Zápisnica
z XXII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Západ,
konaného dňa 12.6.2018 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: Príjemné popoludnie želám. Vážené panie poslankyne,
vážení pani poslanci, ctení hostia, dámy a páni! Otváram 22. 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 medzi nami privítal veliteľa Stanice-Západ Mestskej polície Košice pána
Šolca. Samozrejme vítam aj zástupcov občanov, vítam zástupcov médií a aktivistov našej
mestskej časti. Dámy a páni, z celkového počtu 13 poslancov je v súčasnosti prítomných 12
poslancov. Pán poslanec Kočiš príde neskôr, pretože je na rokovaní Finančnej komisie
mesta Košice. Zo zasadnutia sa teda nikto písomne neospravedlnil a konštatujem, že naše
zasadnutie je schopné prijímať uznesenia.
Bod 2. Schválenie návrhovej komisie
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, schválenie návrhovej komisie. Vážené
panie poslankyne, vážení páni poslanci, po novelizácií Zákona o obecnom zriadení sa návrh
programu zasadnutia a jeho zmeny schvaľujú uznesením miestneho zastupiteľstva, preto
prosím predsedov poslaneckých klubov o návrhy na členov návrhovej komisie. Nikto
nikoho nenominoval do návrhovej komisie?
p. Adamčíková: Vážený pán starosta, kolegyne, kolegovia, do návrhovej komisie
navrhujem pánov Buchera, Libu a Rychnavského.
p. Jakubov, starosta MČ: Keďže nie sú iné návrhy na členov návrhovej komisie,
dávam hlasovať, kto je za takéto zloženie návrhovej komisie. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, že návrhová komisia bude
pracovať v odsúhlasenom zložení: páni poslanci Bucher, Liba a Rychnavský.
Prosím, aby členovia návrhovej komisie zaujali vyhradené miesta pre činnosť tejto
komisie.
Bod 3. Schválenie programu rokovania
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu: Schválenie programu
rokovania. Návrh programu dnešného rokovania je uvedený v pozvánke, bol zverejnený na
úradnej tabuli a na webovom sídle našej mestskej časti. Na schválenie návrhu programu
postačuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Prosím preto návrhovú komisiu, aby
prečítala návrh uznesenia.
p. Liba: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Západ
podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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schvaľuje zverejnený program XXII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice – Západ.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím, hlasujte
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, že uznesenie bolo
jednomyseľne schválené a teda navrhnutý a zverejnený program bol prijatý.
p. Jakubov, starosta MČ: Teraz sa pýtam, panie poslankyne a páni poslanci, chce
niekto z vás presunúť body rokovania v našom programe? Ak áno, nech sa páči, prosím
návrhy. Po schválení, to je nový zákon. Ak nie, konštatujem, že navrhnutý program bude
pokračovať v predloženom znení. Teraz sa pýtam, panie poslankyne a páni poslanci, či chce
niekto zmeniť, alebo vypustiť body, alebo doplniť nové body do dnešného programu
rokovania miestneho zastupiteľstva. Ak nie, konštatujem, že naše rokovanie sa bude riadiť
schváleným programom rokovania. Ďakujem pekne.
Bod 4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k bodu číslo 4: Určenie overovateľov
zápisnice a zapisovateľky. Za overovateľov zápisnice a uznesení určujem p. Adamčíkovú
a p. poslankyňu Zemkovú. Za zapisovateľku určujem p. Kovalčinovú.
Bod 5. Informácia o plánovanej výstavbe bytového domu na Bernolákovej ulici
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod č. 5: Informácia
o plánovanej výstavbe bytového domu na Bernolákovej ulici. Dámy a páni, na našu mestskú
časť bola doručená kópia petície občanov, ktorá je zameraná na nesúhlas s prezentovaným
zámerom tohto času obchodnej spoločnosti Servis reality na výstavbu osempodlažného
bytového domu na ulici Bernolákova 24 v Košiciach, v záujme zachovania existujúcej
verejnej zelene na pozemkoch najmä vo vlastníctve Mesta Košice a ich využitia pre potreby
tu žijúcich obyvateľov a v záujme zachovania označenia Terasy ako ešte stále zeleného
sídliska s relatívne zdravou a doposiaľ ešte zvládnuteľnou hustotou osídlenia pre slušné
a príjemné bývanie Košičanov. Táto petícia bola doručená v kópii na našu mestskú časť 30.
mája tohto roku. Predpokladám, že asi v tom istom čase bol doručený originál petície na
Mesto Košice. Podľa mojich informácií touto petíciou sa bude zaoberať mestské
zastupiteľstvo na svojom najbližšom rokovaní a to je v pondelok 18.6.2018, to znamená
budúci týždeň. My sme sa na miestnom úrade stretli s predstaviteľmi petičného výboru
v čase, keď petičný výbor zvažoval formu, ako vyjadriť svoj nesúhlas s touto výstavbou.
Niektorých účastníkov vtedajšieho rokovania vidím aj tuná, je tu pán doktor Šedovič,
neviem kto vtedy ešte s ním bol, ale minimálne on tu bol vtedy, plus ďalší. Z tohto vznikla
táto petícia a rozhodli sme sa, alebo rozhodol sa petičný výbor, že táto petícia bude podaná
tam kam patrí, na Mesto Košice a kópia nám, keďže táto budúca pripravovaná stavba sa
nachádza na území našej mestskej časti. Dámy a páni, vzhľadom nato, že je to vážny bod
programu, dovolím si okamžite otvoriť diskusiu k tomuto bodu a samozrejme potom určite
prijmeme k tomuto nejaké závery. Nech sa páči, kto chce vystúpiť k diskusii? Pani
poslankyňa Zemková, nech sa páči.
p. Zemková: Ďakujem pekne za slovo pán starosta. Vážený pán starosta, vážení
kolegovia poslanci a ctení obyvatelia našej mestskej časti. Nielen vzhľadom na túto
plánovanú výstavbu skutočne už podľa nášho názoru, absurdného plánovaného domu na
Bernolákovej 24, ale aj neustálu snahu developerov nám ukrajovať zeleň a posledné kusy
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tejto zelene na našej Terase a to len za účelom vlastného zisku, kde verejný záujem je potom
potláčaný do úzadia, sme sa v snahe zastaviť takúto aktivitu developera, konkrétne tohto na
Bernolákovej, spustili ďalšiu z petičných akcií, ktoré viacero prebiehajú teda na území
mesta a ďakujeme aj Komisií výstavby, ktorá nám k tomuto prejavila podporu a vlastne bolo
aj prijaté uznesenie, ktoré vyjadruje podporu tejto petícií. Samozrejme petíciu najskôr
museli podpísať obyvatelia Košíc a tých bolo za veľmi krátku dobu 1 400. Najskôr sme
vlastne požiadali, najskôr by som teda ja požiadala, ak je možnosť a všeobecný súhlas nášho
zastupiteľstva, aby mohol vystúpiť predseda Petičného výboru pán doktor Šedovič, aby
ozrejmil vlastne význam tejto petície. Aj keď o petícii boli informovaní všetci poslanci aj
elektronicky a myslím, že je všeobecne známy ten zámer toho developera. A na záver, keby
po vystúpení ešte by som požiadala láskavo, aby som mohla predložiť návrh uznesenia,
ktorý by bolo vhodné, alebo teda bola by som rada, ak by podporili všetci poslanci.
Ďakujem pekne za slovo.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne p. poslankyňa, ešte je prihlásený p.
poslanec Rychnavský a potom, ak je všeobecný súhlas, vystúpil by člen petičného výboru p.
doktor Šedovič. Je všeobecný súhlas? Ďakujem. Nech sa páči, p. poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Ďakujem za slovo. Príjemný deň prajem všetkým prítomným. Na
začiatok, ja by som dal najprv jednu takú triviálnu otázku. Developer kúpil pozemok. Akým
spôsobom, ako mohol dostať súhlas, že tam môže stavať niečo také, také monštrum, ktoré
zisťujeme teraz z nejakých pripravovaných materiálov. Nemôže si predsa niekto postaviť,
kúpiť dom. Ja si kúpim záhradku, ja neviem, v strede tuná Terasy a poviem, že si tam idem
postaviť nejaký veľký dom. Môžem urobiť niečo také? Nemôžem. Niekto mu to musel
schváliť. Kto mu to schválil? Kto je za to zodpovedný? Na to treba tiež poukázať v tejto
petícii a nie po prejednávaní tejto petície, ale aj pri prejednávaní tohto problému. Lebo
vidíme, že takéto problémy aj v budúcnosti môžu nastať. Máme tu ešte hodne voľných
plôch, napríklad nad kostolom evanjelickým, teraz ktorý je vo výstavbe. Je tam veľká
plocha. Môže sa tam niekto rozhodnúť stavať ihrisko. Môže? Ja sa pýtam znovu a preto
prosím, aby sme možnože pri prejednávaní urobili aj taký všeobecný konsenzus, nikto
nemôže si urobiť to, čo je mimo nejakého plánu výstavby, alebo nejakého generálneho plánu
v našej mestskej časti. Toto je úplne niečo scestné, že sa vôbec týmto teraz zaoberáme.
Nemalo to byť vôbec. V prvom momente hneď to mali stopnúť tí kompetentní, ktorí to mali,
alebo prejednávali. Zatiaľ ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, p. poslanec. Teraz poprosím
o vystúpenie člena petičného výboru p. doktora Šedoviča.
p. doktor Šedovič: Dobrý deň, zdravím vás. Dobrý deň pán starosta, vážené
poslankyne, vážení páni poslanci. Ja by som na začiatok vám chcel poďakovať, že ste mi
teda umožnili vystúpiť k tejto problematike. Mám za to, že je to problematika, ktorá je
hodná vášho záujmu. Na začiatku by som chcel uviesť, že táto iniciatíva obyvateľov mesta
Košíc a predovšetkým obyvateľov dotknutej lokality je výlučne apolitická. Apolitický
základ je tu občianska iniciatíva, takže toto by som na začiatku chcel ozrejmiť. Chcel by
som vám povedať, že je tu iniciatíva ľudí, ktorí majú za to, že môžu byť dotknutí na svojich
právach. Toto svoje právo sa snažili prezentovať prostredníctvom petície, ktorá tu už bola
zmieňovaná. Táto petícia v priebehu krátkeho času, približne troch týždňov získala podpisy
1 400 obyvateľov s tým, že jedná sa predovšetkým o obyvateľov dotknutej lokality, ale aj
iných obyvateľov Košíc. A tie hlavné argumenty, ktoré nás vlastne viedli k tomuto budú
nasledovné, ktoré uvediem. Niektorí z vás vlastne už boli oboznámení s týmto, pretože
komisia výstavby prerokovávala už túto problematiku a niektorí možno z vás viac, niektorí
menej sú informovaní, preto len v krátkosti, aby som vás nezdržiaval, by som chcel zhrnúť
tie hlavné dôvody, pre ktoré vlastne je táto iniciatíva realizovaná. A tým základným
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dôvodom je neprimerané zahustenie uvedenej lokality. Táto lokalita dneska, ja si myslím,
keď sa vytvára obraz Terasy, dneska je vlastne takým hlavným prezentom, ktorý sa Terasa
môže hrdiť, pretože je to lokalita, kde je pomerne hustá verejná zeleň, je tam pomerne nízka
zástavba, čiže vytvára to dojem takej príjemnej lokality. Takúto plánovanú výstavbu, aká je
na uvedenej lokalite, má investor v pláne realizovať, by došlo teda k neprimeranému
zahusteniu tejto lokality. S tým súvisí samozrejme aj zhoršenie, podľa mňa už dnes
nelichotivej situácie v oblasti dynamickej dopravy. My, ktorí tam žijeme, každodenne
zažívame periódy v rámci dňa, kedy vlastne situácia z zápchami rannými, poobednými je
zjavná. Tak isto s tým súvisí samozrejme zhoršenie tej statickej dopravy. Tá statická
doprava v uvedenej lokalite je nelichotivá. Tá vyplýva samozrejme z histórie, alebo v rámci
plánovania sídliska pred ja neviem 30 neviem koľkými rokmi boli iné úvahy o hustote
dopravy, takže jednoducho je to situácia, ktorá prišla dobou. Ale máme za to, že nemôžme
zhoršovať túto situáciu tým, že vlastne umožníme nejakú neprimeranú zástavbu, ktorá bude
samozrejme vyžadovať zákonne podmienky. Jednou z nich sú aj parkovacie miesta k tak
rozsiahlej stavbe. Keď už by sa teda mala realizovať nejaká výstavba parkovacích miest, tak
by sa mala realizovať predovšetkým pre potreby existujúcej zástavby, to znamená dneska
keď len v úplne bezprostrednom okolí blokov tam nachádzajúcich sa bolo spočítaný ten
deficit parkovacích miest, tak vychádza okolo 300 - 400 parkovacích miest. A to je len
v bezprostrednom okolí. Takže, ak by sa teda malo realizovať nejaké parkovanie, tak pre
potreby existujúcej zástavby. Ďalším dôvodom, ktoré sme uvádzali, a tu si myslím je jeden
z takých hlavných dôvodov, je situácia bezpečnostná. V uvedenej lokalite priamo
z pozemkov, na ktorom sa pripravuje realizácia tak rozsiahlej stavby toho bytového domu,
ktoré sme spomínali, ešte len pre pripomenutie uvediem, že ide o výstavbu osempodlažného
bytového domu na pozemku vo výmere necelých 580 m2. Takže to už dáva obraz tomu
zámeru ako takému, čo je snahou vlastne investora zrealizovať v tejto lokalite. Čiže
v bezprostrednom okolí, keď sa vrátim naspäť, v bezprostrednom okolí sa nachádza areál
Základnej umeleckej školy a asi 30 m od hranice pozemku sa nachádzajú areály dvoch
základných škôl. Čiže sú to inštitúcie, ktoré sú navštevované predovšetkým deťmi
a v nadväznosti na tu problematiku či statickej, či dynamickej dopravy, či kolíznych situácií,
ktoré by vznikali. Už dneska vznikajú. Tak mám za to, že sú ohrozené predovšetkým
zdravie, životy našich detí. Detí, ktoré navštevujú tieto inštitúcie. Lebo už dneska vravíme
o tom, že ta situácia je nelichotivá. Ďalším takým aspektom, ktorý je treba podľa mňa brať
trošku do úvahy je, že tá lokalita je dneska, tá bezprostredná lokalita, hovorím priamo
bezprostredná, to naväzujúca na pozemky, na ktorých sa plánuje realizovať zástavba, je
nízko podlažná zástavba. To znamená, je tam zástavba maximálne do jedného poschodia. To
znamená dvoch nadzemných podlaží. Myslím si, že realizáciou tak rozsiahlej stavby
osempodlažného bytového domu sa naruší celý kolorit uvedenej lokality, nevynímajúc teda
likvidáciu zelene, ktorá by tam nastala. To nielen tej verejnej zelene, ktorá ma byť zabratá
pre účely parkovania, ale v areáli Základnej umeleckej školy sa nachádzajú staré stromy
obrovského rozsahu, ktoré by takisto museli podľa môjho názoru, pretože zasahujú aj do
areálu, alebo na pozemky súkromného investora, by museli byť buď keď nie zlikvidované,
tak v maximálnej možnej miere by museli byť upravené. Takže, ďalším dôvodom teda je ten
dôvod, že by sa zmenil absolútne charakter celej lokality. Uvádzam, že táto lokalita, alebo
ten pozemok sa nachádza na nároží ulíc Narcisová - Bernolákova takmer priamo
v križovatke týchto ulíc. Takže plánované parkovanie, podľa mňa skoro v osi križovatky,
alebo bezprostredne v osi križovatky, či už to kolmé státie, alebo vstupovanie do podzemnej
garáže, ktorá je tam plánovaná, tak by určite neprinášalo požadovaný efekt a vlastne chcenú
situáciu. V ďalšom momente by som upriamil pozornosť aj na situáciu, že na jednej strane
stoja vlastne záujmy, lebo je to záujem nielen obyvateľov dotknutej lokality, lebo táto
lokalita ako vieme, slúži občanom, alebo obyvateľom Košíc ako takým, lebo sa tam
nachádzajú zariadenia, ktoré majú taký celomestský význam, by som povedal. Sú to také
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kultúrno - spoločenské zariadenia ako Spoločenský pavilón, ktoré sú hojne navštevované
nielen Košičanmi, ale mimo košickými obyvateľmi. Čiže je to lokalita, ktorá je dnes
využívaná, hovorím aj inými obyvateľmi. To znamená, ten dotyk, tá ujma na tých právach
občanov by som povedal, nie je len na obyvateľoch priamo dotknutej lokality, ale širokého
okolia Košíc ako takých. My by sme chceli na vás apelovať ako na zástupcov našich,
ktorých sme si zvolili vo voľbách, pretože máme za to, že teraz je vlastne ten čas, kedy by
ste vy mohli využiť ten váš mandát na to, aby ste ochránili naše záujmy. To sú záujmy
veľkej masy ľudí proti individuálnemu, čisto komerčnému záujmu jedného subjektu, ktorý
nebojím sa povedať, že takým bezohľadným spôsobom sa snaží zaradiť prvok vôbec
nepatriaci do prostredia, ktorý ma potom dopad na nejaké priaznivé podmienky obyvateľov
tam žijúcich. Tie aspekty sme hovorili viaceré, takže ja by som vás ešte raz požiadal, alebo
poprosil v mene zástupcov Petičného výboru a vôbec ako ľudí, ktorí danú vec podporili
svojím podpisom, aby ste vyslovili nesúhlas s takouto monštruóznou stavbou, lebo mám za
to, že to je stavba, ktorá hoci územný plán mesta Košíc nám umožňuje takúto výstavbu.
Bohužiaľ, pretože hovoríme o norme, ktorá takmer 40 rokov nie je upravená. Takže
jednoducho takáto norma nemôže reflektovať na potreby dnešnej doby. Táto norma je
v pláne byť upravená, ale kedy to bude, to nevieme. Nejaké práce sa robia, ale jednoducho
investori zavetrili možnosť, asi jednu z posledných možnosti, aby ešte využili túto situáciu,
kedy je taká všeobecná úprava tých normatívov, kedy im vlastne je umožnené zneužiť túto
normu na svoj prospech. Lebo vravím, pokiaľ sa bavíme o pozemku 580 m2 a rozsahu
stavby osempodlažného bytového domu je zjavné, že investor má v úmysle z minima
vyťažiť maximum. Čiže apelujem na vás, aby ste nás podporili, aby ste vyslovili nesúhlas
s danou realizáciou tejto stavby. A aby ste odporučili poslancom v mestskom zastupiteľstve,
respektíve tí, ktorí sa tu nachádzate, aby ste podporili našu aktivitu a žiadam vás o ochranu
našich záujmov, lebo v podstate sú to naše záujmy. Vy ste tak isto obyvatelia našej mestskej
časti, je to náš spoločný záujem, aby sme si chránili túto našu mestskú časť. Tak vás
žiadame, aby ste odporučili aj poslancom v mestskom zastupiteľstve, aby sa snažili nejakým
spôsobom zabrániť realizácii uvedenej stavby. V tomto momente máme za to, nakoľko sa
nachádzame v etape právoplatného územného rozhodnutia, máme za to, že jednou z mála
možností je možnosť odmietnutia prenájmu, resp. odpredania pozemkov vo vlastníctve
mesta Košice pre realizáciu stavby. A to predovšetkým pre výstavbu parkovacích miest pre
účely tejto stavby. Len uvediem, že vlastne pri takej rozsiahlej stavbe, aká je ten
osempodlažný bytový dom, len jednu tretinu parkovacích miest je schopný investor
realizovať na svojich pozemkoch. Dve tretiny plánovanej výstavby parkovacích miest má
byť dorealizovaná na pozemkoch mesta Košice, ktoré dnes slúžia predovšetkým ako
mestská zeleň. Tak ešte raz, poprosím vás o podporu. Ja verím v taký nejaký zdravý rozum
a úsudok všetkých zainteresovaných ľudí, ktorí majú kompetenciu rozhodnúť v tejto veci
a že sa potvrdí to, že ľudia, ktorí dávali mandát aj vám ako poslancom, tak volili správne.
Ďakujem pekne za pozornosť
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne p. Šedovičovi za vystúpenie. Pani
doktorka, chcete ísť, alebo pani poslankyňa návrh uznesenia. Len sa ešte opýtam, chce
niekto ešte v rámci diskusie k tomuto bodu vystúpiť? Ak nie, nech sa páči p. poslankyňa
Zemková.
p. Zemková: Ďakujem pekne za slovo. My sme si v kontexte s touto petíciou dovolili
predložiť, alebo predkladáme návrh na uznesenie, ktoré prečítam a predložím v písomnej
podobe návrhovej komisii.
Návrh na uznesenie by bolo: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Západ v súlade s
§ 14 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov: 1. berie na
vedomie petíciu doručenú dňa 30.5.2018 na vedomie na Miestny úrad mestskej časti Košice –
Západ, ktorou občania vyjadrujú nesúhlas s výstavbou bytového domu na Bernolákovej 24
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a zabratím zelene pre účely tejto výstavby, 2. odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach
vyjadriť nesúhlas s prenájmom, predajom, prenechaním do užívania pozemkov vo vlastníctve
mesta Košice pre účely stavby „Bytový dom Bernolákova 24, Košice“ pripravovanej na
realizáciu na pozemkoch parc. č. 2880/1, 2880/2, 2880/3 a 2881 v k.ú. Terasa, okres Košice
II, obec Košice – Západ a to v záujme zachovania existujúcej zelene a z ďalších dôvodov
uvedených v Petícií občanov zo dňa 28.5.2018.
p. Jakubov, starosta MČ: To je všetko, p. poslankyňa? Dobre. Ďakujem. Dámy
a páni, chce ešte niekto vystúpiť v rámci diskusie k tomuto bodu? Ak nie, p. poslanec
Rychnavský sa pýtal, ako mohol, alebo nemohol developer. Trošku tu niečo zaznelo už vo
vystúpení p. Šedoviča. V súčasnosti platí územný plán, ktorý na Terase, aj v celom meste
Košice deklaruje, ktoré pozemky sú na čo určené, teda funkciu ich využitia. Toto územie,
kde je navrhovaná táto stavba, je určené na bývanie. Na posúdenie vhodnosti a určenie
územníckych regulatívov máme orgán, poradný orgán mesta, ktorý sa volá Útvar hlavného
architekta. Čiže pravdepodobne tým začal projektant projektovať. Navštívil Útvar hlavného
architekta a dal si určiť obmedzujúce kritériá, ľudovo povedané. Ako náhle mal nejaký prvý
stupeň dokumentácie, predložil ho na ÚHA. ÚHA, pokiaľ viem, dal k tomu s určitými
pripomienkami kladné stanovisko a tak sa rozbehla mašinéria celého konania územného,
následne stavebného. Tak ako hovoril p. doktor Šedovič a nehovoril to náhodou, vychádza
sa z platného územného plánu, ktorý bol spracovaný v rokoch 73 až 75, schválených v roku
76, preto spomínal tých 40 rokov. A určité novely boli, ak sa nemýlim, v roku 85 a 93. Nový
územný plán ale spracovaný nebol. Odborné stanovisko ÚHA je, že životnosť týchto
územných plánov je zhruba 20 rokov. Tento územný plán má životnosť už násobne väčšiu
ako 20 rokov, nehovoriac o tom, že sa zmenilo spoločenské zriadenie, bola tu nežná
revolúcia, zmenili sa podmienky, podmienky podnikania, tak ďalej a tak ďalej. Čiže kvôli
tomu mesto Košice zadalo veľkú, alebo rozhodlo v roku 2012 o vypracovaní nového
územného plánu pre celé mesto Košice a samozrejme tento proces trvá. V súčasnosti
prebieha pripomienkovanie konceptu územného plánovania. Ja, keď som sa v sobotu
zúčastnil na prerokovaní u nás, ktoré zvolal Spolok na skrášľovanie Košíc, jednoznačne sme
sa dohodli, spolok potom aj v pondelok podal žiadosť. Dohodli sme sa, že na rade starostov
dnes budeme žiadať o predlženie termínu, lebo je to vážny dokument a nie je spracovaný
podľa predstáv, aké majú jednotliví starostovia. Ja som dnes otvoril tento problém na Rade
starostov a prijali sme uznesenie, napriek tomu, že dnes v tlači sa objavilo, že na základe
žiadosti Spolku na skrášľovanie Košíc mesto Košice predĺžilo termín prerokovania konceptu
do 15. júla. My sme prijali na Rade starostov uznesenie jednomyseľne, že žiadame, aby toto
prerokovanie vzhľadom na nedostatky, ktoré vytýkajú mnohé mestské časti, bolo do konca
septembra 2018. S tým aj ideme na rokovanie Mestského zastupiteľstva, kde ho prezentujem
uznesenie Rady starostov a požiadam poslancov, aby zaviazalo mesto na predĺženie tohto
termínu. Nejde nám o to, aby sme predlžovali termín spracovania územného plánu, ale je si
potrebné uvedomiť, že územný plán, ak bude schválený uznesením Mestského
zastupiteľstva, v budúcnosti po jeho dopracovaní je dokument, ktorý je zákonom mesta
Košice, interným zákonom Mesta Košice na daný rozvoj mesta, na využívaní jednotlivých
území, na možnú výstavbu, zástavbu a tak ďalej. Takže je to fakt vážny dokument. Ak by
tento dokument nemal platiť, alebo malo by sa robiť niečo v rozpore s týmto dokumentom,
najprv by to uznesenie muselo byť zrušené. To znamená, aj súčasný územný plán, ktorý
platí, ak niekde niečo umožňuje, musí sa hľadať správna právna forma ako zamedziť takejto
činnosti. Napríklad výstavbe objektov, alebo objektu na rohu Idanskej a Bernolákovej.
Uznesenie, ktoré predložila p. poslankyňa Zemková, reflektuje na to, aby mesto Košice
v žiadnom prípade nevyšlo v ústrety investorovi, napríklad prenájmom, predajom
pozemkov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti plánovaného objektu, kde sa v súčasnosti
nachádza zeleň a malo by to územie využité na parkovanie pre budúcu výstavbu. Tak ako p.
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Šedovič povedal, my už dnes máme deficit parkovacích plôch, pretože v čase, keď sa stavala
Terasa, platili úplne iné kritéria na osobnú dopravu ako platia dnes a uvoľňovať takéto zóny,
ktoré by mal slúžiť hlavne pre budúce budovanie možno parkovacích plôch pre súčasných
obyvateľov, pre tých budúcich, samozrejme len zhorší situáciu, napríklad statickou,
dynamickou dopravou a tak ďalej v našej mestskej časti. Stačilo takto, p. poslanec? Nech sa
páči p. poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Veľmi pekne ďakujem za túto informáciu, ktorú podal pán
starosta. Mne neostáva nič iné, len konštatovať, že keďže bolo to určite prejednávané na
ÚHA, ktorý dal nedostatočne obmedzujúce podmienky na nejakú takúto možnosť výstavby
osemposchodového domu. Mám vážne podozrenie, že to prebehlo za podmienok, by som
povedal, korupcie. Ja mám vážne podozrenie, keď niečo také, je to šialený projekt proste.
Do tohto priestoru jednoznačne to musím povedať expresionisticky, prepáčte za výraz, ale to
asi toľko. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, p. poslanec. Hlási sa ešte niekto ďalší
do diskusie? P. poslanec Veles, nech sa páči.
p. Veles: Ďakujem za slovo, p. starosta. Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
vážení hostia, touto problematikou výstavby bytového domu sa zaoberala aj Komisia
výstavby životného prostredia, kde sme odporučili zastupiteľstvu, aby prijalo uznesenie, aby
nesúhlasilo s výstavbou tohto bytového domu na Bernolákovej ulici. Ďakujem pekne.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Predpokladám, že uznesenie, ktoré
navrhla p. poslankyňa Zemková, vystihuje závery tejto komisie. Áno. Ďakujem. Dámy
a páni, hlási sa ešte niekto do diskusie? Ak nie, uzatváram diskusiu a pristúpime
k hlasovaniu. Poprosím, pani poslanci, zaujmite svoje miesta. Takže poprosím návrhovú
komisiu o prečítanie návrhu na uznesenia.
p. Bucher: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Západ v súlade s § 14 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov:
1. berie na vedomie petíciu doručenú dňa 30.5.2018 na vedomie na Miestny úrad mestskej
časti Košice – Západ, ktorou občania vyjadrujú nesúhlas s výstavbou bytového domu na
Bernolákovej 24 a zabratím zelene pre účely tejto stavby, 2. odporúča Mestskému
zastupiteľstvu v Košiciach vyjadriť nesúhlas s prenájmom, predajom, prenechaním do
užívania pozemkov vo vlastníctve Mesta Košice pre účely stavby „Bytový dom
Bernolákova 24, Košice“ pripravovanej na realizáciu na pozemkoch parc. č. 2880/1, 2880/2,
2880/3 a 2881 v k.ú. Terasa, okres Košice II, obec Košice – Západ a to v záujme zachovania
existujúcej zelene a z ďalších dôvodov uvedených v Petícií občanov zo dňa 28.5.2018.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržali sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo
jednomyseľne schválené.
Bod 6. Prehľad plnenia uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom za obdobie od
XX. 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 XX.
zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Prosím p. prednostku o uvedenie materiálu.
p. Hildebrand, prednostka MÚ MČ: Dobrý deň. Stav plnenia uznesení je
uvedený v priloženej tabuľke, kde vyhodnocujeme len úlohy z uznesení s časťou žiada
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resp. ukladá. Takéto uznesenia máme dve. A stav ich plnenia je, že na XXII. zasadnutí
miestneho zastupiteľstva je predložený materiál: Informácia o úprave č. 1 programového
rozpočtu mestskej časti Košice – Západ na rok 2018, ktorý je plnením oboch uznesení.
Ďakujem pekne.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, panie poslankyne, páni poslanci,
otváram rozpravu k tomuto materiálu.
p. Jakubov, starosta MČ: Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím
návrhovú komisiu.
p. Rychnavský: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Západ berie na vedomie prehľad plnenia uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom za
obdobie od XX. zasadnutia miestneho zastupiteľstva.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie: Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo
jednomyseľne prijaté.
Bod 7. Informácia starostu mestskej časti o svojej činnosti od XX. rokovania
miestneho zastupiteľstva
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod číslo 7:
Informácia starostu mestskej časti Košice-Západ o svojej činnosti od XX. zasadnutia
miestneho zastupiteľstva. Vážený zastupiteľský zbor, dovoľte mi, aby som vás informoval
o svojej činnosti od XX. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo 20. februára
2018. Zo svojej činnosti v tomto období v krátkosti uvádzam: Čo sa týka komunikácie
s mestom Košice, zúčastnil som sa opakovane na zasadnutiach Majetkovej komisie,
zúčastnil som sa na dvoch rokovaniach Rady starostov, a to 10. apríla a dnes 12. júna.
Ďalej absolvoval som niekoľko stretnutí s vedúcou stavebného úradu pani Virbovou
k problematike výstavby v našej mestskej časti aj konkrétne k tomuto bodu, čo sme
prerokovali v rámci petície. Mal som niekoľko stretnutí s námestníkom primátora JUDr.
Petruškom ku otázkam týkajúcich sa našej mestskej časti. Mal som stretnutie s generálnym
riaditeľom Kositu, vzhľadom na potrebu riešenia čistoty a údržby v našej mestskej časti
a súčasne aj kvôli výstavbe podzemných, resp. polopodzemných kontajnerovísk na Terase,
v lokalite takzvaná Malá Praha na Tr. SNP. Mal som stretnutie s hlavným kontrolórom
mesta Košice pánom Gallom, so zástupcami dopravy pánom Cichanským, pánom Falatom.
Jedno z najvážnejších stretnutí, ktoré som absolvoval, bolo prijatie delegácie z talianskeho
mesta Cascia vedenej primátorom mesta pri príležitosti príchodu relikvií sv. Rity z Cascie
do Kláštora sv. Augustína v Košiciach. Bolo to veľmi príjemné, dôstojné a poučné
podujatie a stretnutie. Ďalej som sa zúčastnil na rokovaní Sociálnej a bytovej komisie
mesta Košice, vzhľadom na dve nešťastné udalosti, ktoré sa udiali na Terase. A to bol
požiar v objekte na Ružovej ulici v bytovom dome a ďalej výbuch plynu na Obchodnej
ulici. Ďalej som sa zúčastnil zasadnutia zastupiteľstva KSK, na zasadnutí Komisie
hospodárenia s majetkom KSK a Dopravnej komisie. Samozrejme, pravidelne som sa
stretával s našimi členmi v Kluboch dôchodcov, či už pri oslave jubilantov, alebo iných
podujatiach. Zo stretnutia s obyvateľmi bolo niekoľko stretnutí kvôli pripravovanej
výstavbe multifunkčného ihriska na Pražskej ulici, kde sme dostali, alebo máme
prisľúbenú štátnu dotáciu. Už spomínané stretnutie s obyvateľmi na Obchodnej ulici
vzhľadom na situáciu, ktorá tam nastala po výbuchu plynu. Ďalej to bolo stretnutie
s obyvateľmi, zo zástupcami bytových domov na Tr. SNP pri čerpacej stanici Slovnaft
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vzhľadom na potreby riešenia parkovania v tejto lokalite. V rokovaní s obyvateľmi na
Pražskej, Muškátovej a tak ďalej. Samozrejme nevyhlo sa mi niekoľko stretnutí s médiami,
či už to bolo s Televíziou Košice, či už to bolo s našimi lokálnymi médiami, alebo živé
relácie v Slovenskom rozhlase. Medzi dôležité stretnutia patrili stretnutia s pracovníkmi
Okresného úradu, odbor bytový a výstavby pani Nemčokovou. Opäť k otázke nového
územného plánu k potrebe zaujatia stanovísk a naším kompetenciám vzhľadom na takéto
výstavby, ako je spomínaná výstavba na Bernolákovej a Idanskej ulici. Mal som stretnutie,
niekoľko stretnutí v Materskom centre s mamičkami a samozrejme s ich predstaviteľmi
vzhľadom na to, že v minulosti bola živá otázka uzatvorenia tohto centra pre mamičky
s deťmi. Viete veľmi dobre, že sme ho znovu otvorili. A že je pomerne dobre a často
navštevované. Návštevníci si to chvália. Ďalej som mal rokovanie Bezpečnostnej rady
okresu Košice na Okresnom úrade. Mal som stretnutie s riaditeľom OO PZ KE, stretnutie s
náčelníkom Mestskej polície a riaditeľom Obvodného oddelenia na Terase, kde sme riešili
otázky bezpečnosti Terasy. Otázky samozrejme vzhľadom na prebiehajúcu výstavbu
modernizácie električkových tratí, otázky posilnenia hliadok vzhľadom na nárast, v tomto
období nárast dopravy v našej mestskej časti a tak ďalej. Týchto stretnutí bolo veľmi veľa
a mimo toho samozrejme množstvo spoločenských a kultúrnych podujatí, ktoré sa týkali
vítania novorodencov, oslavy jubilantov našej mestskej časti a mnohé ďalšie. Dámy a páni,
to je zhruba prehľad o mojej činnosti. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu.
Nech sa páči, pani poslankyne a páni poslanci. Nech sa páči, p. poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Tak ešte raz, príjemný deň, pán starosta. Ďakujem za informácie.
A chcem sa opýtať, keď sa už sa tak pomaly chýli koniec vášho funkčného obdobia, či
prebehli, alebo nejako prebiehajú aké jednania o prevod, alebo zmenu kompetencii z mesta
na mestskú časť, čo som svojho času trošku tak akože inicioval, či by sme sa my nemohli
lepšie starať o mestskú zeleň trebárs, alebo chodníky a medziblokové komunikácie s
priľahlými parkoviskami. Či niečo také už prebehlo, alebo ešte len sa chystá niečo také.
Ďakujem pekne.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem za otázku. Nech sa páči v rámci diskusie chce
ešte niekto vystúpiť? Kým si rozmyslíte, tak budem reagovať. Pán poslanec, samozrejme
Rada starostov sa opakovane niekoľko krát zaoberala otázkou kompetencií. Ja som
naposledy vyzval členov Rady starostov, aby sme sa znovu stretli, aby sme to nenechali na
nové volebné obdobie a vzhľadom na to, že momentálne už začína taká predkampaň na
primátora mesta Košice, mal som stretnutie z jedným z kandidátov a tým, že aj iní otvorili
otázku, že bolo by vhodné a dobré posilniť kompetencie mestských častí. My sme dnes
prijali takýto záver, že určite aj v letných mesiacoch budeme rokovať ako starostovia
k tejto otázke, pretože našim cieľom nielen je presadiť nové kompetencie mesta Košice,
ale tieto kompetencie musia byť aj finančné kryté. Lebo bez peňazí zbytočne nám
kompetencie dávajú. Určite bude potrebné otvoriť minimálne štatút mesta k riešeniu týchto
otázok. A nevylučujeme, že možno aj zákon o meste Košice, keďže niektoré kompetencie
sú zadefinované priamo v zákone. Ale určite chceme ešte aktívne a vyzval som všetkých
starostov aktívne využiť čas do volieb. Tak aby sme odrokovali možný prechod
kompetencií a nenechali to na nové zastupiteľstva a nové vedenie mesta. Pretože z vlastnej
skúsenosti vieme, že po voľbách v podstate každý potrebuje riešiť najprv to, aby prevzal
daný úrad. Či už to bude staronový, nový, alebo nejaký iný primátor a to isté bude aj na
mestských častiach. Takže áno, aj to bolo predmetom rokovania aj dnešnej Rady starostov
a myslím si, že ešte do konca volebného obdobia určite prijmeme určité závery a budeme
tlačiť aj na mesto Košice, aby sa stotožnilo s našimi návrhmi. Stačí takto? Ďakujem pekne.
Dámy a páni, chce ešte niekto v rámci tohoto bodu vystúpiť. Ak nie, uzatváram diskusiu a
poprosím návrhovú komisiu.
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p. Liba: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ berie na vedomie
informáciu o činnosti starostu Mestskej časti Košice - Západ od XX. rokovania miestneho
zastupiteľstva.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo
jednomyseľne schválené.
Bod 8: Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov pri miestnom zastupiteľstve
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu rokovania.
Je to bod číslo 8: Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov pri miestnom zastupiteľstve. Prosím p. poslankyňu Budišovú,
predsedníčku tejto komisie, o prednesenie ústnej správy.
p. Budišová: Ďakujem. Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia,
dovoľte, aby som vás oboznámila so správou Komisie na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcii verejných funkcionárov pri miestnom zastupiteľstve. Komisia na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov pri miestnom zastupiteľstve na
svojom zasadnutí 28.5.2018 vykonala kontrolu doručenia Oznámení funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2017. Pri kontrole
doručenia dokladov vydaných na daňové účely potvrdzujúcich sumu príjmov v súlade so
zákonom č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v platnom znení konštatovala táto komisia nasledovné: komisia zistila
nedostatky v doručenom oznámení z titulu absencie potvrdenia o podanom daňovom
priznaní k dani z príjmu fyzických osôb, alebo iného dokladu vydávaného na daňové účely
potvrdzujúceho sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny
rok. Členovia komisie poverili predsedníčku komisie, aby vyzvala troch poslancov,
u ktorých bola táto absencia daného dokumentu zistená, aby ich vyzvala na odstránenie
a stanovila im termín na odstránenie tohto nedostatku do 30.5. 2018. Členovia komisie na
tomto zasadnutí tiež skontrolovali doručenie dokladu potvrdzujúceho sumu príjmov
u poslanca, ktorý v zákonnej lehote predložil v roku 2017 oznámenie o predĺžení lehoty na
podanie daňového priznania a členovia komisie konštatovali, že tento poslanec si svoju
povinnosť splnil. Komisia na svojom druhom zasadnutí 30.5.2018 konštatovala, že poslanci
miestneho zastupiteľstva, u ktorých boli zistené nedostatky v obsahu oznámenia, na základe
výzvy tento nedostatok odstránili a doručili doplnenie oznámenia o predmetné doklady,
ktoré boli chýbajúce. Komisia následne konštatovala, že všetci ostatní poslanci miestneho
zastupiteľstva a starosta mestskej časti si splnili povinnosti vyplývajúce z citovaného zákona
a predložili oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov a doklady
vydané na daňové účely potvrdzujúce sumu príjmov. Ďakujem za pozornosť a týmto aj
chcem poďakovať komisii, ktorá mala trpezlivosť a neobvykle sa v tomto roku stretla
dvakrát.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne p. poslankyni a predsedníčke komisie a
otváram rozpravu k tomuto bodu.
p. Jakubov, starosta MČ: Keď sa nikto nehlási, dámy a páni, uzatváram rozpravu
a poprosím návrhovú komisiu.
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p. Bucher: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Západ berie na vedomie Správu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov pri miestnom zastupiteľstve.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržal sa 1. Konštatujem, uznesenie bolo schválené
väčšinou hlasov.
Bod 9. Správa o výsledkoch kontroly kontrolóra mestskej časti od 20.2.2018 do
12.6.2018
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu rokovania.
Bod č. 9: Správa o výsledkoch kontroly kontrolóra mestskej časti od 20.2.2018 do
12.6.2018. Nech sa páči, p. kontrolór, prosím o uvedenie správy.
p. Filipko, miestny kontrolór: Dobrý deň prajem, vážený pán starosta, vážené
miestne zastupiteľstvo, milí hostia. Správu som predložil v písomnej podobe. Snáď k tomuto
úvodu, ktorý tu uvádzam: dve správy, ktoré predkladám, už boli prerokované s p. starostom
ešte do začiatku rokovania miestneho zastupiteľstva, čo boli kompletné ukončené.
A v súčasnom období ešte vykonávam kontrolu sťažností a petícií za rok 2017. Tam došlo
k zaujímavej situácii, že práve tieto spisy si vyžiadala prokurátorka na krátke obdobie, čiže
budem v kontrole pokračovať, ako náhle budú vrátené na úrad. Som pripravený odpovedať
na vaše otázky k predloženej správe. Ďakujem pekne.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, p. kontrolór. Dámy a páni, otváram rozpravu
k tomuto materiálu. Nech sa páči, p. poslanec Bojčík.
p. Bojčík: Dobrý deň, vážený pán starosta, dámy a páni. Chcem sa opýtať p. kontrolóra,
prečo v predpísanej v lehote desať dní pred miestnym zastupiteľstvom nie sú na sekretariáte
starostu jeho správy k dispozícií tak, ako bolo teraz naposledy namiesto piatku 2.6.2018 až
v pondelok 5.6.2018. A ďalšiu vec, tu v tejto správe, ktorú nám dneska dáva, neuvádza, že
ktorý subjekt bol napríklad zo 70 spisov poskytnutých dotácii v piatich prípadoch nedošlo
k čerpaniu. Kto? Bolo by dobre podľa mňa uviesť, kto to nevyčerpal a pritom požiadal
o dotáciu. Alebo tu je, v štyroch prípadoch bolo požiadané vrátenie časti dotácie. V ktorých
prípadoch? Kto? Tak isto tu je v piatich, troch. Čiže, viacej konkrétnosti. A môže sa stať, že
ideme schvaľovať dotácie a čo ak niektorý z týchto subjektov, či už nevyčerpal dotáciu, alebo
mal vrátiť a my ju zase schválime. Čiže len do budúcnosti, dá sa povedať pre ďalšie miestne
zastupiteľstvo. Bolo by dobré, keby sa uvádzalo, aj ktoré subjekty si to nesplnili a nenaplnili.
Toľko z mojej strany. Ďakujem
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, p. poslanec. Ďalej sa hlási p. poslanec
Bucher. Nech sa páči.
p. Bucher: Dobrý deň, vážené dámy a páni, ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel
opýtať k opatreniu 2, teda strana 2 a strana 3. Ako sa budú riešiť prevody nehnuteľného
majetku do majetku mesta. Teda, keď som si to prečítal a platí stará premisa, že investície boli
prevádzané, nehnuteľný majetok z mestských častí na mesto za 1 €. Keďže v ďalších
odstavcoch máte naznačené, že neboli odporučené Ministerstvom vnútra. Boli oslovení
poslanci Národnej rady SR, splnenie opatrenia ostáva v sledovaní, tak ako to bude do budúcna
riešené, teda v budúcnosti. Ďakujem.
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p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Keďže zatiaľ sa nikto nehlási, poprosím p.
kontrolór na tie veci, ktoré sa týkajú teba a potom ja budem reagovať.
p. Filipko, miestny kontrolór: Ďakujem. P. Bojčík, mrzí ma, keď som vám spôsobil
nejaké oneskorenie na naštudovanie materiálov a mal som na to troška objektívne, troška
subjektívne príčiny. Vzhľadom na to, že mám pracovnú dobu v stredu doobeda, nestihol som
niektoré veci dokončiť a štvrtok ráno som si prebral ešte na úrade neplánovane jednu správu
o splnení opatrení, ktorú som chcel zohľadniť v tých materiáloch a chytil som ešte nejakú
migrénu, bolesti hlavy, že som to v podstate nestihol dokončiť. Hovorím vám úprimne na
vašu otázku. Jednoducho, skončil som to v pondelok a odovzdal som presne, keď ste si prišli
pre materiály. Takže som rád, že som to aspoň stihol takto. Čo sa týka dotácií, nepovažoval
som to za podstatnú informáciu rozpísať, že ktoré. Boli to v podstate predzáhradkari, ktorí
z nejakých dôvodov sa rozhodli, že nebudú realizovať tú dotáciu. Nastali tam nejaké
skutočnosti, v podstate nedošlo tam ani k žiadnemu porušeniu skutočnosti, ale som vám
k dispozícii, ak prídete za mnou. Ozvite sa a vyžiadame si z ekonomického oddelenia všetky
spisy a môžete si to nahliadnuť. V podstate to vrátenie dotácií bolo vytknuté na základe
kontrolnej činnosti, ktorú vykonali zamestnanci miestneho úradu v súlade s predpismi. Došlo
tam k realizácii, ako uvádzam, niektorých skutočností, ktoré boli v rozpore buď s plánom,
alebo návrhom podniku Správy mestskej zelene, ktorý odporučili niektoré časti realizovať
podľa ich predstáv. Keďže oni urobili niečo iné, alebo zmenili, tak by museli vrátiť dotáciu.
A čo sa týka splnenia tých opatrení, bolo to do 31.5.2018, čiže nestihol som, alebo neskúmal
som, či splnili tie opatrenia. Išlo o takú veľmi jednoduchú vec. Čo sa týka predzáhradiek, je
tam určené, aby novo realizovaná časť predzáhradky bola oddelená takzvaným, takým
neviditeľným obrubníkom, alebo nejakým oddeľovacím prvkom. Pre tých, ktorí v podstate
kosia verejnú zeleň, aby videli, aby nezasahovali pri kosení do novovytvorených
predzáhradiek a tuším, že tri alebo štyri subjekty tento prvok tam nedobudovali, ale mali čas
to odstrániť z vlastných nákladov do 31.5.2018. Čo sa týka ostatných vecí, nenašiel som tam
žiadne nejaké závažnejšie porušenia. Okrem týchto vecí, ktoré uvádzam. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem p. kontrolór. S faktickou p. poslanec
Rychnavský.
p. Rychnavský: Ďakujem. Ja len tak na vysvetlenie. Aj nám sa stalo, že sme
predzáhradku chceli robiť a zrazu tam prišiel jeden subjekt, že ide tam robiť nejakú líniovú
stavbu. Nejaké optické káble a podobne. Takže tým pádom je aj zbytočné niekedy urobiť to
čo, načo máme trebárs aj tú dotáciu. A ak sa vrátila, myslím si, že nie je tam žiaden podnet,
alebo nejaký dôvod na to, aby sme mali voči nemu nejakú nedôveru. Je len ozaj na zváženie,
akým spôsobom by sme ešte mohli označiť tie predzáhradky viditeľne, aby tí kosci, lebo to si
nedajú povedať mnohokrát. Ja som s nimi rozprával osobne a v nestráženej chvíli urobili takú
paseku zase v záhrade, že aj zbytočne rozprávať už na túto tému. To je proste, oni majú husté
siete a proste zasiahnu s tými kosačkami aj tam kde nechceme, takže zničia mnohokrát úsilie
niekoľkomesačné. Ešte by bolo dobré pouvažovať ozaj nad tým, aby sme nejakým spôsobom
viditeľne označili tie predzáhradky, aby sa tam nemal snahu dostať. Ja neviem ináč to riešiť.
Ďakujem za pozornosť.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem, p. poslanec. Kým sa prihlási do ďalšej diskusie,
na otázky p. poslanca Buchera. Niekoľko, dovolím si povedať desiatok rokov mestské časti
v Košiciach realizujú drobné investície na hrane zákona o meste Košice a na hrane VZN.
Drobné investície, ktoré realizujeme, či už sú to opravy chodníkov, vysprávky chodníkov,
detské ihriska a tak ďalej, podľa VZN nemáme právo spravovať. To znamená, že ak ich
ukončíme, my ich musíme odovzdať mestu. Mesto ich samozrejme preberie od nás za 1 €,
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lebo ak by ich malo zaplatiť, môže ich realizovať samotné mesto. Čo môže, p. poslanec
Bucher, môžeš sa opýtať kolegov, ale samozrejme, ak by sme na to čakali, tak možno sa to
neudeje nikdy. Opäť naša mestská časť vyšla s iniciatívou a začali sme písať na ministerstvá
a dohodli sa aj s mestom Košice, oslovili sme niekoľkými listami aj ministerstvo financií
aj ministerstvo vnútra, kde žiadame, aby sa legislatívne tento proces nejako upravil, pretože
v súčasnosti tento majetok, ktorý zrealizuje mestská časť, sa akoby stráca, lebo mestu ho
odovzdáme za 1 €. Ale len účtovne. Ale nemôžme ho spravovať. Čiže sú dve možnosti. Buď
si povieme, že budeme absolútne predpisoví. A pani poslankyne a páni poslanci, od teraz
nezrealizujeme žiadnu takúto investičnú činnosť. A keď sa na vás obrátia obyvatelia, tak to
musíte zodpovedať Vy, nie my úrad, lebo Vy nás zaviažete. Alebo to budeme ďalej robiť
možno na hrane zákona a hľadať formu ako to, obrazne podané, obieliť. Bohužiaľ, taká to je
situácia. Tak ako sme dali do poriadku Kluby dôchodcov, ktoré boli financované v rozpore s
platnou legislatívou, čo nám vytklo aj NKÚ okrem iného. A je to dnes v poriadku. Pokúšame
sa aj toto dať do poriadku. A ako to bude dlho trvať a ktoré ministerstvo nám pomôže a čo
vymyslí, ja neviem, p. poslanec. Môžete nám pomôcť, dámy a páni, môžete nám aj vy z titulu
poslancov klopať na tieto ministerstvá a žiadať, aby konečne niečo urobili pre toto mesto.
A v tomto prípade už sme za jedno s mestom Košice, už klopeme spolu. Takže, bohužiaľ
vieme, že je to na hrane. Ak rozhodnete, že končíme pri úprave rozpočtu, zmrazíte investičný
proces, to, čo je v rozpore zo zákonom, súhlas. Ale je to na vás. Stačí takto, p. poslanec?
Ďakujem. Hlási sa ešte niekto iný do rozpravy k tomuto bodu? Ak nie, poprosím návrhovú
komisiu.
p. Rychnavský: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Západ berie na vedomie správu kontrolóra mestskej časti o výsledkoch kontroly za obdobie
od 20.2.2018 do 12.6.2018.
p. Jakubov, starosta MČ: Poprosím, hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne
schválené.
Bod 10. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti na 2. polrok 2018
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod č.10:
Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti na 2. polrok 2018. Nech sa páči
p. kontrolór, prosím o uvedenie.
p. Filipko, miestny kontrolór: Ďakujem za slovo. Návrh som vám predložil
v písomnej podobe. Vzhľadom na to, že ani zo strany úradu, resp. teda pána starostu ani zo
strany poslancov, nebol som oslovený realizáciou nejakej konkrétnej aktivity, pokračujem
podľa nejakých oblastí. Zameriavam sa na asi poslednú oblasť, kde mestská časť poskytuje
nejaké finančné prostriedky. To sú tie jednorazové dávky a čo sa týka finančnej oblasti, tiež
uplatňovanie, sledovanie, vymáhanie pohľadávok a potom prípadne ešte tá kontrola opatrení
na nápravu nedostatkov v závere polroka. Nech sa páči. Číslo 4, to je momentálne práve tá
kontrola sťažností a petícií, ktorú budem musieť dotiahnuť, ktorú som začal, ale ešte ju
ukončím.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Dámy a páni, otváram rozpravu
k tomuto materiálu.
p. Jakubov, starosta MČ: Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím
návrhovú komisiu.
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p. Liba: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Západ
a) schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti Košice – Západ na 2.
polrok 2018 podľa predloženého návrhu, b) poveruje kontrolóra vykonaním kontrolnej
činnosti podľa schváleného plánu.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo
jednomyseľne schválené.
Bod 11. Stanovisko kontrolóra mestskej časti k záverečnému účtu za rok 2017
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod č. 11:
Stanovisko kontrolóra mestskej časti k záverečnému účtu za rok 2017. Nech sa páči, p.
kontrolór, prosím ťa o uvedenie správy.
p. Filipko, miestny kontrolór: Ďakujem. Materiál bol poskytnutý v písomnej
podobe. Z môjho pohľadu v oblastiach, ktoré som ja skúmal, mestská časť splnila všetky
zákonom stanovené formálne a obsahové povinnosti, ktoré má záverečný účet obsahovať.
Čo sa týka hodnotenia programového rozpočtu, podľa môjho názoru predkladá dostatok
informácií na to, aby sme mohli hodnotiť programy obce. A čo sa týka z pohľadu
účtovníka, teda z pohľadu audítora, tak isto správa audítora vám bola predložená. Nenašli
žiadne nedostatky, ktorému by sa trebalo venovať. Preto moje stanovisko je schváliť
záverečný účet bez výhrad. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, p. kontrolór, otváram rozpravu k tomuto
materiálu.
p. Jakubov, starosta MČ: Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím
návrhovú komisiu.
p. Bucher: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Západ berie na vedomie stanovisko kontrolóra mestskej časti k návrhu záverečného účtu za
rok 2017.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo
jednomyseľne schválené.
Bod 12. Záverečný účet mestskej časti Košice – Západ za rok 2017
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu č. 12:
Záverečný účet mestskej časti Košice – Západ za rok 2017. O materiáloch, ktoré sú
predložené miestnemu zastupiteľstvu rokovala Miestna rada 22.5., Komisia kultúry, mládeže
a športu – 4.6., Legislatívno-právna a sociálna komisia a Finančná komisia – 7.6.2018.
Záverečným účtom mestskej časti za rok 2017 sa zaoberali: Miestna rada, Komisia kultúry,
Finančná komisia a Legislatívno-právna komisia. Všetky zhodne odporúčajú schváliť
záverečný účet a vysloviť súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad. Dámy a páni, máte
pred sebou rozsiahly materiál, ktorý hodnotí činnosť, ekonomickú činnosť našej mestskej
časti za uplynulé obdobie. Vzhľadom na to, že bol prorokovaný v takmer vo všetkých
komisiách a neboli k nemu predložené žiadne vážnejšie pripomienky a ako som čítal, návrh je
schváliť bez výhrad, otváram priamo rozpravu k tomuto materiálu. Nech sa páči.
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p. Jakubov, starosta MČ: Ak sa nikto nehlási do rozpravy, 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 po a) berie na
vedomie Správu audítora k účtovnej závierke k 31.12.2017, po b) schvaľuje 1. záverečný účet
a celoročné hospodárenie Mestskej časti Košice – Západ bez výhrad, 2. usporiadanie
finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu SR a Mestu Košice, 3. rozdelenie prebytku
hospodárenia Mestskej časti Košice – Západ vo výške 144 026,03 € nasledovne: prídel do
rezervného fondu 144 026,03 €.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, materiál bol jednomyseľne
schválený.
Bod 13. Informácia o úprave č. 1 Programového rozpočtu mestskej časti Košice – Západ
na rok 2018
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k bodu číslo 13: Informácia
o úprave č. 1 Programového rozpočtu mestskej časti Košice – Západ na rok 2018. Týmto
materiálom sa zaoberali: Miestna rada, Finančná komisia, Komisia kultúry a Legislatívnoprávna komisia, ktoré zhodne odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál
zobrať na vedomie. Dámy a páni, tento materiál bol podrobne odkomunikovaný tak na
rokovaní miestnej rady, ako aj na všetkých ostatných komisiách. Vzhľadom na to, že tak isto
aj pri tomto materiáli bolo odporúčané, aby bol zobraný na vedomie, otváram, dávam
priestor, otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nech sa páči.
p. Jakubov, starosta MČ: Ak sa nikto nehlási do rozpravy, poprosím návrhovú
komisiu
p. Bucher: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Západ berie na vedomie informáciu o vykonanej úprave č. 1 Programového rozpočtu mestskej
časti Košice – Západ na rok 2018 starostom mestskej časti Košice – Západ zo dňa 2.3.2018.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo
jednomyseľne schválené.
Bod 14. Žiadosti o poskytnutie dotácie na 2. polrok 2018 podľa Všeobecne záväzného
nariadenia Mestskej časti Košice - Západ o poskytovaní dotácií
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod č. 14:
Žiadosti o poskytnutie dotácie na 2. polrok 2018 podľa Všeobecne záväzného nariadenia
Mestskej časti Košice - Západ o poskytovaní dotácií. Týmto materiálom sa na svojich
rokovaniach zaoberali: Miestna rada, Finančná komisia, Komisia kultúry a Legislatívnoprávna komisia. Opäť všetky tieto orgány odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený
materiál prerokovať. Dámy a páni, prosím o uvedenie materiálu p. prednostku.
p. Hildebrand, prednostka MÚ MČ: Materiál obsahuje 11 žiadostí o poskytnutie
dotácie na druhý polrok 2018 s tým, že všetky predložené žiadosti o poskytnutie dotácie
splnili podmienky základnej finančnej kontroly. Jednotlivé žiadosti sú uvedené v tabuľke
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s ich účelom a referenciou a samozrejme so sumou, ktorá je zostatkom pre danú položku.
Ďakujem pekne.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, p. prednostka, otváram rozpravu
k danému materiálu. Poprosím p. zástupca, pán poslanec Sitkár.
p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Dobrý deň, kolegyne, kolegovia, vážení hostia
aj zamestnanci úradu. Chcem vám predložiť návrh na uznesenie, ktoré vzniklo na základe
komunikácie, ktoré som zvolal s poslancami, aby sme si prebral žiadosti o dotácie. Došlo
k nejakému konsenzu, alebo nejakej dohode, tak si dovolím prečítať návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Západ v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia Mestskej časti Košice – Západ o poskytovaní dotácií Mestskou časťou Košice –
Západ a) schvaľuje poskytnutie dotácií podľa predloženého návrhu na účely podľa
predložených žiadostí pre: Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, Košice,
Nákup kníh na pobočky Knižnice pre mládež mesta Košice: Poľovnícka 8, Humenská 9,
Bernolákova 18, 300 €; Občianske združenie Dračia stopa, Nemcovej 8, Košice, Ulica
(ne)má šancu 2018 - festival voľného času, 250 €; Rodičovské združenie pri MŠ Ipeľská 10,
Košice, Modernizácia sociálnych zariadení, nové kryty na radiátory a skrinky na uteráky
detí, 350 €; Občianske združenie Angel dance school, Rovníková 5, Košice, Detský letný
tábor v priestoroch Átrium klubu v mestskej časti Košice – Západ, 350 €; Domka, stredisko
Košice, Tri hôrky 17, Košice, Podpora voľnočasových aktivít mládeže v 2. polroku 2018:
Prímestský tábor na Troch hôrkach s názvom “Charlie továreň na čokoládu“ a organizovanie
veľkého hokejbalového turnaja pre chlapcov druhého stupňa ZŠ, 300 €; Občianske
združenie seniorov pri Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP 39, Košice, Podpora
činnosti občianskeho združenia prostredníctvom finančnej podpory kultúrno-spoločenských,
liečebných a výchovno- vzdelávacích aktivít a podujatí zameraných na seniorov Mestskej
časti Košice - Západ v 2. polroku 2018, 1 300 €; Občianske združenie Jeseň života, Trieda
SNP 24, Košice, Príspevok na liečebné pobyty v Bardejovských kúpeľoch v 2. polroku 2018
pre členov z mestskej časti Košice – Západ, 800 €; Občianske združenie kresťanských
seniorov pri Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP 39, Košice, Podpora činnosti
občianskeho združenia prostredníctvom finančnej podpory kultúrno-spoločenských,
liečebných a výchovno- vzdelávacích aktivít a podujatí zameraných na seniorov Mestskej
časti Košice - Západ v 2. polroku 2018, 1 300 €; b) žiada starostu mestskej časti Košice –
Západ v prípade potreby upraviť rozpočet Mestskej časti Košice – Západ podľa celkovej
výšky schválenej dotácie a príslušného účelu a charakteru použitia dotácie v súlade
s rozpočtovou klasifikáciou výdavkov. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem, nech sa páči dámy a páni, hlási sa ešte niekto
do rozpravy. Ak nie, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Rychnavský: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Západ v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Západ
o poskytovaní dotácií Mestskou časťou Košice – Západ a) schvaľuje poskytnutie dotácií
podľa predloženého návrhu na účely podľa predložených žiadostí b) žiada starostu mestskej
časti Košice – Západ v prípade potreby upraviť rozpočet Mestskej časti Košice – Západ
podľa celkovej výšky schválenej dotácie a príslušného účelu a charakteru použitia dotácie
v súlade s rozpočtovou klasifikáciou výdavkov.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Dámy a páni, prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 9, proti 0, zdržalo sa 3. Konštatujem, uznesenie bolo väčšinou
hlasov schválené.
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Bod 15. Zásady udeľovania ocenení Mestskej časti Košice – Západ
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod č. 15:
Zásady udeľovania ocenení Mestskej časti Košice – Západ. Týmto materiálom sa zaoberali:
Miestna rada, Komisia kultúry a Legislatívno-právna komisia. Zhodne odporúčajú miestnemu
zastupiteľstvu predložený materiál schváliť. Dámy a páni, poprosím o uvedenie materiálu p.
zástupcu.
p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Takže, predložili sme Zásady udeľovania
ocenení, vzhľadom na značný časový odstup od ich schválenia a v súlade so zákonmi
o ochrane osobných údajov a tak isto aj o predĺžení termínu na predkladanie, možnosti
predkladania návrhov na ocenení sme si dovolili urobiť, alebo spracovať tieto nové zásady
a podľa nich sa potom riadiť. Ak máte nejaké otázky, tak.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne 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 v zmysle
§ 11 ods. 4 písm. o) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje Zásady udeľovania ocenení Mestskej časti Košice – Západ v predloženom znení.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie: Za 10, proti 0, zdržal sa 1. Konštatujem uznesenie bolo väčšinou
hlasov schválené.
Bod 16. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Mestskej časti Košice –
Západ na funkčné obdobie 2018 – 2022
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod č. 16:
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Mestskej časti Košice – Západ na
funkčné obdobie 2018 až 2022. Týmto materiálom sa zaoberali: Miestna rada, Finančná
komisia, Komisia kultúry a Legislatívno-právna komisia. Zhodne odporúčajú miestnemu
zastupiteľstvu určiť rozsah výkonu funkcie starostu Mestskej časti na funkčné obdobie 2018
až 2022 v zmysle návrhu. Materiál je predložený v súlade s ustanovením zákona o meste
Košice, na základe ktorého má miestne zastupiteľstvo určiť na celé funkčné obdobie rozsah
výkonu funkcie starostu mestskej časti. Dámy a páni, tento materiál je spracovaný na
základe zvyklostí a skutočností a požiadavky mesta Košice. Vzhľadom na to, že naša
mestská časť je najväčšou mestskou časťou na území mesta Košice s takmer 40 000
obyvateľov, kde aj takzvané veľké mestské časti majú od tých 19 000 do 22 000
obyvateľov. Vzhľadom na rozsah problémov a funkcií preneseného výkonu štátnej správy,
ktoré naša mestská časť plní, je tento rozsah tak veľký, že podobný rozsah má len mestská
časť Košice-Juh, ktorá samozrejme má ale takmer 2 x menej obyvateľov. Vzhľadom na túto
skutočnosť je navrhnuté, aby výkon činnosti voleného funkcionára starostu tejto mestskej
časti na funkčné obdobie 2018 – 2022 bol stanovený tak ako doteraz na plný úväzok.
Otváram rozpravu k tomuto materiálu.
p. Jakubov, starosta MČ: Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím
návrhovú komisiu.
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p. Bucher: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Západ podľa § 14 ods. 3 písm. j) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov určuje rozsah výkonu funkcie starostu Mestskej časti Košice – Západ na funkčné
obdobie 2018 – 2022 na plný úväzok.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržali sa 0. Konštatujem uznesenie bolo
jednomyseľne schválené.
Bod 17. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov miestneho
zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu č. 17: Návrh
na určenie volebných obvodov a počtu poslancov miestneho zastupiteľstva pre voľby do
orgánov samosprávy obcí v roku 2018. Týmto materiálom sa zaoberali: Miestna rada,
Legislatívno-právna komisia a Komisia kultúry. Zhodne odporúčajú miestnemu
zastupiteľstvu určiť volebné obvodov v mestskej časti a počet poslancov miestneho
zastupiteľstva v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 v zmysle
predloženého návrhu. Podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva pre voľby do
orgánov samosprávy obcí, určí miestne zastupiteľstvo volebné obvody a počet poslancov v
nich. Počet poslancov sa určí, v súlade so zákonom o meste Košice, podľa počtu
obyvateľov. Mestská časť mala k 31.5.2018: 38 770 obyvateľov, a preto je možné určiť
počet poslancov v rozpätí 11 až 13 poslancov. Predložený návrh určenia volebných obvodov
a počtu poslancov vychádza zo súčasného stavu. Dámy a páni, vzhľadom na túto
skutočnosť, teda v návrhu na uznesenie je uvedené, že v našej mestskej časti by mal byť
celkový počet volených poslancov 13 a počet volených obvodov 4. Vychádzali sme z toho,
ako bolo schválené pred začiatkom tohto volebného obdobia a to tak, že volebný obvod č. 1
by zahrňoval územie Luníka I a II, boli by tam volení 3 poslanci. Volebný obvod č. 2
zahrňuje územie Luníka č. III a IV, volení by boli 3 poslanci. Volebný obvod č. 3 zahrňuje
územie Luníka V a VI, budú volení 3 poslanci. Volebný obvod č. 4 zahrňuje územie Luníka
VII, VIII a IBV, budú volení 4 poslanci. Dámy a páni, dovoľte, aby som privítal na rokovaní
dnešného zastupiteľstva poslanca samosprávneho kraja p. Rovinského. Vitajte, pán
poslanec. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nech sa páči.
p. Jakubov, starosta MČ: Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu
a poprosím návrhovú komisiu.
p. Rychnavský: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Západ podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 14
ods. 2 písm. d) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov určuje
volebné obvody v Mestskej časti Košice – Západ a počet poslancov miestneho
zastupiteľstva v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 nasledovne:
Celkový počet poslancov: 13. Počet volebných obvodov: 4. Počet poslancov v obvode:
volebný obvod č. 1 zahrňujúci územie Luníka I a II - 3 poslanci, volebný obvod č. 2
zahrňujúci územie Luníka III a IV - 3 poslanci, volebný obvod č. 3 zahrňujúci územie
Luníka V a VI - 3 poslanci, volebný obvod č. 4 zahrňujúci územie Luníka VII, VIII a IBV 4 poslanci.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie: Za 13, proti 0, zdržali sa 0. Konštatujem uznesenie bolo
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jednomyseľne schválené.
Bod 18. Uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa k parcele
pod garážovým boxom v lokalite Idanská ulica s Katarínou Oravcovou a RNDr. Lenkou
Mikulovou
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod č. 18:
Uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa k parcele pod
garážovým boxom v lokalite Idanská ulica s Katarínou Oravcovou a RNDr. Lenkou
Mikulovou. Týmto materiálom sa zaoberali: Miestna rada, Finančná komisia, Komisia
kultúry a Legislatívno-právna komisia. Zhodne odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu
predložený materiál schváliť. Dámy a páni, podľa zákona o majetku obcí pri prenajímaní
majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje zastupiteľstvo trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený. Zámer
prenajať majetok týmto spôsobom bol zverejnený najmenej na 15 dní pred schvaľovaním
na úradnej tabuli a na internetovej stránke mestskej časti. Dámy a páni, samozrejme ako
dobre viete dôvodom predloženia tohto materiálu je to, že v rámci garážových boxov,
ktoré sa nachádzajú v našich hromadných garážach, je potrebné uzatvárať nájomné zmluvy
a menili sa pravidla prenajímania a ceny prenajímania. Z tohto dôvodu je tento materiál
predložený. 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
v súlade s § 19 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice – Západ
schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy z nižšie uvedeného dôvodu hodného osobitného
zreteľa: Budúci nájomca je vlastníkom garážového boxu – stavby, ktorá sa nachádza na
predmetnom pozemku. Identifikácia nehnuteľnosti na prenájom: časť parcely KN - C č.
2447/167, zastavané plochy a nádvoria, celková výmera 1 420 m2, katastrálne územie Terasa,
zapísanej na LV č. 12 576 a to: parcela pod garážovým boxom o výmere 18 m2. Identifikácia
nájomcov: Katarína Oravcová, Idanská 772/9, 040 11 Košice, RNDr. Lenka Mikulová, Na
Terase 97, 277 42 Obřiství, Česká republika. Informácia o budúcej nájomnej zmluve: doba
platnosti zmluvy – neurčitá, výška nájomného – 5,18 €/m2/rok, celkové nájomné za rok 93,24
€, výpovedná doba - v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie: Za 13, proti 0, zdržali sa 0. Konštatujem uznesenie bolo
jednomyseľne schválené.
Bod 19. Uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa k parcele
pod garážovým boxom v lokalite Idanská ulica s Ing. Jánom Zaicom a Ing. Veronikou
Zaicovou
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod č. 19:
Uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa k parcele pod
garážovým boxom v lokalite Idanská ulica s Ing. Jánom Zaicom a Ing. Veronikou
Zaicovou. Materiálom sa zaoberali: Miestna rada, Finančná komisia, Komisia kultúry
a Legislatívno-právna komisia. Zhodne odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený
materiál schváliť. Opäť pripomínam potrebnú trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov.
Dámy a páni, je to obdobný materiál ako ten predošlý, takže otváram rovno rozpravu
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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 z nižšie uvedeného dôvodu hodného
osobitného zreteľa: Budúci nájomca je vlastníkom garážového boxu – stavby, ktorá sa
nachádza na predmetnom pozemku. Identifikácia nehnuteľnosti na prenájom: časť parcely
KN - C č. 2447/167, zastavané plochy a nádvoria, celková výmera 1 420 m2, katastrálne
územie Terasa, zapísanej na LV č. 12 576 a to: parcela pod garážovým boxom o výmere 18
m2. Identifikácia nájomcov: Ing. Ján Zaic, Idanská 772/9, 040 11 Košice, Ing. Veronika
Zaicová, Komenského 65/58, 040 01 Košice. Informácia o budúcej nájomnej zmluve: doba
platnosti zmluvy – neurčitá, výška nájomného – 5,18 €/m2/rok, celkové nájomné za rok 93,24 €, výpovedná doba - v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie: Za 13, proti 0, zdržali sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo
jednomyseľne schválené.
Bod 20. Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti v majetku mestskej časti Košice Západ v prospech Východoslovenská distribučná a.s.
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k bodu č. 20: Zriadenie
vecného bremena na nehnuteľnosti v majetku mestskej časti Košice - Západ v prospech
Východoslovenská distribučná a.s. Týmto materiálom sa zaoberali: Miestna rada, Finančná
komisia, Komisia kultúry a Legislatívno-právna komisia. Zhodne odporúčajú miestnemu
zastupiteľstvu predložený materiál schváliť. Dámy a páni Východoslovenská distribučná
a.s. požiadala o zriadene vecného bremena vzhľadom na skutočnosť, že v lokalite Grot
bude realizovať svoju drobnú stavbu, ku ktorej potrebuje mať zabezpečený prístup. Je to
štandardný postup, ktorý sme už veľakrát robili, preto otváram rozpravu k tomuto
materiálu.
p. Jakubov, starosta MČ: Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím
návrhovú komisiu.
p. Rychnavský: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Západ v súlade s § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v súlade so Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice – Západ schvaľuje zriadenie
vecného bremena na majetku mestskej časti, v prospech spoločnosti Východoslovenská
distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, ktoré spočíva v práve vstupu
a vjazdu na časť parcely vo vlastníctve mestskej časti Košice – Západ. Identifikácia parcely:
Parcela KN – C č. 4718/104, zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 596 m2, katastrálne
územie Terasa, vedená na LV 12 911. Rozsah vecného bremena 3 m2.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie: Za 13, proti 0, zdržali sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo
jednomyseľne schválené.
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Bod 21. Interpelácie poslancov
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, vyčerpali sme písomné materiály
predložené na rokovanie dnešného zastupiteľstva. Pristúpim k ďalšiemu bodu. Bod č. 21:
Interpelácie poslancov. Vážený zastupiteľský zbor, v zmysle rokovacieho poriadku majú
poslanci právo interpelovať starostu, zástupcu starostu, miestnu radu alebo jej člena vo
veciach týkajúcich sa výkonu ich práce. Prosím Vaše interpelácie.
p. Zemková: Ďakujem pekne za slovo. Prvá interpelácia by bola: na základe
požiadaviek obyvateľov, požiadam láskavo o informáciu, či verejnosťou by mohlo byť za
nejakých podmienok využívané ihrisko v areály ZŠ Bernolákova. Ďalšia: požiadam
o harmonogram plánovaných budovaní uzamykateľných kontajnerovísk za jednotlivé
„Luníky“, keby som ho mohla dostať v písomnej podobe. V ktorých lokalitách ešte vôbec
nie je žiadna požiadavka a kedy je plánované podzemné kontajnerovisko v úrovni SNP 77 –
79. Či sú tam ešte nejaké problémy? Sú nejaké investičné zámery, alebo či má vedomosť
mestská časť, o cudzích investorov v úrovni ulice Tri hôrky? Požiadam o možnosť
vyznačenia parkovacích miest na Humenskej ulici nepárne čísla. Konkrétna bola požiadavka
bola od obyvateľov Humenská 23 – 27. Aké sú aktuálne vedené súdne spory, aktívne
a pasívne, v mestskej časti toho času. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: P. poslanec Veles, pripraví sa p. poslanec Rychnavský.
p. Veles: Ďakujem za slovo, p. starosta. Požiadali ma obyvatelia bývajúci na
Kežmarskej 20, aby im mestská časť osadila lavičku pred vchodom, ktorá je rozbitá.
K žiadosti pripájajú aj podpisovú listinu. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. P. poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Ja mám jednu krátku interpeláciu. Zistil som, že dosť častým
prechodom cez prechod pre chodcom cez SNP v mieste Ružinská – Laborecká, že jedna časť
cesty SNP má veľmi krátky čas pre prechod chodcov a to v smere od koľajiska k Laboreckej,
kde potom ľudia stoja v strede cesty a popred nich auta, poza nich električky, je to dosť
nebezpečné. Žiadam o zvýšenie toho času aj na tú druhú časť. V tej prvej časti je od cesty
Ružíska po koľajisko, tam je ten čas dostatočný, ale na tej ďalšej časti a navyše tam je
odbočka doprava z Laboreckej od Kauflandu, je to veľmi nebezpečné. Minule som tam bol
sám na tom prechode, mal som zelenú no a samozrejme bol som napadnutý autom, temer ma
zrazil. Nemal pri tom vôbec možnosť odbočovania doprava. Využívajú ľudia tam aj takéto
nebezpečnú situácie.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. P. poslankyňa Badlíková, pripraví sa p.
poslanec Liba.
p. Badlíková: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcela dve interpelácie. Pre
zvýšenie bezpečnosti umiestniť na Považskú ulicu 36, to je tá časť ako sa odbočuje k polícii
smerom k internátom stredoškolským na Považskej 3579, prechod pre chodcov. Je to veľmi
frekventovaná ulica bez prechodu, pričom smerom od polície k internátu je chodník
vyznačený. Kvôli bezpečnosti. Po druhé: doriešiť parkovacie miesta na ulici Obrody od 2 17. Je to tam neúnosné, odkedy sa tam postavil ten komplex nad Agromil. Teraz je to tam
komplet rozkopané a fakt je to tam neúnosné, lebo tam nie je ani chodník po tejto ceste.
Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči p. poslanec Liba, po ňom
p. poslanec Bucher.
21

p. Liba: Ďakujem za slovo. Chcel by som interpelovať vo veci opravy cestnej
komunikácie na Pražskej ulici pri podnikateľských centrách, smerom ako je nábytok Luna. To
som už interpeloval asi pred trištvrte rokom, možno rokom. Vtedy mi bolo odpovedané, že
Mesto Košice vedie nejaké správne konanie voči tejto firme. Tak ja by som chcel vedieť, že
ako to konanie prebehlo, či už skončilo a či už sa dočkáme tej opravy. A druhá interpelácia:
Kedy bude realizované ihrisko na Muškátovej, tam by malo byť nejaké multifunkčné ihrisko.
Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči p. poslanec Bucher, po
ňom p. poslanec Kočiš.
p. Bucher: Ďakujem. Chcel by som sa spýtať ohľadne deratizácie nielen na mestskej
časti Západ, ale hlavne v okolí trhoviska Luník II, keďže sa tam stále, každý deň sa nakladá
so zeleninou a ovocím. Občania sa ma dopytovali ohľadne zvýšeného výskytu hlodavcov, na
okolitých pozemkoch, aj v okolí Družba. Ďalej oprava schodov kino Družba, ak by ste mohli
potom cez Mesto, referát dopravy. Trojka: vnútroblokové chodníky Kysúcka 18 – 22. Ja sám
som už v tejto veci interpeloval na Meste Košice. Žiaľ je to v stave riešenia, tak ak sa môžete
pridať a informovať požadovaný referát. Ďalej, oprava oplotenia, to som už teda interpeloval
od decembra minulého roka ohľadne Popradskej. Myslím, že to je v správe Oval Popradská,
správa KSK, ak sa nemýlim. Bolo by dobre to oplotenie znovu dať do poriadku, keďže
vandali ho zničili. Oval Popradská, hneď ako je park, Borovicový háj. Je tam nejaký kus asi 5
m resp. keď som odtiaľ chodil. Na a potom, to už sme riešili, to vymaľovanie čiar oproti
trhovisku, ako je blok Kysucká 18-20 s p. Ing. Sitkárom. No a rozšírenie cyklotrás, neviem
v akom štádiu je resp. ak sa bude ešte niečo riešiť tohto roku. Možno o fontáne na území
mestskej časti Západ, či sú všetky funkčné resp. či plánuje mestská časť v spolupráci
s Mestom ich zfunkčniť, keďže dochádza teraz, v letných mesiacoch k vysokým teplotám a tie
klimatické zmeny sú dosť badať, tak aspoň tie fontány by mohli znížiť troška nápor toho
tepla. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči p. poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja sa ospravedlňujem, že mám interpeláciu k téme,
k bodu č. 17 tohto rokovania, tohto zastupiteľstva. Interpeloval by som všetkých členov
mestskej rady. Pri určovaní počtu poslancov v jednotlivých obvodoch, konkrétne Luník
I a Luník II, či sa zobralo do úvahy pri určení počtu poslancov traja poslanci, vznik resp.
zástavba Novej Terasy, ktorá je tiež rozsiahle územie a zvyšuje sa počet obyvateľov. Či pri
schvaľovaní tohto prerozdelenia poslancov bol zohľadnený tento fakt a vôbec, či sa tým
niekto zaoberal. Tak dávam do pozornosti všetkým členom a dopytujem sa ich, mestskej
rady.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, p. poslanec. Keďže sa nikto ďalší nehlási
do interpelácie, uzatváram bod Interpelácie.

Bod 22. Dopyty poslancov
p. Jakubov, starosta MČ: Vážené panie poslankyne, vážení 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 vaše dopyty. Pán poslanec
Rychnavský.
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p. Rychnavský: Čiste dávam tak nejaké dopyty na niekoľko problémov, ktoré som
postrehol. Prečo nefunguje rekonštruovaná fontána na Luníku II? Zistil som, že vôbec nie,
na jedničke tam vieme, že nie je v poriadku celý ten rozvod, ale na dvojke bola
rekonštruovaná fontána a je suchá, ani kvapka vody. V tomto dusnom počasí to je strašné.
Detské ihrisko na Obrody nemá hojdačku už niekoľko mesiacov, to jest nemá brvno, ktoré je
v strede podopreté. Dobre, neviem. A kedy začne úprava parku na Gudernovej ulici? Áno
a ešte jednu mám takú otázku, lebo ma tak nejakým spôsobom podnietili, ja dám to
všeobecne. Čo je to za dobrovoľníctvo v pracovnom čase? Všeobecne.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, pán poslanec. V rámci bodu Dopyty
ešte sú nejaké otázky? Ak nie, uzatváram dopyty. Samozrejme na všetky interpelácie
poslancov a dopyty poslancov, ktoré boli predložené, bude odpovedané písomne.
Bod 23. Rôzne
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k bodu 23, bod Rôzne. Nech
sa páči, vaše príspevky do bodu Rôzne. Ak sa nikto nehlási, uzatváram bod Rôzne.
Bod 24. Záver
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, v prvom rade sa vám chcem poďakovať
za aktívnu účasť na dnešnom rokovaní miestneho zastupiteľstva. Som veľmi rád, že za tie
necelé štyri roky, tak miestna rada ako aj komisie, veľmi pozorne a dôsledne prerokúvali
jednotlivé materiály, ktoré sú predložené v písomnej forme, takže viac-menej vysvetlenia
väčšinou sú zrealizované na rokovaní rady a komisií. Následne o to jednoduchšie sa nám
potom rokuje na miestnom zastupiteľstve. Samozrejme som veľmi rád, že počet dopytov
a interpelácií sa zväčšuje. Hovorím, že preto bude odpovedané písomne, lebo nie všetky sa
dotýkajú činností mestskej časti. Mnohé z vami predložených otázok v dopytoch
a interpelácií sa dotýkajú Mesta Košice, resp. inštitúcií, ktoré riadi Mesto Košice a musíme
tieto informácie najprv získať, aby sme vedeli podať kvalifikované odpovede. Ďakujem vám
veľmi pekne ešte raz za aktívnu účasť. Želám vám všetkým, keďže sme
v preddovolenkovom čase, príjemné prežitie letných dovoleniek, aby ste nabrali veľa síl
a entuziazmu, pretože po dovolenkách, samozrejme sa blížime už do obdobia prípravy
komunálnych volieb, čo znamená pre náš úrad čiastočne aj pre vás určitú pracovnú záťaž,
pretože samozrejme tieto voľby je potrebné dôsledne pripraviť a samozrejme pre vás ako
volené orgány, vrátane mňa, aj prípravu na tieto voľby. Ešte raz veľmi pekne ďakujem.
Želám vám pekný zvyšok dnešného dňa.
Overili:
JUDr. Margita Adamčíková, v.r.

dňa: 19.6.2018

JUDr. Beáta Zemková, v.r.

dňa: 20.6.2018

Ing. Ján Jakubov, v.r.
starosta
V Košiciach: 19.06.2018
Vyhotovil: PhDr. Kovalčinová/J. Hudáková
Prednostka MÚ: Ing. Hildebrand
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