Zápisnica
z XXIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Západ,
konaného dňa 11.9.2018 v zasadacej miestnosti na 1. poschodí
MÚ MČ Košice – Západ, Trieda SNP č. 39, Košice, so začiatkom o 15.00 hod

Bod 1. Otvorenie
p. Jakubov, starosta MČ: Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dámy a páni,
dovoľte, aby som otvoril XXIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice Západ, ktoré bolo zvolané v súlade s § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401 z roku 1990 Zb. o meste
Košice v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 2 Rokovacieho poriadku miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Košice - Západ. Dovoľte, aby som na rokovaní privítal týchto hostí
- pána poslanca Miloša Ihnáta, pána poslanca Krajského zastupiteľstva aj Mestského
zastupiteľstva v Košiciach a pána Vladimíra Šolca, veliteľa stanice Košice – Západ, mestskej
polície. Z celkového počtu 13 poslancov je prítomných 13 poslancov, pán poslanec Bojčík,
prosím Ťa, zaprezentuj sa. Konštatujem, že naše zasadnutie je schopné prijímať uznesenia.
Bod 2. Schválenie návrhovej komisie
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k bodu č. 2: Schválenie návrhovej komisie.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, po novelizácii zákona o obecnom zriadení sa
návrh programu zasadnutia a jeho zmeny schvaľujú uznesením miestneho zastupiteľstva, preto
prosím o návrhy na členov návrhovej komisie.
p. Jakubov, starosta MČ: Pani poslankyňa Adamčíková, nech sa páči.
p. Adamčíková: Vážený pán starosta, kolegyne, kolegovia, do návrhovej komisie
navrhujem pánov kolegov: pána Buchera, pána Libu a pani Zemkovú.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Keďže nie sú ďalšie návrhy, dávam
hlasovať, kto je za takéto zloženie návrhovej komisie. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie: Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, návrhová komisia bola
jednomyseľne schválená v predloženom znení. Takže bude pracovať v zložení abecedne: pán
poslanec Bucher, pán poslanec Liba a pani poslankyňa Zemková.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím návrhovú komisiu, aby jej členovia zaujali vopred
pripravené miesta.
Bod 3. Schválenie programu rokovania
p. Jakubov, starosta MČ: Ďalším bodom nášho programu je: Schválenie programu
rokovania. Chcel by som Vám povedať pred tým, ako dám schváliť program rokovania, že podľa
novelizácie zákona nie je možné, aby predkladateľ stiahol niektorý bod rokovania, čiže po
schválení programu rokovania bude ďalej bod presun bodov v programe a až tak budeme
hlasovať o zmenách alebo vypustení bodov. Ako predkladateľ určite v časti vypustiť bod
navrhnem, aby sme bod č. 14. Schválenie nájomnej zmluvy pre spoločnosť GORAD vypustili,
zdôvodním prečo, pretože po komunikácii s mestom Košice nie sú doteraz známe všetky
technické podmienky, za akých by tento prenájom mohol byť uskutočnený, takže nie je vhodné,
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aby sme pred tým, ako investor zabezpečil všetky stanoviská, rokovali o nájme tohto priestoru.
Takže návrh programu dnešného rokovania ste dostali v pozvánke, bol zverejnený na úradnej
tabuli a na webovom sídle našej mestskej časti. Na schválenie návrhu programu postačuje
nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Preto prosím návrhovú komisiu, aby prečítala
návrh uznesenia.
p. Bucher: Ďakujem. Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice
– Západ podľa § 12 ods. 5 zákona p č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov schvaľuje zverejnený program XXIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Košice – Západ.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie: Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, program dnešného rokovania bol
jednomyseľne schválený.
p. Jakubov, starosta MČ: Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, chce niekto z
prítomných poslankýň a poslancov presunúť body v programe? Ak nie, pristúpim alebo
konštatujem, že nebol navrhnutý žiaden presun programov. Ďalej sa pýtam, či chce niekto z
prítomných poslankýň a poslancov zmeniť alebo vypustiť body alebo doplniť nové body do
programu dnešného rokovania miestneho zastupiteľstva. Kým si to rozmyslíte, zrealizujem to, čo
som avizoval. Dovolím si vašu pozornosť sústrediť na stiahnutie materiálu z programu rokovania
bod č. 14: Uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa k časti parcely
KN – C č. 204 k.ú. Terasa o výmere 47,2 m2, so spoločnosťou GORAD. 28. júna 2018 bol našej
mestskej časti doručený list alebo žiadosť spoločnosti GORAD, ktorej predmetom je uzatvorenie
nájomnej zmluvy k časti parcely nachádzajúcej sa pred obchodným centrom na Luníku II
v Košiciach. Vzhľadom na to, že v danom priestore je zrealizovaná už letná terasa na výdaj a
konzumáciu zmrzliny, komunikovali sme s mestom Košice, ako sa k tomu postaví. Mesto Košice
nemá problém, aby po predložení všetkých dokladov táto v úvodzovkách čierna stavba dostala
dodatočné stavebné povolenie. Ale samozrejme je potrebné, aby investor doložil všetky
podklady, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí a všetky ostatné náležitosti. Keďže doteraz tak
neurobil, my sme síce tento bod zaradili, ale myslím si, že by bolo predčasné, aby sme rokovali
o tom bode. Z tohoto dôvodu dovolím si navrhnúť, aby sme tento bod vypustili z programu
rokovania. To je môj návrh. Nech sa páči, sú nejaké ďalšie návrhy? Ak nie, dovoľte, aby sme
pristúpili k hlasovaniu o stiahnutí tohto bodu. Prečítam návrh, alebo pardón, návrhová komisia
má uznesenie. Nech sa páči, poprosím o prečítanie uznesenia.
p. Bucher: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Západ
podľa § 12 ods. 5 a 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje vypustenie bodu č. 14 s názvom „Uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného
osobitného zreteľa k časti parcely KN – C č. 204, k.ú. Terasa o výmere 47,2 m2, so spoločnosťou
GORAD, s.r.o.“ zo zverejneného programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie: Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, že uznesenie bolo jednomyseľne
schválené a teda navrhnutie vypustenia bodu č. 14 z programu bolo prijaté.
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, kým budeme pokračovať, dovoľte, aby som
na rokovaní nášho zastupiteľstva privítal poslanca Košického samosprávneho kraja, pána
Rovinského. Vitajte.
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Bod 4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
p. Jakubov, starosta MČ: Ďalším bodom je: Určenie overovateľov zápisnice
a zapisovateľky. Za overovateľov zápisnice a uznesení určujem pani poslankyňu Badlíkovú a
pána poslanca Baníka. Za zapisovateľku určujem pani Kovalčinovú.
Bod 5. Správa o činnosti Mestskej polície Košice Stanica - Západ na území
mestskej časti za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018
p. Jakubov, starosta MČ: Ďalší bod je: Správa o činnosti Mestskej polície Košice
Stanica - Západ na území mestskej časti za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018. Nech sa páči,
pán Ing. Šolc, pán veliteľ stanice Košice - Západ o úvodné slovo k správe.
p. Ing. Šolc, veliteľ stanice Košice - Západ: Vážený pán starosta, vážené miestne
zastupiteľstvo, predložil som Správu o činnosti za prvý polrok 2018 o činnosti stanice Mestskej
polície Západ. Na úvod sa chcem ospravedlniť za chybu, ktorú som tam urobil na strane 3, kde
som uviedol nesprávne v prvom polroku 2017, má byť pochopiteľne, že v prvom polroku 2018.
Chcel by som povedať to, čo nie je vypichnuté v správe, že od decembra minulého roku máme
nové značky v mestskej časti Západ, zónu s dopravným obmedzením pre vozidlá nákladné nad 5
m. Takže vypichol som to dodatočne. Riešili sme 109 porušení tohto nariadenia a bolo to riešené
v 42 prípadoch blokovou pokutou, zbytok bol riešený napomenutím. Myslím si, že má to efekt.
Vyprázdnili sa tie hlavne medziblokové priestory, kde okrem toho, že zaberali tie vozidlá
parkovacie miesta, zároveň, keďže išlo o nadrozmerné vozidlá, tak sťažovali prístup k už
vybudovaným parkovacím miestam. A myslím si, že sa to stretlo aj s dobrou odozvou. Je
dostatok parkovacích miest pre tieto vozidlá, sú dobré rozmiestnené. Myslím si, že momentálne
prehľad je asi taký, že 20 až 30 vozidiel bežne parkuje na tých vyhradených parkoviskách, ktoré
sú pre tieto vozidlá. To je všetko, zatiaľ. Budem odpovedať, ak budú nejaké otázky.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne za uvedenie materiálu. Pani poslankyne,
páni poslanci, otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nech sa páči vaše otázky, pripomienky.
Nech sa páči, pán poslanec Rychnavský.
p. poslanec Rychnavský: Ďakujem za slovo. Príjemný dobrý deň všetkým. Ja by som
chcel pána veliteľa osloviť s jednou otázkou. A to, v tabuľke č. 1 máme pomerne rozsiahle
rozdelenie jednotlivých priestupkov alebo kvalifikácia priestupkov. Vzhľadom k tomu, že sa
dosť často stretávam s problémom alkoholizmu na verejnosti, zdá sa mi, že ten počet, ktorý tuná
uviedli jeden v § 30 na úseku ochrany pred alkoholizmom a tak ďalej, tu mám takto myslím, že
dva, tak to je a ochrana pred zneužitím alkoholických nápojov 3x, že je to málo. Že je to málo
vzhľadom k tomu, že pri každej takejto krčme alebo pohostinstve sa postavili aj vonkajšie
priestory s možnosťou pitia alkoholických nápojov, či už piva, vína a podobne na verejnosti. To
znamená, že tie prehrešky, ktoré sú, je ich málo a asi sa buď prehliadajú alebo nejakým iným
spôsobom, čiže pristupuje sa k tomu benevolentne. Tak by som povedal. A potom mám ešte
jednu záležitosť. V našom volebnom obvode č. 2 Luník III, IV našiel som niekoľko
zaparkovaných áut, ale jeden je už taký, že už tam je burina pod ním aspoň polmetrová a je to pri
kostole grécko - katolíckom Petra a Pavla, a to je košická značka KE 700 JO, biele Punto. Skúste
si na toto ešte nejakým spôsobom šľapnúť. Ostatné nebudem tu uvádzať, lebo je ich viacej.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pán poslanec. Pán veliteľ, značte si a ešte dám
priestor ďalším poslancom. Nech sa páči pán zástupca, pán poslanec Sitkár, po ňom pán
poslanec Bojčík.
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p. Sitkár, zástupca MČ: Ďakujem pekne za slovo, dobrý deň prajem a čo sa týka
alkoholu, je tam dole v tabuľke 5 číslo od spodu 378, VZN o alkohole. To som chcel len. Mám
nový zoznam o vrakoch. Máme ich 40, pravdepodobne to vozidlo, ktoré uvádzaš Štefan, je
možné, že ešte spĺňa STK, emisnú, že ju už neevidujú, ale môže byť, že sa to prehliadlo. Ale kto
má záujem, potom je tu nový zoznam, ktorý mi poslal. Ďakujem pekne.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem, pán poslanec Bojčík, po ňom pán poslanec Kočiš.
p. Bojčík: Dobrý deň, vážené dámy a páni, chcem sa opýtať veliteľa, či má optimálny
stav príslušníkov stanice Košice – Západ a ak nie, koľkí mu chýbajú, čo sa týka kádru. A ďalej
by som apeloval na príslušníkov Mestskej polície stanice Západ, že nie vždy je vhodná finančná
pokuta, ale oveľa väčšiu váhu má dohovor. Samozrejme, ak niekto opakovane porušuje predpisy,
treba to potom náležite finančne mu to spočítať. Sám som bol svedkom, keď namiesto dohovoru
penzistu zinkasovali a pritom stačilo len upozorniť. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem, pán poslanec, nech sa páči pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať, aká je spolupráca s občanmi,
respektíve či sa vedie nejaká evidencia nahlasovania občanmi priestupkov a upozornení. Totižto
zaujíma ma, aká je nálada v spoločnosti, či spoločnosť má tendenciu rezignovať, alebo sa viacej
zapájať do upozorňovania. Ja to chápem, verejnosť ako dajme tomu, keď sme piati, ako šiesteho
člena neviditeľného, ktorý nám tiež vie pomôcť. Čo sa týka pána Bojčíka, jeho uvedenie, že
radšej to riešiť dohovorom niekedy ako hneď pokutovať, áno súhlasím s ním. Je to bežná prax
vonku v zahraničí a v tejto súvislosti ma zaujíma, či je tiež vedená nejaká evidencia dohovorov
na konkrétneho človeka. Ak to nie je, tak potom to je len na tom cite toho dotyčného policajta,
ako to rieši. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem, pán poslanec, pán veliteľ poprosím teraz, kým sa
prihlásia ďalší do rozpravy, o reakcie.
p. Ing. Šolc, veliteľ stanice Košice - Západ: Budem reagovať na pána poslanca
Rychnavského. Tak ak spomínate, § 30 zo zákona o priestupkoch, tak ten hovorí o tom, že ak
podá osobe mladšej ako 18 rokov niekto alebo umožní používať alkoholický nápoj, tak to patrí
do tohto paragrafu. Pravdou je, že na môj vkus, teraz v úvodzovkách to hovorím, že mali by sme
vyriešiť viac takýchto prípadov. Nebudem teraz spomínať, aké zložité to je niekedy preukázať.
Môžem povedať, že patríme medzi stanice, kde možno najviac takýchto vecí vyriešime, snáď za
uplynulé obdobie. Ale ako poznamenal pán zástupca, požívanie alkoholu na verejne prístupných
miestach, to postihuje alebo to je uvedené vo VZN č. 78/2006 mesta Košice a toto môžem úplne
s istotou povedať, že sme stanica, ktorá v počte na policajta možno o 50 % viac rieši priestupky
a musím povedať, že aj v blokovom konaní, ako iné stanice. S alkoholom súvisí aj zákon č. 219
o zriaďovaní protialkoholických záchytných izieb a tak ďalej. Práve ten hovorí o tom, že osoby
mladšie ako 18 rokov nesmú požívať alkoholický nápoj. Je tam jednoduchá formulácia. Určite
ste zaznamenali, či môžu dať mestskí policajti alebo štátni fúkať komukoľvek na ulici, teda
doslova komukoľvek, ale ak ide o podozrenie, že ide o osoby mladšie ako 18 rokov. Áno, je to
možné, a to aj robíme už niekoľko rokov. Tam registrujeme asi tri také prípady. Správnym
orgánom je vždy starosta, príslušný starosta, resp. primátor príslušného mesta alebo obce.
K tomu vozidlu, neviem sa vyjadriť, fakt je dokonca môžem povedať, že aj taký veľký pohyb, že
uvádzam tam, že za polrok sme našli 27 takýchto vozidiel, to znamená niektoré pribudnú,
niektoré ubudnú. Robil som si kedysi takýto prehľad. Bežne za 2 mesiace sme mali neviem,
pribudlo 5 a ubudlo 11 vozidiel. To znamená, je to veľmi živá záležitosť. Ale určite preveríme,
budeme sa tomu venovať. K otázke pána Bojčíka: ten optimálny stav, musím konštatovať, že
momentálne ubudlo nám zo stavu, ktorý by sme mali mať, traja policajti. Dvaja odišli
k policajnému zboru, jeden prešiel k inému. Takže z 23 policajtov na stanici, vrátane mňa, je
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o tri menej, čo je veľmi citeľné. A ak to porovnám s tým možno nie ideálnym stavom, ale taký,
aký by som minimálne potreboval, tak oproti 23, ktorý máme v rámci tabuliek, ja si
predstavujem, aby sme zvládali tieto úlohy, ktoré sú na nás kladené, potrebujeme mať na stanici
30 policajtov. Ak hovoríme o riešení napomenutím, tak v jenom grafe som uviedol ten rozbor,
plus mínus sa pohybujeme okolo tých 50 % riešených priestupkov vyriešime napomenutím.
V súčasnej dobe sme tak technicky vybavení, že priamo na ulici vieme zistiť konkrétnu osobu, či
za ostatné dva roky sa dopustila priestupku, akého, kde v meste Košice. Takže toto môžeme
riešiť úplne objektívne. Ale súhlasím, že prípad od prípadu treba zvažovať, ale naše skúsenosti
sú tie, že aj minimálna pokuta má taký efekt, ako 20 napomenutí. Takže proste nie som
zástancom tvrdého postoja, ale jednoznačne ak policajt ma chce presvedčiť, že za mesiac
nenašiel nikoho, kto si zaslúži pokutu, tak určite nechodí v našej mestskej časti. A na otázku
pána poslanca Kočiša, aká je spolupráca. Tak isto som vypichol taký, ja môžem povedať
narastajúci počet oznámení od občanov, ale to by som pripísal asi takej skôr slovenskej
ješitnosti, pretože obrovský nárast je práve na úseku dopravy a tam platí to naše heslo, že ak ja
som bol potrestaný, tak okamžite hľadám ďalších, ktorí aj síce zanedbateľne porušujú, ale proste
poznáme to pravidlo, resp. tie názory tých občanov dookola. Takže spolupráca je, ale len v tej
oblasti, ak ja som dostal pokutu. Mrzí ma najviac, že nenastal výraznejší posun v oblasti čistoty,
kde musím povedať, že ten efekt zatvárania tých kontajnerovísk, ktorý sa začal na Terase ako
jediný v meste Košice, môžem povedať, že výrazný pokles riešení rôzneho vyberania,
znečisťovania stojísk kontajnerov. Ale keď hovorím výrazný, tak možno aj o 50 % menej
riešime ako pred dvoma rokmi. Ale na druhej strane musím povedať, že zvýrazňuje, alebo teda
môžeme jasne vidieť, že takou základnou príčinou možno ani nie je to, že či tí z tých nižších
vrstiev alebo tí asociáli sa snažia dostať niečo z kontajnera, ale že práve bežní občania, o ktorých
by sme si mysleli, že majú nejaké právne vedomie, že chcú sa venovať tomu, aby bolo čisto, tak
umiestňujú ku kontajneroviskám, a to teraz jednoducho vidno, proste nezakryje sa to tým
neporiadkom, ktorý bol pred tým pri stojiskách kontajnerov. A tam proste sused na suseda
nepovie, poviem rovno. Tam proste musíme využívať všetky možné psychologické, technické
možnosti polície. Všetko zatiaľ.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Ja by som ešte doplnil pána veliteľa čo sa
týka počtu policajtov. Ja si myslím, že mestská časť, ktorá má takmer 40 000 obyvateľov, by
mala mať minimálne jedného mestského policajta na 1000 obyvateľov. Čiže určite by sme tu
potrebovali minimálne 40, myslím, že 30 – 33, to je tak na hrane, pretože ak máme zabezpečiť
všetky služby a je to 24-hodinová prevádzka a obsiahnuť 8 Luníkov, to je veľké územie, vrátane
Borovicového hája, tak si myslím, že tých 40 je asi niekde tak na hrane. Dámy a páni, hlási sa
ešte niekto do rozpravy k tomuto bodu? Boli zodpovedané všetky otázky? Aspoň zhruba.
Samozrejme, je potrebné preveriť ten vrak, pán poslanec Rychnavský.
p. Jakubov, starosta MČ: Ak sa niekto nehlási, uzatváram rozpravu k tomuto bodu
a poprosím návrhovú komisiu.
p. Zemková: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ
berie na vedomie Správu o činnosti Mestskej polície Košice Stanica - Západ na území mestskej
časti za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie: Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne
schválené.
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Bod 6. Prehľad plnenia uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom za obdobie od
XXII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu rokovania. Bod č.
6: Prehľad plnenia uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom za obdobie od XXII. zasadnutia
miestneho zastupiteľstva. Nech sa páči, pani prednostka, prosím o uvedenie materiálu.
p. Hildebrand, prednostka MÚ MČ: Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci,
vyhodnocujeme len úlohy z uznesení z časti žiada, resp. ukladá. Takéto úlohy máme dve. Prvou
úlohou miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti po vykonanej zmene rozpočtu
informovať o tom miestne zastupiteľstvo na najbližšom rokovaní. Druhou úlohou miestne
zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti v prípade potreby upraviť rozpočet mestskej časti
podľa celkovej výšky schválenej dotácie a príslušného účelu a charakteru použitia dotácie.
Obidve úlohy, resp. ich plnenie je súčasťou informácie o úprave č. 2 a 3 Programového rozpočtu
mestskej časti Košice – Západ na rok 2018.

p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, pani poslankyne, páni poslanci, otváram
rozpravu k tomuto materiálu.
p. Jakubov, starosta MČ: Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím
návrhovú komisiu.
p. Liba : Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Západ
berie na vedomie prehľad plnenia uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom za obdobie od
XXII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne
schválené.
Bod 7. Informácia starostu mestskej časti o svojej činnosti od XXII. zasadnutia
miestneho zastupiteľstva, ústna informácia
p. Jakubov, starosta MČ: Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, ďalším
bodom je bod č. 7: Informácia starostu mestskej časti o svojej činnosti od XXII. zasadnutia
miestneho zastupiteľstva, ústna informácia. Dámy a páni, dovoľte mi informovať Vás o svojej
činnosti od 12.6.2018. Zo svojej činnosti v tomto období uvádzam - čo sa týka spolupráce
s mestom Košice, mal som opakované zasadnutie Majetkovej komisie mesta. Absolvoval som
riadne zasadnutie valného zhromaždenia KFA, ďalšie rokovania KFA ku príprave projektovej
dokumentácie a príprave diel zhotoviteľa. Ďalej som sa zúčastnil XXII. zasadnutia Rady
starostov, čo bolo ostatné riadne rokovanie v tomto volebnom období. Zúčastnil som sa na dvoch
rokovaniach Mestskej rady v Košiciach, rokovania Mestského zastupiteľstva 18.06.2018. Ďalej
som mal niekoľko stretnutí s námestníkom primátora, kde sme riešili problémy našej mestskej
časti a dofinancovanie niektorých našich potrieb. Rokovanie s riaditeľom magistrátu s podobnou
tematikou, stretnutie s vedúcou stavebného úradu, pani Ing. Virbovou vo vzťahu
k pripravovaným investíciám v rámci našej mestskej časti. Stretnutie s vedúcim referátu dopravy
mesta Ing. Cichanským. Vzhľadom na potrebu riešenia jednak dopravnej situácie v meste,
jednak pokračovanie v investíciách, ktoré mesto zabezpečuje v našej mestskej časti. V rámci
komunikácie s Košickým samosprávnym krajom som sa zúčastnil zasadnutia zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja 25.06.2018 a 27.08.2018. Ďalej stretnutia predsedov
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poslaneckých klubov zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dvakrát, komisie k
hospodáreniu s majetkom a dopravnej komisie. V rámci našej mestskej časti zasadala 21.08.2018
Miestna rada mestskej časti Košice – Západ. Mal som pracovné stretnutie so zástupcami
Mestského obvodu Ostrava – Jih v Košiciach, kde nás navštívili zástupcovia nášho partnerského
mesta alebo partnerskej mestskej časti 20. až 22.6.2018, kde sme prešli opäť veľmi veľa
problémov, ktoré súvisia s činnosťou samosprávy. Mimo iného takým jedným nosným bodom
bola komunikácia o aproxinatívnom rozpočte, ktorý pravdepodobne v najbližšom volebnom
období, prosím, participatívny, ďakujem pekne, ja to stále pletiem. Participatívny rozpočet, ktorý
samozrejme by bolo vhodne zaviesť aj na území našej mestskej časti. Mal som niekoľko stretnutí
s médiami, aj dnes tu sedí pani Padová z Rádia Košice. Niekoľko krát ma navštívila, aby získala
informácie o činnosti našej mestskej časti. Mal som niekoľko stretnutí s rímskokatolíckym
farárom Msgr. Kamásom. Zúčastnil som sa zasadnutia Rady gymnázia na Trebišovskej. Mal som
veľa stretnutí s obyvateľmi mestskej časti. Mal som niekoľko stretnutí s generálnym riaditeľom
Kositu, pánom Christenkom vo veci pripravovanej výstavby polo zapusteného kontajneroviska
na Triede SNP. Tak isto stretnutie s konateľom spoločnosti Bubigold vo veci pokračovania
výstavby na Grote. Mal som stretnutie so splnomocnencom vlády SR pre mládež a šport, pánom
Dušanom Galisom ohľadom uchádzania sa o štátne granty našej mestskej časti. S pánom
Mrázkom zo spoločnosti Arcona Capital, s pánom Hakulinom z Datacomu, s pánom Kučerákom
vo veci výstavby ľadovej plochy na Medickej ulici. Všetky tieto stretnutia súviseli buď
s pripravovanými investíciami alebo pracovnými zmluvami našej mestskej časti s týmito
inštitúciami. Mal som niekoľko stretnutí s riaditeľkou Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva v Košiciach vo vzťahu potreby riešenia problémov našej mestskej časti.
S riaditeľom Eurovei Košice, s pánom Bálintom, pretože viete dobre, že v našej mestskej časti sa
v týchto rokoch veľmi dotýkala výstavba modernizácie električkových tratí. Ďalej s pánom
Palkom, s manažérom OC Galéria a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka pracovných ciest
absolvoval som pracovné rokovanie na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky 19. až 20.6.2018 s cieľom, aby sme doplnili veci v rámci projektu, kde sa
uchádzame o európske zdroje na Gudernovej ulici. Predpokladám, že ešte v priebehu rokovania
budem pokračovať v informovaní o tomto projekte. Zo spoločenských a kultúrnych podujatí som
sa zúčastnil Festivalu medu a vína Via Regia pred OC Galéria. Ďalej to bolo oceňovanie žiakov
v rámci 13. ročníka "Mesto Košice deťom". Mali sme niekoľko osláv jubilantov našich starších
občanov a kopec ďalších podujatí, ktoré sa konali pred OC Galéria, resp. v rámci nášho Átria,
kde viete veľmi dobre, že v priebehu letných mesiacov prebiehal celý rad či už kultúrnych alebo
športových podujatí. Jedno z posledných bolo podujatie, ktoré sa konalo tento víkend,
StrongMan & StrongWoman, prvé majstrovstvá Európy v silových pároch, ktoré sa uskutočnili
na Slovensku. Ďalším veľmi zaujímavým stretnutím bolo prijatie zástupcov mesta Hateg
z Rumunska, ktorí boli prijatí aj v Historickej radnici mesta Košice, aj v našej mestskej časti, kde
sa zúčastnil primátor tohto mesta a duchovný reformovanej cirkvi, ktorý je pomerne známy v
rámci celého európskeho priestoru. Z našich investičných akcií, samozrejme zúčastnili sme sa
slávnostného otvorenia kynologického parku v Katkinom parku a mnohých ďalších podujatí.
Toľko zhruba o mojej činností za uplynulé obdobie. Dámy a páni, otváram rozpravu k tomuto
bodu, nech sa páči.
Nech sa páči, pán poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Vidím, že táto činnosť je pestrá aj bohatá. A ja by som sa chcel opýtať,
či by si vedel pán starosta spomenúť, čo prisľúbil občanom, keď chcel byť a uchádzal sa o tento
post starostu na miestnom úrade a či tie sľuby zhruba tak naplnil, či sú jeho predstavy splnené. A
či dačo ešte ostáva, síce máme ešte zo dva mesiace aktívneho času, ale predsa už ten čas sa kráti
a treba vedieť, že či sme my pomohli k tomu alebo sme boli brzdou. Neviem teraz, keby vedel si
tak spomenúť narýchlo. Ďakujem.
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p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem za otázku pán poslanec. Nech sa páči, chce ešte
v rámci rozpravy niekto, alebo môžem reagovať. Ak sa nikto nehlási, pán poslanec určite v rámci
volebného obdobia tých sľubov bolo niekoľko. Určite poviem na začiatku, že nie všetko sa
podarilo splniť. Sú úlohy, ktoré sme si predsavzali, že budeme plniť v priebehu volebného
obdobia, ktoré sú ale dlhodobého charakteru a nebolo možné ich všetky splniť v tomto volebnom
období. A sú úlohy, ktoré sa nám splniť podarilo. Určite sme chceli pokračovať v tých
aktivitách, ktoré boli rozbehnuté už mojím predchodcom alebo predchodcami. A to sú investičné
akcie, ktoré pomáhajú jednak trošku ekológii, zabezpečeniu čistoty a možno aj rozvoja mestskej
časti. Z takých najvážnejších akcií investičných je to budovanie tzv. uzamykateľných
kontajnerovísk, aj keď na to sú rôzne názory. Ale v súčasnosti táto aktivita sa veľmi osvedčila. A
dennodenne nám prichádzajú, či už v elektronickej forme, alebo v inej forme žiadosti občanov,
aby sme postupne zabezpečovali uzamykanie ďalších kontajnerovísk. Samozrejme nie je možne
to robiť vo väčšej miere ako to robíme, pretože jednak nemáme dostatok finančných zdrojov
a jednak samozrejme je to potrebné vyprojektovať, treba nájsť tie plochy a postupne to
realizovať. V tomto smere som veľmi spokojný aj s tým, že sa nám podarilo aj zo štátnych
zdrojov z environmentálneho fondu získať v jednom roku zhruba 100 000 € na výstavbu týchto
kontajnerovísk. Určite sme pokračovali vo väčšom tempe, ako sme pôvodne plánovali. Jednou z
ďalších činností, kde opäť rastú požiadavky občanov, je budovanie parkovacích miest statickej
dopravy. Je to veľmi problematická investícia, pretože nie všade je možné budovať tieto
parkovacie plochy a väčšinou, keď ich budujeme, či chceme alebo nechceme, čiastočne
zasahujeme do existujúcej zelene. Bavím sa o klasických parkovacích plochách na teréne.
Vzhľadom na to, že nie vždy sa to stretlo s pozitívnou odozvou občanov, pri všetkých takýchto
ďalších aktivitách sme sa dohodli, že komunikujeme s občanmi, pýtame sa na ich názor. Ak
niekde má vzniknúť takýto záber, či už nejakej inej plochy alebo zelene na úkor parkovacích
miest, vždy žiadame stanovisko správcov budov, aby nám vyzbierali podpisy občanov, ktorí sú
za, ktorí sú proti a podľa toho aké je stanovisko občanov, snažíme sa rešpektovať demokratickú
väčšinu. Robíme to nie len pri parkovacích plochách. Robíme to aj pri budovaní kynologických
parkov, kde už sa nám stalo, že v niektorých priestoroch nám občania odmietli takéto, nazývajme
to venčoviská alebo kynologický park. Samozrejme sme ho nezrealizovali. Urobili sme aj chybu,
keď sme zrealizovali jeden na Bernolákovej, ktorý bol veľmi blízko pri obytnom dome. Takže
pristupujeme k tomu už teraz citlivejšie a snažíme sa ich umiestňovať do takých priestorov, kde
defacto máme súhlas občanov a tak, aby to čo najmenej rušilo okolie a samozrejme aj bývanie.
Určite nie vždy vieme vyhovieť stopercentne všetkým občanom. Pretože ak 70 % nám povie
áno, 30 % nie, no my demokraticky rešpektujeme väčšinu a možno je nespokojná tá menšina
a naopak. Ak 70 % povie nie a to nie realizujeme, možno sú nespokojní v menšine tých
zvyšných 30 alebo koľko percent. Jednou možno z dobrých investícií, ktorú momentálne
pripravujeme a každú chvíľu by sa mala začať realizovať, určite bude zrealizovaná v priebehu
septembra a októbra, je polo zapustené kontajnerovisko na Triede SNP. Tuším, že sa to dotkne
objektov od 65 do 73 alebo takto nejako, takzvaná malá Praha. Kde na úkor 4 súčasných
kontajnerových staníc sa vybuduje jedno spoločné so súhlasom občanov. Polo zapustené
kontajnerové státie, kde časť investícií spevnenej plochy bude investícia mestskej časti, pretože
to ostáva nám a komplet technológiu dodá spoločnosť, ktorá zabezpečuje odvoz odpadu, to je
spoločnosť Kosit. Určite to bude zrealizované v rámci tohto volebného obdobia, pretože táto
investícia je na spadnutie. Ďalšia investícia, ktorú keďže to bude financované nielen z našich
finančných prostriedkov, opäť je to bonus, pretože časť z tejto investície zabezpečí druhá strana.
Je otázka dní, kedy začne ďalší projekt, ktorý sme pripravovali, o ktorom veľmi dobre vieš, pán
poslanec a to je revitalizácia parku Gudernova. Je to akcia, kde sme sa uchádzali o európskej
zdroje. Celkový finančný objem je niečo cez 100 000 €. V dnešných dňoch už sa finalizuje
stanovisko po výbere zhotoviteľa, lebo tam sú opakované kontroly zo strany riadiaceho orgánu
z ministerstva pôdohospodárstva. A predpokladám, že ak nie do konca tohto týždňa, najneskôr
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začiatkom budúceho týždňa už budeme mať finálny súhlas, to znamená, že zhotoviteľ nastúpi na
danú investíciu. Čiže opäť v priebehu septembra a októbra bude zrealizovaná revitalizácia tohto
parku Gudernova. Opäť je to veľký bonus, lebo získavame na to európske zdroje, čiže sú to
nenávratné zdroje a podieľame sa len pár percentami na celkovej investícií. To sú zhruba také
základné veci. Samozrejme počas volebného obdobia sme vybudovali niekoľko fit parkov v
mestskej časti. Vybudovali sme niekoľko detských ihrísk. Urobili sme revitalizáciu niektorých
území zelene a veľakrát sa nám podarilo zohnať či už európske zdroje, ale veľakrát najmä štátne
zdroje, či už z Envirofondu alebo zo štátnych prostriedkov, čo opäť nezaťažovalo náš rozpočet,
pretože sú to nenávratné zdroje. A vždy je lepšie budovať tieto investície čiastočne z iných
zdrojov ako vlastných, pretože potom vlastné finančné prostriedky vieme využiť na úplne iný
rozvoj v rámci mestskej časti. Z ďalších vecí, na ktoré sme trošilinku hrdí, je to, že opäť sme
využili výzvu Environmentálneho fondu súčasnú, kde sme sa prihlásili o získanie finančných
prostriedkov na nákup elektromobilu. Boli sme úspešní, predpokladáme, že v priebehu
najbližších týždňov by sme mali to vozidlo získať. Kde tuším 30 000 € prispieva štát a mám taký
dojem, že 7 000 € je naše spolufinancovanie. Opäť budeme vedieť vyradiť ďalšie vozidlo staré,
ktoré používame pre účely mestskej časti a používať toto vozidlo, kde tie náklady prevádzky
budú podstatne nižšie. Je viacero takých aktivít, ktoré sme zrealizovali a ktoré sa nie celkom
možno podarili. Opäť jedna vec, na ktorú sme hrdí, sedí tu aj pán Rovinský, pán Ihnát, zasadili
sme sa určitou mierou za to, nie len sami v spolupráci aj minimálne s týmito dvoma pánmi
a určitými skupinami aktivistov, aby Borovicový háj, ktorý je na našom území, ostal verejnom
zeleňou, aby sa nepreklasifikovalo na inú formu zelene, aby sme zamedzili tomu, aby tam
súkromní vlastníci mohli rozvíjať nejaké svoje ďalšie investičné zámery. Pritom ako ja si
pamätám, Borovicový háj od roku zhruba 92 je stále problémom, ktorý sa musí riešiť aj za účasti
verejnosti, lebo vždy určité investorské skupiny sa pokúšali v rámci tohto územia, kde je viac
ako 70% územia v súkromných rukách, realizovať nejaké investičné akcie. Stále si myslíme, aj
napriek tomu, že asi mesto bude musieť vysporiadať, alebo už malo začať s vysporiadaním
vlastníkov týchto pozemkov, aby toto územie sa dostalo úplne do rúk mesta. Aby bolo možné
celé územie revitalizovať a pripraviť tak, aby to mohlo slúžiť ako minimálne náš park možno aj
celomestský park, alebo parkové územie. Samozrejme ďalším tŕňom v oku, ktorý je a ktorý sa
nám nepodarilo úplne doriešiť v tomto volebnom období, je otázka lokality Grot. Napriek tomu,
že sme tam pristúpili k pomerne vážnej spoluinvestícii a časť komunikácii sa nám podarilo
dostať do takého stavu, že sú skolaudované. Narazili sme tam na problémy ešte s riešením
komunikácie z druhého napojenia. Momentálne, ak sa nemýlim, je to v štádiu takom, že
špeciálny stavebný úrad by už mal akceptovať tie riešenia, ktoré sú tam. A postupne tým pádom
aspoň v tých častiach, kde sú skolaudované komunikácie, by konečne títo stavebníci, ktorí sú
tam, lebo tam nemôžu byť obyvatelia, dočkali sa toho, že by mohli začať kolaudovať svoje
rodinné domy. Veľakrát títo občania za to nemôžu, aká situácia tam nastala a určite naprávame
tak trošku krivdy z minulosti. Aj keď sa to nepodarí celé územie vyriešiť dokonca toho
volebného obdobia, verím, že sme nastúpili dobrú cestu, že minimálne v ďalšom volebnom
období celé toto územie bude môcť byť pojaté ako riadne funkčne využívané územie, ktoré je
súčasťou našej mestskej časti. Jedna z ďalších aktivít, ktorá bola dobrá, s ktorou sme ani nerátali,
bolo to, že sme oživili činnosti Terasáčika. Vieš veľmi dobre, pán poslanec, o čom hovorím,
keďže občianske združenie, ktoré to malo na starosti, nám odišlo z týchto priestorov, nechcelo
ďalej pokračovať. Boli rôzne názory aj z médií, že mestská časť akoby chcela túto aktivitu úplne
zastaviť a proste nepokračovať v nej. Nebola to pravda. Preukázali sme to, zobrali sme si to, ako
sa hovorí pod svoje krídla a je to súčasťou nášho oddelenia sociálneho. A Terasáčik funguje.
Boli vynovené priestory. Momentálne sa pracuje ešte aj na vynovení vonkajších priestorov, aby
tie hracie prvky boli obnovené. A v podstate celý tento priestor slúži pre mamičky s deťmi.
Začali sme aj jednu novú ďalšiu aktivitu. A to je vybudovanie komunitnej záhrady v
psychosociálnom centre, kde sme opäť komunikovali so štátom, s okresným úradom. Nepodarilo
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sa nám získať tieto priestory. Vzhľadom na to, že je to veľmi komplikované, pokúšame sa v
rámci ďalšieho priestoru vytvoriť túto komunitnú záhradu, aby sme vedeli časti našich občanov
vyhovieť ich aktivitám, možnosti práce v komunitnej záhrade a vyčlenili sme priestor v rámci
celého komplexu na Laboreckej ulici tak, aby časť priestoru, ktorá nebude slúžiť pre Terasáčik,
pre matky s deťmi, mohla slúžiť pre našich starších občanov ako komunitná záhrada. Určite nie
všetky veci, ktoré som spomínal, sa podarilo úplne dotiahnuť do konca. Ale činnosť samosprávy
je živá a nedá sa všetko ukončiť v jednom volebnom období. Je potrebné kontinuálne pokračovať
ďalej a verím, že tak ako sa robilo doteraz počas tohto štvorročného obdobia, že mnohé tieto
pozitívne aktivity budú pokračovať ďalej a určite k nim pribudnú aj nejaké nové, to je
samozrejmé. Neviem, či stačí takto, pán poslanec? Samozrejme, ešte chcem povedať jedno,
určite urobíme odpočet týchto záležitostí. Čo sa podarilo, čo sa nepodarilo a určite vám
poslancom to dáme k dispozícii. Pretože bude tam prehľad aj po jednotlivých Luníkoch, aby ste
videli, čo áno, čo nie. Nespomenul som možno takú oblasť ako postupná obnova chodníkov v
rámci mestskej časti. Je potrebné ale povedať, že toto nie je úplne naša povinnosť. Je to viac
menej povinnosť mesta. My veľakrát suplujeme mesto z našich finančných prostriedkov, alebo
z prostriedkov, ktoré dostaneme ako dodatočnú dotáciu a realizujeme postupne opravu alebo
výmenu povrchu týchto chodníkov. Nie je to však úplne naša povinnosť, pretože veľmi dobre
vieš, že čo sa týka komunikácii aj miestnych v našej mestskej časti, aj cestných, aj teda pre
peších, všetko je v kompetencii mesta Košice. Toľko asi z mojej strany. Nech sa páči, pán
poslanec.
p. Rychnavský: Ďakujem veľmi pekne za obšírne zhodnotenie. Ani som nemyslel, že
až v takom rozsahu to bude. Ale snáď si myslím, že ešte sme mohli mať alebo mali sme rezervy
v tom revitalizovaní parkov a možnože niektorých fontán a podobne. No toto bude v budúcnosti
dosť významným článkom v tom priestore, v ktorom žijeme, lebo teraz som zistil, že pol roka je
horúce leto. Od apríla zhodnocujú, že v podstate leto horúce je, až doteraz ešte možno, že snáď
bude pokračovať. V týchto letných horúčavách, práve také osvieženie, v každom parku by mohol
byť nejaký zdroj vody. Nie len akože pitný zdroj, ale aj na osvieženie. Ale taký, aby to bolo,
možnože bezpečné hygienicky a podobne. Už tie nové požiadavky na to, aby tá fontána spĺňala
nejaké tie kritériá, estetické a funkčné. Dobre. Ďakujem veľmi pekne.
p. Jakubov, starosta MČ: Ja ešte na záver, ak môžem pán poslanec. Ono niektoré
fontány v mestskej časti, lebo sú staré tie fontány. Terasa má viac ako 50 rokov. Niektoré
funkčné, došlo k obnove ešte za môjho predchodcu, fontány na Luníku II. Je mierne vynovená
fontána na Luníku VII. Niektoré sú funkčné. Najväčší problém je s fontánou na Luníku I. V
minulosti tam bolo niekoľko projektov. A však je potrebné povedať, že dedičia autorských práv,
či už fontány, dedička po nebohom pánom profesorovi Kramárovi, ktorý ju projektoval, alebo
autorského diela, pani Máteová, majú svojské predstavy o tom, ako by to malo byť realizované.
A nedošlo tam k nejakému konsenzu. Sme v kontakte. Veľmi radi by sme boli, aby v blízkej
budúcnosti aj táto fontána bola do určitej miery zrevitalizovaná. Určite to nebude v takom
rozsahu ako je v skutočnosti, pretože tie finančné náklady sú veľmi vysoké. Ale je potrebné
povedať, že majiteľom a prevádzkovateľom týchto fontán nie je mestská časť. Majiteľom je
mesto Košice, ktoré to vieš veľmi dobre, transformovala túto svoju povinnosť alebo preniesla na
Správu mestskej zelene, ktorá by to mala všetko zabezpečovať. Napriek tomu do toho
vstupujeme. Je to na území našej mestskej časti. V maximálnej možnej miere do toho vŕtame, ak
to môžem takto povedať a verím, že aj tá fontána na Luníku I bude znovu daná v určitom
rozsahu, ale určite nie v takom celom rozsahu do prevádzky. Stačí takto, pán poslanec? Ďakujem
pekne. Dámy a páni v rámci tohto bodu, v rámci rozpravy sú ešte nejaké otázky? Ak nie,
uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
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p. Bucher: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ
berie na vedomie informáciu o činnosti starostu Mestskej časti Košice - Západ od XXII.
zasadnutia miestneho zastupiteľstva.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie: Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne
schválené.
Bod 8: Správa o výsledkoch kontroly kontrolóra mestskej časti od 12.6.2018 do
11.9.2018
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni pristúpime k ďalšiemu bodu rokovania, bod
číslo 8: Správa o výsledkoch kontroly kontrolóra mestskej časti od 12.6.2018 do 11.9.2018.
Nech sa páči, pán kontrolór, prosím o uvedenie materiálu.
p. Filipko, miestny kontrolór: Ďakujem za slovo. Dobrý deň prajem. Vážený pán
starosta, vážené zastupiteľstvo, ctení hostia, materiál som vám predložil v písomnej podobe a len
niekoľko poznámok. Zo strany kontrolovaného subjektu neboli vznesené námietky ani
pripomienky. Na návrh kontrolovaného subjektu sme správu prerokovali 5. 9. 2018 a boli
akceptované mnou navrhované opatrenia. Čo sa týka škriatka, ktorý úradoval na strane 6, som
preťukol „ k návrhu správy je možné podať námietky do siedmeho augusta“ má byť septembra,
ale námietky teda neboli. Čo sa týka k obsahu kontroly, veľmi krátko, lebo je to všetko napísané.
Tá prokurátorská previerka v podstate preverila rok 2017, vybrané oblasti. Myslel som si, že
teraz všetko je v poriadku. Ja som sa zameral na tú centrálnu evidenciu, ktorú vlastne
prokuratúra neskúmala. Rok 2016 prokuratúra tiež predtým neskúmala. A ako konštatujem,
mestská časť postupuje pri vybavovaní sťažností a petícií v súlade so zákonmi, ktoré sú na to
predpísané. A čo sa týka drobných nedostatkov vo vedení evidencie, kompetentný pracovník
akceptoval moje pripomienky a teda akceptoval to, že podľa môjho názoru, ktoré ešte informácie
v tej evidencii mali byť dopísané, všetko je odstránené. Čiže z mojej strany kontrola ukončená.
Som pripravený odpovedať na vaše otázky. Ďakujem pekne.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, pán kontrolór. Dámy a páni, otváram
rozpravu k tomuto materiálu. Nech sa páči, p. poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať, čiže toto, čo kontrolovala
prokuratúra si, alebo si tykáme alebo vzhľadom k funkcií vykáme, nekontroloval alebo keď si
skontroloval toto, čo kontrolovala prokuratúra, by ma zaujímalo či tam je nejaký rozdiel potom.
A či je to potom v poriadku kontrolovať kontrolovaného, alebo opačne. Kontrolovať, nedá sa to
vyskloňovať. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Kým sa niekto prihlási ďalší, nech sa páči, pán kontrolór,
prosím o reakciu.
p. Filipko, miestny kontrolór: Ďakujem. Áno, bol som na vážkach. V skutočnosti
prokuratúra ma aj zdržala, lebo akosi pozabudli vrátiť spisy. Až na moju výzvu niekedy na
prelome leta sa dostali, takže som sa troška posunul vo vybavovaní alebo riešení kontroly. Áno,
sám som si dával za otázku, že akú ja mám ešte úlohu, keď prokuratúra prekontrolovala, ale keď
si prečítame protokol, tak prokuratúra v podstate skúmala vybrané oblasti. A boli to otázky
pomenované, ktorým sa venovala tuším, či mestská časť zverejnila výsledok vybavenia včas v
lehote a tak ďalej. Potom, či niektorý materiál postúpila tak správne, ako mala. V podstate ,
uvedomil som si, že ešte stále tam ostal priestor na to, aby som všetky tie spisy prezrel, takže
som ich prezrel a nenarazil som na nič ďalšie, čo by teda aj prokurátora nezistila. Tak asi.
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p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, p. kontrolór. Nech sa páči, v rámci
rozpravy chce ešte niekto vystúpiť? Ak nie, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.
p. Zemková: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Západ
berie na vedomie správu kontrolóra mestskej časti o výsledkoch kontroly za obdobie od
12.6.2018 do 11.9.2018.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie: Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne
prijaté.
Bod 9. Monitorovacia správa programového rozpočtu mestskej časti Košice - Západ
k 30.6.2018
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime už teda k bodu č. 9: Monitorovacia
správa programového rozpočtu mestskej časti Košice - Západ k 30.6.2018. O materiáli, ktorý je
predložený miestnemu zastupiteľstvu, rokovala miestna rada 21.8.2018, komisia kultúry mládeže
a športu 3.9.2018, komisia výstavby životného prostredia verejného poriadku a komunálneho
rozvoja 5. 9. 2018, legislatívno-právna a sociálna komisia, finančná komisia 6.9.2018.
Monitorovacou správou sa zaoberali miestna rada, všetky komisie a zhodne odporúčajú
miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál zobrať na vedomie. Nech sa páči, pani
prednostka, prosím o uvedenie materiálu.
p. Hildebrand, prednostka MÚ MČ: Ja si dovolím len krátku sumarizáciu
monitorovacej správy. Za prvý polrok 2018 boli vykonané starostom mestskej časti dve úpravy
rozpočtu, o ktorých bolo miestne zastupiteľstvo podrobne informované. Plnenie príjmov a
čerpanie výdavkov za prvý polrok je v súlade so schváleným rozpočtom. Príjmy sú naplnené na
47 % a čerpanie bolo vo výške 34 % rozpočtu. Čerpanie je značne ovplyvnené tým, že investičné
akcie vzhľadom na procesy spracovania dokumentácie a obstarania prebiehajú v druhom polroku
prevažne. Z rezervného fondu na prvý polrok neboli čerpané žiadne finančné prostriedky a
celkový prebytok hospodárenia v mestskej časti Košice - Západ je za prvý polrok vo výške
80 351 €. Ďakujem pekne.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyne, páni poslanci
otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu.
Pardon, prepáč pán poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Ďakujem pekne. Chcem sa opýtať na strane 18 a 19 tohto materiálu je
niečo, čo ešte možno, že tak zaváňa nejakým takým nedôslednosťou alebo niečo podobne alebo
neviem čím. Hovorí sa tuná o zabezpečení nejakých tabúľ, to je označovanie tabúľ týchto ulíc
alebo ešte nejakých, ja neviem garáži alebo čo, aké tabule sa jedná. A máme tu na v roku 2018
zakúpiť 100 aspoň plánovaných, máme 56. Viem, že ešte do konca roka je nejaký čas, ale sa
nedalo už doteraz nejakých 100 tabúľ urobiť. To je jedna vec a druhé, pozemné komunikácie.
Máme tam úlohu alebo tak sme si dali 2000 m2 asfaltovaných, nových asfaltovaných povrchov.
Zrejme asi na chodníky. A možno že aj parkoviská. Stihneme to do konca roka? A potom a tak
to asi komunikácie 2000, áno a chodníky 500 m. Tiež kapitálové výdavky 60 000, má mesto 29
hej, takže je to dosť málo. Áno, by som povedal. Takže upozorňujem na to a chcel by som aspoň
také uistenie, že sa to stihne alebo niečo podobné. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Čo sa týka tabúľ, neviem či dobre
odpoviem. Potom kolegovia doplnia. Čo sa týka tabúľ, jednak boli označené niektoré takzvané
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,,Slepé ulice,, napr. na Bratislavskej ulici, kde hlavná Bratislavská ulica je tam 5 fúzov a stále je
problém s tým, nevedeli veľakrát ľudia, taxikári, údržba a tak ďalej, že tieto fúzy slepej ulice
patria k Bratislavskej ulici, čiže niečo sa osadilo tam, to sme mali viac ako rok problém. Áno, na
stĺpikoch a jednak k súpisným číslam podobne je to takto, čiže tam sa robili aj tie označenia
súpisných čísel. Čo sa týka čerpania, je treba si uvedomiť, že toto je monitorovacia správa
k júnu, ku koncu júna, čiže samozrejme boli práve v tom čase súťaže na dodávateľov či už
parkovísk, chodníkov a tak ďalej. Jednak ešte sme tu mali živú modernizáciu električkových
tratí, čiže niektoré sme nechceli robiť, aby nám ich potom neničili stavebné mechanizmy. Čiže
tieto finančné objemy, ktoré sú tu čiastočne, sa už plnia aj v súčasnosti a je predpoklad, že
samozrejme do konca roka, respektíve v rámci normálneho času, to znamená ten september,
október, budú aj splnené. Ak stačí takto, pán poslanec. Ďakujem pekne, nech sa páči, v rámci
rozpravy chce ešte niekto vystúpiť k monitorovaciemu rozpočtu? Ak nie, uzatváram rozpravu a
poprosím návrhovú komisiu.
p. Liba: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Západ
podľa § 14 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v platnom znení berie na vedomie
Monitorovaciu správu programového rozpočtu mestskej časti Košice – Západ k 30.6.2018.
p. Jakubov, starosta MČ: Poprosím, hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržal sa 1. Konštatujem, uznesenie bolo väčšinou hlasou
prijaté.
Bod 10. Informácia o úprave č. 2 a č. 3 Programového rozpočtu mestskej časti
Košice - Západ na rok 2018
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod č. 10:
Informácia o úprave č. 2 a č. 3 Programového rozpočtu mestskej časti Košice - Západ na rok
2018. Týmto materiálom sa zaoberali miestna rada, všetky komisie zhodne odporúčajú
miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál zobrať na vedomie. Vážené panie poslankyne,
vážení páni poslanci, na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti č. 213 roku
2017 a zo dňa 12. 12. 2017 predkladáme Informácie o vykonanej úprave č. 2 programového
rozpočtu MČ Košice – Západ. Na základe aktuálnych potrieb bol vyčlenený objem 450 € z
dôvodu potreby rozšírenia kapacity kontajneroviska Zuzkin park 4 pri budove Átrium klubu a s
tým súvisiaceho navýšenia poplatku za odvoz odpadu. Ďalej v programe 2.1. navýšením
kapitálových výdavkov v novej aktivite prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia o 3 600 € z
dôvodu obstarania klimatizačných jednotiek do priestorov zasadačky na druhom poschodí, kde
zvykne zasadať aj naše zastupiteľstvo. Tieto výdavky boli kryté znížením kapitálových
výdavkov v aktivite projektová dokumentácia v sume 3 450 € a navýšením kapitálových príjmov
z predaja kapitálových aktív o výške 150 € za odpredaj exteriérového hracieho prvku. Ďalej v
podprograme 7.4. zabezpečenie stravovania navýšením bežných výdavkov v aktivite: nákup
stravných lístkov pre dôchodcov o 10 425 €, to z dôvodu nárastu počtu klientov, navýšením
bežných príjmov v položke stravné dôchodcovia o 10 425 €. Ďalej úpravu programového
rozpočtu č. 3, zo dňa 03.07.2018 na základe oznámenia mesta Košice o schválení štvrtej zmeny
programového rozpočtu mesta na rok 2018, ktorým nám boli schválené účelové finančné
prostriedky vo výške 35 000 € na kapitálové výdavky na rozvojové projekty, čo sme použili na
výstavbu nových kontajnerovísk a nových prístreškov na kontajnery, kde sa navýšila táto aktivita
vo výške 45 000 €. Toto navýšenie bolo ešte kryté vo výške 10 000 € znížením kapitálových
výdavkov v aktivite výstavba, rekonštrukcia chodníkov a parterov, kde sa celkovo znížil
rozpočet o 30 000 €. Ďalej na základe oznámenia Úradu vlády Slovenskej republiky o schválení
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dotácie na projekty multifunkčné ihrisko Pražská vo výške 37 800 € a detské ihrisko Moldavská
vo výške 9 000 €, boli tieto navýšené kapitálové výdavky výstavba a rekonštrukcia,
modernizácia ihrísk a venčovísk spolu vo výške 66 800 €. 46 800 € bola teda štátna dotácia , 20
000 € bolo spolufinancovanie mestskej časti. Týchto 20 000 sme použili znížením kapitálových
výdavkov v aktivite výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov z dôvodu voľných
finančných prostriedkov, kde sa celkovo znížil rozpočet o 30 000 €. Ďalej to bolo navýšenie
príjmov za reklamu na základe zmluvy o spolupráci na projekte Beach plaza Terasa zo
spoločnosťou 3F, vo výške 500 €, ktoré boli použité na výdavky súvisiace s týmto podujatím.
Ďalej na základe darovacej zmluvy od spoločnosti Labaš o darovaní poukážok na nákup potravín
pre účastníkov podujatia BEACH PLAZA Terasa v sume 50 €. Toľko zhruba o tom, o čom
pojednávala úprava programového rozpočtu č. 2 a č. 3.
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, otváram rozpravu k tomuto materiálu.
p. Jakubov, starosta MČ: Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím
návrhovú komisiu.
p. Bucher: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Západ
berie na vedomie informáciu o vykonanej úprave č. 2 Programového rozpočtu mestskej časti
Košice – Západ na rok 2018 starostom mestskej časti Košice – Západ zo dňa 4.6.2018 a
vykonanej úprave č. 3 Programového rozpočtu mestskej časti Košice – Západ na rok 2018
starostom mestskej časti Košice – Západ zo dňa 3.7.2018.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne
schválené.
Bod 11. Informácia o dotáciách poskytnutých starostom mestskej časti Košice Západ v 1. polroku 2018 podľa Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice Západ o poskytovaní dotácií
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k bodu. Bod č. 11: Informácia o
dotáciách poskytnutých starostom mestskej časti Košice - Západ v 1. polroku 2018 podľa
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice - Západ o poskytovaní dotácií. Týmto
materiálom sa zaoberali miestna rada, komisia kultúry, finančná komisia a legislatívno-právna
komisia zhodne odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál zobrať na vedomie.
Dámy a páni, pred vami je v písomnej forme materiál o dotáciách v prvom polroku 2018, kde sú
postupne vyčlenené alebo rozpísané subjekty, ktoré dostali túto dotáciu z mojej kvóty, vrátane
účelu použitia, samozrejme vrátane postupného odpočtu a zdokladovania tejto dotácie.
p. Jakubov, starosta MČ: Otváram rozpravu k tomuto materiálu
p. Jakubov, starosta MČ: Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Nech sa páči,
poprosím návrhovú komisiu.
p. Zemková: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Západ berie na vedomie informáciu o dotáciách poskytnutých starostom mestskej časti Košice –
Západ v 1. polroku 2018 podľa Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice – Západ
o poskytovaní dotácií.
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p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie: Za 10, proti 0, zdržal sa 1. Uznesenie bolo prijaté.
Bod 12. Monitoring Akčného plánu rozvoja mestskej časti Košice - Západ na roky
2017-2019 (za 1. polrok 2018)
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu, bod č. 12:
Monitoring Akčného plánu rozvoja mestskej časti Košice - Západ na roky 2017-2019 (za 1.
polrok 2018).
Týmto materiálom sa zaoberali miestna rada, všetky komisie a zhodne odporúčajú
miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál zobrať na vedomie. Nech sa páči, pani
prednostka, poprosím o uvedenie materiálu.
p. Hildebrand, prednostka MÚ MČ:. Predmetný materiál obsahuje monitoring od
januára do júna 2018. Je predložený v zmysle schváleného akčného plánu rozvoja mestskej časti
Košice - Západ na roky 2017 až 2019. Materiál konštatuje, že z 15 naplánovaných aktivít sa nám
skutočne podarilo zapojiť do 13 projektov, z toho jeden projekt bude prebiehať v druhom
polroku , to sú Vianoce na Terase a jeden projekt sa nám žiaľ nepodarilo zrealizovať, nakoľko
výzva, ktorá bola vyhlásená, čo sa týka zariadenia opatrovateľských služieb na Laboreckej ulici,
nie je vhodná pre naše zariadenie.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, pani prednostka. A čo sa týka, ja doplním k
výzve k ZOSke, vieme veľmi dobre, o tom sme sa už viackrát bavili, že podmienky vypísania
výzvy boli takéto, ktoré sme nevedeli splniť, pretože nemali sme samostatný pozemok, na
ktorom by sme zrealizovali túto ZOSku tak, aby nesusedila alebo nesúvisela s existujúcim
zariadením opatrovateľskej služby. Tým pádom bolo bezpredmetné do tejto výzvy sa zapojiť.
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, otváram rozpravu k tomuto materiálu.
p. Jakubov, starosta MČ: Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím
návrhovú komisiu.
p. Liba: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ na
základe § 14 ods. 3 zákona č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov berie
na vedomie Monitoring Akčného plánu rozvoja mestskej časti Košice - Západ na roky 2017 2019 (za 1. polrok roka 2018).
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne
schválené.
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Bod 13. Uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa k časti
nehnuteľnosti na Hellovej ulici 2 v Košiciach, so spoločnosťou Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
Košice
p. Jakubov, starosta MČ: Vážené dámy, vážení páni, pristúpime k ďalšiemu bodu, bod
č.13: Uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa k časti nehnuteľnosti
na Hellovej ulici 2 v Košiciach, so spoločnosťou Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice. Týmto
materiálom sa zaoberali miestna rada, ktorá odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho
zastupiteľstva a legislatívno-právna komisia, finančná komisia, ktoré odporúčajú miestnemu
zastupiteľstvu schváliť materiál v predloženom znení. Dovolím si upozorniť, že v zmysle § 9a
odsek 8. písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení, je prevod majetku
schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Dámy a páni, návrh na uzatvorenie
nájomnej zmluvy je z dôvodu, že v danom objekte TEHO má svoje technologické zariadenie,
ktoré bude, teda musí byť prístupné jeho technikom a samozrejme musí tam byť zamedzený
prístup rôznych iných tretích osôb. Toto je jediný dôvod, kvôli čomu v podstate je tento materiál
predložený.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto materiálu.
p. Jakubov, starosta MČ: Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím
návrhovú komisiu.
p. Bucher: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Západ
v súlade s § 19 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice – Západ
schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy, prípadne dodatku k nájomnej zmluve z nižšie
uvedených dôvodov p hodných osobitného zreteľa:
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice dodáva pre budovu
na Hellovej 2 v Košiciach teplo pre ústredné vykurovanie p na základe zmluvy o dodávke
a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1011800018 (SLU_007/2008) zo dňa 3.12.2008 v znení
platných dodatkov.
Identifikácia nehnuteľnosti na prenájom:
Budova, súpisné číslo 15 na parcele KN – C č. 4914 zastavané plochy a nádvoria o výmere p 277
m2, katastrálne územie Terasa, zapísaná na LV č.12911
- časť budovy o výmere 5,21 m2.
Identifikácia nájomcu:
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Komenského 7, 040 01 Košice
IČO: 31 679 692

-

Informácia o budúcej nájomnej zmluve:
Doba platnosti zmluvy – neurčitá
Výška nájmu 21,27 p €/m2/rok p
Celkové nájomné za rok 110,82 €
Výpovedná doba - p šesť mesiacov.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Nech sa páči, hlasujte.
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Hlasovanie: Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne
schválené.
Bod 15. Interpelácie poslancov
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, vyčerpali sme písomné materiály dnešného
rokovania. Bod 14. sme neodsúhlasili alebo stiahli, čiže pristúpime k ďalšiemu bodu, bod č. 15:
Interpelácie poslancov. Dámy a páni, v zmysle rokovacieho poriadku majú poslanci právo
interpelovať starostu, zástupcu starostu, miestnu radu alebo jej člena vo veciach týkajúcich sa
výkonu ich práce. Nech sa páči, prosím vaše interpelácie. Pani poslankyňa Zemková, nech sa
páči.
p. Zemková: Ďakujem. Tak len plynule pokračujem. Mám 4 interpelácie. V rýchlosti,
na základe požiadavky obyvateľov Moldavskej ulice požiadam o úpravu plôch pred obchodným
centrom, včítanie námestíčka, podľa možností. Ďalšie, na základe požiadavky obyvateľov
Považskej o opravu chodníka od obchodu CBA smerom k Považskej. A zase požiadavku
obyvateľov SNP 11 až 17 o možné umiestnenie jednej lavičky v úrovni Átria vedľa, smerom
k SNP, ak je to možné. Tretie, či by bolo možné pri Pošte 10 umiestniť osvetlenie. Údajne
požiadavka mala byť od obyvateľky už doručená mestskej časti, ale zatiaľ, že nemá spätnú
väzbu, tak či je tam nejaká možnosť tohto osvetlenia. A posledná. Akú máte vedomosť o využití
parcely v úrovni Narcisova 9, v parkovej časti, toho času je to už vyznačené. Či tam majú byť
vyznačené parkovacie miesta. A ak áno, koľko, pre aký účel a či náhodou hrozí výrub stromov a
zničenie zelene. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Nech sa páči, bod
Interpelácie. Ak sa nikto ďalší nehlási, uzatváram bod: Interpelácie poslancov.

Bod 16. Dopyty poslancov
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu, bod č. 16: Dopyty poslancov.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v zmysle rokovacieho poriadku poslanci majú právo
požadovať vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa činnosti starostu, zástupcu starostu, členov
miestnej rady, predsedov komisií, prednostu a miestneho kontrolóra. Nech sa páči, prosím naše
dopyty. Nech sa páči, pán poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Ďakujem za slovo. Ja, to sú také dopyty, ktoré ja by som sa chcel
opýtať, ako sa bude nakladať s tými interpeláciami, ktoré sme predniesli v minulosti a nedoznali
nejakého výsledku, čiže neboli zrealizované. Či bude možné sa k nim dopracovať v priebehu
v budúcnosti. Napríklad, chcel by som len poukázať na také dve, možno že tri vypuklé veci. Je to
komunikácia, lepšie povedané komunikácie, je to chodník ku Medicínskemu centru, po ktorej
jazdia, samozrejme poliklinika Centrum a vlastne tie ambulancie v Centrume sa hrdia tým alebo
oponujú na moje všelijaké tie, by som povedal invektívy, podľa nich, že chodia po tom chodníku
len osobné alebo takéto dodávky, ktoré rozvážajú nejaký krvný materiál. Ale určite tam chodia aj
nákladné autá, ktoré sú zásobovacími nákladnými autami pre polikliniky a pre všetky ostatné.
Proste to zneužívajú. Mestskí policajti nemajú na to dosah. Malo sa to riešiť tým, aby nedošlo k
takej časti kolízii chodcov s týmito nákladnými a vôbec autami, automobilovými prepravami. Je
tam regulárna cesta. Ja som toho názoru, že treba od Ružínskej ulice po to obchodné centrum,
bývalé obchodné centrum zabezpečiť komunikáciu dvojsmernú a tým pádom v ďalšej môže byť
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tá komunikácia Obrody jednosmerná, a tým pádom tá výnimka na chodník by sa mohla kľudne
zrušiť. To je jedna vec. Druhá vec, kino Družba, pomaly nám to možno že aj spadne. Treba sa s
tým vážne zaoberať, lebo budeme tu mať stavenisko a už to tam narušujú bezdomovci.
Samozrejme sú tuná ešte niektoré bývalé stánky poštovej novinovej služby, ktoré neboli
zlikvidované pri kine Družba. Sú dva, minimálne a potom ešte možno že ďalšie. Toto by som
chcel. No, lebo kazia vzhľad nášho sídliska, nevyužívajú sa a sú zničené. Tiež by som ešte
poprosil, keby teraz to nemám takto ešte, detské ihriská, ktoré sú zničené, tuná na Obrody napr.
Mal som dostať nejaký termín, kedy by sa to malo rekonštruovať, ale zatiaľ doteraz som
nedostal, takže tieto veci by som potom chcel nejako poukázať, aby sa na to nezabudlo a mestskí
poslanci keby sa do toho obuli. Dobre, takže ďakujem pekne za pozornosť.
p. Jakubov, starosta MČ: Pán poslanec, ďakujem veľmi pekne. Určite tie interpelácie
alebo dopyty, ktoré nie je možné riešiť v reálnom čase, napríklad pani poslankyňa Zemková
spomenula to osvetlenie. My ho riešime a chceme, aby to zabezpečilo mesto. Pokiaľ nie, budeme
musieť zabezpečiť my, ale vzhľadom na to, že je tam nejaký vzťah k mestskému pozemku,
musíme dostať ten pozemok, musíme dostať riadne stavebné povolenie. Čiže nie všetko sa dá
riešiť okamžite. Ja predpokladám, že všetky interpelácie a dopyty, ktoré ostanú otvorené, by mali
kontinuálne prejsť a to som hovoril aj niekedy na začiatku, do ďalšieho volebného obdobia. A či
už tu budeme sedieť my alebo iní ľudia, on ten úrad tu bude fungovať a mal by sa tým zaoberať
aj ďalej. Mnohé tieto interpelácie, najmä z tvojej strany, sú v kompetencii mesta, nie naše.
Napríklad kino Družba je majetok mesta Košice. A vieš veľmi dobre, že x-krát sa tam pokúšalo
mesto získať investora. Už x investorov prišlo, aj začalo niečo robiť a potom odišlo. Problém
kina Družba je ten, že ak niekto ho bude v budúcnosti využívať, potrebuje parkovacie plochy.
A tie parkovacie plochy tam nemá, pretože do zelene učíte sa nedá ísť a súčasné okolie veľmi
vyťažené. Sú dve možnosti. Buď to potom odstrániť, lebo nie je to nejaká technická pamiatka
alebo to odstrániť, vybudovať v suteréne parkovacie plochy a niečo na tom vybudovať. Je to
vážny problém. Ale súhlasím s tebou, ale vieš veľmi dobre, že minimálne tri alebo štyri funkčné
obdobia sa to už ťahá. Začalo to ešte za pána primátora Knapíka, no štvrté obdobie pomaly bude,
potom to pokračovalo ďalej za pána primátora Rašiho a teraz a možno to prejde do ďalšieho
obdobia. Ale je vážny problém tam získať investora, pretože každý je nakoniec zarazený tým, že
nevie, kde vybudovať nejaké parkovacie miesta. Ale apelujeme stále na mesto, je to majetok
mesta. Čiže vieme apelovať, ale nevieme to vyriešiť. Ale určite všetky interpelácie, ktoré ostanú
živé z tohto volebného obdobia, kontinuálne prejdú ďalej a určite sa tým bude aj nové
zastupiteľstvo zaoberať. A tie, ktoré je možné riešiť, ako niektoré boli predložené na krátkodobé
riešenie, tie lavičky a tak ďalej, to určite bude v štádiu riešenia. Stačí takto, pán poslanec?
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, v rámci dopytov chce
ešte niekto vystúpiť?
p. Jakubov, starosta MČ: Ak nie, uzatváram bod dopyty.

Bod 17. Rôzne
p. Jakubov, starosta MČ: A sme pri ďalšom bode, bod č. 17: Rôzne. Nech sa páči,
prosím o vaše príspevky do bodu rôzne. Ak sa nikto nehlási v rámci bodu rôzne, nech sa páči
pán zástupca, pán poslanec Sitkár.
p. Sitkár, zástupca MČ: Ak sa nikto nehlási, tak ja by som na záver poďakoval
mestskej polícii, keďže ja som taká malá otrava a myslím, že ma mal pán Šolc každý týždeň na
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dráte ohľadne nečistoty a bezpečnosti. Ďakujem za spoluprácu a takisto aj vám za to, že ste sa
zúčastňovali ako poslaneckých dní, tak aj komisií, kde sme si často prechádzali tieto veci. A
možno aj preto je to v zastupiteľstve tak dobre vedené, že tie otázky si veľakrát povieme na tých
komisiách a teda ďakujem pekne za vašu účasť aj na týchto komisiách.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani poslankyňa Badlíková.
p. Badlíková: Tak ja by som chcela hádam na záver za seba, pán starosta, pán zástupca
starostu, pani prednostka a všetci kolegovia. Ja som sa rozhodla, že do ďalších bojov nejdem, že
nebudem kandidovať za poslankyňu. Stretla som sa tu s príjemnými ľuďmi a chcela by som sa
vám poďakovať za spoluprácu. Dúfam, že sa stretnete v novembri v takom zložení, že vyhrajú
voľby dobrí, slušní ľudia a ešte raz ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Ak sa nikto ďalší nehlási
v rámci bodu Rôzne, uzatváram bod Rôzne.
Bod 18. Záver
p. Jakubov, starosta MČ: A sme pri poslednom bude Záver. Vážené pani poslankyne,
vážení páni, poslanci končíme týmto plánovaným riadnym zastupiteľstvom volebné obdobie. Či
bude nejaké ďalšie mimoriadne, to asi nikto z nás nevie. Ale predpokladám, že pracovnú časť
budeme končiť teraz. Ja sa vám chcem za celé štvorročné obdobie poďakovať. Za konštruktívny
pracovný prístup k činnosti poslancov. Každý z vás sa vo svojom svedomí vysporiada s tým, ako
sa mu podarilo naplniť svoje predsavzatia, svoje programy. Ako sa mu naplnilo plniť požiadavky
občanov. Mňa osobne veľmi teší, že toto štvorročné obdobie sa viedlo skôr v pracovnej
atmosfére, ako v inej. A myslím si, že tak ako sme tu sedeli, dokázali sme spolu komunikovať a
tá komunikácia bola vždy vecná a určite sa nám podarilo zrealizovať veľa dobrého v prospech
tejto mestskej časti. Určite sme mohli urobiť viac. A určite sa dalo urobiť aj menej. Ale myslím
si, že to už si každý z nás odpočíta pre seba a podľa toho ako dopadnú najbližšie voľby,
predpokladám komunálne voľby, tak nás bude hodnotiť aj občan mestskej časti. Záverom
dovoľte, aby som sa vám ešte raz poďakoval za dobrú spoluprácu. Aby som vám zaželal tým,
ktorí kandidujete v nadchádzajúcich komunálnych voľbách veľa šťastia, aby sa vám podarilo
obhájiť vaše pozície. Tí, ktorí máte vyššie ambície, samozrejme aj týmto držíme prsty a dúfam,
že s mnohými z vás sa stretneme, teda stretnete alebo z nás sa stretneme v tejto mestskej časti aj
v ďalšom období. Priniesli sme veľa podujatí. Ja som vo svojom odpočte aj na základe vyzvania
pána poslanca Rychnavského hovoril o investičných akciách. Priniesli sme do tejto mestskej
časti aj veľa iných podujatí v oblasti kultúry, v oblasti športu, v oblasti terciálnej sféry. Ja si
myslím, že veľa obyvateľov si prišlo na svoje. V rámci nášho skromného rozpočtu sme sa snažili
rozbehnúť niektoré činnosti. Možno sa to niektorým naším spoluobčanom páčilo, niektorým nie.
Ale ja osobne som hrdý na tento kolektív mestskej časti, ako pracoval v tomto volebnom období.
A v podstate som rád, že som tu pracoval a aj mal možnosť byť partnerom takéhoto
zastupiteľského zboru, kde sme si vedeli, niekedy od pľúc povedať naše názory, ale v podstate
vedeli sme sa na mnohých veciach zhodnúť a urobiť kus dobrej roboty pre túto mestskú časť.
Ďakujem veľmi pekne a želám všetko dobré a končím rokovanie dnešného zastupiteľstva.
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Overili:
Mgr. Mária Badliková, v.r.

dňa: 20.09.2018

Ing. Slavomír Baník, v.r.

dňa: 20.09.2018

Ing. Ján Jakubov, v.r.
starosta

V Košiciach: 19.09.2018
Vyhotovil: PhDr. Kovalčinová
Prednostka MÚ: Ing. Hildebrand
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