Rada starostov v Košiciach
Zápisnica
z 1. rokovania Rady starostov v Košiciach zo dňa 19. decembra 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Úvod rokovania
Rokovanie otvoril primátor mesta Košice Ing. Jaroslav Polaček v zasadačke mestskej
rady v budove Magistrátu mesta Košice. V úvode rokovania bolo prítomných 21 starostov
a Rada starostov bola uznášania schopná.
--Bod č. 1
Otvorenie rokovania
p. Polaček, primátor mesta – Privítal starostky a starostov mestských častí a uviedol, že si
dovolil iniciovať zvolanie prvého zasadnutia Rady starostov, nakoľko doterajší predseda
Rady starostov Ing. Ján Jakubov, nebol do funkcie starostu opätovne zvolený.
Pripomenul, že Rada starostov je spoločný orgán mestských častí. Radu starostov
zastupuje navonok predseda Rady starostov. Predseda Rady starostov zabezpečuje
komunikáciu medzi orgánmi mesta a Radou starostov ako reprezentanta mestských
častí. Predseda Rady starostov je z titulu svojej funkcie členom mestskej rady. Dodal, že
ich dnešnou úlohou je Radu starostov kreovať. Funkciu a činnosť RS upravuje Štatút
mesta Košice. Rada starostov predkladá iniciatívne návrhy a jej stanoviská k veciam,
ktoré sú predmetom rokovania mestského zastupiteľstva, zároveň zaujíma stanoviská
formou uznesení k materiálom zaradeným na zasadnutie mestského zastupiteľstva. Na
tomto úvodnom zasadnutí navrhujem členom RS dohodnúť sa na postupoch pri
zvolávaní Rady starostov, určení termínov zasadnutí, ktoré spravidla bývajú po
rokovaní mestskej rady.
Skôr, ako pristúpili ku kreovaniu Rady starostov, bol by rád, keby sa dnes v bode Rôzne
mohli venovať aj veciam, týkajúcich sa o možných krízových situáciách
v meste, o ktorých bližšie bude informovať Ing. Ferjenčík z referátu civilnej ochrany,
BOZP a PO na magistráte. Zároveň predstavil aj nového riaditeľa Magistrátu mesta
Košice, ktorým sa stal Mgr. Marcel Čop, na ktorého sa môžu starostovia so svojimi
otázkami v budúcnosti obracať.
--Bod č. 2
Kreovanie Rady starostov v Košiciach
p. Polaček, primátor mesta – Uviedol, že skôr, ako pristúpia k samotnej voľbe predsedu Rady
starostov a jeho zástupcu, je potrebné určiť spôsob hlasovania, či sa bude voliť verejne
alebo tajne. Poprosím, aby ste hlasovali, či ste za to, aby voľba bola verejná. Ak tento
návrh neprejde, voliť sa bude tajným hlasovaním. (pozn.: hlasovalo sa zdvihnutím ruky)
Hlasovanie č. 1 -

za: 21, proti: 0, zdržali sa: 0
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p. Polaček, primátor mesta – Skonštatoval, že voliť sa bude verejne.
Prikročili ku voľbe predsedu RS. Požiadal starostov, aby predniesli svoje návrhy.
p. Balčík, starosta MČ Košice – Kavečany: Vzhľadom na zaužívanú tradíciu, že jedno
funkčné obdobie je predsedom RS starosta veľkej mestskej časti a ďalšie funkčné
obdobie to je zase starosta z malej mestskej časti, navrhol, aby sa predsedom Rady
starostov stal Ing. Ján Nigut, starosta MČ Košice – Ťahanovce. Ako už bolo spomenuté,
v predchádzajúcom volebnom období bol predsedom RS starosta Ján Jakubov z veľkej
mestskej časti a jeho zástupca – podpredseda bol starosta Marek Kažimír, starosta
z malej mestskej časti.
p. Polaček, primátor mesta – Ďalšie návrhy zo strany starostov neodzneli. Dal hlasovať, či sú
za to, aby sa novým predsedom Rady starostov v Košiciach stal Ing. Ján Nigut, starosta
MČ Košice – Ťahanovce. (pozn.: hlasovalo sa zdvihnutím ruky)
Hlasovanie č. 2 -

za: 20, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Polaček, primátor mesta – Skonštatoval, že za predsedu Rady starostov bol zvolený Ing.
Ján Nigut, starosta MČ Košice – Ťahanovce. Zablahoželal novému predsedovi k jeho
zvoleniu do novej funkcie a požiadal ho, aby sa ujal vedenia rokovania a pokračoval
v rokovaní v zmysle schváleného programu, nakoľko jeho pracovné povinnosti si
vyžadujú, že bude musieť z rokovania odísť.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Poďakoval sa za prejavenú dôveru, ktorá mu zo stany
starostov bola daná a zvolili si ho za svojho predsedu. Pevne verí, že ich nesklame a, že
budú spolupracovať aj naďalej.
Uviedol, že je potrebné zvoliť aj podpredsedu Rady starostov v tom zmysle, ako už bolo
povedané, že by to mal byť starosta z veľkej mestskej časti. Dal hlasovať o tom, aby sa
hlasovalo verejne.
Hlasovanie č. 3 -

za: 21, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Nigut, predseda Rady starostov: Požiadal starostov, aby predniesli svoje návrhy na
podpredsedu Rady starostov.
p. Ténai, starosta MČ Košice – Sever: Navrhol, aby sa podpredsedom Rady starostov stal Ing.
Igor Petrovčik, starosta MČ Košice – Staré Mesto.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Ďalšie návrhy neodzneli. Ukončil možnosť podávania
návrhov a dal hlasovať, kto je „ZA“, aby sa podpredsedom Rady starostov stal Ing. Igor
Petrovčik.
Hlasovanie č. 4 -

za: 20, proti: 0, zdržal sa: 1

p. Nigut, predseda Rady starostov: Skonštatoval, že za podpredsedu RS bol zvolený Ing. Igor
Petrovčik a zablahoželal mu k novej funkcii.
p. Petrovčik, starosta MČ Košice – Staré Mesto: Poďakoval sa za prejavenú dôveru zo strany
starostov MČ a verí, že ich dôveru nesklame.
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p. Nigut, predseda Rady starostov: Ukončil bod.
--Overovatelia zápisnice:

JUDr. Martin Balčík a Mgr. Ing. Adriana Šebeščáková Balogová
---

Bod č. 3
Zimná údržba v meste Košice
p. Nigut, predseda Rady starostov: Tento bod bol do programu Rady starostov zaradený aj
z toho dôvodu, že už na Ustanovujúcom zasadnutí MZ padli podnety, aby sa členovia
Rady starostov rozprávali o zimnej údržbe a dali minimálne nejaké návrhy na tvorbu
plánu zimnej údržby a tiež, či v rozpočte je postačujúco krytý.
Privítal na rokovaní zástupcov spol. Kosit, a to generálneho riaditeľa p. Christenka
a vedúceho referátu dopravy MMK p. Cichanského.
Požiadal o úvodné slová p. Cichanského, ako v rozpočte stoja pre tento rok, prípadne na
celú zimu.
p. Cichanský, vedúci referátu dopravy: Zimná sezóna, ktorá teraz končí, t.j. 2017/2018
v rozpočte má vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2,2 mil. eur. Čo sa týka sezóny
2018/2019 – tam je požiadavka vo výške 2,7 mil. eur, ale poznamenal, že rozpočet
schválený zatiaľ ešte nebol. Navýšenie sumy súvisí aj s navýšením objemu údržby
v súvislosti so schválenou zmenou legislatívy. Od 1.7. platí úprava v cestnom zákone,
kde chodníky priľahlé k nehnuteľnostiam už nemusia spravovať vlastníci alebo
správcovia nehnuteľností, ale kompetencia prechádza na mesto Košice, resp. aj na malé
mestské časti. Mesto Košice údržbu komunikácií sa zabezpečuje v súlade s cestným
zákonom, tzn., obec zabezpečuje čistotu a zimnú údržbu – štátne cesty I. triedy, II.
triedy, III. triedy, miestne komunikácie, chodníky, parkoviská. Pre výkon zimnej údržby
má mesto Košice platnú zmluvu so spol. Kosit a zabezpečuje sa na základe Operačného
plánu, ktorý je spracovaný. Minulý týždeň boli rokovania s mestskými časťami
ukončené, čo sa týka rozsahu. Tento rozsah je zahrnutý nielen v Operačnom pláne, ale
jeho súčasťou je aj zoznam ulíc a taktiež je spracovaná aj digitálna mapa, ktorú
spracoval Kosit. Dodal, že výkon zimnej údržby v meste zabezpečujú viaceré subjekty –
gro zabezpečuje mesto Košice prostredníctvom referátu dopravy a spol. Kosit; údržbu
mestskej zelene zabezpečuje Správa mestskej zelene. Niektoré plochy, ktoré mestu
nepatria, tie by mali zabezpečovať vlastníci a správcovia nehnuteľností. Bytové
družstvá by mali zabezpečovať hlavne vstupy do nehnuteľností. Sú tu aj účelové
komunikácie, ktoré sú vo vlastníctve právnických a fyzických osôb, ktorí zabezpečujú
ich údržbu.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Požiadal o úvodné slová aj generálneho riaditeľa spol.
Kosit.
p. Christenko, generálny riaditeľ spol. Kosit: Spoločnosť Kosit nezabezpečuje zimnú údržbu
pre všetky mestské časti, ale iba pre 7 tzv. veľkých MČ. Operačný plán na zimnú
sezónu 2018/2019 prešiel revíziou v súvislosti so zmenou legislatívy, o ktorej hovoril p.
Cichanský. Tá zmena hovorí o tom, že komunikácie, ktoré sú vo vlastníctve alebo
v správe obce – mesta, majú byť spravované – t.j. v zime čistené prostredníctvom obce
a ich subdodávateľov. Dodal, že adekvátne tomu prispôsobili počet pracovníkov, ktorí
nasadení na dennú zmenu a adekvátne k tomu, prispôsobili aj počet mechanizmov. Sú
3

však niektoré súvislosti, ktoré ani im nie sú zrejmé – týkajú sa vyriešenia otázky toho,
ktoré komunikácie sú v akom vzťahu voči vlastníctvu mesta, poprípade v koho
kompetencií sú. Prebehla porada, resp. neformálne stretnutie v spol. Kosit a zástupcov
mestských častí, kde zimnú údržbu Kosit vykonáva a z toho vzišli otázky, ktoré
následne kolegovia v priebehu dvoch týždňov kontaktovali starostov MČ a doladili sa
ešte požiadavky nad rámec toho, čo už bolo nakalkulované. V jednoduchých číslach,
popri klasických komunikáciách, ktoré spol. Kosit zabezpečuje z pohľadu zimnej
údržby - čiže hlavné mestské ťahy, poprípade bočné ulice, sa hlavne jedná o chodníky.
Oproti minulému roku rozsah činnosti, ktoré sú pre tento rok naplánované – predbežne
bolo naplánovaných zo 120 na 240 km chodníkov a v hre je ďalších 50 km, o ktoré by
starostovia MČ chceli výkon zimnej údržby rozšíriť.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Otvoril rozpravu.
p. Ihnát, starosta MČ Košice – Sídl. Ťahanovce: Tak, ako bolo generálnym riaditeľom
spomenuté, uskutočnilo sa stretnutie na úrovni zástupcov starostov MČ. Osobne sa mu
hlavne jedná o tzv. hrebene, čo sa týka ku vchodom obytných domoch – teda chodníky,
ktoré sú priamo na hlavný chodník napojené, tak tie v operatívnom pláne zimnej údržby
vôbec nie sú. A to bol aj dôvod, prečo sa prihlásil do diskusie počas zasadnutia
ustanovujúceho mestského zastupiteľstva. Cestný zákon č. 135 z roku 1961 a jeho
novela spomínané chodníky neobhospodaruje. Je potrebné sa zamyslieť nad tým, že sa
nebudú čistiť chodníky z každej strany. Občania na to reagujú – píšu mu, že 10 resp. 20
centimetrová vrstva snehu sa roztopí, potom zamrzne a kĺžu sa. A stále sa to znesie na
starostu mestskej časti, teda nie na mesto a nie na Kosit. Operatívne takéto záležitosti
rieši telefonicky aj prostredníctvom SMS-iek s p. Hrabovským, ktorý fakt operatívne
jeho požiadavky rieši a týmto vyslovil aj pochvalu na jeho osobu. Podľa jeho názoru,
ale malo by to fungovať operatívne aj bez toho – teda bez podnetu starostu.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Nakoľko p. primátor s riaditeľom magistrátu z pracovných
povinností museli opustiť rokovanie Rady starostov, poďakoval sa im za účasť.
p. Ihnát, starosta MČ Košice – Sídl. Ťahanovce: V rozpočte na zimnú údržbu je o 700 tis. eur
viac oproti minulému roku. A ak je potrebné, nech položka predstavuje aj 3 mil. eur,
pretože ide o ochranu života a zdravia obyvateľov mesta – to je alfa a omega.
p. Christenko, generálny riaditeľ spol. Kosit: K navýšeniu počtu ručných pracovníkov došlo
z 22 ľudí na zmene na súčasných 70. Toto navýšenie je určené hlavne na dočisťovanie
križovatiek, podchodov, schodísk v rozsahu toho, ako pribudli kompetencie – hlavne
chodníkov. Je absolútne nemožné, aby 70 ľudí na zmene zvládlo stovky vchodov
a hrebeňov. Nie je úplne v obraze, akým spôsobom bola zimná údržba zabezpečovaná
doteraz pri spomínaných hrebeňoch, ale osobne si to vykladá tak, že správcovia bytov
mali individuálne dohody s obyvateľmi bytov, kde jednotlivci na základe nejakých
dohôd túto činnosť vykonávali. Ak by požiadavka z mesta bola, aby spol. Kosit
prevzala túto agendu, vedeli by do spomínaných individuálnych dohôd vstúpiť namiesto
správcov bytov. Tzn., že spol. Kosit by pre jednotlivé vchody vytypovala obyvateľov
týchto domov, ktorí by túto službu zabezpečovali, Kosit by to financoval a ďalej to
fakturoval na mesto Košice. Skonštatoval, že praktické riešenie existuje a z technického
pohľadu, ale na základe súčasnej kapacity, toto nedokážu zabezpečiť. Sú navýšené
kapacity malých mechanizmov na chodníky, ale s radlicou, ktorá má 1,2 m sa nedokáže
tak vyzvŕtať, aby z hrebeňov sneh odhrnul, maximálne ho vie vyhrnúť na schody. Ak
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mesto by malo záujem, spol. Kosit vie kontaktovať bytové podniky a vypýtať si od nich
kontakty na ľudí, ktorí zimnú údržbu zabezpečovali doteraz, vstúpiť do priamej
komunikácie s nimi a zazmluvniť ich na to, aby vypomohli so zimnou údržbou.
Čo sa týka posilnenia „lietajúcich“ dispečerov uviedol, že v súčasnosti popri dispečerov,
ktorí na zmene pracujú a sedia priamo v areáli spol. Kosit a komunikujú s dispečerom
mesta Košice – vedia nasadiť dvoch. Sú to zamestnanci, ktorí majú služobné vozidlá.
Mapujú Košice a upozorňujú dispečera na magistráte plus lokálneho dispečera v areáli
spol. Kosit, ako sa snehové podmienky vyvíjajú v priebehu zmeny. Z ohľadu na
jednotlivé mestské časti je priebeh počasia, resp. jeho vývin iný napr. v Barci ako
v Kavečanoch, ale za roky praxe už vedia, ako sa kde v meste situácia vyvíja. Pokiaľ
bude požiadavka z mesta, aby sa navýšili počty lietajúcich dispečerov, vedia jej vyjsť
maximálne v ústrety.
p. Ihnát, starosta MČ Košice – Sídl. Ťahanovce: Na poslednom mestskom zastupiteľstve
navrhoval určité riešenie – vydať k hrebeňom usmernenie pre bytové družstvá, pre
Kosit a mesto Košice, tiež aj pre Bytový podnik MK. To usmernenie, aby išlo z úrovne
mesta. A keďže nič také nie je, chýba to všetkým – bytové družstvá nič nevedia.
p. Hlinka, starosta MČ Košice – Juh: Hlavnú rolu v tejto situácii má mesto Košice, jednak vo
veci rozpočtu. Opýtal sa aké bolo čerpanie nákladov na zimnú údržbu sezóna 2017/2018
– či sa niečo ušetrilo alebo je to na doraz.
Požiadal zástupcov spol. Kosit, aby boli v zmysle záverov pracovného stretnutia
a vzájomnej komunikácie do digitálnej mapy zakreslené za MČ Juh cesty, ako aj
chodníky, ktoré sa majú udržiavať – chodníky: Jantárová, Palárikova, Lomonosova.
Je to názoru, že pokiaľ sú chodníky – čiže miestne komunikácie, ktoré nie sú
majetkovo-právne vysporiadané, nemajú založený list vlastníctva, mali by sa zamyslieť,
že ak je to napr. chodník používaný ku verejne prístupnej budove, ktorá je skolaudovaná
a ktorá slúži na byty, že potrebuje údržbu a predstavuje teda službu vo verejnom
záujme. Ľudia, ktorí tam bývajú, majú byty vo vlastníctve alebo v nájme, nemali by ich
nechať odrezaných od služieb, ktoré sú proklamované v rámci celých Košíc a v rámci
Slovenska, že sa to bude robiť po novom.
Požiadal o odpoveď na otázky: Koľko z rozpočtových prostriedkov bolo doposiaľ
čerpaných na zimnú údržbu? Vie mesto zazmluvniť aj iné výkony? Pretože ak tomu
správne porozumel, spol. Kosit bude robiť také výkony, toľko ľudí a toľko
mechanizmov nasadia, aké majú objednávky zo strany objednávateľa – čiže zo strany
mesta Košice. A všetko je to vo financiách.
p. Cichanský, vedúci referátu dopravy: Aby dal na pravú mieru niektoré skutočnosti, citoval
zákon č. 135 – cestný zákon, čo je verejno-miestna komunikácia: miestnymi
komunikáciami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a
verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych
komunikácií. Žiaľ v súlade so zákonom č. 138 z roku 1991 nie všetko prešlo do majetku
obcí - obec je vlastníkom len niektorých komunikácií. Samotný výraz „prístupové
chodníky do nehnuteľnosti“ napovedá o tom, že ide o účelovú komunikáciu – nikto
okrem samotných obyvateľov, ho z verejnosti nevyužíva – slúži iba tým, ktorí tam
bývajú. V niektorých prípadoch mesto disponuje dokladmi o tom, že bytové družstvá
prístupové chodníky prevzali do správy – v archíve sú protokoly o tom a ak to preberali
v MČ Západ, Ťahanovce a Nad jazerom, musel taký istý systém pred rokom 1989 na
celom území mesta. Bytové družstvá sa dnes nemôžu stavať do pozície, že miesto nich
to má zabezpečiť obec. Ide predsa o účelové komunikácie a prevzali ich do správy, a to,
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že pri odpredajoch bytov vznikli spoločenstvá a nedošlo k riešeniu stavu, nie je
problémom mesta, ale ich.
p. Lörinc, starosta MČ Košice – Sídl. KVP: Niektoré samosprávy v tejto veci prišli
s kreatívnymi riešeniami. Konkrétne zachytil mesto Kežmarok, ktorý sa rozhodol
ponúknuť na adopciu chodníky v dĺžke 7 km s tým, že občanom poskytuje 4 eura na
hodinu. Vypočítali, že bežný človek je schopný vyčistiť 50 metrov štvorcových za
hodinu. A túto myšlienku považuje aj ako riešenie pre malé mestské časti do
budúcnosti, pretože ak chcú, aby chodníky boli očistené tip-top a ihneď, tak najlepšie to
bude osloviť ľudí, ktorí tam bývajú – budú to robiť samy pre seba.
p. Cichanský, vedúci referátu dopravy: Dodal, že mesto sa musí riadiť legislatívou – napr.
zákon o rozpočtových pravidlách a iné zákony, preto ak sa nejedná o mestský majetok,
zo strany mesta nie je možné to finančné zabezpečiť – došlo by k porušeniu finančnej
disciplíny.
Navrhovaná suma 2,7 mil. eur je rozpočítaná na cca 450 km chodníkov, ale reálne je ich
na území meste raz toľko. Poznamenal, že udržiavanie chodníkov v zime je predstavuje
službou na 3 mesiace v roku. Je to efektívne zabezpečiť nákup ďalších strojov? Ľudí?
p. Ihnát, starosta MČ Košice – Sídl. Ťahanovce: Zareagoval na predrečníka p. Lörinca, že ak
budú zamestnávať takto ľudí, musia dodržiavať zákonník práce a pod., preberajú aj
zodpovednosť za nich.
Požiadal spol. Kosit, aby v mestských častiach umiestnila informačné tabule tam, kde
chodník nebude udržiavaný v zime.
p. Karabin, starosta MČ Košice – Pereš: Reagoval na p. Cichanského. Veľké mestské časti
v zmysle štatútu to majú poriešené – zimnú údržbu bude zabezpečovať mesto, resp.
Kosit. Malé mestské časti z úrovne mesta nedostali naviac peniaze na výkon tejto
služby. Opýtal sa preto, akou formou majú postupovať? Bude im mesto refundovať
faktúry? Dodal, že nemá problém nájsť firmu, resp. si to poriešiť, ale nemá v rozpočte
MČ na to financie.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Opýtal sa, ako to je s chodníkom, ktorý je súčasťou cesty,
kde premáva MHD?
p. Cichanský, vedúci referátu dopravy: Podľa štatútu mesta, malé mestské časti, ktoré majú
kompetencie spravovať verejné miestne komunikácie mimo premávania MHD, je tam
dodatok – aj komunikácie IV. triedy, čo znamená, že chodníky patria do kategórie:
komunikácie IV. triedy.
p. Christenko, generálny riaditeľ spol. Kosit: Uviedol, že nechce hovoriť ani za mesto a ani za
Radu starostov, ale v každom prípade jeho odborný názor je taký, aby sa pred blížiacimi
sviatkami Vianoc vydalo usmernenie, v koho kompetencii je zodpovednosť za
komunikácie týkajúce sa prístupu do bytoviek, zachovať status quo a nad zmenou
uvažovať potom a ju odkomunikovať. ktoré by celú situáciu vysvetlilo a predišlo by sa
tak nedorozumeniam – aby sa za nejasnosť celej situácie v budúcnosti mohol niekto
skrývať.
Zareagoval na starostu p. Hlinku. Spol. Kosit kapacity pre tento rok nastavila na cca 250
až 260 km. Už na stretnutí so zástupcami mestských častí, ktoré sa uskutočnilo v areáli
Kosit spomínal, že majú kapacitu zhruba na navýšenie rozsahu činnosti v jednotkách
6

percent. Z diskusie vzišli požiadavky na navýšenie o 50 km, čo predstavuje navýšenie
cca o 20 %. Informoval, že spol. Kosit čaká diskusia na úrovni mesta Košice, aby si
vysvetlili, za akých podmienok bude Kosit zvládnuť aj spomínané navýšenie kilometrov
o tých 50. Zároveň dodal, že digitálna mapa bude hneď automaticky zaktualizovaná, po
spomínanom stretnutí s vedením mesta a p. Cichanským.
Oznamovacie tabule týkajúce sa toho, ktoré komunikácie nebudú udržiavané sú
vyrobené a na ich rozmiestnenie potrebujú približne 48 hodín. Zatiaľ tak ešte neurobili,
pretože z ich pohľadu diskusia – rozsah prác – ukončená nebola.
Malé mestské časti – z pohľadu spol. Kosit nemajú problém rozšíriť činnosti ohľadne
zimnej údržby aj na ostatné MČ. Na takúto požiadavku ale potrebujú 6 až 9 mesiacov na
prípravu.
Ak by mesto poverilo spol. Kosit, aby vstúpilo, resp. prebralo úlohu zimnej údržby pri
hrebeňoch a vstupoch do jednotlivých bytových domov, dokážu to zabezpečiť, ale tiež
budú potrebovať čas na prípravu približne 30 až 45 dní – identifikovať ľudí, zazmluvniť
ich a zabezpečiť všetky potrebné kroky.
Uviedol, že nechce hovoriť ani za mesto a ani za Radu starostov, ale v každom prípade
jeho odborný názor je taký, aby sa pred blížiacimi sviatkami Vianoc vydalo usmernenie,
v koho kompetencii je zodpovednosť za komunikácie týkajúce sa prístupu do bytoviek,
zachovať status quo a nad zmenou uvažovať potom a ju odkomunikovať.
p. Petrovčik, starosta MČ Košice – Staré Mesto: Pasportizácia je niečo, čo bolo dlhodobo
nutné robiť, ale to bolo roky zanedbané a sa im to vypomstilo, lebo nevedia, v koho
správe je chodník a okrem tejto skutočnosti, mestské časti majú rôzne prepojovacie
chodníky v rámci parkov a rôznych verejných priestranstiev, ktoré sú vydláždené
a Kosit ich nechce udržiavať, lebo ich zničí. Okrem toho v jeho mestskej časti sú dvory,
ktoré sú špecifické vo vlastníckych vzťahov. A toto občana nezaujíma, preto by mali
riešenie nájsť aj keď by to malo byť na hrane zákona a nie hľadať, ako sa v zmysle
zákona nedajú robiť. Je tu čas zmeniť prístup a začať sa správať v prospech občana.
Preto podľa jeho názoru túto sezónu riešiť operatívne, aj keď to nebude úplne a na hrane
príslušných zákonov a mať čas sa baviť o ďalšej zimnej sezóne – o riešení a tiež
o pasportizácií.
Ručných pracovníkov v počte 70 je nepostačujúci na celé mesto - pre jeho MČ to
vychádza na 9 ľudí.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Tiež je toho názoru, že tento systém zamestnania má brať
do úvahy aj sezónnu prácu.
p. Cichanský, vedúci referátu dopravy: Uviedol, že spol. Kosit nedostáva od mesta „balík“
peňazí, ale je to tak, že každý výkon navyše predstavuje aj peniaze navyše.
p. Balčík, starosta MČ Košice – Kavečany: Skonštatoval, že ohľadne zimnej údržby sa
nachádzajú v situácii, kedy legislatíva predbehla možnosti a kapacity miest a obcí.
Stotožňuje sa s názorom p. Petrovčika, aby túto zimu to operatívne nastaviť systém, aby
sa k nim nemuseli budúci rok vracať. Starostovia by mali vyvinúť aktivitu, aby
zamestnali ľudí na dohodu a krízové veci poriešiť vo vlastnej réžii a nadviazať na to aj
rozpočet, aby sa navýšili peniaze na výkon zimnej údržby. Podľa jeho názoru situácia je
riešiteľná tak, aby občania boli spokojní, čiže v spolupráci Kosit, mestská časť,
magistrát. Rozdeliť si úseky – kompetencie a zabezpečiť k tomu peniaze.
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p. Vrchota, starosta MČ Košice – Západ: Najlepším riešením situácie by bolo, keďže mesto je
vlastníkom chodníkov, aby hrebene - chodníky čistili tí ľudia, ktorí to vykonávali
doteraz – teda pokračovať v tom len s tým rozdielom, že to uhradí mesto. Podľa jeho
názoru, ak to bude robiť Kosit, budú to zbytočne navýšené náklady na administratívu,
atď. Kosit by mal byť v tomto smere použitý tým spôsobom, že ak niekde vypadne
správca, núdzovo by to vyčistila spol. Kosit.
p. Petrík, starosta MČ Košice – Šaca: Finančne sa zmena zákona naviac dotýka malých
mestských častí. Zimná údržba predstavuje nemalú položku. Treba sa zamyslieť aj nad
kompetenciami - chcem poukázať na to, že naozaj čo sa týka riešenia zimnej a letnej
údržby v rámci mestských častí Košíc, trošku ináč to funguje vo veľkých mestských
častiach a trošku ináč to funguje v malých mestských častiach a nakoniec sme sa dostali
k meritu veci, že všetko je to o peniazoch. Aj pán starosta z Pereša poukázal, že v
podstatne zaťažuje to hlavne nás - malé mestské časti, pretože veľké mestské časti riešia
síce viac-menej formálne problémy, ale malých MČ sa to týka hlavne finančne, pretože
si to zabezpečujú z vlastných nákladov a sú to nemalé položky. A týka sa to aj jeho
mestskej časti, lebo územne je druhou najväčšou mestskou časťou v rámci všetkých, aj
veľkých mestských častí. Pán Karabin načrtol, že treba riešiť tú finančnú otázku, to by
som bol rád, keby sa tomu povenovali v tom ďalšom bode - príprava rozpočtu na rok
2019. A treba sa zamyslieť nad tými kompetenciami, lebo tu povedal aj pán riaditeľ
Kositu, že Kosit sa vie pripraviť na to, aby mohol zabezpečovať služby aj pre malé
mestské častí. Čiže prehodnotiť aj túto záležitosť, či si aj naďalej budú malé mestské
časti zabezpečovať každá sama túto zimnú údržbu, resp. aj letnú alebo potom v rámci
zmeny Štatútu mesta Košice uvažovať nad tým, aby tieto služby zabezpečovala
kompletne jedna firma a platil by to Magistrát mesta Košice. Lebo dostaneme sa stále k
určitým čísla a stále je to celé o peniazoch. Navrhujem v tomto bode príprava rozpočtu riešiť hlavne financovanie týchto záležitostí, lebo u nás žijú taký istý občania, jak
v meste, aj u nás sú hrebene – ja som najprv nechápal, o aké hrebene ide, už pani
starostka mi vysvetlila aký hrebeň a tak isto aj pán starosta z MČ Západ dobre povedal,
že sa to zabezpečovalo aj doteraz. Ľudia boli zvyknutí a ja nie som zástancom toho, aby
občan bol kompletne vylúčený aj z takýchto činností, pretože ľudia boli zvyknutí a nie
je celkom dobré, aby sme, aby sa aj ľudia zbavili zodpovednosti a trebárs ja s tým tiež
nesúhlasím, že niekto si zlomí nohu - je ťažko preukázateľné, či si to zlomil z vlastnej
viny, alebo si to naozaj zlomil nohu z viny z toho, že nebola... My nevieme operatívne príde mráz zamrzne za hodinu, nastane klzisko – zlomí si niekto nohu. Do tej hodiny
nevieme ani tú pohotovosť riešiť, aby bolo posýpané. Myslím si, že je to naozaj
záležitosť financií, ako pre veľké mestské časti, tak aj pre naše mestské časti. Ďakujem.
p. Tomko, starosta MČ Košice – Krásna: Ďakujem za slovo, ale ja som sa len chcel spýtať – s
pánom riaditeľom sme prechádzali zimnú službu v Krásnej. Jedná sa mi o zimnú údržbu
smerom na HORU, premáva tam MHD a nemáme to zahrnuté v Pláne zimnej údržby
Kositom. Čo v takom prípade? Ostatné chodníky som zistil, že nemáme ani
zazmluvnené - čistenie týchto chodníkov, čiže musí to riešiť operatívne sám s ľuďmi,
ktoré má na úrade, ale hlavne sa mi jedná o sídlisko Na hore, keďže tam premáva MHD
a nie je to zabezpečené Kositom.
p. Cichanský, vedúci referátu dopravy: Tak tento prípad je veľmi jednoduchý. Niekto je
vlastníkom komunikácie - zo zákona mu vyplýva aj povinnosť starať sa o svoj majetok.
Je pravdou, že v súčasnosti prebiehajú rokovania o prevode tohto majetku - spoločnosť
Development si dala žiadosť, my to v tejto chvíli riešime, ale ešte zatiaľ ten proces nie
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je ukončený. Čiže do doby, pokiaľ mesto neprevezme do majetku tieto komunikácie, je
povinný sa o nich starať ich vlastník.
p. Tomko, starosta MČ Košice – Krásna: ...premáva MHD, aj vtedy je povinný?
p. Christenko, generálny riaditeľ spol. Kosit: Tá komunikácia potom prejde do majetku
mesta?
p. Cichanský, vedúci referátu dopravy: Áno.
p. Christenko, generálny riaditeľ spol. Kosit: Kolega hovorí, že je to zhruba 1 km. To si
myslím, že to vieme – ak je to práca pre veľký sypač, tak to vieme zabezpečiť, pokiaľ je
predpoklad, že to teda prejde do majetku mesta a bude to potom do budúcnosti patriť
pod Operačný plán zimnej údržby, tak si myslím, že ten veľký sypač ten kilometer vie
zvládnúť.
p. Vrchota, starosta MČ Košice – Západ: Keď sme sedeli na Kosite a preberali sme tie
chodníky a videl som tam tú informáciu, že vlastne reakčná doba na odpratanie tých
chodníkov je 12 hodín, a hlavne pri intenzívnom snežení to považujem trošku za
problém. Kdež to, ak by tá údržba, poviem, že najmä tých hrebeňov alebo možno aj
priľahlých chodníkov, zostávala na obyvateľoch tých bytových domov alebo resp.
správcoch, tak si myslím, že tá reakčná doba, aj ten počet tých ľudí, ktorí tam vedia
nastúpiť je omnoho väčší a je to oveľa flexibilnejšie. Samozrejme s tým rozdielom, že
my týchto ľudí už po novom nemôžeme donútiť k tomu, že majú povinnosť to odpratať.
V zásade ich môžeme požiadať, aby takto k tomu pristupovali, ako som už hovoril
predtým – tieto náklady sa potom na to preplatia.
p. Balčík, starosta MČ Košice – Kavečany: Ďakujem pekne. Možno by mohla zaznieť
informácie, že obce alebo mestské časti môžu poskytovať zo svojho rozpočtu dotácie.
Keby sa nejakým spôsobom v nejakej miere zadotovali bytové SBD-čka na nákup
nejakých pracovných prostriedkov, tak aj týmto spôsobom sa vedia doriešiť hrebeňové
chodníky.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Ak vás môžem poprosiť, p. Cichanský má ešte ďalšie
rokovanie, keď vieme ešte niečo na neho smerovať, ak nie, potom to bude v zápisnici.
p. Ténai, starosta MČ Košice – Sever: Chcem sa poďakovať za to stretnutie, ktoré bolo v
podstate s Kositom minulý týždeň, myslím si, že bolo veľmi plodné pre jednu stranu, aj
pre druhú stranu. Úplne súhlasím s pánom Ihnátom z hľadiska toho, aby mesto vydalo
nejaké usmernenie, pretože je kvantum bytových domov a bytových družstiev, ktoré
dneska sa tvária, že sa ich to netýka, ale žiaľ bohu sa ich to týka. My sme dosť veľká
mestská časť - rozlohou asi najväčšia a sme taký hybrid - kvantum rodinných domov
a máme aj kvantum bytoviek a bytoviek postavených veľmi dávno. Nie je to u nás
jednoduché, a hlavne čo sa týka aj parkovania, že máme aj chodníky, aj cesty, aj
parkovanie - dosť komplikované sú niektoré veci. Jedná vec je pre mňa, aby sa vydalo
to usmernenie – je dôležité. Druhá vec - komunikujeme s Kositom aj operatívne, takže
nie je problém, tá komunikácia funguje, ale čo je pre mňa najdôležitejšie je to, aby sme
otvorili Štatút mesta - týka sa to aj zimnej údržby, týka sa to aj potom rozpočtu a
ostatných vecí, aby sme nastavili relatívne rovnaké podmienky, tzn. aj teraz je 8
veľkých mestských častí. Tu sedí vedľa mňa starosta z KVP, on si to zabezpečuje sám 9

má na to vyčlenené prostriedky. Tu sme počuli to, že sa malé mestské časti doplácajú na
veľké pri zimnej údržbe. Potom sa môžeme vrátiť k diskusii, kde veľké mestské časti
doplácajú na malé, zbytočne sa tu budeme naťahovať. Tzn. - musí sa dať systém – buď
si to bude zabezpečovať sám a dostane na to peniaze z rozpočtu, alebo to bude
zabezpečovať mesto Košice. Takže musia sa stanoviť systémové veci a systémové veci
vieme stanoviť potom, ak sa otvorí štatút. Toto je nejaké moje stanovisko. Budeme
veľmi radi, keď tu bude teraz taká mierna zima, čo hlásia meteorológovia, a budeme
vlastne operatívne riešiť veci. Ďakujem.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Za malé MČ môže povedať takisto, keďže rozpočty boli
robené ešte začiatkom roka, zákon počas roka začal platiť, tak všetky tieto náklady budú
navýšené nielen vo veľkých ale aj v malých mestských častiach, takže tam hovoriť
o tom, či nám postačí rozpočet je tiež trošku na vážkach, lebo vlastne keď mesto Košice
objedná v Kosite výkon, tak budú to mať zabezpečené v malých mestských častiach a
budú musieť to ťahať len z toho, čo máme schválené už do konca roka. Ale mám tu
uznesenie, ktoré navrhol pán starosta zo Sídliska Ťahanovce, takže môžeme ešte
diskutovať, ale môžem ho prečítať. Nech sa páči do diskusie.
p. Krištof, starosta MČ Košice – Barca: Ak môžem, doplním nových kolegov, resp. aj
pripomeniem aj ostatným starostom ostatným, táto nešťastná úprava legislatívy cez
zákon je problémom, ktorý sa rieši aj cez ZMOS, v podstate snažíme sa do toho –
ZMOS do toho ide a hľadá riešenia, nakoľko je to v kolízii s ďalšími zákonmi,
predpokladá že primátor, ktorý je automaticky členom Rady ZMOS, že bude chodiť na
tieto zasadnutia rady. Starostov upozorňujem na jednu zásadnú vec - počasie nesledovať
počas televíznych novín, ale odporúča model Aladin na SHMÚ – tam si viete pozrieť
dopredu na niekoľko hodín – viete si pozrieť momentálny rádiový pohyb mrakov,
zrážkovosť, atď., vedú tie lokality aj v rámci Košíc – je rozdiel Barca, je rozdiel
Kavečany, ako bolo povedané a tam si viete detailne na polhodinu prakticky alebo
hodinku učiť dopad zrážok na 90 % s tým, že je to fakt osvedčený systém a s tým treba
pracovať. A ešte ďalšia taká vec, tu bolo hovorené, že platiť ľudí atď., - nie je to také
jednoduché, jednak otázka vlastníckych vzťahov a činnosť na súkromnom majetku.
Druhá vec je, nezabúdajte na čiernu prácu, tzn. ohlasovačky, atď. – nie je to sranda. Tak
skôr nejakú inštitúciu alebo vo vlastnej réžii, keď máte Aladin, tak máte
nezamestnaných, tak si dopredu viete naplánovať, že ich pozvete na ten a ten čas
určitým systémom. My malé MČ také veci riešime, časť máme vo vlastnej réžií ako
technickú správu a tie veci - nezamestnaných dá sa s nimi dohodnúť, majú oni svoje
časové horizonty, ale viete to rozdeliť a dať ich do pohotovosti, lebo aj pohotovosť za
normálnych vzťahov je treba tiež nahlasovať, atď. Pri tých nezamestnaných je to
jednoduchšie. Zatiaľ toľko, možno vám to pomôže tá informácia. Ďakujem za
pozornosť.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Ďakujem pekne. By som chcel privítať aj pani Kažimírovú
a chcem ju požiadať o slovo hlavne k tomu, keby náhodou sa zmenila situácia počasia,
že by bola mimoriadna situácia, je tam ešte nejaké krytie, ktoré by sa v rámci rozpočtu
dalo vykryť na takéto čistenie chodníkov a ciest?
p. Kažimírová, zástupkyňa riaditeľa MMK: Dobrý deň, vážený pán predseda, vážení páni
starostovia, tak zatiaľ jednoduchá odpoveď - momentálne nie je, pretože teraz máme
spracovaný návrh rozpočtu na rok 2019, bohužiaľ zatiaľ ho máme schodkový.
Samozrejme, že kým ho predložíme na rokovanie zastupiteľstva, čo sa predpokladá v
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mesiaci februári na to 1. rokovanie, ktoré bude na budúci rok, tak dovtedy dúfam, že
bude vyrovnaný. Teraz vlastne budete mať informácie prví, pretože ešte ani pán
primátor nemal časový priestor, aby sme si sadli k rozpočtu a prvé sedenie k rozpočtu
budeme mať až 27. decembra, takže momentálne tento návrh je spracovaný tak, ako
sme ho ešte robili s bývalým vedením a samozrejme na základe podkladov od
odborných oddelení a útvarov. Mali sme ten rozpočet vyrovnaný, ale bohužiaľ, minulý
týždeň keď bol schválený štátny rozpočet a ministerstvo financií rozpísalo podielové
dane na všetky mestá a obce, tak trošku sme sa my, teda ten náš odhad bol vyšší ako
urobilo ministerstvo financií rozpis na obce. Takže momentálne to číslo podielových
daní pre Košice je 107,8 milióna EUR - my sme mali 110, čiže od zhruba 2,2 milióna
menej. No ale dúfam, že teda to vyrovnáme a nájdeme... V roku 2018 bolo číslo z
ministerstva vyše 95 mil., poviem vám aj presne 95 265, čiže vyše 95 000 000 bolo
smerné číslo v roku 2018. Skutočnosť už vieme aká bude, lebo už máme aj december bude 99 mil. 131 tis., čiže ten vývoj je pozitívny. To ministerstvo to trošku dalo to
opatrné - zásada opatrnosti, čiže máme vyššiu skutočnosť ako bol rok 2008 plán
predpoklad. Teraz je otázka stratégie, že či budeme raziť zásadu opatrnosti a pôjdeme s
takým číslom, ako dalo ministerstvo alebo s nižším a budeme v priebehu roka robiť
rozpočtové zmeny podľa toho, keď ten vývoj bude pozitívny, tak budeme podielové
dane upravovať, alebo už teraz budeme predpokladať viac. Ja som vždycky za zásadu
opatrnosti na začiatku a radšej potom v priebehu roka púšťať viac, ako postiť na
začiatku roka vyššie číslo a potom náhodou keď ten vývoj nebude pozitívny, tak sekať
dole je väčší problém. Je ľahšie pridávať ako uberať. Vzhľadom na to, že aj tá
legislatíva na rok 2019 je postavená tak, že tie odpočítateľné položky z dane z príjmov
fyzických osôb sú vyššie, ako boli v tomto roku, tak si myslíme, že radšej by sme išli na
to číslo, ktoré dalo ministerstvo, lebo nevieme predpokladať vývoj, čo tie odpočítateľné
položky na dani urobia. My sme teraz znížili podielovú daň - tým sme sa dostali do
schodku, samozrejme musíme to vyrovnať a stanoviť si vo výdavkoch čo bude priorita a
čo nie. Takže momentálne odpoveď na našu otázku je, že nie je teraz rezerva a či bude,
keď už budeme predkladať rozpočet ešte neviem. Uvidíme, že čo z toho rozpočtu
budeme musieť zoškrtať z výdavkov. Lebo príjmy podľa mňa už naťahovať veľmi
nevieme, tam sme dosť na doraz.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Ďakujem pekne za také stanovisko, aspoň také predbežné,
ale kým sa ešte dostaneme k návrhu uznesenia, chcem využiť prítomnosť p. Ferjenčíka,
lebo pokiaľ by sa zmenilo počasie – stále sa nachádzajú v bode zimná údržba a či máme
dosť peňazí, to chcel vedieť, lebo máme nových starostov a nie každý má také
informácie, ako niektorí starostovia, takže chce poprosiť pána Ferjenčíka, ozaj krátko,
aby sme nenaťahovali bod, o možnostiach zimnej údržby, keď napadne veľa snehu v
prípade mimoriadnej situácie, lebo nie každý je komfortný v tomto ohrozenom čase.
p. Ferjenčík, vedúci referátu civilnej ochrany, BOZP a PO: Dobrý deň prajem. Ja len veľmi
stručne. Máme 3 stupne pohotovosti, tzn. základný stupeň, potom je 1. stupeň, ktorý
všetko zatiaľ riadí doprava – všetko ide pod vedením firmy Kosit alebo teda mestských
častí, ktoré si zimnú údržbu robia samy. V prípade zhoršenia situácie, presne podľa
Operačného plánu, ak už táto situácia sa nezvláda, vyhlasuje sa mimoriadna situácia nastupuje to krízové riadenie, to čo ste dnes k tomu dekréty dostali a potom už to ide
pod riadením primátora, prostredníctvom krízového štábu. Tam už sú trošku iné
pravidlá, aj priority sa určujú iné. Tam je otázka zásobovania, otázka nemocníc, škôl,
atď., takže sa pokiaľ niekto by chcel ešte vysvetlenie, potom doplním.
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Ešte jednu poznámočku k tomu, to financovanie pri mimoriadnej situácii zase trošku
iné, lebo bolo tu o tom rozpočte – ale najskôr sa to odfinancuje mestom a potom sa to
refunduje prostredníctvom štátneho rozpočtu.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Môžeme uzatvoriť diskusiu? Nie je už nikto prihlásený?
Uzatváram diskusiu. Máme tu jeden návrh na uznesenie od p. starostu Ihnáta, ktorý
navrhuje, aby: Rada starostov žiada mesto Košice o vydaní usmernenia pre Kosit a
správcov bytov k zmene zimnej údržby v rámci ošetrenia chodníkov a hrebeňov
prístupových chodníkov k domom.
Je to dosť jasné? (pozn. diskusia)
Prečítal znenie uznesenia: „Rada starostov v Košiciach žiada mesto Košice o vydanie
usmernenia pre Kosit, správcov bytov a mestské časti, k zimnej údržbe v rámci
ošetrenia chodníkov, hrebeňov a prístupových chodníkov k bytovým domom.“
Dal hlasovať o prednesenom znení uznesenia.
Hlasovanie č. 5:

za: 20, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Nigut, predseda Rady starostov: Skonštatoval, že uznesenie bolo schválené.
Poďakoval sa zástupcom spol. Kosit za ich účasť na rokovaní.
--Bod č. 4
Príprava rozpočtu na rok 2019
p. Nigut, predseda Rady starostov: Požiadal p. Kažimírovú o úvod.
p. Kažimírová, zástupkyňa riaditeľa MMK: Takže ešte raz, úvod som už povedala. Tie
základné čísla, čo sa týka podielových daní už viete. Neviem, budem hovoriť o
podielových daniach pre mestské časti, čo vás najviac zaujíma alebo chcete počuť aj
celkové číslo rozpočtu? Bežný kapitálový? Percento pre mestské časti. Áno, čiže 10 %
pre mestské časti. No a poviem to takto, že v malé mestské časti - my sme rátali 10
percent na sadzbu na jedného obyvateľa. V globále, keď sa to spočítalo, tak vychádza,
že ten nárast celkový v absolútnom čísle je 10,7 desatín percenta. Celkovo ideme na
sumu alebo navrhujeme, samozrejme ešte neviem ako to dopadne, mali ste v tomto roku
9 376 000 a na budúci rok navrhujeme 10 000 377, čiže vyše milión EUR je nárast.
A teraz idem na sadzby na obyvateľa - u malých mestských častí ideme so 117 EUR a
32 centov na hlavu na 129,06 - to je ten desaťpercentný nárast. U veľkých mestských
častí - pôvodné číslo v tomto roku 26 EUR a navrhujeme 28,60 - sadzba na jedného
obyvateľa. Samozrejme, keď si to prenásobíte, tak počtom obyvateľov - počet
obyvateľov máme zo Štatistického úradu k 31. 12. 2017. To je aktuálne posledné číslo,
ktoré je k dispozícii, čiže za každú jednu mestskú časť sú zverejnené informácie. Bude
to aj v návrhu rozpočtu priložené, každá jedna mestská časť koľko má obyvateľov.
Trošku je pokles obyvateľov v rámci Košíc oproti stavu k 31. 12. 2016, nie o veľa ale z
239 141 na 239 095. Toto sú základné čísla, ktoré vás zaujímajú. Máme tam ešte 3
špecifické mestské časti a to je sídlisko KVP, Luník IX a Dargovských hrdinov, tie
majú trošku iné sadzby, lebo historicky mali vždycky vyššie oproti ostatným. Napr.
Luník IX má teraz 44,13 na obyvateľa. Sídlisko KVP 37,21 na obyvateľa a Mestská
časť Dargovských hrdinov 31,39. My keď sme porovnávali a vychádzali z toho, že to
smerné číslo na rok 2019 z ministerstva financií je - pôvodne sme mali 110 - čiže sme
navrhovali takú sumu. Teraz máme 107,5 v návrhu rozpočtu. Pre nás je to 8,5 percentný
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nárast v rámci Košíc. Čiže ešte mestským častiam vlastne dávame vyššie to percento
ako má mesto a pritom tie kompetencie mesta, čo sa týka školstva, dopravy - verejná
doprava, sú vyššie. Je možno ešte diskutovať o tom, že to prerozdelenie medzi veľkými
a malými môže byť iné, lebo dlho sa diskutuje a hovorí o tom, že či je to spravodlivý
meter, že to dávame na hlavu na jedného obyvateľa a že ten percentuálny nárast, že
možná aj nejaké iné kritériá. My sme vychádzali z toho, že aj ministerstvo financií, keď
rozdeľuje podielové dane v rámci Slovenska, tak základné kritérium rozdelenia je počet
obyvateľov v meste. A potom sú tam ešte aj iné kritériá, ako je počet dôchodcov a počet
detí na základných školách, ale to prví a najväčšie kritérium, z ktorého máme najväčší
podiel na daniach je počet obyvateľov. Čiže analogicky potom aj na mestské časti sme
použili toto kritérium. Ešte jednu vec, čo sa týka účelových dotácií, lebo aj toto vás asi
zaujíma, tak navrhujeme 45 000 pre malé mestské časti a 65 000 pre veľké mestské
časti na rok.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Otváram diskusiu.
p. Exner, starosta MČ Košice – Lorinčík: Ďakujem pekne. Predpokladám, že táto téma osloví
absolútne všetkých a bude horúca, čiže diskutovať budeme. Ja by som chcel povedať
iba toľko, aby sme sa podľa možnosti vyhli slovným spojeniam – kto na koho dopláca.
Dobre?! Skúsme sa dohodnúť tak neverbálne, že tu nikto na nikoho nedopláca, všetci
sme Košičania, všetci žijeme v jednom meste a chceme tu žiť v priateľskom duchu. Čo
sa týka čísel - bude hovoriť za seba - prepočítali nám zvýšenie alebo splnenie kritérií,
ktoré určuje alebo tá zmena zákona o odmeňovaní zamestnancov verejnej správy
navýšenie - u nás ide zhruba asi na 18 %, čiže považujem desaťpercentné navýšenie
alebo resp. upravené zo štátu na 7 percent na nízke. Myslím si, že je to veľmi dôležitá
vec, pretože peniaze sú determinujúcim niečím, čo určí to, čo my ako tí v prvom rade ktorí sme v prvom rade vieme pre našich občanov urobiť. Takže, diskutujme prosím
zodpovedne, vecne a bez nejakých emócií, ktoré naozaj pri peniazoch by nemali byť.
Zachovajme chladné hlavy a myslím si, že sa dohodneme. Ďakujem pekne.
p. Hlinka, starosta MČ Košice – Juh: Tak ja sa chcem vyjadriť čo sa týka tých prostriedkov
z podielových daní, tak samozrejme, že to 10 % navrhované tzv. zvýšenie nepostačuje,
už to môj predrečník pán kolega povedal z Lorinčíka a to v podstate úplne platí aj u nás
a predpokladám, že aj u ostatných kolegov a kolegýň, nakoľko tá úprava legislatívna v
niektorých platových tarifách a stupniciach teda predstavuje nieže 10 percentné, ale
predstavuje niekde až 25 percentné navýšenie. A to desaťpercentné to tak novinári
niekedy to povedali, ale to sa bude vlastne robiť až v roku 2020,vtedy bude 10 %
navýšenie. Toho roku sú ale nové platové triedy, nové stupnice a je to okolo 25 percen.
Ďalšia vec. Pribudla nová povinnosť pre zamestnávateľov a to je vyplácanie príspevku
na rekreáciu pre zamestnancov s počtom organizácie kde je 49 zamestnancov a viac, čo
veľké mestské časti myslím mnohé majú. Je to niečo, čo predtým nebolo. Ďalej čo sa
týka Mestskej časti Juh, chce dať do pozornosti, že tu došlo vzhľadom na legislatívnu
zmenu aj k úplnému výpadku príjmu z výherných hracích automatov a z video ruliet na
nulu, tzn., že nám napr. vypadlo z rozpočtu vzhľadom na zákon, ktorý bol prijatý ešte
teda v minulom roku, ale začal sa aplikovať v tomto roku, niečo okolo 230 000. Tak by
sme mohli pokračovať ďalej, napr., že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví oznámil, že
od 1. decembra sa zvyšujú platby pre právnické osoby za elektriku, plyn a teplo od 5,6
do 6,5 percent navyše, čiže to všetko zvyšuje tlak na to, že tých prostriedkov o 10 %, čo
tu bolo predbežne povedané, určite nebude dostatočné a nepokryje to ani tie základné
vitálne funkcie, ktoré by zrejme napr. Juh musí zabezpečovať a predpokladá, že mnohí z
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nás tiež aj ostatní, pretože nikto nemá nazvyš. Ale keď sme hovorili o rozpočte ako
takom, v tom úvodnom slove pani Kažimírovej, tak vlastne je to navýšenie pre mesto
Košice zo skutočnosti, ktorá by som povedal, že je tu teda navýšenie zhruba o niekoľko
– o nejaký milión v budúcom roku z podielovej dane, ale zároveň sú tu aj rezervy vo
vlastných radoch. Mám na mysli, že mali by sme sa vrátiť napr. k miestnemu poplatku
za rozvoj. My sme to načali v debate niekedy koncom I. polroka tohto roku, potom sa to
zobralo, že sa s tým nebude robiť nič, vzhľadom aj na ukončujúce volebné obdobie, ale
tu prostriedky do mestského rozpočtu mohli prísť. Navrhujem, aby sa prijala nejaká
úloha, aby sa spracoval návrh všeobecne záväzného nariadenia o tomto miestnom
poplatku za rozvoj a v priebehu budúceho kalendárneho roka sa to dalo schváliť do
mestského zastupiteľstva, napr. vo februári a takisto sú rezervy aj vo výbere poplatkov a
daní za užívanie napr. verejných priestranstiev, kde nie vždy v prípade napr. dočasného
záberu komunikácie pre výstavbu, pre rekonštrukčné práce, atď., alebo zatepľovanie
budov, je vyberaný miestny poplatok za účelové špeciálne používanie miestnych
komunikácií alebo verejnej zelene, takže tých rezerv aj vo vnútri by sme možnože našli
niekoľko – nehovorím, že sú to obrovské sumy. A nehovoriac ani o miestnej dani za
nehnuteľností. My sme tiež už roky, roky, roky na tej sadzbe, ktorá doteraz platí, takže
tu by sa trebalo tiež zamyslieť aj nad týmito vecami. Tak tu sú vlastné zdroje keď
nechceme to brať iba z podielovej dane, lebo tá je síce najdôležitejšia, ale že sú tu
nejaké ďalšie doplnkové zdroje. Na to som chcel poukázať a predpokladám, že nás
situácia určite prinúti, aby sme siahli aj do týchto vnútorných rezerv.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Ďakujem pekne za prednesenie možností.
p. Ihnát, starosta MČ Košice – Sídl. Ťahanovce: Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja
som si pozorne tiež vypočul pani Kažimírovú a najmä pána Hlinku. Súhlasím s tým
a keď Jarko podáš návrh uznesenia napr. aj na vypracovanie takého VZN, tak podporím
to. Samozrejme teraz na Rade starostov. Ďalej chcem sa opísať aj pani Kažimírovej len
ako jednu otázku tiež. Z minulého roku boli tie dotácie pre mestské časti - veľké
mestské časti 80.000 EUR. V súčasnosti 65.000 EUR, som pochopil. Čiže ja sa chcem
pýtať - mesto nás strestá? Ako tie veľké mestské časti? To keby ste odpovedala potom.
To je o 15.000 EUR menej. Ja som si myslel vlastne, že tie náklady a všetko rastie vlastne energia, a tak ďalej, ako tu hovoríme. Ďalej sme zaviazaný príspevkom na
rekreáciu. Tu jednoducho Lenka mi hovorí vlastne, lebo nemám skúsenosť, ale naozaj
idú do toho VPP pracovníci, poslanci, všetko komplet, čiže to nie je sranda. Ďalej
hovoríme napr. o podielovej dani 28,60. Berieme počet obyvateľov stále ako v meste.
Dvadsaťšesť. Na chod úradu bude potrebné asi 36, tak zhruba, po výpočte vychádza
36 EUR, aby sme zachovali chod úradu veľkej mestskej časti. Tak ja sa pýtam - sme
potrestaní, ako naozaj. Čiže robme niečo naozaj, ako aj to mesto, aby sme išli dopredu
aj tie mestskej časti. Chceme pomôcť mestu, ale očakávame súčinnosť mesta. To je
všetko, ďakujem pekne.
p. Kovačevičová, starostka MČ Košice – Naj jazerom: Tie sumy, ktoré tu boli prednesené ešte
raz by som chcela len počuť, koľko dostanú veľké mestské časti, len či som dobre
počula? Tam je nárast 21 EUR?
p. Kažimírová, zástupkyňa riaditeľa MMK: 28,60.
p. Kovačevičová, starostka MČ Košice – Naj jazerom: Čiže 28,60 majú nárast, tak?
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p. Kažimírová, zástupkyňa riaditeľa MMK: Nie nárast. Toľko majú.
p. Kovačevičová, starostka MČ Košice – Naj jazerom: Len chcem vedieť, koľko mali
v minulom roku.
p. Kažimírová, zástupkyňa riaditeľa MMK: 2,60 je nárast.
p. Kovačevičová, starostka MČ Košice – Naj jazerom: 2,6 pri veľkých MČ. A pri malých MČ
12 EUR?
p. Kažimírová, zástupkyňa riaditeľa MMK: Áno.
p. Kovačevičová, starostka MČ Košice – Naj jazerom: Dobre, čo sa týka našej mestskej časti,
v podstate pri takýchto číslach, my absolútne nedokážem zostaviť rozpočet, pretože keď
zrátame prevádzkové náklady miestneho úradu od – tak, ako bolo spomínané, rastú nám
médiá, komplet prevádzka - čiže to je okolo 100 000, ak máme zachovať tie mzdové
náklady v zmysle príslušnej legislatívy, čiže aby sme ostali v podstate na nule, taktiež
máme obrovský výpadok v rámci tých videohier, hazardných hier, plus treba nám
doplatiť zamestnancov, pokiaľ bude tá požiadavka na tie poukazy rekreačné. To je
okolo 275 EUR na zamestnanca, tak v podstate, keď sme to prepočítali - nám to do
bodky - potrebujeme 36 EUR. A to hovorím, že nerobíte rozvoj mestskej časti. Čiže tu
sú noví starostovia, len aby ste vedeli veľkých mestských častí, pokiaľ nemáte nejaké
extra nedaňové príjmy z prenajímania majetku, tak budeme sedieť na stoličkách tak, ako
v minulosti. Samozrejme, ja som v úrade 2. volebné obdobie a mala som čo robiť 4
roky, aby sme sekali kade-tade, a v takom režime ako doteraz fungovali mestskej časti,
tak môžem povedať, že tí starostovia sme doslova poštári, depešári a nič ostatné. Čiže
ak to nenavýši, tak zabudnite na to, že budete robiť detské ihriská, športoviská, že
budete robiť kontajneroviská, že sa posunieme trošička ďalej v rámci toho, pretože
samospráva je o samospravovaní a nie o centralizácii. Tak isto, tá dotácia - poďme
k tomu, že zvýšme podielové dane pre mestské časti a nepotrebujeme k tomu dotácie.
Stále sa motáme okolo dotácií. Aj tých 65 000 - no to je úbohé, to je v podstate málo.
Uvidíte, keď budete chcieť urobiť jedno kontajnerovisko, či už podzemné,
uzamykateľné - koľko to je peňazí. Keď budete chcieť urobiť jedno ihrisko
certifikované, tak zhruba to stojí okolo 30 000 s oplotením. Keď si to naskladáte, tak je
to majland peňazí. Čiže chcem apelovať - tých 28,6 je strašne málo a určite, ak máme
zachovať prevádzku na prevádzkové náklady a mzdové položky zamestnancov, kde
vlastne oni nemôžu zo zákona klesnúť, ako mali platy v decembri. Toto treba, že aj
keby neviem čo zoškrtali, oni nemôžu klesnúť, tu sa mzdových položkách musí
dodržiavať legislatíva. Takže tá minimálna suma pre mestské časti je 36 EUR, ďakujem
pekne.
p. Vrchota, starosta MČ Košice – Západ: Ja len chcem povedať - súhlasím s pani starostkou
Kovačevičovou – je to tak, náklady nám stúpajú v mestských častiach a tie príjmy sú
oproti tým nákladom jednoducho sú nepostačujúce. Len ja si myslím, že túto nie je
celkom úplne na vine mesto. Ja chcem povedať to, že sa sadzby daní neišli nejak
zásadne hore, ale štát vlastne nám dal nejaké ďalšie nové povinnosti, resp. nám prišli
nové výdavky, čiže ja si myslím, že tu je nejaký obmedzený balík zdrojov. Tento
problém nebudeme mať len my v Košiciach, toto myslím si, že budú mať všetky
samosprávy, takže tam by bolo možnože vhodnejšie smerovať skôr na Bratislavu a
riešiť to tam.
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p. Petrík, starosta MČ Košice – Šaca: Nadviazal by som na pán starostu Hlinku, že
samozrejme aj argument z magistrátu bude, že síce my chceme viacej peňazí, ale tých
peňazí viacej nie je. Ja len chcem poukázať na to, že napr. keď tvorím rozpočet,
jednoducho kde sú položky kde nemôžem ubrať, tak ako v tomto prípade, o čo sa
bavíme, tak musím robiť nejaké nepopulárne opatrenia v rozpočte, ktoré sa mi potom
samozrejme negatívne prejavia zo strany obyvateľstva. Myslím si, že magistrát je v tej
pozícii, že pokiaľ sa to stane do takejto situácie, tak siahne na to, čo by mali dostať
mestské časti, kým si to vyrovná a koľko sa zvýši mestským častiam, toľko im dá. Ja to
síce beriem, ale chcem poukázať na to, že aby som ja ušetril, musím naozaj šetriť
a trebalo sa pozrieť na položky napr. ja poviem, na bežnú údržbu štandardnú: verejného
osvetlenia, zabezpečovania služieb čo v zimnej alebo letnej údržby. Ja môžem predložiť
koľko platíme my na jednotkové položky, trebárs či už za jeden stĺp alebo za m2 alebo
za 1 km. A treba sa pozrieť, aké náklady má mesto. Si myslím, že mesto má v tomto
ohľade veľmi veľké rezervy, kde by mohlo siahnuť alebo nejakým spôsobom urobiť
opatrenia, aby sa tam ušetrilo, lebo podľa mňa, tam sa dajú ušetriť veľké finančné
prostriedky. To hovorím ako príklad, čiže hľadať rezervy tam, kde naozaj dá sa, lebo
ako pýtať viac, to je síce pekné, ale v prvom rade treba vedieť ušetriť. Lebo ja hovorím
ako starosta mestskej časti som odkázaný na to, že keď na niečo nemám, tak si to
nemôžem dovoliť. Musím sa len s takou perinou prikryť, akú mám. A tie priority naozaj
určiť, čo je ešte najprioritnejšie nad prioritným je veľmi ťažko. Takže hľadať rezervy v
rozpočte tam, kde tie peniaze idú a nemuseli by ísť.
p. Petrovčik, starosta MČ Košice – Staré Mesto: Ďakujem vážení kolegovia. Ja sa chcem ešte
vrátiť trošku do histórie, ako to tu asi fungovalo. Treba to povedať aj pred tým, než sme
tu niektorí nesedeli. Sú tu nejaký sadzby z 26 na 28,60. Pokiaľ viem, tie účelové dotácie
to celé vlastne zdeformujú tento systém, čiže trvalo by to dať do nejakej reštartnej
kultúry, tzn. nájsť normálny systém keď 36, bude 36 a tak to bude o toto bude písmo
sväté a nie tu nejak účelové dotácie - vieme ako to fungovalo - boli spriaznené mestské
časti, nespriaznené. Konkrétne naša mestská časť vieme ako trpela posledné 4 roky, že
samozrejme za našu mestskú časť môžem povedať, že s tým zásadne nesúhlasím, aj
z hľadiska čo sa tu dialo v minulosti voči našej mestskej časti nebudem súhlasiť
s takýmto postupom.
p. Ténai, starosta MČ Košice – Sever: Ja mám len zopár otázok smerom na pani Kažimírovú.
Bavíme sa o podielových daniach, ktoré dostáva mesto. Keď si všetci otvoríme
občianske – máme tam, že sme obyvatelia Košice pomlčka niečo. Tzn., zaujíma ma, kde
končia dane z nehnuteľností, pretože mestské časti z toho nevidia - pokiaľ viem – nič. A
boli by sme radi, keby sa prerozdeľovali nejakým spôsobom aj dane z nehnuteľností
naspäť týmto mestským častiam vo vzťahu k obyvateľom, pretože naši obyvatelia tzn.
obyvatelia našich mestských častí platia dane a na základe toho nájsť nejaký druhotný
kľúč. Tzn. - podielové dane sú jeden kľúč na obyvateľov a druhý kľúč by mal dane
z nehnuteľností. Sú dva zákony, ktoré sa držia okrem 369, t.j. zákon o meste Bratislava
zákon o meste Košice. To znamená Bratislava v štatúte má, že prerozdeľuje aj dane
z nehnuteľností. Bol by som rád, keby sme potom otvorili aj Štatút mesta Košice a
bavili sa o tomto. Ďalej – zaujíma ma koľko dostaneme dane z nehnuteľností - mestské
časti. Zaujíma ma, či dostaneme dane za psa, ktoré sa vyberajú v mestských častiach, či
dostaneme ich a zaujíma ma ešte jedna otázka, jedno číslo - aké sú plánované náklady
na chod magistrátu. Ďakujem.
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p. Nigut, predseda Rady starostov: Nech sa páči, pani Kažimírová, môžete reagovať,
poprosím vás.
p. Kažimírová, zástupkyňa riaditeľa MMK: Z toho, čo som si poznačila, budem reagovať, tak
budem reagovať na to, na čo viem reagovať. Čo hovorili páni starostovia Exner
a Hlinka, že teda je málo 10 %, tak k tomu sa pridávame aj my, pretože my ako mesto
máme ten istý problém. Tá zmena legislatívy, čo sa týka miezd a nárastu miezd, my sa
boríme napr. s naším školstvom – vzdelávanie, tam len nárast na mzdy nám
predstavoval, keď nám to vyčíslili 7.000.000 EUR a pritom podielové dane idú hore
o 8,5 milióna. Čiže prakticky to, čo nám štát dal na podielových daniach, de facto
všetko by malo ísť na jednu oblasť – na jeden program a to je školstvo. A už nehovorím
o ostatných, o príspevkových organizáciách, rozpočtových, kde takisto sú zamestnanci.
Nehovorím o magistráte, o úradníkoch a o ďalších prevádzkových výdavkoch, lebo idú
hore aj energie. Čiže ten istý problém, že nám je málo, máme aj my tak isto ako aj vy
mestské časti. Čiže budeme musieť hľadať nejaké kompromisné riešenia a nejak to tak
rozdeliť, aby bol aj vlk sýty aj ovca celá. Samozrejme o tých poplatkoch, ktoré by sme
mohli zvýšiť - poplatok za rozvoj, daň za užívanie verejného priestranstva, miestne dane
z nehnuteľností - s tým ako ekonóm môžem len vrelo súhlasiť, len viete to bude zasa
o tom, či bude vôľa, či budú mať poslanci na to guráž, aby takýto návrh schválili. My
veľmi radi pripravíme na budúci rok návrh, lebo už my vidíme, že to začína byť pre
mesto a aj pre vás, neúnosná táto situácia, že ten štát dáva menej, ako tie kompetencie a
tie legislatívne zmeny, ktoré s tým tie výdavky prinášajú, sú oveľa vyššie ako to, čo
dostaneme. Čiže ja súhlasím a si myslíme, že čo sa týka miestnych daní z nehnuteľností,
už niekoľko rokov neboli upravované, je nastavená legislatíva tak, že máme v
pravidelných intervaloch tú daň z nehnuteľností upravovať smerom hore, čiže my by
sme k tomu najradšej pristúpili od roku 2020, ale musí byť na to politická vôľa.
Potom pán starosta Ihnát - účelové dotácie, že je to málo - že je to výsmech alebo v tom
zmysle niečo. Ja celkom nesúhlasím s tým, a to z toho dôvodu, lebo my sme si urobili
takú analýzu alebo teda prehľad za posledných 5 rokov zhruba a tie účelové dotácie boli
v tých predchádzajúcich rokoch len okolo 400 - 500 000. Máme roky, keď sme dávali
účelové dotácie 420 tis., 450 tis. Posledné dva roky s boli 1 100 000 a v tomto roku,
keďže je volebný rok, tak bola taká vysoká suma 1 920 000 pre mestské časti, preto ten
pokles na budúci rok vyzerá tak, že je veľmi výrazný, ale on de facto nie je, lebo keď si
zoberiete tie predchádzajúce roky sme dávali mestským častiam 500 000 a teraz dávame
1,2 mil., tak stále je to nárast. Je to menej samozrejme, ako v tomto roku, ale to sa
opakuje pravidelne každé 4 roky, vždycky, keď príde volebný rok, tak samozrejme aj
mesto, aj tí starostovia chcú viac investovať a chcú účelových dotácií viac. My sme
diskutovali presne aj o tom, lebo už máme avíza od niektorých mestských častí, že tie
podielové dane im stačiť nebudú, tak sme mali takú úvahu na oddelení, aby sme tie
účelové dotácie zrušili a nechali vám to ako podielovú daň. Žeby sme vám ten nárast
miliónový - ďalší 1 000 000 z účelových presunuli do podielových daní, tým pádom
celkový nárast by bol dvojmiliónový a nepotrebujeme od vás nič vyúčtovať.
Administratívne úplne pre nás jednoduché, pre vás tak isto - použitie si ich na čo chcete,
ako si to schválite v rozpočte. My s tým nemáme žiadny problém, len tá filozofia toho
poskytovania účelových dotácií z minulosti a vlastne aj teraz bola o tom, aby bol nejaký
tlak na mestské časti, aby tie peniaze použili na rozvoj, na nejaké konkrétne projekty v
prospech mestských častí, aby sa akože obrazne alebo v úvodzovkách hovorím
neprejedli. To bolo celé o tom. Čiže pokiaľ bude politická vôľa, aby sa tie peniaze
prerozdelili cez podielové dane, aby to neboli účelové dotácie, my ekonómovia s tým
nemáme problém. Ani ja osobne žiadny.
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Potom pani starostka z Nad jazera, o tom že.... no u vás je podobný problém zrejme, ako
Mestská časť Juh, pretože už sme mali stretnutie aj nám písali z Mestskej časti Juh, že
tam bude problém. Presne ako hovoríte – tým, že dávate ten percentuálny nárast a malé
mestské časti majú väčšiu alebo dosť vysokú - v porovnaní s veľkými - tú sadzbu na
hlavu, tak ten percentuálny nárast absolútnej čiastke predstavuje z roka na rok vyššiu
sumu. Čiže 12 EUR a 2,60 je nepomer a dostávame sa presne do toho stavu, kedy tým,
že klesá počet obyvateľov vo veľkých mestských častiach, tak vlastne ten nárast
v absolútnej sume podielových daní u nich je podstatne nižší, ako u malých mestských
častí. A už presne na tento problém narážajú, neviem ako ostatné, ale už to avizuje Juh
teraz to avizuje Nad jazero a to isté bude aj v ostatných, predpokladám. Čiže ak chceme
tú filozofiu postaviť inak, neviem ešte ako, ale budeme asi od vás potrebovať vaše
rozpočty, vaše návrhy na budúci rok, aké máte výdavky, aby sme to vedeli porovnať a
naozaj tie prepady vašich nedaňových príjmov, čo sa týka hazardných hier... niektoré
mestské časti majú dosť vysoké alebo relatívne oproti iným vyššie tie nedaňové príjmy
a niektoré za posledné roky stratili veľkú časť príjmov z hazardných hier. A vlastne
teraz sa dostali do takých existenčných problémov, kedy nevedia potiahnuť ani chod
úradu. Čiže na to, aby sme vedeli objektívne posúdiť a vyhodnotiť, tak by sme tie vaše
rozpočty, resp. vaše výsledky hospodárenia potrebovali vidieť, aby sme vedeli aký
vlastne ten výpadok tam je a koľko by sme mali vám pokryť, aby ste zvládli vlastne tie
legislatívne nárasty a to čo musíte zo zákona vykryť. ...čím skôr. Keď máme vo februári
schválili rozpočet alebo ešte – ja nechcem teraz hovoriť ako za politikov alebo teda za
vedenie mesta - môžeme sa dohodnúť aj tak, že možno z časových dôvodov to
nestihneme keď chceme vo februári mať schválený rozpočet a chcete mať už, aby ste
dostali vyššie dane, pretože ak ho neschválite alebo neschvália poslanci, tak ideme do
rozpočtového provizória, čo väčšina z vás vie čo to znamená - 1/12 rozpočtu
predchádzajúceho roka. Čiže nedostali by ste ani toľko, koľko je v tom návrhu teraz. Ak
ho schválite, tak už budete mať vlastne od 1. mesiaca, teda od mesiaca februára, keď
bude schválený, tak dostaňte podielové dane také, aké budú v rozpočte schválené a
neviem či potom nejakou zmenou rozpočtu, keď dostaneme od vás tie podklady, by sme
neurobili korekciu v tých podielových daniach. Neviem. Taký scenár si viem predstaviť,
ž by dajme tomu tie prvé 3 mesiace alebo prvý kvartál by to išlo takto a potom, keď tie
podklady budeme mať, tak by sme to mohli zmeniť dajme tomu na aprílovom
zastupiteľstve. Neviem, neviem či takto? Nezmysel? Dobre. No len neviem, či potom
bude taká rýchla dohoda, lebo my nemáme spôsob, že komu áno, komu nie. My sme to
postavili jednotne a teraz nemôžeme proste nejak od buka do buka, jednej mestskej časti
pridať toľko, druhej toľko, keď nemáme seriózne podklady, tak to nevieme urobiť.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Môžeme odporučiť zatiaľ, aby sme potom uznesenie
schválili trebárs, že by sa dostali ako mestské časti minimálne toľko, koľko sme mali v
minulom rozpočte? Alebo tam sú také výkyvy, že niektorí by fakt dostali menej? To sa
len pýtam.
p. Kažimírová, zástupkyňa riaditeľa MMK: Ak sa rozpočet neschváli, tak ideme do provizória
a tzn., že dostanete toľko, koľko v roku 2018 do doby schválenia rozpočtu, čo
niektorým mestským častiam, hlavne teda tým veľkým, nebude stačiť asi ani na mzdy
a odvody.
p. Hlinka, starosta MČ Košice – Juh: Ja by som sa pripojil k tej debate a chcel by som
predložiť návrh na uznesenie z rokovania dnešnej Rady starostov mestských častí a to v
tom znení, že Rada starostov žiada mesto Košice o navýšenie návrhu na určenie výnosu
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dane z príjmov fyzických osôb v rozpočte mesta na rok 2019 pre veľké mestské časti
minimálne o 10 EUR na hlavu obyvateľa oproti stavu roku 2018. Poprosím, keby sme
mohli o tom hlasovať. (Ja o malých sa teraz neviem vyjadriť, môžete dať aj druhý
návrh.)
p. Nigut, predseda Rady starostov: Vďaka za príspevok, potom ho prečítam.
p. Andrejčák, starosta MČ Košice – Dargovských hrdinov: Ja sa možno pripojím ešte aj
k predrečníkom a ku kolegom z veľkých mestských častí. U nás tiež bude postupný
problém, pretože to čo máme predbežne vyrátané v zmysle tých veci, ktoré sa hovorili je tu nárast 20 až 25 percent z toho, že máme aj asi 16 opatrovateliek v teréne, čiže tých
zamestnancov máme viacej. A okrem toho ešte len možno, aby som dal do pozornosti,
to čo hovorila pani vedúca, že sme v nejakom takom trošku inom režime - je to z toho
dôvodu, že mestská časť ešte spláca úver za výstavbu respektíve za nerealizovanú
výstavbu nájomných bytov. Tzn., že my keď začíname tvoriť rozpočet, rovno
123.000 EUR ide na splátku pre Štátny fond rozvoja bývania a Úrad vládneho auditu,
čiže my, ešte mimo tých ostatných vecí, ktoré postupne resp. tých finančných
problémov, máme so sebou ešte to veľké bremeno toho – žiaľ toho úveru, ktorý musíme
splácať ako mestská časť. Preto mesto Košice nám nejakým spôsobom nám pomáha a to
približne je to suma do tých 50.000 EUR, ktorá je premietnutá v tých podielových daní,
ktorá ale je viazaná len alebo priamo na splácanie dlhov - toho nášho dlhu. Nemôže to
použiť ani na chod úradu, ani na ďalšie nejaké iné rozvojové veci.
A potom ešte by som sa dotkol práve tých účelových dotácií, aj to čo hovoril pán kolega
zo Starého Mesta – súhlasím, skúsme potom možno už tak, ako hovorila pani vedúca –
premietnuť tie účelové dotácie priamo do podielových daní, aby sme sa tu rôzne potom
tu nehandrkovali - taký rok, hentaký rok, len také niečo podobné, aby sa to tiež presne
tak nedeformovalo možno tými účelovými dotáciami teraz áno - teraz nie, aby sme to
mali nejak systémovo nastavené. A bolo by to oveľa ľahšie aj z administratívneho
hľadiska pre nás, ako pre mestské časti pri jednotlivých vyúčtovaniach, pri
akceptačných listoch a pod.
p. Lörinc, starosta MČ Košice – Sídl. KVP: Ďakujem. Ja by som chcel podporiť tú myšlienku,
aby sme tie účelové dotácie premietli priamo, aby už neboli vyplácané, lebo to
nepovažujem za transparentné.
p. Petrík, starosta MČ Košice – Šaca: Aby sme sa dopracovali k výsledku, lebo je tu tých
pripomienok z každej strany veľa, čo sa týka rozpočtu, čiže si myslím, že sa blížime k
celkovému záveru, že by mal byť nastavený nejaký systematický... nejaká
systematickosť prerozdeľovania finančných prostriedkov pre všetky mestské časti, čo sa
myslím týka aj otvorenia Štatútu mesta Košice, kde by sa to už všetky tieto
pripomienky... ja viem, že teraz hasíme určité veci vzhľadom, aby sme mohli fungovať
v novom roku, ale podľa mňa, mal by sa otvoriť ten štatút mesta a všetko toto, čo teraz
tu bolo povedané, by sa to malo zohľadniť a pripraviť systematické nastavenie
financovania mestských častí. Ešte by som sa vrátil aj k tým daniam z nehnuteľností,
konkrétne na našom príklade poviem u nás, kde každá mestská časť si zabezpečuje svoj
rozvoj, rozširovanie a zabezpečovanie osídľovania obyvateľmi. Máme napr. 4 ha
súkromných pozemkoch, kde je možná individuálna bytová výstavba. No a teraz, čo sa
týka v súvislosti s platením daní z nehnuteľností - je rozdiel platiť dane z ornej pôdy, je
rozdiel platiť dane zo zastavaného pozemku. Obyvatelia chcú, aby sa mestská časť
podieľala, resp. podporila túto výstavbu. Mestská časť postráda nejakú motiváciu
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k tomu, aby sa na tom podieľa,ť pretože v podstate naša mestská časť z týchto daní de
facto nebude mať nič, a mesto, si myslím, že sa k tomu bude stavať vlažne, lebo keby
mala každej mestskej časti zabezpečovať a podieľať sa aktívne na rozvoji, je to myslím
si, nereálne, čiže naozaj je potrebné, aby v tom financovaní mestských častí bola
zohľadnená aj položka platenia daní z nehnuteľností, aby aspoň nejakým spôsobom sme
boli zainteresovaní a motivovaní k tomu, aby naozaj mestská časť chcela.... čo
samozrejme každá mestská časť aj chce, len postrádam tu motiváciu, čiže to je taký
ďalší návrh, aby sa zohľadnilo v tom celkovom financovaní mestských častí.
p. Petrovčik, starosta MČ Košice – Staré Mesto: Ja som chcel ešte pár viet, hovoril to už pán
Ihnát, akože ja sa k tomu prikláňam, že poďme okamžite riešiť to VZN - poplatkok za
rozvoj. Ja si myslím že toto - opäť sa vrátim a už nechcem ísť do histórie, tu niekto
zaspal v minulosti, pretože to, čo prežíva toto mesto, teraz z hľadiska investícií, nemusí
prežívať už o 3 - 4 roky a môžeme si povedať, že sme stratili obrovský balík peňazí. Už
teraz treba konať, teraz ešte možno rok, dva, tri vieme zachytiť tento investičný a
staviteľský developerský boom a vieme ozaj do rozpočtu získať veľký balík peňazí.
Otázka znie v rámci toho VZN, či sa ideme baviť o kompetencii mestskej časti alebo
mesta, pretože ja logicky chápete, budem presadzovať, aby toto napr. si mohli robiť
mestské časti – vyberať a určovať tento poplatok.
Druhá vec, bolo tu spomínané p. Kovačevičovou, že niektoré mestské časti majú nejaké
majetky, nejaké príjmy z prenájmu. Chcem povedať, že my máme, ale ďakujem pekne
za takéto majetky, za takýto dar, pretože v radnici ktorej sedíme je v katastrofálnom
stave - o chvíľu nám strecha spadne na hlavu, kanál sa nám prepadne. Tzn., sa tu
bavíme rádovo o státisícových investíciách, to len keby niekto mal záujem, radí vám
pustíme takýto majetok. Je to taký danajský dar, keď to tak nazvem. A samozrejme,
moja otázka - my tu máme jednu také špecifikum ako „mesto športu“ a my sme toto
mesto ako mestská časť zachraňovali posledné roky, aby sa vôbec mohla hrdiť týmto
prívlastkom, tzn. tá naša nešťastná krytá plaváreň. Moja otázka znie, či rátame
v rozpočte, pokiaľ viem, v jeseni išla žiadosť mestskej časti na 300.000 EUR na ročnú
dotáciu. Pre nových hovorím - doteraz to vždy bolo ročne 200 000, kde to bolo zároveň
nielen na plaváreň, ale pomernú časť sme to využívali aj na prevádzku Galérie V.
Löfflera. Moja otázka znie, ako to bude s tým a preto toto si samozrejme musíme
nechať. To keď ideme na prístup, že účelom dotácie nie, ale to musí byť ozaj pri tomto
musí byť zadefinovaná výnimka.
p. Ihnát, starosta MČ Košice – Sídl. Ťahanovce: V žiadnom prípade samozrejme mi neide o
jednu dvanástinu z predchádzajúceho roka, čiže aby sme sa dostali do provizória.
Chcem, aby ten rozpočet schválený mesta bol. Ja veľmi pekne prosím pani Kažimírovú
a všetkých kompetentných, aby sme dali tie účelové dotácie na úroveň aspoň minulého
roku, naozaj, tých 80.000 EUR, ktoré boli, aby sme uvažovali z čoho ich zobrať a
jednoducho dať ich tam, aby sme sa dostali aspoň na úroveň minulého roku. A potom
tak, ako tu Laco Lörinc hovoril vlastne, čiže nie účelové dotácie, ale to dať na podielové
dane. To je jedna vec. Nebudem sa hlásiť v bode Rôzne, ale poviem jasne, prikláňam sa
k pánovi starostovi Petríkovi - niekoľkokrát to tu otvoril, budem presadzovať - verím
tomu, že aj s viacerými starostami - otvorenie Štatútu mesta Košice v rámci kompetencií
mestských častí. A hovorím to pomalšie tak, aby to bolo zaznamenané, ale budem ten,
ktorý do toho bude neustále, ale neustále búšiť a vŕtať, ďakujem pekne.
p. Exner, starosta MČ Košice – Lorinčík: Ďakujem pekne, pokračujem v tom, čo som vo
svojom prvom príspevku povedal, debata by mala byť rozvážna, zatiaľ taká je, myslím
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si, že pozorne som si vypočul návrh na prijatie uznesenia k tomuto bodu od pána
starostu Hlinku a za malé mestské časti chcem navrhnúť doplnenie jeho návrhu o to,
aby čo sa týka malých mestských častí bolo navýšenie vo vyške 40 EUR. Tak skromne
som si to tu rýchlo prepočítal, čo sa týka nás – malých mestských častí. U nás to
vychádza percentuálne asi na tých 40 EUR na osobu – navýšenie. Rád by som vedel teda pani Kažimírová tiež to vedia pomerne rýchlo spracovať - koľko to bude c globále.
p. Kažimírová, zástupkyňa riaditeľa MMK: Prepočítala som. U veľkých MČ vychádza
nejakých 1,6 milióna – ten nárast 10 EUR. Pomaly dostávame do schodku bežného
rozpočtu, čo už je proti zákonné.
p. Exner, starosta MČ Košice – Lorinčík: Čiže pôjdeme cestou toho, aby sa rozpočet schválil,
aby sme nešli do provizória. Ja si myslím, že naši ekonómovia budú mať dajme tomu 3
mesiace času na to, aby sme my im poskytli vstupné informácie čo my chceme - naše
rozpočty, to čo ste chceli, aby oni na základe toho vypracovali možné alternatívy v
súlade s tým, čo tu teraz hovoríme, tzn., aby nebolo to financovanie malých mestských
častí také - formou dotácií účelových. Všetko - filozofia bola výborná, len prax bola
taká, ako povedal môj predrečník, že dostali niektorí, ktorí možno hlasovali tak, ako
mali hlasovať alebo ako nechceli ale ako mali, aby dostali niečo. A toto podľa môjho
názoru nie systém. Mali by sme dostávať všetci plošne, tak ako chcel aj pán starosta
Ihnát a ten systém sa dá nastaviť, dá sa urobiť – samozrejme, len s tým, čo máme. Ale
môj návrh stále platí a ak má byť hlasovanie o uznesení, aby bolo navýšené - sadzba
veľkým mestským častiam o 10 EUR, tak nech je v tom istom uznesení aj čo sa týka
malých mestských častí 40 EUR. Ďakujem
p. Nigut, predseda Rady starostov: Tak potom prečítame ten návrh. Ešte beží diskusia.
Nasleduje p. starosta Puzderová.
p. Puzderová, starostka MČ Košice – Šebastovce: Ďakujem veľmi pekne. Ja tu od rána si stále
hovorím, že sa nezapnem, ale dve vety aspoň poviem. Prikláňam sa ozaj ku kolegom
predrečníkom, že možno by bolo ozaj dobre premietnuť tie účelové naše dotácie do tých
podielových daní, lebo už len z hľadiska účtovného a neviem akého papierovania by to
bolo lepšie. Čiže k tomu sa určite prikláňam. Každý vieme povedať, že máme málo,
lebo tak je to každý rok pri rozpočte, nikomu nám tých peňazí nemáme nazvyš, ale tak
je stále som hovorila, aj teraz poviem - mame to jedno vrece peňazí v meste Košice. A
ako ich budeme rozdeľovať? No je to veľmi, veľmi ťažké. Každý máme svoju pravdu,
bolo aj veľké aj malé chceme viac. Súhlasím aj s pánom Hlinkom aj s kolegom
z Lorinčíka – nastavme ruky a pýtajme – ale, treba povedať aj tú druhú stránku, že
odkiaľ. A ak dovolíte, tak ja som to hovorila aj minulého roku, pokiaľ sa dobre
pamätám, že z toho vreca nemôžeme len chcieť, ale treba doňho z niekade aj dostať
peniaze. A tak, ako bolo povedané o poplatku za rozvoj a o VZN, ktoré je treba
pripraviť alebo chceli by sme, aby sme ho pripravili - beriem to, súhlasím s tým, ale
skúsme sa zamyslieť nad príjmom z daní z nehnuteľností. Veľmi pekne poprosím
možno pani Kažimírová - bolo by veľmi, veľmi dobré, aby sa urobila nejaká kontrola
daňových priznaní, lebo ja si dovolím tvrdiť, že únik na dani z nehnuteľností v tomto
meste je obrovský, pretože daňové priznania, predpokladám roky rokúce nikto
nehodnotil, nekontroloval, nevrátil sa ku nim a ja hovorím za Mestskú časť Šebastovce
– viem, že len za Mestskú časť Šebastovce poviem konkrétny príklad, že teda ak niekto
má záhradu a vedľa neho je taká istá záhrada ale jeden platní 5 EUR za ornú pôdu a
druhý za záhradu 50 - čo je nesprávne. A kolega tu zo Šace tiež trošku naznačil, bolo by
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dobré ozaj sa zapodievať poplatkom – o dani z ornej pôdy, samozrejme, lebo orná pôda
v malých mestských častiach je väčšinou tam, kde je ozaj môžeme investovať, kde
môžeme vybudovať nové bývanie pre ľudí, ale jednoducho sa nevieme pohnúť, pretože
občan, ktorý má jednu „rezanku“ - pojem po našom, na ktorej sú štyria vlastníci, tak ani
za ňu neplatia dane, lebo fiškalský sa prihlási každý zvlášť a do troch EUR mu daň z
nehnuteľnosti za túto „rezanku“, ktorá zarastá, robí bodrel - neurobíme s tým nič, lebo
on ani daň neplatí. A nad tým sa treba zamyslieť. Opakujem to, myslím si že tretí rok,
lebo sú to peniaze, ktoré unikajú. Ja nechcem ísť proti obyvateľom, ani vôbec nie to, že
by som mala proti vlastníkom ornej pôdy niečo, ale skutočne nad tým sa treba
zamyslieť, pretože kým tých ľudí my ozaj nedonútime aspoň aby normálne rozmýšľali,
tak asi nebude mať inú možnosť, len za ornú pôdu im navýšiť tisíckrát daň, aby sa
spamätali, že keď tam niečo človek chce robiť a chce im vyjsť v ústrety, tak ak nebudú
rozmýšľať, tak aspoň budú daň za to platiť. A to fakt je svätá pravda. Čiže nad tým sa
ozaj zamyslíme, lebo možná sa to týka nás, tých malých mestských častí najviac dedinských pojem, ale určite s tým treba urobiť poriadok a v prvom rade prekontrolovať
všetky dane v meste, lebo tam máme obrovskú rezervu. Verím tomu a som o tom
presvedčená. Takže si myslím, že aj táto činnosť - a ja sa nebránim tomu, aby sme
samozrejme boli nápomocní mestu pri tomto riešení, lebo vieme situáciu aká je – nemá
s tým najmenší problém. Viete veľmi dobre, že čokoľvek príde a v takomto zmysle
vieme určite konať, lebo poznáme to svoje územie a vieme sa v ňom zorientovať. Tak
by som bola veľmi rada, keby sme nad tým začali pracovať, pretože tam určite do nášho
mecha prídu nejaké peniažky, ďakujem pekne.
p. Balčík, starosta MČ Košice – Kavečany: Tiež sa prikláňam k tomu, aby tie účelové
peniaze, ktoré dáva mesto mestským častiam, aby boli pevne systémovo stanovené
v tých podielových daniach. A ešte čo sa týka malých mestských častí, tak áno je tam 10
percentný nárast, keď zoberieme, že tie legislatívne požiadavky sú zhruba na tých
desiatich percentách, v podstate zostaneme reálne na tých istých peniazoch, ako to bolo
minulého roku. A pritom vieme veľmi dobre, že malé mestské časti od tých
kompetenciách, ako je verejné osvetlenie, cintorín, zeleň, zimná údržba, rozvoj, kultúra,
šport - všetko financujú z vlastných zdrojov. Takže v prípade, ak ten rozpočet alebo ak
tie podiely na mestskú časť a to verím, že aj veľká mestská časť ak malá mestská časť v tomto nie je rozdiel – v tých kompetenciách áno, ale v reálnych peniazoch nie.
V prípade, ak to tak zostane, tak skutočne budeme kúriť, budeme svietiť a budeme
sedieť a čo sa týka rozvoja mestských častí a mám na mysli to, že mesto je tvorené
mestskými časťami – a ak nezabezpečíme rozvoj mestských častí, tak nezabezpečíme
ani rozvoj mesta Košice. Čím viac peňazí príde všeobecne do mestských častí, tým viac
sa to odzrkadlí na kvalite života v Košiciach. A to je jedno, či to sú Ťahanovce Sídlisko,
alebo dedina, alebo Staré Mesto, alebo Kavečany, alebo Luník IX - všetky peniaze,
ktoré prídu do mestských častí poukazujú na kvalitu života v Košiciach. Toľko som
chcel povedať, ďakujem.
p. Hlinka, starosta MČ Košice – Juh: Ja veľmi stručne - chcel by som doplniť ešte tú
požiadavku ohľadne návrhu na uznesenie o ďalší návrh, vzhľadom na tú debatu, ktorá tu
prebiehala. A to, že Rada starostov žiada mesto Košice vypracovať legislatívny návrh
všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnom poplatku za rozvoj. Čiže dva návrhy
na uznesenie sú. Všetko.
p. Šaňa, starosta MČ Košice – Luník IX: Vážené kolegyne, vážení kolegovia, keďže tu padli
nejaké návrhy za veľké mestské časti, za malé mestské časti o navýšenie podielových
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daní, dovoľujem si aj ja navrhnúť - keďže sme špecifická alebo najprv sa opýtam p.
Kažimírovej, keďže tu padol návrh za malé mestské časti navýšenie podielovej dane na
obyvateľa o 40 EUR, či zapadá do toho aj Mestská časť Luník IX, keďže sme podľa
štatútu špecifická mestská časť?
p. Kažimírová, zástupkyňa riaditeľa MMK: Áno.
p. Šaňa, starosta MČ Košice – Luník IX: Zapadá. Čiže súhlasím s návrhom pána starostu
Exnera, aby bolo navýšenie o 40 EUR - ten návrh zahŕňa aj mestskú časť - keďže to
pani Kažimírová potvrdila, že aj v minulosti teda dotácie sa takto rozdeľovali pre
mestské časti. Dobre, to mi stačí, ďakujem.
p. Šimková, starostka MČ Košice – Myslava: Ja by som chcela len povedať zopár slov na
margo toho, že sme sa dotkli už aj z témy absolútnych čísel. Ak porovnávame veľké a
malé mestské časti, tak asi sa nám zdá, že ten rozdiel - hovorím o absolútnych číslach áno je tam viditeľný rozdiel. Ale chcem upozorniť na niekoľko ďalších vecí. A to - aj u
nás je narást v malých mestských častiach - nejakých 10,7 percenta - ak som si to
správne poznačila. Len pozor na jednu vec - aj v malých mestských častiach máme
nárast nákladov na personálne otázky, máme nárast na médiá, na energie. Ďalšia vec možno na občerstvenie pamäti a vlastne kompetencií, ktoré majú malé mestské časti.
Budem sa snažiť stručne len vymenovať tie základné - malé mestské časti si vo vlastnej
réžii zabezpečujú osvetlenie, zimnú údržbu, k tej zimnej údržbe nám pribudli chodníky veľkým mestským častiam nie - malým áno. Zo svojich financií budeme musieť tento
náklad navyše riešiť. Máme letnú údržbu – kosenie. Zabezpečujeme údržbu
komunikácií – všetkých, kde nejazdí mestská hromadná doprava. Zabezpečujeme
údržbu rozhlasu, cintorínu, kultúru, ako spomenul pán kolega Balčík, výstavba
a rozvoj. Takže skutočne, absolútne čísla sú nejaké, ale kompetencie sú absolútne
nepomerné. Takže, ako to už bolo spomenuté od niekoľkých kolegov, aj ja budem
veľmi rada, ak sa otvorí Štatút mesta Košice a poďme znovu sa venovať kompetenciám
a financiám.
p. Lörinc, starosta MČ Košice – Sídl. KVP: My sme tiež špecifická mestská časť, tým pádom
by som sa chcel spýtať, keďže nám bolo podľa navýšenia 37,21 a veľkým častiam 28,
ale žiadajú 36, tak my by sme sa tým pádom ako KVP mali dostať niekde na 50? To len,
aby sa na to myslelo. A druhá vec, ktorú chcem povedať je, že čaká nás v roku 2019
podujatie medzinárodného významu – hokejové majstrovstvá - bude tu hrať aj
Slovenská reprezentácia. Chcem opýtať, ako v rozpočte SR ste toto počítali? Lebo
jednak budeme mať strašne veľké výdavky na bezpečnosť, myslí si údržba zelene
a príprava, a tieto veci, ale chcem aj povedať, že bežné v zahraničí je, že mestá počas
majstrovstiev zvyšujú poplatok za ubytovanie. My, ak sa nemýlim, máme poplatok za
ubytovanie na jednu noc zhruba jedno euro – 1,50 a keď si pamätáte majstrovstvá, ktoré
tu už boli, tak izba, ktorá stála 60 eur sa bežne predávala za 150, čiže naši hoteliéri na
tom zarobia, tí ľudia to zaplatia zo zahraničia, a to je daň, ktorú berieme v podstate od
návštevníkov. Oni tu prídu na tie majstrovstvá tak, či tak, keď si kúpia lístky. Tam by
som bol za to, keďže to je VZN-kom určené o dani z ubytovania, tak vieme to urobiť
tak, že zmeníme len na to obdobie 3 týždne pred a tri týždne po - kedy tu bude aj
zvýšený pohyb turistov - daň ubytovania na nejakú sumu, kľudne to môže byť 3 až
5 EUR a tým pádom vieme získať nejaké peniaze. Čiže otázka je, či počítalo s tým
rozpočet? Alebo ak nie, tak to dávam ako návrh do diskusie a bol by som rád, ak by
k tomu pristúpili.
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p. Kažimírová, zástupkyňa riaditeľa MMK: Môžem? Tak už neviem, kde začať, len tak
nahrubo som si prepočítala z tých návrhov, čo tu padli, že u veľkých mestských častí o
10 EUR, u malých narásť o 40 EUR, KVP na 50, atď. - tak mi vyšlo, že keď aj účelové
do toho zarátame, tak už sme v schodku bežného rozpočtu - vyšlo mi to nejakých 3,7
milióna EUR naviac pre všetky mestské časti a my máme trojmiliónový prebytok v
bežnom rozpočte, čiže to už by bolo porušenie zákona - čiže úplne ako neprijateľné. Do
takej alternatívy nemôžeme ísť.
Ešte by som sa vrátila k dani z nehnuteľností, lebo veľa návrhov sa jej týkalo
a možnosti ich prerozdelenia pre mestské časti. Musím sa trošku vrátiť do histórie, aby
sa vám to vysvetlila, že ako to s daňou z nehnuteľností - keď sa preberala od mestských
častí, bolo to v čase v rokoch 2004, keď prebiehala tzv. fiškálna decentralizácia, sa tomu
hovorilo – a vtedy mesto ešte do roku 2004 poberalo tzv. decentralizačnú dotáciu na
dopravný podnik na mestskú verejnú dopravu. Keď sa decentralizačná dotácia zrušila,
tak práve vtedy štát mal také usmernenie, že mesto má vyfinancovať dopravný podnik a
verejnú dopravu z dane z nehnuteľností, čo aj do dnes robíme – tým, že mesto je
správcom dane z nehnuteľností, tak tieto prostriedky sú viazané na mestskú verejnú
dopravu. Dnes napr. v návrhu rozpočtu na rok 2019 máme požiadavku od dopravného
podniku - a viete píše sa v médiách aká je tam situácia - v 24.000.000 EUR je ich
požiadavka na rozpočet. My tam máme necelých 22 a to je presne to, koľko vyberieme
z dane z nehnuteľností. Čiže tým, že je účelovo viazaná tá daň, tak nie je možné to
prerozdelenie pre mestské časti. Čo prerozdeľujeme pre mestské časti je daň za psa - a
to je tých 50 % momentálne s tým, že ich môžete použiť na čokoľvek a nie je to viazané
na zúčtovanie. Čiže toto aktuálne platí. Tam ešte pripúšťam diskusiu, ja neviem, že by
sme vám nechali aj 100 % z dane za psa, ale u dane z nehnuteľností, pokiaľ sa nezvýši
sadzba dane z nehnuteľností a tie nároky na mestskú verejnú dopravu z roka na rok
rastú a budeme ich musieť vykrývať, tak to je momentálne nemožné - nie je to možné
prerozdeliť pre mestské časti.
Nepochopila som celkom - lebo boli tu rôzne návrhy, že či teda účelové dotácie
odmietate a presúvate ich do podielových daní? Lebo niektorí starostovia sa vyjadrovali
tak, že - ako keby chceli zachovať tie účelové dotácie a zároveň zvýšiť podielové dane
alebo? Však budete hlasovať, takže potom... či účelové áno alebo nie. Leboo niektorí
hej, niektorí nie. Niektorí boli za zrušenie.
Čo sa týka hokeja máme v rozpočte zahrnuté finančné prostriedky na hokej aj v kultúre,
aj pre občianske združenie Košickú arénu - máme návrh na kapitálový výdavok na
rekonštrukciu tej haly - je tam 300.000 EUR. Požiadavka bola vyššia – 450, neviem ako
sa to nakoniec schváli, ale 300 000 a nejakých 30 000 je tam na prevádzku. Potom pre
mestskú políciu sú zvýšené výdavky kvôli hokeju a na kultúre – myslím, že nejakých 50
alebo 60 000 máme ešte na hokej špeciálne.
Čo sa týka dane za ubytovanie, tak tam máme zvýšenú sumu, pretože predpokladáme,
že tá návštevnosť bude vyššia a tá suma je momentálne 550 000. V tomto roku máme v
rozpočte 460, čiže máme o 90 000 viac. Nie je rátané so zvýšením sadzby - toto si
musím preveriť, či je možné počas roka upravovať VZN, či nielen od 1. 1., lebo túto
lehotu by sme tým pádom už zmeškali - tam je 15-dňový termín na zverejňovanie VZN
pred jeho schválením. Čiže preverím to a uvidíme, že či to bude možné, a či bude vôľa
na to, aby sa to.... na februárové zastupiteľstvo muselo dať, ak by teda to bolo možné to zvýšenie.
Mestská plaváreň. Tak požiadavka je tých 300 000 a my sme dali do návrhu 250 000 na
budúci rok. Doteraz bolo 200 - zvýšili sme to o 50 000. A na magistrát - v návrhu na
bežné výdavky máme 12.675.000 EUR na rok 2019 a pred tým bolo - v tomto roku
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10 721 660 - čiže zhruba dvojmiliónový... najväčšia položka sú mzdy, mzdy – odvody
a energie. Samozrejme nejaké drobné sú tam v ostatných službách – dopravné, nájomné,
atď., ale najväčšie položky sú samozrejme mzdy a odvody.
p. Balčík, starosta MČ Košice – Kavečany: Ďakujem pekne za slovo. Ešte by som rád vedel ten rozpočet sa tvorí ako celok – má svoju príjmovú časť a svoju výdavkovú časť.
Takže aj tie výdavky by nás zaujímali, že... lebo určite je možnosť niekde tie výdavky
kresať a určiť si priority a tie peniaze nasmerovať tam, kde sa najlepšie hodia, pretože
každý máme za sebou nejakú činnosť pred voľbami a každý tú hovoril o fungujúcich
Košiciach a fungujúce Košice to sú Košice, ktoré sú najbližšie občanovi, takže preto je
potrebné aj tú výdavkovú časť nejak prelúskať, prehodnotiť a tým pádom zvýšiť
peniaze pre rozvoj mestských častí - pre rozvoj mesta a priblížiť tú samosprávu
skutočne bližšie k občanovi. Toto je dôležité. Občan má rád, keď má čistý chodník, keď
má nový chodník, peknú cestu a toto je ako meranie kvality samosprávy v našich
podmienkach. Ďakujem pekne.
p. Kažimírová, zástupkyňa riaditeľa MMK: Ak ešte môže na doplnenie, aby som úplne
dotvorila ten obraz, ako ten rozpočet na budúci rok vyzerá, že či ešte sa dá niekde sekať
a kresať. My máme v tom návrhu rozpočtu zahrnutý aj úver vo výške 8.000.000 EUR,
ktorí môžeme použiť len na kapitálové výdavky. Máme tam zahrnutý prevod z
Rezervného fondu vo výške 5,9 milióna EUR a máme tam zahrnutý aj predaj majetku
vo výške 7.000.000 EUR - čo je teda dosť nadštandard, pretože napr. v tomto roku
máme predaj majetku vo výške 2 000 000. Na budúci rok 7 000 000 z toho titulu, že sa
majú predávať pozemky pre Národnú diaľničnú spoločnosť na výstavbu diaľnice
Košické Olšany, tam je Barca. Čiže to sú také príjmy, ktoré naozaj už viac natiahnuť nie
je možné. Z toho keď si to vyskladáte, tak sa fakt dostávame do situácie, kedy tie príjmy
zvyšovať mimo tých návrhov, ktoré tu boli samozrejme, o ktorých sa dá uvažovať od
budúceho roka - myslím teraz hlavne na daň z nehnuteľností a poplatok za rozvoj - už
ostatné nedaňové príjmy sú nechcem povedať že nevýznamné, ale nie tak vysoké, aby
sme z nich mohli veľmi vyskakovať. Dá sa ešte samozrejme hovoriť o prioritách a o
prioritách bude rozhodovať vedenie mesta, ktoré sa s tým rozpočtom musí oboznámiť.
No a ešte ďalšia nášľapná mína, ktorá tam je DPH - modernizácia električkových tratí.
Viete z médií, že ministerstvo dopravy nám v zmysle zmluvy, ktorá bola platná a platí
dodnes, nikto ju nezrušil - nevykrylo DPH 14,5 milióna EUR - museli sme zobrať
pôžičku návratnú z ministerstva financií, ktorá je splatná v roku 2019. My sme do
rozpočtu zahrnuli aj príjem, čiže rátame s tým, že nám Brusel –teda Brusel ministerstvu
dopravy a ministerstvo dopravy následne mestu tú sumu zaplatí. Ale my ešte stále
nemáme oficiálny papier. Čiže ak toto by nebolo, tak samozrejme mesto má problém,
pretože buď zaplatí 14,5 milióna jednorazovo - koncom roka je úver splatný - alebo
budeme musieť rokovať o dohode na splátkach s ministerstvom financií - rozložiť to na
viac rokov alebo zobrať komerčný úver. Čiže ten rozpočet má viac nášľapných mín,
čiže teraz sa rozhadzovať alebo rozmýšľal o tom, že kde všade ešte prijať, ten istý
problém, ktorý máte vy, máme aj my - legislatíva je aj u nás a tých kompetencií má
mesto podstatne viac ako mestské časti.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Ešte do diskusie? Sú nejaké návrhy?
p. Kažimírová, zástupkyňa riaditeľa MMK: Rezervný fond - necelých 12.000.000 EUR – 5,9
zahŕňame do príjmov rozpočtu budúceho roka... z toho. Samozrejme výsledok
hospodárenia za rok 2018 ešte je predčasné hovoriť. (pozn.: diskusia mimo záznam)
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Posledné roky sme práve z Rezervného fondu nerobili prevody. Každý rok sme zo
záverečného účtu tvorili Rezervný fond, ale aj keď sme mali schválené - nejaký ten
milión, tak vždycky sme na tých výdavkoch v priebehu roka tak ušetrili, že sme za
posledné tri-štyri roky určite z Rezervného fondu neprevádzali finančné prostriedky.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Môžeme prísť k hlasovaniam v poradí, v akom boli
dávané. Návrh pán starostu Hlinku: Rada starostov žiada mesto Košice o navýšenie
návrhu na určenie výnosu z dane z príjmov fyzických osôb v rozpočte mesta na rok
2019 pre veľké mestské časti minimálne o 10 EUR na hlavu obyvateľa oproti roku 2018
a spolu 40 EUR pre malú mestskú časť oproti roku 2018 - tak to bolo spojené
hlasovanie. To je automaticky – oproti roku 2018, takže môžeme hlasovať, porozumeli
sme uzneseniu?
Hlasovanie č. 6 -

za: 19, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Nigut, predseda Rady starostov: Ďalšie uznesenie: „Rada starostov v Košiciach žiada mesto
Košice vypracovať legislatívny návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice
o miestnom poplatku za rozvoj.“ Nie o výške, ale pripraviť samotné VZN. Hlasujeme,
kto je „za“.
Hlasovanie č. 7 -

za: 19, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Nigut, predseda Rady starostov: Ďalšie v poradí: Rada starostov žiada magistrát mesta
Košice, aby spracoval a predložil mestskému zastupiteľstvu na hlasovanie dočasné
zvýšenie dane za ubytovanie v období v organizácie podujatia Majstrovstvá sveta
v ľadovom hokeji 2019. Hlasujeme, kto je „za“.
Hlasovanie č. 8 -

za: 19, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Nigut, predseda Rady starostov: Nasleduje posledné uznesenie, ktoré bolo predložené a to
od pán Ihnáta: Rada starostov žiada mesto Košice zachovať dotácie v sume 80.000 EUR
pre veľké mestské časti a 45.000 EUR pre malé mestské časti s použitím na
verejnoprospešné služby, rozvojové projekty a športové a kultúrne aktivity. Nech sa
páči hlasujeme, kto je za takéto znenie? (pozn.: družná debata) Účelové dotácie na
rozvojové projekty. (pozn.: družná debata) Hlasujeme. Je to pochopené? Vysvetlíme si
to prosím vás ešte raz. Ťažká úloha pre ekonomické oddelenie. (pozn.: družná debata)
Takže zachovať také dotácie, aké boli minulého roku v roku 2018 - teda bez toho
predaja alebo s predajom? Bez predaja keď ešte bolo – zachovať tie, ktoré boli. Takže,
aby nebolo hlasovanie zmätočné... (pozn.: družná debata)
Poprosím vás o pozornosť, máme sformulované uznesenie: Rada starostov žiada
zachovať z dotácie pre mestské časti v sume 115 000 pre veľké mestské časti a 70 000
pre malé mestské časti. To sú vlastne dotácie vo výške v roku 2018, ktoré boli
rozpočtované, samozrejme už s tým účelom, ktoré boli - tu by som dal bodku.
Hlasujeme.
Hlasovanie č. 9 -

za: 18, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Nigut, predseda Rady starostov: A ešte jedno uznesenie: „Rada starostov žiada zmeniť
podiel mestskej časti na dani zas a z 50 % na 100 % v prospech mestských častí.“
Agenda bude, len toto, čo sa vyberie aby de facto naozaj bolo... agenda zostáva. Ešte raz
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prečítam - jednoduchý návrh uznesenia: Rada starostov žiada zmeniť podiel mestskej
časti na dani za psa z 50 percent na 100 % príspevku v prospech mestských častí."
Hlasujeme, kto je „za“.
Hlasovanie č. 10 -

za: 18, proti: 0, zdržali sa: 0

p. Nigut, predseda Rady starostov: Ukončil bod č. 4.
--Bod č. 5
Rôzne
p. Nigut, predseda Rady starostov: Otvoril bod.
p. Ferjenčík, vedúci referátu civilnej ochrany, BOZP a PO: Poprosil by som o trošku
pozornosti. Pri príchode ste zostali všetci menovacie dekréty do krízového štábu – aj
starí starostovia prakticky skončili mandát, tak dostali nový od nového pána primátora a
noví starostovia dostali nové dekréty. Chcel by som vás poprosiť, aby ste zobrali na
vedomie, že podľa štatútu mesta starostovia sú členovia krízového štábu. Tento krízový
štáb zvoláva z spravidla primátor. Máme len jeden krízový štáb na území mesta, to z
toho dôvodu, aby pôsobnosť na právnické osoby, či už založená mestom alebo iné
právnické osoby, ich pôsobnosť v prípade záchranných prác bola vykonávaná na území
celého mesta - nebolo treba do toho zainteresovať aj okresný úrad. Ešte by som chcel
poprosiť, tak ako teraz mi doniesol kolega starosta – tých, ktorí ešte máte dva výtlačky,
tak na jeden výtlačok poprosím napísať, že prevzal – podpis. Hlavne noví starostovia
poprosím vás telefónne čísla na ktoré vás môžeme v rámci plánu vyrozumenia volať.
Tieto telefónne čísla budú uložené u operačného pracovníka Mestskej polície a potom
budú na referáte civilnej ochrany. Mali by byť z našej strany využívané len v prípade
zvolávanie krízového štábu, poprípade vzniku mimoriadnej udalosti. Kto ešte vás môže
kontaktovať na tieto čísla - tak je to primátor, námestník primátora, riaditeľ magistrátu,
resp. operačný pracovník Mestskej polície, alebo niekto z referátu civilnej ochrany. V
januári niekedy by sme naplánovali také pracovné stretnutie na jedno doobedu, ako ten
celý systém funguje, hlavne tí, ktorí to ešte nezažili alebo nevideli. No a ešte hádam
jedna vec - telefónne čísla na zamestnancov referátu sú na internetovej stránke mesta –
tam kde si odkliknete civilnú ochranu – tam sú naše čísla, e-mailové adresy. Pokiaľ
niekto si chce napísať, viem teraz nadiktovať telefónne čísla priamo pre tých, ktorí
nemajú. Ďakujem, všetko.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Do bodu Rôzne niekto?
p. Petrík, starosta MČ Košice – Šaca: Naša mestská časť má troch - by som povedal
prvoposlancov a keďže jedna z našich poslankýň je aj zároveň šéfka RVC, ja by som
bol rád, keby sa moji – a oni s tím súhlasili - sa zúčastnili nejakého školenia čo sa týka
samosprávy a som dostal takú myšlienku, osloviť vás, že pokiaľ by ste mali záujem aj
vy z vašich radov - vašich novozvolených prvoposlancov, ja by som poskytol trebárs
dávam do ponuky priestory, atď., všetko - zabezpečili by sme školenie, len potrebujem predsa len je rozdiel robiť školenie pre troch ľudí a povedzme pre 20 alebo 30, tak
pokiaľ by bol z vašej strany záujem, nech sa páči, obráťte sa na mňa a v priebehu
začiatku budúceho roku by sme zorganizovali nejaké školenie pre novozvolených
poslancov.
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p. Brada, starosta MČ Košice – Poľov: V krátkosti chcem pripomenúť - zabudol som a s
pánom Christenkom som rozprával ešte vonku - starostovia malých mestských častí,
ktorí máte záujem o soľ, Kosit je schopný predať za ich nákupné ceny za nejakých
53 EUR za tonu soli aj s riešením dopravy do malých mestských častí. 53 je bez dane,
ďakujem pekne.
p. Nigut, predseda Rady starostov: Ešte niečo do rôzneho? A nie, tak dovoľte mi poďakovať
vám za dnešné rokovanie a zároveň vám popriať v nadchádzajúcich sviatkoch veľa
radosti, pokoja a požehnania, aby tie vianočné sviatky boli naozaj pokojné aj
v pracovnom, ale hlavne v osobne živote.
---
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Záver rokovania
Predseda Rady starostov v Košiciach Ján Nigut ukončil 1. rokovanie Rady starostov
v Košiciach a poďakoval sa prítomným starostom za ich účasť.

Ing. Ján Nigut
predseda Rady starostov

Zápisnica vyhotovená dňa 18.01.2019
Zapisovateľka: Blanka Lukáčová

Overovatelia zápisnice:
JUDr. Martin Balčík ...............................................................

podpísal dňa: 29.01.2019

Mgr. Ing. Adriana Šebeščáková Balogová …..........................

podpísala dňa: ....................
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