme, čo bude ďalej. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Strojný s faktickou. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Faktická poznámka. S faktickou na teba pán námestník. Ja by sa 

najprv chcel poprosiť, aby si neprekrúcal moje slová, ja verím, že sa to stalo len 
nedopatrením si možno nepochopil, že čo som chcel povedať, lebo som nikdy 
nepovedal, že by sme to nemali dať peniaze. Ja za ten návrh zahlasujem, to je ok, len 
som povedal, že proste môže sa stať, že za to minieme veľa peňazí a nakoniec tu, keď 
budeme hlasovať, tak to neodhlasujeme. To je jedna vec. Druhá vec, George Bernard 
Shaw povedal, že pozná malé klamstvo, veľké klamstvo a potom štatistiku, no ak bude 
východiskovým bodom prepočet peňazí koľko a na čo minú mestskej časti teraz bez 
kompetencií, tak sa obávam, že výsledok je jasný a bude negatívny. Preto treba 
dohliadnuť aj na to, z akých čísel sa budú robiť tie analýzy, nielen kto ich bude robiť. 
Ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Lörinc nech sa páči. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Pre mňa vôbec nie je strašiakom, ak 

by vyšlo, že máme zrušiť mestské časti pán námestník, aby to bolo jasné. Ak to vyjde 
na základe čísiel a niekto mi povie, že niekto na magistráte bude lepšie vykoná túto 
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službu pre občana, absolútne legitímny výsledok. Čiže toto nie je problém. Čo by som 
chcel dať ctenému plénu do pozornosti je, že existuje miestne referendum napr. 
fakultatívne v dobrovoľnej otázke a teraz nás čakajú spojené voľby so župnými. Naši 
voliči budú hádzať tak či tak šesť volebných lístkov. Prečo teda neskúsiť sa ich priamo 
spýtať a spraviť to aj témou volebnej kampane, že buď si zachováte svoje mestské časti 
a bude to stáť toľko alebo dáme nový systém a bude to stáť toľko. A občania môžu 
rozhodnúť v referende. Koniec koncov na to je referendum, aby rozhodovali občania 
o tom, že či chcú sa volať samostatne a platiť si starostu a 90% na chod úradu alebo si 
chcú zachovať suverenitu, je to legitímne rozhodnutie občanov a to by vytvorilo aj tlak 
na nás, že proste musíme riešiť túto tému, lebo mám pocit, že už 15 rokov sa tu vedú 
rovnaké diskusie. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. nejaké Pani poslankyňa 

Kovačevičová. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja by som tiež reagovala na 

predrečníka, na vás pán námestník, keď ste spomínal, že sú možno nejaké mestské časti, 
ktoré v podstate časť svojich peňazí alebo podstatnú zhltnú chod, no to je presne tak, 
keď má nejaký obyvateľ na žitie pre celú svoju rodinu 300 – 400 Eur na mesiac a my 
mu povieme, že on tých 290 alebo 300 Eur u tých úbohých minul presne práve na to, na 
jedlo, na stravu na živobytie. Tak je to presne, koľko dostávajú možno niektoré mestské 
časti, pre ktorý je to málo peňazí. Ale čo je podstatné a myslím si, že zmyslom v tej 
diskusii a všetkých nás je, lepšie, ako ste povedal efektívne služby. Lenže potom akoby 
to vyzeralo v mestskej časti Nad jazerom, že od roku 2013, koľko mesto Košice 
postavilo svetelných bodov? Figu borovú. Koľko detských ihrísk? Tiež figu borovú a 
tak by sa mohla pokračovať. Čiže ak vedieme túto diskusiu preto, pretože centralizácia 
nie je dobrá. No keď nasneží, kto pôjde popratať? Mestská časť. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pani poslankyňa, vo vašej mestskej časti 

zimnú údržbu vykonáva mesto Košice. Pán poslanec Rovinský nech sa páči. 
Pani poslankyňa. Pár Rovinský mi prepáči, zoberiem mu trochu času. Pani poslankyňa, 
pani poslankyňa Slivenská tu k niečomu vyzývala. Nehody sa stávajú. Zneužívať to na 
politický boj je veľmi prízemné. Ja sa ospravedlňujem, ale je to naozaj to, čo ste teraz 
povedala a tak ako ste to povedala, nie je férové voči vedeniu tohto mesta. Ak máte 
problém so zimnou údržbou vo vašej mestskej časti, môžete to riešiť s vedením mesta a 
vy to veľmi dobre viete. Ďakujem. Pán poslanec Rovinský nech sa páči. 

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Takže nakoniec sme došli k tomu, či centralizácie a či nie. A ja si 

myslím, že mali by sme si obnoviť také slová ako napr. participácia a subsidiarita. A 
subsidiarita hovorí o tom, že problémy sa majú riešiť na tej úrovni, na ktorej vznikajú, 
keď je možné vyriešiť nejaký problém dole, tak nebudem ho riešiť hore. Čím vyššie 
budem problém riešiť, tým drahšie to bude. Človek, keď má nejaké problémy v okolí 
500 m, tak očakáva, že v okolí tejto vzdialenosti, že bude aj riešený. Keď ja potrebujem 
opraviť nejaký chodník alebo nejakú banálnu závadu, tak očakávam, že sa tej pomoci 
dovolám čo najbližšie. A mal by som sa tam dovolať. A nie na Ministerstve dopravy 
alebo MIRRI, hej , ale mal by som to robiť dole. Čiže my musíme dosiahnuť to, aby tie 
veci, ktoré môžu byť dole riešené, ale boli riešené, čím bližšie ku občanovi a lem tie 
veci, ktoré nemôžu byť riešené dole, tak aby boli riešené hore. A na to ja som navrhol 
uznesenie a dúfam, že ho primátor podpíše, aby sme urobili ekonomickú analýzu 
fungovania jednotlivých mestských časti a aby sme ju sledovali, aby sme s tými číslami 
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vyšli von, lebo niektoré čísla sú pekne zamaskované, lebo aj sociálna práca a investičné 
projektové veci môžu byť schované za tým, že to bolo len plat zamestnanca úradu. Ale 
on vytvoril dajaké dielo, ale komplikovaným spôsobom sa musela mestská časť dostať 
ku peniazom cez magistrát, lebo ona sama je nedofinancovaná. Ja viem, že to 
nevyriešime tu teraz, ale o týchto veciach by bolo dobré, aby sme konečne začali 
hovoriť, tu je pán primátor, ja mu ukážem fungujúce Košice. Škoda, že čiapku som 
zabudol pán primátor, chcel som ju dnes doniesť a hovoriť o tom, že robme to, aby 
Košice boli fungujúce a fungujúce budú vtedy, keď budeme mať aj funkčný systém 
mestských častí. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. S faktickou pán 

poslanec Grega. Pardon, ospravedlňuje sa pán poslanec, faktické boli zrušené, čiže 
nasleduje pán poslanec Ténai. 

 
p. Ténai, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som možnože položil niekoľko otázok, 

prečo tu vôbec dneska o tom diskutujeme. Ak by fungovali veci tak, ako si predstavujú 
tu viacerí možno len starostovia, ale možno aj poslanci, tak by sme tu túto diskusiu 
možno neviedli. Máme ešte stále pandémiu, je tu od marca minulého roka. Ak neboli 
mestské časti, ja si myslím, že nemáme také čísla a nemôžeme sa chváliť a byť hrdí na 
to, že sme to ustáli, chváliť sa a byť spokojný v podstate. Kto do istej miery 
zabezpečoval, keď trebalo mestské časti. to znamená na čo sú mestské časti. Ja nemám 
problém, aby z MČ Sever nebola mestská časť, bude úradovňa Sever, nemáme s tým 
absolútne problém, ale chceme jednu vec, aby veci fungovali. To znamená, ak by 
fungovali, skutočne to asi neriešime a riešime to asi preto, lebo asi to je nejaký problém. 
Zaujímalo by ma ešte jedna vec. Ak riešia sa nejaké veci v Bratislave, odznelo tu 
Bratislava a mestské časti dostávajú nejaké financie, prečo nie sú košické mestské časti 
postavené do podobnej roviny? Je to kvôli Zákonu o meste Košice? Asi áno, tak asi 
niečo je v poriadku. Len teraz taký príklad posledných dní, ktorý zažívam. MČ Košice - 
Sever bude mať dozber zimného štrku, ktorý sme nasypali najviac za posledné obdobie, 
17. až 20. mája. Pýtal sa niekto starostu, ako si to predstavuje? Je 7 mestských častí 
veľkých, pre ktorých zabezpečuje mesto, magistrát túto činnosť a čo ma jedna vec 
hnevá, nejaký úradník rozhoduje o tom, nie volený zástupca, nie mestskí poslanci, nie 
starosta, nie miestni poslanci, ale nejaký úradník o tom rozhoduje, ako sa budú diať veci 
a čo sa bude, kedy vykonávať. Nehovoriac o tom, že pri dlhodobých opravách alebo 
takých veciach, ktoré dlhodobo reklamujeme alebo máme k tomu pripomienky, že to nie 
celkom tak funguje, ako si predstavujeme, často ani nedostávame spätnú väzbu, kedy to 
bude urobené alebo je to urobené. No, ja neviem, či chceme byť my celkom na smiech 
alebo to je cieľom, čiže ja sa vrátim celkom na začiatok, čiže ak by fungovali veci, tak 
tu dneska možno vôbec nediskutujeme. A ešte posledná otázka. Počas pandémie, koľko 
dní bol zatvorený Magistrát mesta Košice a koľko dní boli zatvorené mestské časti, 
ktoré sú najbližšie k svojim obyvateľom. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec aj ja osobne musím s vami pán 

poslanec a starosta Severu mojej mestskej časti v niektorých veciach súhlasiť a možno 
napriek tomu, čo si mnohí z vás myslite, aj to tu padlo veľmi expresívne od jedného 
pána poslanca, sa nezhodneme na všetkých veciach a názoroch, ktoré má napr. pán 
primátor a ja. Mám iný pohľad na niektoré veci, ale zároveň to nemusí byť ten pohľad, 
ktorý vyznávate vy. Možno si myslíte, že ja sa dívam na mesto Košice osobne, že by 
malo byť bez mestských časti, lenže myslím si, že celá táto debata sa skĺzla do roviny či 
mestské časti a aké kompetencie. V skutočnosti obyvateľov a presne to povedal pán 
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poslanec Ténai, v skutočnosti obyvateľov zaujíma jediné. Ako efektívne dostávajú 
služby samosprávy. Chápem pán poslanec a starosta, že vám vadí, aj mne osobne vadí, 
keď bude dozbieraný štrk respektíve kamienky, ale prepáčte povedať, že o tom 
rozhoduje úradník. No rozhoduje na základe aj dostupnosti niektorých iných služieb, 
zároveň rozhoduje aj na základe toho, aké financie na danú činnosť má schválené a tie 
financie mu schvaľujeme my poslanci. Ak pán poslanec povie, že odborníci budú 
rozhodovať od zeleného stola alebo niečo podobné, pán poslanec Rovinský, no 
odborníci by nám politikom mali dať k dispozícii rôzne scenáre a my si rozhodneme 
a vyberieme, koľko chceme investovať do správy vecí verejných. A prepáčte, 
nehnevajte sa, na mňa pani poslankyňa a starostka Kovačevičová, ale povedať, že tu 
máme 23 mestských časti, máme tu..., pardon, ospravedlňujem sa, ale že tu máme aj 
úrad a pán starosta povedal, že dvadsiata tretia mestská časť, ospravedlňujem sa pán 
Karabin. No povedzme si úprimne, tento úrad vykonáva aj pre mestské časti služby a ak 
to chcete rozdeliť na mestské časti, rozdeľte to na mestské časti, ale stane sa iba jediné. 
Tie financie, ktoré idú teraz do mesta, pôjdu na mestské časti, ale niekto tie služby musí 
financovať. My neznížime ten nárok finančný, ale rozdrobenosťou určitých služieb 
môžeme naopak zvyšovať tento finančný nárok na zabezpečenie tej služby. Ja som 
ochotný s vami na túto tému diskutovať, ale na základe relevantných dát, nie na základe 
pocitov. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím návrhovú komisiu k tejto téme. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Obdržali sme návrh od pána poslanca 

Špaka k pôvodnému, takže prečítam jeho návrh: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
podľa § 6 zákona č. 401 z roku 1990 Zbierky o meste Košice v znení neskorších 
predpisov poveruje primátora prípravou položkovitého rozpočtu všetkých nákladov 
potrebných na pokrytie potrieb pracovnej skupiny a konkrétnych návrhov personálneho 
obsadenia pracovnej skupiny, ktorej cieľom bude pripraviť odborne podložené a 
spracované návrhy pre deľbu pôsobnosti, kompetencií a financií medzi mesto Košice a 
mestské časti a predloženie tohto rozpočtu a personálneho obsadenia mestskému 
zastupiteľstvu. Termín 30.08.2021.“ Koniec návrhu. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Dámy a páni hlasujme o tomto návrhu na 

analytickú časť od pána Špaka, poslanca 
 
Hlasovanie č. 160 -  za: 22, proti: 0, zdržali sa: 6 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Poprosím návrhovú komisiu. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže pôvodný návrh predložený 

s materiálom. Návrh na uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 
príslušných právnych predpisov po A) zriaďuje stálu komisiu mestského zastupiteľstva 
Komisiu pre deľbu pôsobností medzi mesto a mestské časti, po B) určuje obsahovú 
náplň komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, komisia sa riadi určenou 
obsahovou náplňou. Predseda komisie môže v rámci programu rozširovať a dopĺňať 
program rokovania komisie. Komisia pre deľbu pôsobností medzi mesto a mestské časti 
po a) predkladá návrhy, pripomienky, podnety, prejednáva, prijíma stanoviská 
k materiálom predkladaným na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré môžu 
ovplyvniť výkon pôsobnosti mestských častí, po b) vyjadruje sa ku všetkým návrhom 
všeobecne záväzných nariadení, ktoré majú dopad na výkon pôsobnosti mestských častí, 
po c) vyhodnocuje efektívnosť, dostupnosť a vhodnosť deľby pôsobnosti medzi mestom 
a mestské časti a predkladá návrhy na zlepšenie ich činnosti, po d) poskytuje súčinnosť 
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pri výkone pôsobnosti vykonávaným mestom aj mestskými časťami súčasne a 
predkladá návrhy na zlepšenie ich činnosti.“ Koniec návrhu. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem kolegovia, hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 161 -  za: 27, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem dámy a páni. 

- - - 
 
Bod č. 74 
Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, 
ktoré boli prednesené od XIX. zasadnutia MZ dňa 19. - 20.10.2020 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Dámy a páni, prechádzame k bodu číslo 74. Nech sa 

páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Slivenská. 
 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Po porade so zamestnancami magistrátu si 

dovolím predložiť návrh na uznesenie, ktorý som nemohla predložiť v predchádzajúcom 
bode. Takže už ho len v skratke prečítam, ak budú nejaké otázky, tak potom prosím vo 
faktických. Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach: Mestské 
zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje osadenie 
dočasnej svetelnej signalizácie pre zabezpečenie bezpečnosti križovatky Kostolianska - 
Podhradová najneskôr do 31. augusta 2021 za predpokladu, že nebudú pozemky pod 
plánovaným kruhovým objazdom vysporiadané do 30. júna 2021. Návrh predkladám 
komisii, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Ak sa do diskusie niekto nehlási, uzatváram rozpravu a 

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

v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje osadenie dočasnej svetelnej 
signalizácie pre zabezpečenie bezpečnosti križovatky Kostolianska - Podhradová 
najneskôr do 31. augusta 2021 za predpokladu, že nebudú pozemky pod plánovaným 
kruhovým objazdom vysporiadané do 30. júna 2021.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor: Ďakujem, nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 162 -  za: 26, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh: „Mestské zastupiteľstvo 

v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov berie na vedomie Správu 
o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli 
prednesené od XIX. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 19. a 20.10.2020.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
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Hlasovanie č. 163 -  za: 26, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 74/1 
Interpelácie poslancov MZ 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram bod. Nech sa páči otváram rozpravu. Pán poslanec 

Karabin. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Takže pán primátor interpelácia na vás. Interpelácia číslo jedna: 

koľko nových útvarov a referátov vzniklo za vášho primátorovania, dvojka: koľko 
nových ľudí bolo prijatých na pozície jednotlivých útvarov a referátov, trojka: koľko 
ľudí bolo na magistráte mesta Košice zamestnaných tesne pred vaším zvolením a koľko 
je ich zamestnaných ku dňu 10.05.2021, štvrtá: koľko financií, myslím dane, zaplatili 
obyvatelia bývajúci v Pereši do kasy mesta Košice za svoje pozemky, skleníky, 
hospodárske budovy, budovy na podnikanie, chaty, garáže a rodinné domy v roku 2020, 
piata: koľko financií, dane, zaplatili obyvatelia bývajúci v MČ Košice - Západ za svoje 
pozemky, garáže, budovy na podnikanie, nebytové priestory a byty v roku 2020, šiesta: 
koľko financií, dane, zaplatili obyvatelia bývajúci na Luníku IX do kasy mesta Košice 
za svoje nehnuteľnosti v roku 2020, číslo sedem: koľko financií, dane, zaplatili 
obyvatelia bývajúci na KVP za svoje nehnuteľnosti v roku 2020 a ôsme:, v ktorej 
minúte, hodine, dni, týždni, mesiaci, roku, desaťročí, storočí, či tisícročí, začne mesto 
Košice s komplexnou opravou asfaltového betónu na mestskej komunikácii Bystrická v 
Pereši a v ktorom dni, týždni, mesiaci, roku, desaťročí, storočí, či tisícročí, vybuduje 
mesto Košice chodník na Bystrickej na svojej mestskej komunikácii, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Neviem, či faktické sú dovolené v tomto bode 

kolegovia. Myslím, že nie. Poprosím pán Djordjevič, pripravte sa... Ale rokovací 
poriadok, sám ste nám niekoľkokrát upozornil, hovorí, že diskusia. Pán poslanec Špak. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem. Ja len by som sa chcel opýtať, že interpelácia je otázka. 

Mám mierne hmlisté info z vašich rokovaní v Bratislave, kde ste spomínali pán 
primátor, že niečo úspešne sa udialo v rámci VZN-ka a na verejný poriadok, hluk a 
nočný pokoj, ale chcem sa opýtať priamo pani námestníčky, ktorej status na Facebooku 
hovorí o tom, že riešila vrtuľníky v Bratislave a dokonca aj konkrétne s pani štátnou 
tajomníčkou, či by mi veľa k tomu dať, či už správu alebo aspoň odpoveď teraz. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani námestníčka. 
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Samozrejme môžem. Stretnutie sa nieslo asi v 

takom duchu, že sme na ňu vysypali množstvo otázok a požiadaviek a sľúbila nám aj so 
svojím tímom, že nám na všetky otázky poskytnú odpovede. 31. mája sa dostaví do 
Košíc a príde aj s odpoveďami na naše otázky. Sú to otázky ohľadom platnosti, 
neplatnosti certifikátov, ohľadom povolení, ohľadom sťažností, koľko ich majú, či 
registrujú nejaké. V tej chvíli, keď sme tam boli nám povedala, že neregistrujú sťažnosti 
od Košičanov, ale že to preverí. Takže odpovede na naše otázky prídu do konca mája. 
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Osobne nám ich príde zreferovať 31. mája. Sľúbila nám, že si dá záležať na tom, aby 
urobili všetky merania, skontrolovala či dodržujú podmienky podnikania atď. Takže asi 
tak by som to nejak zhodnotila, že budú ústretoví, budú súčinní pri hľadaní našich 
odpovedí, aj keď jej posledná veta bola asi taká, že ak nič neporušujú a čestne 
podnikajú, tak oni s tým nemajú problém. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Na záver by som asi tak informoval, že mesto sa snaží presadiť 

novelu zákona, kde chceme, aby samosprávy mohli svojím všeobecne záväzným 
nariadením prijať opatrenia proti hlukom a vibráciám. Riešime to v koaličnej rade 
s poslancami, predkladateľom bude Peter Liba, náš poslanec, tak verím, že sa nám to 
podarí toto dostať do zákona, aby sme mohli aj vlastnými normami prispieť k tomu, aby 
bolo všetko tak, ako má byť. Pán poslanec Horenský. 

 
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja som svoje interpelácie poslal elektronicky 

pani Nagyovej, takže aby som nezdržoval, odovzdávam to aj v tlačovej forme, 
ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Filipko. 
 
p. Filipko, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, 

interpelujem pána primátora, chcel by som dať troška veci na pravú mieru. Čerstvo si 
pamätáte bod rokovania číslo 33 na tomto zastupiteľstve, keď pán primátor tak teatrálne 
mával s nejakým materiálom, ktorý som predkladal v 2007 roku. Chcem požiadať pán 
primátor, aj keď nepoznám obsah toho materiálu, teda nepamätám si, naskenovať a 
pošlite ho všetkým poslancom, aby spoznali, aký veľký hriech som spáchal v tom 2007, 
lebo týmto mávaním ste mohli možno troška pozmeniť názory na hlasovanie o mojom 
návrhu a je to bod číslo 8/1 z rokovania zastupiteľstva z roku, teda 22. februára 2007. 
Áno pán primátor, predkladal som ho, počúvajte, 3 mesiace po zložení, po začatí 
volebného obdobia, nie 28 mesiacov. Keď som sa na to pripravil, v tomto období, pán 
primátor, to bola jediná možnosť, akým spôsobom sa dá financovať. Keď sa pozrieme 
na záverečné účty v roku 2006, mesto malo celkové bežné príjmy nejakých 97 mil. 
v eurách, stav dlhu bol v tom čase vyše 40 mil. v eurách, zadĺženosť vyše 40 %, v roku 
2020 bežné príjmy viac ako dvojnásobok toho času, stav dlhu o 8 mil. nižší, v 
percentách porovnateľne do 20 nižšie. Čiže teda chcem vás pán primátor požiadať, máte 
v rukách veľkú moc, svojimi vyjadreniami dokážete ovplyvňovať hlasovanie v 
zastupiteľstve, ale využívajte túto moc korektne a objektívne, pracujte s dátami nielen 
tak, ako sa vám to hodí, keď chcete dosiahnuť svoj cieľ. Lebo toto nebolo šťastné, keď 
ste tu mávali s tým materiálom, lebo tá doba vtedy bola iná ako teraz. Ešte vám poviem 
ešte jeden prípad... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Prosím, držme sa interpelácii, otázok. 
 
p. Filipko, poslanec MZ: ...áno, je to... 
 
p. Polaček, primátor mesta: ...svoje komentáre si pán poslanec pre poslancov. Samozrejme 

materiál vám bude zaslaný a myslím, že sme veľmi korektne postupovali. Je to 
v poriadku. 

 
p. Filipko, poslanec MZ: Jasne, úplne... 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. 
 
p. Filipko, poslanec MZ: Dnes som dostal materiál od pána riaditeľa. Týka sa to presne tejto 

témy, aby ste korektne používali údaje, ktorými disponujete. Keď som predkladal návrh 
o zníženie kompetencie primátora pri nakladaní s mestským rozpočtom, v rozprave ste 
uviedli, že primátori to používali v rozsahu 3 až 7 %. Áno, je to pravda, ale nepovedali 
ste, že vy ste túto kompetenciu využili v roku 2020 v covidovom roku na 1,75 %, v 
devätnástom roku na 2,78. To znamená, že zase informácia, ktorú ste dali bola tak 
podaná, aby ste presvedčili poslancov, že chcete vyššie percento, lebo ja deštrukčne... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Máte otázku pán poslanec? Interpeláciu? 
 
p. Filipko, poslanec MZ: Áno, aby ste používali dáta korektne a objektívne, tie s ktorými 

disponujete, ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec je to úplne v poriadku, pretože áno, ak som ja v roku 

2020 použil 1,75 % z tohto oprávnenia, svedčí to presne o tom, čo som celý čas hovoril, 
že nezneužívam túto právomoc, ale následne som hovoril aj o tom, že primátori 
používali tieto percentá niekde v rozsahu od 7 nižšie a vy nikdy neviete predvídať, čo 
vám život prinesie. Čiže áno, tento materiál deklaruje o tom, že nezneužívam túto moc, 
túto právomoc, je veľmi ľahké zmeniť rozpočet, ale snažím sa to neurobiť. 
Mimochodom budem to musieť urobiť v priebehu tohto týždňa, vás pán poslanec 
informujem, kde som sa rozhodol pomôcť bytovému podniku a nájsť nejaké riešenia. 
Verím, že mi to prepáčite, aby sme nemuseli ľudí prepúšťať a hľadáme optimalizáciu 
niektorých vecí. Pán poslanec Djordjevič nech sa páči. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Samozrejme budú poslanci informovaní o tejto rozpočtovej 

zmene akonáhle bude aktuálna. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ja som sa prihlásil, ako reakciu som chcel pánovi poslancovi 

Karabinovi povedať, že interpelácie poslancov s bodom programu každého rokovania 
mestského zastupiteľstva a interpelácie je vlastne verejne položená otázka a požiadavka 
poslancov súvisiaca s činnosťou a kompetenciami vedenia mesta alebo mestského úradu 
v tomto prípade. Čiže je tam lehota, ak buď sa odpovie na zastupiteľstve, teda na 
zasadnutí alebo ak požiada o to poslanec tak do tridsiatich dní. Takže my nemôžme 
napr. nekorektne prekvapiť otázkou, že interpelácii sa opýtam primátora, že koľko je 
parkovacích miest v centrálnej mestskej zóne, hej, ale preto by som aj odporúčal 
využívať zákon o slobodnom prístupe k informáciám, kde je lehota 8 dní a môže byť, 
pardon, 9 dní a môže byť predĺžená na 18 dní. To je vo veľmi zriedkavých a 
odôvodnených prípadoch, čiže úrad ako magistrát musí odôvodniť, že prečo lehotu 
predlžuje. Čiže ja som s takýmito odpoveďami, keď to mám percentuálne a každý vie, 
že som jeden z najväčších kritikov, ale s odpoveďami som na tých 90 až 95 % spokojný 
a áno, lebo stále, ja už za tie roky som sa tie otázky naučil klásť naozaj, že presne viem, 
čo sa mám pýtať a práve nechcem vôbec kritizovať ani tých poslancov, ktorí sa tu niečo 
pýtajú, ale ja som spokojný s odpoveďami. Prichádzajú síce stále posledný deň lehoty, 
ale prídu a mám ich na papieri, čiže je tam aj dodržané, co je psáno to je dáno, o to sa 
viem aj oprieť, o to nemôže nikto vykrútiť, pardon, nemôže to potom nikto spochybniť, 
že niečo sme tu povedali alebo nepovedali, čiže aj takéto otázky by som buď v bode 
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rôzne rozobral, ale neviem, že či toto všetko spĺňa ako kritéria interpelácie ako priamo 
na zastupiteľstve, že by mala byť zodpovedaná. To je všetko, čo som k tomu povedal, 
ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Interpelácia na pani námestníčku. Prosím o zoznam, resp. súpis otázok 

položených pani štátnej tajomníčke Brunckovej pri osobnom stretnutí v máji 2021 
v Bratislave. Špak na Gurbáľovú, ďakujem. Odovzdávam. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Nie je problém, samozrejme poskytneme. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, 

mám dve možnosti. Buď ukončím v tejto chvíli schôdzu a nebudeme pokračovať alebo 
skúsime ešte raz všetci prezentovať a kolegov z chodby, ktorí vytiahli karty zavoláte 
naspäť na rokovanie. Prosím prezentujte sa.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Je nás tesne nadpolovičná väčšina, teda môžeme 

pokračovať. Pán poslanec Strojný nech sa páči. 
 
p. Strojný, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Snažím sa otázky klásť interne, väčšinou mi je 

odpovedané, takže som spokojný, teraz som bohužiaľ nebol, takže ide riadne 
interpelácia. Poprosím o prezistenie, či sa na pozemku mesta číslo 1049 E parcely 
LV 2552 v MČ Košice - Ťahanovce na Madridskej ulici nachádzajú inžinierske siete. 
Poprosím o relevantnú odpoveď áno – nie. Ak áno, aké, kde v akom rozsahu. 
Nezaujíma ma, že či je tam niečo projektované, nie je niečo projektované aktuálne, 
siete. Áno, nie. Poprosím odpoveď písomne, tak isto predkladám písomne, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Týmto sme bod 74/1 vyčerpali. 

- - - 
 
Bod č. 74/2 
Dopyty poslancov MZ 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram bod 74/2. Nech sa páči. Pán poslanec Lörinc. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ja sa ospravedlňujem kolegom, normálne by som to neriešil, ale 

keďže máme taký systém ako máme, mestské časti a mesto, kompetencie. Pán riaditeľ 
magistrátu vy ste zároveň aj predseda predstavenstva DPMK, máme taký menší 
problém, že v podchodoch na Hemerkovej a Húskovej nám zvyknú rozbiť svetlá a 
výmena troch svetiel momentálne trvá DPMK asi 6 mesiacov. Čiže prosím, viete sa na 
to pozrieť? Tak isto druhá vec je, že máme dva projekty na 3 lampy a 4 lampy, trvá to 
tak isto 6 mesiacov. DMPK mi tvrdí, že to stojí a padá na p. Oršulovi, Oršula, že na 
DPMK a ja poviem, že mňa ako občana a starostu nezaujíma, len rád by som, keď sme 
dodali projekty, aby som sa dozvedel, že áno bude realizované, nie nebude realizované 
a prečo. Toto je prvý dopyt. Druhý dopyt je, že som sa potešil, keď som videl, že máme 
vytlky@kosice.sk, skúsil som to s nádejou, že to funguje. Dva týždne sa mi nikto 
neozval a pri tom som si dal tú námahu a našiel až 6 na mestských cestách v rámci 
KVP. Viete, prosím, zabezpečiť, aby došlo k úprave výtlkov, lebo na budúci pondelok 
tam idem sadiť karafiáty, keď teda nebudú opravené. To je všetko. Čiže osvetlenie, 
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prosím, keby sa dalo nejako funkčne, rýchlo, tak magistrátsky a takisto aj tie výtlky 
keby sa dalo, je to asi 6 m² asfaltu, to myslím, že máme ešte nejak. Ďakujem veľmi 
pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec prosím, keď budete písať na tie výtlky, kľudne dajte 

aj primator@, pozrie to asistentka, záleží nám na tom, pokúsim sa, aby to bolo 
promptne urobené. Pán poslanec Špak. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem. Ja mám len dopyt na pani námestníčku, keď bude nabudúce 

s pani Brunckovou, tak mám dopyt, aby jej povedala, že keďže ona neeviduje sťažnosti, 
ale že tu existuje petícia, kde je cez 600 rodín podpísaných a dokonca aj plná moc 
údajne na 650 rodín, takže to by jej mohlo stačiť, ďakujem. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Pán poslanec môžem vám garantovať, že všetko 

sme jej povedali, aj o petícii, aj o petíciách, aj o postojoch starostov mestských časti, aj 
o všetkých podnetov a sťažnosti, ktoré mne osobne chodia. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát nech sa páči. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno ďakujem pekne pán primátor. Včera sme sedeli vlastne o 7:15 

u vás a sme sa bavili o Crow Aréne a priechode pri Crow Aréne. Neraz sa bavíme 
naozaj, ako aj pán Ténai a tak ďalej, aj ja, že čo sa týka toho riešenia pri Crow Aréne a 
stalo to na pozemkoch. Tam na jednej rodine to vlastne stálo B, ako sa volá ta rodina B, 
ste povedal vlastne včera, aj ste naznačil, že je to už v poriadku, len nie je to zapísané, 
čiže ako to vlastne je, aby sme vedeli. Keby ste mi mohol povedať, aby som, aby som v 
tom jasno. Čiže tie pozemky sú vysporiadané vlastne, len nie sú zapísané alebo ako to 
je? Toto chcem vedieť. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec prosím vás, majte strpenia. Sú niekedy veci, kedy 

ich netreba povedať hneď v prvej minúte. Vo veľmi krátkej dobe vás budem 
informovať. V tejto chvíli je ten proces dohodnutý, ale nie je ešte na papieri. Prosím 
dajme tomu trochu času, aby sme zbytočne niečo nepokazili. Ďakujem pekne. 
Uzatváram rozpravu v bode 74/2. 

- - - 
 
Bod č. 74/3 
Rôzne 
 
p. Polaček, primátor mesta: Dovoľte mi, aby som vás informoval s účinnosťou od 1. mája 

2021 bola realizovaná nasledovná zmena organizačného poriadku Magistrátu mesta 
Košice. Po prvé, bolo vytvorené oddelenie sociálnych vecí v rámci, ktorého vznikli 3 
nové referáty: referát posudkových činností a sociálnych služieb, referát krízovej 
intervencie a referát sociálneho bývania. Do novovzniknutého oddelenia boli zaradené 
činnosti doterajšieho referátu sociálnych vecí. Teda z referátu sociálnych vecí sa stalo 
oddelenie a oddelenie má následne tri referáty. Bolo vytvorené zároveň oddelenie 
stavebného úradu, v rámci ktorého boli vytvorené 3 nové referáty a to referát 
stavebného úradu pracovisko Staré Mesto, referát stavebného úradu pracovisko Juh a 
referát stavebného úradu pracovisko Západ a Východ. Do novovzniknutého oddelenia 
boli zaradené činnosti doterajšieho referátu stavebného úradu, to znamená, aby som 
vysvetlil, stavebný úrad v minulosti fungoval ako referát. Novovzniknuté oddelenia boli 
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zaradené do priamej riadiacej pôsobnosti príslušných zástupcov a riaditeľa magistrátu 
mesta. Po tretie, došlo k zmene názvu oddelenia dopravy stavebného úradu a životného 
prostredia na oddelenie dopravy a životného prostredia. Po štvrté, došlo k zmene názvu 
referátu parkovania a údržby komunikácií na referát parkovania, údržby komunikácií a 
verejného osvetlenia. Cieľom predkladanej zmeny organizačnej štruktúry Magistrátu 
mesta Košice je zvýšenie efektívnosti a sprehľadnenie procesov, vytvorenie nových 
oddelení referátov a to by malo prispieť k skvalitneniu poskytovania služieb pre 
obyvateľov nášho mesta. Celkový počet zamestnancov ostáva teda nezmenený, to je 
490 zamestnancov, nakoľko došlo k preskupeniu doterajších pracovných pozícií. Zmena 
organizačného poriadku je zverejnená na webovej stránke mesta Košice. Ďakujem 
pekne. Pán poslanec Schwarcz má faktickú. 

 
p. Schwarcz, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja som chcel poprosiť ten 

organizačný poriadok aktualizovaný, ale keď je zverejnený, tak si ho nájdem. Ďakujem.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát nech sa páči. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel touto cestou oznámiť, že 

Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce spustila veľkú petíciu, celoštátnu petíciu, za 
vysporiadanie pozemku a prijatie legislatívy podporujúcej vysporiadanie a vyplácanie 
pozemkov pod existujúci verejnými stavbami, verejnou zeleňou a dielami 
vybudovaných vo verejnom štátnom záujme. Poprosím vás veľmi pekne, ako naozaj, je 
to vážna petícia, má niečím pohnúť, máme služobné cesty potom ako naplánované do 
Bratislavy, tak isto aj na jednanie s mestom atď. Poprosím vás o podporu, tak isto aj 
občanov. Sú takéto dve sídliská v Slovenskej republike 90% nevysporiadanosti 
pozemkov, ja na sídlisku Ťahanovce a potom ešte jedno sídlisko v Michalovciach a to je 
a pre sídlisko SNP. To je tá jedna vec, čo som chcel, čiže petícia je tu, aj petičné hárky a 
je aj elektronicky spustená, v každej obci bude komplet. Ďalej chcem vás poprosiť, pán 
primátor, so zimnou údržbou alebo s výzberom zimného materiálu a posypu som vcelku 
spokojný. Nemôžem sa veľmi sťažovať, ale sú nedorobky určité, dám ich pozrieť tie 
nedorobky, už sme je pobehali a jednoducho trvám na tom, aby tie nedorobky boli 
potom vyzametané a boli potom vyčistené. Vnútroblok čínska napr. sa musím sťažovať, 
jednoducho som povedal, že bude to urobené, nebolo to urobené, vadí mi to, som bitý 
potom občanmi, nie je to pravda vlastne, že ten starosta ako v rámci nekompetencie 
vlastne bitý, je itý ako prvý ako prvý občanmi. Vždy. Starosta je bitý, bude ako 
neschopák a zároveň by som povedal ma vyčítané to, že jednoducho nevie zariadiť vec 
atď. Viem zariadiť vec, preto to tu hovorím a verím tomu, že dôjde ku tejto náprave. 
Chcem tiež poďakovať, že nie sme v stave ako Fero Ténai, že v máji niekedy 27. sme 
začali čistiť, ale naozaj sme boli medzi prvými sídliskami, ktoré bolo vyčistené. 
Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán starosta, áno, vieme o niektorých 

nedostatkoch, ak sú prosím, píšte. Včera mestská polícia urobila monitoring na všetkých 
uliciach v meste Košice, ktorý nám odovzdala v podvečerných hodinách, tzn. dnes 
máme informáciu, kde ešte sú nedorobky. Vieme o tom, že najväčšie a to nie sú 
nedorobky, to je skôr o tom, že ten harmonogram je posunutý o 15 dní z toho dôvodu, 
že zima neskončila 30. marca, ale 14.04., končíme 17. v mestskej časti Sever a 19. tuším 
na Furči, ale ak sa mýlim, tak približne v týchto termínoch, čiže vieme o tomto. Je mi to 
strašne ľúto, ale poprosím vás, aby ste sa znova prezentovali, či nás je v miestnosti 21. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Máme posledné dva – tri príspevky, prosím, 
vydržme. Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči v diskusii. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem. Budem možno rýchlejšie, ale ja som túto problematiku 

už odsúvam to 3 - 4 zastupiteľstvá. Jednoducho musím ju spomenúť, keďže bol 
prerušený bod, kde sa bavilo o VZN-ku vo verejných priestranstvách. Mám podnety, 
ktoré vlastne vymenujem. Sú podstatné aj čo sa týka napĺňania mestskej kasy. Čiže 
začnime najprv, čo sa týka VZN-k čísla 157, hej, to zakazuje rezervačky na konkrétne 
miesta v centrálnej mestskej zóne, ale oni dodnes fungujú. A ja nechcem od vás pán 
primátor teraz odpoveď, aby sme nezdržiavali, len chcem otvoriť problematiku, lebo 
proste je to dôležité. Nedodržiava sa VZN, stále funguje, stále fungujú rezervačky. Ja 
netvrdím, že by nemali fungovať, ale napr. v CMZ-tku stojí na troch uliciach alebo 
štyroch na tých najdrahších, hej, Mäsiarska, Alžbetina atď., polhodina 75 centov alebo 
deň 9 Eur. Čiže maximálne tam klient môže zaplatiť 3.285 Eur za rok. Ja vôbec nemám 
problém z môjho pohľadu, žeby ten podnikateľ alebo rezident si zaplatil rezervačku, 
hoci aj v sume 2.500 alebo 2.700, hoci aj v sume 3.000, ale keď je to preňho komfort, 
nech ju má. Mesto to môže limitom limitovať počtom percent na danej ulici, ale bol by 
to príjem do mestskej kasy, lebo v starom meste a hlavne v centrálnej mestskej zóne žijú 
aj solventnejší ľudia a prečo by si túto možnosť, keby bol len 5 % ulice, nemohli 
zaplatiť. Čiže je potrebné VZN zmeniť. Tak isto aj v rámci celého mesta je už pár rokov 
a to neobviňujem vôbec súčasné vedenie, lebo to bolo už za predošlého zavedené, aké si 
stopnutie akýchkoľvek rezervačiek. Teraz sa nebavíme o ZŤP-čkároch, teraz sa bavíme 
o rezervačkách na sídliskách. Jednoducho občan si chce zaplatiť parkovanie na svojej 
ulici, opäť vravím, nemal by to byť les značiek, ale prečo by mesto malo byť 
ukracované o taký príjem. Veď ponuka tvorí dopyt a keď jednoduchá ponuka bude aj 
mimo, čiže na Železníkoch alebo na KVP alebo na Furči, keď bude človek ochotný 
a teda občan zaplatí 2 tis. Eur ja nevidím dôvod na to, aby 5 % ulice nemohlo byť 
predávaných. Čiže to je čo sa týka parkovania a ešte mám tu jeden podnet, ale pred 
chvíľou som sa spojil s pani riaditeľkou správy mestskej zelene, lebo som bol včera na 
ihrisku teda v parku mestskom, kde bolo možno 400 - 500 ľudí, je tam prevádzkovaný 
aj bufet, tzn. bufet, ktorý nemá sociálne zariadenia, čiže ľudia sa najedia, napijú a 
nemajú kde ísť na toaletu, hej, keď môže byť toaleta otvorená v zoologickej záhrade, 
nevidím dôvod prečo by nemohlo byť aj v mestskom parku, ale pani riaditeľka ma 
ubezpečila, že už dala dnes pokyn na zisťovanie na hygiene, čiže verím, že toto sa 
čoskoro vyrieši, tento po problém. Ďakujem, stihol som to. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči pani poslankyňa Kovačevičová. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Ja by som tiež reagovala už na tému, čo sa týka 

dočisťovania po zime, čiže v rámci letnej údržby, kamienkov. V rámci mestskej časti už 
tieto práce boli realizované, ale niekoľkokrát sme ich reklamovali, čiže boli vykonané 
nedostatočne, máme desiatky podnetov, sťažnosti a nesťažujú sa oni na mesto Košice, 
ale sťažujú sa priamo starostovi a na starostu mestskej časti. Ja som nevedela, že tieto 
podnety nemáme riešiť len s referátom alebo s oddeleniami, príslušným zamestnancom. 
Pred chvíľočkou som si pán primátor vypočula, že môžeme priamo aj vám posielať tie 
tieto podnety, aj pánovi riaditeľovi, tak napríklad prečítam vám jeden podnet od 
obyvateľa, ktorý je vlastne zverejnený. Koncom minulého týždňa sme sa v okolí 
Donskej ulice konečne dočkali odpratania zabudnutých kamienkov zo zimného posypu. 
Žiaľ dnešok ukázal, že zase neboli upratané zo všetkých chodníkov. Nerobila som 
dôkladnú obhliadku, to píše pani, ale iba počas ranného venčenia som našla tri 
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neupratané veľké úseky v najbližšom okolí. Niekto by mal svoju prácu robiť 
dôslednejšie. Prosím o nápravu Lenka Kovačevičová. Čiže nesťažujú sa na pána 
Polačeka, na pána riaditeľa alebo na niekoho iného, ale označujú nás starostov. Čiže ak 
my niečo reklamuje, tak žiadame, aby tieto práce potom boli vykonané, pretože to 
bremeno si nesieme my. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa ide len o to, že ak náhodou, aby 

som dokázal vidieť, že ak sa náhodou na nejakom maily niečo udeje, referent ho 
neodčíta, tak je dobré, keď viem sa na to pozrieť a nejakým spôsobom hľadať opatrenie, 
čo sa mohlo udiať. Skôr tu ide o to, lebo ak sa také stane, že nám referent neodpovie na 
nejaký mail, potrebujem o tom vedieť, aby pán riaditeľ urobil nápravu a za 5 minút 
môžu veci fungovať. Niekedy sa stane, že referent odíde, iný neprevezme tento mail, sú 
veci rôzne. Ten život prináša rôzne veci. Preto je dobré vedieť, ak náhodou nejaké veci 
sú a keď sa nedejú a vieme, že ste dali nejakú žiadosť a požiadavku, kľudne píšte, však 
od toho tu sme, aby sme proste našli potom riešenia a zistili, že sa nejaká chyba stala na 
ceste niekde. Pán poslanec Rovinský. 

 
p. Rovinský, poslanec MZ: Ja som dúfal, že budem posledný, ale vidím, že sú ďalší. Takže ku 

tomu len toľko, ku parkovaniu. Podľa Slovenského zväzu telesne postihnutých je 
vydaných na autá niekoľkonásobne vyšší počet preukazov než je skutočná potreba. Pán 
primátor, prosím,  vo vzťahu na Slovenský zväz telesne postihnutých treba iniciovať 
revíziu tých vydaných osvedčení, lebo skutočne veľmi často vidím vystupovať 
vyfešákovaných ľudí z veľkých off roadov, ktorí vôbec nevyzerajú na dajaké ZŤP 
a držia miesta. Čiže skutočne tá pripomienka prišla priamo zo Slovenského zväzu 
telesne postihnutých, ktorí povedali, že mnohí zneužívajú tieto preukazy a zabránia 
potom tým, ktorí by to miesto potrebovali to miesto zaujať. Čiže skúste, keď sa dá, 
iniciovať revíziu.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Lörinc má faktickú. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Faktická na kolegu. Určite revízia pomôže a čo 

by sme mali odstrániť my ako poslanci a to je aj pre magistra, že nemal by byť dualitný 
systém. Čiže mestské časti majú evidenciu a mesto má evidenciu a veľakrát sa 
nezhoduje. Poviem konkrétny príklad. Nám sa stalo, že bolo vydané parkovacie miesto 
reserve na ZŤP na mamu s tým, že auto vlastní dcéra. Dcéra sa medzičasom 
odsťahovala, ale ZŤP značka tam je. Po tom ako sme urgovali na magistráte to, že dcéra 
tam v podstate nebýva, tak sme dostali odpoveď, že nie to riešiteľné z dôvodu, že dcéra 
ešte stále, aj keď fyzicky nebýva na danom mieste, ale má tam trvalý pobyt. A to sú 
situácie, ku ktorým by nemalo dochádzať, lebo možno potom to miesto chýba niekomu, 
kto to skutočne potrebuje, niekto to využil len kvôli preukazu. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Preto sa tieto povolenky, keď to nazvem takto, dávajú na 1 rok, 

aby jednoducho, keď už zistíme, že už nesedí ten stav, tak jednoducho žiadateľ už nemá 
nárok. Čiže ak niekto požiadal, ale už tam nebýva, býva tam dcéra, ak v tomto prípade 
som správne pochopil, jednoducho o rok nedokáže zdokumentovať to, aby sme mu túto 
povolenku dali. To sú tie zmeny, ktoré sme priniesli. Pán poslanec Grega. 

 
p. Grega, poslanec MZ: Ja dúfam, že pri výmene toho svetla, ktoré nám tu vybuchlo sa 

skontrolujú aj iné, aby preventívne sa to nestalo znova. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Nedá mi nezareagovať, lebo keď tu počujem, ako tu kričia starostovia 

na mesto, že im vypisujú obyvatelia, že ako to, že nie je upratané, ako to, že nie je 
odhrnuté. Treba si uvedomiť jednu vec. Nikto iný za to nemôže, len ľudia, čo sa 
prezentujú na Facebooku, že zabezpečili zimnú údržbu, len ľudia, čo zabezpečili 
vypratanie a odhrnutie a keď to náhodou nevyjde, tak zrazu za všetko zlé môže mesto, 
môže Kosit, môžu úradníci atď., Takže ako nebudeme si klamať. Vôbec sa nečudujem 
tým obyvateľom, že na začiatku uverili tejto chymére, že to údajne vybavuje starosta a 
na záver potom tu vyfňukáva, že mu ľudia vypisujú, že nie je upratané na Čínskej, to 
kde sme.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát nech sa páči. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Vážený pán poslanec Špak, ja som zažil situáciu, 

keď bolo 30 - 40 cm snehu v roku 2017 a 5 dní sídlisko Ťahanovce bolo pod snehom. 
Čiže ako vám poviem jednu vec, keď starosta spí, čučká, tak jednoducho je to v 
poriadku a to sídlisko čučká s ním. Keď starosta nespí, tak je upravené ako prvé tu v 
Košiciach a občania sú spokojní. Pán poslanec Špak, dosť populizmu, práca je naša, 
poďme vpred. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Na záver vystúpil pán poslanec Ihnát. 

- - - 
 
Bod č. 75 
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice  
prerokovaný ako bod č. 0/1 dňa 03.05.2021 

- - - 
 
Bod č. 76  
Žiadosť HK mesta Košice o udelenie súhlasu s vykonávaním inej zárobkovej činnosti 
podľa § 18 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov 
prerokovaný ako bod č. 0/2 dňa 03.05.2021 

- - - 
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Záver zasadnutia 
 

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček skonštatoval, že program mestského 
zastupiteľstva sa vyčerpal. Poďakoval sa všetkým za účasť a vyhlásil XXIII. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Košiciach za ukončené. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Marcel Čop       Ing. Jaroslav Polaček 
riaditeľ Magistrátu mesta Košice     primátor mesta Košice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápisnica vyhotovená: jún 2021 
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pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako o 70 %, č. 523 zo dňa 
20.10.2020 – úprava ceny cestovného lístka na linke č. 26, trasa Košice – Šaca 

105 Personálne zmeny v Komisii národnostných menšín MZ 
106 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o výkone správy pri osobitnom 

užívaní miestnych komunikácií a iných verejných priestranstiev - pokračovanie 
rokovania o prerušenom bode 

108 Zriadenie komisie MZ pre deľbu pôsobnosti medzi mesto a mestské časti, vymedzenie 
jej úloh - pokračovanie rokovania o prerušenom bode 
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123 Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, 
ktoré boli prednesené od XIX. zasadnutia MZ dňa 19. - 20.10.2020 

124 Interpelácie poslancov MZ 
127 Dopyty poslancov MZ 
128 Rôzne 
132 Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice 
132 Žiadosť HK mesta Košice o udelenie súhlasu s vykonávaním inej zárobkovej činnosti 

podľa § 18 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov 

133 Záver rokovania 
 
 
 


