Rada starostov v Košiciach
Zápisnica
z 2. rokovania Rady starostov v Košiciach zo dňa 29. januára 2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Úvod rokovania
p. Nigut, predseda Rady starostov: V úvode rokovania bolo prítomných 20 starostov a Rada
starostov bola uznášania schopná. Privítal pána primátora, riaditeľa magistrátu
a pracovníkov magistrátu i zástupcov firmy Kosit, aby mohli vyhodnotiť možnože za
dva týždne čo bolo alebo nebolo dobré v rámci zimnej údržby.
V pozvánke stálo, aby sa venovali materiálom mestskej rady, čiže programom na
najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva. Požiadal starostov o ich pripomienky,
resp. návrhy ku pozvánke.
p. Šimková, starostka MČ Košice – Myslava: Poďakovala za slovo a uviedla, že včera
rozposlala e-mail všetkým starostom, kde ich informovala o možnosti doplnenie bodu
s názvom: Poplatok za rozvoj. Požiadala predsedu RS, aby o tom mohli diskutovať po
prerokovaní rozpočtu mesta Košice.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Avizovali, že by otvorili aj štatút. Opýtal sa starostov, či
dnes chcú prijímať závery? Zhodli sa, že dnes sa nebudú štatútu venovať.
O téme parkovanie v meste budú diskutovať po prerokovaní zimnej údržby. Dal
hlasovať o programe ako o celku aj s navrhnutými bodmi.
Hlasovanie č. 1 -

za: 20, proti: 0, zdržali sa: 0

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

Monika Puzderová a Ing. Viktor Mikluš
---

Bod č. 0
Zimná údržba v meste Košice
p. Nigut, predseda Rady starostov: Otvoril tému ohľadne firmy Kosit. Rada starostov prijala
uznesenie týkajúce sa zimnej údržby. Avizoval mu starosta zo Sídliska Ťahanovce, že
tam boli nejaké problémy, preto mu dal slovo.
p. Ihnát, starosta MČ Košice – Sídl. Ťahanovce: Uviedol, že Kosit si vykonával svoje
povinnosti, tak ako má, ale problémy nastali od minulej Rady starostov v tom, že sa
prijali nejaké uznesenia a tie uznesenia sa mu zdali, ako keby boli v diskusnom krúžku.
A výstup z týchto uznesení nebol žiadny. Bavili sa o usmernení mesta Košice z hľadiska
zákona - čiže cestný zákon a tejto novely, ktorá bola smerovaná ku chodníkom priľahlým i hrebeňom. A k tomu nedostali starostovia a ani nikto usmernenie z mesta. A
bolo prijaté takéto uznesenie. Starostovia neboli vôbec upovedomení, čo majú konať
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alebo prečo takáto odpoveď nedošla. Čo sa týka obíjania slávnych modrých tabúľ po
všetkých sídliskách, že je to aj o šetrení financií, ale v prvom rade ide o život a zdravie
obyvateľov. Operatívny plán zimnej údržby starostovia aj pripomienkovali, boli na
stretnutí vo firme Kosite a aj ďalšie chodníky alebo komunikácie dopĺňali, ktoré sú
potrebné, ale jednoducho niekedy sa mu osobne prístup určitého brzdenia určitých vecí
nepáči. Chce, aby si uvedomili, ako aj vedenie mesta, že starostovia sú medzi
mlynskými kameňmi a sa melú - mesto, Kosit, starosta a občan očakáva službu. Chcel
vedieť, z akého dôvodu na tie uznesenia neprišla ani len elementárna odpoveď.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Skonštatoval, že Plán zimnej údržby je schválený.
Požiadal o stanovisko p. Cichanského.
p. Cichanský, vedúci referátu dopravy: Čo sa týka údržby chodníkov predpokladám, že
starosta p. Ihnát naráža na to, že v rámci predchádzajúcich období bol stanovený nejaký
rozsah - jednalo sa zhruba o 122 km chodníkov. V súvislosti s novelou zákona č. 135,
ktorá vstúpila do platnosti v 7. mesiaci minulého roku, mesto navýšilo tento rozhas
zhruba na 240 km a to z toho dôvodu, že celkový počet, ktorý je zhruba 350 km,
vzhľadom na nejakú efektivitu, na finančné prostriedky, a na to, aby ľudia mali
zabezpečený prístup k svojim nehnuteľnostiam, do zamestnania, na zastávky mestskej
hromadnej dopravy, bolo vytypovaných tých 240 km. Polemika, či je potrebné alebo nie
je potrebné zabezpečiť ďalšie kilometre, ktoré stoja ďalšie finančné prostriedky uviedol,
že postupovali a robili podľa najlepšieho vedomia tak, aby bol minimálny dopad na
obyvateľov, ale zároveň, aby to aj mesto vedelo finančne utiahnuť. Po rokovaniach,
ktoré prebehli v súlade s uznesením MZ, bol počet navýšený o ďalších 70 km chodíkov
a zostáva tu určitý počet, ktorý ešte v súčasnosti bol riešený ako pán starosta povedal boli osadzované tabuľky s nápisom: Chodník v zime neudržiavaný. Toto umožňuje aj
zákon č. 135 - ak obec nevie reálne zabezpečiť údržbu týchto chodníkov a primeraným
spôsobom to označí, je možné to riešiť aj takýmto spôsobom. Upozornil, že sa jedná
o také chodníky, ku ktorým vždy existuje nejaký iný prístup, napr. v tesnej blízkosti je
chodník, ktorý je udržiavaný alebo sú to chodníky, ktoré sú absolútne nepoužívané,
napr. zásadné vstupy do blokov a pod. Čo sa týka sťažnosti alebo dopytu pána starostu,
že chce nejaké usmernenie uviedol, že stále nie je jasné o aké usmernenie sa jedná.
Mesto Košice ešte minulého roku začiatkom zimnej sezóny dalo informáciu do médií,
akým spôsobom sa bude zabezpečovať zimná údržba, čo sa bude zabezpečovať
a informácie sú uvedené aj na stránke mesta Košice. Navyše v rámci 1. štábu zimnej
údržby, na ktorí boli pozvaní všetci - boli pozvané bytové družstvá, z ktorých prišli iba
dve, ale družstvá tak isto boli informovaní, čiže stále nie je jasné o aké ďalšie
usmernenie by sa malo ešte jednať.
p. Ihnát, starosta MČ Košice – Sídl. Ťahanovce: Dnes sme odmietli otvorenie Štatútu mesta,
čiže je veľmi prekvapený z tejto veci. A 2. stránka veci, lebo to otvorenie štatútu by sa
týkalo aj zimnej údržby. Čo sa týka tých družstiev uviedol, že sa tohto rokovania
zúčastnila pracovníčka BD1 a tá mu povedala, že o priľahlých chodníkoch a o
hrebeňoch nebolo a nepadlo na stretnutí ani slovo. Je členom predstavenstva tohto
družstva a musí povedať, že asi on vyvolá rokovania s mestom a jednoducho
usmernenie aby bolo. Požiadal, aby mu bolo jasne povedané, kto sa má starať o tie
priľahlé chodníky. Nič viac nechce počuť.
p. Hlinka, starosta MČ Košice – Juh: Uviedol, že tu ide o to, že na jeseň resp. koncom októbra
bola zverejnená informácia v lokálnych novinách, že o všetky chodníky vrátane tých
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prístupov ku obytným budovám - blokom, sa bude starať mesto Košice. Tak odznela
informácia a tak sa ľudia toho samozrejme držia, pretože to je pohodlnejšia cesta
k tomu, aby sme docielili nejaký výsledok z ich pohľadu. Prácu Kositu hodnotí veľmi
pozitívne v zmysle tom, že majú snahu komunikovať s mestskými časťami aj so mnou
ako so starostom. Pán Hrabovský ho volá a informuje - čo sa robí, prečo sa nerobí
a kedy sa bude robiť. Odovzdávajú im písomné podnety z kontrolnej činnosti našej
vlastnej - napr. na tie chodníky včera okolo obeda sme im odovzdali, čo všetko nie je
urobené, aby to urobili. Je pravdou, že nenastúpia tak, akoby niekto si očakával, že ak
začne snežiť a je dvojcentimetrová vrstva snehu, takže už by sa chodníky mali robiť. To
ľudia nechápu, pretože oni si vysvetľujú po svojom, že keď sa cesty pluhujú tak aj
chodníky sa majú. Osveta by sa mala znovu urobiť vo vzťahu k verejnosti, aby chápali
že je nejaká priorita. Myslí si, že Kosit to zvláda.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Dal slovo zástupcom spol. Kosit.
p. Christenko, generálny riaditeľ spol. Kosit: Uviedol genézu vo vzťahu k chodníkom.
Diskusia s odbornými útvarmi Magistrátu mesta Košice na tému - rozšírenie
zodpovednosti majiteľa alebo správcu pozemkov vo vzťahu ku komunikáciám sa začala
v máji minulého roku, kedy sme potrebovali nastaviť rozpočet alebo náš interný
rozpočet na zimnú údržbu vo vzťahu k tomu, koľko kilometrov komunikácií sa bude
robiť. Našimi vlastnými zariadeniami sme prešli všetky chodníky, zaznačili sme ich do
systému GPS a tie následne odkonzultovali s magistrátom a vznikol racionálny priemer
toho, čo je zmysluplné robiť a v tomto smere súhlasím s pánom Cichanským - prečo je
alebo nie je nutné čistiť povedzme dubiózne chodníky, ktoré vedú všetky jedným
smerom. Na túto zimnú údržbu sme sa pripravili hlavne z pohľadu zamestnancov
a z pohľadu manipulačnej techniky. Uviedol, že na zmene je zhruba 70 zamestnancov,
ktorí sa koncentrujú hlavne na schody, schodištia, podchody, autobusové zastávky
a potom je väčší počet mechanizmov na údržbu chodníkov.
Reagoval na pána starostu z Mestskej časti Juh a uviedol, že samozrejme platia priority
a v komunikácii s médiami sa snažia stále preukazovať z pohľadu Operačného plánu
zimnej údržby podpísaného medzi mestom Košice a spoločnosťou Kosit – prvý
prioritný stupeň sa týka hlavných cestných ťahov a trás MHD, v 2. rade sú bočné ulice
a komunikácie 2. a 3. kategórie. V 3. rade sa presúvajú na chodníky a vo finále a na
konci dňa ostávajú parkoviská. Samozrejme, v prípade toho sneženia, rozhodujú sa
individuálne a naozaj deň čo deň, aké mechanizmy nasadia, čo má prioritu, či Staré
Mesto, či periféria, ale závisí to od toho, kedy snežiť začne. Napr. včera, keď začalo
sneženie okolo 18.00 – prvotne išli do Starého Mesta, pretože to je vyprázdnené - ľudia
tam neparkujú sú doma a na perifériu sa presunuli až následne. Zase naopak, keď začne
snežiť behom dňa – periféria je prázdna, pretože väčšina ľudí sa nachádza v centre
mesta – najprv sa čistí periféria a do Starého Mesta idú až okolo 10.00 hod. Zhrnul, že
rýchlosť zimnej údržby je daná rovnicou, kde je jedna známa: počet zamestnancov
a počet mechanizmov, ktorých vedia do terénu nasadiť a neznáma je doba, kedy začne
sneženie, intenzita sneženia, teplotné podmienky. Snažia sa s kolegami byť v kontakte
so všetkými mestskými časťami, ktoré sú zapojené do toho program zimnej údržby
a naozaj hľadať optimálnu kombináciu priorít toho, kde pritlačia na pílu, kde zase môžu
v danú hodinu vypustiť, ale snažia sa všetky ich úlohy dotiahnuť.
Modré cedule, ktoré vznikli, tie boli výsledkom polročnej spoločnej spolupráce a to, či
to má alebo nemá opodstatnenie – to je na rozhodnutí ich zákazníka, lebo v tomto smere
sú výkonnou zložkou.
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p. Petrovčik, starosta MČ Košice – Staré Mesto: Skonštatoval, že dnes spolupráca na teraz je
dobrá, ohlas občanov našej mestskej časti je pozitívny. Jediný problém, ktorý ešte vidí
sú ruční čističi chodníkov, resp. personálne zabezpečenie na ručné odpratávanie snehu,
lebo pre jeho Mestskú časť Staré Mesto je práve tento problém, pretože u nich je
špecifikum v tom, že ulice sú úzke a je problematické s mechanizmami odpratávať sneh
pomedzi odparkované autá. Takže v tomto bude ďalej intenzívne tlačiť na firmu Kosit
a komunikovať, aby zabezpečili dostatok výkonov v rámci ručného čistenia.
p. Christenko, generálny riaditeľ spol. Kosit: Boli spomenuté tie hrebene a uviedol, že na
spoločnej tlačovej konferencii na problém hrebeňov spoločne viackrát upozornili a z ich
skúseností vedia, že niektoré témy treba pravidelne vracať späť tej verejnosti v podobe
komunikačných správ - tlačových vyhlásení, lebo nie vždy sa tá informácia dostane na
správnu adresu iba na základe jedného vyjadrenia.
Ako už na minulej Rady starostov spomínal - nie sú technicky schopní zabezpečiť
čistenie vstupov z pozemných komunikácií do bytoviek - tzv. hrebeňov. Ak bola taká
požiadavka zo strany nášho zákazníka, vedia to teoreticky koordinovať, ale až v budúcej
zimnej sezóne. Za svojich kolegov poznamenal, že týždenne prijímajú na zelenú linku
300 až 400 telefonátov od obyvateľov mestských častí, kde analyzujú, čo je dôvodom
týchto telefonátov, čo je predmetom sťažností - či treba niekde potiahnuť vývoz
komunálneho odpadu alebo triedeného zberu a musel povedať, že občania sa konkrétne
na tie hrebene nesťažujú, teda neevidujú nejaké veľké podnety. Samozrejme chápe, že
komunikácia medzi starostami a obyvateľmi je asi zrejme úplne iná ako u nich, ale za
spol. Kosit nevnímajú hrebene ako vypuklý problém.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Ukončil diskusiu k tejto téme. Poďakoval sa zástupcom
spol. Kosit za ich prítomnosť na rokovaní.
Predniesol návrh na uznesenie: Rada starostov v Košiciach berie na vedomie ústnu
správu o zimnej údržbe.
Hlasovanie č. 2 - za: 21, proti: 0, zdržali sa: 0
p. Nigut, predseda Rady starostov: Skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.
--Bod č. 1
Prerokované materiály Mestskej rady v Košiciach zo dňa 21.01.2019 zaradené
na zasadnutie MZ
Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na
vymedzenom území mesta Košice
p. Nigut, predseda Rady starostov: Otvoril diskusiu.
p. Ihnát, starosta MČ Košice – Sídl. Ťahanovce: Uviedol, že súhlasí s vecami čo sa týka
zníženia ceny parkovania, sobota a nedeľa zadarmo pre občana. Nakoľko je
vyštudovaný právnik uviedol, že je tu neodkladné opatrenie súdu, kde eventuálne chce
vedieť, v akom stave riešenia je odvolanie mesta voči tomuto neodkladnému opatreniu
súdu? Je si vedomý toho, že miestne príslušný súd nemal byť bratislavský, ale košický
súd. Uviedol, že toto neodkladné opatrenie je vykonateľné v zmysle platného práva
Slovenskej republiky. Opýtal sa vedenia mesta, v akom stave riešenia je odvolanie
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mesta voči tomuto neodkladnému opatreniu súdu? Z jeho hľadiska sa mu zdá, že
predbiehajú niečo, čo ešte len dobieha. Nechce, aby došli ku kauze ako Strelingstav.
Ďalej sa opýtal, že mestom sú, resp. boli podané žaloby – dostal, resp. vyjadril sa už súd
vôbec k niečomu? Aj keby chcel zahlasovať za toto VZN, lebo naozaj páčia sa mu
niektoré veci, ale ako už poznamenal, niečo tu predbiehajú. Zdôraznil, chce vedieť
portfólio celého stavu neodkladného opatrenia a či už došlo vyjadrenie k odvolaniu
mesta Košice?
p. Kovačevičová, starostka MČ Košice – Naj jazerom: Keďže dnes zaznela formácia
v médiách o nejakej exekúcii, opýtala sa, či vie vedenie mesta túto informáciu
vysvetliť?
p. Karabin, starosta MČ Košice – Pereš: Mal takú istú otázku, ako p. starostka Kovačevičová
a dodal, že jeho iba udivuje a prekvapuje, prečo sa o týchto veciach dozvedajú ako
starostovia a poslanci mesta z médií? Prečo sa o týchto veciach a takýchto závažných
skutočnostiach nedozvedajú od vedenia mesta? Veď predseda na čele tohto vedenia
mesta je primátor a nie aktivista? Prečo komunikuje s médiami? Prečo sa cez médiá
zasielajú rýchle odkazy? Nechápe to.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Dal slovo p. primátorovi.
p. Polaček, primátor mesta: Zareagoval na p. Karabina a opýtal sa, či chce robiť politiku alebo
praktické veci, pretože práve vedenie mesta v minulosti nedávalo poslancom žiadne
informácie. A ak čítali články s porozumením, tak sa tam dozvedeli, že mesto v čase,
keď sa novinári pýtali, žiadne oficiálne stanovisko nemalo. Dnes ráno magistrát prevzal
písomnosť o exekúcii, ktorú ešte nečítal pre pracovné povinnosti. Má ju na stole a zatiaľ
zadal právnemu oddeleniu vypracovať stanovisko. Uviedol, že za ten mesiac, čo je vo
funkcii sa snaží informovať ich priebežne - aktuálne každého, ako to je možné v čase.
A to, že niekomu záleží na tom, aby tieto informácie prenikli skôr, ako sa dostanú na
stôl mesta, tak to je len hra a tanec niekoho nad tým, aby to tak bolo. Lebo samozrejme
- túto exekúciu niekto podal - pravdepodobne súkromná spoločnosť a táto spoločnosť
má viac informácií. A súvisí to aj s tým, čo sa pýtal pán starosta Ihnát v rámci odvolania
- jednoducho samospráva v rámci bratislavského súdu ťahá za kratší povraz v rámci
informácií. Prítomným starostom podal fakty, že koncom októbra sa mesto Košice
odvolalo voči tomuto predbežnému opatreniu - voči tomu, že bratislavský súd nie je
príslušný. Niekoľkokrát to komunikoval verejne, že krajský súd vyhovel žiadosti mesta,
prijal uznesenie, že spis posiela do Košíc. 30 dní však tento spis stál na stole akéhosi
bratislavského úradníka. Na 30. deň bratislavský súd zobral späť svoje uznesenie
a rozhodol, že žiaden spis do Košíc nepôjde. Mesto ho tu čakalo niekoľko týždňov. Túto
informáciu získal po jeho nastúpení do funkcie - čiže niekedy okolo 15. decembra 2018
a túto informáciu podal a informoval médiá, ako je možné a aký bodrel je na
bratislavskom súde, a ako je možné, že niekto dokáže takto manipulovať so spisom a
takto zdržiavať svoje tance. Dodal, že v tejto chvíli je to na Krajskom súde Bratislava
a požiadal pána Takáča, aby uviedol bližšie informácie.
p. Takáč, referát právny a legislatívny: Upresnil informáciu týkajúcu sa, že kde to je. Uviedol,
že majú dôvodný názor, že je to stále na okresnom súde, keďže aj teraz bolo mestu
doručené vyjadrenie žalobcu – čiže EEI Bratislava. Skonštatoval, že ide o veľmi
neštandardnú situáciu, keď si uvedomia, že mesto podalo odvolanie 22. októbra 2018
a odvtedy súd pingponguje vzájomné vyjadrenia, že naše odvolanie poslal právnym
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zástupcom EEI, ktorí sa vyjadrili. Toto zase poslali nám. Vyjadrenie mesta poslali im.
Uviedol, že takýto vyjadrovací pingpong je veľmi neštandardný pri neodkladnom
opatrení - berme to tak, že voči tomu prvotnému návrhu na nariadenie neodkladného
opatrenia sa mesto vôbec nevyjadrilo, čiže súd vychádzal pri nariadení z informácií,
ktoré mal výlučne od EEI, ale už pri odvolaní sa v podstate ten čas dosť nasťahuje.
Samozrejme mesto bude opäť urgovať súd, ale opäť je to situácia, ktorá nenapomáha
právnej istote na úrovni mesta. Dodal, že predpokladajú, že krajský súd ho ešte vôbec
nemá na stole.
p. Polaček, primátor mesta: A na základe tejto právnej neistoty - naťahovania času, si EEI
uplatnilo akýsi exekučný titul z toho opatrenia, na ktoré sa mesto odvolalo. V tejto
chvíli nič neostáva, len voči exekúcii podať odvolanie. A snáď, keď mesto má
odvolanie v Bratislave, tak by mal súd v tejto veci rozhodnúť a potom sa môže baviť o
nejakom exekučnom titule. Opäť sa predbiehajú vecí, zamieňajú sa a považuje to za
účelové, kde právna neistota spôsobuje zbytočné napätie.
p. Balčík, starosta MČ Košice – Kavečany: Jeho názor je, že neodkladné opatrenie je typ
rozhodnutia, pri ktorom výnimočne vykonateľnosť predbieha právoplatnosť. Hoci to
neodkladné opatrenie nie je právoplatné, ale je vykonateľné, tzn., jeho názor je, že EEI,
pokiaľ má neodkladné opatrenie, ktoré je vykonateľné, ktoré zaväzuje účastníkov
konania - tzn. mesto Košice a EEI, aby niečo konali, resp. aby sa konania zdržali.
Z tohto pohľadu EEI má samozrejme právo obrátiť sa na výkon rozhodnutia, ktoré je
vykonateľné - čo aj urobilo. Čo sa týka tej exekúcie - exekútor samozrejme bude túto
exekúciu vykonávať - mesto má obranné prostriedky - námietky voči exekúcii, avšak zo
zákonných dôvodov exekútor podľa jeho názoru mestu vyhovieť nemôže. Novinách sa
dočítal o tom, že nejakých 30 tis. eur ako nepeňažné plnenie ide vymáhať od mesta?
p. Takáč, referát právny a legislatívny: Ešte nie.
p. Balčík, starosta MČ Košice – Kavečany: Ale v prípade, že ak uplatní nejakú finančnú
exekúciu, tak hoci o námietkach nebude rozhodnuté - sa podá odvolanie alebo opravný
prostriedok, tak exekútor určite bude zadržiavať peniaze na účte mesta Košice.
Nevykoná to, ale zadrží peniaze.
p. Takáč, referát právny a legislatívny: Pri nepeňažnom plnení tam mestu reálne hrozia nejaké
trovy exekúcie – odhadujú to podľa toho, čo je na tom liste od exekútora, že je to okolo
200 eur. Čo sa týka pokút – to nastupuje až potom, keď si mesto v zmysle uznesenia
alebo upovedomenia podľa exekútora nesplní povinnosť a tie pokuty ukladá exekútor.
Dodal, že k tomu zatiaľ vôbec nedošlo, čiže nie je ani dôvod nejakým spôsobom
blokovať účty mesta. Exekučný poriadok v tomto smere hovorí, že pokuty možno
ukladať stupňovito, maximálne však do úhrnnej sumy 30 tis. eur. Uviedol, že v rámci
ochranného konania, resp. uplatnenia opravných prostriedkov bude mesto namietať aj
to, čo bolo namietané v rámci odvolania, že je tu všeobecne záväzný právny predpis,
ktorý bol dokonca schválený pred nariadením neodkladného opatrenia – to je tiež veľmi
dôležité na margo toho, že čo bolo skôr – a v podstate jeho účinnosť nebola nejakým
spôsobom pozastavená a ani zrušená - to už vôbec nie. Čiže mesto bude namietať, že to
rozhodnutie tak, ako bolo koncipované za týchto právnych podmienok je prakticky
nevykonateľné. Skonštatoval, že o týchto námietkach bude rozhodovať exekučný súd,
ktorým je pre celé územie Slovenskej republike Exekučný súd Okresný súd Banská
Bystrica. Samozrejme mesto bude uplatňovať všetky opravné prostriedky.
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p. Karabin, starosta MČ Košice – Pereš: Uviedol, že nie je právnik. aby skúmal oprávnenosť –
neoprávnenosť, ale opýtal sa pána Takáča, keďže je odborník na komunálne právo, či
má vyššiu váhu predbežné opatrenie súdu ako všeobecne záväzné nariadenie, ktoré bolo
prijaté, resp. zmena v septembri? Lebo VZN je nižší právny predpis a predbežné
opatrenie vydal súd SR.
p. Takáč, referát právny a legislatívny: Samozrejme je to vec právneho názoru. V rámci
odvolania uviedli relatívne podrobnú argumentáciu, prečo sa nazdávajú, že v tomto
prípade je mesto odkázané postupovať v zmysle všeobecne záväzného nariadenia. Tento
názor bol konzultovaný aj s inými právnymi kanceláriami, resp. aj po iných linkách.
Samozrejme toto potvrdí vždy v konečnom dôsledku až súd, ktorý bude tento spor
rozhodovať. Uviedol, že vychádzajú z toho, že už mesto reálne začalo vykonávať a
prevzalo prevádzkovanie parkovacích miest - tá hranica už bola do určitej miery daná.
p. Polaček, primátor mesta: Doplnil, že nie je to len jeho osobný názor, že VZN má vyššiu
právnu silu, ako predbežné opatrenie súdu. Tento názor zdieľalo aj bývalé vedenie, lebo
takto sa odvolalo a zároveň tento názor zdieľa aj právna kancelária pani doktorky
Rajtákovej a zároveň tento právny názor zdieľa aj renomovaná advokátska kancelária
h&h Partners. Je fakt, že tieto stanoviská majú a z týchto partnerov nespochybnil tento
svoj názor, že by si bol neistý. Táto cesta sa zvolila a nie je priestor na to, aby teraz
kľučkovali - jednoducho sa rozhodli, že takto to je a zobrali to ako základ nášho
rozhodovania a to smerovanie sme si nastavili.
p. Lörinc, starosta MČ Košice – Sídl. KVP: Potvrdil slová p. primátora v tom, že všetci
právnici tzv. košických aktivistov, ktorými spolupracujú dlhé roky potvrdili tento
právny názor, že VZN je nad týmto predbežným opatrením.
p. Balčík, starosta MČ Košice – Kavečany: Dodal, že prebehlo zasadnutie Legislatívnoprávnej komisie, ktorá odporúča mestskému zastupiteľstvu, aby schválilo zmenu VZN.
Je pravda, že žiaden súd ani žiaden orgán nemôže zasahovať do normotvorby
samosprávy - v tomto prípade mesta Košice. Je pravda aj to, že ak by nedošlo k zmene
VZN teraz, tak by sme sa držali VZN, ktoré bolo prijaté v septembri 2018, ktoré bolo
schválené poslancami ešte v predchádzajúcom volebnom období. A to, či je VZN
nadriadené alebo právne silnejšie ako rozhodnutie súdu, jeho názor je taký, že
rozhodnutie súdu to je ako norma pre účastníkov konania, ktorú sú povinní rešpektovať,
ale nemení to nič na tom, tvorba resp. zmeny VZN sú plne v kompetencii mesta Košice.
p. Lörinc, starosta MČ Košice – Sídl. KVP: Téme EEI sa venuje od roku 2012, kedy to začalo
a vyslovil poďakovanie vedeniu mesta Košice a hlavne splnomocnencovi p. Burdigovi,
lebo za mesiac dokázali spraviť to, čo predchádzajúce vedenie nedokázalo spraviť za
roky. Uviedol, že ak niekto si myslí, že ten rozvod medzi EEI a mestom Košice bude
jednoduchý, tak nebude. Roky sa to ťahá, bude tu ešte veľa mediálnych článkov,
budeme aj my terčom kritiky, lebo vždy sa nájdu nejakí pochybovači, ktorí povedia, že
prečo takto, ale myslím, že by mali hľadieť na finálny cieľ. A finálny cieľ je, aby sa
rozvod spravil a aby sa táto téma ukončila, aby sa vedeli venovať dôležitejším
komunálnym témam, ako je parkovanie. Požiadal všetkých kolegov o kľud a rozvahu,
keď strelia nejaké novinové články alebo nové informácie, aby nepodliehali panike,
lebo to bude ešte dlhé a bolestivé a osobne je presvedčený, že smerujú k tomu, že túto
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situáciu konečne uzavriu. A zatiaľ čo spravilo vedenie mesta - tie papiere, ktoré išli,
lebo sa o to informoval, tak zatiaľ musí povedať, že za mesiac spravili kvantum práce.
p. Petrovčik, starosta MČ Košice – Staré Mesto: Rovnako poďakoval doterajším aktérom
rozhovorov a za vyjednávania so zástupcom firmy EEI, ale na druhej strane je každým
dňom viac skeptickejší, lebo má pocit, že zo strany EEI sa niekto tvári, že sa chce
dohodnúť, ale v podstate robí všetky kroky úplne naopak – je to schizofrenické
správanie. Poukázal na jeden fakt, ak v tejto veci bude príslušný súd rozhodovať, či
nebude prihliadať na jeden precedens z roku ´99, kedy niečo podobné bolo v meste
Trebišov – firma Lanos zažalovala mesto – bol tam problém s parkovaním a mesto
ťahalo za kratší koniec.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Myslí si, že mesto by si malo aspoň korigovať minimálne
VZN, ktoré má, keďže sa aj zaviazalo, že bude organizovať parkovanie v meste Košice,
čiže tieto ohlasy bude potrebné vo VZN urobiť. Preto by rád konštruktívne aj pristúpil
ku uzneseniu a samotnému hlasovaniu.
p. Petrovčik, starosta MČ Košice – Staré Mesto: Informoval prítomných starostov, že
rozposielal mailom pozmeňujúci návrh, ktorý na zastupiteľstve chce predniesť, preto ich
požiadal, že ak majú nejaké otázky, rád im odpovie.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Predniesol návrh na uznesenie: Rada starostov v Košiciach
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach prerokovať a schváliť predložený
Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
na vymedzenom území mesta Košice.
Dal o tom hlasovať.
Hlasovanie č. 3 -

za: 16, proti: 0, zdržali sa: 5

p. Nigut, predseda Rady starostov: Skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.
Návrh Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019
p. Nigut, predseda Rady starostov: Dal slovo primátorovi mesta.
p. Polaček, primátor mesta: Rozpočet, ktorý je predložený, vychádza z osnovy, ktorá tu bola
zaužívaná v minulosti. Po debate s pánom kontrolórom to asi nie je ideálna osnova vedeli by tie programy rozčleniť trošku modernejšie, čím chcel vyjadriť, že s názorom
hlavného kontrolóra súhlasí, ale nebol čas, aby prekopali úplne všetko a vychádzajú
z toho, čo majú. Neprechádzal úplne do detailu všetky kapitoly, ale informácie, ktoré sú
pre starostov podstatné a ktoré považujú za veľmi dôležité, sú samozrejme podielové
dane – príjmy, ktoré sú rozpočtované vo výške 108 mil. eur, čo predstavuje zvýšenie
okolo 9,7 %. Nárast pre mesto je v objeme 9,5 milióna eur v rámci podielových daní. Zo
sumy 108 mil. podielových daní navrhujú vyčleniť podiel pre mestské časti vo výške
11,1 mil. eur, čo je oproti roku 2018 viac ako 1,7 mil., čo predstavuje 18,1 %. Hovorí
o percentách preto, aby si uvedomili, že 9,7 je nárast podielových daní a mestským
častiam sa navrhuje zvýšenie o 18,1 %. Je to historicky obrovský krok vpred, pretože to
zvyšovanie v minulosti bolo dvoj, trop, štvorpercentné. Uvedomuje si, že náklady
mestským častiam narástli hlavne ohľadom zvyšovania miezd, ale aj z dôvodu iných
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vecí. Pri prepočte vychádzali z aktuálneho počtu obyvateľov mesta podľa údajov
Štatistického úradu k 31. decembru 2017, t.j. 239 tis. obyvateľov. Výsledkom je podiel
pre malé mestské časti vo výške 132 eur na obyvateľa a veľké mestské časti 32 eur na
obyvateľa. Z rôznych objektívnych dôvodov špecifické postavenie Mestská časť KVP 41 eur na osobu, Dargovských hrdinov - 33,80, Luník IX - 46 eur a Mestská časť Západ
- 30 eur na osobu. Daň za psa pre mestské časti navrhujú vo výške 108 tis. eur.
Rozdelenie dane navrhujú do výšky 50 % skutočného príjmu za psa.
Vo výdavkovej časti rozpočtu programu 7 sú zahrnuté aj účelové prostriedky na
verejnoprospešné služby a rozvojové projekty realizovateľné na území jednotlivých
mestských častí vo výške 710 tis. - z týchto prostriedkov je suma 410 tis. účelovo
viazaná tak, ako v minulosti - pre Mestskú časť Juh a Staré Mesto na financovanie
prevádzky objektov celomestského významu. Zostávajúca suma 300 tis. je niečo nové,
ako v minulosti poznali - budú realizované rozvojové aktivity na území mestských častí
na základe žiadosti zo strany MČ s ohľadom na stanovené priority. Uviedol, že cieľom
tejto zmeny je, že ako bývalý prednosta Mestskej časti Sever má skúsenosti, ako je to
časovo náročné, ak napr. chceli postaviť detské ihrisko - vybaviť všetky papiere, a preto
na tento rok navrhujú skúšobne trošku zmenu, a tá zmena by spočívala v tom, tu treba
dohodnúť pravidlá, ktoré sú otvorené, kde mestské časti predložia len jednoduchú
štúdiu čo chcú a kde to chcú. Súhlasil by s tým, aby práve Rada starostov bola tá, ktorá
povie, že z tých peňazí sa vyberie a pôjde do konkrétnej veci, aby sa nikto necítil
dotknutý, že niekto niečo dostal – nedostal. A 300 tis eur je v prvom momente práve na
to, čo súvisí s rozvojom mobiliáru v mestských častiach. Dodal, že tento návrh rozpočtu
je veľmi napätý - istým spôsobom ide z rezervného fondu 6,7 milióna eur a spomenul aj
iné premeny, ktoré môžu spôsobiť aj problém. Na druhej strane vývoj daní sa vyvíja
tak, že teoreticky by mesto malo skončiť na konci roka v lepšom čísle, ako 108 mil.,
a tým by chceli túto položku navyšovať a urobiť všetko preto, aby mobiliár v mestských
častiach naozaj začal žiť, aby ho dokázali sfunkčniť od momentu dohody do pol roka.
Čiže cieľ je proces urýchliť a byť efektívnejší. Samozrejme je to na starostoch, či si
zvolia tento model, alebo budú o tom rozhodovať nejakým spôsobom, ale myslí si, že
Rada starostov by mohla byť ten orgán, ktorý by povedal, že dnes MČ Nad jazerom a
zajtra Západ, pozajtra Lorinčík, aby sa cítili komfortne a nebolo to o tom, že ako
primátor má moc a sa rozhoduje sám. O toto nemá naozaj dôvod, aby to takto bolo.
Samozrejme uvedomuje si, že všetci starostovia nebudú spokojní, ale môže im sľúbiť,
že urobí všetko preto, že ak budú v mestských častiach problémy, tak mesto pomôže.
Veľkým problémom je aj zimná údržba, ktorá tu bola spomenutá a nesúhlasí s tým, že
Kosit je super firma. Vedenie mesta zaslalo žiadosti, že chce celý systém vidieť, pretože
kontrola, ktorá dnes funguje, funguje spôsobom – sadnúť do autá a ísť to pozrieť, ísť
k nim na dispečing – pozrieť sa na ich monitory - toto nepovažuje za efektívnu kontrolu.
Skonštatoval, že kontrola Kositu nefunguje v tomto meste. Tu potrebujú pridať a urobiť
preto všetko. To, že starostovia sú informovaní, čo sa robí - nerobí prostredníctvom
esemesiek je síce fajn, ale nie je spokojný, ako je zimná údržba robená, ale na druhej
strane oproti iným mestám, tak aj z Bratislavy hlásia, že Košice sú na tom omnoho,
omnoho lepšie - omnoho čistejšie. Tiež si musia povedať, kde je hodnota peňazí hodnota výdavkov oproti službe, ktorú chcú, teda kde je tá hodnota peňazí smerom
k tým chodníkom. V roku 2017 mesto minulo 1,5 milióna eur na zimnú údržbu.
Zámerne hovoril o roku 2017, v ktorom ešte neplatila chodníková novela. Rok 2017 1,5 milióna eur. Na rok 2019 v návrhu rozpočtu je suma rozpočtovaná na 3 mil. eur a už
dnes z oddelenia dopravy hlásia, že to stačiť nemusí. Odhad je niekde na úrovni 3,8 až 4
mil. eur. Preto si musia povedať, či sú ochotní akceptovať, že všetko čisté nebude a
povedať si, že na zimnú údržbu minú 3 mil. a urobia preto všetko, aby to bolo minuté
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efektívne a nebudú do toho dávať viac peňazí alebo si povedia, že chcú tip-top mesto,
teda ani štipku ľadu a aby tisíc ľudí makalo a mesto to ale bude stáť 5 - 6 mil. eur. Mali
by si stanoviť interval a hranice, čo je optimálne. A je jedno, či to bude robiť Kosit
alebo iná firma. Tiež sa mu nepáči, že len 70 ľudí je v teréne - je to málo. Môžu Kosit
požiadať o viac, ale mesto ich musí aj zaplatiť. Ceny reguluje Košický samosprávny
kraj. Uviedol, že sa robiť revízia regulácie zimnej údržby, lebo VÚC je regulačným
úradom a stanovuje, aké sú stropové ceny.
Je dôležité ku rozpočtu ešte povedať, že sa posilnili sociálne služby o cca 1,3 milióna
eur. Zvyšuje sa aj dávka na stravovanie z 33,66 centov na jedno euro pre všetkých, ktorí
majú dôchodok pod 400 eur. Veľkou výzvou boli platy učiteľov, kde ich museli navýšiť
- čo tvorí 5,5 milióna eur. Plus 1,5 mil. eur sú peniaze na obnovu škôl a ich prevádzku.
Ku doprave uviedol, že na údržbu ciest sa navrhuje dvojnásobok peňazí ako v minulom
období. Vtedy sa minulo cca 1,5 mil. eur teraz to budú 3 mil. eur. Tie cesty sa
nepostavia tú pred magistrátom, čiže aby to starostovia brali, ako pridanú hodnotu pre
každého z nich. Z magistrátu pôjde výzva, aby sa stanovili tie najhoršie úseky pre každú
mestskú časť.
Koncom marca mesto čaká výdavok vo výške 2,4 mil. eur za Kulturpark. Je to prvá
splátka. V budúcom roku to budú ďalšie cca 3 mil. Je dôležité si povedať, že v budúcom
období mesto čakajú aj splátky za požičané peniaze na cesty a na most Hlinkova - je to
rok 2020 a 2021 - cca 20 miliónov. Toto sú všetko dlhy, ktoré budú splácať.
V úvode tu bola otázka ohľadom daní - daň za rozvoj. Uviedol, že ak chcú zachovať
trend a získať do rozpočtu peniaze, nemajú inú cestu a to aj na mestskej rade ohlásil musia sa venovať celému daňovému systému. Jeho cieľom je, aby sa na septembrovom
mestskom zastupiteľstve zvýšili všetky dane a plus zaviedli aj novú daň za rozvoj.
Zároveň takto budú postupovať všetky krajské mestá – dohodli sa na stretnutí K8, že
v máji si dajú resumé, kde si povedia, či do toho idú a budú medzi sebou komunikovať
všetci spolu, aby obyvatelia to vnímali trošku z iného uhla. Ale ak dane nezvýšia,
rozpočet neutiahnu, lebo 7 mil. za pozemky z národnej diaľničnej sú jednorazovou
injekciou a v budúcom roku, ak chcú udržať výdaj na tejto úrovni a plus 10-percentné
ďalšie zvýšenie miezd, tak nemajú na výber, ako sa začať venovať aj tejto reforme. Na
druhej strane ak sa nemýli, v Košiciach je daň za garáž nižšia ako v Trenčíne.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Otvoril rozpravu.
p. Karabin, starosta MČ Košice – Pereš: Nesúhlasí s tým, že sa navýšili peniaze pre mestské
časti, či už pre malé alebo veľké mestské časti. Mal pred sebou prehľad tabuliek
rozpočtu mesta od roku 2013 do roku 2019, ktoré porovnal a uviedol, že za daň
z príjmov fyzických a právnických osôb v roku 2013 bol rozpočet mesta 60 mil. eur
a rozpočet mestských častí 8 mil. 235 tis. eur. Dnešný návrh rozpočtu mesta ráta
s príjmami fyzických osôb 108 mil. eur, ale pre všetky mestské časti je tu pripravených
11.069.000 eur. Ak tu hovoria o raste príjmov pre MČ, tak správne by mali dostať nie
11.069.000 eur, ale 14.824.000 eur. A dostávali ešte aj dotácie. Takže teraz z mestského
rozpočtu – z rozpočtu mestských častí suplovať veľký rozpočet, v ktorom dostanú všetci
- dostanú Kosit, učitelia na platoch školy, škôlky a pritom jeho mestská časť sa
nedostane ani na úroveň z minulého roka. Keď si zoberie dotáciu, ktorú dostal každý
z MČ, boli jasné pravidlá vopred dané pre všetkých – nie rovní a rovnejší, tak mal väčší
rozpočet na obyvateľa ako dnes. A dotácia 300 tis. eur pre 22 mestských častí je nič.
Dnes mesto nemá mínusové čiastky a napriek tomu idú MČ bez dotácie. Starostovia
pritom v tomto meste nechávajú čiastku vo výške 3,7 milióna eur. Druhá vec je a je to
chyba štatistiky, ale podľa evidencie má o 50 obyvateľov viac, ako by ich mal mať, ale
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Štatistický úrad ich eviduje menej, čo je ďalšia strata 5 tis. eur, ale s tým majú problém
starostovia všetkých mestských častí. Otvorene povedal, že za takto predložený
rozpočet nebude hlasovať a doporučil by ho upraviť - prepracovať tak, aby mestské
časti neboli ochudobňované o 3,7 milióna eur oproti roku 2013, lebo toľko im chýba.
p. Andrejčák, starosta MČ Košice – Dargovských hrdinov: Mal otázku na p. primátora
z praktického hľadiska, čo sa týka účelových dotácií, či by mali byť prioritne len na
mestský mobiliár alebo na nejaké veci spojené s ihriskami? Alebo ako je mesto
pripravené rámci účelových dotácií na to? Lebo nechce sa baviť, či je to dosť financií
alebo nie, ale zrejme skôr nie, ako áno, ale verí, že mesto v priebehu 1. úpravy rozpočtu
niečo mestským častiam navýši. Ale ak mestská časť napr. požiada o vybudovanie troch
svetelným bodov, na ktorý má projekt a rozpočet a požiada mesto, aby vybudovalo tieto
3 svetelné body, je to teoreticky možné? Osvetlenie je na mestských pozemkoch. Alebo
sa majú radšej zamerať vyslovene len na to, čo hovoril p. primátor – veci realizované
napr. cez Správu mestskej zelene?
p. Polaček, primátor mesta: Svetelné body sa týkajú Programu 6 – Bezpečnosť, kde ak sa
nemýli, nejakú rezervu oproti tým základným prevádzkovým nákladom tam práve
nechali na takéto veci. Čiže jedna vec je kapitola mestské časti, ale v rozpočte treba
hľadať aj ďalšie veci, ako napr. opravy ciest, chodníkov, atď. Jeho snahou bolo nastaviť
rozpočet tak, aby ľuďom dali viac.
p. Andrejčák, starosta MČ Košice – Dargovských hrdinov: Poďakoval za informáciu
a vyslovil, že kvituje nárast spomínaných položiek, čo sa týka rekonštrukcie
komunikácií - súvislé opravy chodníkov. Z pracovníkmi referátu dopravy si už prešiel
niektoré veci a zároveň sa poďakoval aj Rade starostov za akceptáciu aj vedeniu mesta
za ponechanie trošku toho iného režimu, čo sa týka podielových daní pre jeho mestskú
časť, že rovno 123 tis. eur z ich rozpočtu dávajú na splátky.
p. Petrík, starosta MČ Košice – Šaca: Ku debate ohľadne kvality zimnej údržby, ktorú
spomínal p. starosta zo Sídl. Ťahanovce sa nemiešal, pretože mesto, ako aj starostovia
mestských častí, lebo podľa jeho názoru, sa ináč vyjadruje ten, ktorý služby využíva
a ináč ten, ktorý tie služby zabezpečuje a hlavne financuje. Pán primátor hovoril ako
ten, kto s prostriedkami hospodári, a tí, ktorí užívajú samozrejme vyjadrujú
nespokojnosť, ale sa nepozerajú čo koľko stojí. Tým chcel povedať, že tak isto uvažuje
a zamýšľa sa, kde je tá miera, kedy už občan by naozaj mal byť spokojní s tým, čo sa
týka čistoty, resp. kvality zimnej údržby. Myslí si, že nikto zo starostov nerobí tak, že
občanom nechce pomôcť, ale musí sa s takou perinou prikryť, akú má. Za malé MČ
môže povedať, že tak, ako mesto tvorí rozpočet, tak aj starosta musí vyhádzať z financií
z takých, aké má. Dodal, že poriadna zima, zatiaľ za posledné roky v Košiciach nebola,
lebo ak chcú vidieť, ako vyzerá zima, treba sa pozrieť nikde inde. Zo strany primátora
bola spomenutá efektivita - že Kosit je málo kontrolovaný, tzn. že každého zaujíma
predovšetkým efektivita – t.j. vynaložené finančné prostriedky vzhľadom ku kvantite
a kvalite vykonanej práce. Uviedol, že v súčasnosti mesto platí v prepočte na určité
merné jednotky určitý objem peňazí a osobne si myslí, že mesto platí veľa. Môže to
v rámci návštevy p. primátora v jeho mestskej časti pripraviť a prichystať prepočet
zimnej údržby na kilometer komunikácii, meter štvorcový za kosenie, verejné
osvetlenie, atď. A už na minulej Rade starostov hovoril, že mesto má rezervy a treba ich
hľadať. A ako už spomenul, je ochotný ukázať hospodárenie v jeho mestskej časti, čo sa
týka financovania.
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p. Hlinka, starosta MČ Košice – Juh: Uviedol, že čo sa týka návrhu programového rozpočtu sú tu nové objektívne skutočnosti, ktoré treba vziať do úvahy a to je predovšetkým
zmenám zákona o odmeňovaní pri výkone prác vo verejnom záujme - zákon 553 z roku
2003 Zb., ktorý zaviedol pomerne dosť významné a vysoké zvýšenie platových taríf pre
zamestnancov. Sú povinní samozrejme to rešpektovať a vzhľadom na to, že Mestská
časť Juh je veľkou mestskou časťou a má istý počet zamestnancov, ktorých je viac ako
50 - týka sa ich aj povinnosť vyplácať príspevok na tuzemskú rekreáciu. A ak to
prepočítal na tých zamestnancov, ktorí majú trvalý pracovný pomer viac ako 2 roky,
vychádza mu čiastka 22.850 eur navyše. Keď prepočítavali tie nové platové tarify, tak
vyšiel mu nárast na bežné výdavky v oblasti miezd a odvodov o 148 tis. eur.
Skonštatoval, že to sú veľmi veľké sumy. Na druhej strane boli vždy nejaké tzv.
nedaňové vlastné príjmy - konkrétne napr. príjem z hazardných hier. Tieto licencie,
ktoré v minulosti na území Juhu dávali už teraz sú minulosťou, aj vzhľadom na
novelizáciu zákona o hazardných hrách, boli prijaté nové podmienky a v jeho MČ sa
takéto priestorové podmienky nenachádzali, čiže postupne v priebehu roku 2017 a 2018
títo poskytovatelia hazardných hier sa vysťahovali a odišli úplne z Košíc, resp. sa
etablovali v centre mesta. Ak tento príjem hazardu porovná, tak v roku 2008 to bol
príjem 271 tis. eur a v súčasnosti je nula a aj bude nula. To je ďalší výpadok. A aj tie
strediská s celomestskou pôsobnosťou, ako je napr. športovo-zábavný areál,
spoločensko-relaxačné centrum, jedáleň pre dôchodcov a podobne, si MČ už 5. rok
žiada navýšenie sumy pretože 210 tis., ktoré sú aj teraz plánované v tomto rozpočte
opisuje stav spred niekoľkých rokov dozadu, ale medzičasom každoročne išli hore napr.
minimálna mzda, teraz v tomto roku elektrika, plyn, vykurovanie zhruba o 5,6 - 5,7 %
no a tak isto sú to zamestnanci, ktorí na týchto strediskách pracujú, ktorým sme povinní
vyplatiť väčšiu výplatu. A teraz, ak to tak vezme, nedokáže z týchto peňazí poskladať
rozpočet, ktorý by zabezpečoval základné vitálne funkcie a zároveň aj
prevádzkyschopnosť týchto stredísk. Uvažoval, že pravdepodobne za tejto situácie si
bude musieť MČ zrejme zobrať nejaký úver od banky na prekrytie časového nesúladu
medzi príjmami a výdavkami, čo je síce riešenie, ale vo veci samej nie. Doplnil ešte, že
plus boli dávané MČ prostriedky zhruba 30 tis. až 80 tis. na veľkú mestskú časť - tzv.
účelové transfery na rozvoj. V minulom roku to bolo spolu 80 tis. Predminulý rok to
bolo 90 tis. pre veľkú mestskú časť - postupne boli uvoľňované na 3-krát. Teraz to
v rozpočte nie je, a ako to pán primátor spomínal, že je to zahrnuté možnože vo väčšom
podiele výnosu dane z príjmu fyzických osôb. Ale to je, ako keby z druhého vrecka
mestských častiam vzaté, pretože ak tieto prostriedky mali - aspoň tých 30 tis. úvodných
potvrdených, tak vedeli si v miestnom zastupiteľstve pripraviť všetko tak, aby niečo
z toho urobili. Teraz momentálne je to tak, že je to taká nejasná budúcnosť, môže sa
stať, že na niektorých sa neujde a vôbec - čo sa ujde a koľko sa ujde? Chcel informovať
o tom, že tá situácia je nevyhovujúca a za daného stavu určite nebude môcť podporiť
návrh rozpočtu, ako je dnes predložený pred Radu starostov.
p. Polaček, primátor mesta: V úvode zabudol ešte povedať, že z rozpočtu škrtli také veci, ako
je napr. NTC. 3 mil. eur. To sú veci, ktoré ich budú dobiehať. Škrtli výdavky EYOF
Košice 2021, tzn. škrtli sa aj veci, ktoré mali slúžiť všetkým. Požiadal starostov, aby
nebrali návrh rozpočtu ako úmysel, ale ak niekto tvrdil, že mesto je v dobrej finančnej
kondícii, tak nás balamutil. Dodal, že nemôže uvoľniť rezervný fond, lebo očakáva ešte
prúser v dopravnom podniku.
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p. Balčík, starosta MČ Košice – Kavečany: Ak si dobre pamätajú, Na Rade starostov 19.
decembra pani Kažimírová im hovorila o náraste podielových daní pri malých
mestských častiach zo 117,32 eur na 129,06 a hovorila tiež o zachovaní účelových
dotácií 45 tis. pre malé mestské časti a 65 tis. pre veľké mestské časti. Tie čísla boli
povedané na základe návrhu, resp. vychádzala z prípravy rozpočtu, ktorý pripravovalo
minulé vedenie. Pri takýchto číslach Mestská časť Kavečany dostala cez 212 tis. eur, ale
pri súčasnom navrhnutom rozpočte, kedy hovoria o náraste podielových daní dostane
172 tis., čo je o 40 tis. eur menej. Dal si námahu a prerátal navýšenie podielových daní
o 18,1 %, ako bolo povedané, tak v tabuľke má napísané že 172 tis. pri 1306
obyvateľov, ale keď ráta 18,1 zvýšenie zo 117 eur tak mu to vychádza nie na 172 ale na
180 tis. Neviem či on zlé počíta alebo zo strany magistrátu pri výpočtoch urobili chybu?
Ak hovoria o rozpočte MČ Kavečany a o sume 172 tis., tak musí povedať, že v roku
2017 MČ Kavečany mala príjem do rozpočtu z mesta 187 tis. čo je o 15 tis. viac a v
roku 2018 to bolo 221 tis. A aj z tohto porovnania je vidieť, že MČ ide dole a myslí si,
že sa to týka každej jednej MČ, ale pritom zo strany mesta sa deklaruje, že historicky
dáva viac, ako v predchádzajúcich rokoch. Samozrejme, že berie do úvahy aj to, že
minulý rok bol volebný rok, kedy mesto Košice dávalo väčšie účelové dotácie, ale keď
už porovná rok 2017, tak v tomto roku sa dostane pod sumu z roku 2017, čo je zvláštne.
p. Polaček, primátor mesta: Rozumie, ale musia si postaviť principiálnu otázku - chceme
vyriešiť nešťastné platové navýšenie a navýšiť bežné výdavky a čakať na to, či sa im
podarí nájsť ešte riešenie, aby sme navýšili presne tú kapitolu tých 300 tis. a odtiaľ by
následne riešili starostovia tie kapitálové veci? Skonštatoval, že p. starosta z Kavečian
spojil bežné výdavky a kapitálové. On si uvedomuje, že mesto dávalo na kapitálové
výdavky malým MČ 30 tis. a 80 tis. veľkým, ale v prvom rade musia sanovať chod
úradov miestnej samosprávy a musia urobiť všetko preto, aby starostovia mali bežné
výdavky. A dnes je úloha taká, aby mohli v januári a februári vyplatiť svojich ľudí.
Skonštatoval a uviedol, že je mu to veľmi ľúto - neskutočne ľúto, ale nevie s tým nič
urobiť. Preto hovoril aj o téme dane. Navrhol, aby sa na tom zhodli a treba to ľuďom
vysvetľovať, ale je pripravený, že pôjdu aj brutálne hore, ale nemá na výber, pretože
nechce, aby si brali úvery na bežné výdavky. Je za to, aby sa úvery brali na kapitál, na
rozvoj. Toto je problém a aj preto na K8 to intenzívne riešia, lebo aj vláda ukazuje
prstom, že sú neschopní a nevedia vyriešiť veci. Rozumie tlaku starostov, ale nastavme
si rozpočet prioritne, čo je dôležité. Uviedol, že dodatočné zdroje hľadať bude.
p. Kovačevičová, starostka MČ Košice – Naj jazerom: Uviedla, že ako už aj kolegovia
starostovia hovorili, chce aj ona poukázať na to, že súčasný model financovania
samosprávy z hľadiska vývoja budúcnosti je neudržateľný. Preto poprosila aj predsedu
Rady starostov, aby sa takto častejšie stretávali minimálne 1-krát do mesiaca
a komunikovali spolu či už o štatúte, o každej jednej mestské časti, pretože každá jedna
mestská časť má svoje vlastné špecifiká. A aj Mestská časť Nad jazerom má rekreačnú
lokalitu, do ktorej dávajú vlastné finančné prostriedky z vlastného rozpočtu. Aj rozloha
územia je úplne iná, ako inej mestskej časti - to množstvo komunikácií, zelene s ktorou
súvisí aj tá následná údržba. Majú cez 400 lavičiek a 200 košov, o ktoré sa treba starať,
atď. a z tých podielových daní nedokážu pokryť ani prevádzkové náklady miestneho
úradu, plus mzdy zamestnancov. Takže určite musia spolu častejšie komunikovať,
stretávať sa a hľadať riešenia, ako nájsť model správneho financovania mestských častí,
pretože my reálne dnes , ako starostovia, musíme vidieť každú jednu mestskú svoju časť
v horizonte piatich - desiatich rokov. čo v tej mestskej časti chcú urobiť, ale nedokážu
ten reálny rozvoj mestskej časti robiť. Či už kontajneroviská, detské ihriská,
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športoviská, osvetlenie - toto všetko dokáže mestská časť robiť, nepotrebuje k tomu
mesto, ale potrebuje k tomu len financie. Mesto Košice nie je predsa 23. mestskou
časťou, ale máme ich 22. A kde žijú tí obyvatelia? Tí Košičania? A keď tí budú
spokojní, tak vlastne sú to body aj pána primátora, teda vedeniu mesta.
Čo sa týka zimnej údržby uviedla, že v jej MČ to tak funguje, že majú duplicitne
urobený referát dispečingu, zimnej údržby, kontrolné mechanizmy, aby Kosit
kontrolovali – teda ich prácu. Dala si urobiť prepočet ak by to realizovala MČ - rôzne
varianty nacenili a ak by čistili všetky komunikácie bez „prídomoviek“ vyšli jej
horibilné sumy - niekde do dvoch miliónov a od 400 tis., ak by niečo mala realizovať
MČ, plus rôzne formy riziká a dopady ešte. Dokopy majú 759 hrebeňov a treba ešte
dopočítať ručnú prácu. A tak, ako to už dnes padlo, treba si uvedomiť, či pôjdu do
stopercentnej údržby z hľadiska budúcnosti, čo rádovo môžu byť milióny eur alebo tie
peniaze pretavia do rozvoja mesta a do rozvoja mestských častí.
p. Polaček, primátor mesta: Doplnil ešte informáciu, že 20. decembra, keď prvýkrát chytil
rozpočet do ruky mal jednu úlohu, aby našli vzorec, kde dokážu zohľadniť veľkosti,
počty lavičiek, aj veľkosť do počtu obyvateľov, atď., aby sa každý cítil komfortne –
možnože solidárny, ale zároveň čo najpresnejší. Naozaj uvažovali, že pripravia
kvalitatívnu zmenu celého financovania mestských častí - zmenu, aby bolo úplne jasné,
že táto položka je na cintorín, táto je na údržbu, na takú pomoc, na kapitál, ale prišli na
to, že to nie je možné urobiť do troch-štyroch týždňov. Dodal, že jeho cieľom je, aby sa
rozpočet sprehľadnil a zefektívnilo financovanie mestských častí.
p. Ténai, starosta MČ Košice – Sever: V prvom rade sa poďakoval, že je pripravený rozpočet
mesta, pretože nerád by chcel byť v provizórium s 90-timi zamestnancami, z ktorých je
viac ako 60 na opatrovateľskej službe a zariadení opatrovateľskej služby pri náraste
plate o 36 - 37 % a má jediné šťastie, že má peniaze v rezervnom fonde. Pokiaľ by
rozpočet prijatý nebol, môže to ťahať ešte 2 mesiace. Takže bude rád, ak prijmú nejaký
rozpočet, lebo aj nie celkom ideálny rozpočet je lepší, ako žiaden rozpočet. Dodnes totiž
presne nechápe, že síce sa analyzovali nejaké čísla za jednotlivé mestské časti aj
s výkonmi, ale bude za to, aby sa urobila presná analýza toho, ktorá mestská časť prečo
toľko dostáva, keď ľudia platia rovnaké dane. A toto sú otázky aj obyvateľom Mestskej
časti Sever, prečo dostávajú menej peňazí, ako niekto iný. Samozrejme bude trvať na
otvorení štatútu práve preto, aby sa zjednotili tieto veci, aby boli jednotné, aby každý
mal rovnakú štartovaciu čiaru aj rovnaké podmienky. Bol by rád, keby vedeli otvoriť aj
na Rade starostov systém financovania v rámci jednotlivých mestských častí z hľadiska
toho, aby nastavili nejaký jednotný finančný systém odmeňovania zamestnancov, tzn.
vedúci oddelení, prednosta, pretože starostovia sú nastavení podľa tabuliek zo štátu - je
tam povedané aké číslo a potom, aby nenastala situácia, že niekde niektorí majú také
platy, niekde až také platy a na základe toho urobiť aj presnú analýzu. Zhrnul, že jeho
stanovisko je, že tento rok podporí rozpočet, ale budúci rok, pokiaľ nebude urobená
presná analýza na základe čoho dostávajú podielové dane, bude veľmi zvažovať
podporu takto postaveného rozpočtu, lebo jemu už niekoľko rokov nie je jasné, ako sa
vypočítavajú tieto čísla.
p. Petrovčik, starosta MČ Košice – Staré Mesto: V jeho mestskej časti je základný problém,
že samozrejme prevádzkuje plaváreň, kde je vyše 33 zamestnancov a tam je dopad na
rozpočet - tá valorizácia - takmer 120 tis. eur a asi s tým nikto nerátal pri tvorbe
rozpočtu na meste, že tým zamestnancom na osobných nákladoch musí zo zákona
financie dať a nevidí spôsob, ako to má, ako starosta riešiť, či ďalších 120 tis. eur na
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úkor jeho občanov mestskej časti zobrať? Aká bola predstava navrhovateľa rozpočtu?
Preto samozrejme bude diskutovať o navýšení minimálne 100-tisícovej dotácii na
plaváreň, tzn. tých 200 tis., kde je zahrnuté aj Múzeum Vojtecha Löfflera, na ktoré je
čiastka 40 tis., tak tu bude požadovať navýšenie o 100 tis. Už na minulej Rade starostov
adresoval p. Kažimírovej otázky ohľadne samotného chodu úradu magistrátu, na osobné
náklady – mzdy a si všimol, že je tam 28-percentný nárast. Pri mestskej polícii pri
osobných nákladoch je 16-percentný nárast príjmu. A jeho otázka znie: prečo? A prečo
on má šetriť na ľuďoch mestskej časti? Lebo tu vyzerá, že na osobných nákladoch na
magistráte sa šetriť neide?!
p. Polaček, primátor mesta: Vysvetlil, že v rámci kapitoly Bezpečnosť a mestskej polície je
tam navýšenie približne 220 – 250 tis. eur a je to spôsobené zabezpečením podujatia
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, kde v rámci bezpečnostného projektu je mesto
povinné urobiť niektoré úlohy – sú to nadčasy, ktoré sa vyrátali, že budú musieť
policajti v rámci akcie stráviť. Na druhej strane som spustil rokovanie so SZHĽ a spojil
sa v tomto aj s primátorom Bratislavy p. Vallom s tým, že na nich tlačíme. Ich
vyjadrenie očakávajú do konca tohto týždňa a jedná sa o to, či sú ochotní aspoň
čiastočne preplatiť náklady. Nie je to len bezpečnosť, je to aj doprava, pretože bývalé
vedenie sa okrem iného zaviazalo, že počas tejto akcie bude doprava v meste zadarmo
pre tých, ktorí budú mať lístky. Predstavuje to náklady cca 50 tis. eur. A nehovorí
o tom, že mesto je tlačené Steel arénou, kde má 30-percentný podiel v rámci tohto
združenia a tí zasa plačú, že nie sú schopní zabezpečiť majstrovstvá sveta v takej
úrovni, aby bolo všetko fajn a ešte nás tlačia, aby mesto dalo peniaze. Nedostanú nič
s tým, že ak SZHĽ niečo prefinancuje, tak je ochotný časť z peňazí, ktoré by mesto od
nich dostalo na bezpečnosť, na policajtov, na dopravu, niečo pustiť na Steel arénu.
Čo sa týka programu mesta a výplat, je mu to veľmi ľúto, ale bývalé vedenie dohodlo
nielen 13., ale aj 14. plat zamestnancov magistrátu v kolektívnom vyjednávaní. V
auguste to bolo publikované a zmluva sa podpísala niekedy v auguste – septembri. Nič
iné mu neostáva, len to rešpektovať. Riaditeľ magistrátu bol poverený tým, aby
vyjednával, aby sa zrušil aspoň 14. plat. Nie je to fér voči starostom, voči ich
zamestnancom a súhlasí so starostom so Severu, ktorý naznačil, že pravidlá
a podmienky odmeňovania zamestnancov by sa mohli v budúcnosti ujednotiť.
p. Petrovčik, starosta MČ Košice – Staré Mesto: Apeloval na súčasné vedenie mesta, aby
odpovedalo na rôzne žiadosti písomne, lebo už jeho predchodca p. Grega ešte v júli
minulého roka adresoval bývalému riaditeľovi magistrátu žiadosť o navýšenie dotácie
na plaváreň a dodnes odpoveď nedostal. Verí tomu, že súčasné vedenie zmení
komunikáciu a tá nebude ako za predchádzajúceho vedenia - nulová. A ku tej žiadosti
uviedol, že v tom čase žiadala MČ Staré Mesto 300 tis., t.j. 250 tis. na plaváreň a 50 tis.
na Múzeum Vojtecha Löfflera. Dodal, že s ničím novým neprichádza, je to vyslovene
stará požiadavka. Informoval starostov, že z prostriedkov Mestskej časti Staré Mesto sa
financovalo v roku 2010 na plaváreň 65 271 až posledne v roku 2017 takmer 250 tis.
a v roku 2018 ešte viac. Nemieni každý rok sústavne ochudobňovať občanov Mestskej
časti Staré Mesto o tieto financie, ktoré patria im, pretože na plaváreň chodia plávať
obyvatelia všetkých mestských častí a myslí si, že dokonca možno aj obyvatelia
z košického kraja.
Ďalej uviedol, že miestny úrad MČ Staré mesto sídli v budove radnice, ktorej by sa
najradšej zbavil a odovzdal pánovi primátorovi kľúče a išiel do moderného priestoru,
lebo nepotrebuje sedieť v takej radnici z hľadiska ekonomiky, lebo z hľadiska
prezentácia a protokolu je nevhodné sa odsťahovať, ale keďže spomínaná radnica je
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majetkom mesta a o majetok sa treba starať, preto aj na to by požadoval minimálne
80 tis. na tento rok, pretože tam sa nemaľovalo 20 rokov. A to hovorí o základných
hygienických náteroch.
p. Hlinka, starosta MČ Košice – Juh: Aj MČ Juh žiadala 7. septembra písomne o zvýšenie
účelových finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na tento rok – z 210 tis., ktoré sa
opakujú už 6. rok bez ohľadu na to, že všetko išlo hore. Žiadali 250 tis., resp. aspoň
235 tis. A to isté som urobil aj v decembri už vo vzťahu k novému vedeniu mesta
písomne a nato som odpoveď zatiaľ nedostal. Odpoveď vlastne je, že to v návrhu
rozpočtu zmenené nie a je to znovu v tej istej sume – 210 tis. Sú tu také dôvody, ktoré
vzhľadom už na všetko to, čo bolo doteraz povedané, by mali byť akceptované a mali
by sa tie špecifiká Starého Mesta a Juhu nejakým spôsobom zohľadniť, pretože ináč sú
tie funkcie ohrozené a tie strediská v II. polroku môžu zavrieť, čo asi nikto z nich
nechce. A prihovára sa za to, aby ak nie teraz, ale pri najbližšej budúcej príležitosti sa
zamysleli nad tým, aby sa účelové finančné zdroje na strediská s celomestskou
pôsobnosťou hľadali a pridelili.
p. Čop, riaditeľ MMK: Zareagoval na poslednú požiadavku, čo sa týka stavebných úprav
a údržby budovy a potvrdil, že mu bola žiadosť doručená. Uviedol, že čiastka je
horibilná aj vzhľadom na aktuálne plánovaný rozpočet. Jeho stanovisko k tejto žiadosti
je, že dal ju posúdiť, ale na rovinu povedal, že v tomto okamihu sa môžu baviť len
o zásadných opravách a ostatné ďalšie veci sú na ďalšiu vzájomnú komunikáciu. Čo sa
týka požiadaviek celomestského významu, nakoľko sa rozpočet menil zo dňa na deň
v posledných týždňoch, tak stanovisko im nemohli dať, pretože do poslednej chvíle
nevedeli, aká bude finálna verzia, ale stále platí pri všetkých, museli by financie zobrať
len z inej položky.
p. Krcho, starosta MČ Košická Nová Ves: Je mu jasné, že financií nie je dosť, ale mal otázku
v rámci toho, že kde možno tie financie nájsť. V rámci výdajov má mesto splátku 14,5
milióna eur pre ministerstvo financií, kde bola v roku 2018 dotácia pre mesto Košice
a táto zmluva a výpomoc hovorí o tom, že splátka je splatná do konca roka 2019 v plnej
výške 14,5 milióna. Jeho otázka znie, či vedenie mesta Košice nevie vyrokovať
s ministerstvom financií, či táto splátka musí byť splatená jednorazovo, či nie je možné
čiastku rozdelil na 50 % v tomto rozpočtovom roku a následne potom, alebo v iných
pomeroch? Finančné operácie máme v schodku - nejakých 5,8 milióna eur, čiže by takto
mohli nájsť nejaké tie financie, ktoré nehovorí, že by nás nedobehli v nasledujúcich
rokoch, ale minimálne by nám pomohli preklenúť obdobie 2019 pri tvorbe rozpočtu.
p. Polaček, primátor mesta: Hovoríte správne 14 mil. eur síce mesto dostane, ale okamžite ich
musia vrátiť naspäť, čiže prídu – odídu. Ten transfer je daný a peniaze boli účelovo
požičané nato, aby preklenuli čas, kedy bude mestu z projektu vrátené to, čo namietalo
v rámci MET.
p. Kažimírová, zástupkyňa riaditeľa MMK: Mesto má rozpočtované vo finančných
výdavkových operáciách splátku úveru, ale zároveň máme rozpočtovaný kapitálový
príjem - transfer zo štátneho rozpočtu na krytie tejto splátky. Čiže očakávajú, že
ministerstvo dopravy doplatí nenávratný finančný príspevok, ktorý bol pôvodne
zazmluvnených zmluvou o poskytnutí NFP, pretože v tom čase, keď sa podpisovala
zmluva s ministerstvom dopravy, bola DPH zarátaná do zmluvy - bol to oprávnený
výdavok a mali by nám to doplatiť a z toho, by tú pôžičku mali vrátiť. Preto dodala, že
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mesto si nemôže ani dovoliť, že tie peniaze nevráti, lebo peniaze keď prídu, musia byť
použité na splátku. Pokiaľ neprídu, máme problém, pretože budú musieť riešiť to, že
pôžička je splatná do konca tohto roka a keď nebudú na to mať, tak vtedy budú musieť
riešiť s ministerstvom financií, že akým spôsobom - buď obložením splátky alebo si
bude musieť mesto zobrať komerčný úver z banky na splatenie tohto úveru. Čiže všetko
je ešte otvorené. Uviedla, že tieto zdroje nemajú uvoľnené, aby ich mohli použiť na
nejaký iný účel pokiaľ by sme tú pôžičku nesplatili v tomto roku.
p. Polaček, primátor mesta: Uviedol, že v marci musí mesto vrátiť 2,8 milióna eur za
Kulturpark. Minulý týždeň spustili proces cez ďalšiu právnu kanceláriu, ktoré hľadá
spôsob - a ten spôsob je reálny - je blízko k tomu, aby to, čo im v rámci korekcií NFP si
Európska komisia nárokuje znížili a možno aj úplne zrušili. A tu je možno ďalší zdroj,
ktorý by sa podarilo obhájiť. A pán starosta Krcho sa pýtal, či nenájdeme finančné
zdroje - tak ako spomenul, sú už spustené procesy, kde dokážu z tej pomyselnej diery
trochu svetla uvidieť.
Pán primátor pre svoje pracovné povinnosti musel rokovanie Rady starostov opustiť, na
záver všetkých poprosil a povedal, že bude rád, ak odporučia, aby rozpočet bol na
zastupiteľstve schválený a na druhej strane im dával záruku, že sa bude zúčastňovať
rokovaní Rady starostov, bude ich počúvať a dodatočné zdroje rozpočtovej zmeny
príjmu.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Poďakoval pánovi primátorovi za jeho účasť.
p. Balčík, starosta MČ Košice – Kavečany: Požiadal p. Kažimírovú, či je možné, aby prerátala
to percentuálne navýšenie 18,1, lebo podľa jeho názoru to je vyrátané zle – jemu to tak
na percentá nevychádza, lebo ak hovoria o tom, že náklady sa zvyšujú a idú sanovať
mestské časti, aby ich nejako udržali a keď sa dostane s rozpočtom na úroveň z roku
2015, je to podľa neho nesprávne.
p. Vrchota, starosta MČ Košice – Západ: Mestská časť Košice - Západ je na tom úplne
rovnako a podobne, ako hovoril pán starosta Hlinka z Juhu alebo pán starosta Ténai zo
Severu, tzn., že výdavky sa im zvýšili najmä u zamestnancov v súvislosti s tarifnými
platmi, v súvislosti s rekreačnými poukazmi a tak isto majú výpadok z hazardu. Mestská
časť je na tom úplne najhoršie, pretože dostáva na obyvateľa 30 eur, pričom ostatné
veľké mestské časti dostávajú 32 eur. Obyvatelia Mestskej časti Západ platia všetci
rovnaké dane, tak ako ostatní obyvatelia a dodnes nevidel ani ten vzorec na základe
čoho sa tieto koeficienty vypočítavajú. Bol by rád pre budúcnosť, keby ten proces
výpočtov alebo vzorec, o ktorom sa predtým balili, aby bol zverejnený, aby pravidlá
boli jasné, a aby to nebolo na čistej svojvôli napr. rozpočtového oddelenia mesta.
p. Lörinc, starosta MČ Košice – Sídl. KVP: Mal otázku na pani Kažimírovú, v akej celkovej
výške je rozpočtované odstupné pre zamestnancov? Čo sa týka reprefondu primátora,
pretože ak sa bavia o tom, že nie sú peniaze, tak 70 tis. sa mi vidí veľká suma. Plus
marketingové služby sú nacenené aj vzhľadom na majstrovstvá sveta, ale sú aj
v položke pri primátorovi a sú aj v položke pri marketingu mesta. Čiže, ak nemáme
peniaze na základné služby, nemohli by sme ušetriť nejaké peniaze na marketingu?
Lebo myslím si, že výsledky práce budú hovoriť viac, ako marketingové brožúrky.
A ešte jedna položka, na ktorej by videl spôsob ušetrenie - a to sú rozvojové projekty,
ktorú sú rozpočtované na úrovni 500 tis. eur - samozrejme nechce zastaviť rozvoj
mesta, ale ak sa pozrie na vývoj Slaneckej cesty, tak tam sa roky pripravuje
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dokumentácia a ešte stále nie sú na konci. Tam možno bude stačiť 300 tis. eur na tento
rok, lebo to jednoducho nestihnú pri tej celej byrokratickej záťaži a tým pádom tie
peniaze či už z reprefondu primátora alebo z odstupného alebo z prípravy projektov, by
vedeli použiť teraz pre mestské časti. A povie aj opak - ak bude príprava europrojektov
na takej úrovni, že budú na to potrebovať peniaze, tak myslí, že sú rozumní ľudia
a budú vedieť schváliť tou úpravu rozpočtu nejaké navýšenie tejto položky, ale zdá sa
mu, že rozpočtovaná suma vo výške 500 tis. eur je nereálna, lebo to nestihnú
z byrokratických dôvodov sprocesovať.
p. Ihnát, starosta MČ Košice – Sídl. Ťahanovce: Uviedol, že vždy je lepší rozpočet, ako
žiadny rozpočet - prikláňa sa ku kolegovi zo Severu. Určite nikto z nich nechce ísť
v provizóriu jednej dvanástiny. Požiadal predsedu Rady starostov, aby prijali uznesenie,
že pri zmenách rozpočtu, aj zaviazali vedenie mesta, aj p. primátora a aj pána riaditeľa,
aby sa pri zmenách rozpočtu na tie mestské časti myslelo. Nemôžu to nechať tak, že
potom niekedy áno. Rada starostov nemôže byť diskusný krúžok. Uznesenie musí
mesto zaväzovať ku niečomu.
p. Šimková, starostka MČ Košice – Myslava: Hovorila za starostov malých mestských častí,
že kompetencie majú, ale s plánovaným rozpočtom sa dostali roky dozadu, takže je to
zlé, naozaj.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Dal slovo hlavnému kontrolórovi mesta, aby povedal
stanovisko ku rozpočtu.
p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Ku výdavkom na mestské časti z minulého roku v prvom
rade ešte uviedol, že je potreba si uvedomiť, že výdavky boli jednak tie prostriedky,
ktoré išli z dane z príjmov fyzických osôb - tzn. príspevok mesta na podielových
daniach, jednak tam boli účelovo vyčlenené prostriedky a že z prebytku zo záverečného
účtu za rok 2017 dostali mestské časti ďalšie prostriedky. V rozpočte na tento rok sa
ešte nemôžu baviť o tom, ako bude vyzerať záverečný účet mesta. Pokiaľ sa dobre
pamätá, pani Kažimírová signalizovala okolo 1,8 milióna. Ale to je ďalšie riešenie.
Zdôrazniť jednu vec - každý schválený rozpočet je lepší, ako nijaký rozpočet, tzn. je
potrebné hľadať a nájsť konsenzus, aby mesto fungovalo s riadne schváleným
rozpočtom a v prvom rade zabezpečiť fungovanie mestských časti a mesta, zabezpečiť
základné potreby, ktoré musí samospráva riešiť - tzn. pokrytie bežných výdavkov
a potom sa baviť o ďalších výdavkoch. Na druhej strane zas musel povedať, že mali by
si všímať aj viacročný rozpočet a ocenil úsilie mesta alebo orgánov mesta, že hneď po
prvých dňoch už nastoľuje otázku riešenia viacročného rozpočtu z pohľadu naplnenia
príjmovej stránky rozpočtu. To sú tie kroky smerom ku zvýšeniu samofinancovania
v rámci miestnych daní a poplatkov a v rámci zavedenia nového poplatku – miestneho
poplatku za rozvoj. To sa premietne potom do rozpočtu mesta, ktorý bude orientačný
pre rok 2020 a 2021. Uviedol, že včera na stretnutí s pánom predsedom Rady starostov
sa pokúsil analyzovať a hľadať nejaké možnosti riešenia, aby sa zvýšil podiel
mestských častí, aby mestské časti dostali viacej predovšetkým na financovanie svojich
bežných výdavkov - identifikoval niekoľko možností. Sú to možnosti jednak
čiastočného zvýšenia v oblasti miestnych daní a tiež v oblasti ostatných poplatkov konkrétne nájomného, predovšetkým za pozemky, kde mesto dá sa povedať pomaly
aktualizuje ceny prenájmov a v niektorých prípadoch dokonca sa vyskytujú prípady, že
ani niektorí nájomcovia nám neplatia, bohužiaľ a sú to ľudia, ktorí sú známi v médiách.
Na druhej strane dá sa povedať, že tak ako naznačili niektorí starostovia, je možné
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identifikovať aj v tomto rozpočte niektoré zdroje, ktoré je možné prerozdeliť smerom ku
zvýšeniu príspevku mestským častiam a upozornil by na Program 7, Program 8 a
Program 10. Tam možno by sa dalo ešte nejakými drobnými úpravami a plus zvýšenie
príjmovej stránky alebo príjmovej zložky v rozpočte mesta dosiahnuť navýšenie
prostriedkov pre mestské časti niekde na úrovni od 500 do 800 tis. Toto z jeho pohľadu
je zatiaľ asi maximum v tohtoročnom rozpočte. Dal do pozornosti pánom starostom ešte
jednu vec - tak ako aj on poukazuje na efektívne hospodárenie v meste, je potrebné si
všímať efektívne hospodárenie v mestských častiach. Pre vašu informáciu - výdavky na
chod úradov mestských častí na jedného úradníka sú v priemere od 182 do 326 eur
ročne na obyvateľa mestskej časti. Čo sa týka výdavkov na služby obyvateľstvu v
jednotlivých mestských častiach sú na úrovni od 800 až do 1.100 eur na obyvateľa veľký rozptyl. Je to zaujímavá štatistika a dal do pozornosti stránku inštitútu finančnej
politiky ministerstva financií. Aj tu je to na zamyslenie, ale na druhej strane, ak je
možné a chcú pokročiť ďalej - je potrebné nastaviť zmeny počnúc rokom 2020
v rozpočte. Po druhé - vstúpiť do Štatútu mesta a stanoviť percentuálne podiely
mestských častí na jednotlivých miestnych daniach a na dani z príjmov fyzickej osoby,
tzn. tým spôsobom, ako je to bežné v iných mestách. A na druhej strane, tak ako
neustále opakuje – nestačí len, aby sa objavili v mestskom rozpočte – v programovom
rozpočte prvky participatívneho rozpočtu, napr. tie účelovo vyčlenené peniaze 300 tis.
pre mestské časti, ale jeho predstava je taká, aby mestské časti mali samostatný program
v programovom rozpočte, z ktorého bude jasné a zreteľne vidieť, aké výdavky idú
smerom na mestské časti a na aké podprogramy alebo položky, alebo ciele sa používajú.
p. Kovačevičová, starostka MČ Košice – Naj jazerom: Uviedla, že v mnohých návrhoch pána
kontrolóra súhlasí a veľmi rada v budúcnosti ho vtom podporí. Reagovala na dotazy
pána kolegu Lörinca, čo sa týka Slaneckej cesty, ktorá sa intenzívne rieši, a ktorú mesto
rieši intenzívne od roku 2016. Podľa jej názoru, ak by došlo k zníženiu sumy, ktorá je
v položke, môže dôjsť k celkovému ohrozeniu celého projektu, pretože finančné
prostriedky sú vyčlenené na to najdôležitejšie - vysporiadanie pozemkov. A pokiaľ tam
mesto nezatlačí poriadne na plyn, nezaradí turbo, tak celkovo celý projekt môže byť
ohrozený. Naozaj treba urobiť preto všetko, pretože tá situácia na Slaneckej ceste už
dnes je veľmi kritická - denne tam prejde 26 tis. motorových vozidiel a samozrejme
každoročne tam percentuálny nárast. Je to hlavná tepna Trebišov – Slanec a je to
komunikácia aj krajského významu a pokiaľ sa to nedorieši a nedotiahne do konca, tak
v roku 2026 hrozí absolútny kolaps dopravy. A keď je tu možnosť čerpať externé
finančné zdroje z IROP-u, kde sú samozrejme časové lehoty do konca roka 2020, tak
treba urobiť naozaj preto všetko, pretože ten projekt je reálne rozbehnutý a môže sa
ukončiť. Bola by veľmi rada a apelovala na mesto Košice, aby sa robilo preto všetko,
lebo ak sa toto nestihne a reálne budú tam nejaké prieťahy v rôznych konaniach, pretože
tie konania už sú tak rozpracované, myslí, že ešte výrubové konanie tam je potrebné
rozhodnutie a už je pred nimi len stavebné konanie a do toho procesu vysporadúvať
všetky pozemky, tak ten Čierny Peter nakoniec, ak sa toto všetko nepodarí a stálo to
nemalé finančné prostriedky, ktoré skončia v koši, tak ten Čierny Peter bude na meste
Košice, ktoré v budúcnosti bude musieť znášať všetky finančné zdroje a to sa rádovo
niekoľko 23 mil. eur, ktoré by muselo hradiť zo svojho rozpočtu. Preto je lepšie urobiť
preto všetko, aby sme boli úspešní v externých zdrojoch - cudzích zdrojoch
a dofinancovať to potom - je tam nejakých 5 % dofinancovanie.
p. Lörinc, starosta MČ Košice – Sídl. KVP: Zareagoval na predrečníčku pani starostu z Nad
jazera a ospravedlnil sa, že sa asi zle vyjadril, lebo nikto nezpochybňuje Slaneckú cestu,
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treba to urobiť, aj keď filozoficky dáva do pozornosti, že viac ciest ešte nikde na svete
nespravilo menej dopravy. Čiže čím viac ciest postavia a budú širšie, tým viac áut tam
budú mať. V predchádzajúcim príspevkom smeroval k tomu, že keď sa rozprával
s ľuďmi, ktorí robia IROP, z ktorého je financovaná Slovenská cesta, tak už 3 roky tam
je alokovaných - nevie to presne – 22 mil. eur a mesto Košice 3 roky nie je schopné
dostať sa do toho, že ide ju stavať. A tam narážal na to, že aj teraz idú alokovať
finančné prostriedky na nejaké projektové výzvy, ale všetci, ktorí prišli do styku s
IROP-om alebo s europrojektmi vedia, že byrokracia nepustí a bude to trvať. Aj keď si
alokujú aj 500 tis. na všetky projekty, ktoré chcú robiť, tak reálne sa stane, že keď
splníme polovicu, tak budú radi.
p. Exner, starosta MČ Košice – Lorinčík: Tiež je toho názoru, že nikto zo starostov by nebol
rád, ak by poslanci neschválili rozpočet. Rozpočet je gro. Starostovia dnes bojujú o také
menšie časti toho veľkého rozpočtu a každý bojuje za seba a chcú to najlepšie pre
svojich občanov, pretože my sme naozaj tí vojaci v prvej línii. A keďže chcú peňazí
viac, tak pán kontrolór to perfektne povedal čo sa týka otvorenia štatútu a aj toho, že by
sa to malo oveľa viac sprehľadniť, aby bolo jasnejšie načo idú finančné prostriedky.
Z praktického hľadiska sa opýtal na projekt, ktorý sa týkal jeho MČ – komunikácie,
ktorý sa už nenachádza v návrhu rozpočtu a v minulosti tam bol. Opýtal sa, či sa bude
pristupovať ku veciam, ktoré boli položkované v rozpočte nejakým vyrozumením
dotknutých mestských častí alebo tých subjektov, alebo to má ostať tak, že starostovia
sa majú pýtať? Má písomne oznámiť, že chce vedieť, prečo to tam už nie je, keď to
v minulosti bolo? Alebo sa budú viesť v tom nejaké konzultácie? Alebo je to tak, ak
dobre porozumel pána primátora, že si mestské časti majú vypracovať projekty a budú
žiadať na niektoré konkrétnosti, ktoré chcú vo svojich MČ, aby sa robili? Hovoril
o Programe 5 – Doprava.
p. Čop, riaditeľ MMK: Ak správne pochopil je to otázka na tú spojovaciu cestu. Uviedol fakty
- bola vyhlásená verejná súťaž, dostali sa tie podklady ku nemu a vzhľadom na to, ako
bola súťaž spravená a aké podmienky tam boli tak uviedol, že žiadny reálny manažér
takto vysúťaženú zákazku nemôže podpísať. Tá zákazka bola zle od začiatku pripravená
a výsledok je taký, že nie je to o tom, žeby to realizovať nechceli, ale nechcú to
realizovať za takýchto podmienok. Musí konštatovať, že mesto, ako hospodár
v posledných rokoch práve tieto stavebné zákazky riešilo veľmi nedôsledne, čo
spôsobovalo potom značné zvyšovanie nákladov – hovoril vo všeobecnosti, tzn. nedodržiavali sa termíny, zákazky neboli spravené v takej kvalite, ako boli zazmluvnené
a výsledok je taký, že okrem jedného prípadu - čo sa týka DÚHA, sme si nevedeli na
žiadne iné zákazky, ktoré boli takto sfušované - uplatniť zmluvné pokuty. Vyššie
spomínaná zákazka musela byť zastavená a bude musieť byť vypísaná nanovo, za
nových podmienok tak, aby mesto v prípade komplikácií nebolo na poškodenej strane.
p. Karabin, starosta MČ Košice – Pereš: Veľmi pozorne počúval hlavného kontrolóra o tom,
ako pristupovať k predaju majetku, kde visia peniaze, kde ich môže mesto nájsť – mesto
má strašne veľké rezervy, ktoré nevyužíva a nie je to chybou ani poslancov, ani
starostov. Kolega Lörinc rozprával, žeby trebalo šetriť aj na tom repre primátora.
Myslím si, že toto vedenie mesta by malo začať šetriť hlavne od seba. Dodal, že jemu
takto predložený rozpočet vyhovovať nebude a bude mu lepšie vyhovovať, ak nebude
žiadny a bude provizórium, lebo si myslí, že toto mesto by vtedy našlo nejakú silu
a možno vo februári - v marci a bude skladať nový riadny rozpočet, kde nájde tých
chýbajúcich 3,7 mil. eur, ktoré mesto dlhuje mestským častiam. Ak tento rozpočet
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schvália, žiadnu páku na toto mesto nebudú mať. A malé mestské časti, ktorých je
väčšina, sú ukrátené. Požiadal starostov, aby sa pokúsili tento rozpočet neschváliť – aby
toto vedenie prepracovalo predložený rozpočet. Nepovažujem návrh rozpočtu, ktorým
by sa mal riadiť za dobrý, lebo ide späť niekoľko rokov. Už za primátora p. Knapíka
boli dotácie a dotácie boli aj za primátora p. Rašiho. Kde sú dotácie dnes? Toto je
rozvoj mestských častí?
p. Brada, starosta MČ Košice – Poľov: Väčšina mestských častí má realizovaný Plán
hospodárskeho rozvoja mestskej časti, čiže do ktorých projektov, ktorým smerom sa má
pohnúť, čo potrebujú si dať spracovať - to sú napr. projektové dokumentácie, verejné
obstarávania a ešte nemajú istotu, že vôbec finančné prostriedky dostanú. To sú
vynaložené finančné prostriedky, ktoré teraz umŕtvia a dajú do šuflíka a otvoria to
v rámci kapitálových - budú to bežné. Otvorene povedal, že financie potrebujú všade detské ihriská, športoviská a možno poskytnúť pre obyvateľov aj iné z infraštruktúry.
A keď tak rozmýšľa, ktorým smerom sa vydať, čo má svojim poslancom povedať, kam
bude MČ smerovať? V rámci rozpočtu sa môžu spoľahnúť iba na bežné výdavky, ktoré
sú. Kapitálové sú teoreticky na vode – sú to neisté finančné zdroje, ktoré môžu, ale
nemusia dostať. Z tohto pohľadu to vidí ako riziko. Navrhol, aby sa určitá čiastka
finančných prostriedkov dala v rámci kapitálových ako dotácia pre mestské časti
a nechať balík pre nejaké spoločné projekty, aby každý starosta mestskej časti mohol
s niečím počítať a svoju energiu, ako aj miestnych poslancov a zamestnancov zamerať
smerom k niečomu, čo bude mať svoj konkrétny cieľ. A to ešte môže hroziť riziko, že
zo strany magistrátu bude pripomienka - toto je neekonomické, toto je zlé verejné
obstarávanie, atď. - vyhneme sa takýmto veciam pokiaľ môžeme. A každý jeden
starosta má plnú zodpovednosť za chod svojej mestskej časti a berú zodpovednosť za
použitie finančných prostriedkov v rámci rozpočtu. Ešte raz zopakoval, aby sa išlo
systémom - dať nejakú fixnú čiastku pre mestské časti a niečo môže ísť týmto štýlom,
že magistrát resp. pán primátor rozhodne, ktoré projekty v rámci ktorej mestskej časti
povolí.
p. Mikluš, starosta MČ Košice – Vyšné Opátske: Mal otázku ku Programu 3 - Životné
prostredie - položka 10. Uviedol, že sa tam znižuje čiastka 12 528 z minulého roka až na
11 501. Ide o zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu. Sú mestskou
časťou, ktorá má cez tisíc záhrad a sú tam umiestnené aj veľkokapacitné kontajnery
v počte 10. 6 kontajnerov 1100 litrových. Opýtal sa, či sa uskutočnilo nejaké rokovanie
s Kositom ohľadom úpravy cien smerom dole, že sa tá čiastka znížila? Jeho skúsenosti
z predchádzajúcich rokov sú také, že už minulý rok nedostali naviac žiaden kontajner,
hoci celoročne upratujú priestory okolo kontajnerov - nežiadajú o to ani mesto, ani
okresný úrad. Stačí im pokiaľ dostanú kontajner. Bude mať nejaký vplyv ponížená
čiastka na komfort? Môže ukázať možno už aj pár 1000 fotografií z týchto miest. Čiže
na základe čoho bola čiastka ponížená? Bolo to na základe toho, že nie sú finančné
prostriedky alebo, že sa zmení systém?
p. Kažimírová, zástupkyňa riaditeľa MMK: Na Kosit a zber odpadu je veľmi jednoduché
vysvetlenie. Uviedla, že nejde o zníženie výdavkov v roku 2019, ale v roku 2018 mesto
uhradilo Kositu 13 faktúr, pretože jednu faktúru prenášali ešte z roku 2017 do roku
2018, čiže reálne v tomto roku sú rozpočtované výdavky na podobnej úrovni, ako
v roku 2018 - 12 platieb. V roku 2017 teda museli odsunúť jednu splátku kvôli tomu, že
mesto muselo nechať povinný prebytok 3,5 milióna eur a teda si dohodlo s Kositom
odklad splátky jednej faktúry, ktorá bola splatná v decembri na január.
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p. Lörinc, starosta MČ Košice – Sídl. KVP: Položka na odstupné je rozpočtovaná vo výške
270 tis. eur a podľa jeho prepočtov si vie predstaviť, keby tam bola rozpočtovaná suma
170 tis., tak aj vlk je sýty a aj ovca ostane celá. Reprefond 70 tis. eur plus 20 tis. na
cestovné – nehovorí, že pán primátor má mať na cestovnom nulu, lebo musí ísť na
pracovnú cestu, ale keď zo 70 tis. to zmenia na 40, tak máme ďalších 30 tis. pre mestské
časti a rozvojové projekty ak znížia z 500 tis. na 400 tis., tak sa budú konať rozvojové
projekty, ktoré chcú a pritom budú mať ďalších 100 tis. Dodal, že nemá problém dať
návrh na zmenu rozpočtu priamo na zastupiteľstve, ale ak bude peniaze hľadať on
skryté, tak to bude pre magistrát horšie, ako keď ich bude hľadať pani Kažimírová. A už
teraz vychádza nejakých 250 tis. pre mestské časti, ktoré sa dajú získať na takýchto
položkách so zachovaním, že Magistrát mesta Košice má stále tie položky. A to
nehovorí o 410 zamestnancov na magistráte plus 22 mestských častí je prúser a dá sa
sekať ešte na magistráte, lebo 11,7 milióna ide na chod magistrátu. Je tu podľa jeho
názoru veľa ľudí, prezamestnanosť, nehospodárna budova, atď. Požiadal, aby bol
v tomto zo strany vedúcej ekonomického oddelenia usmernený, aby povedala svoj názor
alebo možno on nevie o nejakých faktoroch, o ktorý vie ona, že toto sa nedá, lebo by to
ochromilo činnosť mesta Košice, alebo mu povie: že áno, dali ste si tam trošku buffer.
p. Kažimírová, zástupkyňa riaditeľa MMK: Uviedla, že všetky výdavky, ktoré sú
rozpočtované vždycky vychádzajú štandardne, jednak zo skutočného čerpania
z predchádzajúcich rokov - čiže už majú skúsenosť, aké sú čerpania v minulých rokoch
a samozrejme na základe aktuálnych požiadaviek jednotlivých oddelení. Čo sa týka
Programu 10, kde je položka Ostatné, osobné výdavky, náhrada PN, odchodné
a rekreačné poukazy, tak tu dostali podklady z referátu PAM, kde presne vypočítali aký
počet pracovníkov by mal v tomto roku odísť do dôchodku a podľa toho je vypočítané
aj odchodné. Plus samozrejme je tam aj nejaká rezerva, ktorá obsiahne aj dohody
o vykonaní pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce. Tam úplne presne
rozpočtovať na cent nie je možné, lebo tie dohody sa uzatvárajú ad hoc. Štandardne
oproti tomu, ako boli predchádzajúce roky, tak je aj rozpočtovaná suma. Čo je tam
naviac, tak to sú tie rekreačné poukazy nejakých 116 tis. zo sumy 360 tis. A či je tam
nejaká rezerva, či k tomu čerpaniu dôjde alebo nedôjde počas roka presne v tej výške,
aká je rozpočtovaná - dnes sa úplne presne povedať nedá. Ale ako vraví, tá skutočná za
minulý rok je porovnateľná s tým, čo tu do toho rozpočtu dali.
Ku ďalším položkám, ako je reprefond primátora – tam je nejaké mierne navýšenie,
minulý rok 53 tis. teraz je 70 tis., ale na toto sa jej ťažko odpovedá, lebo to je otázka na
pána primátora, lebo aj keď zo strany starostov tu zaznelo, že do rozpočtu čiastky
zadáva ekonomické oddelenie nie je pravda, lebo ekonomické nikdy samo od seba nič
nedá a vždycky vychádza z toho, čo nám dajú oddelenia. Samozrejme my to vieme
alebo môžeme korigovať, lebo vždycky porovnávame aké bolo čerpanie za minulé
obdobie, pozerajú si skutočnosť, pozerajú na to, že aké sú legislatívne zmeny
a komunikujú s oddeleniami a sa snažia realisticky a reálne tie čísla postaviť.
Ku rozvojovým projektom, o ktorých p. Lörinc hovoril, že je tam 500 tis. nevie, lebo
v návrhu rozpočtu je na rozvojové projekty dokopy 287 tis. Opýtala sa, že o ktorom
programe hovoril? (pozn.: diskusia mimo záznam) V Programe 8 je na rozvojových
projektoch suma 80 tis. na bežných výdavkoch a 200 tis. na kapitálových.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Požiadal starostu MČ Sídl. KVP, aby vyhľadal tie
konkrétne čísla a vyhlásil 5 minútovú prestávku.
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p. Nigut, predseda Rady starostov: Po ukončení prestávky požiadal starostov o prezentáciu
a uviedol, že starostovia boli prítomní v počte 18 a boli uznášania schopní. Pokračovalo
sa v diskusii.
p. Puzderová, starostka MČ Košice – Šebastovce: Ku všetkým príspevkom, ktoré tu boli
povedané sa vracať nechcela. Dodala, že samozrejme rozpočet nevyhovuje ani jej a sú
tam veci, o ktorých by vedeli strašne dlho a veľa rozprávať, lebo každý starosta má
svoje priority a nevedia porovnať neporovnateľné. Toto opakuje stále.
Ku rozpočtu to, čo povedal pán primátor už na začiatku, že sa budú hľadať možnosti aj
v rámci dani a všetkých ostatných vecí - bude sa tešiť na to, pretože tak, ako už
povedala na minulej Rade starostov – nech skúsia hodnotiť dane a príjmy z dane
nehnuteľnosti, za ktoré ľudia ani neplatia a z nich majú v malých mestských častiach
maximálne nazvem to „bodrel“ - zarastené parcely, za ktoré mesto ani nevyrúbi ani daň
z nehnuteľnosti, lebo je do troch eur a pritom tvoria jednu súvislú parcelu, s ktorou sa
nevedia pohnúť. Opýtala sa p. Kažimírovej, či rozpočtovaná položka - územné
plánovanie, má zahrnuté financie na prípravu územných zadaní, ktoré prebiehajú?
(pozn.: diskusia mimo záznam) Dobre, takže dúfa, že to tam bude.
p. Petrovčik, starosta MČ Košice – Staré Mesto: Chcel by analyticky rozbiť riadok týkajúci sa
osobných nákladov v Programe Podporná činnosť, lebo tu vidí finančné rezervy –
ušetriť zdroje. Je tu 28-percentný nárast a potreboval by presne vidieť detailne až
analyticky, prečo sa to navýšilo, tzn. či to sú nárasty miezd, odmeny, osobné
ohodnotenia alebo 13. a 14. plat. Je tu dohoda s odborármi na týchto platoch, ale nie je
tu dohoda o výške 14. platu, lebo ten môže byť 10 %, ale môže byť aj 100 %? (pozn.:
diskusia mimo záznam) Nie? Je to jasne zadané? Vieme hýbať s osobnými príplatkami?
Je to pravda? Nie? (pozn.: diskusia mimo záznam) Je to asi otázka skôr na právnikov,
ale myslí si, že keď príde nové vedenie aj tu do samosprávy, potrebuje si nanovo ľudí
ohodnotiť - ich výkon a ich motivovať. A keď tu zdedia napr. 80-percentné osobné
príplatky – ohodnotenia, tak ako ich nový manažment má hodnotiť? Motivovať?
Potrebuje klesnúť aspoň na úroveň minulého roka platovo. Má informáciu, že výška
mzdy nemôže klesnúť pod valorizáciu - tá valorizácia, ktorá je 10 - 12 % - môžu sa
pohybovať v tomto rozpätí, tzn. nemôžeme tú valorizáciu kompenzovať znížením
osobného príplatku? (pozn.: diskusia mimo záznam) On má informáciu, že môže, takže
v tom vidí tie rezervy – tam vedia 28-percentný nárast skresať. Určite.
p. Vrchota, starosta MČ Košice – Západ: V jeho mestskej časti išli do zníženia týchto
osobných príplatkov a nechali si urobiť právnikom analýzu, ktorý im povedal, že je to
možné. Ale dodal, že zároveň zachovali to desaťpercentné zvýšenie základného platu.
p. Lörinc, starosta MČ Košice – Sídl. KVP: 235 tis. eur je rozpočtovaných na advokátske
služby, čo je oproti minulému roku navýšenie o 125 tis. eur, čo možno je kvôli tomu, že
mesto sa ide súdiť s EEI, čo berie, ale napr. pán doktor Sotoláž, ktorý je expertom na
komunálne právo a obecné právo v jeho mestskej časti mal paušál 300 eur mesačne, tzn.
náklady 3.600 eur ročne. Mesto má 125 tis. na právnické služby nárast na rok, tzn. že
mesto by si mohlo dovoliť 47 pánov Sotolážov platiť a popri tom má právne oddelenie
a dovolí si povedať, kde je pán Takáč, ktorý je právnik na obecné právo fakt na úrovni.
Teda chápe, že ideme sa súdiť, že treba viac peňazí, ale ak bežná hodinová sadzba
u jeho právnických kancelárii je 50 eur, tak mesto určite pôjde na množstevnú zľavu ideálne na nejaký paušál a nie na hodinovú sadzbu a suma 235 tis. sa mu vidí dosť veľa
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na právnické externé služby, čiže tu opäť vedia nájsť nejakých 10, 20, 30 tis. pre
mestské časti.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Skonštatoval, aby sa mohli už v debate pohnúť ďalej,
prečítal návrh unesenia, ktorý predložil p. starosta Ihnát: Rada starostov odporúča
vedeniu mesta Košice hľadať finančné rezervy a postupne dofinancovať všetky mestské
časti.
Tento návrh uznesenia by pokrýval všetky tie ďalšie príspevky, ktoré vznikajú a, aby
sme sa neopakovali ďalej, uviedol, že prednesený návrh uznesenia má zmysel. Finančné
rezervy a dofinancovanie by sa mali týkať bežných výdavkov.
p. Čop, riaditeľ MMK: Ak chcú sa baviť o nejakých presunoch alebo finančných
prostriedkoch, tak je to len o tom, že niekde navýšime a niekde musia zobrať. A tak, ako
pán primátor povedal, podnikajú kroky, ako nájsť úspory na strane výdavkov, ale
zároveň nájsť aj na strane príjmov ďalšie peniaze a to sú veci, ktoré by sa riešili
priebežne v priebehu roku 2019. A ako už dnes niektorí starostovia zopakovali viackrát,
že navrhnutý rozpočet je vždy lepšie riešenie ako žiadny rozpočet, tak je to
o kompromise.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Prečítal návrh na uznesenie: „Rada starostov odporúča
vedeniu mesta Košice hľadať finančné rezervy a postupne dofinancovať všetky mestské
časti do výšky bežných rozpočtov.“ Dal o tom hlasovať.
Hlasovanie č. 4 -

zmätočné

p. Nigut, predseda Rady starostov: Hlasovanie bolo prerušené z dôvodu, že v návrhu
uznesenia nebol určený „termín“.
p. Lörinc, starosta MČ Košice – Sídl. KVP: Prečítaný návrh uznesenia považuje za neurčitý
a skôr by navrhol: Rada starostov žiada prepracovať návrh rozpočtu s tým, aby boli
zapracované požiadavky mestských častí. S ním, ako so starostom nikto nesedel a sa ho
nepýtal, že čo chce Mestská časť Sídl. KVP dať do rozpočtu a pravdepodobne sa
vychádzalo z nejakých historických údajov.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Termín sa navrhuje aký? Do zasadnutia mestského
zastupiteľstva?
(pozn.: diskusia mimo záznam)
p. Nigut, predseda Rady starostov: Pán primátor tvrdil, že áno chcú hľadať rezervy a chcú ich
zapracovať, tak verme tomu, že to tak bude, že ich zapracujú a napriek tomu, budú ďalej
pracovať aj v komisiách, ale aby sa posunuli a naozaj rozpočet tu mohol byť, aby neboli
ohrození jednou dvanástinou každý mesiac. Ak bude stačiť prísľub primátora, že sa
chce zúčastňovať každej Rady starostov a aj zo strany starostov padol návrh, aby sme sa
častejšie stretávali, nielen kvartálne a ak nájdu ďalšie termíny, bude rád, ak budú
návrhy, aby sme sa častejšie stretli. Takže poďme hlasovať o tom v predloženom
návrhu. (pozn.: diskusia mimo záznam) Skonštatoval, že mali by už hlasovať
o strategickom rozhodnutí, keďže je tu vôľa starostov a potom, či vôbec odporúčajú
mestskému zastupiteľstvu prerokovať rozpočet tak, ako je predložený.
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p. Brada, starosta MČ Košice – Poľov: Predniesol návrh na uznesenie, aby Rada starostov
súhlasila so zverejnením pripraveného rozpočtu – lebo to je základ, aby bol zverejnený s tým, že do 7. 2., aby ešte mesto hľadalo spôsoby, ako mestským častiam v rámci
rozpočtu prideliť kapitálové finančné prostriedky. Navrhuje možno tých 300 tis.
rozdeliť medzi mestské časti, aby tam boli kapitálové pre každú mestskú časť isté
a pokiaľ v rámci rozpočtu sa budú tvoriť nejaké prebytky, tak stále sa vedia dohodnúť
o pridelení ďalšej kapitoly finančných prostriedkov. Ešte raz preniesol návrh na
uznesenie: Rada starostov súhlasí so zverejnením predloženého návrhu rozpočtu na rok
2019 a súčasne žiada vedenie mesta do 7. 2. prideliť mestským častiam kapitálové
finančné prostriedky zo sumy 300 tis. A 7. 2. sa stretneme a potom môžeme odsúhlasiť
rozpočet na schválenie.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Chcú tento návrh uznesenia starostovia komentovať?
p. Vrchota, starosta MČ Košice – Západ: Zareagoval, aby bola jednotná sadzba na obyvateľa
pre veľké mestské časti s výnimkou samozrejme špecifík MČ KVP a Furče.
p. Balčík, starosta MČ Košice – Kavečany: Tiež by navrhol fixné rozdelenie peňazí, neriešil
by to kapitálovo, ale transferom do mestskej časti a mestská časť nech s nimi naloží po
svojom.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Požiadal p. starostu z MČ Poľova, aby ešte raz predniesol
svoj návrh na uznesenie.
p. Brada, starosta MČ Košice – Poľov: Rada starostov súhlasí so zverejnením pripraveného
návrhu rozpočtu na rok 2019 a zároveň žiada vedenie mesta, aby do 7.2.2019
prehodnotilo pridelenie kapitálových finančných alebo účelových finančných
prostriedkov pre jednotlivé mestské časti zo sumy 300 tis. eur a súčasne podľa vývoja
finančnej situácie mesta Košice hľadalo ďalšie spôsoby financovania mestských častí.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Skôr, ako dal hlasovať o tomto návrhu uznesenia, dal
slovo vedúcej ekonomického oddelenia.
p. Kažimírová, zástupkyňa riaditeľa MMK: Ospravedlnila sa, že vstupuje do rozhodovania,
ale keďže starostovia by chceli paušálne a férovo si rozdeliť peniaze tak, ako ich mali
po minulé roky, tak potom im odporučila vrátiť sa k tomu, že rozdelia účelové dotácie
pre mestské časti na verejnoprospešné služby, aby nebrali bežné a kapitálové, ale aby
zobrali všeobecné, pretože žiadosti sú rôzne - starostovia žiadajú aj na bežné aj na
kapitálové. A ten balík 300 tis. vychádza tak, že keď si ho rozdelia bolo by to
nasledovné: 10 tis. pre malé mestské časti a 20 tis. pre veľké MČ, čo je rovných 300 tis.
A môžu si to aj takto schváliť. Dodala, že nie je potrebné žiadne zvyšovanie, je to ten
balík, ktorý je v Programe 7 pre mestské časti, ktorý keď sa rozdelí po 10 a 20 tis., tak
potom budú mať istotu, že každá mestská časť dostane túto sumu peňazí, ale opätovne
na základe žiadostí tak, ako to bolo v minulých rokoch.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Uznesenie je naformulované s tým, že druhá časť vety
bude vymenená a miesto 300 tis. bude rozdelenie po 10 a 20 tis. (pozn.: diskusia mimo
záznam) Dať hlasovať o návrhu p. Bradu s dôvetkom, že ako bolo povedané druhou
vetou, čiže prerokovať a schváliť a rozdeliť účelové dotácie na 10 a 20 tis. pre malé
a veľké časti a hľadať ďalšie rezervy na dofinancovanie. Dal o tom hlasovať.
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Hlasovanie č. 5 -

zmätočné

p. Nigut, predseda Rady starostov: Požiadal p. starostu Bradu, aby predniesol návrh
uznesenia.
p. Brada, starosta MČ Košice – Poľov: Rada starostov odporúča zverejniť pripravený....
(pozn.: diskusia mimo záznam)
p. Krištof, starosta MČ Košice – Barca: Z diskusie mimo záznam predniesol návrh na
uznesenie: Rada starostov odporúča prerokovať a schváliť návrh rozpočtu na rok 2019
s tým, že v Kapitole 7 rozdeliť na malé a veľké mestské časti účelové dotácie vo výške
10 a 20 tis. s tým, že následne hľadať ďalšie možnosti dofinancovania mestských častí
v priebehu roka.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Dal o tom hlasovať.
Hlasovanie č. 6 -

za: 16, proti: 1, zdržali sa: 2

p. Nigut, predseda Rady starostov: Skonštatoval, že uznesenie bolo chválené.
p. Vrchota, starosta MČ Košice – Západ: Predniesol návrh na uznesenie: Rada starostov
prijíma uznesenie, ktorým zaväzuje prepracovať rozpočet tak, aby sadzby na obyvateľa
pre veľké mestské časti boli jednotné alebo... (pozn.: diskusia mimo záznam)
p. Čop, riaditeľ MMK: Pán primátor opakovane dal prísľub, že v prípade, že sa vyskytne
nejaký špecifický problém niektorej mestskej časti, tak budú sa hľadať interné finančné
zdroje ako môcť danú situáciu vyriešiť. Teraz, ak budú naozaj tlačiť na takéto špecifiká,
tak sa na rozpočte nedohodnú. Pre jednotlivé mestské časti to sú zásadné veci, ale
naozaj musia brať to, že cieľom je, aby bol rozpočet mesta schválený.
p. Vrchota, starosta MČ Košice – Západ: Pri Mestskej časti Košice - Západ je sadzba 30 eur a
u ostatných veľkých mestských častiach je to 32 eur a ak momentálne je záujem taký, že
aby bol rozpočet prijatý v zastupiteľstve, tak otázka 80 tis. eur nemôže byť dôvodom
preto, aby zvažovali poslanci z Mestskej časti Západ v zastupiteľstve či budú hlasovať
„za“ alebo „proti“ rozpočtu.
p. Čop, riaditeľ MMK: Zareagoval, že to nie je len 80 tis. eur Západ, ale tu je ďalších 100 tis.,
ktoré chýbajú na plaváreň a „x“ ďalších peňazí, ktoré sa poskladajú a nebude to 80, ale
zrazu je to jeden milión, ktorý naozaj nemajú. Čiže dnes skladajú rozpočet, kde nikto
nebude spokojný z tohto rozpočtu, každý bude mať pocit že je poškodený. Toto je
kompromisný rozpočet, ktorý nám umožní pracovať a v priebehu roku 2019 hľadať
nové vzorce na prerozdeľovanie finančných prostriedkov tak, aby si v roku 2020
nemuseli hovoriť, že kto je poškodený a kto je víťaz. Skonštatoval, že teraz sme všetci
porazení.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Skonštatoval, že momentálne o návrhu p. Vrchotu
hlasovať asi nedá. Dal slovo starostovi zo Starého Mesta.
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p. Petrovčik, starosta MČ Košice – Staré Mesto: Zadefinoval uznesenie: Rada starostov
odporúča hľadať a nájsť zdroje, prerokovať a schváliť dofinancovanie MČ Košice Staré Mesto v rámci Programu 2, Podrogram 9 a vytvorenie nového bodu 12 - Podpora
plaveckých športov v rámci mesta Košice vo výške 100 tis. eur.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Asi sa už trošku zacyklujú.
p. Brada, starosta MČ Košice – Poľov: Dal do pozornosti, lebo za chvíľu budú 22-krát
hlasovať za každú mestskú časť. Myslí si, že predneseným návrhom uznesenia
p. Krištofa zachytili koncovou vetou – dodatkom, že v priebehu roka sa budú hľadať
zdroje. Aby nepresadzoval teraz každý jednotlivec svoje, lebo základom je, že rozpočet
môže ísť na schválenie. Dodal, že do pol roka bude prerokovaný záverečný účet a tam
predpokladá, že mesto skončí s kladnou finančnou bilanciou cca 1,5 mil. až 1,8 milióna
a potom môžu povedať, že kde pôjde prebytok a akým spôsobom. Tu vidí možný zdroj
finančných prostriedkov, ktorý je jasný a tak isto, ako pán kontrol povedal, s čím aj on
súhlasí, že prostriedky sú, ktoré vedia nájsť a netreba ich na teraz drobiť na každú jednu
MČ. A čo sa rozpočtu týka uviedol, že navrhli si prijať uznesenie a nič nebráni tomu,
aby rozpočet bol prerokovaný a schválený v mestskom zastupiteľstve a v tom dôvetku
uznesenia je zachytená každá jedna mestská časť. Veď tie požiadavky z mestských častí
prídu na magistrát, bude sa rozhodovať a pokiaľ budú finančné prostriedky – plaváreň,
tak určite sa nájdu tie prostriedky a sa dofinancuje.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Dal slovo p. Petrovčíkovi.
p. Petrovčik, starosta MČ Košice – Staré Mesto: Stiahol svoj návrh uznesenia a dodal, že
v každom prípade sa k tejto téme v budúcnosti vráti.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Ukončil bod.
--Bod č. 2
Rôzne
Poplatok za rozvoj
p. Nigut, predseda Rady starostov: Dal slovo p. starostke Šimkovej.
p. Šimková, starostka MČ Košice – Myslava: Ako v úvode rokovania informovala, členom
Rady starostov zaslala e-mailom podklady k tejto téme, ktoré nechala spracovať.
Nakoľko už aj pán primátor na začiatku, resp. v priebehu svojho vstupu povedal, že táto
problematika sa bude riešiť, nebude veľmi zdržiavať, ale v podstate ide o takú analýzu
za celé Slovensko, kde ktoré mestá, resp. mestské časti už dnes majú celkom vážne
poplatky, aké sú riziká a tiež aj návrhy VZN. Taktiež zaslala aj novinový článok. Takže
mesto Košice tieto informácie má a určite využije tieto zdroje. Navrhla prijať uznesenie,
že Rada starostov odporúča, aby skutočne sa mesto zaoberalo touto problematikou, aby
mali ďalšie príjmy do pokladne.
p. Čop, riaditeľ MMK: Zareagoval a informoval Radu starostov, že ako už aj p. primátor
hovoril, je to jedna z prioritných tém, ktorej sa K8 chce venovať. Dodal, že je to
predrokovaná vec a v máji má prebehnúť práve v Košiciach stretnutie K8, kde jedným
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z hlavných bodov majú byť práve dane, ktoré by sa mali koordinovane riešiť v rámci
Slovenska a K8.
p. Karabin, starosta MČ Košice – Pereš: K návrhu uznesenia, ktorý predložila p. Šimková
uviedol, že o tejto dani hovoril už v predminulom roku a minulého roku v tejto veci
Rada starostov už prijala uznesenie. Dodal, že bývalému vedeniu mesta sa táto nová daň
javila ako veľmi nepopulárna. Opak však je asi pravdou a bez tejto novej dane sa ani
rozpočet na rok 2020 nevie zostaviť. Aby niečo duplicitne neriešili.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Áno, bolo také uznesenie prijaté a taktiež uznesenie
v rámci zvýšenia poplatku za ubytovanie.
p. Brada, starosta MČ Košice – Poľov: Aj keď to bolo prijaté, ale teraz je vykreovaná nová
Rada starostov, ktorá na volebné obdobie súhlasí so zavedením tohto poplatku v rámci
miestnych daní.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Prečítal znenie uznesenia č. 4, ktoré bolo schválené na
rokovaní RS dňa 19.12.2018: Rada starostov v Košiciach žiada mesto Košice
vypracovať legislatívny návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice
o miestnom poplatku za rozvoj.
p. Lörinc, starosta MČ Košice – Sídl. KVP: Ohľadne zvýšenia dane za ubytovanie v období
organizovania Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji rozprával s p. primátorom, kde je
predpoklad výberu na úrovni 50 až 100 tis. eur. Túto daň zaviedlo aj hlavné mesto
a takisto všade v zahraničí - všetky mestá to robia, ktoré hostia takéto veľké podujatia.
p. Čop, riaditeľ MMK: Zareagoval a uviedol, že minulý týždeň sa zúčastnili rokovania
v Bratislave aj so zástupcami mesta Bratislava, ktorí im potvrdili, že síce bola do médií
pustená informácia, že počas majstrovstiev sveta bude zvýšená daň z ubytovania, ale nie
je to z legislatívneho hľadiska možné dať len na 2 týždne. Naša legislatíva to
neumožňuje.
p. Lörinc, starosta MČ Košice – Sídl. KVP: Faktická poznámka. Nikto nehovorí, že to musí
byť na dva týždne – zmení sa VZN na jednom zastupiteľstve a po skončení
majstrovstiev sa na druhom zastupiteľstve to zmení naspäť.
p. Čop, riaditeľ MMK: Bratislava narazila ešte na jeden zásadný problém, že keby ste takto
zvýšili ubytovanie v hoteloch, tak sa musí zvýšiť daň z ubytovania aj v ubytovniach,
kde sú zamestnanci a malo by to negatívny dopad aj na obyvateľstvo, ktoré nepríde len
kvôli majstrovstvám sveta.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Ukončil tento bod s tým, že v tejto veci Rada starostov na
predchádzajúcom rokovaní prijala v tejto veci už uznesenie, preto nedal hlasovať
o prednesenom návrhu uznesenia p. Šimkovej.
Systém krízového riadenia v meste Košice
p. Nigut, predseda Rady starostov: Dal slovo vedúcemu referátu CO, BOZP a PO.
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p. Ferjenčík, vedúci referátu civilnej ochrany, BOZP a PO: Informoval starostov, že dňa 31.
januára mala byť porada na okresnom úrade so všetkými starostami - dostali o tom
pozvánku, ale nakoľko v tom čase sa má uskutočniť aj mimoriadne zasadnutie
mestského zastupiteľstva bude stačiť, ak na poradu vyšlú svojho zamestnanca, ktorý má
na starosti civilnú obranu. So starostami MČ a aj s okresným úradom sa stretnutie urobí
po 15. februári, čiže po zasadnutí mestského zastupiteľstve alebo po prázdninách – ešte
sa dohodnú.
V rámci krízového riadenia na území mesta v rámci samosprávy starostom pripravil
prezentáciu. Starostov vyzval, aby pri vzniku mimoriadnej udalosti volali automaticky
uvedené čísla alebo č. 112. Podal vysvetlenie, že pri vytočení čísla a keď dostane takúto
informáciu automaticky vyrozumenie primátora a vyrozumieva Mestskú políciu. Alebo
vyrozumieť Mestskú políciu na tiesňovú linku 159 - oni opäť automaticky vyrozumejú
primátora a primátor potom povie, čo ďalej. Alebo vyrozumieť primátora, ktorý zase
povie čo ďalej. Uviedol, že je to z toho dôvodu, že na území mesta sa dejú rôzne veci,
rôzne mimoriadne udalosti, ktoré majú charakter toho, aby sa mohla vyhlásiť
mimoriadna situáciu, ale aj nemusia mať ten charakter, ale primátor by o tom
informovaný mal byť. Je to hlavne z toho dôvodu, že ak treba potom ďalšie sily
a prostriedky, ktoré dokáže mesto zvládnuť, tam už musia byť príkazy primátora a
pokiaľ sa jedná o evakuáciu pri akejkoľvek evakuácií mimo tej, ktorú organizujú
príslušníci Hasičského záchranného zboru, musí byť vyhlásená primátorom mesta na
území mesta mimoriadna situácia. Je to z toho dôvodu, že všetky náklady, ktoré sú
s tým spájané hradí mesto, respektíve sa to uplatňuje u štátu. Čiže veľmi stručne, ak
čokoľvek, ktokoľvek zistí, že sa niečo stalo, aj to čo sa nezdá, aby kľudne zavolali na
č. 159 alebo aj priamo jemu - telefónne čísla poskytol na predchádzajúcej RS, ale je
uvedené aj na internetovej stránke mesta a kľudne môžu volať hocikedy - 24 hodín a
dohodnú sa vždycky na ďalšom postupe. Dodal, že túto prezentáciu pošle všetkým
členom RS.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Predniesol návrh na uznesenie: Rada starostov v Košiciach
berie na vedomie informáciu o systéme krízového riadenia v meste Košice.
Dal o tom hlasovať.
Hlasovanie č. 7 -

za: 18, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Nigut, predseda Rady starostov: Skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.
Opýtal sa prítomných, či do bodu Rôzne majú podnety?
p. Šimková, starostka MČ Košice – Myslava: Opýtala sa, kde končia prijaté uznesenia z Rady
starostov, lebo si myslí, že ako starostovia by mali dostať spätnú väzbu, či sa niekto
uzneseniam venoval, že si ich prečítal, aby od mesta – ak sa ich uznesenia týka, dostali
informáciu, že kde sú, v akom stave sú a ako sa s uzneseniami z Rady starostov
zaobchádza.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Zápisnica vyhotovená zo zvukového záznamu sa po
podpísaní overovateľmi zverejňuje na webovej stránke mesta v zmysle Rokovacieho
poriadku Rady starostov. Prijaté uznesenia z Rady starostov sa zverejňujú poslancom
mestského zastupiteľstva a čo sa týka ich vykonateľnosti, respektíve keď je do toho
zainteresované mesto alebo vedenie mesta - konkrétne pracoviská, s tými uzneseniami
pracuje už vedenie - čiže minimálne od pána primátora a následne pán riaditeľ.

29

p. Čop, riaditeľ MMK: Uviedol, že nanovo sa nastavujú celé procesy s tým, že uznesenia,
ktoré sa týkajú mesta, aby končili priamo na jeho stole tak, aby cez poradu riaditeľa boli
posúvané na príslušné útvary, ktoré majú k tomu podať príslušné vyjadrenie alebo
stanoviská. Nestratia sa a môžu počítať s tým, že uznesenie, ktoré bude zaväzovať
mesto k určitým výkonom a pod. bude mať následnú realizovateľnosť jednotlivých
útvarov a úsekov mesta.
p. Brada, starosta MČ Košice – Poľov: Mal odporúčanie, aby v rámci každej pozvánky
predseda zapracoval kontrolu alebo informáciu o plnení uznesení, tak ako na každom
zastupiteľstve.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Poďakoval za pripomienku.
Ku prerokovaným bodom z mestskej rady predniesol návrh na uznesenie: Rada
starostov v Košiciach odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach prerokovať
a schváliť prerokované materiály z 2. zasadnutia Mestskej rady v Košiciach zaradené na
zasadnutie MZ.
Hlasovanie č. 8 -

za: 18, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Nigut, predseda Rady starostov: Skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.
Ukončil bod.
---
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Záver rokovania
Predseda Rady starostov v Košiciach Ján Nigut ukončil 2. rokovanie Rady starostov
v Košiciach a poďakoval sa prítomným starostom za ich účasť.

Ing. Ján Nigut
predseda Rady starostov

Zápisnica vyhotovená dňa 04.03.2019
Zapisovateľka: Blanka Lukáčová

Overovatelia zápisnice:
Monika Puzderová ........................................................... podpísala dňa: 29.03.2019
Ing. Viktor Mikluš .............................….......................... podpísal dňa: ....................................
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