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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
 

Zápisnica 
z pokračovania VII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 

zo dňa 4. júla 2019 
 
Prítomní: podľa prezenčných listín 
 

Pokračovanie rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach otvoril a viedol primátor 
mesta Košice Ing. Jaroslav Polaček, vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice. 
 
Úvod rokovania  
 
p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, podľa 

prijatého uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 145 zo dňa 19. 6. 2019 pokračujeme 
v VII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach, na ktorom vás všetkých vítam. 
V úvode chcem ospravedlniť zo zasadania mestského zastupiteľstva poslancov Ericha 
Blanára, Lenku Kovačevičovú, Martina Semana, Viliama Knapa, Zdenka Liptáka a 
pána poslanca Igora Petrovčika. Zároveň vás len chcem upozorniť, že po tom, ako sme 
v minulosti robili priamy prenos aj na stránku mesta Košice, od dnešného dňa je priamy 
prenos aj na Facebookovej stránke košice.sk. Ak sa niekto ešte neprezentoval, prosím 
urobte tak teraz. Konštatujem, že bolo prezentovaných 32 poslancov, čo je nadpolovičná 
väčšina všetkých poslancov a sme teda uznášania schopní. Program zasadnutia ste 
dostali v pozvánke.  

- - - 
 
Návrhová komisia  
 
p. Polaček, primátor mesta: Prosím členov návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesta vo 

vyhradenom druhom rade - pána poslanca Berbericha, pána poslanca Filipka a pán 
poslanec Karaffa, síce tu nie je, ale oznámil nám, že bude chvíľku meškať, čiže 
návrhová komisia vie pracovať aj v tomto zmenšenom počte. Ostatným poslancom 
oznamujem, aby svoje návrhy k jednotlivým bodom programu rokovania predkladali 
písomne tejto návrhovej komisii po ústnej informácii prítomných poslancov.  

- - - 
 
Overovatelia zápisnice: Ing. František Ténai a Mgr. Marián Horenský, PhD. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Za overovateľov zápisnice VII. zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach boli určení pán poslanec Ténai a pán poslanec Horenský.  
- - - 

 
Bod č. 33 
Zámer – zverenie pohrebísk Verejný cintorín a Krematórium príspevkovej organizácii 
Správa mestskej zelene v Košiciach 
 
p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, pokračujeme teda v 

zasadnutí mestského zastupiteľstva podľa schváleného programu. Pod bodom číslo 33 
predkladám materiál Zámer zverenia pohrebísk Verejný cintorín a Krematórium 
príspevkovej organizácii Správa mestskej zelene v Košiciach. Na úvod mi dovoľte len 
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povedať toľko, že dňa 16. novembra 2019 končí nájomná zmluva so spoločnosťou 
REKVIEM – pohrebné, cintorínske a kremačné služby s.r.o. Po mnohých úvahách a 
zároveň aj po tom, ako sme pozerali, ako fungujú aj iné mestá, sme ponúkli mestským 
podnikom a organizáciám, aby sa vyjadrili, či majú záujem v tejto službe od novembra 
2019 pokračovať. Správa mestskej zelene túto výzvu, resp. ponuku prijala. Po tom, ako 
sme pripravili rôzne analýzy, sme pristúpili k tomu, aby sme vám tento zámer – zveriť 
príspevkovej organizácii Správa mestskej zelene v Košiciach do správy Územie 
pohrebísk Verejný cintorín a Krematórium predložili. Nech sa páči, otváram rozpravu. 
Zároveň s týmto bodom súvisí aj bod 34. V bode 34 sú zároveň aj ďalšie informácie, 
ktoré sú podstatné k rozhodovaniu aj v rámci tohto bodu číslo 33. Nech sa páči, pán 
poslanec Ihnát, máte slovo. 

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja, mňa by zaujímal názor ako pani, pani 

námestníčky Popríkovej k tejto veci z dôvodu toho, že či všetky tie zariadenia, ako 
nazvime, povedzme si ako v ľudskom ponímaní ako všetko tam patrí aj PC aj všetko je 
v poriadku, ako technicky v poriadku, vyhovuje? Nebude treba tam investovať obrovské 
peniaze do toho atď.? Čiže v jakom technickom stave to je celé komplet? A čo vlastne 
preberajú? Aby to nebola by som povedal mačka vo vreci potom. Čiže sa chcem spýtať 
pani, pani námestníčky vlastne, že či všetko naozaj majú zanalyzované tak, že všetko je 
v poriadku a že to môžu prevziať. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Je to spoločná vec aj pani riaditeľky Popríkovej za Správu 

mestskej zelene (SMsZ), ale aj mesta Košice, pretože nájomná zmluva hovorí o tom, 
akým spôsobom sa bude majetok odovzdávať, akým spôsobom sa budú robiť znalecké 
posudky, celý tento proces sa spúšťa. Potom, ako budú všetky znalecké posudky 
vyhotovené, za znalcami môžeme objektívne, nie subjektívne hodnotiť, v akom stave sa 
nachádzajú PC, pohrebiská a všetky súčasti, ktoré s týmto súvisia. Mestská zeleň sa 
oboznámila s daným stavom, ale tie znalecké posudky, ktoré sme povinní urobiť v 
zmysle nájomnej zmluvy, ktorá sa v minulosti pripravila, tzv. existové riešenie, 
vychádzajúce alebo odchádzajúce riešenie so spoločnosťou REKVIEM existuje, je v 
spoločných článkoch ustanovení v nájomnej zmluve povedané, tieto si uplatníme a 
následne budeme vidieť, čo všetko sa toho týka. V tom bode 34, ktorý sa nazýva 
doplnenie zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie máte aj pomenované náklady, už 
dnes predpokladané záväzky, na ktoré sa musí zeleň pripraviť. Čiže v ďalšom materiáli 
tieto informácie získate. V tomto materiáli hovoríme len o zámere. Čiže ja navrhujem, 
aby pani Popríková sa vyjadrila v tom nasledujúcom bode, tam to bude určite 
komplexnejšie, ak pán poslanec dovolí. Nech sa páči. Ak sa do diskusie nikto nehlási, 
uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. 

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

zastupiteľstvo v Košiciach nadväzujúc na § 4 ods. 2 Štatútu mesta Košice schvaľuje 
zámer zveriť príspevkovej organizácii Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 
79 Košice, IČO: 17078202 do správy územie pohrebísk - Verejný cintorín 
a Krematórium, a to za účelom zabezpečenia údržby a správy areálov cintorínov a za 
účelom prevádzkovania pohrebnej služby krematória a pohrebísk v súlade so zákonom 
o pohrebníctve s tým, že príslušný materiál bude predložený na schválenie mestskému 
zastupiteľstvu na najbližšie rokovanie.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, prosím hlasujme.  
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Hlasovanie č. 83 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, návrh bol prijatý. 

- - - 
 
Bod č. 34 
Doplnenie zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene 
v Košiciach, Rastislavova 79, Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 34 predkladám materiál Doplnenie zriaďovacej 

listiny príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 
Košice. Nakoľko tento bod nadväzuje na bod 33, ja v úvode aj poprosím pani riaditeľku 
mestskej zelene, aby pár slovami zámer priblížila. Ďakujem pekne. 

 
p. Popríková, poverená zastupovaním riaditeľa SMsZ: Dobrý deň prajem všetkým. Rada by 

som teda upozorniť na niektoré veci, ktoré sa týkajú zverenia Verejného cintorína 
a Krematória do správy Správe mestskej zelene. Určite to nie je jednoduché 
rozhodnutie, ale týmto schválením a teda rozšírením zriaďovacej listiny, ktoré bude 
nasledovať po vašom odsúhlasení, predpokladám, tak musíme pristúpiť k určitým, už 
konkrétnym krokom, ktoré potrebujeme zrealizovať, aby sme naplnili literu zákona a 
umožnili plynulý prechod teda správy jednej organizácie správcovskej, ktorá doteraz 
spravuje cintoríny do Správy mestskej zelene. Ukladá to zákon, čiže musíme utvoriť, 
vytvoriť všetky predpoklady a podmienky k tomu, aby ten prechod bol teda plynulý. V 
1. rade budeme musieť rozšíriť svoju živnosť, na čo teda predpoklady máme, pretože 
sme si rozšírili pôsobenie a teda máme na to oprávnenie, aby sme vedeli podnikať 
týchto, v týchto veciach. Ďalej je veľmi dôležité, aby sme naplnili, ako pán primátor 
povedal, zmluvu, ktorá momentálne existuje s terajším správcom Verejného cintorína a 
tá zmluva vlastne hovorí o tom, že nájomca sa zaväzuje zabezpečiť pri ukončení nájmu, 
je to v zmysle tej nájomnej zmluvy, prevádzky schopnosť obidvoch pecí, o čom bude 
vyhotovený znalecký posudok. Čiže je veľmi dôležité, aby sme po tomto zastupiteľstve 
veľmi rýchlo vedeli konať a tie znalecké posudky, ktoré sú potrebné k plynulému 
prechodu, rýchlo zabezpečiť samozrejme s mestom Košice, pretože ako správa zelene 
sami v tom konať nemôžeme. Ďalším veľmi dôležitým bodom, ktorý je potrebný a 
takisto nevyhnutné riešenie okamžité je zaobstarávanie vozidiel, ktoré potrebuje správca 
k plynulému prechodu a to zase závisí samozrejme aj od pridelenia určitých finančných 
prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné k tomu plynulému prechodu. Takže to sú také veci, 
ktoré sú potrebné, aby sa zabezpečovali okamžite po dnešnom zastupiteľstve. K 
ďalšiemu zastupiteľstvu septembrovému sa prichystá prevádzkový poriadok, prichystá 
sa cenník. Čiže budete informovaní, ako ten plynulý prechod bude prebiehať. Asi toľko. 

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

páči pán poslanec Ihnát. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno, ďakujem veľmi pekne. Čiže ako, keď rozumiem tomu, tak 

vlastne plynulý prechod znamená to, že aj tá kvalifikovaná pracovná sila povedzme si, 
ako napr. z toho REKVIEM by prešla pod Správu mestskej zelene alebo ako, lebo tam 
čítam nejaké čísla, vlastne, že pribudnú nejakí zamestnanci a tá kvalifikovaná pracovná 
sila znamená aj to, že to nie je len tak, akoby som povedal, sa postaviť niekde k peci 
a pracovať, len hej, ako by som povedal s niečím, ale jednoducho tam tá prax musí byť 
a jednoducho tá kvalifikácia musí byť. Takže toto by ma zaujímalo. Ďakujem pekne. 
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec určite áno, personálna politika je súčasťou toho, aby 
sme dokázali zvládnuť tento prechod, čiže nie je o čom pochybovať. Nech sa páči, pán 
poslanec Hlinka. 

 
p. Hlinka, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať, či aj matričná agenda, 

ktorá je na cintoríne, tzn. vedenie evidencie o predplatených hrobných miestach na istú 
dobu, niektoré sú aj historické, pretože majú aj 100 aj viac rokov, či aj tieto záležitosti 
budú v rámci delimitácie prevzaté? A predpokladám, že v septembri, keď bude to 
opätovne tu na rokovaní mestského zastupiteľstva, tak dostaneme aj nový prevádzkový 
poriadok cintorínov, ktoré bude spravovať Správa mestskej zelene. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Sú ešte nejaké otázky na pani riaditeľku? Nech 

ich dokáže zodpovedať naraz. Ak nie, nech sa páči pani riaditeľka.  
 
p. Popríková, poverená zastupovaním riaditeľa SMsZ: Ako som hovorila, ten prevádzkový 

poriadok bude predložený na schválenie na budúcom zastupiteľstve, ako aj cenník, 
ktorý nebol teda aktualizovaný od roku 2006. Čiže tieto materiály môžeme chystať až 
po dnešnom zastupiteľstve, keď sa to odťukne, teda schváli, že áno, prechádza 
správcovstvo na Správu mestskej zelene. A čo sa týka tej odbornosti, zmluva hovorí, že 
my sme povinní prevziať všetkých zamestnancov, ktorí momentálne sú zamestnaní v 
tom REKVIEM-e, hej? Materiály, ktoré sme chystali ako podklad na to finančné 
prvotné zaobstaranie a vychádzali sme zo znalostí a konzultovali sme to s pánom 
Kačmárym, ktorý pracoval v REKVIEM, čiže vychádzali sme zo skutočných 
poznatkov.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, je ešte niekto do rozpravy? 
 
p. Popríková, poverená zastupovaním riaditeľa SMsZ: Áno, ešte je tu pán Hlinka, ktorý chcel 

vedieť hrobové miesta ako evidencia hrobových miest - zákon hovorí o tom, že je to 
povinnosť každého prevádzkovateľa, čiže terajší prevádzkovateľ musí odovzdať 
budúcemu prevádzkovateľovi evidenciu hrobových miest.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán námestník. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem, dobrý deň kolegovia. Ja som chcel iba jednu 

vec ešte uviesť. Tým, že to prejde pod mestskú organizáciu, tak aj toľkokrát v minulosti 
diskutovaná správa hrobov významných osobností, ktoré máme na týchto cintorínoch, 
bude uľahčená, pretože to budeme môcť priamo riešiť cez túto mestskú organizáciu. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ak sa nik nehlási, ukončujem rozpravu v tomto 

bode. Nech sa páči, návrhová komisia, prosím predneste návrh na uznesenie. 
 
p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa 

príslušných ustanovení schvaľuje doplnenie zriaďovacej listiny príspevkovej 
organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice, IČO: 
17078202 nasledovne: v bode I.) Základný účel a predmet činnosti mestskej 
príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach v bode 2) spravuje: sa 
dopĺňa písmeno o) Verejný cintorín a Krematórium. V bode II. Podnikateľská činnosť 
sa dopĺňajú písmená o) prevádzkovanie pohrebiska, p) prevádzkovanie krematória, r) 
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prevádzkovanie pohrebnej služby.“ To je všetko. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 84 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Uznesenie bolo schválené, ďakujem veľmi pekne. 

- - - 
 
Bod č. 35 
Zverenie umeleckých diel do správy Správe mestskej zelene v Košiciach 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 35 predkladám materiál Zverenie umeleckých 

diel do správy Správe mestskej zelene v Košiciach. K materiálu otváram rozpravu, nech 
sa páči. Ak sa k materiálu nikto nehlási do diskusie, uzatváram diskusiu. Poprosím 
návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. 

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

v súlade s príslušnými ustanoveniami schvaľuje zverenie umeleckých diel uvedených 
v prílohe číslo 1 do správy Správe mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova číslo 79, 
040 01 Košice, IČO: 17078202. Účel zverenia: správa a údržba majetku. Deň zverenia: 
dňom účinnosti zmluvy o zverení majetku mesta do správy. Doba zverenia: neurčitá.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 85- za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Uznesenie bolo prijaté. Ďakujem veľmi pekne. 

- - - 
 
Bod č. 37 
Návrh na prechod zariadení opatrovateľskej služby zo zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestských častí do pôsobnosti mesta Košice ako organizačné súčasti Strediska sociálnej 
pomoci – harmonogram prípravy prechodu 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 37 je predložený materiál Návrh na prechod 

zariadení opatrovateľskej služby zo zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí do 
pôsobnosti mesta Košice ako organizačné súčasti Strediska sociálnej pomoci – 
harmonogram prípravy prechodu. K tomuto materiálu mi dovoľte len uviesť toľko, že 
zariadenia opatrovateľskej služby, ktoré sú dnes Ťahanovské hriadky, Mlynárska a 
Laborecká sú zariadenia opatrovateľskej služby, ktoré svojím počtom klientov sa veľmi 
líšia od Strediska sociálnej pomoci, kde je tých klientov naozaj veľmi veľa, 200 a tuná 
je to od 8 do 14, ak sa nemýlim. Našim úmyslom je, aby sme tieto zariadenia 
opatrovateľskej služby začali viac špecializovať zároveň tým, že všetky by sme dali pod 
jedno Stredisko sociálnej pomoci, pod jedno riadenie. Domnievame sa, že dokážeme 
reálne ušetriť finančné prostriedky, jak na riadení, tak zároveň aj na tom, že dokážeme, 
nemusíme zbytočne vytvárať v zariadeniach opatrovateľských služieb rezervy na 
personál, ktorý jednoducho musí byť v takom stave, aby v prípade akéhokoľvek 
problému boli zamestnanci nahraditeľní z vlastných radov. Akonáhle dokážeme to riešiť 
pod jednou strechou, dokážeme zamestnancov občas posunúť, posilniť, pomôcť 
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samotnému zariadeniu, ale to, čo vidíme ako najväčší prínos, je špecializovať sa v 
týchto maličkých zariadeniach opatrovateľských služieb možnože na špeciálne 
diagnózy, možno na, na špeciálne prípady, ktoré si vyžadujú špeciálnu starostlivosť a 
práve menšie zariadenie opatrovateľskej služby môže byť prínosom pre to, aby sme 
dokázali fungovať. Tento materiál hovorí len o harmonograme, ako postupne sa k 
tomuto bodu v budúcnosti dostať. Nech sa páči, otváram diskusiu. Nech sa páči, pán 
poslanec Hlinka. 

 
p. Hlinka, poslanec MZ: Vzhľadom na to, že tento materiál predpokladá prechod týchto 

zariadení opatrovateľskej služby pod strechu, teda mesta Košice, tak dôjde vlastne k 
delimitácii jednak ľudí, jednak majetku, ako aj agendy na mesto Košice, pokiaľ sa tu 
dnes schváli, a preto odporúčam, aby v tom návrhu harmonogramu prípravy na prechod, 
v prechode, tzn. na strane 8, je tam termín činnosť aktivity a to je kreovanie pracovnej 
skupiny zodpovednej za prípravu prechodu ZOS-iek z príslušných MČ do pôsobnosti 
mesta. Aby tento pracovný tím, táto pracovná skupina bola kreovaná aj zo zástupcov 
mestských častí, dotknutých, od ktorých by sa táto agenda a všetko ostatné, čo súvisí 
s delimitáciou, realizovalo. Čiže, aby to boli MČ Košice – Juh, Sever a Západ. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem za pripomienku, určite áno, bude to tak, ako ste navrhli. 

Ďakujem pekne za návrh. Ukončujem diskusiu, nech sa páči, prosím hlasujme. Verím, 
že tento materiál posunie naše sociálne služby opäť do lepších časov, nech sa páči. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem. Návrh uznesenia: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 písmena b) zákona č. 401 z roku 1990 zb. 
o meste Košice v znení neskorších predpisov schvaľuje prechod zariadení 
opatrovateľskej služby zo zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí do pôsobnosti 
mesta Košice ako organizačné súčasti Strediska sociálnej pomoci – harmonogram 
prípravy prechodu.“ Koniec. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 86 - za: 31, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý.  

- - - 
 
Bod č. 38 
Prenájom malej telocvične v objekte ZŠ Trebišovská 10 v Košiciach z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa pre nájomcu GYMNÁZIUM, Trebišovská 12, Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 38 je predložený materiál Prenájom malej telocvične 

v objekte Základnej školy Trebišovská 10 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa pre nájomcu GYMNÁZIUM Trebišovská 12, Košice. Prosím pani námestníčku, 
aby materiál uviedla. V prípade, že nieje potrebné ho uviesť, otváram k nemu rovno 
rozpravu. Pripomínam, že mestská rada 30. mája 2019 odporučila mestskému 
zastupiteľstvu prerokovať a schváliť tento materiál. A nakoľko ide o vec hodného 
osobitného zreteľa, len pripomínam, že je potrebná trojpätinová väčšina všetkých 
poslancov, aby tento materiál bol prijatý, teda minimálne 25. Nech sa páči, rozprava je 
otvorená. V prípade, že sa do rozpravy nikto nehlási, ukončujem, nech sa páči, 
poprosím návrhovú komisiu, aby predložila návrh. 
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p. Filipko, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými ustanoveniami schvaľuje prenájom malej telocvične o výmere 
285 m² v objekte ZŠ Trebišovská 10, Košice - ďalej v zmysle predloženého návrhu, 
nájomcovi Gymnázium Trebišovská 12, Košice v zmysle predloženého návrhu ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa a ďalej za podmienok podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 87 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Ďakujem pekne.  

- - - 
 
Bod č. 39 
Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa v rade školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 39 je predložený materiál Návrh na delegovanie 

zástupcov zriaďovateľa v rade školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. 
Otváram k materiálu rozpravu. Ak sa do rozpravy nikto nehlási, uzatváram rozpravu a 
poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. 

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

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 zákona č. 401 z roku 1990 o meste Košice 
v znení neskorších predpisov a § 25 zákona Národnej rady číslo 596 z roku 2003 o 
štátnej správe, školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov po A) berie na vedomie zánik členstva pána Ing. Martina 
Oravca v Rade školy pri Základnej škole Bukovecká 17, v Rade školy pri Materskej 
škole Budapeštianska 1 a v Rade školy pri Základnej umeleckej škole Kováčska 43 v 
Košiciach z dôvodu ukončenia pracovného pomeru na oddelení školstva Magistrátu 
mesta Košice a zánik členstva pána Mgr. Ivana Šuleka v Rade školy pri Základnej škole 
Drábova 3, v Rade školy pri Základnej škole Gemerská 2, v Rade školy pri Materskej 
škole Melánie Nemcovej Budapeštianska 3 a v Rade školy pri Materskej škole Park 
mládeže 4 v Košiciach z dôvodu ukončenia pracovného pomeru na oddelení školstva 
Magistrátu mesta Košice. Po B) deleguje do Rady školy pri Základnej škole Bukovecká 
17, do Rady školy pri Materskej škole Budapeštianska 1, do Rady školy pri Základnej 
umeleckej škole Kováčska 43 v Košiciach pána Mgr. Branislava Macka. Do Rady školy 
pri Základnej škole, Drábova 3 v Košiciach pána Róberta Gregu. Do Rady školy pri 
Základnej škole Gemerská 2 v Košiciach pani Moniku Semanovú. Do Rady školy pri 
materskej škole Melánie Nemcovej Budapeštianska 3 v Košiciach pani Martinu 
Markovičovú a do Rady školy pri Materskej škole Park mládeže 4 v Košiciach pána 
Matúša Ondra.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem veľmi pekne. Poprosím poslancov, hlasujme.  
 
Hlasovanie č. 88 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, návrh bol prijatý. 

- - - 
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Bod č. 40 
Uzatvorenie dodatku k zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy na prevod 
pozemkov v k. ú. Krásna dotknutých stavbou R2 Šaca – Košické Oľšany medzi mestom 
Košice a Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 40 predkladám materiál Uzatvorenie dodatku 

k zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy na prevod pozemkov v katastrálnom 
území Krásna dotknutých stavbou R2 Šaca – Košické Oľšany medzi mestom Košice a 
Národnou diaľničnou spoločnosťou. K materiálu otváram rozpravu, nech sa páči. Ak sa 
do rozpravy nikto nehlási, 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 § 53 ods. 3 písmena a) Štatútu mesta Košice schvaľuje uzatvorenie dodatku 
k platnej zmluve o budúcej kúpnej zmluve číslo 2016001259 zo dňa 29.6.2016 
o prevode pozemkov v katastrálnom území Krásna dotknutých stavbou pri verejnom 
záujme R2 Šaca – Košické Oľšany medzi mestom Košice ako budúcim predávajúcim a 
Národnou diaľničnou spoločnosťou a.s. ako budúcim kupujúcim, predmetom ktorého je 
nasledovná zmena ustanovenia čl. III ods. 3.3 citovanej zmluvy podľa predloženého 
návrhu. Bod 3.3: Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že kúpnu zmluvu uzatvoria 
bezodkladne po výmaze obmedzujúcej poznámky zapísanej na liste vlastníctva číslo 
7544 k. ú. Krásna. Zákaz scudzenia a zaťaženia pozemkov určených na spoločné 
zariadenia a opatrenia, parcelné čísla podľa predloženého návrhu uznesenia. Ostatné 
ustanovenia zmluvy neupravené dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom rozsahu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 89 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Uznesenie bolo prijaté. Ďakujem pekne.  

- - - 
 
Bod č. 41 
Nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa – umiestnenie stĺpa verejného osvetlenia 
a chodníka okolo Pamätníka obetiam židovského holokaustu v k. ú. Terasa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 41 predkladám materiál Nájom z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa – umiestnenie stĺpa verejného osvetlenia chodníka okolo 
pamätníka obetiam židovského holokaustu v katastrálnom území Terasa. Nech sa páči, 
otváram k materiálu rozpravu. Ak sa do rozpravy nikto nehlási, poprosím návrhovú 
komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. 

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

v súlade s § 9a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138 z roku 91 v platnom znení schvaľuje 
nájom časti pozemku parcely C KN číslo 2447/88, ostatná plocha, katastrálneho územia 
Terasa, LV číslo 12576 o výmere 36 m² Židovskej náboženskej obci Zvonárska 5, 040 
01 Košice, IČO: 31304311 za účelom osadenia stĺpa verejného osvetlenia a chodníka 
okolo pamätníka obetiam Židov, židovského holokaustu na dobu neurčitú so 
symbolickým nájomným vo výške jedno euro na rok a to titulom dôvodu hodného 
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osobitného zreteľa s tým, že zrealizovaný stĺp verejného osvetlenia odovzdá nájomca do 
majetku mesta Košice, daruje, resp. predá za symbolickú cenu v zmysle predloženého 
návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 90 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 42 
Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom 
realizácie stavby „Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád v Košiciach“ 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 42 predkladám materiál Prenájom časti 

pozemkov v katastrálnom území Jazero pre Mestskú časť Košice – Nad jazerom za 
účelom realizácie stavby „Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád v Košiciach“ 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Nech sa páči, k materiálu otváram rozpravu. Ak 
sa do rozpravy nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

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

v súlade s príslušnými ustanoveniami schvaľuje prenájom časti pozemkov v k. ú. Jazero 
pre Mestskú časť Košice – Nad jazerom Poludníková 7, 040 12 Košice, IČO: 00691038 
za účelom realizácie stavby „Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád 
v Košiciach“ v rozsahu podľa predloženého návrhu. Výmera na prenájom spolu 
1164 m², doba nájmu neurčitá. Cena za prenájom 1 euro na rok za celý predmet nájmu 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorým je verejný charakter stavby realizovanej 
z finančných prostriedkov mestskej časti.“ To je všetko. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 91 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Materiál bol prijatý. Ďakujem. 

- - - 
 
Bod č. 43 
Prenájom pozemkov pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie 
komplexnej obnovy dopravného ihriska s oplotením na Zupkovej ulici v k. ú. Furča 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 43 predkladám materiál Prenájom pozemkov pre 

Mestskú časť Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie komplexnej obnovy 
dopravného ihriska s oplotením na Zupkovej ulici v katastrálnom území Furča z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa. Nech sa páči, otváram rozpravu. Ak sa do rozpravy nikto 
nehlási, poprosím návrhovú komisiu o návrh k uzneseniu. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
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v súlade s § 9a ods. 9 písmena c) zákona č. 138 z roku 1991 zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov schvaľuje prenájom pozemku v katastrálnom území Furča vedený 
na liste vlastníctva č. 1 v zmysle predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 92 - za: 30, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, návrh bol prijatý. 

- - - 
 
Bod č. 44 
Prenájom časti pozemku pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie 
parkovacích miest na ulici Zupkova v k. ú. Furča z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
Bod vypustený z programu rokovania. 

- - - 
 
Bod č. 45 
Prenájom časti pozemku pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie 
komunikačného prepojenia Krosnianskej ulice a ulice Sv. rodiny novým chodníkom  
v k. ú. Furča z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Bod číslo 45. Predkladám materiál Prenájom časti pozemku pre 

Mestskú časť Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie komunikačného 
prepojenia Krosnianskej ulice a ulice Sv. rodiny novým chodníkom v katastrálnom 
území Furča z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Nech sa páči, otváram rozpravu. Ak 
sa do rozpravy nikto nehlási, poprosím návrhovú komisiu. 

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

s príslušnými ustanoveniami schvaľuje prenájom časti pozemku registra C KN parc. č. 
2954/93 o výmere 125 m² v k. ú. Furča vedený na LV číslo 1 - ďalej v zmysle 
predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 93 - za: 30, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, návrh bol prijatý. 

- - - 
 
Bod č. 46 
Prenájom pozemkov v k. ú. Južné Mesto za účelom výstavby Charitného domu 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa na dobu 40 rokov pre Arcidiecéznu charitu 
Košice 
 
Bod vypustený z programu rokovania. 

- - - 
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Bod č. 47 
Zverenie pozemkov registra C KN parc. č. 5303, 5304, 5305 a 5306 v k. ú. Krásna 
do správy Mestskej časti Košice – Krásna 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 47 predkladám materiál Zverenie pozemkov 

registra C KN parc. č. 5303, 5304, 5305 a 5306 v katastrálnom území Krásna do správy 
Mestskej časti Košice – Krásna. Nech sa páči, k materiálu otváram rozpravu. Ak sa do 
rozpravy nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 

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

v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 138 v roku 1991 zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov schvaľuje zverenie pozemkov vo vlastníctve mesta Košice v katastrálnom 
území Krásna podľa prílohy číslo 1 do správy Mestskej časti Košice – Krásna, Opátska 
18, 040 18 Košice, IČO: 00691020 v zmysle predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne za návrh a poprosím poslancov, prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 94 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. Ďakujem veľmi pekne. 

- - - 
 
Bod č. 48 
Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí 
pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ulica Komenského“, v prospech 
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 48 predkladám materiál Zriadenie vecného 

bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu 
„Vodovod a kanalizácia – ulica Komenského“, v prospech Východoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice. K materiálu otváram rozpravu, nech sa páči. Ak 
sa do rozpravy nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu, aby 
prečítala návrh na uznesenie. 

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

v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov schvaľuje zriadenie vecného 
bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu 
„Vodovod a kanalizácia – ulica Komenského, Košice“ na pozemkoch vo vlastníctve 
mesta Košice k. ú. Letná špecifikovaný v prílohe číslo 1 v rozsahu 5718 m² za 
jednorazovú finančnú náhradu vo výške 60.388,02 eur prospech VVS a.s. Komenského 
č. 50, Košice, IČO: 36570460.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 95 - za: 30, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, návrh bol prijatý. 

- - - 
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Bod č. 49 
Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí 
pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ulice Moyzesova, Poštová, Šrobárova, Dr. 
Kostlivého, Dominikánske námestie Košice“, v prospech Východoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice 
 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 49 predkladá materiál Zriadenie vecného 

bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu 
„Vodovod a kanalizácia – ulice Moyzesova, Poštová, Šrobárova, Dr. Kostlivého, 
Dominikánske námestie Košice“, v prospech Východoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti, a. s. Košice k materiálu otváram rozpravu. V prípade, že sa do rozpravy 
nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o predloženie návrhu 
na uznesenie. 

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

zastupiteľstvo v Košiciach po prerokovaní predloženého materiálu v súlade s § 9 ods. 2 
písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 53 
ods. 2 písmena f) Štatútu mesta Košice po A) zrušuje uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach číslo 1015 zo dňa 16. júna 2014, po B) schvaľuje zriadenie 
vecného bremena práva uloženia a údržby rekonštrukcii inžinierskych sietí pre stavbu 
„Vodovod a kanalizácia – ulice Moyzesova, Poštová, Šrobárova, Dr. Kostlivého, 
Dominikánske námestie Košice“, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, 
katastrálne územie Stredné Mesto, špecifikovaných v prílohe číslo 1, v rozsahu 
11073 m² za jednorazovú finančnú náhradu vo výške 130.000 eur v prospech 
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Komenského číslo 50, Košice.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakuje pekne, nech sa páči prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 96 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý, ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 50 prerokovaný ako bod č. 27/1 

- - - 
 
Bod č. 51 prerokovaný ako bod č. 27/2 

- - - 
 
Bod č. 52 
Spôsob prevodu pozemkov v k. ú. Šaca na základe obchodnej verejnej súťaže 
a podmienky obchodnej verejnej súťaže 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom č. 52 predkladám materiál Spôsob prevodu pozemkov 

v k. ú. Šaca na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej 
súťaže. K materiálu otváram rozpravu, nech sa páči. Ak sa do rozpravy nikto nehlási 
uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie.  

 
p. Karaffa, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 
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zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje po a) 
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Košice v spoluvlastníckom 
podiele jedna k jednej pozemkov registra C-KN p. č. 877/1 zastavané plochy a nádvoria 
s výmerou 419 m², p. č. 877/2 záhrady s výmerou 243 m² a p. č. 1078/9 záhrady 
s výmerou 48 m² v katastrálnom území Šaca vo vlastníctve mesta Košice na základe 
obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a ods. 1 písmena a) zákona o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a podľa písmena b) podmienky obchodnej verejnej súťaže v 
zmysle predloženého návrhu.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, porosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 97 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. 

- - - 
 
Bod č. 53 
Spôsob prevodu pozemku v k. ú. Furča dobrovoľnou dražbou 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 53 predkladám materiál Spôsob prevodu 

pozemku v k. ú. území Furča dobrovoľnou dražbou. Nech sa páči, k materiálu otváram 
rozpravu. Ak sa do rozpravy nikto nehlási, uzatvárame rozpravu. Poprosím návrhovú 
komisiu o predloženie návrhu na uznesenie. Ďakujem. 

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

zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje spôsob 
prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Košice v spoluvlastníckom podiele 
1/1 - pozemku registra C-KN p. č. 1591/3 záhrada s výmerou 352 m² v katastrálnom 
území Furča zapísaného na liste vlastníctva číslo 1, dobrovoľnou dražbou s najnižším 
podaním vo výške 9.800 eur.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči prosím hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 98 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 54 
Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Poľov 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 54 predkladám materiál Určenie spôsobu 

prevodu - priamy predaj pozemkov v k. ú. Poľov. Nech sa páči otváram rozpravu. Ak sa 
do rozpravy nikto nehlási, poprosím návrhu komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. 

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

zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje spôsob 
prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice - priamy predaj pozemku 
registra C-KN p. č. 536/2 s výmerou 73 m², druh záhrada v katastrálnom území Poľov, 
zapísaná v liste vlastníctva číslo 451.“  
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakuje pekne, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 99 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý, ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 55 
Prevod pozemkov v k. ú. Vyšné Opátske na Ing. Mateja Baláža a manželku Júliu 
Balážovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 55 predkladá materiál Prevod pozemku 

v katastrálnom území Vyšné Opátske na Ing. Mateja Baláža a manželku Júliu Balážovú 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. K materiálu otváram rozpravu. Ak sa do 
rozpravy nikto nehlási, ukončujem rozpravu a poprosím návrhovú komisiu, aby 
prečítala návrh na uznesenie. 

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

v súlade s § 9 odstavec 2 písmeno a) a § 9a odstavec 8 písmeno e) zákona č. 138 z roku 
1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, schvaľuje prevod vlastníctva 
nehnuteľného majetku mesta Košice v spoluvlastníckom podiele 1/1 - pozemkov 
registra C-KN p. č. 495/15 záhrada s výmerou 30 m² a p. č 589/26 ostatná plocha 
s výmerou 25 m² v katastrálnom území Vyšné Opátske, zapísanej na liste vlastníctva 
číslo 921 do bezpodielového vlastníctva Ing. Mateja Baláža, narodeného 11.11.1979 a 
manželky Júlie Balážovej, rodenej Olejňákovej, narodená 04.07.1984 obidvaja bytom 
Šípková 11 Košice, za kúpnu cenu vo výške 2.483,- eur. Uvedený prevod sa zrealizuje z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúc v záujme mesta Košice usporiadať 
majetkovoprávny vzťah k užívaným pozemkom nachádzajúcich sa v rámci existujúceho 
oplotenia, ktorých umiestnenia tvar neumožňuje súčasnému vlastníkovi samostatné 
využitie na iné účely, resp. potreby.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakuje pekne, nech sa páči prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 100 - za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 56 
Prevod pozemku v k. ú. Vyšné Opátske na Mgr. Petra Kuzmiaka z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 56 predkladám materiál, prevod v k. ú. Vyšné 

Opátske na Petra Kuzmiaka z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Nech sa páči, 
otváram rozpravu. Uzatvára rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o predloženie 
návrhu. 

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

zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prevod 
vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Košice spoluvlastníckom podiele 1/1 - 
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pozemku registra C-KN p. č. 589/10, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 43 m²  
v k. ú. Vyšné Opátske zapísaného na LV číslo 921 do výlučného vlastníctva Mgr. Petra 
Kuzmiaka, narodený 15.10.1979, bytom Vyšné Opátske, Košice za kúpnu cenu 
vo výške 1.943,- eur. Uvedený prevod realizuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
popísaného podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 101 - za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Uznesenie bolo prijaté, ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 57 
Prevod pozemku v k. ú. Poľov pre Gabrielu Piroškovú a Dušana Pirošku z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 57 predkladám materiál Prevod pozemkov  

v k. ú. Poľov pre Gabrielu Piroškovú a Dušana Pirošku z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. K materiálu otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú 
komisiu o precitanie návrhu na uznesenie. 

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

zastupiteľstvo Košiciach v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prevod 
nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Košice pozemku registra C-KN 528/2 vo výmere 
59 m², druh záhrada, zapísaného v liste vlastníctva číslo 451 v k. ú. Poľov 
do podielového spoluvlastníctva Gabriely Piroškovej, rodenej Nemcovej, bytom 
Sklepárska 17, Košice v podiele 1/2 a Dušana Pirošku, bytom Sklepárska 17 Košice 
v podiele 1/2 za kúpnu cenu 3.172,- eur vrátane prednostného vyrovnania finančnej 
náhrady za bezdôvodné obohatenie vo výške 194,60 eur z dôvodu užívania 
predmetných pozemkov bez právneho titulu. Uvedený prevod sa realizuje z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa. Dôvodom je majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov vo 
vlastníctve mesta Košice, ktorý prechádza cez záhradu žiadateľov, a ktorý je v ich 
dlhodobom užívaní. Odpredajom dôjde k celeniu pozemkov.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakuje pekne, prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 102 - za: 30, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. 

- - - 
 
Bod č. 58 
Prevod pozemku v k. ú. Poľov pre Jarmilu Kolesárovú z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 58 predkladá materiál Prevod pozemku v k. ú. 

Poľov pre Jarmilu Kolesárovú rodenú Puzderovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Nech sa páči otváram. Rozpravu uzatváram. Poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala 
návrh uznesenia. 
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p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s § 9 odstavec 2 písmeno a), § 9a odstavec 8 písmena e) zákona 138 z roku 
1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov schvaľuje prevod 
nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Košice - pozemku registra C-KN č. 532/2 vo výmere 
51 m², druh záhrada zapísaná v liste vlastníctva číslo 451 v k. ú. Poľov do vlastníctva 
Jarmilu Kolesárovej, rodenej Puzderovú, narodenej 18.05.1954, bytom Sklepárska č. 17, 
040 15 Košice v podiele 1/1 za kúpnu cenu 2.756,- eur vrátane prednostného 
vyrovnania finančnej náhrady za bezdôvodné obohatenie vo výške 168,22 eur z dôvodu 
užívania predmetných pozemkov bez právneho titulu. Uvedený prevod sa realizuje 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvodom je majetkovoprávne vysporiadanie 
pozemkov vo vlastníctve mesta Košice, ktorý prechádza cez záhradu žiadateľa, ktorý je 
v ich dlhodobom užívaní a odpredajom dôjde k celeniu pozemkov.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakuje pekne, nech sa páči prosím hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 103: za: 30, proti: 0, zdržali sa: 0. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. 

- - - 
 
Bod č. 59 
Interpelácie poslancov MZ 
 
p. Polaček, primátor mesta: K bodu číslo 59, otváram bod interpelácie poslancov mestského 

zastupiteľstva. Dávam vám informáciu, že tlačivá si môžete vyzdvihnúť u 
zamestnancov referátu samosprávnych orgánov. Ak zasielate interpeláciu mailom, 
prosím zasielajte ju na adresu referátu samosprávnych orgánov, organizacne@kosice.sk, 
resp. silvia.nagyova@kosice.sk, ďakujem pekne. Nech sa páči otváram rozpravu a 
poprosím pána poslanca Ihnáta, nech sa páči. 

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Áno ďakujem veľmi pekne. Ja na minulom zastupiteľstve, čiže v noci 

po polnoci 19. 6. a 20. 6. som podal oddeleniu organizačnému svoje interpelácie, ktoré 
boli v týchto témach: ďalší výjazd zo sídliska Ťahanovce, v akom stave riešenia vlastne 
sa nachádza tento výjazd. Viem, že geometrické zameranie, ale v projektovej fáze zatiaľ 
to ešte nie je, takže som sa pýtal v akej fáze sa to nachádza, a či mesto vlastne s tým 
hýbe. To je ten výjazd zo sídliska Ťahanovce. Ďalej - Americká trieda, rekonštrukcia 
Americkej triedy to vieme, že ide teraz rekonštrukcia už je vlastne verejné obstarávanie 
na cestu aj Jána Pavla II. na KVP, no a nás zaujíma samozrejme Ťahanovčanov aj táto 
cesta na Americkej triede vlastne, kedy sa začne rekonštruovať alebo natiahne sa nový 
koberec, to je ďalšia otázka. Ďalej - vpuste to som sa pýtal už niekoľkokrát, písal som aj 
mail na magistrát aj odpoveď som dostal pán riaditeľ, ďakujem pekne za odpoveď. 
Vpuste to je katastrofálna situácia, nielen na sídlisku Ťahanovce, keď je dážď a takýto 
dážď ako bol napríklad 2-krát za sebou s kamencom, ale je to katastrofa celého mesta. 
Tým vpustiam sa treba naozaj venovať kvalitne a jednoducho systematicky. No, a štvrtú 
si nepamätám teraz naozaj. Takže to boli tie 3, ktoré som také dôležité považoval 
uviesť. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec keď vás môžem len poprosiť. 

Prosím neúkolujte zamestnancov cez SMS-ky a Facebook, využívajte na to tie kanály, 
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ktoré treba. Samozrejme, ak sa jedná o veci, ktoré odvrátia škodu, zdravie samozrejme 
volajte, píšte, SMS-kujte, ale nie je vhodné, aby ste nás úkolovali cez Facebook. 
Naozaj, my si to mnohokrát nemusíme všimnúť. Nevyzerá to dôveryhodne. Robme to 
štandardnými spôsobmi, ako to robia všetci poslanci. Veľmi pekne vám za to ďakujem, 
naozaj neberte ako nejakú neúctu. Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Lörinc, faktické 
nie sú dovolené v interpeláciách. 

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Čiže, vy môžete a ja nemôžem povedať nič. Áno? Toto je vrchol.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Pardon, pán poslanec Hlinka sa ospravedlňujem. 
 
p. Hlinka, poslanec MZ: Áno, ďakujem. Takže, ja mám interpelácií niekoľko. Chcel by som 

poukázať na potrebu údržby premostenia, čiže nadchodu pre chodcov na Turgenevovej 
ulici vrátane bezbariérovej úpravy pre mamičky s kočíkmi, v tomto premostení vedľa je 
materská škola a mamičky s deťmi, s kočíkmi veľmi ťažko vedia prekonávať bariéry, 
ktoré sú v tomto okolí. Tak isto, by som sa chcel vrátiť k oprave podjazdu pri 
katastrálnom úrade na Južnej triede. Toto je téma už pomerne veľmi dlhá, niekoľkokrát 
sme o tom tu hovorili, ale ja som sa pýtal v rámci interpelácii. Čiže bol by som rád 
dostať nejakú čerstvú informáciu ako veci postúpili, hlavne vo vzťahu k Národnej 
diaľničnej spoločnosti, ktorá by sa mal spolupodieľať na oprave a údržbe tohto 
podchodu. Dal by som do pozornosti potrebu riešenia bezplatného, bezpečného 
parkovania a prejazdu motorových vozidiel, rodičov k okoliu Základnej školy Staničná. 
Ako mesto bude realizovať situáciu už aj v príprave najbližšieho nového školského roka 
2019/2020, čo sa týka vjazdu a odjazdu rodičov s deťmi, ktorí tam prichádzajú s 
motorovými vozidlami? Teraz v kontexte vystúpenia predsedu občianskeho združenia 
Mlynský náhon. V rámci bodu programu Slovo pre verejnosť, ktoré sme mali 19. júna 
je nutné zlikvidovať čiernu skládku odpadu na brehoch v dolnej časti Mlynského 
náhonu v úseku od bývalého bitúnku až po priepustnosť do rieky Hornád a úsek vyčistiť 
od odpadov. Prosím zabezpečiť v najbližšom období s príchodom jesene postupne 
a zimy, funkčnosť verejného osvetlenia a jeho rozšírenie pri komunikácii na 
Ostrovského ulici smerom na Alejovú. Doplniť osvetľovacie stožiare na Palárikovej 9 
až 11 a osadiť stĺp verejného osvetlenia pri Základnej školy Užhorodská, ktorí bol 
demontovaný pred niekoľkými rokmi a dodnes nebol vymenený za nový. Ostatné dám 
písomnej forme organizačného referátu. 

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

poslanec Lörinc.  
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Mám 5 interpelácií. Prvá sa týka žiadosti 211, 

ktorý doručil občan Ivan Florek na mestské lesy a tak isto magistra ak tu máme riaditeľa 
mestských lesov možno, by som požiadal o jeho vyjadrenie. Mestské lesy a Magistrát 
mesta Košice obdŕžali infožiadosť občana menom Ivan Florek v zmysle zákona 
211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám s piatimi otázkami týkajúcimi sa 
prevažne ťažby dreva v mestských lesoch. Odpovedané bolo len na 3 z 5 otázok. 
V bode 3 a 5 bola žiadosť o odpoveď zamietnutá z dôvodu odkazom na ustanovenie § 3 
ods. 2 zákona 211/2000. Považujete takéto sprístupnenie informácií za transparentné? 
V 3 a 5 sa v podstate občan pýtal nato, ako boli fakturované, aká bola cenotvorba, 
pričom zmluvy sú povinne zverejňované na internete. Čiže nepovažujem za informáciu, 
ktorú by mestské lesy nemali zverejniť. To je prvá interpelácia. Druhá interpelácia - v 
akej fáze prípravy sa momentálne nachádza príprava komplexnej rekonštrukcie cesty 
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Jána Pavla II. v katastrálnom území Grunt? Kedy bude vyhlásené verejné obstarávanie, 
a ktorý rok a mesiac sa očakáva začatie prác? Tretia interpelácia - v akom stave a fáze je 
vysporiadanie pozemkov pod školským ihriskom pri Základnej škole Lechkého? 
Konkrétne parcely číslo 1624/288, 3755/489, 3755/133 v katastrálnom území Grunt. 
Aké právne kroky vykonal Magistra mesta Košice v dávnej veci od 1. 1. 2019? Kedy 
naposledy boli majitelia týchto pozemkov mestom Košice oslovený? Existuje zápis 
alebo záznam o rokovaní s majiteľmi týchto pozemkov? Štvrtá interpelácia - v akom 
stave sú rokovania medzi mestom Košice a spoločnosťou Kosit, a.s. ohľadom možnej 
inštalácie polopodzemných kontajnerov v Košiciach a môžeme očakávať ďalšie 
polopodzemné  kontajneri tohto roku 2019 alebo nie? Bola koncepcia predložená 
firmou Kosit, a.s. mestom Košice aj pripomienkovaná? Ak táto koncepcia bola 
pripomienkovaná, tak kedy a ako konkrétne? Piata interpelácia - kedy mesto Košice 
plánuje vyhlásiť novú súťaž na poskytnutie služieb verejného osvetlenia? V akej fáze sa 
nachádza príprava tohto verejného obstarávania alebo súťaže? Keďže vieme, že 
predchádzajúce snahy minulých rokov zlyhali a určite sa zhodneme s viacerými 
starostami a poslancami, že verejné osvetlenie je v dosť katastrofálnom stave a nie som 
si istý, či DPMK adekvátne zvláda túto svoju novú povinnosť. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec Karaffa. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja mám len jednu interpeláciu. Vážený pán 

primátor, žiadam o informáciu, aký zámer má mesto Košice s ihriskom pri Základnej 
škole Slobody 1, ktoré je dlhé roky neudržiavané? Kedy, tu žiadam o termín, zabezpečí 
mesto Košice údržbu, t.j. pokosenie predmetného ihriska a opravu oplotenia okolo 
areálu? Zdôrazňujem, že ihrisko je zarastené vysokou trávou a rozsiahle inváznou 
rastlinou Zlatobyľ Kanadská. A keď môžem poprosiť k tým interpeláciám, aby bol teda 
uvedené nielen že kto to podpísal na konci, ale kto tu interpeláciu odpoveď vypracoval 
ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec Karabin. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Pána primátora by som sa chcel opýtať - na 

základe akého zákona podpisuje zmluvy za mesto Košice s inými organizáciami či 
obcami priamo pán Čop, riaditeľ magistrátu? Druhá interpelácia, pán primátor - aký 
zámer má mesto Košice s mestskými pozemkami oproti futbalovému ihrisku v Pereši? 
V minulom roku sa do správy týchto pozemkov na základe uznesenia mestská časť 
Košice – Pereš týchto pozemkov vzdala. Prešiel takmer rok a mesto, ktoré nás Mestskú 
časť Košice – Pereš vyzvalo k prijatiu uznesenia a teda vzdaniu sa týchto pozemkov zo 
správy nekoná. Pýtam sa prečo? Tretia interpelácia - prečo žiadosti o odpredaj 
mestských pozemkov nachádzajúce sa v Mestskej časti Košice – Pereš neprechádzajú 
poradou primátora a dnes niekoľko pozemkov obdobných s obdobným prípadom 
Mestskej časti Košice – Poľov síce na tretíkrát alebo tretia porada primátora, prešli? Ja 
ako poslanec som to podporil, pretože naozaj mesto zo 100 m neurobí nič. Ale 
v obdobnom prípade v Pereši a prípady u vás priamo v orgáne, tzv. orgán podľa 
primátora neprechádza. Tak by som rád vedel prečo, pán primátor? Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec Horenský. 
 
p. Horenský, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja mám dve interpelácie. Prvá znie - koľko 

poradných orgánov primátora mesta resp. rady vytvorených je? Je možné obdržať 
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menný zoznam členov s uvedením profesijného zamerania všetkých vytvorených 
poradných orgánov primátora mesta? A druhá - prosím uviesť zoznam neúspešných 
žiadateľov grantovej výzvy 2019 na podporu projektov v oblasti kultúry aj s uvedením 
dôvodov nepodporiť, neposkytnúť dotáciu neúspešných žiadateľov grantovej výzvy, 
ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Myslím, že pán poslanec ste poslali aj 

infožiadosť. Bude vám odpovedané, myslím, že vy ste to boli presne takto štylizované, 
čiže bude to vybavené aj skôr vlastne tým, že to ide cez info. Pán poslanec Ihnát, chcem 
sa Vám aj ospravedlniť, som si pozrel aj rokovací poriadok, nemám pravdu je možné 
interpelovať, teda robiť faktické v rámci interpelácie. Ospravedlňujem sa, mali ste nárok 
na odpoveď, prepáčte mi.  

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem pekne. Pán primátor povedal ste, 

neúkolujte úlohami zamestnancov a celkove aj vedenie tak som rozumel. Treba si 
uvedomiť... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Cez Facebook a SMS-kami. To je celé. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Treba si uvedomiť jednu dôležitú vec. Ja som napr. pri týchto 

vpustiach teraz, keď sme mali sídlisko pod dažďovou vodou, ten občan má po pravej 
strane jedine starostu mestskej časti, ktorého bombarduje Pershingami a jednoducho ja v 
kuse musím odpovedať na tieto otázky. Prečo tie vpuste sú zapchaté. My vieme, prečo 
sú zapchaté lebo 2 roky sa nečistili poriadne. Preto, čiže nedávam to za vinu ani vám, 
ani vám ako vedeniu, ale jednoducho to systémové riešenie tu chýbalo. Písal som to e-
mailovú komunikáciou, dostal som odpoveď od pána riaditeľa Čopa e-mailovou 
komunikáciou, to je tá jedna vec. Pán primátor Polaček, my dvaja, ja aj vy, sme vo 
verejnej službe, sme v službe 24-hodinovej k občanovi, keď sa niečo stane aj o polnoci, 
tak musím vstať z postele a vybehnúť von k občanovi. Poprosím vás veľmi pekne, aby 
sme to brali na vedomie a rešpektovali to, že aj keď pošlem tú esemesku volenému 
zástupcovi, ako ste vy v týchto platoch, tak rešpektujte to, že asi niečo sa deje, niečo sa 
stalo. Ako nehovorím teraz, že ide o život, ale jednoducho berme to aspoň tak, že tú 
esemesku ráno prečítam a začnem v tejto veci konať. Nie raz, ja tiež dostávam 
esemesky, ja tiež dostávam facebookové správy a pán primátor je ich niekoľko desiatok 
denne a riešim ich, odpovedám tomuto občanovi a som snáď jeden z mála, možno pán 
Lörinc a ďalší ešte, ktorý odpovedá občanovi každý deň a každú minútu, čiže nie som 
človek ignoratívny a arogantný alebo poviem kašlem na to. Robím pre občana, čo 
môžem. Prosím vás veľmi pekne sme v službe 24-hodinovej, berme to na vedomie a 
jednoducho rešpektujeme to. Asi ten starosta sa neškrabe za ušami a len tak píše, ale asi 
sa niečo deje a potrebuje pomôcť alebo potrebuje v zmysle tohto platného štatútu, ktorý 
potrebujeme súrne otvoriť, niečo riešiť. To je všetko, ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pán poslanec ja sa s Vami nechcem prekárať. 

I vy, i ja som vo verejnej službe a som pripravený 24 hodín robiť to, čo mám. Ja vám 
hovorím to, aby ste prosím cez Facebook neúkolovali zamestnancov magistrátu, 
menovite ich vyzývali ich priezviskom, aby niečo robili. Nie je to slušné, prosím 
preukazujme im úctu. Mesto Košice má vytvorené niekoľko dispečingových pracovísk 
na čísle 159 sa dovoláte mestskej polícii, ktorá dokáže okamžite profesionálne postaviť 
na nohy ktorékoľvek oddelenie, ktoré v danú chvíľu má službu a má svoju robotu 
urobiť. Tak isto je dispečing na dopravnom podniku, ak sa niečo stane a pod. Prosím, ja 
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len vás chcem poprosiť, aby sme zbytočne nevyvolávali emócie tým, že úkolujete 
zamestnancov s tým, že menujete ich priezviská na sociálnych sietiach. Prosím 
prejavujme zamestnancom magistrátu dostatočnú úctu, nerobme z nich martýrov, 
neúkolujme ich takýmto spôsobom. Ja nemám problém aj o 4-tej ráno ako sa už 
niekoľkokrát stalo. Vy kľudne mi posielajte esemesky, nemám s tým problém, ja si ich 
naozaj pozriem a keď sa vyhodnotí, že je to vážne budem konať, ale zamestnanci chodia 
do práce na 8 hodín v rámci dňa do práce. A majú svoje úkoly a oni nie sú v takej 
službe ako my dvaja. Predsa len naozaj prosím, neberte to ako neúctu z mojej strany. 
Berme to ako úctu k zamestnancom magistrátu. Nech sa páči s faktickou poznámkou, 
pán poslanec Ihnát. Asi na seba nie, pán poslanec Špak. A teraz ideme ešte, nech sa páči 
pán poslanec Špak. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Dobrý deň kolegyne, 

kolegovia. Ja možno vám poradím pán primátor urobte to isté, čo urobil kolega starosta 
Ihnát. A jednoducho zakážte komunikovať so zamestnancami vášho úradu pánovi 
starostovi, tak ako to zakázal mne. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Ihnát, chcete reagovať na mňa? 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ako najprv 

zareagujem na tohto tu, ako nedôveryhodného človeka vzadu, čo tu sedí za mnou... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Prosím vás, dodržujme rokovací poriadok. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Blbosť, absolútna, ako má možnosť prísť 

hocikedy, ale nechodí, nerieši, čiže vlastne tára a jednoducho len robí zlo pre túto 
mestskú časť. To je všetko, čo som chcel povedať a ďalej, čo sa týka vás pán primátor, 
nemýľme si jednu vec dôležitú, keď ja zoberiem napr. správu, ktorú som ja poslal 
zamestnancovi alebo vedeniu a som ju dal na Facebook - to je jedna stránka veci a 
druhá stránka veci je úkolovať, čiže oddeľme tieto dve veci. Úkolovanie - ja nemám čo 
úkolovať, ja môžem žiadať, hej. Čiže keď idem napr. na referát dopravy za Ing. 
Cichanským, tak idem za Ing. Cichanským. Keď idem za pánom Paučom, tak idem za 
pánom Paučom, ale jednoducho si uvedomme jednu vec. Neexistujú tu žiadne plány 
prác ako napr. cesty. Ja musím chodiť kľačať na kolenách, aby som ja poprosil o nejakú 
realizáciu cesty na Americkej triede a pýtam sa kedy? Tak potom v budúcich 
obdobiach, aby to občan vedel, v budúcich obdobiach budem mať túto cestu. Kedy je 
ten plán? Tak plán musí existovať. Vtedy budem spokojný. To je všetko, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Chcem sa tejto téme už vyhnúť. Ešte ak dovolíte, skúsi to ešte raz 

vysvetliť pán riaditeľ magistrátu. 
 
p. Čop, riaditeľ MMK: Nerád do toho vstupujem, ale myslím, že treba si uvedomiť pán 

starosta, že ako vy máte podradených zamestnancov na svojom úrade, zamestnanci 
tohto magistrátu sú priamo podriadený podo mňa a či sa vám to páči alebo nie, tak v 
náplni práci majú jasne zadefinované, že sú povinní plniť pokyny svojho nadriadeného 
zamestnanca. Takže poprosím, veľmi rád vám vyjdem v ústrety. Sám vidíte, že mám 
snahu s vami komunikovať v najkratšom možnom termíne, ale dodržiavajme určité 
pravidlá kultúrneho správania. To, že my sme v práci od vidím to nevidím ešte 
neznamená, že naši podriadení musia v takomto pracovnom režime pracovať. Je tu 
určitá bezpečnosť práce, sú tu určité pravidlá, ktoré platia ohľadne pracovného času, tak 
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poprosím, treba ich dodržiavať. Ja vám veľmi rád vyjdem v ústrety, dajte svoje 
požiadavky, predneste veci, ktoré vás trápia vyjdem vám maximálne v ústrety, nielen 
vám, ale aj ostatným starostom a ostatným mestským častiam. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem, nech sa páči s faktickou pán poslanec Ihnát a následne 

pán poslanec Špak. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Reagujem na pána riaditeľa Čopa. Pán riaditeľ 

Čop, okej, budete ma mať 3-krát denne u seba, 3-krát denne opakujem. Sľubujem vám a 
budeme riešiť veci verejné, ktoré sa doposiaľ neriešili. Budeme vidieť tie výsledky, 
ktoré budú ako pán riaditeľ, naozaj, pôjdem ako sľubujem vám, ako sa volám Ihnát, že 
prídem za vami 3-krát denne, od zajtra začínam, ale je sviatok. Tak v pondelok. Diky. 
Pondelok. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pracujeme 24 hodín denne aj sviatok. Nech sa páči pán poslanec 

Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja myslím, že väčší trest ste nemohli dostať pán 

Čop.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pripomínam, že sme v bode interpelácie. Nech sa 

páči pán poslanec Lesňák, máte slovo. Pripraví sa pán poslanec Rovinský. 
 
p. Lesňák, poslanec MZ: Dobrý deň prajem, ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opäť raz 

opýtať k téme nevysporiadaných pozemkov pod futbalovým ihriskom v Košickej Novej 
Vsi. Odpovedali ste mi na interpeláciu niekedy z marca s tým, že je možné to riešiť. 
Čakám však termín od vás prípadne od pána námestníka a identická otázka smeruje 
opäť k Základnej škole Poľná, kde už bola majetková komisia sa pozrieť. Bohužiaľ 
nejaký kompletný výstup alebo neurobilo sa ani stretnutie ohľadne Arcidiecéznej 
charity, ktorá tam prevádzkuje svoju činnosť, takže pani námestníčka opäť raz 
pripomínam k tomu. Žiadam tieto dva body a možno ešte tretí by som doplnil a to je tak 
častejšie spomínané, verejné osvetlenie na rozhraní mestskej časti Dargovských hrdinov 
a Košickej Novej Vsi je taký uzol volá sa Lingov ten je dlhodobo nefunkčný. Ten by sa 
žiadal, aby dopravný podnik sa na to pozrel, taktiež cesta Herlianska 1/19 výpadovka na 
Michalovce nesvieti 2 týždne po tom tri dni svieti potom zase 2 týždne nesvieti, takže 
určite je tam nejaká závažnejšia chyba a žiadam to odstrániť alebo prípadne informáciu 
ako sa má nová súťaž na verejné osvetlenie. Ďakujem pekne. 

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

Rovinský. Potom pán poslanec Karabin a Burdiga. 
 
p. Rovinský, poslanec MZ: Ďakujem. Moja interpelácia sa týka zastávok autobusov najmä na 

Staničnom námestí, linka číslo 17 smer Luník, ale aj ďalšie na tom peróne. Prečo nie sú 
vybavené prístreškami. Čiže tí cestujúci, ktorí tam čakajú, tak nemajú nárok na to, aby 
sa schovali pred dažďom alebo aj pred slnkom. Aj ostatné sú vybavené prístreškami 
nedostatočne. Tzn., vôbec to nerešpektuje ten stav, že na jednej zastávke stoja tri, štyri 
linky. Ďalej informačné tabule na odznačníkoch na zástavkách číslo 17 a súvisiace 
nástupište chýbajú. Včera som pricestoval do Košíc, prešiel som na zástavku 17, kde 
som si na odznačníku prečítal, že môžem sa vrátiť naspäť znova cez cestu, lebo 
cestovný poriadok je uložený iba vystavený, len v tom prístrešku. Kto je za takýto stav 
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zodpovedný? Tam napr. autobusy nemôžu zachádzať až ku zastávke. Darmo tam máme 
kasselský obrubník. Jednoducho nie je možné, konštrukčne sú zle postavené. Pýtam sa 
teda, kto je za taký stav zodpovedný a dokedy mienite na Magistráte mesta Košice 
trpieť, pretože to je bolesť všetkých zastávok a výhovorka, že takto niekto 
naprojektoval, keby nie niekto naprojektoval v rodinnom dome nejakú blbosť, tak 
samozrejme, že nedovolím, aby to tak realizované bolo. Tu sa na záujmy toho 
cestujúceho občana mesta Košice neprihliada? Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec Karabin máte slovo. 
 
p. Karabin, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Pán primátor, chcem sa opýtať koľko financií stálo 

mesto Košice čistenie lokality Majetkár. Aká bola výsledná faktúra, ktorú zaplatia 
všetci Košičania zo svojich daní za čistenie tejto lokality? Ďalšia interpelácia - koľko 
pokút za nezaplatenie parkovného riešili zamestnanci mestskej polície pri tzv. žltých 
elektrovozidlách? Koľko celoročných kariet bolo vydaných pre spoločnosť, ktorá 
prevádzkuje carsharing v meste Košice? Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne len k tomu Majetkáru, pán poslanec budúci 

týždeň v pondelok alebo utorok mesto Košice vydá komplexnú tlačovú správu s plným 
sumárom, čo to stálo a ako tie práce boli vykonané. Nech sa páči, pán poslanec Burdiga, 
následne pán poslanec Lörinc, pripraví sa aj pani poslankyňa Slivenská. 

 
p. Burdiga, poslanec MZ: Dobrý deň. Moja prvá interpelácia je - v akom stave je právny titul 

na základe ktorého by mohlo mesto Košice pristúpiť k udeleniu pokuty 
prevádzkovateľovi karanténnej stanice, ktorú prevádzkuje firma Veterina s.r.o. a 
doktora Krála? Boli teda už posúdené porušenia podmienok platnej zmluvy s 
prevádzkovateľom karanténnej stanice, aby bolo možné prijať rozhodnutie o nedodržaní 
zmluvných podmienok? Právnym titulom je úradný záznam z kontroly vykonanej 
orgánom štátneho dozoru a teda RVPS ešte 19.2.2019. Druhá interpelácia, veľmi akútna 
zo včerajšieho dňa - s ohľadom na nasledujúce informácie a teda, že mesto Košice má 
záujem na empatickom zaobchádzaní so zvieratami v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi, a to na každej úrovni výkonu poskytovaných služieb, počnúc odchytom, 
prepravou, ustajnením a následnou starostlivosťou o zvieratá a v prípade potreby aj ich 
odbornou veterinárnou liečbou, kladiem otázku, kedy bude vykonaná kontrola plnenia 
dodržiavania zmluvných podmienok u zmluvného partnera mesta Košice, ktorým je 
firma Veterina s.r.o. a teda u doktora Krála, ktorý zabezpečuje odchyt zvierat a 
prevádzku Asanačnej služby na základe zmluvy č. 2018002826 a to nie len s ohľadom 
na opakujúce sa podnety od občanov na neľudské zaobchádzanie so psami, ale obzvlášť 
vzhľadom k informáciám k dvom prípadom zo včera. A teda o dvoch psov, ktoré z 
asanačky prevzal útulok ÚVP a OZ Psy ulice a jedna sučka musela byť okamžite 
prevezená k veterinárovi, kde podstúpila operačný zákrok v narkóze. Myslím si, že 
mesto Košice s ohľadom na to, čo som uviedol v úvode malo okamžite konať a dovolím 
si doplniť, že včera, po včerajších zisteniach a kompletizácií materiálov, moji právnici 
práve v tejto chvíli spracovávajú finalizáciu trestného oznámenia na doktora Krála. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Po informáciách, ktoré sme včera večer obdržali 

kontrola v asanácii, ktorú vedie pán doktor Král bude vykonaná v pondelok - poverený 
zamestnanec už mal dostať aj splnomocnenie, aby sa pripravil na kontrolu v pondelok. 
Ďakujem pekne, nech sa páči pán poslanec Lörinc. 
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p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Kolega Rovinský mi vnukol myšlienku, ktorú 

som dlhodobo chcel povedať. Jedná sa o zastávku na Námestí osloboditeľov smerom na 
Palackého, čiže tu pri hoteli Centrum. Tato zastávka je veľmi frekventovaná, v centre 
mesta veľmi obľúbená, avšak vždy, keď na nej stojím alebo pri nej prechádzam som 
trošku smutný, lebo myslím si, že dôležitosť tej zastávky je vysoká, ale to prostredie, v 
akom tam cestujúci čakajú je hrozné. Ľudia tam stoja, keďže tam nie sú stromy, stoja 
tam na slnku. Sú tam len 3 prístrešky, ak sa nemýlim, stoja tam na makadáme, je tam 
dané veľmi lacno vyzerajúce zábradlie a tá čistota, keďže je veľmi frekventované je 
problematická. Čiže otázka interpelácie je, že plánuje mesto Košice skrášliť a 
revitalizovať túto zástavku MHD? Bolo by možné možno vypracovať nejaký malý 
projekt, niečo veľmi lacné pokiaľ tam máme ešte nejaké pozemky mestské lebo viem, 
že sú tam súkromné vo väčšej miere. Vysadiť nejaké stromy, osadiť viac košov 
a lavičiek, aby tí cestujúci, ktorí čakajú a nevojdú do prístrešku MHD mali dôstojnejšie 
podmienky? Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, ten priestor je vo fokuse magistrátu mesta. Určite 

vám odpovieme. Nech sa páči pani poslankyňa Slivenská, mate slovo. 
 
p. Slivenská, poslanec MZ: Dobrý deň, ďakujem pekne. Tak mám 3 interpelácie. Prvá 

v znení: splnomocnenec pán Gibóda počas VZ VVS namietal, že výkupom akcií od 
akcionárov bude mať stále silnejšie slovo bude mať vedenie spoločnosti a nie akcionári. 
Prosím o vysvetlenie, aby pán Gibóda vysvetlil túto úvahu a ako sa uvedené dotýka 
práv mesta Košice ako akcionára. Ak VVS nakúpi svoje akcie ako sa posilní slovo 
vedenia spoločnosti. Kto bude vykonávať práva týchto akcií? Druhá interpelácia - na 
základe rozhodnutia koho, ktorej osoby, orgánu, kedy a na základe akej právnej 
skutočnosti alebo ustanovenia Štatútu mesta Košice, navrhol na VZ VVS pán Gibóda 
pána Čopa do dozornej rady VVS? Pán Čop bol navrhnutý ako zástupca akcionára 
mesta Košice alebo bol navrhnutý pánom Gibódom, ako jeho súkromný návrh? 
A posledná interpelácia je v znení: VZ je verejné zasadnutie akcionárov to asi vieme 
všetci, splnomocnencov a osôb, ktoré zabezpečujú organizáciu VZ spoločnosti. Na 
základe akej plnej moci sa VZ VVS zúčastnila slečna Bílová? Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, len odpoviem k jednej časti. Pani asistentka sa 

nezúčastnila valného zhromaždenia. Je to bohapusté klamstvo, pred otvorením opustila 
rokovaciu miestnosť. Bude vám odpovedané písomne. Ak sa do interpelácií nikto viac 
nehlási uzatváram tento bod a otváram bod. 

- - - 
 
Bod č. 60 
Dopyty poslancov MZ 
 
p. Polaček, primátor mesta: Dávam priestor na vaše dopyty. Ak sa do bodu nikto nehlási, 

uzatváram tento bod a otváram bod Rôzne. 
- - - 

 
Bod č. 61 
Rôzne 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram bod Rôzne. Stále ideme podľa starého rokovacieho 
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poriadku v bode Rôzne je možné rozprávať len podľa starých pravidiel, ak sa do bodu 
Rôzne nikto nehlási uzatváram rozpravu k bodu číslo 62.  

- - - 
 
Bod č. 62 
 
p. Polaček, primátor mesta: Dovoľte, aby som vás ešte raz upozornil na aktivitu, ktorú sme 

rozbehli počas konania majstrovstiev sveta v hokeji. Jedná sa o príspevok pre podporu 
mladých hokejových talentov v Košiciach. V prvej rade je umiestnená schránka, do 
ktorej ste mohli pri vašej účasti v mestskej lóži a dnes už poslednýkrát môžete dať 
dobrovoľný príspevok pre ich podporu. Chcem vás touto cestou ešte raz poprosiť, aby 
ste zvážili svoju podporu a prispeli, ak ste tak ešte neurobili. Za doterajšie príspevky 
a budúcu podporu v mene mladých hokejistov vám všetkým ďakujem.  
Vážené poslankyne, vážení poslanci program rokovania pokračovania siedmeho 
zasadnutia mestského zastupiteľstva sme vyčerpali. Ďalej budeme pokračovať 
v neplánovanom zasadnutí mestského zastupiteľstva o 10-tej hodine. Ďakujem pekne. 
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Záver zasadnutia 
 

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček skonštatoval, že program pokračujúceho 
mestského zastupiteľstva sa vyčerpal.  

Vyhlásil VII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach za ukončené. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Marcel Čop  Ing. Jaroslav Polaček 
riaditeľ Magistrátu mesta Košice primátor mesta Košice  
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