Zápisnica
z XVIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Západ, konaného
dňa 12.09.2017 v zasadacej miestnosti miestneho zastupiteľstva 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: Panie poslankyne, páni poslanci prosím prezentujete
sa. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ctení hostia, dámy a páni dovoľte, aby
som vás privítal a súčasne otvoril 18. 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 v prvom rade privítal veliteľa Mestskej polície Stanice-Západ, pána Šolca; iní hostia,
pokiaľ som si všimol, tu nie sú, len naši zamestnanci. Z celkového počtu 13 poslancov je
prítomných, dámy a páni, ešte ste sa neprezentovali, pán poslanec Kočiš, pán poslanec
Varga, pani poslankyňa Badlíková. Je prítomných 13 poslancov, čiže, možno bude naopak
tá kartička, z celkového počtu 13 poslancov je prítomných 13, takže máme stopercentnú
účasť. Konštatujem, že dnešné zasadnutie je schopné prijímať uznesenia.
Bod 2. Schválenie programu rokovania
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k bodu číslo 2 - Schválenie programu
rokovania. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, program dnešného rokovania
ste mali uvedený v pozvánke. Chcem sa opýtať, či chce nikto z prítomných poslancov
navrhnutý program miestneho zastupiteľstva doplniť alebo zmeniť? Ak tomu tak nie je,
dávam hlasovať kto je za to, aby sme sa riadili týmto programom. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie: Za 13, proti 0, zdržalo sa 0 konštatujem uznesenie bolo
jednomyseľne schválené.
Bod 3. Schválenie návrhovej komisie
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím teraz dámy a páni o návrhy na členov návrhovej
komisie. Nech sa páči, pani poslankyňa Adamčíková.
p. Adamčíková: /nefunkčný mirofón/ - návrh na poslancov: pani Zemková, pán
Bucher a pán Varga.
p. Jakubov, starosta MČ: Keďže nie sú ďalšie návrhy, dámy a páni, dávam
hlasovať kto je za takéto zloženie komisie. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie: Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo
jednomyseľne schválené.
p. Jakubov, starosta MČ: Návrhová komisia bude pracovať v zložení: pani
poslankyňa Zemková, pán poslanec Bucher, pán poslanec Varga. Prosím, aby sa členovia
návrhovej komisie odobrali na miesta, ktoré sú im vyhradené v druhom rade.
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Bod 4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
p. Jakubov, starosta MČ: Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky. Za
overovateľov zápisnice a uznesení určujem pána poslanca Baníka a pána poslanca Bojčíka.
Za zapisovateľku určujem pani Kovalčinovú.
Bod 5. Správa o činnosti Mestskej polície Košice Stanica - Západ na území
mestskej časti za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni pristúpime k bodu číslo 5 - Správa o
činnosti Mestskej polície Košice Stanica-Západ na území mestskej časti za obdobie od 1.
januára 2017 do 30. júna 2017. Prosím veliteľa Mestskej polície Stanice-Západ pána Šolca,
aby uviedol materiál.
p. Šolc, veliteľ stanice MP: Vážený pán starosta, vážené miestne zastupiteľstvo.
Predložil som vám správu o činnosti Mestskej polície Stanice-Západ za uvedené obdobie.
Okrem vecí, ktoré sú v správe, chcem uviesť, že naša práca ma veľmi široký záber. Od
zistenia a riešenia porušení právnych noriem, kde veci doriešime priamo na ulici, až po
situácie, keď relatívne z relatívne banálneho priestupku je najprv neuposlúchnutie výzvy
verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci a pokračuje to fyzickým napadnutím
hliadky, teda útokom na verejného činiteľa, skončí to použitím zbrane v nutnej obrane.
Mali sme takýto prípad 4. 3. v lokalite Čičky-Majer, kde okrem varovného výstrelu padli
aj výstrely na zastavenie útočníka. Samostatnou kapitolou je cestný zákon, stavebný zákon,
zákon o odpadoch, zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných
komunikáciách. Tie naše známe neplatné emisné a technické kontroly. Vo väčšine
prípadov tam vystupujeme len ako a doslova ako občania. Väčšina občanov to chápe, že
proste riešime absolútne všetko. Tým sa zdržuje čas, resp. ak je takáto vec nahlásená
písomne na miestny úrad, postúpená z miestneho úradu na mestskú políciu a my v podstate
vo veľa prípadoch môžeme len znova to poslať konkrétnemu, ale resp. tomu, kto je za to
zodpovedný. Vo veci starých vozidiel a vozidiel, ktoré nespĺňajú podmienky prevádzky na
pozemných komunikáciách, tak som rád, že v prvom polroku bolo odtiahnutých z našej
mestskej časti 6 vozidiel. Boli to vozidlá, ktoré tu doslova špatili od roku 2009, to bolo
najstaršie vozidlo. Išlo o dodávky aj z pozemku mestskej časti, z Robotníckej ulice, ale aj
iné. Momentálne, ak odhliadnem od tej kauzy toho vozidla, kde mali byť nasťahované
hlodavce, tak vozidlá, ktoré by nejakým iným spôsobom narúšali estetický vzhľad obce tu
nemáme. Isteže, môže byť rôzny názor na to, keďže nie sú presne dané podmienky, kedy
už vozidlo narušuje estetický vzhľad obce, tak ten výklad od občanov môže byť rôzny.
Často to spájajú s nejazdiacimi vozidlami, ktoré majú aj technickú kontrolu, ale zaberajú
miesto. To je asi všetko, čo by som chcel povedať.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pánovi veliteľovi. Dámy a páni
otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči, pán poslanec Bojčík, po ňom pán poslanec
Sitkár.
p. Bojčík: Dobrý deň, vážený pán starosta, dámy a páni, ja by som mal jednu
otázku. Tu je napísané, že v 1. polroku 2017 bolo vykonaných 6 preventívno
bezpečnostných akcií zameraných na boj proti alkoholizmu mladistvých a maloletých
osôb. Zaujímalo by ma kedy a v akom čase? A či boli aj v súčinnosti so štátnou políciou a
či aj niekoho prichytili? Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Sitkár a po ňom
pán poslanec Kočiš.
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p. Sitkár, zástupca starostu MČ: .../mimo mikrofón/....
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Kočiš, pripraví sa
pani poslankyňa Adamčíková.
p. Kočiš: Ja by som mal, viem, že mestská polícia nemôže byť všade, nemôže
naraz riešiť všetko. Aj z týchto, z prednesenej úvodnej reči, ktorú dal náčelník alebo
veliteľ, pardon, Stanice-Západ je vidno, že táto mestská polícia má to opodstatnenie. Je
vidno za ňou robotu. Preto tak hovorím, aby toto, čo sa chcem spýtať, či našiel by sa ešte
čas a priestor, čo mne osobne vadí, je žobranie detí, Čo som si všimol, v poslednej dobe a
hlavne tu pred priestorom Galérie. Vy keď ste uniformovaný, tak pred vami žobrať
nebudú. Ako deti, nemôžete im robiť nič, ale je to obraz. Ja neviem, buď si to všímajú
starší, alebo či nie sú nebodaj navádzaní na, staršími na takúto činnosť. Lebo keď už dieťa
žobre a pýtam sa cez školský, nie rok, ale vyučovanie, pýtam sa, kde má rodičov? Iste
poberajú sociálne nejaké dávky, proste nie je to dobré, keď vidím deti žobrať. Chcel som
len tým poprosiť. Ďakujem, chcel som tým poprosiť veliteľa, aby sa skúsili aj na túto
proste, mnou poukázanú vec nejak pozrieť. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pán poslanec. Nech sa páči, pani poslankyňa
Adamčíková.
p. Adamčíková: Môžem? Ďakujem veľmi pekne. Pán starosta, kolegyne,
kolegovia v prvom rade by som sa chcela pánovi veliteľovi poďakovať za veľmi promptnú
súčinnosť pri riešení jedného problému týkajúceho sa dopravy na ulici Slobody. Ďakujem
a súčasne by som chcela poprosiť, v správe som si prečítala, že mestskí policajti sa snažia
zabezpečovať verejný poriadok pri príchode detí do školy na Trebišovskej a na
Bernolákovej. Vzhľadom na to, že Ulica Slobody je momentálne uzatvorená z jednej
strany, poprosila by som, keby bolo možné v priebehu dňa, teda hlavne ráno a možnože aj
poobede, keď deti idú zo školy, aby hliadka bola aj tam. Lebo situácia začína byť
neúnosná. Autá sa tam otáčajú a chodia v dvoch smeroch v tom lieviku. Veľakrát sa stane,
že 3, 4, 5 áut sa tam stretne a sa jednoducho upchá ulica. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pani poslankyňa. Hlási sa ešte niekto ďalší do
rozpravy? Nech sa páči pán poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Príjemný deň všetkým. Ďakujem za slovo. Ja by som len
nadviazal na situáciu na Slobody. Ozaj sa to tam komplikuje. Vodiči si to zjednodušujú a
jazdia aj okolo tých rámp, ktoré vlastne zabraňujú prejazdu. Je to tam dosť neúnosné
a neutešené, lebo celý ten trávnik a vôbec okolie, to je veľmi zničené. Na jednej strane tam
obnovili trávnik, ale zase potom autá jazdia úplne tak, ako môžu. Takže ozaj neviem, tam
je už aj položený asfalt, tak či je to už prejazdné alebo nie, to ešte nevieme. Možnože ten
betón je tam ešte nie je vytvrdnutý, ale treba to ozaj je asi tam zrejmé regulovať, lebo
každý už je zvyknutý na jednosmerku a bude treba teraz dávať veľký pozor. Ďakujem
veľmi pekne.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Hlási sa ešte niekto do
rozpravy? Keďže nie je nikto prihlásený do rozpravy, uzatváram rozpravu a poprosím pána
náčelníka, teda pána veliteľa o reakcie.
p. Šolc, veliteľ stanice MČ: Vážený pán starosta. K dopytu pána poslanca Bojčíka
môžem uviesť, že vykonali sme preventívno-bezpečnostné akcie práve v 1. polroku. Sú
možno nie tak markantne sa pohybuje mládež vonku, pretože to súvisí aj s nejakými
klimatickými podmienkami. Vykonávali sme v rôznom čase, na rôznych miestach, máme
už znalostí, kde sa takáto mládež zdržiava. Musím povedať, že prišlo leto, resp. prázdniny
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a tam by som už mohol povedať, že dvakrát toľko zistených porušení zákona 219/1996 o
ochrane maloletých a mladistvých alkoholickými nápojmi je zistených. Ako perličku
uvediem štvorica chlapcov vo veku 12 a 14 rokov požívala alkohol, vypili jednu fľašu
koňaku, sedemdecovú. Jeden z nich viac ako 2 ‰ alkoholu skončil v nemocnici, ostatní od
0,5 do 1 ‰, všetci boli odovzdaní rodičom. Budú riešení primátorom, keďže toto je v
kompetencii primátora riešenie. Naďalej budeme pokračovať v týchto akciách. Musím
povedať, že robia to už premyslenejšie. Popri tom zisťujeme, kto podal, alebo umožnil
požitie alkoholických nápojov. Tam v tých číslach je vidno, že bolo tých záchytov menej,
ale ideme do dôsledkov, ideme až po kamerové záznamy z prevádzok, z rôznych
občerstvení, potravín, aj keď to je veľké úsilie, ale má to význam, aby aspoň preventívne
sa vytvoril tlak. Pán poslanec Kočiš, venujeme sa aj týmto veciam. Máme presný postup,
ako postupovať v prípade, že zistíme žobranie maloletých, ktorí sú sami alebo aj v
spoločnosti iných osôb. Tak, ako ste uviedli, je problém, lebo títo ľudia sa, alebo tieto
osoby sa skrývajú pred uniformovanými, preto tam by som požiadal o väčšiu pomoc
súčinnosť s vami, poslancami, s obyvateľmi. Mal som asi dva prípady oznamov z
miestneho úradu, čo veľmi kvitujem. Aj keď, keď hliadka dorazila, už to nebolo aktuálne,
ani dokonca kamerová služba, ktorá to mohla zachytiť skôr nezistila. Ale pri tej príležitosti
sme zistili iné žobrajúce osoby. Myslím si, že to boli Rumunky. Budeme sa tomu venovať,
aj venujeme. V prípade, že zistíme, že, my stále robíme preventívne, aj ak je to v čase
školského vyučovania, nemusí to byť priame priamo v ten deň, ale u takýchto osôb
zisťujeme, že či v príslušnom školskom roku nevynechal, respektíve má neospravedlnené
hodiny. Z toho plynie na začiatku priestupok pre rodičov, až v tom krajnom prípade až
ohrozovanie mravnej výchovy, čo je trestným činom. A sú prípady, kedy je to preukázané
a rieši sa to. Teda nie nami, ale príslušníkmi policajného zboru. A k pani poslankyne
Adamčíkovej by som len chcel povedať, že momentálne plánujem na miestach, kde je
najväčší pohyb detí, proste tie najväčšie školy, sporadicky dávame ešte aj na Považskú.
Momentálny stav, ja verím, že už sa veľmi krátkej dobe ukľudní tá ulica Slobody. Vzniklo
to aj tým, že my osobne, ako mestskí policajti, sme museli niekoľkokrát upozorniť
stavbárov, že bez rozmyslu zatvoria ulicu, nedajú tam dopravné značenie, že ide o slepú
ulicu. Vieme, že aká je situácia na Terase; niektorí používajú ako rôzne skratky atď. Potom
sa potrebujú otáčať a vzniká problém. Verím, že tento stav bude trvať fakt iba krátko,
pretože aj ja som videl, že je tam už položený asfalt. Ale aj napriek tomu budeme
sporadicky aj tam vysielať hliadky. Všetko z mojej strany.
p. Jakubov, starosta MČ: Ešte pán poslanec Rychnavský tam mal nejakú. Hej? Je
to v poriadku, pán poslanec? Dobre, ďakujem. Chce ešte niekto ku správe veliteľa
Mestskej polície Stanice-Západ? Ak nie, ešte raz uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú
komisiu.
p. Varga: Návrh na uznesenie. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti KošiceZápad berie na vedomie správu o činnosti Mestskej polície Košice Stanica-Západ na území
mestskej časti za obdobie od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím 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
mestskej časti Košice - Západ za obdobie od XVII. zasadnutia miestneho
zastupiteľstva
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod číslo 6
- Prehľad plnenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti KošiceZápad za obdobie od 17. zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Nech sa páči, prosím pani
prednostka o uvedenie materiálu.
p. Hildebrand, prednostka MÚ MČ: Vyhodnocujeme len úlohy z uznesení
s časťou žiada, respektíve ukladá. Takéto uznesenia boli dve. Miestne zastupiteľstvo žiada
starostu mestskej časti po vykonanej zmene rozpočtu informovať o tom miestne
zastupiteľstvo na najbližšom rokovaní. Na tomto rokovaní je informácia o úprave číslo 3 a
číslo 4 programového rozpočtu mestskej časti. Druhým uznesením 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.
Konštatovanie, že rozpočet mestskej časti v súvislosti so schválenými dotáciami nebolo
potrebné upraviť. Ďakujem pekne.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Pani poslankyne, páni poslanci
otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási uzatváram rozpravu, poprosím
návrhovú komisiu.
p. Zemková: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti KošiceZápad berie na vedomie prehľad plnenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom
mestskej časti Košice-Západ za obdobie od 17. zasadnutia miestneho zastupiteľstva.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 13, proti 0, zdržalo sa 0 konštatujem uznesenie bolo jednomyseľne
schválené.
Bod 7. Informácia starostu mestskej časti o svojej činnosti od XVII.
zasadnutia miestneho zastupiteľstva, ústna informácia
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k bodu č. 7 - Informácia
starostu mestskej časti o svojej činnosti od XVII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva.
Vážený zastupiteľský zbor, dovoľte mi informovať vás o svojej činnosti od ostatného
zastupiteľstva, ktoré sa konalo 13. júna 2017. Miestna rada zasadla v tomto období
jedenkrát, a to 22.augusta, aby prerokovala materiály dnešného zasadnutia. Zo svojej
činnosti v tomto období v krátkosti uvádzam: V rámci mesta Košice zúčastnil som sa
rokovania mestského zastupiteľstva 19. júna. Ďalej som absolvoval tri stretnutia v rámci
Rady starostov, mali sme mimoriadne stretnutie Rady starostov 26. júna. Ďalej sme mali
stretnutie starostov tzv. veľkých mestských častí 14. júla, kvôli príprave možnej zmeny
kompetencií a financovania mestských častí mesta Košice od najbližšieho volebného
obdobia. Ďalej 11. septembra sme mali Radu starostov, riadnu Radu starostov, kde sme
prerokovali materiály z rokovania Rady mestského zastupiteľstva. Mal som niekoľko
stretnutí s primátorom mesta Košice ku riešeniu problémov mestskej časti Západ. Mal som
niekoľko stretnutí s riaditeľom Magistrátu Košice, následne s vedúcim referátu dopravy
kvôli, samozrejme, opäť riešeniu rekonštrukcií, opráv a údržby v rámci našej mestskej
časti. Jedno zo zaujímavých rokovaní bolo rokovanie so zástupcami bytových domov na
Triede SNP 63 až 81, ktoré sa uskutočnilo 17. septembra a predtým ešte 1. augusta, kde
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sme rokovali o možnosti umiestniť pilotný projekt prvé podzemné kontajnerovisko v rámci
tzv. Malej Terasy, alebo Malej Triedy SNP. Toto stretnutie malo pozitívny výsledok,
pretože sme sa dohodli so správcami bytových domov, že spolu so svojimi obyvateľmi sa
nám vyjadria k možnosti umiestnenia toho podzemného kontajneroviska, a tým pádom k
likvidácii, ak sa nemýlim, štyroch nadzemných kontajnerových staníc. Zatiaľ máme
pozitívne ohlasy. Súčasne rokujeme s KOSITOM o možnosti technickej prípravy, ktorú
zabezpečí naša mestská časť a následne o realizáciu tohto podzemného kontajneroviska.
Zo stretnutí s občanmi som mal potom ďalšie stretnutia na Luníku I. a Luníku II. v
záhradkárskych lokalitách väčšinou všetko k otázkam parkovania v našej mestskej časti,
resp. k možnej oprave, údržbe a rozširovaniu detských ihrísk. Mal som niekoľko stretnutí
so zástupcami klubov dôchodcov na Terase. Samozrejme, neobišla ma ani tlač, ani médiá.
Opäť, či už to bolo Rádio Košice, TV Košice Dnes alebo aj celoštátne médiá niekoľkokrát
boli nahrať informácie o činnosti našej mestskej časti. Niekoľko rokovaní som mal ďalej s
investormi, ktorí realizujú výstavbu v rámci našej mestskej časti. Už či tu bola spoločnosť
Bubi-Gold, resp. talianski spoluinvestori v rámci lokality Grot, kde pripravujeme aj na
tento rok pokračovanie realizácie pozemných komunikácií tak, aby sme vedeli vytvoriť
priestor do budúcna pre možnú kolaudáciu rodinných domov v tejto lokalite. Mal som
stretnutie s dekankou právnickej fakulty, mal som stretnutie s predstaviteľmi cirkví v rámci
našej mestskej časti, mal som stretnutie s predstaviteľmi ekumenickej cirkvi v rámci mesta
Košice, mal som niekoľko stretnutí so zhotoviteľom modernizácie električkových tratí, s
riaditeľom, pánom Bálintom z Eurovie, kde pravidelne prerokovávame dodržiavanie
harmonogramu výstavby, resp. skracovanie oproti schváleným harmonogramov, pretože
viete veľmi dobre, že rekonštrukcia, resp. modernizácia električkových tratí na Terase je
veľmi vážnym problémom. Riešime najmä možnosti uvoľnenia komunikácií pre osobnú
automobilovú dopravu a samozrejme, súčasne sme sa podieľali na spolukoordinácii aj
postupu výstavby tak, aby ku koncu roka sme v maximálnej možnej miere vedeli
sprejazdniť naše ulice. Z pracovných ciest zúčastnil som sa rokovania na Ministerstve
financií a na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Všetko bolo
realizované v súvislosti s možným podávaním projektov na získanie či už európskych
finančných prostriedkov cez europrojekty, alebo samozrejme aj cez štátne dotácie. Zo
spoločenských a kultúrnych podujatí chcem vám s radosťou oznámiť, že naša mestská časť
sa zúčastnila 2. ročníka Mayor´s Challenge Cup 2017, čo bolo 15. júna 2017, kde naše
družstvo dokázalo prvýkrát vyhrať tento turnaj v minifotbale a za to sa chcem poďakovať
tým zamestnancom, ktorí sa tohoto zúčastnili. Ďalej som sa zúčastnil na pozvanie pani
Bombovej Memoriálu Jozefa Bombu o Pohár starostu obce Ploské. Samozrejme,
niekoľkokrát sme mali oslavy jubilantov v Átrium klube, atď., atď. Z posledných podujatí
to bolo otvorenie školského roka, kde som sa 4. septembra zúčastnil na otvorení na
Základnej škole na Považskej ulici. A teraz ostatnú nedeľu som sa zúčastnil Košického dňa
kvetov, čo, ako viete, je pamätná akcia nielen v súvislosti s úmrtím našich spoluobčanov v
autobuse pri Gospići, ale aj bola rozšírená aj na všetkých Košičanov, ktorí takto tragicky
prišli o život pri rôznych tragických udalostiach. To je zhruba stručný výpočet toho, čo
som v uplynulom období realizoval, alebo čoho som sa zúčastnil. V prípade, že budú
otázky, samozrejme budem odpovedať. Dámy a páni, otváram rozpravu k tomuto bodu.
Nech sa páči, pani poslankyňa Zemková, po nej pán poslanec Rychnavský.
p. Zemková: Ďakujem pekne za slovo. Keďže tá otázka už bola dostatočne
vyčerpaná, čo sa týka električkových tratí, ktorú som chcela mať najskôr, ale chcela by
som sa opýtať, čo a týka Rady starostov a tie výsledky toho rokovania, aké je predbežné
nejaké stanovisko Rady starostov k tej zmene kompetencií? To by som rada vedela, že k
čomu ste zatiaľ dospeli? Ďakujem.
6

p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Ďakujem za slovo. Ja som sa tiež chcel opýtať, tá zmena
financovania mestských častí. Sú nejaké modely, alebo aspoň nejaké alternatívy, alebo ako
by to mohlo byť? Lebo bude to budúci, no vlastne za rok aj niečo, hej, tak vtedy budeme
mať zmenu nového, alebo nové volebné obdobie začne. Takže to treba pripraviť. No a
zrejme asi by bolo dobré, keby sme dostali potom výsledky alebo postupy, ak sa to
rozmýšľa, tak aj tuná nejako tak dať na stôl, aby sme sa vedeli k tomu tak, či už budeme
môcť vyjadriť, alebo nie, ale aspoň aby sme boli informovaní. No a ja sa chcem len opýtať,
kde sa realizuje ten Deň kvetov, na ktorom mieste? Tam pri Urbanovej veži, alebo kde to
je? Hej? Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Keďže zatiaľ nie je nikto prihlásený
do rozpravy, budem reagovať. Začnem od konca. Deň kvetov pôvodne táto spomienka
bola pri Urbanovej veži, posledné roky je to pri Michalskej kaplnke v parku, pri
Michalskej kaplnke teda z druhej strany chrámu, hej, košického chrámu Dómu sv. Alžbety.
Zúčastňuje sa spravidla tak okolo 100 - 150 Košičanov, možno niekedy bolo aj viac. V
minulosti som tam videl aj tu prítomného pána bývalého poslanca nášho. Tohto roku sa
nezúčastnil, asi mal iné povinnosti. Ale veľakrát sa tam zúčastňujú najmä pozostalí po tých
ľuďoch, ktorí takto nešťastne zahynuli, alebo priatelia, kolegovia atď. Čo sa týka Rady
starostov, my sme niekoľkokrát už na Rade starostov otvorili otázku možného presunu
kompetencií na mestské časti z mesta Košice, resp. financovanie a činnosti mestských
častí. Sú tu 2 pohľady, trošku iný je pohľad malých mestských častí, tzv., to sú bývalé
historické obce alebo tie menšie mestské časti. A pohľad tzv. veľkých mestských častí, to
sú de facto sídliská, Staré Mesto, Sever, Zápd, Juh, Jazero, KVP, Dargovských hrdinov,
Ťahanovce. Totiž malé mestské časti majú trošku iné kompetencie ako veľké mestské
časti. Mnohé sa starajú o zeleň, majú v správe niektoré chodníky atď, atď. Vo veľkých
mestských častiach tzv., na sídliskách toto všetko je realizované, až na sídlisko KVP, kde
svojho času, tuším za pána starostu Rusnáka, si zobrali na seba správu a údržbu zelene a
myslím, že aj chodníkov. Tak v podstate všetky ostatné mestské časti od onoho času
odmietli, takže to zabezpečuje centrálne mesto Košice. Ťažko povedať zatiaľ výsledky, čo
sa pýtala pani poslankyňa Zemková, pretože my momentálne kreujeme naše pohľady a sú
rôzne pohľady tých starostov. A kým nedospejeme, niektorí by aj chceli zobrať, niektoré
tieto časti mať tieto kompetencie, samozrejme sme povedali, že ak by tieto kompetencie
prešli, trebárs aj na našu mestskú časť, my potrebujeme samozrejme k tomu aj adekvátne
financovanie. Pretože ak získame kompetencie výkonu bez finančného krytia, tak to je
nám nanič, pretože to nedokážeme z našich rozpočtov realizovať. Takže predpokladám, že
tieto diskusie ďalej budú opakovane. My sa stretáme takmer každý mesiac. Teraz cez
dovolenkové obdobie sme sa tiež dvakrát stretli, ale nebolo to také pravidelné. A v
podstate chceme pripraviť taký sumárny materiál, ktorým by sme otvorili rokovanie s
vedením mesta, ako by to mohlo byť do budúcna. Súčasne ale musíme prihliadať na to, čo
hovorí Zákon o meste Košice a Štatút mesta, pretože predpokladáme, že pri takejto zmene
minimálne budeme musieť otvoriť Štatút mesta, hej, ktorý dnes hovorí mestskej časti
majú. Samozrejme, Štatút mesta je náš interný legislatívny predpis, Zákon o meste Košice
je celoštátny a ak aj budú nejaké zmeny a ak sa to dotkne aj zmeny Štatútu, musíme dávať
pozor, aby to nebolo v rozpore so súčasne platným Zákonom o meste Košice. V opačnom
prípade by sa musel otvárať aj ten. Ale myslím si, že za posledný polrok, ak to môžem
takto povedať, fakt bolo veľmi veľa nápadov, mnohé aj dobré. Ide len o to, aby sa
jednotliví starostovia dohodli na tom, hej čo, lebo je ťažko, keď my povieme, že my
chceme to, druhá mestská časť nepovie atď. To sa nedá takto deliť. Ten názor by mal byť
aspoň v základných otázkach jednotný. Predčasné by bolo zatiaľ hovoriť, lebo ešte nie sú
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konkrétne závery prijaté, ale dali sme si určité oblasti, ktoré si musia jednotlivé pracoviská,
jednotlivé mestské časti, možno následne aj s poslancami, rozdiskutovať a na základe toho
by mal vyjsť nejaký konsenzuálny spoločný materiál. Takže zatiaľ asi toľko k tomu viem
povedať. Dámy a páni, hlási sa ešte niekto do rozpravy k tomuto bodu? Ak nie, uzatváram
rozpravu a poprosím, áno? Jaj, aha, pardón. Pán poslanec Varga, samozrejme, pardón.
p. Varga: Ďakujem pekne. Mňa zaujalo to rokovanie na Ministerstve
pôdohospodárstva, že čoho sa to týkalo. Že či ste nejakým spôsobom nezisťovali, či by aj
mestská časť mohla byť zapojená do Programu obnovy cestnej siete, ktorá, ktorej výzvy
teraz na Ministerstve pôdohospodárstva bežia.
p. Jakubov, starosta MČ: No, neviem, či do obnovy mestskej siete. Momentálne
bol vypísaný, takto, Ministerstvo pôdohospodárstva je riadiacou jednotkou pre IROP, hej?
IROP ide cez kraje, resp. je to Integrovaný regionálny operačný program, do ktorého je
možné zapájať sa mestu Košice, samozrejme aj mestským častiam. To, čo nás zaujíma,
pripravili sme jeden projekt na obnovu parku na Gudernovej ulici. Tento projekt je
podaný. V podstate normálne sme ho podali. Boli sme potom vyzvaní na doplnenie,
doplnili, čiže odkomunikovávame si tieto veci a boli by sme veľmi radi, keby sa nám
podarila opäť z európskych prostriedkov časť našich parkov nejako revitalizovať. A
následne je tam ešte otvorený projekt do budúcna, len tá výzva ešte nebola, aj keď
dlhodobo sa chystá, na možné rozširovanie zariadenia opatrovateľskej služby. Vieme
veľmi dobre, že Terasa je sídlisko, ktoré je vekovo, má vyšší vekový priemer, ako mnohé
iné časti mesta Košice. Dnes máme viac ako 8 600 dôchodcov na Terase, čo je pomerne
veľké číslo. A samozrejme, mnohí z týchto starších ľudí majú rôzne životné podmienky,
mnohí sú odkázaní sami na seba, pretože nemajú rodiny a máme nejakú povinnosť sa o
nich postarať. Naše zariadenie opatrovateľskej služby, ktoré má 10 postelí, v podstate je
stále naplnené a okrem toho chceme to rozšíriť aj o ďalšie činnosti v tejto sociálnej oblasti,
na ktoré momentálne nemáme priestory. A pokiaľ by sme to chceli zrealizovať, tak
samozrejme na to potrebujeme finančné prostriedky, aby sme to zrealizovali. Takže
momentálne sa pripravujeme na to, aby sme sa zapojili do ďalšieho projektu, možného
rozšírenia zariadenia opatrovateľskej služby a následných činností, ako je denný stacionár
atď., atď. Takže toto opäť si nejako komunikujeme a zvažujeme, ako sa do toho zapojiť, či
na to máme a v prvom rade, či máme možnosť byť úspešní. Ale, samozrejme, ono, tieto
informácie treba mať a trošku treba sa aj, obrazne povedané, ozvať, lebo tieto prostriedky,
ktoré prídu na mestskú časť, neprídu pre mňa, ani pre vedenie, ale prídu pre obyvateľov
tejto mestskej časti. Takže asi týmto smerom sa uberajú tieto rokovania v súčasnosti. Čo sa
týka cestnej siete, keďže my nie sme správcom ani vlastníkom cestnej siete, ale je mesto
Košice, asi veľmi ťažko by nám bolo zapojiť sa do ciest. Ale môžem otvoriť aj túto otázku
a potom, pán poslanec, aj vzhľadom na vaše pôsobenie, možno by som rád zaklopal a
poprosil aj o radu, aj o možno o pomoc, aj možno o taký pozitívny lobbing aj v tejto
oblasti. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Ešte jednu takú malú otázku. V poslednej dobe sa dosť diskutuje
o firme EEI. Je ešte nejaký vplyv, alebo vôbec nejaké projekty z tejto firmy voči Terase,
alebo na Terase? Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Pán poslanec, nemám vedomosť o tom, že by
spoločnosť EEI mala nejaký vplyv, alebo možnosť otvárania projektov na Terase. Ja som
sa už niekoľkokrát jednoznačne vyjadril, že my neuvažujeme, ako úrad, predpokladám, že
ani poslanci vôbec o takejto forme, ani o spolupráci so spoločnosťou EEI, pretože jej
pôsobenie na území mesta je veľmi problematické, tak to poviem, a zrejme nie úplne
štandardné. Napriek tomu, že v niektorých častiach mestskej časti máme problémy s
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parkovaním a niektorí občania sa nechali počuť, že vedeli by si predstaviť aj rezidenčné
parkovanie, toto nie je jednoduchá otázka. Ja som povedal, že určite v tomto volebnom
období ju nebudeme otvárať, pretože ak niečo také by malo nastať v niektorých častiach
Terasy, v každom prípade oslovíme potom občanov a budeme žiadať stanovisko občanov
formou plebiscitu. Pretože jeden, dvaja, traja to žiadajú a 50 to odmietnu, to sa takto nedá
robiť. A nemyslím si, že v súčasnosti by bola takáto situácia, že by sme vôbec na Terase
potrebovali rezidenčné parkovanie. Aj keď nie sme na tom úplne najlepšie z mestských
častí, ale dovolím si tvrdiť, že sú mestské časti, ktoré sú na tom ďaleko horšie, napr.
mestská časť KVP, Dargovských hrdinov, ja neviem, Ťahanovce, ktoré sú úplne na tom
zle, takže, možno čiastočne Juh, no, ten nie až tak, hej? Ale nemyslím si, že by sme boli na
tom takto zle. Takže vôbec nikto tu neuvažoval, ani neviem o tom, že by nejaká vôbec
forma spolupráce so spoločnosťou EEI v rámci tohto volebného obdobia mohla nastať. A
čo bude po roku 2018, pán poslanec, uvidíme. Stačí takto? Ďakujem pekne. Dámy a páni,
ak sa nikto ďalší nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Bucher: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Západ berie na vedomie informáciu o činnosti starostu mestskej časti Košice - Západ od
XVII. rokovania miestneho zastupiteľstva.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči. 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 13.6.2017
do 12.9.2017
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu rokovania,
bod č. 8 - Správa o výsledkoch kontroly kontrolóra mestskej časti od 13. júna2017 do 12.
septembra 2017. Nech sa páči, pán kontrolór, poprosím o uvedenie materiálu.
p. Filipko, kontrolór MČ: Ďakujem za slovo. Dobrý deň prajem všetkým. Vážený
pán starosta, vážené zastupiteľstvo, hostia, dámy a páni. Správu o svojich kontrolách, teda
o kontrolnej činnosti od ostatného zastupiteľstva do termínu konania tohto som predložil v
písomnej, samozrejme aj v elektronickej podobe. A ako uvádzam v úvode, táto kontrola, o
ktorej informujem, bola ešte z prvého polroku a ukončil som ju začiatkom druhého. V
súčasnosti pracujem na kontrole parkovísk - Kežmarská, Ulica slobody, do konca mesiaca
by som ju chcel ukončiť. Potom nasledujú trhoviská, podľa plánu a ostane mi ešte potom
na záver roka kontrola pokladne. A samozrejme informácia o plnení opatrení stanovených
kontrolnou činnosťou. Čo sa týka kontrole, zrejme ste si preštudovali, dovoľte len
poznámku. Vzhľadom na to, že teda vecne, formálne, dokumentácia pokladne bola vedená,
podľa môjho názoru, teda je vedená vzorne, prehľadne, zrozumiteľne, teda v súlade
s predpismi, našiel som iba jeden nedostatok, teda rozpor so smernicou na obeh účtovných
dokladov. V správe sú uvedené opatrenia. O splnení týchto opatrení vás budem
informovať. Dokonca už o splnení prvého opatrenia ma informoval pán starosta pri
prerokovaní správy, že teda boli zabezpečené vhodné prenosné schránky pre
zamestnancov. Ďakujem za pozornosť. Budem odpovedať na vaše otázky, ak budú.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, pán kontrolór. Pani poslankyne, páni
poslanci, otváram rozpravu. Nech sa páči, pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja by som sa rovno chcel spýtať k tej, k tomu
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opatreniu, k tým zabezpečeným schránkam, totiž to, nemyslím si ja len, že či by bolo
vhodné, aby zamestnanci prvého kontaktu chodili s nejakou schránkou. Otvorí výťah,
vyjde so schránkou akože s peniazmi, možno tam bude len jablko, a vojde do kancelárie
prvého kontaktu, a pritom vieme, koľkokrát jak je vyúdená tá čakáreň a tí ľudia čakajú na
toho zamestnanca, resp. ten zamestnanec si odskočí, alebo sa striedajú, zase s tým jablkom
so schránkou ide, či to nebude skôr lákať niekoho, viete, nechcem byť, nám to môže byť
jedno v úvodzovkách. Ale ten dotyčný pracovník neviem, ako sa s tým vysporiada. Či skôr
by tam nebolo, a to mi napadlo teraz, uzamykateľná plechová obálka nenápadná, alebo
potom to vypustiť v smernici radšej a radšej toto nejak konzultovať s príslušným
zamestnancom, ako odfajknúť, že splnili sme si opatrenia a dali sme mu nejakú lákavú
"buksňu" na jablko. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem, pán poslanec. Nech sa páči, pani poslankyňa
Adamčíková, po nej pán poslanec Bojčík.
p. Adamčíková: Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán starosta, kolegyne, kolegovia,
vážený pán kontrolór, ja budem niečo iné hovoriť, len 2, 3 vety. Som poslankyňou
niekoľko volebných období. Pán Ing. Filipko je 4. kontrolór, s ktorým som sa na tejto
mestskej časti stretla a za jeho účasti a za jeho pôsobenia som zistila, že kontrolnú činnosť
je možné robiť aj slušným a korektným spôsobom. Chcem sa mu za to veľmi pekne
poďakovať. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Bojčík.
p. Bojčík: Ja len krátko. Som veľmi rád, že pán kontrolór sa zameral na hotovosť a
verím, že ak napísal, že z 23 osôb náhodným výberom som vzal iba štyroch, že bude v tom
pokračovať a bude nás o tom informovať, aké boli výsledky kontroly. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, pán poslanec. Hlási sa ešte niekto do
rozpravy? Ak nie, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.
p. Varga: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Západ berie na vedomie správu kontrolóra mestskej časti o výsledku kontroly za obdobie
od 13.6.2017 do 12.9.2017.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie: Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo
jednomyseľne schválené.
Bod 9. Monitorovacia správa Programového rozpočtu mestskej časti Košice Západ k 30.6.2017
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k bodu č. 9 - Monitorovacia
správa Programového rozpočtu mestskej časti Košice-Západ k 30. júnu 2017. O
materiáloch, ktoré sú predložené miestnemu zastupiteľstvu, rokovala miestna rada
22.augusta, finančná komisia 30. augusta, komisia kultúry, mládeže a športu 6. septembra,
komisia výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a komunálneho rozvoja 11.
septembra, legislatívno-právna a sociálna komisia sa stretla 24. augusta a 31. augusta však
nebola uznášania schopná. Monitorovacou správou Programového rozpočtu mestskej časti
Košice-Západ sa zaoberali miesta rada, komisia kultúry a finančná komisia. Všetky zložky
odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál zobrať na vedomie. Dámy a
páni, poprosím pani prednostku o uvedenie materiálu.
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p. Hildebrand, prednostka MÚ MČ: Monitorovacia správa na 1. polrok sa
skladá z programového plnenia, ktoré posudzuje plnenie cieľov programov, podprogramov
a aktivít a z finančného plnenia, ktoré je spracované v tabuľke s uvedením prehľadov
schváleného, upraveného a skutočného rozpočtu 1. polroku 2017. Za 1. polrok 2017 boli
vykonané starostom mestskej časti dve úpravy rozpočtu, o ktorých bolo miestne
zastupiteľstvo podrobne informované. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za 1. polrok
je v súlade so schváleným rozpočtom. Príjmy sú naplnené na 49% a výdavky sú čerpané
vo výške 36% rozpočtu, čo je v podstate ovplyvnené hlavne tým, že investičné akcie buď
dobiehajú, alebo sú realizované v 2. polroku 2017. Z rezervného fondu na 1. polrok neboli
čerpané žiadne finančné prostriedky. Celkový prebytok hospodárenia za 1. polrok je vo
výške 78 312 Eur. Ďakujem pekne.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Pani poslankyne, páni poslanci,
otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím
návrhovú komisiu.
p. Zemková: 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
30.6.2017.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie: Za bolo 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie
bolo jednomyseľne schválené.
Bod 10. Informácia o úprave č. 3 a č. 4 Programového rozpočtu mestskej časti
Košice – Západ na rok 2017
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k bodu č. 10 - Informácia o
úprave č. 3 a č. 4 Programového rozpočtu mestskej časti Košice – Západ na rok 2017.
Týmto materiálom sa zaoberali miestna rada, komisia kultúry a finančná komisia. Všetky
odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál zobrať na vedomie. Dámy a
páni, úprava Programového rozpočtu č. 3 zo 6. júna 2017. Predmetom tejto úpravy bolo
oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zvýšení limitu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík vo výške 3.846,48 Eur na osobné
výdavky, ďalej navýšenie príjmov za reklamu na základe zmlúv o spolupráci na projekte
Beach Plaza Terasa 2017 od spoločnosti Morris Slovakia, Košice, 3F Košice a ELTODO
OSVETLENIE, Košice, vo výške 1.600 Eur. Ďalej na základe darovacej zmluvy od
spoločnosti Labaš o darovaní poukážok na nákup potravín v plážovom volejbale v rámci
projektu Beach Plaza v sume 150 Eur. Ďalej oznámenia Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny o poskytnutí dotácie vo výške 11.000 Eur na kapitálové výdavky na nákup
osobného motorového vozidla s izotermickou úpravou. Ďalej, na základe zmluvy o
poskytnutí grantu Karpatskou nadáciou na doplnenie detských hracích prvkov na detské
ihrisko na Orgovánovej ulici vo výške 2.984,40 Eur. Ďalej, dohody medzi úradom práce
a mestskou časťou Košice - Západ o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a
regionálnej zamestnanosti prídelu do Sociálneho fondu vo výške 3.100 Eur, ktoré je kryté
bežným transferom z Úradu práce vo výške 1.392 Eur a prebytkom bežného rozpočtu vo
výške 1.716 Eur. A ďalej to bola prevádzka úradu, navýšenie bežných výdavkov v aktivite
poistné z dôvodu akcie Beach Plaza Terasa o 380 Eur. Ďalej na základe kúpnej zmluvy o
prevode nehnuteľnosti, prívesného vozíka, vo výške 225 Eur, ktorý bol vyradený z
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majetku mestskej časti ako nadbytočný. Úprava Programového rozpočtu č. 4 z 15.8.2017
obsahovala: verejná zeleň - zníženie bežných výdavkov v aktivite služby pre majiteľov
psov o 18.039,26 Eur a ich presun na kapitálové výdavky na novú aktivitu - výstavbu
venčoviska pre psov vo výške 18.039,26 Eur. Ďalej, zariadenie opatrovateľskej služby navýšenie bežných výdavkov o 3.800 Eur na odstupné, poistné a príspevok do poisťovne a
nemocenské - je to pre zamestnanca, ktorý z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu,
nemohol ďalej vykonávať túto prácu. Ďalej to bolo navýšenie bežných výdavkov o dotácie
grantových schém kryté znížením kofinancovania europrojektov a ostatných grantových
schém. Ďalej z dôvodu aktuálnych potrieb v programe šport ihriská - navýšenie
kapitálových výdavkov v aktivite výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk a
venčovísk o 1.000 Eur. Ďalej to boli kontajneroviská - výstavba nových kontajnerovísk,
nových prístreškov na kontajnery o 8.500 Eur. A ostatná činnosť - navýšenie kapitálových
výdavkov o 500 Eur. To všetko bolo riešené znížením aktivity transfer Správy mestskej
zelene na výstavbu detských a športových ihrísk o 10.000 Eur. Dámy a páni, toto sú všetky
položky, ktoré obsahovala úprava Programového rozpočtu č. 3 a č. 4. Nech sa páči,
otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nech sa páči, pán poslanec Bojčík.
p. Bojčík: Dobrý deň. Na základe odporúčania komisie kultúry dávam návrh na
navýšenie príjmov v programe 5.1 na zakúpenie osvetlenia vo výške 3.000 Eur, ktoré budú
využívané pri kultúrno-spoločenských akciách poriadaných mestskou časťou Košice Západ. Uvedenú čiastku navrhujem presunúť z programu 6 - Prostredie pre život z
podprogramu 2.6 .30 opravy ihrísk.
p. Jakubov, starosta MČ: Mám to chápať ako procedurálny návrh, návrh
uznesenia?
p. Bojčík: Áno.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči, ďalší do rozpravy. Ak sa
nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Budeme hlasovať samozrejme najprv o procedurálnom
návrhu pána poslanca Bojčíka. Ak to má v písomnej forme; a potom o základnom
uznesení. Nech sa páči, poprosím návrhovú komisiu.
p. Varga: Návrh pána poslanca je navýšenie príjmu v podprograme 5.1 za účelom
zakúpenia osvetlenia vo výške 3.000 Eur, ktoré budú využívané pri kultúrnospoločenských akciách. Prepáčte, pán poslanec, ale to nemusíme asi spomenúť, v tom
uznesení takto, v ústnej podobe ste to dal, tak. Čiže ja navrhujem, aby teda sme to skrátili.
Takže ide o návrh na uznesenie - navýšenie príjmu v podprograme 5.1 na zakúpenie
osvetlenia vo výške 3.000 Eur v programe 6 - Prostredie pre a zníženie teda o rovnakú
sumu z programu 6 - Prostredie pre život, podprogram 2.630.
p. Jakubov, starosta MČ: Áno. Kým dám hlasovať, ešte sa chcem opýtať - pani
Škvarková, je možné takto prijať uznesenie? Čo nám to urobí s rozpočtom?
p. Škvarková, MÚ MČ: Ak by to išlo o kapitálové výdavky, tam nemáme
finančné prostriedky na kapitálové výdavky. Osvetlenie, predpokladám, že by bolo 3.000
Eur z kapitálových výdavkov a z programu 6, bola by to výstavba a rekonštrukcia,
modernizácia ihrísk a venčovísk tak ako neviem sa teraz k tomu vyjadriť. Podľa finančnej
situácie, ako je čerpanie rozpočtu, či môže byť, aby z toho sa zobralo 3.000 Eur. Ako
nemyslím si, aby sme mohli teraz o tom hlasovať, pretože hrozí, že nebude dosť
finančných prostriedkov na výstavbe ihrísk a zahlasovali by ste za niečo, čo už je napr.
prečerpané alebo zazmluvnené. Alebo.
p. Jakubov, starosta MČ: Moment, moment, moment.
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p. Škvarková: Neviem to teraz momentálne povedať.
p. Jakubov, starosta MČ: Dobre. Čiže nevieme sa dnes vyjadriť, hej, k tomu?
Nech sa páči, pán poslanec Bojčík. Poprosím ťa, prihlás sa.
p. Bojčík: Tak na základe uvedených informácií potom to sťahujem. Lebo nie je to
pripravené.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Takže nech sa páči, pán poslanec
Kočiš.
p. Kočiš: Ja som chcel navrhnúť, ak je to také nutné, že bolo by potrebné tých
3.000 Eur na tú osvetľovaciu techniku, ktorá súvisí s činnosťou klubu a aby sme tu
neodhlasovali niečo, čo potom môže nám nabúrať rozpočet ako celý, aj skrz toho, že som
predseda finančnej komisie, ja by som navrhoval, aby pán starosta zvážil túto možnosť a v
najbližšej úprave rozpočtu, aby vykonal takúto operáciu, aby to dal do úpravy rozpočtu a
požiadal a my, aby sme požiadali o takúto možnosť úpravy v ďalšom rozpočte. Ak by to
rozpočet dovoľoval.
p. Jakubov, starosta MČ: Dobre, ďakujem, pán poslanec. Keďže pán poslanec
Bojčík stiahol svoj návrh, ja by som odporúčal, nie pán starosta, to si musí prejsť úrad,
hej? Pán starosta len môže podpísať. Ale samozrejme, pán poslanec, je to záver z komisie.
Sadneme si, si predseda komisie, aj s predsedom finančnej komisie, sadneme si aj s
ekonomickým oddelením, zvážime túto možnú úpravu a nie je problém, pretože ešte určite
vzhľadom na štátne transfery bude ďalšia úprava rozpočtu, aby sme toto vykonali pri
najbližšej úprave. Môžeme takto dohodnúť? Ďakujem pekne. Takže uzatváram rozpravu.
Poprosím návrhovú komisiu o pôvodné uznesenie.
p. Bucher: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Západ berie na vedomie Informáciu o vykonanej úprave č. 3 Programového rozpočtu
mestskej časti Košice – Západ na rok 2017 starostom mestskej časti Košice - Západ zo dňa
6.7.2017 a vykonanej úprave č. 4 Programového rozpočtu mestskej časti Košice - Západ na
rok 2017 starostom mestskej časti Košice - Západ zo dňa 15.8.2017.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie: Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo
jednomyseľne prijaté.
Bod 11. Informácia o dotáciách poskytnutých starostom mestskej časti Košice
- Západ v 1. polroku 2017 podľa Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti
Košice - Západ o poskytovaní dotácií
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k bodu č. 11 - Informácia o
dotáciách poskytnutých starostom mestskej časti Košice - Západ v 1. polroku 2017 podľa
VZN mestskej časti Košice - Západ o poskytovaní dotácií. Týmto materiálom sa zaoberali
miestna rada, komisia kultúry a finančná komisia. Všetky odporúčajú miestnemu
zastupiteľstvu predložený materiál zobrať na vedomie. Dámy a páni, čo sa týka dotácie za
1. polrok, v podstate boli poskytnuté dotácie, celkovo 37 dotácií v sume 5.650 Eur. Je
potrebné povedať, že z toho 23 dotácií bolo na obnovu predzáhradok vo výške 3.450 Eur;
čiže podstatná čiastka, vzhľadom na Program obnovy predzáhradok, ktorý sme spolu so
Správou zelene pred niekoľkými rokmi ako začali praktizovať. Je o to veľký záujem, takže
samozrejme, v podstate pokiaľ je možné, tak tieto finančné prostriedky občanom
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poskytujeme. Celý zoznam dotácií, ktoré boli poskytnuté, ste dostali v rámci predloženého
materiálu, takže otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram
rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. Pardón, ty si chcel ako návrhová komisia, ako
pán poslanec. Dobre.
p. Bucher: Ja len by som chcel krátko vystúpiť s takou technickou poznámkou k
dôvodovej správe. Potom - ak by bolo možné, tak v budúcnosti dať aj celkový počet
žiadostí, ktoré ste prijali, resp. boli prijaté. A potom percentuálna úspešnosť žiadostí.
p. Jakubov, starosta MČ: Dobre. Kratučko k tomu môžem povedať, pokiaľ sú to
žiadosti z našej mestskej časti, tak takmer všetkým je vyhovené, ale nie je problém. Vieme
to do budúcna doplniť do dôvodovej správy. Ďakujem pekne. Ak nie sú ďalšie otázky,
uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Varga: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Západ berie na vedomie Informáciu o dotáciách poskytnutých starostom mestskej časti
Košice - Západ v 1. polroku 2017 podľa Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti
Košice - Západ o poskytovaní dotácií.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo
jednomyseľne schválené.
Bod 12. Monitoring Akčného plánu rozvoja mestskej časti Košice - Západ na
roky 2017-2019 (1. polrok 2017)
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu nášho rokovania - bod č.
12 - Monitoring Akčného plánu rozvoja mestskej časti Košice - Západ na roky 2017-2019
(1. polrok 2017). Týmto materiálom sa zaoberali miestna rada, komisia kultúry, komisia
výstavby a životného prostredia, finančná komisia. Zhodne odporúčajú miestnemu
zastupiteľstvu predložený materiál zobrať na vedomie. Nech sa páči, pani prednostka,
poprosím o uvedenie materiálu.
p. Hildebrand, prednostka MÚ MČ: V 1. polroku 2017 sa mestská časť Košice Západ zapojila do 12 projektových zámerov. Na celý rok je naplánovaných 16
projektových zámerov. Materiál obsahuje všetky projektové zámery, ktoré sú plánované na
tento rok. Zapojili sme sa do projektu Bezpečná Terasa - rozširovanie kamerového
systému, Podpora zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných a inak znevýhodnených,
podpora zamestnanosti mladých ľudí, Nákup osobného motorového vozidla na podporu
poskytovania sociálnych služieb, Výstavba a revitalizácia infraštruktúry športových a
detských ihrísk na území mestskej časti, do projektu Športová Terasa, do projektu Dni
Terasy, Rodinné popoludnia na Terase, Aktívny život pre seniorov, Revitalizácia parku
Gudernova, Humanizácia a uzamknutie kontajnerovísk a venčoviská na území MČ Košice
- Západ. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem, pani prednostka. Dámy a páni, otváram
rozpravu k tomuto materiálu. Pán poslanec Rychnavský, pripraví sa pán poslanec Kočiš.
p. Rychnavský: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať, v akom štádiu je
vlastne vybudovanie siete malých verejných zdrojov pitnej vody. Všimol som si, že
existuje už jeden zdroj pri Átrium klube. Mali by sa vybudovať ešte ďalšie nejaké. Sú už
naplánované, alebo ešte pred realizáciou, v akom štádiu, to som si nejako nevšimol. Dosť
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sa snažím cez Terasu chodiť peši a zisťovať, čo je nové a čo sa nové objaví. A mám ďalšiu
podnetnú záležitosť. V rámci letných mesiacov aspoň raz za mesiac, alebo raz za mesiac a
pol, alebo v nejakom takom primeranom intervale naplánovať z nezamestnaných alebo z
poberateľov sociálnych služieb a pod. alebo sociálnych podpôr, čistenie chodníkov a pod.
Dosť hodne napr. je taký spád, máme dosť hodne týchto ihličnatých stromov, spád šišiek
na cesty, na komunikácie, na chodníky. Trebalo by to pozametať. Máme dosť hodne
stromov, ktoré zhadzujú ja neviem, nejaké také, nazvem to, ja neviem, dajaké šuľky, alebo
niečo podobné. Proste sú tam také plody, ktoré potom zavadzajú pri ceste, alebo robia
dokonca nebezpečným prechod cez takúto zónu. No a navyše vytvárajú sa nejaké také
miesta, ktoré sú viacej znečistené. Čiže trebalo by to mechanicky, ručne vyčistiť. V našom
prípade dosť trpí vlastne vzhľad tejto Terasy práve takýmito vecami. Takže trebalo by
možno že niečo, viem, že v Starom Meste zo strany KOSITU sú pravidelné služby,
čistenie v poobedňajších, dokonca aj v nočných hodinách, neviem, čo vidia vtedy. No ale
na Terase by to bolo dobré. Hovorím, aspoň v nejakom takom časovom intervale urobiť
párkrát. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, pán poslanec. Nech sa páči, pán
poslanec Kočiš. Pripraví sa pán poslanec Bucher.
p. Kočiš: Ďakujem. Ja by som sa chcel spýtať. Máme podľa Akčného plánu
monitoringu 16 projektov. Podľa tejto správy 14 je v plnení, podľa tu rozhovoru jeden je v
priebežnom plnení, t.j. tie „pitítka“, keď to môžem tak nazvať. A mňa by zaujímalo,
vybudovanie komunitnej záhrady na území mestskej časti a rekonštrukcia integrovaného
centra komunitných služieb. To tu je písané, že čaká sa na vypísanie výzvy. Tak ja by som
sa chcel spýtať, či bola vypísaná výzva? Ešte nie. A je šanca, že bude do konca roka?
Nevieme. Dobre. Len či sa náhodou niečo nezmenilo, som sa chcel potešiť. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, pán poslanec. Nech sa páči, pán
poslanec Bucher.
p. Bucher: Ja len k projektovému zámeru Vianoce na Terase. Už sme to
prerokovali v komisii. Ak by sa dalo potom do budúcna aspoň predpokladané, odhadované
náklady uviesť k tomuto projektovému zámeru. Aj keď sa realizuje v 2. polroku 2017.
Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Sitkár, pán
zástupca.
p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Ja sa vrátim k tomu, čo hovoril pán
Rychnavský, poslanec Rychnavský. Problém s nezamestnanými sa stále viacej a viacej
prehlbuje, pretože ich máme stále menej a menej. Naposledy som obdržal od našej
pracovníčky, ktorá má koordináciu týchto ľudí na starosti, prečítam iba posledné vety:
„Ľudia budú volať, prečo nie sú koše vymenené, alebo poriadok na Luníkoch. Tak vás
informujem, že: na Luníku I - veľmi slabý pracovník na kontajnery, na Luníku II nemáme
nikoho, na Luníku III máme len na kontajnery, na Luníku IV nemáme nikoho, na Luníku
V čistota, na Luníku VI čistota - ak príde, na Luníku VII čistota, na Luníku VIII nemáme
nikoho.“ Takýto je stav niekedy s nezamestnanými, ktorí si majú odpracovať dávky. Je to
ťažké. My sa snažíme robiť, čo vieme, ale aj tie šišky, ktoré si spomenul, tak vlastne,
myslím si, že Správa mestskej zelene by sa mala na to troška viac sústrediť. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Ak sa nikto nehlási do diskusie, skúsim
trošku odpovedať. Čo sa týka zdrojov pitnej vody, bolo zrealizované pri Átriu. Ďalšie dva
zdroje pitnej vody by mali byť zrealizované v rámci toho projektu Gudernova, čo som
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spomínal, tá revitalizácia parku. Samozrejme, máme aj ďalšie predrokované s
Východoslovenskými vodárňami. Musíme k tomu pristupovať pomerne citlivo, pretože
nevieme to realizovať na cudzích pozemkoch, musíme to robiť na vlastných alebo
mestských pozemkoch. A po druhé, nie všade je možnosť napojenia na zdroj vody a naviac
musíme naplánovať prostriedky, pretože niekto musí celú akciu aj zrealizovať, aj potom
prevádzkové náklady z toho sú nejaké, nejaký vodomer, to po nás žiadajú vodárne. Ale
nechceme, pracuje sa na tom, chceli by sme pri tejto akcii ďalšie dve odberné miesta alebo
takéto urobiť a následne ísť ďalej. Čo sa týka v lete čistenia, trošku to povedal už pán
zástupca. Ono, občania stále kritizujú, alebo nabádajú, aby sme využili týchto
nezamestnaných. My vieme využiť len tých, ktorých dostaneme z Úradu práce a
sociálnych vecí. Dostaneme mená ľudí, ktorí sú povinní sa ku nám hlásiť. My ich
zaevidujeme, s týmito ľuďmi pracujeme, niektorí sú len na 4-hodinový úväzok, niektorí
tuším na 6, prosím, aktivačný, a čo sa stáva - príde prvý deň 60 ľudí, druhý deň príde 50,
tretí 40, 10-ti donesú potvrdenky od lekára a tento počet sa stále znižuje. Naviac, nemáme
ich celý mesiac, máme ich tri týždne. 60 ľudí ak dostaneme na Terasu, kde by sme mohli
mať niekoľko 100 ľudí, to je kvapka v mori, pretože Terasa ako najväčšie sídlisko má 8
Luníkov, má 8 plných Luníkov. Ak my dvoch ľudí pošleme na niektorý Luník, tak vedia
tam urobiť časť chodníka, ale neurobia všetko. Naviac, čo suplujeme, bohužiaľ, opäť to sú
naši občania alebo spoluobčania. Neskutočne sa zvýšila nečistota v rámci mestskej časti.
Od igelitových vreciek, od papierových vreciek, nečistoty, ktoré potom rozfúkava vietor,
občania to kritizujú. Takže v prvom rade idú zbierať tento, nazvem to odpad. Opäť, je, toto
nespôsobuje mestská časť. Toto spôsobujú naši spoluobčania, naši susedia. Vieš dobre,
pán poslanec, aký problém je so psími exkrementami. Či dáme vrecúška, alebo nedáme, či
dáme koše, aj tak končia na trávnikoch a neexistuje to všetko postihnúť. Takže, opäť to, že
máme nečistotu, no, v prvom rade to robia naši spoluobčania. Takže s tými ľuďmi, čo
máme, fakt sú denno-denne v teréne, snažíme sa robiť, čo sa dá, ale všetko s týmito tzv.
aktivačnými pracovníkmi, alebo pracovníkmi malých obecných služieb nedokážeme
postihnúť. Pravidelne, ani som to nespomínal, v správe máme minimálne raz za mesiac
stretnutie s riaditeľom a námestníčkou Správy mestskej zelene. Aj tam sa trošku sekáme,
ako sa hovorí, preto ich žiadame, aby ďaleko dôslednejšie tie chodníky a tú zeleň, ktorú
majú zverenú, okrem kosenia, aby udržiavali. Pretože kosby, to je len základná údržba a
samozrejme, je potrebné robiť orezy, čistenie, atď., atď. Takže je to takmer na dennom
poriadku. Pán poslanec Kočiš, čo sa, ale samozrejme, ďakujem pekne za podnet, budeme s
nimi komunikovať, aby v letných mesiacoch to udržiavali tiež lepšie a v rámci našich
kapacít, čo budeme môcť, urobíme. Pán poslanec Kočiš, čo sa týka výziev, na komunitnú
záhradu nebola ešte výzva. My každý týždeň máme presný monitoring, ktoré výzvy boli
vypísané, ktoré sa nás týkajú a ktoré nie. Takže fakt, každý týždeň to dostávam presne v
piatok do počítača a podľa toho vyhodnocujeme. Čakáme na tú výzvu. Tie, ktoré boli, do
toho sme sa zapojili. My totiž rámcovo vieme, že jednotlivé operačné programy majú tie
výzvy vypísať. Kedy ich vypíšu, to je vecou rezortu, to je vecou ministerstva. Akonáhle
bude vypísaná, okamžite sa prihlásime samozrejme. A kvôli tomu to plnenie ešte nie je
všetkých 16, pretože čakáme, v tomto programovacom období do roku 2020, hej, kedy
budú tieto dve ešte vypísané. Takže, pán poslanec Bucher, samozrejme, tie náklady vieme
doplniť, to nevidím ako problém. Nakoniec aj tak sú schválené v rozpočte a pokiaľ je to v
rozpočte, tak my ich nevieme presunúť bez úpravy rozpočtu. Takže to je zhruba všetko.
Nech sa páči, pani poslankyňa Badlíková.
p. Badlíková: Veľmi krátko by som sa chcela len spýtať na názov projektu 15 kde sa pripravuje to venčovisko na území mestskej časti, v ktorej časti? Keď môžeš.
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p. Jakubov, starosta MČ: V rámci venčovísk, ktoré máme v mestskej časti,
máme 3 zrealizované venčoviská - je to Idanská, je to hore Toryská nad a venčovisko
alebo proste park pre psíkov Bernolákova. Pripravujeme ďalšie dve lokality, to je
Humenská 31, ak sa nemýlim. Tam bolo už aj prerokovanie s občanmi. A ďalej v
Zuzkinom parku, zhruba za budovou Átria, teda nie pri detských ihriskách ale ďalej. Ono,
tieto venčoviská sú takisto prijímané trošku rozporuplne. Je časť občanov, ktorá ich
odmieta, časť, ktorá ich žiada. V konečnom dôsledku preto s nimi potom komunikujeme
pri prerokovaniach, lebo vždy je lepšie pre týchto psíkov vytvoriť ohradený priestor, aby
voľne nebehali a nemohli možno obťažovať aj občanov, možno aj detičky v detských
ihriskách a trošku ich takto izolovať. Takže viac-menej tieto tri máme, tieto ďalšie dve by
sme chceli zrealizovať ešte tohto roku. Stačí takto? Ďakujem pekne. Prosím, hlási sa ešte
niekto do rozpravy? Ak nie, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Zemková: 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 až 2019 (1. polrok 2017).
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie: Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo
jednomyseľne schválené.
Bod 13. Zriaďovacia listina pre Zariadenie opatrovateľskej služby, Laborecká
2, Košice
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k bodu 13 - Zriaďovacia
listina pre Zariadenie opatrovateľskej služby, Laborecká 2, Košice. Dámy a páni, táto
Zriaďovacia listina, alebo úprava Zriaďovacej listiny je z tohoto dôvodu, lebo pri výkone
kontroly sociálnych služieb nám bolo vytknuté, že zriaďovaciu listinu, ktorú svojho času
mala schválená táto mestská časť, už nezodpovedala v súčasnosti platnej legislatíve. Bolo
tam potrebné urobiť nejaké úpravy. Na základe toho máte predložený tento návrh
Zriaďovacej listiny, ktorý reaguje už v podstate na platnú legislatívu SR. Týmto
materiálom sa zaoberali Miestna rada a komisia kultúry. Miestna rada aj komisia kultúry
odporúča Miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál schváliť. Pardón, miestna rada
schváliť s pripomienkami a komisia kultúry schváliť. Ešte, v predloženom materiáli sú už
zapracované pripomienky Miestnej rady. Ešte by som sa chcel ospravedlniť pánovi
poslancovi Rychnavskému, kedy v článku 2, bod 2, písmeno e) sme mali omylom uvedený
iný názov ako stravovanie, bola to prešmyčka, hej, a tiež sme si nevedeli s tým celkom
poradiť. Samozrejme, potom sme si prešli materiál a je to klasický bod stravovanie, ktorý
poskytujeme v Zariadení opatrovateľskej služby. Aj toto de facto bola tá pripomienka.
Takže nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram
rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Bucher: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Západ schvaľuje Zriaďovaciu listinu pre Zariadenie opatrovateľskej služby, Laborecká 2,
040 11 Košice.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím, dámy a páni, hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne
schválené.
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Bod č.14. Uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa
k časti parcely KN-C č.2951/1, k.ú. Terasa, výmera 163 m2 s JUDr. Holováčovou
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu rokovania.
Bod č.14 - uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa k časti
parcely KN-C č.2951/1, k.ú. Terasa, výmera 163 m2 s JUDr. Holováčovou. Týmto
materiálom sa zaoberali: miestna rada, ktorá odporúča materiál predložiť na rokovanie
miestneho zastupiteľstva, finančná komisia a komisia kultúry, ktoré odporúčajú miestnemu
zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať. V zmysle §9a, zákona č.138/1991 Zb. o
majetku obci v platnom znení pri nájmoch majetku mestskej časti z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, rozhoduje miestne zastupiteľstvo ⅗ väčšinou všetkých poslancov.
Dámy a páni, materiál bol pôvodne predložený aj na predošlé, alebo na ostatné
zastupiteľstvo, kde bolo rozhodnuté, že sa tomuto zámeru nevyhovie. Medzitým prebehli
rokovania s pani doktorkou Holováčovou. Súčasne sme sa informovali na meste Košice a
vzhľadom na skutočnosti, ktoré sme si ozrejmili, opäť tento materiál je predložený na vaše
rokovanie. Miestna rada tento materiál prerokovala a padlo tam rozhodnutie, že ak tento
majetok by sa mal prenajať, tak mal by sa prenajať za tvrdších podmienok ako bol
pripravený na ostatné zastupiteľstvo. Tzn. bolo odporúčané, aby výška nájmu za prenájom
tohoto majetku bola vo výške 10 eur za m2 za rok, čiže celkové nájomné za rok by malo
byť vo výške 1630 eur. Vzhľadom na to, že tento materiál bol predmetom pomerne dlhej
rozpravy na ostatnom zastupiteľstve, nebudem ďalej komentovať, ale otváram rozpravu k
tomuto materiálu. Nech sa páči. Nech sa páči, pani poslankyňa Zemková.
p. Zemková: Ďakujem pekne za slovo. Ja by som v tomto bode chcela požiadať
kolegov, aby bolo umožnené vystúpiť občanovi, pán Dominik Karaffa, ktorý by chcel.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči, dámy a páni, odznel tu procedurálny
návrh pani poslankyne Zemkovej, ktorá má na to právo, aby si osvojila možné vystúpenie
občana mestskej časti. Dám hlasovať o tomto návrhu? Dámy a páni, je to procedurálny
návrh, čiže dám hlasovať. Kto je za, aby pán Dominik Karaffa vystúpil na rokovaní
dnešného zastupiteľstva. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie: Za 3, proti 6, zdržali sa 4.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči, v rámci rozpravy prosím o ďalšie
vystúpenia alebo ďalšie návrhy. Nech sa páči pani poslankyňa Zemková.
p. Zemková: Takže, keďže to neprešlo, tak ja by som len nejak na ozrejmenie
nejakých skutočností. Bohužiaľ, legislatívno-právna komisia keďže 2x zasadala, bohužiaľ
nebola uznášania schopná, nebolo možné nejak si ozrejmiť niektoré veci, takže by som sa
rada opýtala, lebo jasné, že nie je cieľom brániť ani v tom, aby došlo ku kolaudácii a je
pozitívne, že sa navýšila tá cena, to určite. Ale chcela by som sa opýtať teda, koľko
doposiaľ bolo uhradené nájomné za predchádzajúce obdobie, teda od roku 2013. Koľko
pani doktorka uhradila doposiaľ. Či teda to bolo v takej výške ako sme stanovili alebo to
bolo v nejakej menšej. Ďalšie, koľko parkovacích miest, teda presne, by malo byť
vybudovaných a či je tam garancia obyvateľom okolitých častí, alebo či to bude nejak
zakotvené alebo ako, či budú môcť tie parkovacie miesta užívať aj teda verejnosť. A či
bude ošetrené v tej nájomnej zmluve, lebo tiež nie je súčasťou materiálu, aby ich prípadne
ona mohla ďalej prenajať alebo či to bude viazané na súhlas mestskej časti. Takže ak
môžem poprosiť.
p. Jakubov, starosta MČ: Samozrejme. Poprosím pani vedúcu majetkového
oddelenia, pani Oravcová, ak viete zareagovať na otázky, ktoré položila pani poslankyňa
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Zemková. Nech sa páči.
p. Oravcová, MÚ MČ: Dobrý deň vážené poslankyne, vážení poslanci. K
otázkam pani doktorky Zemkovej, v akej výške bolo uhradené nájomné, tak mestská časť
spolu s právnou poradkyňou pripravila výzvu na úhradu ušlého nájomného za ostatné dva
roky, tak ako nám to zákon umožňoval. Celá táto výška bola uhradená. Ja mám so sebou aj
dokumentáciu. Chvíľu mi to potrvá, ale to číslo vám viem povedať. Koľko parkovacích
miest bude vybudovaných, tak vzhľadom na to, že komunikujem so špeciálnym stavebným
úradom, s referentom, ktorý túto záležitosť vybavuje, dostala som informáciu, že malo by
tam byť vybudovaných osem parkovacích miest, plus v rámci tohto pozemku je vstup do
dvoch garáží, ktoré sú súčasťou objektu. A ďalšia záležitosť, že nájomná zmluva teda nie
je súčasťou materiálu a ako je tam vyriešené to, či teda budú parkovacie miesta k
dispozícii pre obyvateľov z blízkeho okolia. Nájomná zmluva nie je súčasťou materiálu,
ale ani nezvykne byť. Mala som ju pripravenú na legislatívno-právnu komisiu, aby sme si
to prešli, ale ako sama hovoríte, to rokovanie bolo 2x zvolané a 2x neprebehlo. Mestská
časť predtým, než pripravila materiál, rokovala s pani doktorkou Holováčovou a uvažovali
sme o dvoch alternatívach. Jedna alternatíva by bola, že teda bude zvýšené nájomné na tú
sumu desať euro, ale s tým, že o tie vybudované parkoviská sa teda aj bude doktorka
Holováčová starať a že nebude potrebné v budúcnosti zo strany mesta Košice alebo
mestskej časti vynakladať prostriedky na ich údržbu letnú, alebo či už zimnú. Z toho ale by
vyplývalo, že parkoviská budú iba pre potreby nájomcov z daného objektu. Tá druhá
varianta bola presne tá, ktorú ste vy spomenuli, že teda nájom ostane nižší a parkovisko
ostane verejné. Z tohto by vyplývali nejaké riziká a to hlavné riziko by bolo hlavne tej
údržby majetku aj letnej, aj zimnej. Obidve varianty boli predložené na rokovanie miestnej
rady. Miestna rada sa uzniesla na tom, že odporučí pánovi starostovi schváliť zámer a to je
zámer zvýšeného nájomného na desať euro s tým, že pozemok bude plne k dispozícii
vlastníkovi nehnuteľnosti. Tento zámer bol aj zverejnený a miestna rada ďalej odporučila,
aby materiál bol prerokovaný na rokovaní miestneho zastupiteľstva.
p. Jakubov, starosta MČ: Všetko?
p. Oravcová, MÚ MČ: Áno.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči, v rámci rozpravy.
Nehlási sa nikto do rozpravy? Áno, pán Rovinský? Osvojí si niekto návrh na vystúpenie?
Nech sa páči, pán poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Dobre, osvojujem si tento podnet a dávam návrh, aby mohol
zástupca verejnosti, pán doktor Rovinský, vystúpiť tuná na tomto verejnom zasadnutí.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči, dámy a páni, budeme hlasovať o
možnosti vystúpenia pána Rovinského. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie: Za 8, proti 4, zdržal sa 1. Nech sa páči pán Rovinský, máte slovo.
p. Jakubov, starosta MČ: Poprosím mikrofón pre pána Rovinského.
p. Rovinský, obyvateľ mesta: Ďakujem. Vážený pán starosta, vážené panie
poslankyne, vážení páni poslanci. Rád by som upozornil na to, že tu dochádza k jednému
nedorozumeniu. Slovami klasika, „hlubokému“. Lebo vy neprenajímate parkovisko. To
parkovisko zatiaľ nie je. Vy prenajímate pozemok za účelom výstavby toho parkoviska.
Čiže toto je taká podstatná vec. A na to, aby tam parkovisko vystavané mohlo byť, tak
musíme mať stanoviská všetkých dotknutých rozhodujúcich orgánov. Minimálne však
potrebujeme stanovisko Dopravného inšpektorátu, ktorý zhodnotí, či je možné v
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križovatke za zatáčkou zriadiť tie parkovacie miesta. Pokiaľ by nebolo kladné stanovisko
Dopravného inšpektorátu, potom nie je možné túto stavbu realizovať, tzn. že zmluva, ktorá
by bola uzavretá by nemohla plniť ten účel, na ktorý je. Na výstavbu parkoviska. Čiže
nemôže byť uzavretá zmluva bez toho, aby sme vedeli, či taká stavba tam môže byť. Keď
tam tá stavba nemôže byť, nemôže byť ani zmluva, tzn. že treba tento bod tuná neriešiť,
ale treba požiadať stavebníka o to, aby si vyžiadal kladné stanovisko Dopravného
inšpektorátu. Pokiaľ toto bude, tak môžme postupovať ďalej. Ináč nie. A čo sa týka
parkovísk, tak trochu sa venujem aj statickej doprave okrem iných vecí a tam je dôležité,
že musí tu byť zachovaný trend zdieľania parkovísk. Tzn. nemôžeme pripustiť to, aby sa
rozširovali plochy vyhradené. Musia to byť plochy zdieľané, tzn. kto príde, ten parkuje.
Okrem výnimiek, to sú ZŤP a pod. alebo ŤZP, hej. Čiže tam môžme robiť výnimku, inde
nie, lebo by sa nám mohlo stať, sú ľudia, ktorí majú dosť peňazí, mohli by si rozkúpiť
parkoviská na Terase a mali by sme 5x väčší, to som málo povedal, väčší problém s
parkovaním ako máme teraz. Čiže zhrnuté, nerozhodujeme o parkovisku, rozhodujeme o
mieste na zriadenie, na stavbu parkoviska. My by sme mohli ako mestská časť to prenajať
za rôznymi účelmi, ale tuna je účel výstavba parkoviska. A preto musíme prv skúmať, či
vôbec taká stavba tam umiestnená môže byť. Ďakujem vám za pozornosť. Myslím si, že
uznesenie prednesie pani doktorka Zemková. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne pán Rovinský. Chcem len
upozorniť, že tento materiál má názov uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného
osobitného zreteľa k časti parcely. Za žiadnym účelom. Nehovorí sa parkovisko že
prenajímame, nehovorí sa čo prenajímame, pozemok. Takto je to v materiáli.
p. Rovinský, obyvateľ MČ: Takto. Tam je zriadenie parkoviska pre niektorú
firmu môže byť kľudne to, že na ploche, kde už parkovisko je, si tá firma zriadi
parkovisko.
p. Jakubov, starosta MČ: Ale pán Rovinský, vysvetlím. Vysvetlím ako to je.
p. Rovinský, obyvateľ MČ: Je to jednoznačne stavba.
p. Jakubov, starosta MČ: Dobre. Vysvetlím o čo ide.
p. Rovinský, obyvateľ MČ: Je to skolaudované?
p. Jakubov, starosta MČ: Nie je to skolaudované. Ani to nemôže byť
skolaudované. V minulosti pani doktorka Holováčová mala v prenájme tento pozemok od
mestskej časti. Léta páne neviem kedy, lebo nebolo to za mojej éry. Čiže v minulosti mala
prenajatý tento pozemok. A vypovedala prenájom tejto parcely. Bola tam zrealizovaná,
ľudovo povedané, čierna stavba. Áno. To je skutkový stav. Na základe toho sme upozornili
Všeobecný stavebný úrad na stav, ktorý tam je. Pardón, špeciálny stavebný úrad,
dopravný, aký tam je. Samozrejme, pani doktorka Holováčová, resp. jej spoločnosť musí
absolvovať priestupkové konanie a v prípade, že doloží všetko, to je legislatívny postup, čo
je potrebné pre výstavbu parkoviska, môže prejsť dodatočné povolenie stavby. V prípade,
že nepredloží, mal by byť záver Špeciálneho stavebného úradu rozhodnutie o odstránení
stavby, tzn. likvidácia. To je legislatíva. Čiže Špeciálny stavebný úrad jeden z podkladov,
ktorý žiada, je vzťah k pozemku. Ak aj bude nejaká zmluva uzatvorená, uvidíme ako
zareagujú poslanci, vždy bude len za nejakým účelom a ak nie, táto zmluva uzatvorená,
resp. stratí platnosť. Ale toto je legislatívny postup. O tom sa my dvaja nemusíme sporiť.
O tom rozhodne Špeciálny stavebný úrad. Takže my neprenajímame, resp. nemáme
pripravený materiál na prenájom parcely, teda parkoviska, ale na prenájom parcely. To
parkovisko je čierna stavba. Nech sa páči pán Rovinský.
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p. Rovinský, obyvateľ MČ: Na základe info žiadosti môžem povedať, že dnešný
plán vykazuje, že celá parcela je mestskou parcelou a konštatujeme, že plocha pred
objektom, parcela č. 2789 je vydláždená, parkovacie stojiská a ich výjazdy nie sú
vybudované v súlade s technickou normou, čiže neviem. Ja nie som odborník na technické
normy, ale viem to, že pokiaľ sa nič nezmenilo, tak ten stav je aj teraz taký. Čiže pokiaľ.
p. Jakubov, starosta MČ: Áno. Pán Rovinský, my toto neskúmame.
p. Rovinský, obyvateľ MČ: Prepáčte. My nemôžeme prenajať pozemok na účel
výstavby niečoho, čo tam nemôže stáť, hej. Čiže pokiaľ Dopravný inšpektorát povie, že
tam nemôže z dôvodu vzdialenosti atď., atď., stáť to parkovisko, tak ako môžete prenajať
tento pozemok na výstavbu parkoviska. Ja už nemám čo by som dodal.
p. Jakubov, starosta MČ: My ho môžeme prenajať len za účelom výstavby
parkoviska.
p. Rovinský, obyvateľ MČ: Ešte raz. Keď viem, že tam, keď mi potvrdí
Dopravný inšpektorát, že tam nemôže byť zriadené na tom mieste parkovisko, tak ako vy
môžte toto miesto prenajať za účelom výstavby parkoviska.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pán Rovinský. Všetko?
p. Rovinský, obyvateľ mesta: Áno, myslím si, že všetko. Viacej síl už nemám.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči, v rámci rozpravy pani doktorka
Budišová. Pripraví sa pani poslankyňa Adamčíková. Pardon, s faktickou, ospravedlňujem
sa, faktická pán poslanec Varga a potom pani poslankyňa Adamčíková.
p. Varga: Ďakujem pekne za slovo. Myslím si, že tento rébus ako vyriešiť to, aby
teda jednak mohli sme dať šancu stavebníkovi splniť tie podmienky, lebo naozaj vzťah k
pozemku je jedna z podmienok stavebného konania o vydanie stavebného povolenia alebo
aj legalizácia stavby a zároveň akože mať istotu v tom, že ten účel, na ktorý to
prenajímame, bude naplnený. A pre prípad, že by to nebolo naplnené, lebo za seba
hovorím, že ja by som hlasoval za preto, aby sa tá situácia zlegalizovala a keď budú dané
predpoklady toho, aby tam to parkovisko riadne, v súlade s predpismi bolo, tak som za,
ale súhlasím zase s pánom Rovinským, ak teda by to tak nemalo byť, tak nie som za.
Takže v takom prípade ja žiadam, aby ste materiál dopracovali a do nájomnej zmluvy dali
jednoducho rozväzovaciu podmienku, ktorá hovorí o tom, že v prípade, že bude
rozhodnutie záporné, tak proste zmluva zaniká.
p. Jakubov, starosta MČ: Pán poslanec, nič vám nebráni doplniť návrh uznesenia
o túto podmienku. Kľudne.
p. Varga: Myslím si, že to je vec, ktorá vyžaduje riadnu prípravu a nie je možné
takto teraz na zastupiteľstve. Tak preto navrhujem ja procedurálne, prípadne stiahnuť
materiál, dopracovať nájomnú zmluvu o takúto podmienku a.
p. Jakubov, starosta MČ: Máte procedurálny návrh. Dámy a páni, je tu
procedurálny návrh na stiahnutie materiálu z rokovania a dopracovanie o túto podmienku.
Dávam hlasovať. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie: Za 4, proti 6, zdržali sa 3. Procedurálny návrh nebol schválený.
p. Jakubov, starosta MČ: Pokračujeme ďalej v rozprave. S faktickou pani
poslankyňa Adamčíková.
21

p. Adamčíková: Ďakujem veľmi pekne pán starosta. Chcem poprosiť, aby sme sa
vrátili k rokovaniu zastupiteľstva. Nemáme verejné zhromaždenie. A súčasne dávam návrh
na ukončenie diskusie k tomuto bodu.
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, procedurálny návrh na ukončenie
diskusie k tomuto bodu. O procedurálnom návrhu sa hlasuje po jeho prednesení. Nech sa
páči, hlasujte.
Hlasovanie: Za 10, proti 1, zdržali sa 2. Konštatujem, rozprava bola uzatvorená.
p. Jakubov, starosta MČ: Samozrejme ešte odznejú príspevky tých poslankýň a
poslancov, ktorí sú prihlásení. Nech sa páči, pani poslankyňa Budišová a pripraví sa pani
poslankyňa Adamčíková.
p. Budišová: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som len chcela poznamenať,
že s týmto bodom sme sa chceli dosť podstatne zaoberať na legislatívno-právnej komisii.
Žiaľ, aj v dostatočnom časovom predstihu bola komisia zvolaná, nebol dostatočný počet
účastníkov a členov tejto komisie. Bol zvolaný náhradný termín, opakovane neprišiel
nikto. Mohli by sme sa, teda nie nikto, ale dostatočný počet, mohli sme sa vyhnúť
mnohým týmto problémom, mnohé otázky by boli vyriešené a mohol byť aj návrh k tejto
časti zmluvy, rozväzujúcej zmluvy a podmienky zmluvy prerokované na legislatívnoprávnej komisii. Tak len toľko, že aj týmto spôsobom vyzývam členov legislatívno-právnej
komisie, aby sa zúčastňovali na komisii.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pani poslankyňa. Nech sa páči, pani
poslankyňa Adamčíková. Posledným v rozprave bude pán poslanec Kočiš.
p. Adamčíková: Ďakujem veľmi pekne. Ja sa vzdávam príspevku.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja som to isté chcel povedať, čo povedal pán Varga,
akurát s tým, že nemyslím si, že je to potrebné dávať uznesením, lebo táto zmluva je na
dobu neurčitú. Čiže je za povinnosťou sledovať, dajme tomu miestny úrad a nás
poslancov, ako by boli naplnené podmienky tejto zmluvy. Ak Špeciálny stavebný úrad
vyhodnotí v samostatnom konaní nezávisle, že, dajme tomu toto parkovisko alebo táto
investícia, spĺňa všetky náležitosti, tak je to v poriadku. Ak stavebný úrad špeciálny povie,
že nie je to v poriadku a vyzve stavebníka na odstránenie týchto nedostatkov alebo
Dopravný inšpektorát povie, že nie je možné a tak ako hovorí pán doktor Rovinský, tak
potom stavebný úrad, pardón, tak potom miestny úrad, alebo my poslanci, máme za
povinnosť zrušiť túto nájomnú zmluvu, ak nebude napĺňať podmienky stavebného zákona
a Špeciálneho úradu. Čiže ja hovorím, je to potom už len otázka, že či bude potrestaná,
keď môžem použiť toto slovíčko, pani doktorka Holováčová raz Špeciálnym úradom a raz
nami tým, že sme raz nevyšli hneď v ústrety, čím sme prejavili našu proste nespokojnosť s
daným postupom a takto dali najavo, že nebudeme, proste sa nezmierime s riešením, nie
len v tomto prípade, ale aj v iných prípadoch, s takýmto postupom, čiže najprv čierna
stavba a potom ideme legalizovať. A či je tu tiež otázka, či tých šesť pôvodne za štvorec
navýšených na desať, je zodpovedajúce a dajme tomu v hodnote tohto pozemku a stavu
riešenia tohto problému, čo nechávam na poslancov. Ja sám za seba môžem povedať, že
som vysporiadaný s touto otázkou. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pán poslanec. Keďže toto bol posledný
prihlásený do rozpravy pred ukončením rozpravy, uzatváram rozpravu, teda ktorá už bola
ukončená a poprosím návrhovú komisiu.
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p. Bucher: Návrh na uznesenie - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti KošiceZápad v súlade s §9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obci v znení zmien a doplnkov a
podľa §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 objektu, ktorý je zo všetkých strán ohraničený
parcelou v správe mestskej časti Košice-Západ a žiada o usporiadanie vzťahov za účelom
zabezpečenia parkovacích miest a prístupu do svojho polyfunkčného objektu. Identifikácia
nehnuteľnosti na prenájom: časť parcely KN-C č. 2951/1, ostatné plochy, celková výmera
1627 m2, katastrálne územie Terasa, zapísanej v liste vlastníctva 12576 a to:
novovytvorená parcela č. 2951/55 o výmere 161 m2, novovytovrená parcela č. 2951/54 o
výmere 2 m2. Identifikácia nájomcu: pani doktorka Danica Holováčová, advokátka,
Čajakova č. 5, 040 01 Košice. IČO: 31303064. Informácia o budúcej nájomnej zmluve:
doba platnosti zmluvy - neurčitá, výška nájmu - 10 eur/m2 na jeden rok. Celkové nájomné
za rok - 1630 eur. Výpovedná doba - v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 10, proti 0, zdržali sa 2. Konštatujem, uznesenie bolo schválené.
Bod č.15. Uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa
k nebytovým priestorom bývalého verejného WC na Moldavskej ulici č.47 v
Košiciach, so spoločnosťou Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k bodu č. 15 - Uzatvorenie
nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa k nebytovým priestorom bývalého
verejného WC na Moldavskej ulici č. 47 v Košiciach, so spoločnosťou Dopravný podnik
mesta Košice, a.s. Dámy a páni, viete veľmi dobre, že toto verejné wc už dávno neslúži
svojmu zámeru. Naviac, stále je problematickým neuralgickým bodom. Jediný, kto má
záujem o prenájom a napriek tomu, že sa už niekoľko rokov snažíme tento priestor
prenajať boli subjekty, ktoré tam chceli urobiť buď rýchle občerstvenie alebo pohostinstvo,
s čím samozrejme naša mestská časť nesúhlasí. Vzhľadom na to, že v súčasnosti prebieha
modernizácia električkových tratí na Terase, oslovil nás Dopravný podnik, ktorý chce
zatiaľ dočasne počas modernizácie týchto tratí zrealizovať tam svoje stredisko, pretože
budú tam konečné stanice, jednak električiek a autobusov, teda svoj akoby operačný
dispečing. Následne zvažuje v budúcnosti využiť tento objekt ako možné komerčnoprevádzkové centrum, keďže uzol kruhového objazdu je veľmi dôležitý uzol s možnosťou
teda aj predpredaja cestovných lístkov a zabezpečenia služieb, ktoré poskytuje Dopravný
podnik občanom, účastníkom mestskej hromadnej dopravy. Dámy a páni, otváram
rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú
komisiu.
p. Varga: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti KošiceZápad v súlade s §9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení zmien a doplnkov a
podľa §19 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Košice-Západ
schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy z nižšie uvedeného dôvodu hodného osobitného
zreteľa. Budúci nájomca bude využívať nebytové priestory ako sociálne zariadenie pre
vodičov MHD a ako dispečerské stanovisko riadenia MHD v dopravnom uzle SOŠ
Automobilová počas realizácie stavby - modernizácia električkových tratí v Košiciach.
Identifikácia nebytového priestoru na prenájom - bývalé verejné wc v budove na
Moldavskej ulici č. 47 v Košiciach. Súpisné číslo 1761, k.ú. Terasa, zapísané na LV č.
12911. Identifikácia budúceho nájomcu - Dopravný podnik mesta Košice, a.s.,
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Bardejovská 6, 043 29, Košice. IČO: 31701914. Informácia o budúcej nájomnej zmluve platnosť zmluvy: doba neurčitá, výška nájmu: 1 euro za rok za celý prenajatý objekt. V
prípade trvania nájmu menej ako 1 rok sa nájomcovi nevráti alikvótna časť nájomného.
Výpovedná doba: 1 mesiac.
p. Jakubov, starosta MČ: Upozorňujem pred hlasovaním, že opäť je potrebná ⅗
väčšina všetkých poslancov. Nech sa páči, pán poslanec Kočiš.
p.Kočiš: Ja sa ospravedlňujem, ja som sa zabudol priznať, že som v dozornej rade
Dopravného podniku. Pre poriadok, aby nikto nespochybňoval moje hlasovanie alebo
vôbec priebeh tohto hlasovania. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Panie poslankyne a páni poslanci,
nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie: Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, že uznesenie bolo
jednomyseľne prijaté.
Bod č.16. Interpelácie
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, vyčerpali sme všetky materiály dnešného
rokovania. Pristúpime k bodu č. 16 - Interpelácie poslancov. Vážený poslanecký zbor, 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, po nej pán poslanec Veles.
p. Zemková: Ďakujem pekne. Mám tri interpelácie. Prvá, aké by bolo plánované
využitie troch výmenníkov na území mestskej časti Košice-Západ po ukončení projektu
Európske hlavné mesto kultúry a či vôbec prevezme výmenníky mestská časť do správy.
Druhá, koľko finančných prostriedkov by malo byť prevedených z predaja Kositu na
mestskú časť a či je nejaká konkrétna predstava ich využitia. A posledná, požiadam, aby
mestská časť vyvinula úsilie o opravu chodníka na SNP ulici v úrovni zhruba Spoločenský
pavilón, smerom ku križovatke Bernoláková. Ďakujem pekne.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pani poslankyňa. Nech sa páči, pán
poslanec Veles. Po ňom pán poslanec Rychnavský.
p. Veles: Ďakujem za slovo. Interpelujem vás, pán starosta, vo veci, že na
Kežmarskej ulici medzi vchodmi č. 16 a 18 je umiestnená dopravná značka prechod pre
chodcov v ceste. Je potrebné ju preložiť k obrubníku. Dopravná značka ostala v ceste po
zrušení kontajneroviska. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pán poslanec, nech sa páči, pán poslanec
Rychnavský.
p. Rychnavský: Dobrý deň prajem ešte raz. Interpelujem pána starostu mestskej
časti Košice-Západ, pána inžiniera Jakubova, žiadam o opravu schodov na ulici Slobody,
oproti ulici Slobody 27, oproti ulici Slobody 6, 2, dvakrát schody z betónových kociek, tiež
na Slobody 9 a 7. Všetko sú v dezolátnom stave a bolo by treba tam urobiť generálne
opravy. Tiež opravu schodov vedľa múru Základnej umeleckej školy Uherova a pri kine
Družba. Tieto už mimo môjho poslaneckého obvodu, ale dávam to na zváženie. Potom tiež
oprava chodníkov pozdĺž ulice Hronská, pred materskou školou, pred Základnou
umeleckou školou Rožňavská. Je to mimo môjho sektoru. Tam je výtvarný odbor. Je to
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tam zúbožený stav a ak sa tam majú deti vychovávať v umeleckom cítení, tak toto musí na
nich pôsobiť veľmi degenerujúco. A tiež pred gymnáziom Trebišovská. Dávam do
pozornosti aj areál Základnej školy Slobody 1 a to zdôrazňujem mimo tohoto ihriska, ktoré
sme dosť už tuná často diskutovali o ňom. Areál je málo udržiavaný a chýba tam polovica
plota od ulice Popradskej. Treba požiadať alebo dať ozaj takú výstrahu vedeniu školy, že
aspoň o to, čo je tam potrebné, aby sa medzi tými objektmi pavilónu školy tak, aby sa to
udržiavalo a kosilo a tak, staralo o poriadok. No a potom to upratovanie, ktoré som už tuná
spomenul. Aspoň dal som 3x a to za letné obdobie, zametanie týchto chodníkov a
komunikácií od, dal som šišiek a iných nečistôt. Takže toto by bolo také.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. V rámci interpelácie
chce ešte niekto vystúpiť? Ak nie, uzatváram bod Interpelácie.

Bod 17. Dopyty poslancov
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k bodu číslo 17 - Dopyty poslancov.
Vážené panie 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 vaše dopyty. Ak sa nikto nehlási uzatváram bod Dopyty.
Bod 18. Rôzne
p. Jakubov, starosta MČ: Vážené dámy, vážení páni, posledným bodom nášho
rokovania je bod Rôzne. O slovo požiadal pán kontrolór.
p. Filipko, kontrolór MČ: Ďakujem za slovo. Vážené poslankyne, poslanci, chcel
by som vás informovať, síce sedí tu viacero právnikov a možno vedia o tom, ale pre
ostatných - pripravuje sa novelizácia zákona č. 369 a je to v pláne legislatívnych úloh
vlády na rok 2017. Pre informáciu už medzirezortné pripomienkovanie predbehlo je tam
množstvo pripomienok, čiže zatiaľ nevieme či akým spôsobom sa to dotkne, prípadne
zákona o mesta Košice. A ak dovolíte jedno odporúčanie. Spomínali ste, že komisia bola
2-krát neuznášania schopná. Je na vás poslancoch ako v rokovacom poriadku upravíte
uznášaniaschopnosť komisie. Zo skúsenosti na mestskej časti Sever, poslanci, vzhľadom
na to, že keď sa pripravuje komisia, pracujú na tom úradníci, pripraví sa rokovanie a príde
o jedného menej a neprerokuje sa, tak to je horšie vec ako znížiť kvórum
uznášaniaschopnosti komisie, ak sa dohodnete v rokovacom poriadku. Tuším, že na Severe
máme pri troch prítomných členoch komisie - komisia uznášania schopná. Tzn. že, môžu
sa prerokovať témy; tých ktorých to zaujíma sú prítomní, samozrejme to odporúčanie
komisie má takú váhu; každý vie o tom, že boli prítomní toľkí alebo toľkí. Ale hovorím, je
to na vás. Je to stále o tom, že či chceme využiť, alebo akým spôsobom. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán kontrolór. V rámci bodu Rôzne s
faktickou pán poslanec Kočiš. Nech sa páči.
p. Kočiš: Ďakujem. Ja k predrečníkovi. Ja len toľko, že áno má pravdu, bolo by to
riešenie. A je tu ešte ďalšia vec, že ak 3x po sebe niekto nepríde, tak asi nemá záujem o
prácu a treba prehodnotiť účasť, alebo niekoho iného potom osloviť. Len toľko som chcel.
Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem s faktickou pani poslankyňa Budišová.
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p. Budišová: Zvažujem ako budeme ďalej v tejto komisii, ktorá je dosť vážna a má
vážne úlohy pred sebou alebo rokovania - tak zvážime niektoré možnosti, aby bola, účel
naplnený jej. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Dámy a páni v rámci bodu rôzne by
som vás chcel informovať, že pripravujeme voľby prísediacich Okresného súdu Košice II,
ktorých bude voliť na decembrovom zastupiteľstve - teda budete voliť z kandidátov z
radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode Okresného súdu Košice II.
V prípade, že poznáte vhodných kandidátov na funkciu prísediaceho, dovoľujem si vás
požiadať o poskytnutie tejto informácie, ak je to možné do 30. septembra tohto roka.
Predpoklady pre výkon funkcie prísediaceho sú určené v zákone 385 z roku 2000 Zb.
zákonov o sudcoch a prísediacich takto: za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý po a) v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov; po b) je spôsobilý na právne úkony a
zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho; po c) je bezúhonný a jeho morálne
vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať; po d) má trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky; a po e) súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.
Hej? Čiže ak, chcel by som vás požiadať, poprosiť, ak máte takýchto spoluobčanov, ktorí
si myslíte, že by mohli takúto činnosť vykonávať, budem veľmi rád ak takéto informácie
od vás obdržíme na personálnom oddelení alebo u nás, na sekretariáte. Ďalej mi dovoľte na
záver ešte v bode Rôzne zablahoželať k dnešnému peknému sviatku, keďže je Mária,
všetkým našim Máriám, mimo iného pani Mária Badlíková, naša poslankyňa, ale je ich tu
asi viac a súčasne si dovoľujem zablahoželať aj vo vašom mene nášmu poslancovi pánovi
Emilovi Velesovi, ktorý sa včera doložil, síce nie jubilea, ale veľmi pekného veku. On už
má také okrúhle číslo prvé aj druhé pri tom svojom veku. Tak Emil, aj tebe veľa zdravia,
veľa šťastia. Dámy a páni, pokiaľ v rámci bodu rôzne už nechce nikto vystúpiť uzatváram
bod Rôzne.
Bod 19. Záver
p. Jakubov, starosta MČ: A sme na konci nášho rokovania. Na záver, by som vás
ešte chcel pozvať, dostali ste pozvánky na naše koncerty, ktorý, maratón koncertov,
štyroch, ktorý začína zajtra, každú stredu teda o 18-tej tuná v pyramíde; preto už je to tak
trošku čiastočne pred-upravené na zajtrajší koncert. Viete dobre, že prvé dva ročníky sa
stretli s veľmi dobrým ohlasom. Mali sme stále rôzne žánre, aj tohto roku bude niečo
podobné. Predpokladám, že program ste všetky dostali, všetci dostali. Teda budem veľmi
rád, ak prijmete toto pozvanie a zúčastníte sa tohto pekného podujatia. Dámy a páni
ďakujem vám za trpezlivosť a aktívnu účasť. Želám vám pekný večer a všetko dobré.
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Overili:
Ing. Slavomír Baník

dňa: 22.09.2017

PaedDr. Jozef Bojčík, MPH

dňa: 22.09.2017

Ing. Ján Jakubov
starosta

V Košiciach: 22.9.2017
Vyhotovil: A.S. Partner/PhDr. Kovalčinová
Prednostka MÚ: Ing. Hildebrand
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