Rada starostov v Košiciach
Zápisnica
z 3. rokovania Rady starostov v Košiciach zo dňa 8. apríla 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Úvod rokovania
p. Nigut, predseda Rady starostov: V úvode rokovania bolo prítomných 13 starostov a Rada
starostov bola uznášania schopná. Ospravedlnil z rokovania p. Šebeščákovú Balogovú
a p. Mikluša.
Pozvánka s bodmi programu bola členom Rady starostov zaslaná elektronicky. Opýtal
sa, či sú ohľadne programu pripomienky, resp. iné návrhy. Žiadne neodzneli, preto dal
hlasovať o programe ako o celku.
Hlasovanie č. 1 -

za: 13, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Nigut, predseda Rady starostov: Skonštatoval, že program Rady starostov bol schválený.
--Overovatelia zápisnice:

Ing. Iveta Šimková a JUDr. Jaroslav Hlinka
---

Bod č. 1
Prerokované materiály Mestskej rady v Košiciach zo dňa 21.03.2019 zaradené
na zasadnutie MZ
p. Nigut, predseda Rady starostov: Otvoril diskusiu a uviedol, že materiály k tomuto bodu boli
členom RS zaslané elektronicky. Opýtal sa, či sa chcú venovať niektorému bodu
samostatne? Žiadne návrhy neodzneli, preto rozpravu ukončil a predniesol návrh na
uznesenie: Rada starostov v Košiciach berie na vedomie tento bod.
Hlasovanie č. 2 -

za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Nigut, predseda Rady starostov: Skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 2
Prezentácia KO Únia žien Slovenska (ÚNŽ) Košice v Európskom hlavnom meste
dobrovoľníctva 2019
p. Nigut, predseda Rady starostov: Prerokovaného bodu sa zúčastnili zástupkyne Únie žien
Slovenska - Mária Huštatýová, Božena Géciová a Terézia Dančáková.
p. Huštatýová, predsedníčka KO Únia žien Slovenska Košice: Uviedla, že do dobrovoľníctva
v roku 2019 sa prihlásili kvôli tomu, že ich práca vyše 70 rokov v tomto meste je na
dobrovoľníckej báze – občianskej iniciatíve a občianskej participácie. Teší ich, že sú ich
rámcové zámery prijímané, ktoré sú v tomto desaťročí od roku 2011 dekádou
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partnerského dialógu pre rozvoj, ktorý je veľmi dôležitý, pretože rozbehnuté projekty
realizujú a rozvíjajú podľa tých potrieb, ktoré naši obyvatelia majú – rodiny, ženy,
seniori s tým, že postupne a pravidelne sa zaoberajú ich potrebami. Projekt „Výchova
k občianstvu a občianska participácia“ je 26 ročný projekt, ktorý chcú opätovne
ponúknuť samosprávam mestských častí prostredníctvom napr. komisií alebo
zastupiteľstiev. Dobrovoľníctvo nie je novodobý fenomén, je tu už dlhodobo. V tomto
roku Medzinárodný deň žien poňali ako „8. marec plus 364 dní“ a ohlásia sa v rôznych
termínoch, pretože chcú túto myšlienku prezentovať a rovnako chcú prezentovať, že
existuje „Deň dobrovoľníkov“, o ktorom si málo pripomíname, že prináleží na 5.
decembra a tento deň smeruje k tomu, aby na celom svete sme svoje dobrovoľníctvo
prezentovali, preukázali, ale zároveň hľadali s partnermi – teda najmä so samosprávou,
aj nejaké výstupy, ako ďalej. Menil sa register občianskych združení a ich združenie je
často vyhľadávané a v registri ministerstva vnútra ich nevedia nájsť. Preto upozornila,
že do 30. júna bude každý subjekt zaregistrovaný, aby mohli byť otvorený partnerom
samosprávy. Snažia sa v samosprávach nájsť kontinuitu preto, lebo táto kontinuita je
dôležitá pre naše členky a dobrovoľníkov, ktorých musia vzdelávať a vychovávať
a viesť ich k tomu, čo sú ich práva, povinnosti, pretože tie povinnosti sú často aj takou
treťou hranou v ich aktivitách.
p. Géciová, Únia žien Slovenska, KO Košice: Spolupráca je zameraná na okresy Juh a Nad
jazerom. Začali rokovať aj s MČ Krásna a nakoľko v tejto mestskej časti došlo k zmene
na poste štatutára, požiadala prítomného starostu o možnosť vzájomného stretnutia. Ich
hlavným zámerom v spomínaných okresoch je výchova k občianstvu a občianskej
participácie. Uviedla, že v mestských častiach fungujú seniorské parlamenty, ktoré
zasadajú v posledných rokoch dvakrát do roka – na jar a jeseň. Podala informáciu
ohľadne projektov Kronika mojej rodiny; Žena tretieho tisícročia; Rok – tradícia nášho
ľudu; Zimné zvykloslovie a tiež spomenula, že v MČ Nad jazerom majú v pláne zriadiť
„Izbu Abova“.
p. Dančáková, Únia žien Slovenska, KO Košice: Pôsobia v obvode Košice I, a v tomto
obvode oslovila starostov MČ hneď po ich zvolení do funkcie. Je presvedčená, že si
starostovia nájdu čas na jej prijatie a verí, že sa stretnú a budú spolupracovať, pretože
môže povedať, že činnosť únie funguje na inej báze dobrovoľníctva, ako je v zákone
o dobrovoľníctve povedané. Dodala, že pracujú v kultúre, s deťmi a hlavne sa snažia
o to, aby sa zlepšila komunikácia medzi troma generáciami: deťmi, ich rodičmi
a starými rodičmi. V tejto veci majú pripravené rôzne projekty: Rozprávky
Dobšinského, Janko Hraško, Šípkova Ruženka a samozrejme pomáhajú starším
a osamelým ľuďom nezištne, na dobrovoľníckej báze, bez peňazí napr. ako doprovod
k lekárovi, realizácia nákupu, výber liekov, atď., pretože ako je všetkým zrejmé, veľmi
veľa mladých ľudí žije v zahraničí a ich starší príbuzní nemajú žiadnu pomoc z rodiny.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Otvoril diskusiu. Nikto sa neprihlásil, rozpravu uzavrel
a predniesol návrh na uznesenie: Rada starostov v Košiciach berie na vedomie
prezentáciu Krajskej organizácie Únie žien Slovenska Košice v Európskom hlavnom
meste dobrovoľníctva 2019.
Hlasovanie č. 3 -

za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Nigut, predseda Rady starostov: Skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.
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Poďakoval sa zástupkyniam Krajskej organizácie Únie žien Slovenska Košice za ich
účasť a prezentáciu.
--Bod č. 3
SMART riešenia - možnosti spolupráce so zahraničím a program podujatia 5. ročníka
„Dni Ukrajiny v Košiciach“/konferencia
p. Nigut, predseda Rady starostov: Hovoril o možnosti prípravy mesta Košice ohľadne smart
city riešení a o možnosti, že už tento rok by sa starostovia mohli zapojiť do rôznych
vízií – programov pre zavedenie smart riešení. Bol by rád, aby táto informácia z ochoty
zapojiť sa do riešení prenikla aj na vedenie mesta, aby aj oddelenie strategického
rozvoja začalo pracovať aj na týchto riešeniach.
p. Buráš, riaditeľ Združenia FEMAN: Informoval členov RS o príprave podujatí v Košiciach,
ktoré súvisia s 5. ročníkom podujatia Dni Ukrajiny. (pozn.: starostom bol rozdaný
propagačný materiál a pozvánka). Pozval ich na Slovensko-Ukrajinské fórum, ktoré sa
uskutoční 29.4. v priestoroch K13 v Kulturparku a má 3 nosné témy: 1.) Bezpečnostné
opatrenie a bezpečnostné systémy na vonkajšej hranici Schengenu, 2.) Ekonomická
bezpečnosť, spolupráca univerzít a aktuálna situácia na Ukrajine, 3.) Smart Cities múdre mestá, ako nevyhnutná možnosť rozvoja samospráv.
Spomenul, že účasť zo strany Ukrajiny bude úzko súvisieť s prebiehajúcimi
prezidentskými voľbami. Hranica Užhorod/Vyšné Nemecké je v stave vyhovujúcej
zo strany Slovenskej pre schengenské kritéria, ale nevyhovujúce zo strany Ukrajiny. Dal
tiež do pozornosti, že v dôsledku anexie Krymu a v dôsledku vojny v Donbase
a Donecku bolo nútených viac ako 20 univerzít aj so 100-ročnou históriou nútene odísť
so svojich priestorov a nájsť si nové. V minulom roku bolo podpísané Memorandum
s Technickou univerzitou v Košiciach a výsledkom toho je, že príde sem viac ako 30
študentov práve z presídlených univerzít z Donecka a Donbasu, kvôli možnostiam
štúdia a spolupráce univerzít v rámci ekonomickej fakulty a v rámci spolupráce
univerzít ekonomiky, priemyslu a hospodárstva.
Pre starostov by mohla byť zaujímavá otázka riešenia Smart cities – rozumné mestá,
v Českej republike, ktorú budú zastupovať zástupcovia z o. z. Smart Ateliér, konkrétne
z Brna, ktorí realizujú myšlienky spolupráce v tejto oblasti s podnikateľskými subjektmi
a samosprávou.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Otvoril diskusiu. Nikto sa neprihlásil, rozpravu uzavrel
a predniesol návrh na uznesenie: Rada starostov v Košiciach berie na vedomie
informáciu o SMART riešeniach - možnosti spolupráce so zahraničím a o programe
podujatia 5. ročníka „Dni Ukrajiny v Košiciach“.
Hlasovanie č. 4 -

za: 17, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Nigut, predseda Rady starostov: Skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.
Poďakoval sa p. Burášovi za jeho účasť na rokovaní.
--Bod č. 4
Prvá Komunálna Finančná, a.s. - výhody spoločného posúdenia pri poistení majetku
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p. Nigut, predseda Rady starostov: Viaceré mestské časti mali podpísanú kolektívnu zmluvu,
resp. sa uskutočnilo spoločné výberové konanie, ktoré organizovala Prvá Komunálna
Finančná spoločnosť a poistenie obecného majetku vyšlo zaujímavejšie, keďže
posudzovaný objem majetku bol vyšší. Dal slovo zástupcovi spoločnosti.
p. Rozkoš, regionálny zástupca Prvá komunálna Finančná a.s.: Informoval, že s mestskými
časťami začal spolupracovať v roku 2006. V roku 2009 sa zrealizovala prvá verejná
súťaž a zapojilo sa do nej 12 MČ. Tento produkt využívali až do roku 2018, kedy
poisťovňa Alianz dala výpoveď 9 mestským častiam. A na základe toho sa snaží do
situácie vstúpiť a ju vyriešiť, preto prináša dve alternatívy: Prvá predstavuje to, že
zmluvy, ktoré sú uzatvárané a platné do 22.10. sa urobí dodatok a zmenila by sa doba
platnosti z doby určitej na dobu neurčitú, čo znamená, že podmienky by platili naďalej
a poistenie by bežalo ďalej.
Druhá alternatíva je, že ak by sa starostovia dohodli, mohla by sa pripraviť nová súťaž.
Pri hodnote majetku, ktorý teraz je uvádzaný v novej zmluve predstavuje 66 mil. eur.
A ak by chceli získať sadzbu 0,2 promile, resp. nižšiu, bolo by vhodné majetok navýšiť,
aby sa do verejnej súťaže išlo s väčším majetkom a je tu predpoklad, že by sa vedeli
dostať pod hranicu 0,2.
Ako už spomínal, že poisťovňa Alianz dala výpoveď 9 mestským častiam a 3 mestské
časti majú stále platné poistenie za predchádzajúcich podmienok, bolo mu však pri
komunikácií s poisťovňou uvedené, že je tu predpoklad ukončenia aj týchto zmlúv,
z dôvodu vysokej škodovosti. Tzn., že všetky časti sa ocitnú mimo podmienok
z pôvodnej súťaže a bude potrebné rozmýšľať, ako to bude ďalej. Preto navrhuje
riešenia, že buď doba určitá z 22.10., ktorá platí pre súčasné poistné zmluvy sa zmení na
dobu neurčitú a poistenie pôjde ďalej v intenciách, ako sú prijaté alebo sa rozhodnú pre
novú verejnú súťaž, ktorá by sa mala zrealizovať do októbra, resp. novembra, aby od
1.1. mohli ísť podľa nových vysúťažených podmienok. Čas od vyhlásenia až po
ukončenie verejnej súťaže predstavuje 3 mesiace.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Opýtal sa, či je stanovený minimálny počet mestských
častí, ktoré sa majú zapojiť, resp. či aj mesto Košice by sa do balíka vedelo zapojiť?
Otvoril diskusiu.
p. Rozkoš, regionálny zástupca Prvá komunálna Finančná a.s.: Je to na rozhodnutí štatutárov
mestských častí, ale čím väčší objem majetku budú vedieť ponúknuť, tým to bude pre
nich výhodnejšie a sadzba prijateľnejšia. Dodal, že pokiaľ niektorá mestská časť by
chcela sa poistiť sólo, tak sadzba 0,2 za poistenie majetku za budovy a hnuteľný
majetok, ktorá bola stanovená pri hodnote majetku 66 mil. eur, tak ak majetok MČ by
bol do jedného milióna – sadzba by bola stanovená na 0,5 promile, čo predstavuje 500
eur z milióna. Treba si uvedomiť aj to, že v poistnom, ktoré uhrádzajú, je 60 % platený
za majetok hnuteľný a 40 % predstavuje pripoistenie. A majú takú širokú škálu
pripoistení, ktoré vyplývajú z verejnej súťaže, že sú chránení za zodpovednosť voči
tretím osobám a majú postené aj riziko krádeže, vandalizmu, strojov, elektroniky,
postenie skla a to, keby si mali platiť sólo a priplácať ako sólo, by im to značne navýšilo
rozpočet.
p. Ténai, starosta MČ Košice – Sever: Uviedol, že MČ Sever je využívateľom spomínanej
korporátnej poistky a uviedol príklad, že poistenie služobného motorového vozidla
výjde o polovicu lacnejšie voči ostatným cenám.

4

p. Krištof, starosta MČ Košice – Barca: Tiež potvrdil, že toto poistenie je výhodné.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Aj v jeho MČ končí produkt ohľadne poistenia a bol by
rád, keby sa spojili mestské časti v tejto veci a mohli byť posúdení čím väčším
objemom majetku proti škodovej udalosti.
p. Rozkoš, regionálny zástupca Prvá komunálna Finančná a.s.: Mohol by ešte nájsť ďalšie
združenie, ktoré by chcelo vstúpiť do verejnej súťaže a vedel by ich spojiť, čím by sa
podarilo majetok navýšiť a ponúknuť im lepšie podmienky. 10 mestských častí je
zanedbateľná časť, ale ak by ich spojil s iným združením, napr. Rudohorie, majetok
bude oveľa hodnotnejší, čo súvisí s lepšími podmienkami.
p. Exner, starosta MČ Košice – Lorinčík: V minulom roku mala mestská časť poistnú udalosť
a musí povedať, že plnenie zo strany Alianz bolo promptné. S pánom Rozkošom
rokovali, mestská časť podpísala už spomínanú predbežnú zmluvu do 10.10.2019.
Podporuje myšlienku, aby vstúpili do toho ako veľká skupina, lebo to je jednoznačne
lacnejšie.
p. Lörinc, starosta MČ Košice – Sídl. KVP: Opýtal sa, či nie je možné poistiť celý majetok
mesta Košice, mestských častí a poprípade aj VÚC?
p. Rozkoš, regionálny zástupca Prvá komunálna Finančná a.s.: Bolo by to najideálnejšie
riešenie a sadzba by sa tam dostala na úroveň 0,09 a možno aj nižšie.
p. Hlinka, starosta MČ Košice – Juh: Navrhol, aby prijala Rada starostov odporúčacie
uznesenie mestu Košice, aby zvážilo spoločnú poistku nehnuteľných majetkov
a s mestskými časťami, samozrejme je to na báze dobrovoľnosti.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Ukončil rozpravu a predniesol návrh na uznesenie: Rada
starostov v Košiciach odporúča vedeniu mesta Košice zvážiť možnosť spoluúčasti pri
posúdení majetkového poistenia.
Hlasovanie č. 5 -

za: 18, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Nigut, predseda Rady starostov: Skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.
Poďakoval sa p. Rozkošovi za jeho účasť na rokovaní.
--Bod č. 5
Rôzne
p. Nigut, predseda Rady starostov: Členom Rady starostov bola rozdaná krátka písomná
informácia Karpatského rozvojového inštitútu, ktorá v minulosti pre mesto Košice
pripravovala Program sociálno-hospodárskeho rozvoja a momentálne pripravuje
stratégiu Zmierňovania efektu mestského ostrova tepla prostredníctvom zelenej
infraštruktúry – zmena klímy.
Otvoril bod.
p. Ihnát, starosta MČ Košice – Sídl. Ťahanovce: Spomenul akcie – brigády, ktoré sa
organizovali v meste a na sídliskách v súvislosti s upratovaním okolia a prostredia.
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Ľudia však naďalej ku kontajnerom dávajú veci, ako napr. záchody, preto chce, aby sa
táto situácia riešila, aby sa prijalo napr. VZN alebo inú normu, aby mestská polícia mala
nástroje – možnosti riešenia.
Rómske nelegálne osady v okolí Košíc – veľký problém. Riešenie nevidí v tom, že tieto
osady budú presúvať, ale riešiť to systematicky tak, že mesto Košice musí do toho
vstúpiť, lebo 40 rokov tento problém riešený nebol. Až na Luníku IX sa niečo pohlo
a p. starosta Šaňa sa snaží a rieši to.
Otvorenie Štatútu mesta Košice – v tejto veci už hovorili, že je potrebné ho otvoriť, ale
nevie kedy sa to chystá, ale je podstatné je konečne a systémovo otvoriť štatút a baviť sa
o kompetenciách mestských častí a baviť sa o tom, ktoré služby MČ prevezmú na seba
s samozrejme s financiami.
p. Krištof, starosta MČ Košice – Barca: Zareagoval na nelegálne rómske osady, ktoré sa
začínajú tvoriť už aj v Barci – sú to obyvatelia z bývalej Golianovej, kde sa riešili
bytovky a ostali visieť.
So skutočnosťou, že sa dobrovoľníctvo rozbieha a snažia sa to zamerať na enviro
záležitosti, tak tam nie je problém, pokiaľ požiadajú o veľkokapacitné kontajnery do
kompostárne, ale pri čisteniach vo veľkom množstve sa selektuje aj komunálny odpad,
čo by trebalo občas, ak o to mestská časť požiada dodatokové kontajnery a vedia to
v rámci brigádnickej činnosti naplniť a zlikvidovať v rámci poplatku, ktorý berie mesto.
p. Hlinka, starosta MČ Košice – Juh: Tiež zareagoval na vznik nelegálnych osád, tak aj na Juh
prídu Rómovia, ktorí boli z niekadiaľ vytlačení a snažia sa pridať k niekomu – k rodine
a je to tak, že ich presúvame sprava do ľava, resp. z juhu na sever, ale vlastne nerieši sa
nič. Už v minulosti to hovoril, že mesto Košice k tejto otázke pristupovalo nekoncepčne
a snažilo sa to riešiť iba monitorovaním rómskych osád a poskytovaním sociálnych
balíčkov. To ale neriešilo to podstatné – legalizovanie, resp. odstránenie osád a hľadanie
im pracovnej pozície – zamestnávať ich. Táto situácia za roky stagnuje a problém sa
prehlbuje, je veľmi dôležité, aby mesto Košice ako obec pre tieto záležitosti sa postavilo
principiálne a prijalo konkrétne realizačné opatrenia vo veľmi blízkej budúcnosti.
Ďalej hovoril aj o zákone pre nefajčiarov, v ktorom sú ustanovenia, ktoré zakazujú
fajčiť v istej vzdialenosti od nástupných ostrovčekov a stanovíšť MHD, ale aj
železničných staníc, atď. a v tejto veci má dojem, že mestská polícia tieto záležitosti
vôbec nepostihuje – nekontroluje čo je výsledkom, že na Južnej triede a možno aj inde,
je nenormálne množstvo špakov, zápaliek, krabičiek od cigariet pohádzaných na
plochách, čo je veľmi nápadné a s blížiacimi sa Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji
by sa Košice mali ukázať pred verejnosťou a svetom, že nám záleží na čistote. Tým
chcel naznačiť, aby Rada starostov urobila apel na mestskú políciu, aby si tieto
záležitosti viac všímala a sankcionovala.
p. Lörinc, starosta MČ Košice – Sídl. KVP: Bol by rád, aby nové vedenie mestskej polície
sa zúčastnilo rokovania Rady starostov, pretože by sa s nimi rád rozprával o tom, aké sú
počty príslušníkov a aké stanice sú v meste Košice, pretože považuje za absurdné,
že stanica na KVP bola vybudovaná, aby obsluhovala túto MČ, ale okrem toho
obsluhuje aj napr. Luník IX, Pereš. Policajtov je málo – konkrétne 12, je iba jedna
motorizovaná hliadka a v uliciach ich vôbec nie je vidieť a nemajú ani nočné služby.
Chcel by koncepčne situáciu riešiť s vedením mestskej polície.
Ďalej. Rada starostov na svojom prvom zasadnutí načrtla, že by chcela prijať daň za
rozvoj. V akom stave to je? Bude predložený na zasadnutie MZ materiál? Majú
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iniciatívu zobrať na seba starostovia alebo to bude spracovávať magistrát? Je nutné čím
skôr túto daň prijať.
Ku problematike nelegálnych osád poznamenal, že bývalé vedenie mesta sa tvárilo, že
rómsku problematiku riešilo tým, že búralo bytovky na Luníku IX čo spôsobilo vznik
osady Mašličkovo a jeho rozšírenie. Kľúčom riešenia je riešiť príčiny a nie následky,
pretože nelegálne obydlie je len následkom a príčina je v chudobe. Dal do pozornosti
projekt, ktorý bol vypracovaný v Brne – Bydlení najprv. Bol to veľmi úspešný projekt,
kedy so sociálnymi skupinami a s ľuďmi pod hranicou chudoby zabezpečili im sólidné
bývanie a prácu a podľa tohto projektu sa 90 % ľudí dokázali z toho dostať. Uviedol, že
Luník IX bol za posledne roky zveľadený starostom p. Šaňom a chcel by byť ako on
a nie ako bývalé vedenie mesta.
p. Exner, starosta MČ Košice – Lorinčík: Uviedol, že ako starosta je druhé volebné obdobie
a nepamätá si, aby sa Rady starostov nezúčastnil aspoň jeden zástupca vedenia mesta.
Dnes tu z vedenia mesta nie je nikto, ani riaditeľ magistrátu.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Pozvaní boli a spätnú väzbu nedostali ani pred začiatkom
rokovania. Osobne ich navštívi s tými požiadavkami, ktoré budú v zápisnici.
Zareagoval na p. Lörinca v súvislosti s daňou za rozvoj – informáciu má takú, že táto
daň sa chystá – pracovná verzia koluje zatiaľ po magistráte, má ju tiež aj riaditeľ
magistrátu a nejaké pripomienky k nej má aj hlavný kontrolór.
p. Andrejčák, starosta MČ Košice – Dargovských hrdinov: Obrátil sa na predsedu Rady
starostov a požiadal ho, aby na budúcu RS dostali informáciu ohľadne verejného
osvetlenia – v akom štádiu je súťaž a podmienky, ktoré boli schvaľované na
septembrovom mestskom zastupiteľstve. Chcel by z magistrátu mesta Košice konkrétnu
informáciu o tom, lebo v súčasnosti správca verejného osvetlenia dopravný podnik síce
sa snaží, ale chlapci vedia akurát vymeniť žiarovku a pri akejkoľvek poruche kabeláže
to nevedia robiť. Mesto už musí prijať nejaké riešenie – nájsť nového správcu alebo
posilniť v dopravnom podniku oddelenie pre verejné osvetlenie.
p. Kovačevičová, starostka MČ Košice – Naj jazerom: Reagovala na mestskú políciu a na
nevyhnutnú potrebu navýšenia počtu mestských policajtov. Aj na stanici v MČ Nad
jazerom je 15 policajtov, ktorí musia obhospodáriť aj Krásnu a Vyšné Opátske
a v každom okamihu nevedia byť na troch miestach. Tiež chce apelovať na navýšenie
počtu policajtov, lebo sa to dotýka špiny a neporiadku pri kontajneroch. Je to aj
o spolupráci s obyvateľmi, pretože ak sa vinník nedájde, Čierny Peter zostane na chrbte
mestskej časti a myslí si, že 6 týždňov je dlhá doba, aby tie spomínané záchodové misy
trčali pri kontajneroch.
Rómska otázka – súhlasí, že je potreba ju riešiť koncepčne a Rómske osady nebúrajte,
pretože všetci potom pristanú v MČ Nad jazerom a búranie obydlia je porušovaním
zákona. Spomenula udalosť, ktorá sa stala pred niekoľkými rokmi v Krásnej a tiež, ako
nelegálnu osadu v priemyselnej zóne v mestskej časti pravidelne v intervaloch za
prítomnosti policajtov mestskej hliadky monitoruje.
Verejné osvetlenie – je to jedna katastrofa a súhlasí, aby sa už našiel správca, aby
verejné osvetlenie bolo zabezpečené na úrovni.
p. Petrovčik, starosta MČ Košice – Staré Mesto: Ku mestskej polícii uviedol, že by rád videl
správu, resp. ich víziu, čo plánuje vedenie mesta s mestskou políciou – o koľko chce
počty príslušníkov navýšiť, aké zložky chcú robiť? Dodal, že z médií sa dozvedel
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o nejakej enviro zložke, čo je smutné, že sa to dozvedajú takto. Tiež poznamenal, že je
mu ľúto, že sa rokovania nezúčastnil nikto z vedenia mesta a ani riaditeľ magistrátu,
resp. poverený zástupca mestskej polície, pretože aj v jeho MČ je problém so špinou pri
kontajneroch a dodal, že dovtedy bude do kompetentných búšiť, kým to nebude
vyriešené. Ďalšou záležitosťou, ktorá sa u nich deje sú vyberači kontajnerov –
organizované skupiny – prichádzajú na vozidlách s označením vozidla KS a pokiaľ toto
mestská polícia nebude riešiť, tak nebude pokoj.
Ďalej parkoviská – v rámci dobrovoľníckych akcií a brigád MČ vyčistila x-metrov
štvorcových parkovísk, ktoré sú v súčasnosti v správe mesta. To ale nebudú
do nekonečna robiť. Od vedenia mesta požaduje koncepčnú správu, ako s parkoviskami,
ktoré predtým mala v správe spol. EEI a teraz ich spravuje mesto, lebo firma Kosit čaká
na objednávku a mesto sa k tomu nejako nevyjadruje a výsledkom je špina, lístie,
nánosy na parkoviskách.
Daň za rozvoj – informoval starostov, že na najbližšom rokovaní Komisie výstavby
a dopravy budú o tejto dani rokovať – budú to mať v programe, preto koho to zaujíma
pozval na rokovanie.
Kompetencie. Reagoval na kolegu p. Ihnáta a súhlasí s jeho názorom, aby sa začali už
o nich baviť, pretože súčasne nastavené procesy ohľadne kompetencií sú choro
nastavené a jedinou cestou je ich vrátenie do úrovne mestských častí samozrejme aj
s financiami. Preto ho zaujíma, kedy bude otvorený štatút?
Parkovanie a osadzovanie dopravných značiek. V MČ Staré Mesto je veľa uzavretých
dvorov, kde by stačilo umiestniť dopravnú značku zvislú „Zákaz vjazdu“ všetkým
motorovým vozidlám s výnimkou dopravnej obsluhy. Informoval sa o tom na
dispečingu a od zodpovedných ľudí z magistrátu, že to nie je celkom správne a nedá sa
to. Argumentoval im, že na Terase tomu tak je – sú tam také značky, tak odpoveď bola,
že je to historicky dané, atď. Preto poznamenal, že bol by rád, keby sa historické
anomálie dali do poriadku a v tejto veci požiadal všetkých starostov, aby si svoju MČ
prezreli, či majú tieto značky osadené a dodal, že aj na komisii dopravy prijali
uznesenia, aby poverili vedenie mesta, aby túto situáciu preverilo, pretože podľa jeho
názoru by mali aj ďalej značky osadiť kde je to potrebné – kde to chcú starostovia,
alebo potom nech sa zdemontujú osadené, ktoré sú pravdepodobne nezákonne tam dané.
Verejné osvetlenie – súhlasí, že sa musia touto témou zaoberať, ale pri tvorbe rozpočtu
na budúci rok nesmú zabudnúť na prechody pre chodcov, lebo sú zahalené v tme.
Deratizácia – opýtal sa, v akom je to stave? Má pocit, že je to zanedbané – potkany
pobehujú.
Holuby – vedia mu kolegovia v tejto veci poradiť? Majú s nimi v MČ dosť zásadný
problém.
p. Krcho, starosta MČ Košická Nová Ves: Informoval, že primátor mesta Košice 28.3.2019
vyhlásil mimoriadnu situáciu týkajúcu sa Košickej Novej Vsi a Vyšné Opátske, ale týka
sa to celého mesta. Dodal, že nevie a nemá spätnú väzbu z magistrátu, ako a kedy to
chcú riešiť? Prešli už dva týždne. Občania sa domáhajú informácií, lebo cesty
sú blokované – sú obmedzení. Bude magistrát informovať v akom stave a v akom
horizonte chce situáciu riešiť? Ako dlho bude mimoriadna situácia?
Rómska problematika – upriamil pozornosť, že v MČ sú dve sociálne bytovky, kde sú
ubytovaní Rómovia, ktoré prešli z Luníka IX. Poznamenal, že to tam funguje – ide o tri
brány a trojposchodové budovy, v ktorých sa poriadok a čistota udržuje, lebo tam sú
mesačné nájomné zmluvy. Je tu dôkaz, že sú schopní sa o svoje prostredie starať. O dva
týždne budú otvárať tam aj detské ihrisko a zapájajú sa aj do brigád, že chcú si vypratať
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svoje okolie, ktoré je dôsledkom staršej doby. Dodal, že tam kde sa to chce a je záujem
to riešiť, tak riešiť sa to dá.
Verejné osvetlenie – správca dopravný podnik. Uviedol, že na ceste I/19 – výpadovka
z Košíc na Michalovce – je zhruba 10 takých stĺpov, ktoré sú na spadnutie.
p. Petrík, starosta MČ Košice – Šaca: Mestská polícia – aj v jeho MČ hliadky MP fungujú len
cez deň a vtedy, keď je to najviac potrebné, t.j. večer a v noci, hliadka – služby nie sú.
O tejto záležitosti hovoril aj s veliteľom stanice Šaca a aj s vedením MP. Navrhol, aby
na spoločnom stretnutí, ktoré sa zúčastnia zástupcovia mestskej polície a aj vedenia
mesta, aby sa pokúsili spoločne zefektívniť činnosť MP v jednotlivých mestských
častiach.
Rómske obyvateľstvo – v rámci Košíc je po Luník IX MČ Šaca známa, že má najviac
rómskeho obyvateľstva a nie je možné ich všetkých hádzať do jedného vreca, pretože
ako medzi nami, tak aj medzi nimi sú sociálne rozdiely a tiež majú lepších a horších.
Samozrejme problém je s tými, ktorí žijú pod hranicou chudoby. Netreba ich nechať na
pospas osudu, lebo sú to živé tvory a potrebujú prežiť a žiť a ak ich necháme tak, budú
to robiť tak, ako to najlepšie vedia, čo sa samozrejme zle odráža v rámci života v meste.
Myslí si, že je tu možnosť koncepčne riešiť ten problém, ale nie ich presúvať z miesta
na miesto, lebo oni vedia, že sa môžu spoľahnúť len samy na seba, nakoľko opora
z mesta nie je. Netreba sa potom čudovať, že ako žijú.
Verejné osvetlenie – pri výberovom konaní je potrebné myslieť aj na malé MČ, aby
mesto myslelo na nich, aby firma, ktorá bude zabezpečovať rekonštrukciu, resp. údržbu
verejného osvetlenia, aby bola vysúťažená tam, kde premáva MHD – dodal, že v MČ
Šaca je toto osvetlenie v strašne devastovanom stave. MČ dala urobiť audit a výsledok
je taký, že si nemôžu to zabezpečiť a najväčší podiel investícií je práve na tom
osvetlení, kde premáva MHD.
p. Šaňa, starosta MČ Košice – Luník IX: Nelegálne osady – ide o citlivú tému a požiadal
kolegov, aby dávali pozor, že hlavne mimovládne organizácie toto sledujú. Prípad,
o ktorom hovoril starosta p. Ihnát, že Rómovia dobrovoľne z príbytkov odišli povie, že
ak to on tvrdí, ale vie, že jedna mimovládna organizácia to chce vyšetriť. Treba dávať
pozor, lebo obydlia sú zakotvené v Ústave Slovenskej republiky – je tam
nedotknuteľnosť obydlia. Z histórie je známy prípad, kedy mesto dalo vypratať pri
Teplárni osady s bagrami a mesto už čelí tomuto problému – bolo podané oznámenie.
Poznamenal, že treba hľadať riešenie a poznamenal, že na Luníku IX už štvrtý rok riešia
problém s odpadom na Podjavorinskej, kde sa odpad hromadil 7 rokov a našiel riešenie,
na ktorom sa dohodol aj s mestom – bolo to vypratané a prešiel odvtedy rok a nenájdete
tam žiadny odpad. Bol tam nasadený kamerový systém. Riešenia sú, pracuje na nich
a bude rád, keď sa spolu spoja aj s mestom Košice a nájdu riešenie pre túto situáciu.
p. Ihnát, starosta MČ Košice – Sídl. Ťahanovce: Reagoval na starostku p. Kovačevičovú
a starostu p. Šaňu. Uviedol, že to bol on, ktorý podal podnet na životné prostredie a na
základe tohto podnetu prišlo rozhodnutie a začali sa diať veci – mesto to vypratalo
a Marcel tam dal kamery.
Čo sa týka rozhodnutia na Majetkári – tam je rozhodnutie na vypratanie odpadu celej
lokality a je platné dva roky a mesto je povinné do 30.6.2019 vypratať túto lokalitu od
odpadu.
Vlastníci nehnuteľnosti, ak sa bavia o obydlí a jeho ochrane, atď. – vlastník
nehnuteľnosti zavolal Rómom sám, že musia ísť preč, že táto budova sa bude búrať –
asanovať. Je to rozhodnutie vlastníka.
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Podáva návrh do Sociálnej a bytovej komisie, aby p. primátor dal tri nehnuteľnosti –
pridelil ich legálne novým osadníkom, ktoré mestská polícia stráži teraz, aby tam nešli.
Sú to zemlianky. A primátor mal urobiť jednu vec – dať stavebnému úradu podnet
a riešiť to, či ide o ohrozenie života a zdravia obyvateľov alebo nie. Toto nevykonal
nikto. Právo je jedno a to právo je točené. Jedná sa o ohrozenie života a zdravia –
stavebný úrad mal dostať pokyn, aby vec preveril a povedal, či je alebo nie je možné
obývať tieto zemlianky. Poznamenal, že žiaľ, systém tu nefunguje – mesta a štátu. Je to
zakliaty kruh!
p. Šimková, starostka MČ Košice – Myslava: Poznamenala, že ak si uvedomujú všetci, tak
naozaj Rada starostov je jeden diskusný klub, ktorý nikam nevedie. Body programu
dnešného rokovania prerokovali, ale dôležité veci, ktoré týkajú celého mesta a ich
najdôležitejšie problémy riešia v bode Rôzne bez akéhokoľvek výstupu. Hovorili
o štatúte, mestskej polícii, dani za rozvoj, verejné osvetlenie, rómska otázka,
mimoriadna situácia – navrhla, aby tieto body boli samostatne riešené na nasledujúcej
Rade starostov, ako samostatné body. Tiež, aby požiadali vedenie mesta, aby na
rokovanie dalo kompetentných zástupcov - zodpovedných, ktorí sa budú vyjadrovať
k jednotlivým otázkam zo strany starostov, aby aj vedenie mesta cítilo zodpovednosť za
tieto problémy.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Súhlasí s tým. Treba si schváliť termín, napr. každý mesiac
napr. každý druhý utorok v mesiaci, aby sa vedeli dopredu pripraviť. A aj odborné
zložky magistrátu si budú vedieť pripraviť minimálne komentáre. Ale to isté musia mať
aj oni, lebo napr. taký štatút a jeho otvorenie – musia si stanoviť termíny a čo chcú
dosiahnuť. Musia za každú jednu mestskú časť pripraviť čo chce zmeniť a samozrejme
nastaviť k tomu aj financie, ale potom aj elektronické veci. Štatút je trošku dlhší proces,
ale poďme do toho, poďme to korigovať, ale nebude to na pol roka.
p. Lörinc, starosta MČ Košice – Sídl. KVP: Podporil predrečníčku p. Šimkovú, aby ňou
spomínané body boli do najbližšej Rady starostov zapracované, a aby boli
k jednotlivým bodom pozvané referáty a oddelenia a tak isto, aby tu sedel niekto
z vedenia mesta. Navrhol doplniť ešte ďalšie body – verejnoprospešní pracovníci. MČ
má zatiaľ iba dvoch VPP pracovníkov a má pritom vo svojej správe kompetenciu čistoty
– nedá sa to s takým počtom.
Ďalej zaradiť ďalšiu tému súvisiacu s odpadom – Kosit je náchylný ísť do projektu
polopodzemných kontajnerov. Bavili sa, že budú riešiť separovaný zber a od januára
prebehli so starostami veľkých MČ tri stretnutia a od vtedy nič. Podľa informácií, ktoré
má, mesto tvrdí, že Kosit nedalo analýzu a Kosit tvrdí, že od volieb sa nevie dostať
k vedeniu mesta na stretnutie.
Ďalej zaradiť tému ohľadne zimnej údržby – je apríl a zatiaľ nevidel správu, koľko
mesto stála zimná údržba? Čo bolo zle a čo dobré? A akú majú spätnú väzbu
starostovia?
Ďalšia téma parkovanie – ide návrh na zmenu VZN o dočasnom parkovaní
na zasadnutie MZ. Uviedol, že v jeho MČ je ambícia riešiť parkovanie vo vlastnej réžií,
ale určite by nebolo dobré, aby 22 MČ malo 22 rôznych systémov parkovania. Ale
musia sa baviť o tom, ako chcú riešiť parkovanie minimálne na veľkých sídliskách
a ako v malých mestských častiach.
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p. Exner, starosta MČ Košice – Lorinčík: Chce hlasovať o tom, aby na budúcom rokovaní RS
bol prítomný niekto z vedenia mesta a aby tieto body boli pripravované, ako body
rokovania a tiež, aby k týmto bodom boli pozvaní ľudia – odborníci, ako zodpovední.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Budú zavolaní.
p. Krcho, starosta MČ Košická Nová Ves: Opýtal sa, či uznesením vedia zaviazať primátora
mesta, aby zabezpečil na každú Radu starostov minimálne jedného svojho zástupcu?
p. Nigut, predseda Rady starostov: Nevedia zaviazať, ale skôr tak, že si stanovia termíny
a budú vyžadovať, aby na tie z magistrátu niekto chodil. Predniesol návrh na uznesenie:
Rada starostov v Košiciach súhlasí so zvolávaním rokovaní RS spravidla v 1. utorok
v mesiaci s pozývaním zástupcov Magistrátu mesta Košice.
Hlasovanie č. 6 -

za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Nigut, predseda Rady starostov: Skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.
p. Petrík, starosta MČ Košice – Šaca: Navrhol, že pri otvorení Štatútu mesta Košice by bolo
vhodné posilniť aj štatút Rady starostov aj vo vzťahu k mestskému zastupiteľstvu, a aby
aj zo strany vedenia mesta museli byť braní vážnejšie. Stretáva sa s takým názorom,
s ktorým aj on súhlasí, že starostovia MČ by mali byť automaticky členmi mestského
zastupiteľstva, lebo v súčasnosti sa tu iba vyrozprávajú do pomyslenej bútľavej vŕby.
Preto legislatívne je potrebné v rámci štatútu navrhnúť, aby Rada starostov mala aj
vážnosť.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Toto je potrebné do Rady starostov pripraviť.
p. Krištof, starosta MČ Košice – Barca: Z histórie si spomína na obdobie, kedy všetci
starostovia mestských častí boli súčasťou Mestskej rady v Košiciach, tzn. polovicu
členov mestskej rady tvorili starostovia a druhá polovica bola zložená z poslancov
mestského zastupiteľstva a vedel sa stále prijať konsenzus, t.j. odporúčanie pre mestské
zastupiteľstvo. Je to na zváženie taktiež ako alternatívna ďalšia otázka, nakoľko mesto
Košice je dvojzložková sústava samosprávy, niekedy je problém hlasovať za materiál
mesta, ktorý je v protichode s tým, čo potrebuje mestská časť, preto je skôr zato, aby
starostovia boli členmi mestskej rady, ktorá vie skôr vykryštalizovať situáciu lepšie
v užšom kruhu a vie dať stanovisko pre mestské zastupiteľstvo.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Ukončil bod.
---
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Záver rokovania
Predseda Rady starostov v Košiciach Ján Nigut ukončil 3. rokovanie Rady starostov
v Košiciach a poďakoval sa prítomným starostom za ich účasť.

Ing. Ján Nigut
predseda Rady starostov

Zápisnica vyhotovená dňa 09.05.2019
Zapisovateľka: Blanka Lukáčová

Overovatelia zápisnice:
Ing. Iveta Šimková ................................................................ podpísala dňa: 14.05.2019
JUDr. Jaroslav Hlinka .............................….......................... podpísal dňa: 14.05.2019
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