Zápisnica
z XIX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Západ, konaného
dňa 12.12. 2017 v zasadacej miestnosti miestneho zastupiteľstva na 2. 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 poprosím vás
zaprezentujte sa. Ctení hostia, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dámy a páni
otváram XIX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Západ, ktoré bolo
zvolané v súlade s § 15 odsek 2 písm. a) zákona č. 401 z roku 90 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 kandidátov
na prísediacich Okresného súdu Košice II. Ďalej by som chcel privítať, aj keď momentálne sa
vzdialil, pána inžiniera Šolca veliteľa Mestskej polície Stanica - Západ. Z celkového počtu 13
poslancov je prítomných 11. Zo zasadnutia sa vopred písomne ospravedlnili pán poslanec
Liba. Konštatujem, že naše dnešné zasadnutie je schopné prijímať uznesenia.
Bod 2. Schválenie programu rokovania
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, ďalším bodom nášho programu je
schválenie programu rokovania. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci návrh
programu dnešného rokovania ste dostali v pozvánke. Chcel by som sa opýtať, či chce niekto
z prítomných poslankýň alebo poslancov navrhnutý program rokovania miestneho
zastupiteľstva doplniť? Ja ako predkladateľ bodu číslo 15 sťahujem tento bod z rokovania z
dôvodu, že včera bol stiahnutý bod rokovania na mestskom zastupiteľstve „Zmeny a
doplnky územného plánu mesta Košice“ a vzhľadom na to, že bod číslo 15 je priamo
naviazaný na zmenu územného plánu, tak sťahujem ho z rokovania. A pokiaľ bude tento
bod na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva schválený, tak isto sa ním budeme
zaoberať na najbližšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Ak nemá nikto nič voči
navrhovanému programu, dávam hlasovať. Kto je za, aby sa naše rokovanie riadilo týmto
programom. Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržalo sa 0.
p. Jakubov, starosta MČ: Konštatujem, program rokovania dnešného miestneho
zastupiteľstva bol jednomyseľne schválený.
Bod 3. Schválenie návrhovej a volebnej komisie
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k bodu číslo 3. Schválenie
návrhovej a volebnej komisie. Prosím o návrhy na členov návrhovej komisie najprv. Nech sa
páči, pani poslankyňa Adamčíková.
p. Adamčíková: Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, kolegyne, kolegovia,
dovoľte mi, aby som do návrhovej komisie navrhla kolegyne a kolegu: pani Budišovú, pani
Zemkovú a pána Buchera.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Sú iné návrhy? Pokiaľ nie, dávam
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hlasovať, kto je za takéto zloženie návrhovej komisie? Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržalo sa 0.
p. Jakubov, starosta MČ: Konštatujem, návrhová komisia bola jednomyseľne
schválená a bude pracovať v zložení, v abecednom poradí: pani Budišová, pán poslanec
Bucher a pani poslankyňa Zemková. Dámy a páni, do vašej pozornosti dávam ustanovenie
rokovacieho poriadku, ktoré hovorí o tom, že návrhy na uznesenie sú predkladané návrhovej
komisii písomne a musia byť formulované jednoznačne tak, aby nepripúšťali rôzny výklad.
Na dnešnom zasadnutí sa bude konať voľba prísediacich Okresného súdu Košice II, preto
prosím o návrhy za členov volebnej komisie. Nech sa páči pán poslanec Sitkár.
p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Dobrý deň prajem. Kolegovia, kolegyne, vážení
hostia, takže do volebnej komisie navrhujeme: pani Adamčíková, pán Kočiš a pán
Rychnavský. To je všetko. Ďakujem pekne.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Sú nejaké ďalšie návrhy za členov
volebnej komisie? Ak nie, dávam hlasovať kto je za, aby volebná komisia pracovala v tomto
zložení? Nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0.
p. Jakubov, starosta MČ: Konštatujem, volebná komisia v zložení: pani
poslankyňa Adamčíková, pán poslanec Kočiš, pán poslanec Rychnavský bola jednomyseľne
schválená.
Bod 4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni pristúpime k ďalšiemu bodu Určenie
overovateľov zápisnice a zapisovateľky. Za overovateľov zápisnice a uznesení určujem pánov
poslancov Vargu a pána poslanca Velesa. Za zapisovateľku z dnešného rokovania určujem
pani Kovalčinovú.
Bod 5. Voľba prísediacich Okresného súdu Košice II na volebné obdobie 2018 - 2021
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k bodu číslo 5: Voľba prísediacich
Okresného súdu Košice II na volebné obdobie rokov 2018 - 2021. Dovoľte mi, aby predtým
som ešte privítal pána veliteľa Stanice Košice - Západ, pána Šolca. Dámy a páni, v tomto
mesiaci uplynie štvorročné funkčné obdobie prísediacim Okresného súdu Košice II. Podľa
zákona č. 385 z roku 2000 Zb. o sudcoch a prísediacich, v znení neskorších predpisov,
prísediacich volí obecné zastupiteľstvo v obvode príslušného súdu z kandidátov z radov
občanov, ktorí majú trvalý pobyt, alebo pracujú v obvode súdu. Ku kandidátom navrhnutým
na voľbu si obecné zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie predsedu príslušného súdu. Kandidáti
na prísediacich spĺňajú zákonom ustanovené podmienky a predseda Okresného súdu Košice
II písomne oznámil, že súhlasí so zvolením prísediacich spomedzi uvedených kandidátov.
V zmysle odporúčania členom miestnej rady boli kandidáti na túto funkciu pozvaní na
dnešné miestne zastupiteľstvo. Svoju neúčasť vopred ospravedlnili dvaja kandidáti a to pán
Jozef Csurko, ktorý je toho času na plánovanom kúpeľnom pobyte a pani doktorka Adriena
Oršoľová, ktorá dnes popoludní vykonáva funkciu prísediacej na Okresnom súde Košice II.
Prítomní kandidáti sa nám v abecednom poradí postupne predstavia a to tak, že uvedú svoje
meno, priezvisko, či funkciu prísediaceho už v minulosti vykonával/vykonávala, dosiahnuté
vzdelanie a súčasné povolanie. Po predstavení kandidáta bude priestor na otázky poslancov.
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Prosím prvú kandidátku, pani Mgr. Belobradovú o krátke predstavenie sa. Nech sa páči.
p. Belobradová, kandidátka na prísediacu OS: Prajem vám pekný deň. Volám sa
Ľudmila Belobradová. Mám vysokoškolské vzdelanie. Som absolventka Prírodovedeckej
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Prísediacu som zatiaľ nevykonávala, pretože moje
pracovné vyťaženie mi to neumožnilo. 18 rokov som pôsobila ako stredoškolská učiteľka, 4
roky na Odbore školstva Krajského úradu v Košiciach, a od roku 2000, vznikom Štátnej
školskej inšpekcie, som 16 rokov pracovala ako školská inšpektorka. Takže toľko. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Poprosím ďalšiu dámu.
p. Bočkorášová, kandidátka na prísediacu súdu: Dobrý deň. Volám sa Vlasta
Bočkorášová. Funkciu prísediaceho som vykonávala v predošlom období na Okresnom súde
Košice II. A mám záujem aj v tom ďalšom v období. Povolením som ekonómka. A už dlhšiu
dobu som na dôchodku. Možno 15 rokov. To je asi všetko.
p. Boržíková, kandidátka na prísediacu súdu: Dobrý deň prajem. Volám sa
Kristína Boržíková. Ukončila som Právnickú fakultu univerzity Komenského v Bratislave.
Funkciu prísediacej som doposiaľ nevykonávala. Pracovala som 20 rokov ako vedúca
právneho oddelenia na Stavebnom bytovom družstve II. A som dôchodkyňa, momentálne.
Ďakujem.
p. Brunácka, kandidátka na prísediacu súdu: Dobrý deň. Dovoľte, aby som sa
vám predstavila. Volám sa Mariana Brunácka. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie.
Študovala som na Vysokej škole medzinárodného podnikania, odbor sociálne služby a
poradenstvo. Funkciu prísediaceho som ešte nevykonávala. Momentálne som
nezamestnaná. Predtým som pracovala ako administratívna pracovníčka.
p. Cvelihárová, kandidátka na prísediacu súdu: Dobrý deň. Dovoľte, aby som sa
vám predstavila. Volám sa Daniela Cvelihárová. Mám ukončený 2. stupeň vysokoškolského
vzdelania Technickej univerzity, Strojníckej fakulty, odbor environmentálny manažment a
pracujem vo funkcii vedúcej školského zariadenia pre Základnú školu Starozagorská.
Doplnila som si vzdelanie na Katedre inžinierskej pedagogiky, vykonávam v súčasnosti
prísediaceho na súde.
p. Čegiň, kandidát na prísediaceho súdu: Dobrý deň, páni, dámy. Volám sa Boris
Čegiň. Funkciu, o ktorú sa jedná som zatiaľ nevykonával a mám ukončené vysokoškolské
vzdelanie technického typu. Pracujem v US Steel, posledných 25 rokov, v rôznych
funkciách. Pokiaľ budú ďalšie otázky...
p. Eichler, kandidát na prísediaceho súdu: Dobrý deň prajem. Volám sa Milan
Eichler. Mám 55 rokov. Mám Strednú ekonomickú školu pre telesne postihnutých v
Košiciach. Po škole som chvíľu robil v teplárni košickej, potom v Zdroji, na podnikovom
riaditeľstve, na oddelení kontroly podniku. V 88. som išiel na invalidný dôchodok. No a
potom v 90. roku to bolo buď na pracovný pomer, alebo na honoráre: Košický večer,
Slovenský východ. Pomáhal som rozbiehať Tatrametex televíziu v Prešove, potom Smena,
Národná obroda. Tak isto som rozbiehal Rádio Východ v Prešove. Bol som krajský
spravodajca pre Rádio Twist. Teraz som na invalidnom dôchodku, samozrejme. Ďakujem.
p. Hudáková, kandidátka na prísediacu súdu: Dobrý deň prajem. Volám sa
Zuzana Hudáková. Pracujem na Okresnom úrade Košice, na Odbore výstavby a bytovej
politiky ako vedúca oddelenia štátnej stavebnej správy. Mám ukončené vysokoškolské
vzdelanie, Vysokú školu, teda Právnickú fakultu a prísediacu som už robila v minulom
funkčnom období.
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p. Keresztes, , kandidát na prísediaceho súdu: Dobrý deň prajem. Volám sa vám
František Keresztes. Mám 75 rokov. Toho času invalidný dôchodca. Túto funkciu som ešte
zatiaľ nevykonával. To je všetko. Ďakujem.
p. Kovalčíková, kandidátka na prísediacu súdu: Dobrý deň volám sa Iveta
Kovalčíková. Mám ukončenú Technickú univerzitu v Košiciach, Stavebnú fakultu, odbor
pozemné stavby a postgraduálne štúdium Finančný a personálny manažment a marketing.
Pracovala som ako samostatná projektantka 7 rokov. Potom 5 rokov na Technickej
univerzite v Košiciach ako vedúca Správy posluchárni. Viac ako 20 rokov pracujem ako
účtovníčka a ekonómka, momentálne v malej rodinnej firme. Funkciu prísediaceho na súde
som zatiaľ nevykonávala. Ďakujem.
p. Kučerová, kandidátka na prísediacu súdu: Dobrý deň. Volám sa Ildikó
Kučerová. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie Právnickú fakultu v Košiciach. Funkciu
prísediacej som vykonávala už aj v minulom období. Pracujem na Úrade práce, sociálnych
vecí a rodiny v Košiciach.
p. Kupčiková, kandidátka na prísediacu súdu: Dobrý deň. Volám sa Marta
Kupčiková. Mám stredoškolské vzdelanie. Absolvovala som Univerzitu tretieho veku,
právnické vzdelanie, trojročné. Predtým som pracovala ako účtovníčka, teraz som už na
dôchodku. Funkciu som vykonávala.
p. Maková, kandidátka na prísediacu súdu: Dobrý deň. Volám sa Ľubica
Maková. Funkciu som nevykonávala. Skončila som Univerzitu Mateja Bela v Banskej
Bystrici, vykonávala som funkciu učiteľky školy dve funkčné obdobia.
p. Michna, kandidát na prísediaceho súdu: Dobrý deň. Volám sa Jozef Michna.
Mám ukončené stredné odborné vzdelanie. Funkciu prísediaceho na súde som ešte
nevykonával.
p. Prazňáková, kandidátka na prísediacu súdu: Dobrý deň. Som Katarína
Prazňáková, dôchodkyňa. Predtým som pôsobila v oblasti kultúry krajské osvetové
stredisko, okresné osvetové stredisko a posledných 18 rokov som bola šéfkou Kultúrneho
strediska Nad jazerom. Funkciu prísediacej v podstate som už mala na Mojmírovej, ešte za
starých čias. No a doteraz, pretože som aj s mládežou chodievala na prípady zo súdnych
siení. Takže naďalej, by som rada zostať ešte na ďalšie obdobie. Ďakujem.
p. Pulko, kandidát na prísediaceho súdu: Dobrý deň. Volám sa František Pulko.
Prísediaceho som ešte nevykonával. Mám vysokú školu právnickú v Košiciach s titulom
doktor práv. Pracoval som, dá sa povedať, celý život v USS Steel, ako veliteľ hasičského
útvaru. Neskoršie som pracoval vo firme Falck, zase ako veliteľ hasičského útvaru v
Rumunsku a na Slovensku. Toho času som dôchodca. Ďakujem.
p. Rendeš, kandidát na prísediaceho súdu: Dobrý deň. Volám sa Jozef Rendeš.
Som absolventom Právnickej fakulty Komenského v Bratislave. Som dôchodca,
momentálne. Funkciu prísediaceho som nevykonával. Počas praxe som sa venoval právnej
agende v štátnej správe.
p. Schön, kandidát na prísediaceho súdu: Dobrý deň. Volám sa Daniel Schön.
Funkciu som vykonával od 86-teho do 2006 na Krajskom súde. A teraz som dôchodca.
Ďakujem.
p. Smolková, kandidátka na prísediacu súdu: Dobrý deň. Som Jana Smolková.
Mám vysokoškolské vzdelanie, Právnickú fakultu v Košiciach. 25 rokov som pracovala ako
odborná redaktorka v celoštátnu týždenníku, odbornom. V súčasnosti pôsobím ako
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konateľka v s. r. o. V minulom období som vykonávala funkciu prísediacej. Rada by som v
tom pokračovala.
p. Šellengová, kandidátka na prísediacu súdu: Dobrý deň. Ja som Viera
Šellengová. Mám ukončené stredné odborné vzdelanie. Prísediacu som vykonávala.
Momentálne som na dôchodku. Ďakujem.
p. Tomová, kandidátka na prísediacu súdu: Dobrý deň. Volám sa Macela
Tomová. Mám stredoškolské vzdelanie. Pracovala som na projekcii. Potom som si urobila
rekvalifikačné kurzy ohľadom účtovníctva, jednoduché, podvojné, mzdy, personalistiku,
som robila v rodinnej firme a potom ako živnostníčka. Momentálne som na dôchodku. Som
robila prísediacu na súde u pani doktorky Mihaľákovej. Ďakujem pekne.
p. Toplanská, kandidátka na prísediacu súdu: Dobrý deň. Volám sa Toplanská
Zuzana. Prísediacu na súde som nevykonávala. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie,
ukončenu Filozofickú fakultu a Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika. Súčasne mám ukončenú
Univerzitu Komenského, Pedagogickú fakultu a Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce.
Pracujem ako sestra a vysokoškolský učiteľ na Lekárskej fakulte a Univerzitnej nemocnici
v Košiciach.
p. Tóth, kandidát na prísediaceho súdu: Dobrý deň. Volám sa Vojtech Tóth,
bývalý pracovník Východoslovenských strojárni. Mám ukončené stredné vzdelanie. Okrem
toho som 2 roky študoval na vysokej škole technickej v Bratislave. 43 rokov som odpracoval
vo Východoslovenských strojárňach. Mám, teda myslím, že rodinné zázemie v poriadku. 55
rokov žijem s manželkou, spolu. Diaľkové štúdium som vykonával v rokoch 71 a 82. To je
všetko. Už som prísediaceho vykonával v rokoch ... až do 89 roku. Ďakujem.
p. Vetrák, kandidát na prísediaceho súdu: Dobrý deň prajem. Volám Vladimír
Vetrák. Prísediaceho som zatiaľ nerobil. Mám úplne stredoškolské vzdelanie a som toho
času už na dôchodku a pracoval som na strednom stupni riadenia vo výrobnej firme. Všetko.
Ďakujem.
p. Vizgunov, kandidátka na prísediacu súdu: Pekný deň. Moje meno je Veronika
Vizgunov. Funkciu som nevykonávala. Mám ukončené stredoškolské vzdelanie, mám Školu
úžitkového výtvarníctva, odbor Konzervovanie, reštaurovanie. V súčasnosti vykonávam
vlastne, mojim povolaním je sprostredkovanie finančných vecí, keby ste mali záujem. Čiže,
finančné sprostredkovanie. Páči sa.
p. Winiarska, kandidátka na prísediacu súdu: Dobrý deň. Som Viera Winiarska.
Funkciu sudcu z ľudu vykonávam od roku 82. Posledné 3 volebného obdobia som v trestnom
senáte u doktora Lokšu. Som dôchodkyňa. Pracovala som dlhé roky v reštauráciách, či už
pri výchove učňov, neskôr ako technológ výroby. Posledných 14 rokov pred dôchodkom
som robila vedúcu stravovacej prevádzky vo FNsP v Košiciach.
p. Zábovská, kandidátka na prísediacu súdu: Vážený pán starosta, vážení
poslanci, dovoľte, aby som sa vám predstavila. Volám sa Mária Zábovská. Som na
dôchodku. Bývam na ulici Poľovnícka 6 , v 10 poschodovom obytnom dome, kde
zastupujem vlastníkov bytov na SBD a zároveň vykonávam funkciu predsedu členskej
samosprávy. Tak, ako obytný dom mi nie je ľahostajný, tak aj okolie domu. Mám ukončené
stredoškolské vzdelanie. Pracovala som dlhé roky v cestovnom ruchu a bankovníctve.
Funkciu prísediaceho na súde vykonávam od roku 2004. Pokiaľ by ste chceli. Ďakujem za
pozornosť.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. V súlade s
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rokovacím poriadkom, ak je všeobecný súhlas pani poslankyne a páni poslanci, momentálne
dávam priestor na vaše otázky. Nech sa páči, pani poslankyne a páni poslanci. Pán poslanec
Sitkár.
p. Sitkár: Dobrý deň prajem. Ja si len dovolím predložiť procedurálny návrh. Môj
návrh bude o hlasovaní. To znamená, navrhujem, aby sa voľba prísediacich Okresného súdu
Košice II, na obdobie rokov 2018 - 2021 konala tajným hlasovaním poslancov.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Dámy a páni, máme tu procedurálny
návrh. Dovolím si len pripomenúť, že v zmysle § 12 odsek 8 nášho rokovacieho poriadku,
tajným hlasovaním sa volia kandidáti, ak sa na tom uznesie miestne zastupiteľstvo a to
spravidla pri vymenovaní, voľbe alebo o odvolaní. Takže je to v súlade s naším rokovacím
poriadkom. Keďže pán poslanec Sitkár, pán zástupca predložil procedurálny návrh, prosím,
aby ste o tomto procedurálnom návrhu hlasovali. Nech sa páči, hlasujte. Pardon, nech sa
páči návrhová komisia.
p. Zemková: Čiže návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice
-Západ na základe § 12 ods. 2 a ods. 8 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Košice - Západ schvaľuje voľbu prísediacich Okresného súdu Košice II na
obdobie rokov 2018 - 2021 tajným hlasovaním.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne
prijaté.
p. Jakubov, starosta MČ: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, chcem
sa opýtať, pred tým, ako vyhlásim prestávku, aby sa vedeli kluby a poslanci poradiť o voľbe
týchto kandidátov, či sú z vašej strany na týchto kandidátov nejaké otázky? Nech sa páči,
pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Vážený pán starosta, vážené miestne zastupiteľstvo,
vážené dámy, páni, vážení hostia, vážení kandidáti na prísediacich Okresného súdu II. Ja by
som sa chcel spýtať, že v súlade s rokovacím, respektíve volebným poriadkom, alebo
poriadkom, ako máme voliť, či nastala nejaká zmena? Či trvalé bydlisko všetci majú v tomto
obvode. Potom by som sa chcel spýtať, ale nie prísediacich, ale nás akým systémom budeme
voliť? Budeme oboznámení, áno? Dobre. A potom už len jednu otázku mám, respektíve
konštatáciu, vážim si všetkých, ktorí zobrali seba samého a dali do kandidatúry za
prísediaceho, lebo podľa mňa táto funkcia vôbec nie je jednoduchá, je zodpovedná. Verím
tomu, že každý z kandidátov, ktorý nevykonával túto funkciu, si je vedomý, do čoho ide a s
akou zodpovednosťou a s čím sa bude stretávať, s akým ohodnotením, samozrejme. Takže
držím všetkým prsty vo voľbe, prajem každému, čo najviac hlasov a nech budú zvolení z
týchto kandidátov, tí najlepší. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem, pán poslanec. Nech sa páči, chce ešte niekto
vystúpiť v rozprave s otázkami na kandidátov? Ak nie, uzatváram rozpravu a poprosím,
vzhľadom na to, aby sme sa mohli poradiť, vyhlasujem, ak je všeobecný súhlas, 15 minútovú
prestávku. Stretneme sa o 15:45. Ďakujem.
PRESTÁVKA
p. Jakubov, starosta MČ: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, budeme
pokračovať v dnešnom rokovaní zastupiteľstva. Dúfam, že ste sa poradili o tom ako chcete
dnes rozhodovať? Keďže sme si odsúhlasili tajnú voľbu hlasovania o kandidátoch, voľba
prísediacich bude prebiehať v kancelárii číslo 208, to je tu vedľa, ktorá sa nachádza na tomto
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poschodí tu za nami. Voľbu bude riadiť a usmerňovať volebná komisia, ktorú sme si
schválili. V súlade s ustanovením § 74 ods. 2 písm. a) zákona 757 z roku 2004 o súdoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, určil predseda Okresného súdu Košice II pre obvod
v našej mestskej časti 17 prísediacich. Aký bude spôsobu hlasovania? Na hlasovacom lístku
máte uvedené poradové číslo kandidáta, titul, meno a priezvisko, v abecednom poradí, podľa
priezviska. Poslanec miestneho zastupiteľstva si prevezme hlasovací lístok a na hlasovacom
lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, za ktorého hlasuje. Je možné zakrúžkovať
maximálne 17 kandidátov. Lístok, na ktorom bude viac ako 17 kandidátov je neplatný.
Lístok 17 a menej zakrúžkovaných, nie krížik, je platný. Na zvolenie prísediaceho je
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ak získajú viacerí kandidáti
rovnaký počet platných hlasov a stane sa to, že na mieste číslo 16 alebo 17 budú viac ako
dvaja kandidáti, v tomto prípade kandidáti s rovnakým počtom hlasov budú žrebovaní. Čiže,
počet kandidátov, ktorých sa budú týkať posledné miesta, ja neviem teraz jedno, dve alebo
tri, a šli by napr. štyria na tri miesta, mená kandidátov sa dajú do osudia, alebo do nejakého
priestoru a komisia bude žrebovať. Takže, rozhodne sa žrebom. Ak poslanec neoznačil
zakrúžkovaním ani jedného kandidáta alebo označil zakrúžkovaním viac ako 17 kandidátov,
hlasovací lístok je neplatný. Prosím členov volebnej komisie, aby prišli k predsedníckemu
stolu, zapečatili volebnú schránku, skontrolovali hlasovacie lístky, ktoré sú označené
pečiatkou mestskej časti a prevzali voličský zoznam. Volebná komisia. Áno, pán poslanec,
nech sa ti páči. Pán poslanec Kočiš.
p. Košič: Ja som chcel len povedal, alebo dovolím si povedať, že volebná komisia
medzitým si, po vzájomnej dohode, zvolila predsedu volebnej komisie. A dovolím si
povedať, že to je moja osoba.
p. Jakubov, starosta MČ: Dobre. To by som vás požiadal, samozrejme. Čiže už
nebudem žiadať. Predsedom volebnej komisie teda, dohodla sa volebná komisia, bude pán
poslanec Kočiš. Dobre tomu rozumiem? Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Čiže, vzhľadom na to, že máme zvoleného predsedu
volebnej komisie, konštatujem, že v miestnosti a nech to potvrdí volebná komisia, je
prítomných 12 poslancov. Trinásty pán poslanec sa ospravedlnil. A ešte poprosím pána
predsedu, aby vyhlásil, či sme, či ste uznášaniaschopní a či môžeme pristúpiť k voľbe
prísediacich. Pán predseda.
p. Kočiš: Volebná komisia preverila prítomnosť poslankýň a poslancov miestneho
zastupiteľstva a vyhlasuje, že miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné. Môžeme
pristúpiť k voľbe prísediacich Okresného súdu Košice II.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán predseda. Prosím teraz členov, aby
sa odobrali do volebnej miestnosti, kde bude prebiehať voľba prísediacich. Pripomínam,
miestnosť číslo 208 na tomto poschodí. A poslancov, aby postupne vykonali hlasovanie.
Ďakujem pekne. Do doby ukončenia volieb, samozrejme, prerušujem rokovanie.
VOĽBA
p. Jakubov, starosta MČ: Takže pani poslankyne, páni poslanci, volebná komisia
už je prítomná. Predpokladám, že ukončila akt spočítavania hlasov a ako aj poradie
kandidátov. Takže prosím teraz predsedu volebnej komisie, aby nás oboznámil s výsledkami
hlasovania a aby odovzdal zapečatenú volebnú dokumentáciu zapisovateľke. Ďakujem
pekne. Nech sa páči, pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ako predseda volebnej komisie prečítam zápisnicu z
priebehu volieb. Takže: Zápisnica volebnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
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Košice - Západ o výsledkoch volieb prísediacich Okresného súdu Košice II na obdobie
rokov 2018 - 2021 zo dňa 12. decembra 2017. V súlade s ustanovením § 140 ods. 1 zákona
č. 385 z roku 2000 Zbierky zákonov o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov,
starosta mestskej časti Ing. Ján Jakubov navrhol 29 nižšie uvedených kandidátov na voľbu
prísediacich Okresného súdu Košice II na obdobie roku 2018-2021. Miestne zastupiteľstvo
uznesením rozhodlo, že voľba prísediacich bude vykonaná tajným hlasovaním. Za týmto
účelom zriadilo volebnú komisiu v zložení: Ing. Stanislav Kočiš, JUDr. Margita
Adamčíková, Mgr. Štefan Rychnavský. Volebná komisia si zo svojich radov zvolila
predsedu Ing. Stanislava Kočiša. Po sčítaní výsledkov tajného hlasovania poslancov
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Západ volebná komisia zistila nasledovné
výsledky: Počet prítomných poslancov: 12. Počet vydaných hlasovacích lístkov: 12. Počet
odovzdaných hlasovacích lístkov: 12. Počet neodovzdaných hlasovacích lístkov: 0. Počet
neplatných hlasovacích lístkov: 0. Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov: Mgr. Ľudmila Belobradová 12 platných hlasov, Vlasta Bočkorašová 9 platných
hlasov, JUDr. Kristína Boržíková 1 platný hlas, Bc. Mariana Brunácka 1 platný hlas, Jozef
Csurkó 1 platný hlas, Ing. Daniela Cvelihárová 10 platných hlasov, Ing. Boris Čegiň 12
platných hlasov, Milan Eichler 8 platných hlasov, JUDr. Zuzana Hudáková 12 platných
hlasov, František Keresztes 0 platných hlasov, Ing. Iveta Kovalčíková 12 platných hlasov,
JUDr. Ildikó Kučerová 12 platných hlasov, Marta Kupčiková 9 platných hlasov, Mgr.
Ľubica Maková 0 platných hlasov, Jozef Michna 0 platných hlasov, JUDr. Adriena Oršoľová
9 platných hlasov, Katarína Prazňáková 0 platných hlasov, JUDr. František Pulko 12
platných hlasov, JUDr. Jozef Rendeš 12 platných hlasov, Daniel Schön 10 platných hlasov,
JUDr. Jana Smolková 10 platných hlasov, Viera Šellengová 9 platných hlasov, Marcela
Tomová 0 platných hlasov, JUDr. Mgr. Zuzana Toplanska 8 platných hlasov, Vojtech Tóth
0 platných hlasov, Vladimír Vetrák 4 platných hlasov, Veronika Vizgunová 1 platný hlas,
Viera Winiarska 1 platný hlas, Mária Záborská 11 platných hlasov. Na základe zistených
výsledkov volebná komisia konštatuje, že v súlade s § 140 ods. 1 zákona č. 385 z roku
2000 Zb. zákonov O sudcoch a prísediacich, v znení neskorších predpisov, boli Miestnym
zastupiteľstvom mestskej časti Košice - Západ zvolení tajným hlasovaním za prísediacich
Okresného súdu Košice II na obdobie rokov 2018 až 2021: Mgr. Ľudmila Belobradová,
Vlasta Bočkorášová, Ing. Daniela Cvelihárová, Ing. Boris Čegiň, Milan Eichler, JUDr.
Zuzana Hudáková, Ing. Iveta Kovalčíková, JUDr. Ildikó Kučerová, Marta Kupčiková, JUDr.
Adriena Oršoľová, JUDr. František Pulko, JUDr. Jozef Rendeš, Daniel Schön, JUDr. Jana
Smolková, Viera Šellengová, JUDr. Mgr. Zuzana Toplanská, Mária Zábovská.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán predseda. Teraz poprosím návrhovú
komisiou, aby predniesla návrh, áno? Nech sa páči, pán predseda.
p. Kočiš: Dovolím si navrhnúť ten návrh na uznesenie.
p. Jakubov, starosta MČ: Poprosím návrhovú komisiu. Nech sa páči, pani
poslankyňa Zemková.
p. Zemková: Ďakujem. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ berie
na vedomie výsledky voľby prísediacich Okresného súdu Košice II na obdobie rokov 2018
až 2021 vykonané tajným hlasovaním poslancov, ktorým boli v súlade s ustanovením § 140
ods. 1 zákona č. 385 z roku 2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov
za prísediacich Okresného súdu Košice II na obdobie rokov 2018 - 2021 zvolení: Mgr.
Ľudmila Belobradová, Vlasta Bočkorášová, Ing. Daniela Cvelihárová, Ing. Boris Čegiň,
Milan Eichler, JUDr. Zuzana Hudáková, Ing. Iveta Kovalčíková, JUDr. Ildikó Kučerová,
Marta Kupčiková, JUDr. Adriena Oršoľová, JUDr. František Pulko, JUDr. Jozef Rendeš,
Daniel Schön, JUDr. Jana Smolková, Viera Šellengová, JUDr. Mgr. Zuzana Toplanská,
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Mária Zábovská.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Prosím pani poslankyne a páni poslanci,
hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne
schválené.
p. Jakubov, starosta MČ: Dovoľte mi, aby som v mene svojom aj v mene celého
poslaneckého zboru zvoleným prísediacim zablahoželal, zaželal im veľa úspechov pri plnení
tohto poslania. Ďalej sa mi dovoľte poďakovať volebnej komisii za vykonanú prácu.
Ďakujem veľmi pekne. Vážený kandidáti, alebo zvolení prísediaci, ďakujem vám veľmi
pekne za účasť, želám všetko dobré. Takže prosím hostí, aby sa kľudne usadili. Už máme
trošku viac priestoru, takže už nemusíme byť v stiesnených pomeroch pod našou vizuálnou
tabuľou. Počkáme ešte na vedúcich a budeme pokračovať v rokovaní zastupiteľstva.
Bod 6. Prehľad plnenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti
Kočice - Západ
p. Jakubov, starosta MČ: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dámy a
páni, pristúpime k ďalšiemu bodu rokovania. Bod číslo 6. Prehľad plnenia uznesení prijatých
Miestnym zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ za obdobie od 18. zasadnutia
miestneho zastupiteľstva. Prosím pani prednostku o uvedenie materiálu.
p. Hildebrand, prednostka MÚ MČ: Vyhodnocujeme úlohy uznesení s časťou,
žiada, resp. ukladá, od minulého miestneho zastupiteľstva. Takáto úloha je jedna, kde
miestne zastupiteľstvo žiada starostu miestnej časti po vykonanej zmene rozpočtu
informovať o tom miestne zastupiteľstvo na najbližšom rokovaní. Na tomto zasadnutí
miestneho zastupiteľstva je predložený materiál Informácia o 5. úprave programového
rozpočtu mestskej časti Košice -Západ na rok 2017. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Dámy a páni, otváram rozpravu
k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu. A poprosím
návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.
p. Bucher: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Západ berie na vedomie prehľad plnenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom
mestskej časti Košice - Západ za obdobie od XVIII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, že uznesenie bolo
jednomyseľne schválené.
Bod 7. Informácia starostu mestskej časti o svojej činnosti od XVIII. zasadnutia
miestneho zastupiteľstva
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod č.7
Informácia starostu mestskej časti o svojej činnosti od XVIII. zasadnutia miestneho
zastupiteľstva. Vážený zastupiteľský zbor, dovoľte mi informovať vás o svojej činnosti od
XVIII. zasadnutia, ktoré sa konalo 12. septembra tohto roku. Miestna rada zasadala v tomto
období jedenkrát, a to 21. novembra 2017, aby prerokovala materiály dnešného zasadnutia.
V nadväznosti na §15 ods.2 písmeno f) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení
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neskorších predpisov vás informujem, že som vydal dodatok č. 3 Organizačného poriadku
Miestneho úradu mestskej časti Košice - Západ, ktorý nadobudol účinnosť 1. novembra
2017. Organizačná štruktúra miestneho úradu bola zmenená takto: boli vytvorené 2
pracovné miesta, a to na oddelení kultúry a na organizačno-právnom oddelení, po jednom
mieste. Časť mzdových nákladov na tieto pracovné miesta nám poskytne Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny v rámci projektov na podporu zamestnávania znevýhodnených
uchádzačov a mladých ľudí. Súčasne bolo zrušené miesto opatrovateľky v zariadení
opatrovateľskej služby, ktoré nebolo obsadené. Ďalej zo svojej činnosti v tomto období
uvádzam, absolvoval som niekoľko stretnutí na meste Košice, zasadnutie majetkovej
komisie, finančnej, rokovanie mestského zastupiteľstva, mnoho stretnutí na úrovni
primátora, námestníka atď. Všetky stretnutia, ktoré súviseli s činnosťou, resp. prípravou
rozpočtu na budúci rok a s odúčtovaním našich aktivít, ktoré sme mali možnosť realizovať
z prostriedkov mesta, ktoré nám boli pridelené ako účelové dotácie. Ďalej som absolvoval
zastupiteľstvo samosprávneho kraja, ustanovujúce, a to 4. decembra tohto roku, slávnostné
zhromaždenie predstaviteľov a zástupcov kraja na odovzdávaní ocenení, 26. októbra tohto
roku. Veľa stretnutí som mal v rámci klubov dôchodcov, v rámci združení seniorov pri
kluboch dôchodcov. Ďalej mnohé stretnutia s obyvateľmi mestskej časti a z toho také
najvýznamnejšie boli stretnutia s predsedami petičných výborov, s pánom Chrenkom problém so zámerom výstavby venčoviska na Humenskej ulici a s pani Kačmárovou. Ďalej
som mal niekoľko pracovných ciest. Zúčastnil som sa 14. zasadnutia rady ZMOS, rokovania
a prípravy nového stavebného zákona, konferencií ZMOS, ďalej rady ZMOS, ďalšej rady
ZMOS, ktorá sa konala 15.11. tohto roku, rokovania na Ministerstve pôdohospodárstva,
rozvoja a vidieka SR a na Ministerstve hospodárstva. Účasti na radách ZMOS boli z titulu,
že som sa stal členom pracovnej skupiny na pripomienkovanie a odkomunikovanie nového
stavebného zákona, ktorý pripravuje Ministerstvo dopravy a výstavby a rokovania na
Ministerstve pôdohospodárstva a Ministerstve hospodárstva v súvislosti s pripravovanou,
vyhlásenou výzvou, o ktorej som vás už v minulosti informoval, na zariadenia
opatrovateľskej služby, resp. výzvu, ktorá sa pripravuje na možnosť získania finančných
zdrojov prostredníctvom enviromentálneho fondu. Viete dobre, že v minulosti sme boli na
jednom, aj druhom ministerstve úspešní a samozrejme, tieto finančné prostriedky pomáhajú
k odbremeneniu nášho rozpočtu a samozrejme k zabezpečeniu ďalšieho rozvoja našej
mestskej časti. Zo spoločenských a kultúrnych podujatí v rámci mestskej časti, samozrejme,
ako tradične patrí medzi ne vítanie novorodencov našej mestskej časti, oslavy jubilantov,
množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré usporadúvala buď naša mestská časť
alebo subjekty, ktoré sa nachádzajú v rámci našej mestskej časti. Z takýchto významných
a veľmi zaujímavých stretnutí bolo s pánom farárom Kolárovským, evanjelickým farárom,
a zástupcom riaditeľa školy zriadenej občianskym združením v Afrike na podujatie Africký
večer, čo zabezpečilo Občianske združenie Deti Afriky. Ďalej to bolo slávnostné stretnutie
so zástupcami partnerských škôl v rámci projektu Erazmus, ktorý organizovala Základná
škola sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej ulici. Ďalej to boli stretnutia na úrovni
základných a materských škôl v rámci mestskej časti, ktoré, po väčšine, oslavujú svoje
jubileum 50 rokov založenia týchto inštitúcií atď. Medzi významné patrilo aj otvorenie
vernisáže a výstavy pri príležitosti 60 rokov od založenia folklórneho súboru Čarnica. Dámy
a páni, v rámci odpočtu činnosti za toto obdobie by som vás chcel informovať, že na mestskú
časť boli doručené dve petície. Prvá z petícii bola petícia za zrušenie venčoviska na
Bernolákovej ulici. Táto petícia bola prešetrovaná medzi 13. októbrom a 2. novembrom
tohto roka. Zástupca petičného výboru bola pani Ľubica Vargová. Dňa 12. októbra bola
mestskej časti doručená petícia obyvateľov bytových domov na uliciach Bernolákova 2, 4,
6 a Idanska 4, ktorej predmetom bolo zrušenie venčoviska na Bernolákovej ulici, vrátane
jeho oplotenia, orientovaného na východnú stranu bytových domov Bernolákova 2, 4 a 6,
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z dôvodu vysokej hlučnosti v podobe psieho štekania, čítam, ako je to tu uvedené, hlasových
povelov cvičiteľov a tiež zvýšeného výskytu psích exkrementov a zápachu v tejto lokalite.
Obyvatelia tejto lokality opakovane sa sťažovali na našom úrade a napriek tomu, že boli
vykonané niektoré opatrenia, spísali petíciu, ktorou oslovili 64 bytov v bezprostrednej
blízkosti predmetného venčoviska. Z celkového počtu 64 oslovených bytov bolo 49
podpisov za zrušenie tohto venčoviska. Vzhľadom na túto skutočnosť bola táto petícia
vyhodnotená ako opodstatnená. Na základe tohto sme zdemontovali oplotenie existujúceho
venčoviska, a je tu ďalšia požiadavka občanov, ktorou sa budeme musieť v budúcnosti
zaoberať, a to návrh na vyňatie plochy na Bernolákovej ulici zo zoznamu plôch, na ktorej je
povolený voľný pohyb psa. Je potrebné povedať, že toto oplotenie, ktoré bolo demontované,
sme nevyhodili, ale uložili a v rámci ďalších investičných činností tento materiál bude
riadne použitý v ďalších prácach. Ďalšia petícia bola petícia vo veci nesúhlasu s výstavbou
kynologického parku na Humenskej ulici. Nesúhlas s výstavbou kynologického parku
v komplexe bytových domov Humenská č.14, 16, 31, 33, 35, 37, 39 a 41. Táto petícia bola
prešetrovaná medzi 7. októbrom a 8. novembrom tohto roka. Zástupca petičného výboru bol
pán Chrenko, ktorého už som spomínal. 5. októbra tohto roku bola mestskej časti doručená
petícia obyvateľov, ktorou bol vyjadrený nesúhlas s výstavbou kynologického parku na
Humenskej ulici, tak isto z dôvodu zvýšenej hlučnosti, hlasových povelov cvičiteľov
a zvýšeného výskytu psích exkrementov. Ďalším argumentom bolo to, že v blízkosti tohto,
v budúcnosti pripravovaného kynologického parku, sa nachádza detské ihrisko, s čím
nesúhlasili obyvatelia okolitých domov, aby sa tento kynologický park nachádzal v tesnej
blízkosti detského ihriska. Petíciou bolo oslovených 200 bytov v bezprostrednej blízkosti
plánovaného kynologického parku. Z celkového počtu 200 oslovených bytov je podľa
evidencie obyvateľov platných a relevantných 114 podpisov, tzn. väčšina oslovených
bytových jednotiek s výstavbou kynologického parku na Humenskej ulici nesúhlasí. Takže
tak isto táto petícia bola vyhodnotená ako opodstatnená. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že
v budúcnosti, keď budeme pripravovať takéto akcie, vždy najprv budeme žiadať súhlas
obyvateľov, ktorých sa to bezprostredne dotýka. Tak, ako to realizujeme už pri príprave
parkovacích plôch v rámci našej mestskej časti, budeme musieť, samozrejme, aj takúto
formu realizovania ďalších našich investičných aktivít vždy realizovať len so súhlasom
obyvateľov. Len by som chcel pri tomto bode podotknúť, že samozrejme, v rámci mestskej
časti bol zrealizovaný ďalší, nový, veľký, kynologický park, a to na Luníku I. vedľa nášho
strediska alebo zariadenia Átrium, kde tento priestor je v dostatočnej vzdialenosti od
obytných budov a pokiaľ som zaznamenal, do dnešného dňa nie sú nejaké protesty voči
tomuto priestoru. A samozrejme, ten už od prvého dňa slúži svojim obyvateľom a je
pravidelne navštevovaný. Samozrejme, budeme musieť v budúcnosti dávať veľký pozor,
ako budeme realizovať tieto cvičiská alebo kynologické parky, pretože budeme musieť,
napriek tomu, že veľmi veľa obyvateľov žiada ich zriadenie, budeme musieť brať do úvahy
aj stanovisko tých obyvateľov, ktorí sú proti a ktorí, samozrejme, v rámci svojho bydliska,
žiadajú zachovanie kľudových zón. Toľko k týmto dvom petíciám. Súčasne v rámci tohto
bodu by som vás chcel informovať, ako pravidelne robím, s priebehom pasívnych súdnych
sporov, ktoré vedie naša mestská časť s navrhovateľmi. Máme otvorené 4 súdne spory. Dva
súdne spory sú s bývalou kontrolórkou a je to vo veci konania o neplatnosti ukončenia
pracovného pomeru a ďalší súdny spor s pani bývalou kontrolórkou, konanie o náhradu
mzdy. Musím informovať, že v tomto prvom súdnom spore, kde Okresný súd svojim
rozsudkom určil, že výpoveď zamestnávateľa a zamestnankyne je neplatná, proti tomu
rozsudku z našej strany, ako viete, bolo podané odvolanie na Krajský súd v Košiciach a ten
dňa 2. septembra 2016 rozsudok Okresného súdu o neplatnosti výpovede potvrdil. Dňa 27.
októbra 2016 sme podali dovolanie na Najvyšší súd SR a ten dňa 19. októbra 2017 nám
doručil uznesenie, alebo bolo nám doručené uznesenie Najvyššieho súdu, ktorým bolo naše
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dovolanie zamietnuté. Takže očakávame v tomto prípade ďalšie pokračovanie súdneho
konania a predpokladáme, že opäť naša mestská časť tu bude zaviazaná v budúcnosti k
úhrade finančných prostriedkov pre neoprávnené alebo neplatné skončenie pracovného
pomeru. Chcem povedať, že toto sú právne spory, ktoré sú ešte z predchádzajúceho
volebného obdobia a mrzí ma, že dnes, ako tu sedíme, musíme sa vysporiadať s tým, že v
minulosti padli, možno nie práve najšťastnejšie, rozhodnutia voči zamestnancom tejto
mestskej časti. Čo sa týka toho druhého prípadu s touto istou pani bývalou kontrolórkou,
zatiaľ máme odročené pojednávanie na neurčito a predpokladáme, že najbližšie
pojednávanie bude najskôr v prvej polovici roka 2018. Tretí a štvrtý súdny spor sa týka
konania o náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci, ktorý vedie voči nám bývalý
prednosta úradu a tu rozsudkom Okresného súdu zo dňa 7. septembra 2015 bola mestská
časť Košice - Západ povinná navrhovateľovi zaplatiť sumu 7320,36 Eur a úrok z omeškania
titulom zníženia jeho pracovného úväzku prednostu miestneho úradu uznesením miestneho
zastupiteľstva. Proti tomu rozsudku tak isto bolo podané odvolanie 27. decembra 2016,
pardon odvolanie a v decembri, 27. decembra 2016 sme obdržali rozhodnutie Krajského
súdu v Košiciach, ktorý rozsudok Okresného súdu Košice II potvrdil. Dňa 10. januára 2017
bolo podané dovolanie na Najvyšší súd SR. Na základe upovedomenia o začatí exekúcie
súdneho exekútora bola uhradená čiastka vo výške 7320,36 Eur s príslušným úrokom z
omeškania a trovy exekučného konania. Ak by sme túto čiastku neuhradili, nemali by sme
možnosť v budúcnosti sa zúčastniť žiadneho výberového konania na pridelenie finančných
prostriedkov, pretože by sme nevedeli v dokladovej časti preukázať, že nemáme záväzky
voči štátnym inštitúciám, resp. že proti nám nie je vedené nejaké konanie, kde máme
finančné záväzky. Ďalej je potrebné spomenúť, že pán bývalý prednosta si okrem ušlej mzdy
uplatnil aj ďalšie nároky na náhradu škody a to stratu zo zrušenia životného poistenia a
bankové poplatky a úroky v celkovej výške 8659,12 Eur. Zatiaľ Krajský súd v Košiciach
vec vrátil na Okresný súd na ďalšie konanie. A ďalší nárok, ktorý si uplatnil na nemajetkovú
ujmu vo výške 15000 Eur a zverejnenie ospravedlnenia, aj tento návrh súd vylúčil na
samostatné konanie. Čiže to sú ďalšie dve konania, ktoré nás v budúcnosti čakajú. Na
základe aktuálnej informácie od nášho právneho zástupcu, nebolo doposiaľ rozhodnutie ani
na Najvyššom súde o odvolaní, ani na Okresnom súde Košice II o zvyšnom nároku pána
bývalého prednostu. Štvrté konanie, ktoré je vedené voči nám, tak isto zo strany bývalého
prednostu, je konanie o zaplatení 1257,19 Eur, kde sme dostali žalobu pána bývalého
prednostu, ktorou sa domáha úrokov z omeškania vo výške spomínanej čiastky s doposiaľ
súdom nerozhodnutých uplatnených ďalších nárokov na náhradu škody v celkovej výške
8659,12 Eur. Zároveň sme dostali aj uznesenie súdu o prerušení konania do rozhodnutia o
odvolaní na Najvyššom súde SR. Vážené dámy a páni, túto informáciu vám dávam preto,
pretože bohužiaľ v budúcnosti pravdepodobne dôjde k čiastočnému alebo nejakému plneniu,
vzhľadom na tieto právne spory a chcem poukázať na to, že toto nie je problém súčasného
zastupiteľstva a súčasného vedenia mestskej časti, ale sú to právne spory, ktoré nás
dobiehajú z minulosti. Aj keď nejde o extrémne vysoké finančné čiastky, je potrebné si
uvedomiť, že pri každej takejto platbe, vzhľadom na to, že sme verejnoprávna inštitúcia,
musí zasadnúť škodová komisia, ktorá musí rozhodnúť o tom, kto spôsobil túto čiastku a v
prípade, že ide o osoby, na ktoré je možné preniesť zodpovednosť, mali by sme uplatniť,
škodová komisia by mala uplatniť svojím rozhodnutím finančný postih osôb, ktoré túto
škodu spôsobili. V prípade, že to boli poslanci, bohužiaľ, to som povedal včera na mestskom
zastupiteľstve a poviem aj dnes, bohužiaľ poslanci SR nie sú právne zodpovední za svoje
rozhodnutia, pokiaľ voči nim nie je vedené trestné konanie. Hovorím bohužiaľ, pretože
myslím si, že mnohé rozhodnutia poslaneckých zborov, a to tvrdím na celom Slovensku, by
prebiehali podstatne zodpovednejšie, ak by poslanci mali akú-takú právnu zodpovednosť.
Ale takto nás dobiehajú resty z minulosti a tieto finančné čiastky, aj keď nie sú vysoké,
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vzhľadom na možnosti a finančné možnosti mestskej časti, sú dostatočne brzdiace, aby sme
vedeli určitý finančný objem použiť na rozvoj mestskej časti. To je, dámy a páni, všetko, čo
som chcel v rámci bodu Informácia starostu mestskej časti o svojej činnosti. Dámy a páni,
otváram rozpravu k tomuto bodu. Pani poslankyňa Adamčíková, po nej pani poslankyňa
Zemková.
p. Adamčíková: Ďakujem veľmi pekne pán starosta. Kolegyne, kolegovia, nedá mi,
celý čas počúvam, pán starosta, čo si rozprával. Je chvályhodné to, čo si urobil, najviac ma
ale zaujala posledná časť tvojho príhovoru a to tie nešťastné súdne spory. Je mi to veľmi
nepríjemné sama za seba a myslím si, že aj kolegovia, ktorí tu sedia a boli v tom čase
poslancami, myslím si, že aj im to je nepríjemné toto počúvať. Ja som bola jedna z tých, aj
ty si bol, aj ďalší kolegovia, ktorí sme na toto upozorňovali, hlavne pri pani kontrolórke
Froncovej, že to nebude dobré. Život nám dal za pravdu a ja sa pýtam teraz, som súčasťou
zastupiteľstva, som si plne toho vedomá, že nemáme žiadnu právnu zodpovednosť, ale je tu
niekto iný, kto právnu zodpovednosť má, kto podpisoval dané uznesenia. Neviem, či by
nebolo vhodné alebo dobré sa zamýšľať týmto smerom a vyvodiť dôsledky konania týmto
smerom. Nie smerom voči pracovníkom úradu. Pracovníci úradu s touto spôsobenou
škodou, podľa môjho názoru, na viac ako 90% nemajú nič spoločné. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani poslankyňa
Zemková.
p. Zemková: Ďakujem pekne. Ja by som sa práve chcela opýtať, tiež ma zaujala tá
časť tých súdnych sporov, bohužiaľ, že práve nás to dobieha teraz, že koľko si uplatnila pani
bývalá kontrolórka Froncová, koľko si uplatnila teda pani bývalá kontrolórka a že v rámci
toho, vlastne Krajský súd a vlastne aj Najvyšší súd skonštatoval teda, že jej pracovný pomer
ako trvá alebo nie je mi jasné ten výsledok toho posledného rozhodnutia a či teda ona chcela
nastúpiť alebo ako to s ňou vlastne bolo ukončené, či sa dohodla. Tieto skutočnosti ešte keby
ste nám mohli ozrejmiť. A ďalej, že čo skonštatovala tu škodová komisia, keď zasadala k
tomu prípadu napr. bývalého prednostu, že vlastne aký bol záver hej, keď už nejaká zasadala
alebo aké sa očakáva to konštatovanie, keby ste mohli k tomu nejako.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja len čo som si teraz vypočul tie sumy, tak jedno
parkovisko pekné je v súdnych sporoch a je mi to ozaj nie že ľúto, ale sa celý zježím a zježím
dupľovane kvôli tomu, že som upozorňoval v rozprave pred týmto hlasovaním, že nie je to
v súlade so zákonmi SR. Aj napriek tomu to prebehlo ľavou zadnou a máme výsledok.
Chcem povedať, že prvý prípad ako pán prednosta, to je predminulé zastupiteľstvo a
kontrolórka je minulé zastupiteľstvo. A pýtam sa teraz nahlas, aj so zákonodarcom, že na čo
potom sľubujeme, že budeme dodržiavať zákony SR, keď nie sme nijak hmotne zodpovední.
Čiže to je všetko len o čestnom slove? To tak sme vyspelá spoločnosť? Ale sa pýtam, je to
v poriadku? Nie je to v poriadku. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Bojčík.
p. Bojčík: Ďakujem, pán starosta. Dámy a páni, ja mám trošku inú otázku, z iného
súdku, na začiatku pán starosta si spomenul, že vznikli nové dve pracovné miesta. Akým
kľúčom boli vybraté do týchto pracovných miest, či konkurzom alebo výberom, čiže noví
pracovníci na úrade.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Kým sa prihlási niekto ďalší, aj by som
sa pokúsil reagovať. Áno pani poslankyňa Adamčíková, aj ja som z toho smutný. Pani
poslankyňa Zemková, čo sa týka konania o náhradu mzdy bývalej pani kontrolórky,
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uplatnila si žalobu o náhradu mzdy vo výške 33 722,22 Eur za obdobie od 1. júna 2011 - 31.
decembra 2012 - 33 722,22 Eur. A podaním zo dňa 29. apríla 2015 navrhla zvýšenie náhrady
mzdy na celkovú sumu 86 225,24 Eur. Takže to nie sú malé čiastky, to sú vzhľadom na
rozpočet mestskej časti obrovské finančné čiastky. Škodová komisia ešte nezasadala
vzhľadom na bývalého pána prednostu, teda úhradu a samozrejme nie je problém hocikedy
by ste došli, vieme vás o tom informovať, aj môžete nahliadnuť do spisu, do toho, čo máme,
hej. Čo sa týka pána poslanca Kočiša, pán poslanec súhlasím s tebou, nemôžem iné povedať.
Je to tak, ako je. Neviem sa momentálne ani ja vysomáriť. Mrzí ma, že nás to teraz dobieha,
pretože tieto prostriedky, či už nám alebo ďalšej generácii, budú chýbať v rozpočte. Pán
poslanec Bojčík, samozrejme nech sa páči, pani prednostka bude reagovať.
p. Hildebrand, prednostka MÚ MČ: Obidve pracovné miesta boli obsadené tak,
že aj na kultúre, aj na organizačno-právnom oddelení to boli dobrovoľníci, ktorí dlhodobo
pracovali pre úrad a na základe toho majú pracovný pomer s tým, že sú hradení z Úradu
práce. Spĺňali podmienky projektu.
p. Jakubov, starosta MČ: Stačí takáto odpoveď, hej? Nech sa páči, pán poslanec
Varga.
p. Varga: Ďakujem pekne za slovo. Len pre presnosť a aby sme to nejak trošku
rozlíšili tie veci, ako sú. Keď som pozorne počúval, tak ten spor, ktorý ste referovali, že sme
prehrali vlastne právoplatne a nakoniec aj Najvyšší súd odmietol dovolanie, to bol spor o
neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Tak je?
p. Jakubov, starosta MČ: Je to presne tak, pán poslanec.
p. Varga: Poprosím, rozlišujme zodpovednosť, prípadnú, zastupiteľstva a
hlasovanie poslancov, ktorí hlasovali o odvolaní pani bývalej kontrolórky z funkcie a
následné konanie štatutára, resp. úradu, ktorým ukončil pracovný pomer a zrejme ja
nepoznám detaily toho sporu, ale zrejme nepostupoval v súlade so zákonníkom práce,
možno porušil ponukovú povinnosť, neviem presne o čo ide, ale v žiadnom prípade, teda
odmietam, že ide tu, že tento súdny spor hovorí, tak ako to hodnotíte vy, že povedal, že
zastupiteľstvo konalo v rozpore so zákonom, keď odvolalo pani Froncovú. Tento súdny spor
toto, resp. tieto rozhodnutia súdne toto nepovedali. To len, opravte ma, ak sa mýlim, ale tak
to vnímam ja. Čiže všetky tieto prehnané hodnotenia v zmysle nejakej zodpovednosti
poslancov nie sú na mieste, podľa mojej mienky. Treba sa pozrieť na to konanie štatutára,
resp. úradu, v čom pochybil, ak pochybil, prosím, treba vyvodiť nejakú zodpovednosť, ale
odmietam, že by, pokiaľ ma moje vedomosti neklamú, žiaden súd nepovedal, že uznesenie
zastupiteľstva bolo neplatné. Tak len toľko. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pán poslanec. S faktickou pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ono nemôžeme sa vyviňovať s tým, že my konáme v
poriadku. My musíme si byť vedomí toho, že keď povieme áno alebo nie, tak to naše
kolektívne rozhodnutie má nejaký dôsledok. A skrývať sa za kolektív, že šak ja v dobrej
viere, šak sa nič nestane, nie tak celkom, lebo sme v 21. storočí, kedy funguje internet, kedy
si vieme prekontrolovať podobné spory ako dopadli a vieme sa, aj keď to nie je jednoznačné,
ale môžeme si myslieť, ako to môže dopadnúť. A my sme povinní všetko pre to urobiť, aby
sme sa vyvarovali, resp. aby sme takéto sporné situácie obmedzili. A to je výsledok toho, že
si môžeme robiť čo chceme, čiže môžeme sa k tým sporným priblížiť proste bez žiadnej
zodpovednosti. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec Varga, minimálne v prípade
zníženia úväzku pánovi bývalému prednostovi, kde zastupiteľstvo rozhodlo o znížení
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úväzku, je Mestská časť Košice - Západ a to čo sme uhradili prvú časť, povinná
navrhovateľovi zaplatiť sumu atď. „titulom zníženia jeho pracovného úväzku prednostu
uznesením miestneho zastupiteľstva“. Takže pokiaľ súd vyniesol taký rozsudok, ja len
citujem, že súd vyniesol rozsudok, že „uznesením miestneho zastupiteľstva“. Uznesenie
miestneho zastupiteľstva je vec poslancov. Hej? Tuná už je právoplatný rozsudok aj
vykonaný, aj čiastka uhradená. Čo bude ďalej, neviem a ani si to netrúfam hodnotiť, pán
poslanec. Len som poukázal na to, že zrejme tu došlo k nejakej chybe. Zníženie úväzku bolo
vo volebnom období, keď starostom bol pán Mutafov. Hej? To ďalšie, o čom sa bavíme,
keď už vás to presne zaujíma, pani bývalá kontrolórka, bol potom ďalší starosta, pán Bauer.
Hej? Tam zrejme došlo zo strany úradu, ale nechcem ja to dnes hodnotiť. Toto hodnotia
súdy. Tu nemáme ani právoplatné. V prípade pána bývalého prednostu je a zatiaľ nás to stálo
takmer 8 700 Eur. Tá čiastka bude malá oproti tomu, ak prehráme súdne spory, kde sa
bavíme pomaly aj o 90 000 Eur. Ďakujem pekne. Pán poslanec Kočiš s faktickou na mňa.
p. Kočiš: Ako doplniť by som si ťa dovolil, nebudem menovať, ale stále to bolo za
toho istého človeka, ktorý viedol väčšinový klub. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Dámy a páni, chce v rámci rozpravy
ešte niekto vystúpiť k tomuto bodu? Ak nie, uzatváram rozpravu. Verejnosť môže vystúpiť,
ak si vás, moment pani zlatá, dovolíte? Podľa rokovacieho poriadku musí niekto z poslancov
navrhnúť, aby ste mohli vystúpiť. A pokiaľ tento poslanecký zbor schváli vaše vystúpenie,
môžete vystúpiť. Takže neviem, či niekto z poslancov si chce osvojiť vystúpenie dotyčnej
dámy no, navrhnite niekto. Dobre, pán zástupca, nech sa páči, zober mikrofón, prihlás sa.
p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Takže ja si osvojujem potom, aby pani mohla
vystúpiť.
p. Jakubov, starosta MČ: Dobre, takže je všeobecný súhlas alebo mám dať
hlasovať? Ak je všeobecný súhlas, môžem považovať všeobecný súhlas? Nech sa páči.
Prosím, dajte mikrofón dáme, pretože my to všetko nahrávame a je to v prenose.
obyvateľka MČ: Ďakujem pekne za slovo. Chcem sa poďakovať vedeniu mesta
alebo mestskej časti, áno, opravujem sa, čo sa týka toho odstránenia venčoviska. Ja som
jedna z dotknutých a hovorím za ľudí, áno, lebo som bola aj v petičnom výbore. Ďakujem
vám ešte raz a skutočne to bolo necitlivé. Preto by som vyzvala poslancov, aby v budúcnosti
sa nejako tak dôslednejšie pristupovali k veciam, ktoré budú odsúhlasovať. Ďakujem ešte
raz. Ja som nechcela, alebo my teda sme nechceli nejak veľmi zaťažovať pána starostu a
keďže máme svojich zástupcov za mestské časti, tak by som sa chcela opýtať pána doktora
Vargu, ja som čakala, konkrétne ja, pán doktor, konečne sa s vami poznávam, čakala som 5
týždňov vo februári, marci, potom ste mali mať poslanecký deň, neprišli ste naňho, odvtedy
ste neboli vôbec, takže pýtam sa vás dnes, je to prvýkrát čo ste tu, vítam vás v záujme aj
svojom teda, že vás konečne poznávam, ale moja otázka patrí, že či ste spokojný so svojou
prácou na mestskej časti? A ešte momentík, poďakujem aj pánu magistrovi Kovácsovi, bol
veľmi ústretový k nášmu problému. Ďakujem ešte raz.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne za vystúpenie. Čo sa týka tzv.
venčovísk alebo kynologických parkov, samozrejme, toto je viac vecou úradu, takže budeme
dôslednejšie vyberať jednotlivé lokalita a dúfam, že páni poslanci, pani poslankyne s tým
súhlasia. Neviem, pán poslanec Varga, chcete reagovať? Ďakujem pekne. Dobre, dámy a
páni, čiže uzatváram rozpravu k tomuto bodu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Budišová: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ berie na vedomie
informáciu o činnosti starostu mestskej časti Košice - Západ od XVIII. rokovania miestneho
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zastupiteľstva.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo schválené.
Bod 8. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 12.9.2017-12.12.2017
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod č. 8.
Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 12. septembra 2017 do 12. decembra 2017.
Nech sa páči pán kontrolór o uvedenie materiálu.
p. Filipko, miestny kontrolór: Ďakujem za slovo. Vážený pán starosta, vážené
miestne zastupiteľstvo, vážení hostia. Správu som predložil v písomnej podobe, okrem tu už
uvedeného by som chcel len doplniť, že bola prerokovaná s kontrolovaným subjektom, s
pánom starostom, s pani prednostkou, minulý týždeň v utorok 5. decembra. Okrem toho
sme, ako uvádzam, prerokovali s kompetentnými zamestnancami hlavne možnosť
navrhovaných opatrení na odstránenie nedostatkov. Tým, že dá sa povedať, že nie sú to také
závažné nedostatky, snáď ten dodatok v zmluve nebol uzavretý, ale nedá sa to vrátiť naspäť,
dá sa povedať, že práce boli vykonané, uhradené, nacenené položky boli v zmysle
podpísanej zmluvy, ktorá obsahovala tie jednotkové ceny a čo sa týka objednávky, že nebola
označenie „proforma“, to je interná záležitosť mestskej časti, ako to uvádzam v správe. A
hlavne to vykonanie finančnej kontroly v oblasti naviac prác, je to vyslovene špecifický
problém, s ktorým, dá sa povedať, interné smernice nerátali, alebo nerátajú, neriešia takúto
situáciu. Preto som dal voľnejší čas na splnenie opatrení, tak sme sa dohodli. Ak
zamestnanci, teda mestská časť usúdi, že je treba prijať nejaké zmeny vo vnútorných
normách, smerniciach, aby vznikol na to čas, ak by ich trebalo prípadne niečo schvaľovať
zastupiteľstvom, je možné to riešiť aj príkazom starostu, resp. prednostky úradu, ktorá dá
pokyn, ako bude mestská časť postupovať v takýchto prípadoch. Vieme, že naviac práce je
problém, keď zistí sa nejaký skutkový stav, častokrát je treba postupovať v prácach, ale je
nutné stanoviť istý postup, koľko času môže ubehnúť od zistenia skutkového stavu
a vyčíslenia požadovaného úkonu, resp. konkrétnych položiek. Ak toto sa stihne urobiť do
času ukončenia zákazky a zistí sa, že je potrebné urobiť dodatok zmluvy alebo nie je
potrebné, resp. tieto náležitosti sa môžu vyriešiť v zmluve. Čiže to sú veci na troška dlhšie,
preto sú stanovené termíny takto. Inak som pripravený odpovedať na vaše otázky, ak máte,
v súvislosti s touto kontrolou. Ešte by som doplnil teda, že kontrolu parkovísk som ukončil.
To je tá správa, ktorú som predložil. Vykonám kontrolu trhoviska a v rámci vybraných
výdavkových položiek som sa rozhodol, že sa zameriam na práve na kontrolu výdavkových
položiek, čo sa týkajú trhoviska a teda tých položiek. To spojím túto oblasť. A opatrenia
budem dokončovať. Plnenie opatrení, až začiatkom budúceho roka, kontrolu začínam, ale
bude dokončená. Všetky správy vám, teda výsledky, budem predkladať na najbližšie riadne
zastupiteľstvo. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pán kontrolór. Dámy a páni, otváram rozpravu
k tomuto materiálu. Nech sa páči, pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať rovno, lebo v závere, že bude
nutné navrhnúť a prijať opatrenia, aby sa v budúcnosti zabránilo vzniku nedostatkov. Či boli
prijaté alebo je návrh nejaký alebo či je niečo pripravené, aby sa tie nedostatky, aj keď sú
drobné, ale aby sme ich eliminovali? Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Áno, ďakujem. Samozrejme, správa bola prerokovaná
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na mojej úrovni a úrovni pána kontrolóra a dostali sme časový limit, aby sme prijali tieto
opatrenia. Samozrejme, budú prijaté, a na najbližšom rokovaní zastupiteľstva budete
oboznámení s týmito opatreniami, ktoré boli prijaté. Nech sa páči, v rámci rozpravy, chce
ešte niekto vystúpiť? Ak nie, poprosím návrhovú komisiu.
p. Zemková: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Západ berie na vedomie Správu kontrolóra mestskej časti o výsledkoch kontroly za obdobie
od 12.9.2017 do12.12.2017.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo schválené.
Bod 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra na prvý polrok 2018
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod č. 9.
Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra na prvý polrok 2018. Nech sa páči pán kontrolór.
p. Filipko, miestny kontrolór: Ďakujem za slovo. Plán je predložený písomne.
Vzhľadom na to, že som nedostal od poslancov nejaké vyslovené požiadavky na ďalšie
témy, a kontrola dotácii vyplynula z komunikácie s jedným poslancom, čiže tú som zaradil
na tento polrok. Ak bude nutné, môžeme meniť plán. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Nech sa páči, dámy a páni, otváram rozpravu
k tomuto materiálu. Pán poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Prajem príjemný podvečer. Ja by som chcel len upriamiť pozornosť
na tú druhú stranu, pán kontrolór, návrh plánu. Pán kontrolór, skúste sa pozrieť na roky,
ktoré tam sú udané. Neviem, či by to bolo asi správne? Vypracovanie správy o kontrolnej
činnosti za rok 2018? Za rok 2017, nie? Že? Potom, odborné stanovisko k návrhu
záverečného účtu tiež za rok 2017. A predkladáš, alebo zverejnené to bolo 28. 11. 2016.
Hej? Čiže preklepy, ale roky treba tiež nepreskakovať. Len krátku poznámku k tomu. Ja som
vyvolal predchádzajúcu teda kontrolu financovania a vôbec týchto parkovísk, takže
ďakujem za prevedenú kontrolu. Vidím, že aj zdanlivo všetko, čo je v poriadku, nemusí byť
celkom v poriadku, a tá kontrola aj v priebehu jednotlivých prác, je na mieste, takže
ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Košič chce s faktickou na
pána poslanca Rychnavského. Nech sa páči.
p. Kočiš: Ja len krátko, že Štefan na to, čo si teraz poukázal, že presne si naplnil
myšlienku alebo ľudovú múdrosť, že „mýliť sa je ľudské“. Hej? Čiže, stáva sa.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči, dámy a páni, hlási sa ešte
niekto do rozpravy? Ak nie, uzatváram rozpravu k tomuto bodu a poprosím návrhovú
komisiu.
p. Bucher: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Západ po a) schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti Košice Západ na 1. polrok 2018 podľa predloženého návrhu po b) poveruje kontrolóra vykonávaním
kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne
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schválené.
Bod 10. Informácia o úprave č. 5 Programového rozpočtu mestskej časti Košice –
Západ na rok 2017
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime podľa programu k ďalšiemu
bodu. Bod č. 10. Informácia o úprave č. 5. Programového rozpočtu mestskej časti Košice Západ na rok 2017. O materiáloch, ktoré sú predložené miestnemu zastupiteľstvu rokovala
miestna rada 21.11. tohto roku, ďalej legislatívno-právna a sociálna komisia 29.11., finančná
komisia 30.11. a komisia kultúry, mládeže a športu 4.12., komisia výstavby, životného
prostredia, verejného poriadku a komunálneho rozvoja 5.12. tohto roku. Informáciu o úprave
č. 5 programového rozpočtu sa zaoberali konkrétne miestna rada, legislatívno-právna,
finančná komisia a komisia kultúry, ktoré zhodne odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu
predložený materiál zobrať na vedomie. Dámy a páni, úprava č. 5 rozpočtu sa dotýka najmä
oznámenia mesta Košice o schválení druhej zmeny programového rozpočtu, ktorou boli
schválené účelové prostriedky na opatrovateľskú službu vo výške 2200 Eur, ďalej účelovofinančné prostriedky na rozvojové projekty, to sú kapitálové výdavky vo výške 50 000 Eur.
Toto navýšenie zvýšilo prebytok bežného rozpočtu o 2200 Eur a znížilo schodok
kapitálového rozpočtu o 50 000 Eur, čím sa znížil prevod z rezervného fondu o 52 200 Eur.
Ďalej na základe oznámenia Okresného úradu Košice o výške preddavku v sume 8680 Eur
na zabezpečenie volieb do samosprávnych krajov, ďalej to boli vyúčtovanie dotácie na
kapitálové výdavky týkajúce sa projektu Bezpečná Terasa, rozšírenie kamerového systému
a to znížením kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov o 1134,09 Eur z dôvodu
úspory finančných prostriedkov pri verejnom obstarávaní. Ďalej v podprograme 2.2
Informačný systém miestnej časti, nákup výpočtovej techniky o 588 Eur a presun na
kapitálové výdavky na aktivitu, softvér a licencie v tej istej čiastke 588 Eur. Ďalej to bolo
zabezpečovanie stravovania, navýšenie bežných výdavkov o 2000 Eur na nákup stravných
lístkov pre dôchodcov, čo je kryté navýšením bežných príjmov za stravné dôchodcov o 2000
Eur, čo súvisí samozrejme so zvýšeným počtom klientov, dôchodcov, ktorí majú záujem o
donášku stravy. Takže je to služba, ktorú zabezpečujeme. A posledná vec, čoho sa týkala
úprava, bola verejná zeleň, navýšenie bežných výdavkov v aktivite čistenie, údržba a úpravy
plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov mestskej časti, mobiliár o 4900 Eur
z dôvodu zakúpenia lavičiek a to znížením bežných výdavkov o 4000 Eur v podprograme
parkoviska, v aktivite poškodených častí komunikácií. Ďalej výstavba, rekonštrukcia a
modernizácia ihrísk a venčovísk o 7369 Eur, ktoré boli kryté tak isto znížením bežných
výdavkov v aktivite opravy ihrísk o tú istú čiastku. Dámy a páni, to sú všetky úpravy, ktoré
boli realizované v rámci 5. úpravy rozpočtu na rok 2017. Nech sa páči, otváram rozpravu k
tomuto bodu. Dámy a páni, ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a poprosím
návrhovú komisiu.
p. Budišová: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Západ berie na vedomie informáciu o vykonanej úprave č. 5 Programového rozpočtu
mestskej časti Košice - Západ na rok 2017 starostom mestskej časti Košice - Západ zo dňa
18.10.2017.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne
schválené.

18

Bod 11. Stanovisko kontrolóra mestskej častí k návrhu programového rozpočtu
mestskej časti Košice - Západ na roky 2018-2020
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod č. 11.
Stanovisko kontrolóra mestskej častí k návrhu programového rozpočtu mestskej časti Košice
-Západ na roky 2018-2020. Prosím pána kontrolóra o uvedenie materiálu.
p. Filipko, miestny kontrolór: Ďakujem za slovo. Ďakujem pánovi Rychnavskému,
že číta moje materiály. Dnes doobeda som si ešte raz prešiel všetky, že či nemám preklepy
a tiež som ich nevidel. Stáva sa. Čo sa týka stanoviska k rozpočtu, ako uvádzam, chcel by
som len podotknúť tie takzvané „rizikové oblasti“. Vzhľadom na to, že som nedávno robil
tú kontrolu v sociálnej oblasti, tak som sa pozrel na vývoj tých financií a skutočne, žiaľ,
nezlepšuje sa to celkom, napriek tomu, že boli navýšené príspevky od mesta Košice na túto
oblasť. Toto je téma, s ktorou sa bude treba zaoberať s mestom Košice. Ale tuším, že som
dostal informáciu sprostredkovane, že bolo prijaté uznesenie v mestskom zastupiteľstve o
tom, aby sociálna oblasť bola dofinancovaná zo strany mesta, takže tento problém sa
odstráni. A čo sa týka, vlastne toho preneseného výkonu tej štátnej správy, to je zase vec, na
ktorú všetky obce a mestá doplácajú. Je to jednoducho štátnym systémom rozpočítania tých
financií na úkony nastavené zle, tak ako mnohé ďalšie činnosti, ktoré sú prenesené alebo
zákonom dané pre obce, mestá. Takže toto nepovažujem za také významné riziko, nakoľko
mestská časť, ako uvádzam, má dlhodobo stabilnú finančnú kondíciu a môžem povedať, že
ľavou zadnou zvládne nejakých 20 000 doplatkov. Ale, je to systémová chyba, o ktorej by
sa trebalo možno na úrovni ZMOS-u alebo niektorých kompetentných inštitúcií zaoberať.
Čo sa týka plánovaného čerpania rezervného fondu, ako je to už ostatné roky, je to oblasť
hlavne investícií, ktoré sa nedajú predpokladať a väčšinou to čerpanie je podstatne nižšie
ako je plánované. Čiže moje odporúčanie je uvedené. Odporúčam schváliť, resp. zobrať na
vedomie. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán kontrolór. Dámy a páni, otváram
rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči, pán poslanec Kočiš, po ňom pán poslanec
Rychnavský.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ospravedlňujem sa, že som až jeden bod vydržal
nediskutovať, ale ako predseda finančnej komisie chcem sa opýtať, ako finančná komisia
prejednala a samozrejme odporúčala to schváliť tento programový rozpočet na rok 2018 a s
výhľadom na roky 2019-2020, ale ja som sa práve pýtal na komisii, ideme investovať do
zariadenia opatrovateľskej služby na Laboreckej či by, rekonštrukciu ideme robiť..
p. Jakubov, starosta MČ: Pán poslanec, ešte prerokovávame stanovisko
kontrolóra.
p. Kočiš: Aha, tak sa ospravedlňujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Môžeš aj teraz, ale ešte bude.
p. Kočiš: Ako hovorím, určite sa budem hlásiť potom. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Dobre, ďakujem. Pán poslanec Rychnavský, nech sa
páči.
p. Rychnavský: Ja by som sa len chcel opýtať, že v ktorej z prenesených činností je
taká tá, ako ten deficit taký najvýraznejší? Máme tam asi tri prenesené. Myslím, že matrika
a ešte neviem čo. Čo tak ešte najviac tam zaťažuje navyše, čo nie je kryté? Keby sme, aby
som to..
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p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči pán kontrolór.
p. Filipko, miestny kontrolór: Ďakujem. Mám tu ten papier, kde som si to chystal.
Vo všetkých oblastiach je to podhodnotené. V matrike zhruba o 15000 Eur, v Regobe je to
okolo 8000 Eur, najmenej na RŠVB, tam doplácame asi 3000 Eur. To sú tieto tri.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči, pán poslanec Rychnavský, poprosím ťa,
prihlás sa.
p. Rychnavský: Druhá časť tej otázky, lebo tá bola prvá. Teda my, ako zastrešujeme
celý okres? Nemal by sa potom na tej kvázi akože strate podieľať aj ďalšie obce, ktoré sú v
tomto našom okrese alebo v tom našom tomto? Čiže máme tu KVP a dediny, ktoré sú až po
Šacu.
p. Jakubov, starosta MČ: Áno, pán poslanec, na to zareagujem ja. My každý rok
vyhodnocujeme reálne, či na jednotlivé činnosti, ktoré zabezpečujeme aj pre iné mestské
časti, ako pre našu mestskú časť, doplácame alebo nie. A už som otvoril túto otázku aj na
rade starostov, kde som vyslovil takú nádej alebo takú požiadavku, že pravdepodobne
budeme vyhodnocovať, aký je percentuálny podiel pre obyvateľov našej mestskej časti a
iných mestských častí. Hej? Skutočnosť je. Takto. Tam musí byť dohoda minimálne dvoch.
Môžeme to žiadať. Musím ale povedať, že vzhľadom na veľkosť našej mestskej časti a iných
mestských častí, je vysoký percentuálny podiel týchto činností realizujeme najmä pre našu
mestskú časť. Vysoký percentuálny podiel. Môžeme skúsiť zrealizovať to vyčíslenie, ale sú
to relatívne málo. Niečo áno, ale relatívne málo. Hej? Aj v rámci sociálnej oblasti, hej. Ak
pán poslanec chceš nejaké podrobnejšie vysvetlenie, samozrejme môžem osloviť zástupcov
jednotlivých odborných útvarov. Neviem, chce niekto? Anka? Chcete vy alebo? Dobre, nech
sa páči.
p. Škvarková, MÚ MČ: Ja by som chcela reagovať na tú matriku a Regop, musíme
rátať aj s príjmami. My za matriku máme správne poplatky, ktoré vyberáme a tie sú približne
v hodnote 15000 Eur. A potom máme ešte aj poplatky, ktoré sú schválené zastupiteľstvom
za sobáše mimo úradne určenej doby a pod. Tak ja to dávam do pozornosti, že máme aj
príjmy. A tak isto máme príjmy z REGOB-u. Takže to doplácanie nie je až v takejto výške.
Zo ŠFRB nemáme žiadne príjmy.
p. Jakubov, starosta MČ: Čiže naša snaha je, pán poslanec, proste týmito príjmami
nejako eliminovať tú stratu na tých výdavkoch, ale pravidelne nejaké tie drobné čiastky sme
stratoví. Ale nie sú to také dramatické čísla, ako uvádza pán kontrolór. Dámy a páni, v rámci
rozpravy chce ešte niekto vystúpiť k tomuto bodu, správe kontrolóra? Ak nie, uzatváram
rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Zemková: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Západ berie na vedomie stanovisko kontrolóra mestskej časti k návrhu programového
rozpočtu mestskej časti Košice - Západ na roky 2018 až 2020.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.
Bod 12. Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice - Západ na roky 2018 až
2020
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu programu.
Bod číslo 12: Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice - Západ na roky 2018 až
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2020. Týmto materiálom sa zaoberali miestna rada a všetky komisie. Zhodne odporúčajú
miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál schváliť. Vážené panie poslankyne, vážení
páni poslanci, pri tvorbe rozpočtu na rok 2018 až 20 a najmä pri tvorbe položkového
rozpočtu na rok 2018 sme vychádzali zo skutočnosti roku 2017 a z potrieb zabezpečenia
základných činností našej mestskej časti, a to tak preneseného výkonu štátnej správy, ako aj
našich činností, ako aj tvorbe nášho rozvojového programu v súlade s plánom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Košice - Západ. Čo sa týka tvorby
rozpočtu, alebo skladby rozpočtu, na konci pred prílohami máme rekapituláciu na tento rok,
kde nám vychádza skladba rozpočtu vo výdavkovej časti navrhovaná vo výške
2.348.486 Eur, v príjmovej časti vo výške 1.890.236 Eur. Čiže schodok rozpočtu je reálny
vo výške 458.250 Eur, čo samozrejme, uvažujeme transferom, resp. finančnou operáciou z
rezervného fondu ako príjem nášho rozpočtu. Je potrebné si uvedomiť, že aj rozpočet 2017
uvažoval so schodkom takmer 400.000 Eur, kde vzhľadom na reálne vykonané investície a
činnosti našej mestskej časti očakávaná skutočnosť k 31.12.2017 je len presun z rezervného
fondu vo výške 22.810 Eur. Čiže aj keď to opäť vyzerá relatívne hrozilo, že ten transfer je v
pomerne vysokej čiastke, my musíme ale vychádzať z toho, čo pripravujeme na budúci rok,
čo by sme chceli zrealizovať a samozrejme skutočnosť opäť určite nebude stopercentne
naplnená vzhľadom na rôzne okolnosti a skutočnosti. Dámy a páni, vzhľadom na to, že
rozpočet ste mali v celej skladbe predložený v písomnej forme, otváram rozpravu k tomuto
materiálu. Nech sa páči, pán poslanec Sitkár.
p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo. Tak ako každý rok,
potrebujeme si schváliť aj možné zmeny v rozpočte. Tak si dovolím poslanecký návrh na
uznesenie. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ podľa platných právnych
predpisov za a) poveruje starostu mestskej časti Košice - Západ podľa ustanovení § 11 ods. 4
písm. b) zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a § 14 zákona
č. 583/2004 Zb. zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vykonávať zmeny rozpočtu
do výšky 50 % z rozpočtovaných výdavkov mestskej časti Košice - Západ na rok 2018. A
za b) žiada starostu mestskej časti Košice - Západ po vykonanej zmene rozpočtu informovať
o tom miestne zastupiteľstvo na najbližšom rokovaní. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať, zariadenie opatrovateľskej
služby, čo máme na Laboreckej, je to v našom majetku alebo to máme zverené do užívania?
A keď to máme zverené do užívania, nestálo za to by to nejakým spôsobom od mesta získať?
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec, objekt ako taký a pozemky sú
majetkom mesta Košice a máme to v správe. Samozrejme, pokiaľ by sme išli do nejakej
investičnej činnosti, zvažovali sme aj túto možnosť, prevod tohto majetku na mestskú časť.
Určite sa týmto ešte budeme zaoberať. Podstatná bude čiastka, ktorú budeme musieť za to
uhradiť mestu, či už priamo alebo v nejakom splátkovom kalendári a budeme musieť to
ekonomicky vyhodnotiť. Ak by k tomu došlo, samozrejme predložíme to na rokovanie
zastupiteľstva. Určite to súvisí aj s tým, že stále zvažujeme možnosť prihlásiť sa do výzvy,
ktorá dodnes nebola ešte vyhlásená, na možnosť rozšírenia týchto služieb pre našich
občanov, pre seniorov. Bavili sme sa vtedy o 2x6 miestach ZOS-ky plus ďalších činnostiach.
Výzva bohužiaľ ešte nebola vypísaná, do konca roka už asi nebude. Bude vypísaná budúci
rok a sme pripravení na ňu reagovať a určite aj táto tvoja poznámka je 1 z tých argumentov,
čím by sme sa chceli zaoberať, pretože akonáhle by sme získali za nejakú rozumnú čiastku
toto zariadenie, zvyšuje to hodnotu majetku mestskej časti, zvyšuje to bonitu mestskej časti
pri rôznych obchodných operáciách, transferoch, žiadostiach o finančné príspevky, alebo
jednak zo štátnych zdrojov a to tak isto aj z európskych zdrojov. Ďakujem pekne. Nech sa
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páči pán poslanec Varga, po ňom pán poslanec Sitkár.
p. Varga: Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som sa vyjadriť k tej časti rozpočtu,
ktorá sa týka opráv a investícií do komunikácie, konkrétne mi ide o chodníky. Na úvod
chcem povedať, že som žiadal od mesta informácie o pláne súvislých, resp. opráv a údržby
chodníkov v našej mestskej časti. Dostal som celkom vtipnú odpoveď. Poslali mi namiesto
plán údržby, takže beriem to tak, že asi nemajú žiadny konkrétny plán takýchto opráv a zase
to zostáva na pleciach mestskej časti sa s týmto vysporiadať. Opakovane som zástanca toho,
aby mestská časť toto prevzala riadne do správy. Zatiaľ nie sme tam, ale v štatúte predsa len
došlo k zmene. Je tam upravená časť kompetencií mestských častí a bola pripustená možnosť
v podstate investovať aj do majetku, ktorý nemá priamo originálnu kompetenciu v tej oblasti,
čo je aj prípad tých komunikácií, čiže to je taký širší úvod. Tým vlastne chcem poukázať na
to, že iste sa zhodneme na tom, že tá potreba tých opráv je oveľa väčšia, ako je ten
naplánovaný stav, 30.000 sa plánuje na bežnú nejakú údržbu a 60.000 na súvislejšie asi
opravy v kapitálových výdavkoch. Takže ja by som chcel predniesť vlastne pozmeňujúci
návrh, aby sme v časti kapitálových výdavkov navýšili túto sumu, poviem veľkú sumu, ale
berte to prosím tak, že samozrejme v realite pán starosta má tú kompetenciu to potom
nejakým spôsobom upraviť, čiže ja navrhujem o 200.000. V rezervnom fonde máme na to
dostatok peňazí ešte a toto navýšenie kryť vlastne finančnou operáciou z rezervného fondu.
Písomný návrh odovzdám návrhovej komisii.
p. Jakubov, starosta MČ: Rozumiem pán poslanec, ako opravu a údržbu
jestvujúcich, peších komunikácii? Jestvujúcich chodníkov?
p. Varga: Áno, áno, ako kapitálový výdavok. No, ako mám tuná fotodokumentáciu,
ale myslím, že o tom sa nemusíme baviť.
p. Jakubov, starosta MČ: Pán poslanec, ja súhlasím. Čo sa týka chodníkov v našej
mestskej časti, my by sme potrebovali nie sto tisíce, ale možno milióny, alebo mesto. Je to
základná úloha mesta. Ja, keď mesto bude mať, lebo má schválený rozpočet, určite skúsime
zohnať nejaký muster, podľa čoho chce mesto realizovať v našej mestskej časti, lebo to
naozaj na opravu a údržbu týchto chodníkov a samozrejme som za to, aby sme využili všetky
aj naše finančné možnosti, len neviem, či je to v rámci určitých, v ich rozpočte možné, a to
by som požiadal potom buď pani prednostku alebo pani Škvarková, aby reagovala. Toto je
prvá požiadavka, alebo návrh, na ktorý budeme reagovať. Pán zástupca nech sa páči, po ňom
pán poslanec Bucher.
p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Ja len som chcel práve Anku vyzvať, či je to
možné na bežné výdavky z rezervného fondu?
p. Škvarková, MÚ MČ: Môžem odpovedať?
p. Jakubov, starosta MČ: Budeme reagovať naraz. Môže byť viacero otázok.
Poznačte si to, dámy, poprosím.
p. Škvrková, MÚ MČ: Ak by sa jednalo.
p. Jakubov, starosta MČ: Moment, Anička, chvíľočku, ja udeľujem slovo. Nech
sa páči pán poslanec Bucher.
p. Bucher: ...členských príspevkov na strane 10, aktivita 2.16. - teda sú tu rozpísané
5.500 Eur na jednotlivé členské príspevky k združeniam ako je ZMOS, Asociácia
komunálnych ekonómov. Prakticky či mestská časť využíva to členstvo nejak na všetkých
úrovniach? Tu mám nejaké Regionálne združenie mesta Košice, či je to prínosom pre našu
mestskú časť byť tam? Resp. či je členstvo bezplatné alebo nejaký poplatok, lebo sú tam
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rôzne sumy. A možno potom ešte ozrejmiť občanom a obyvateľom v aktivite 4.22 Výstavba
nových parkovísk, teda krátkou vetou dôvod prieťahov v administratívnom procese pri
jednotlivých plánovaných parkoviskách, ktoré sa presunuli na rok 2018. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pán poslanec. Nech sa páči ešte pán poslanec
Kočiš a potom budeme odpovedať na prvé kolo.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja by som chcel zareagovať na ten návrh 200.000 a
rezervný fond. Ja si nemyslím, že je rozumné rozpúšťať silou-mocou rezervný fond len kvôli
tomu, že sa blížia voľby. Kvôli čomu? Uvažujme ako sedliaci. Rezervný fond, jeho hlavná
suma, bola nadobudnutá z kapitálových výdavkov, čiže z výstavby, verejného osvetlenia, z
realizácie verejného vodovodu, kanalizácie a následne odovzdaním do správy jednotlivých
správcov. Oni to zobrali do svojho portfólia a za toto zaplatili mestskej časti. A my tie
peniaze, keď by sme to robili na svojom, minimálne by sme mali za to kúpiť nejakú
nehnuteľnosť. Hovorím, ako človek, nie ako mestská časť, minimálne by som uvažoval za
to kúpiť nejakú nehnuteľnosť. Proste, aby som to neprejedol. Čiže ja by som to nedával do
bežných výdavkov. Ja odporúčam, áno je pravda, že v tejto mestskej časti je veľa chodníkov,
ktoré by potrebovali opravu, ale teraz si povedzme, originálnou kompetenciou tejto mestskej
časti nie je spravovať chodníky. A my sme povinní aj nejakú hodnotu, nejaký majetok
odovzdať nasledovníkom, resp. niečo vybudovať, nie len zbežne sprevádzkovať. Alebo dám
ešte iný príklad. Ak my tieto kapitálové, alebo by sme to dali na kapitálové výdavky napr.
na parkoviska výstavbu, dobre, išlo by to z kapitálových výdavkov, ale potom tým, že to
nebudeme spravovať aj takto odovzdáme za jedno euro mestu. Čiže opäť sa zbavíme tých
peňazí, nejakej sumy. Čo keď nám tie peniaze možno budú chýbať na nákup nejakej
nehnuteľnosti, trebárs zariadenia opatrovateľskej služby, ktoré by bolo možno
zmysluplnejšie z pohľadu hodnoty tejto mestskej časti. Alebo dávam ešte iný návrh. Áno, je
pravda, ale skúsme potom pri prvej úprave zmene úpravy rozpočtu uvažovať, ak nám zvýšia,
resp. nepoužijeme peniaze, ktoré sme plánovali na nejakú výstavbu, použiť na trebárs na tú
opravu chodníkov. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Takže teraz poprosím, pani prednostka,
budeš reagovať na pána poslanca Vargu?
p. Hildebrand, prednostka MÚ MČ: Ja len chcem upozorniť, že opravy chodníkov
nie sú kapitálové výdavky a teda nemôžeme ich používať z rezervného fondu. Čiže sú to
bežné výdavky. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Dobre, teraz pán poslanec Bucher tu mal niekoľko. Čo
sa týka účasti v inštitúciách, kde sme členmi, sme členmi Regionálneho združenia v rámci
mesta Košice a súčasne Združenia miest a obcí Slovenska. My sme tú činnosť obnovili a
samozrejme je tam určitý poplatok, ale nemyslím si, že sú to činnosti „zmyslu-ne-plné“,
takto by som povedal. Ako člen regionálneho združenia, alebo my ako člen regionálneho
združenia pravidelne sa stretávame, sú tam, alebo členmi sú hlavne malé mestské časti a aj
niektoré veľké mestské časti a samozrejme, opäť sa tam rozoberajú problémy a hľadajú
spoločné riešenia v rámci mesta Košice, jednotlivých mestských častí a ľudovo povedané,
vyvíja sa určitý tlak na mesto Košice, vzhľadom pri riešení tých problémov, ktoré sa
dotýkajú všetkých mestských častí. Napr. otvorením Štatútu vzhľadom na prevod investícií
za jedno euro, vzhľadom na kompetencie realizovať niektoré činnosti. Dnes sme sa bavili o
chodníkoch, pán poslanec Varga to povedal, ktoré v minulosti nemohli realizovať malé
mestské časti a podobné. Nie je tam vysoká čiastka, ale určite to má význam, lebo takmer
každý mesiac pravidelne sa stretávame. Čo sa týka ZMOS-u, ja som zástancom toho, aby
sme boli. ZMOS je silná inštitúcia, ktorý je najvážnejším partnerom vlády a sú tam spoločné
problémy, ktoré riešime. Teraz napr. ja som v minulosti už uviedol problém nového
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stavebného zákona, problém rôznych legislatívnych otázok, ktoré sa výsostne dotýkajú
miest a obcí, kde ZMOS dáva, môžem povedať, veľmi tvrdé stanoviská, a ak nie sú
akceptované, mnohé profesionálne inštitúcie vo forme komôr a podobných, tak spravidla
ZMOS je vždy akceptovaný. Pretože ak zástupcovia takmer 3000 miest a obcí na Slovensku
sa ozvú, tak spravidla ich príslušný rezort aj príslušná vláda rešpektuje. Momentálne z dielne
Ministerstva dopravy a výstavby očakávame návrh nového stavebného zákona, ktorý bol
pred mesiacom a pol odprezentovaný na Rade ZMOS-u, kde som bol a ktorý zožal takú
kritiku, že v tej podobe, ako bude predložený, neprejde, lebo ho ZMOS zablokuje. A je tak
nevýhodný, ten návrh prvotný pre obce a mestá, že proste si nikto zo starostov a primátorov
nevie predstaviť, že by takýto zákon bol uvedený do praxe. Okrem iného sa pripravuje
rozdelenie stravného zákona na tzv. územný plán a stavebný poriadok, teda mali by to byť
dva zákony, čo by rešpektovali obce, mestá. Ale jedna z myšlienok je absolútne vrátenie
inštitútu stavebných úradov pod štátnu moc v takej polohe, ktorá nepokryje celé Slovensko.
Aj keď dnes horko-ťažko vybudované stavebné úrady, najmä v strediskových obciach,
možno ešte nie sú profesionálne na takej úrovni aká je žiadaná, tak akonáhle to všetko by sa
centralizovalo pod moc štátu, s tým v podstate ZMOS nesúhlasí. A napr. aj toto je činnosť
v ZMOS-e, kde vďaka tomu, že som pôsobil a pôsobím v tom, v čom pôsobím, som v úzkej
skupine, ktorá komunikuje pripomienky voči tomuto novému stavebnému zákonu. Takže,
ono, samozrejme tá účasť a všetko niečo stojí, nejaký poplatok tam je, ale vieme sa aktívne
podieľať aj na tvorbe zákonov, to som vypichol jeden zákon a mnohé ďalšie. A akonáhle by
ZMOS nemal svoju silu a nemal svoju činnosť takúto, tak veľmi ťažko by sa mnohé
legislatívne procesy, ktoré vychádzajú z úrovne vlády alebo úrovne Národnej rady, ťažko
by sa pribrzdili. A poviem to veľmi otvorene, ZMOS je široko spektrálny, čo sa týka
politického obsadenia, odľava, prava, zhora, zdola, to je jedno ako, NEKA, atď. Vždy tie
závery sú prijímané, ktoré sú nejaké zmysluplné, na rozdiel trebárs od možno našich
ústavných orgánov, hej, kde spravidla vždy silné slovo má koalícia, slabšie slovo opozícia.
Tak tam je v určitom smere ten ZMOS takouto protiváhou. Takže ja osobne, to je moje môj
názor a moje presvedčenie, má to význam byť v takýchto inštitúciách, ktoré spolu tvoria
nejaké vážne stanoviská a vážnu protiváhu možno tej štátnej moci. Resp. sú jednou z
vážnych komunikátorov. Každý berie ZMOS, verejnú správu, ako niečoho nedefinované. Je
treba povedať, že ZMOS je najväčší zamestnávateľ na Slovensku. My nie sme, nepatríme
ani tak do skupiny odborárov, ako si niekto myslí, ako zamestnávateľov. Pretože najväčší
zamestnávateľ na Slovensku je ZMOS. Sú to obce a mestá. Takže asi toľko na vysvetlenie.
Neviem, či boli zodpovedané všetky. Ešte si chcel niečo pán poslanec k parkoviskám. Chceš,
pán zástupca? Pardon, tu, hej? Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Varga.
p. Varga: Ďakujem. Ja len stručne, že na tú odpoveď pani prednostky by som chcel,
že, ale v tom rozpočte Programe 4 je v časti aj kapitálový výdavok 60.000, ktorý sa volá
Rekonštrukcie chodníkov. Takže je to v určitej miere slovičkárenie, že či proste, keď pôjde
o súvislú opravu celého, kde sa vymení aj podložie, v podstate ide o kapitálový výdavok,
pretože robíme nový chodník, ako keby celý. A určite nájdeme mnohé také chodníky, kde
je potrebné urobiť takúto súvislú celostnú opravu a môžeme to považovať za kapitálový
výdavok. To by sme sa asi zhodli na tom. Aj v minulosti sme takto urobili, v minulom
volebnom období, a mnohí z vás, ktorí tu teraz sedia, za to hlasovali. Tak skúsme nájsť v
tomto zhodu. A druhá otázka je to, čo hovorí pán poslanec Kočiš. No, ja takú, najprv by som
povedal, všeobecnú, že keď predsa, ako keby sme to dávali niekomu cudziemu, tak mesto,
mestská časť, to ostane tu v mestskej časti ten majetok, do ktorého zainvestujeme a budú
naši občania po tom chodiť. Ale, súhlasím, treba otvoriť debatu, a to môže byť tá forma
financovania, že ak my postavíme a investujeme do kapitálového výdavku a ten chodník by
sme mali v rámci správy preniesť na mesto, tak kde je povedané, že to má byť za euro? Tak
nech nám to mesto dofinancuje. A toto využije sa na tú formu financovania, že nám zaplatí
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celú tú sumu za to.
p. Jakubov, starosta MČ: Dobre. Ďakujem. Pán poslanec, ja budem na to reagovať.
Po prvé: navrhoval by som, vôbec sa nebránime tomu, aby sme išli do tých chodníkov. Ja
som vždy ponúkol poslaneckému zboru, pripravme si čo chceme riešiť v rámci našich,
trebárs, volebných obvodov a takto. Pán poslanec Rychnavský to vie, neraz sme
komunikovali. Pripravme si, dajme na papier, pozrieme si, prejdú si to zamestnanci úradu,
vždy sa vieme k tomu vrátiť, čo je potrebné naviac. Uvidíme, čo nám vypadne, kde pridáme.
Budeme hľadať formu, vôbec sa tomu nebránim. Len teraz dať uznesenie 200.000 hore-dole.
Pán poslanec, neviem to urobiť takto, lebo pokiaľ bude nevyrovnaný rozpočet, ja dostanem
stanovisko, že ho nemám podpísať, zvolám vás o 2 týždne kvôli tomu, že možno prijmeme
nie najšťastnejšie uznesenie. Takže, zvážme to. Je december. Vieme schváliť. Rozpočet nie
je dogma. Vždy sa dá preschváliť, nielen mnou, aj vami. Beriem pán poslanec. Pripravme si
každý, čo by sme chceli, v rámci svojho trebárs volebného obvodu, ak to môžem takto,
nebránim sa tomu. Čo sa týka tomu odpredaju nami zrealizovanej investície, pán poslanec,
vôbec sa tomu nebránim. Len musia byť dvaja, ten, kto ponúka na predaj a ten, kto je ochotný
zaplatiť. Čiže ja nemám problém. Urobme niečo za 30.000 a chceme to odovzdať mestu za
30.000. Mesto nám môže povedať, že to neberie a my nemáme v kompetencii správu toho
majetku, alebo máme problém, budeme ho musieť spravovať, len nemáme na to vytvorené
podmienky. Mestské časti bohužiaľ nemajú. Stále silnie názor rady starostov a mnohých
starostov. Po prvé prehodnotiť kompetencie mestských častí a po druhé prehodnotiť aj
financovanie mestských častí. A verte mi, pán poslanec, je to veľmi živé. A minimálne každá
druhá rada starostov sa tým zaoberá. A určite sa tým budeme zaoberať a tým, že som zatiaľ
predsedom rady starostov, do konca volebného obdobia, ak sa nič neudeje, chceme pripraviť
na nové volebné obdobie, lebo to sa nedá, proste nejaký nový návrh. Možno presunu
kompetencie aj financovania, ktorý by mohol platiť snáď od nového volebného obdobia. A
verte mi, že pracuje sa na tom. Bolo veľa sedení. A teraz to poviem aj tzv. malých mestských
častí, aj tzv. veľkých mestských častí, lebo sú tam rozdielne kompetencie. Takže je to živá
vec a pravidelne sa ňou zaoberáme, pretože cítime potrebu, možno uvoľnenia určitých
možných činností pre mestské časti a potrebu aj dofinancovania, nielen uvoľnenia.
Jednoduché je zobrať kompetencie, ku kompetenciám potrebujeme aj finančné prostriedky.
Takže asi takto. Pán poslanec Sitkár, nech sa páči. Pardon, pardon, s faktickou pán poslanec
Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem. Ja len na pána Vargu som chcel zareagovať, že moje vystúpenie
netreba brať, že som proti. Ale musím na druhej strane ako poslanec tejto mestskej časti
chrániť aj finančne túto mestskú časť. Proste, aby sme nejak hodnotovo, lebo iste aj vy sa
radšej kamarátite s tým, kto má, proste nejak vyzerá, zdá sa, že má peniažky, ako s tým, čo
mu treba neustále pomáhať, proste je tým pádom aj slabý, zraniteľnejší a menej toho
dokážeme potom. Ale svojim vystúpením som nechcel, alebo druhú vec poviem, áno, máte
pravdu, ak je ohrozená bezpečnosť, alebo je niečo také, kde by mohlo k niečomu takému
dochádzať, áno, sme povinní aj toto dať do poriadku. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Nech sa páči pán poslanec
Sitkár, pán zástupca.
p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Ja chcem ešte dodať, že na poslaneckom návrhu
som mal napísané, že samozrejme, ten môj návrh platí v prípade, že sa schváli rozpočet. K
tým chodníkom, pán Varga. Návrh mesta mal nejaké chodníky, ktorý my sme aj obdržali.
My máme za náš úrad tak isto kompletne harmonogram na opravy chodníkov tých, ktoré
žiadajú občania. Všetky chodníky, ktoré požiadali, menovite, dokonca mám tam mená, v
ktorom mesiaci atď. Aj teraz sme urobili 14 takýchto chodníkov, kde boli nahlásené žiadosti
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občanov, takže sa zaoberáme tými. Neobdržal som doteraz váš nejaký. Viete, treba mi ho
dať, lebo my naozaj chodíme vonku, reálne máme nafotené, aby sme videli. Ak máte, treba
mi to poslať. Pošlite, zaradíme to do harmonogramu. Tie chodníky, ktoré ste hovoril o
rekonštrukcii, to sú úplne nové chodníky. Tam ešte nie sú chodníky, takže tam tá položka,
ktorú ste hovoril, budú úplne nové chodníky. Rekonštrukcie máme pripravené. Tak isto
mesto, v podstate, ste hovoril, že vám neposlali zoznam, ja som mal nejaké 3 alebo 4
chodníky. Jeden bol úplná súvislá obnova na Hronskej, kde až od Popradskej v podstate až
dole ku SNP urobili široký cyklochodník. To, že budeme pokračovať, naozaj máme veľký
zoznam. Poprosím, ak máte, dajte mi ho. Potrebujem to mať, aby my sme si to vedeli s
pracovníčkou, ktorá to má na starosti, to prejsť. Takže budú zaradené tak isto do
harmonogramu. A ja za seba neodporúčam momentálne schváliť tých 200.000, pretože nás
čaká veľká investícia Grot. My naozaj tam nemáme reálne chodníky, nemáme reálne cesty.
Treba sa s tým začať vysporiadavať ďalej. Niečo už máme, niečo nie. Myslím si, že tam
bude ešte dosť veľká investícia. Ďakujem veľmi pekne.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pán zástupca. S faktickou. Pán poslanec Varga.
p. Varga: Pán zástupca, to je nedorozumenie. Ja očakávam, že úrad má veľmi dobre
zmapované všetky tie lokality, všetky, aj prioritizáciu. Čiže tu vôbec nejde o to, že ja vám
chcem podsunúť, že ten chodník opravte, tamten chodník opravte. Ja nepochybujem, že vy
to veľmi dobre viete, ktoré treba opraviť. Čiže ja len som za to, aby teraz rokujeme
o rozpočte, dali nejaké smerné čísla, a v tých ja som za to, aby sme to smerné číslo na
chodníky navýšili, lebo máme proste dostatok zdrojov v rezervnom fonde. A beriem aj tú
pripomienku, že to sa môže zmeniť v čase, keď nebudú pripravené projekty, nebude to
možné realizovať, však pán starosta má kompetenciu, vie to zmeniť. Ja len chcem, aby sme
vyslali občanom signál, že sme za to. To je všetko. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Ja ešte tú kompetenciu nemám. Záleží od
vášho hlasovania, ale samozrejme, žiaden problém. Pán poslanec, samozrejme to, čo máme
v nejakom pláne na 3 roky, ako by sme mali realizovať postupnú opravu chodníkov nie je
problém zaslať, aby ste sa na to pozreli a odsúhlasili to v prípade potreby. Ďakujem pekne.
Dámy a páni, v rámci diskusie, resp. rozpravy pani poslankyňa Adamčíková.
p. Adamčíková: Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, vážené kolegyne, kolegovia,
keďže si musíme vypočuť aj hlas ľudu, ako mi bolo pred chvíľkou povedané, bola som
požiadaná o to, aby som si osvojila návrh na vystúpenie občana, ktorý je tu prítomný. Tak
si to osvojujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Myslíš pána Karaffu? Ďakujem. Je všeobecný súhlas,
aby vystúpil pán Karafa? Nech sa páči pán Karaffa.
p. Karaffa, obyvateľ MČ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené dámy
poslankyne, vážení páni poslanci, ja som počúval pozorne túto rozpravu k rozpočtu. A ja,
myslím si, že asi ste zaznamenali, ja som sa obrátil, teraz konkrétne na úrad hovorím, obrátil
som sa asi pred dvoma alebo tromi mesiacmi na mesto Košice vo veci opravy jedného
chodníka, keďže som si zistil, že je vo vlastníctve mesta. Dostal som list, ktorým mi
oznámili, že moju žiadosť alebo podnet poslali na mestskú časť, pretože mestská časť je
správcom. Ide o chodník, ktorý je križovatka Toryská, myslím tuná, hneď oproti, ako je
taký parčík, križovatka Toryská a Trieda SNP. Ten chodník sa prepadáva. A vzhľadom na
to, že blízko sú zastávky, chodia ľudia aj z kostola, ja si myslím, že by bolo dobré ho riešiť.
Už je ten stav dlhodobý a od miestnych občanov mám aj takú informáciu, že aj bol opravený,
ale zrejme sa to nejak nepodarilo a ten terén sa znovu prepadol. V podstate, ja viem, hej,
teraz bude ten predvolebný rok a potom je možné, že bude kritika, resp. niekto vám tu bude
26

vyhadzovať na oči, že ste teraz schváli viacej, lebo idú voľby, ale skutočne uvedomujem si
aj ten rozmer toho problému, že mesto Košice je vlastníkom, v mnohých prípadoch je
správcom a mestské časti len suplujú, ale skutočne je dôležité túto vec riešiť, pretože tí ľudia
denne chodia po tých chodníkoch, denne využívajú, povedzme tie plochy kvôli parkovaniu.
Je aj nedostatok parkovacích miest a je potrebné na to myslieť, z takého koncepčného
hľadiska, hľadať na to peniaze a možno vytvoriť nejaký fond. Čo sa týka riešenia tejto
problematiky z takého by som povedal možno právneho hľadiska, z hľadiska organizačného,
tak, prepáčte pán starosta, ale neberiem taký argument, že rokujeme roky a za 20 rokov sa
to v rámci rady starostov nijako nepohlo. To je taká výčitka od občana, že viete, to nejde
povedať, že teda „my sme rokovali“. Ale už by bolo dobré aj za to jedno volebné obdobie
prísť s nejakým konkrétnym návrhom. Myslím, jeden, dva, traja ste tu mestskí poslanci, tak
neviem, tak neberte to nejako v zlom, ale proste nejaký konkrétny návrh, ako to riešiť.
Pretože na Terase je 40 000 obyvateľov a ja si myslím, že tak veľká samospráva si zaslúži,
aby si veci skutočne spravovala sama. Ďakujem pekne.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Pán Karaffa, ak myslíte ten chodník,
ktorý ide od tejto križovatky smerom na Luník V, šikmo, vieme o tom. Určite je to zaradené,
takže áno, súhlas. Po druhé, ja som predsedom rady starostov aj starostom len v tomto
volebnom období. Od začiatku komunikujeme a riešime, len či beriete, či neberiete, neviem,
starostov je 22, názorov je 23. To je prvá vec. Po druhé: starostovia môžu len niečo
odporúčať a riešiť bude musieť zastupiteľstvo mesta. Či bude súhlasiť s presunom
kompetencií, alebo nie. Onoho času boli ponúknuté kompetencie, dávno, dávno,
jednotlivým mestským častiam. Jediná mestská časť, ktorá zobrala spravovanie zelene, aj
peších komunikácií bolo KVP. Opýtajte sa pána starostu Halenára, ako to realizuje. Pretože
má kompetencie, nejaký finančný objem, ktorý mu absolútne nestačí a každý rok chodí na
mesto Košice za riaditeľom a žiada od 500 tisíc viac, aby mohol realizovať úpravu
chodníkov, ktoré má on v správe. Takže preto hovorím, my potrebujeme nielen
kompetencie. My potrebujeme aj niečo k tomu, pretože finančne to musíme zabezpečovať.
Je tu veľmi veľa názorov. To len tak pre všeobecnú informáciu, ako sú riešené mestské časti
v Bratislave a ako v Košiciach, pretože je to, slovenské mestá len tieto dve slovenské mestá
majú kompetencie. A aj tam je to rôzne. Nie je jednoznačný názor, že je to dobre tým, že
Bratislava má viac kompetencií. Nie každá mestská časť má dostatok finančných
prostriedkov, ale to my asi tu nevyriešime. My sa bijeme za to na Rade starostov a prenášame
to aj do mesta, aby sa riešili do budúcna tieto kompetencie. Viete dobre, pán Karaffa, že v
minulosti silnel tlak verejnosti na zníženie počtu mestských častí. A keďže sa zaoberáte
trošku politikou, tak to sledujete ako aktivista a viete dobre, ako to niekoľkí starostovia,
nechcem ich menovať, zablokovali v meste Košice. Takže kým nebude normálny konsenzus
alebo normálna zmena zákona o Košiciach, niektoré veci sa dajú zablokovať a môžeme my,
ako mestská časť, s niečím súhlasiť, keď iná to blokne, to len tak pre informáciu. Takže, či
s tým súhlasíte, alebo nie, sa to rieši 20 rokov. A ja som tu tretí rok, takže, bohužiaľ. Dámy
a páni, nech sa páči v rámci rozpravy pán, s faktickou pán poslanec Kočiš a potom pán
poslanec Rychnavský.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja som sa chcel spýtať pána Karaffu, či je to ten
chodník, ale ste odpovedali áno. Ja potvrdzujem, že je prelámaný. A chcel som len povedať,
že keď by bol a je iste všímavý, ja si myslím, že ten chodník je prelámaný možno aj od áut
Správy mestskej zelene, a ak by mal taký poznatok atď. Dobre, prekopávky, sadlo to. Dobre.
A k tým návrhom na, alebo takto, s tým riešením, je to veľmi zložitá vec. A keďže sme traja,
môžeme, ako mestskí poslanci momentálne za túto mestskú časť minimálne, ako ste boli
spomínali, môžeme mať tri na to názory. Čiže, to sme len traja. Teraz si zoberte 22
mestských častí krát, krát, krát. Čiže, iste máte pravdu, mal by to byť nejaký návrh. Len je
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to tak zložitá vec. Ja sa nevyhováram, samozrejme. Môj názor je jednoznačný, ak táto
mestská časť nebude mať peniaze priamo z rozpočtu, nie že dávané, ale priamo z
kompetencií vychádzajúce, je táto mestská časť zbytočná. A vôbec ja si zas nemyslím, že
cestou je centralizácia mestskej moci. Tento stav vznikol tým, centralizácia, prepáčte už asi,
len nedá mi, lebo občan sa pýtal a vyzýval, táto centralizácia vznikla plnením dlhovej služby.
Vtedy sa centralizovali peniaze, vtedy sa nám zobrala daň, všetka, čo sme mali a išla do
mesta. Odvtedy tento stav trvá a vyhovuje to jedine magistrátu. Máte pravdu, dobre, že
búšite do toho. Treba do toho búšiť. Máme aj my tú povinnosť to zmeniť. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec Rychnavský, nech sa páči.
p. Rychnavský: Ja by som chcel upozorniť a upriamiť pozornosť na jednu vážnu
situáciu a to je všeobecné porušovanie zákazu veľkých, či už nákladných áut, ale aj iných
áut, ktoré majú voľný prístup na chodníky. Mestská polícia, alebo Správa mestských
komunikácií veľmi ľahko dávajú rôzne výnimky k nejakým objektov, ktoré zmenili
predchádzajúcu funkciu, a na pešie chodníky, ktoré nie sú na to prispôsobené, pustili ťažkú
nákladnú dopravu, alebo čulý automobilový ruch. Takže tieto chodníky, ktoré vykazujú už
povrchovo, keďže boli z liateho asfaltu, popraskanie. A to popraskanie sa ešte zhoršuje
vplyvom zimnej údržby po použití mnohých mechanizmov. Takže ten asfalt je vlastne už vy
zametávaný. Len to, aby sme zakázali vstup áut na tieto chodníky, lebo týmto spôsobom sa
poškodzujú ešte viacej ako len bežným chodením a samozrejme opravou tých prekopávok.
Takže, potom je neustále tá oprava a oprava za opravou a vyvoláva to ďalšie, ďalšie finančné
náklady. To je všetko.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. S faktickou pán zástupca, pán poslanec
Sitkár.
p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Ja som v podstate myslel, že sa budeme baviť o
nákladných autách nad 5 metrov, ktoré už tento týždeň nám oznámili, že začínajú, budú
osadzovať už značky. Začne sa Luník I., Luník II.
p. Jakubov, starosta MČ: To neprezrádzaj pán zástupca.
p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Poviem v podstate ešte k tej zeleni, keď sme sa
bavili. My sme sa veľakrát bavili, že možno by to bolo fajn, možno by sme to vedeli
vysúťažiť ľahšie, nás čo skôr ťaží je to, že nemáme pasportizáciu zelene. To nie sú len
trávniky, tie metre štvorcové, ale to sú kríky a stromy. My si musíme uvedomiť, veľakrát
sme tu už rozoberali na komisii, nechcem dlhšie hovoriť, jednoducho počty stromov a hlavne
tých inváznych drevín, viete, jednoducho, ak náhodou príde niečo, že v tom roku potrebujete
zrezať, ja neviem, 100 stromov, lebo nejakú organizáciu napadne, zničí nám to celý
rozpočet. Takže treba si zobrať súvislosti. Išli by sme do toho, len nevieme vôbec, koľko
máme drevín, kríkov, stromov, metrov štvorcových a k tomu adekvátne finančné
prostriedky. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán zástupca. Dámy a páni, k rozpočtu
sú ešte nejaké otázky? Ak nie, uzatváram rozpravu a poprosím o návrh na uznesenie. Chcem
len upozorniť, že uznesenie, ktoré navrhol pán poslanec Varga nám rozbíja rozpočet v roku
19 a 20. Čiže, ak ho schválime, do 14 dní som povinný po nepodpísaní uznesenia vás zvolať
znovu. Ďakujem. Pán poslanec, je to tak.
p. Bucher: Môže, návrhová komisia čítať? Takže návrh na zmenu pána poslanca
Vargu k bodu číslo 12. MZ schvaľuje pozmeňujúci návrh k predloženému návrhu
programového rozpočtu mestskej časti Košice - Západ na rok 2018 v Programe 4,
Podprograme 4.1, Aktivite 04.5.1, na položke 717 zvýšením kapitálových výdavkov na
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rekonštrukciu chodníkov a parterov na území mestskej časti Košice - Západ o 200.000 Eur
s použitím prostriedkov z rezervného fondu.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 2, proti 4, zdržali sa 6.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči, prosím ďalej návrhovú komisiu.
p. Bucher: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstve mestskej časti Košice Západ podľa § 14 ods. 3 písm. d) zákona č. 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice v platnom
znení po A) schvaľuje Programový rozpočet mestskej časti Košice - Západ na rok 2018
v eurách. Bežný rozpočet: príjmy 1.850.226 Eur, výdavky 1.837.505 Eur, rozdiel - prebytok
+12.721 Eur. Kapitálový rozpočet: príjmy 40.010 Eur, výdavky 510.981 Eur, rozdiel schodok -470 971 Eur. Finančné operácie: príjmy 458.250 Eur, výdavky 0, rozdiel prebytok +458.250 Eur. Celkom: príjmy 2.348.486, výdavky 2.348.486. Po B) berie na
vedomie Programový rozpočet mestskej časti Košice - Západ na roky 2019 až 2020 v eurách:
Bežný rozpočet: príjmy rok 2019 1.920.000 Eur, rok 2020: 1.950.000 Eur, výdavky
1.894.067 Eur. Rok 2020 1.908.587 Eur, rozdiel - prebytok rok 2019 +25.933 Eur a rok
2020 +41.423 Eur. Kapitálový rozpočet: príjmy rok 2019 40.010 Eur, rok 2020 40.010 Eur,
výdavky rok 2019 156.000 Eur, rok 2020 156.000 Eur, rozdiel – schodok: rok 2019
-115.990 Eur, rok 2020 -115.990 Eur. Finančné operácie: príjmy: rok 2019 90.057 Eur, rok
2020 74.567 Eur, výdavky: rok 2019 0, rok 2020 0, rozdiel - prebytok rok 2019 + 90.057
Eur, rok 2020 +74.567 Eur. Celkom: príjmy rok 2019 2.050.067 Eur a rok 2020 príjmy
2.064.577 Eur. Výdavky: rok 2019 2.050.067 Eur a rok 2020 2.064.577 Eur. Súčasťou
tohto uznesenia je tabuľková časť programového rozpočtu mestskej časti Košice - Západ na
rok 2018 (príloha číslo 1) a tabuľková časť Programového rozpočtu mestskej časti Košice Západ na roky 2019 až 2020 (príloha číslo 2).
p. Jakubov, starosta MČ: Anička, bolo niečo zle prečítané v návrhu uznesenia?
p. Buchera: Tak pardon, celkom príjmy: 2018 2.348 486. Aj výdavky? Výdavky
2.348.486.
p. Jakubov, starosta MČ: Pán poslanec, rozprava bola ukončená. Chceli ste niečo
k uzneseniu? Nie, nie, moment, nezapínajte pána poslanca. Nech povie, čo chce. My sme v
štádiu hlasovania, preto sa pýtam, pán poslanec, ale, pán poslanec, rozprava bola ukončená.
Návrhová komisia prečítala uznesenie. Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 10, proti 1, zdržali sa 1. Konštatujem, uznesenie bolo schválené.
Nech sa páči, ďalšie uznesenie, návrhová komisia.
p. Bucher: Poslanecký návrh na uznesenie od pána Sitkára k bodu číslo 12. Miestne
zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ podľa § 14 ods. 3 písm. d) zákona Slovenskej
národnej rady číslo 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice v platnom znení po a) poveruje
starostu mestskej časti Košice - Západ podľa ustanovení § 11 ods. 4 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a § 14 zákona č. 583 z roku 2004 Zb.
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vykonávať zmeny rozpočtu do výšky 50 % z
rozpočtovaných výdavkov mestskej časti Košice - Západ na rok 2018. Po b) žiada starostu
mestskej časti Košice - Západ po vykonanej zmene rozpočtu informovať o tom miestne
zastupiteľstvo na najbližšom rokovaní.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 9, proti 0, zdržali sa 3. Ďakujem pekne za vyslovenie dôvery.
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Bod 13. Žiadosti o poskytnutie dotácie na 1. 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 číslo 13
Žiadosti o poskytnutie dotácie na 1. polrok 2018 podľa VZN mestskej časti Košice-Západ o
poskytovaní dotácií. Týmto materiálom sa zaoberali: miestna rada, legislatívno-právna
komisia, finančná komisia a komisia kultúry. Všetky zhodne odporúčajú miestnemu
zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať. Dámy a páni, nech sa páči. Pán poslanec,
pán zástupca, pán poslanec Sitkár, prosím o uvedenie materiálu.
p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo. Zvolal som pracovné
stretnutie poslancov, kde vlastne sme riešili tieto dotácie. Kto sa zúčastnil bol, kto sa
nezúčastnil nebol. Máte to predložené na stoloch. Takže budem dávať svoj poslanecký 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 za a) schvaľuje poskytnutie dotácií podľa predloženého návrhu na účely
podľa predložených žiadostí. Pre: Základná škola svätého Cyrila a Metoda, Bernoláková 18,
Košice na predložený účel vo výške 350 Eur. Rodičovské združenie pri Materskej škole
Kežmarská 46, Košice, na predložený účel 350 Eur. K1 team Terasa, Moldavská 11, Košice
na predložený účel 250 Eur. Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Hlavná 48, Košice
na predložený účel 300 Eur. Občianske združenie seniorov pri Mestskej časti Košice-Západ,
Trieda SNP 39, Košice na predložený účel 1.000 Eur. Občianske združenie seniorov pri
Mestskej časti Košice-Západ Trieda SNP 39 na predložený účel 400 Eur. Občianske
združenie kresťanských seniorov pri Mestskej časti Košice-Západ, Trieda SNP 39, Košice
na predložený účel 1.000 Eur. Občianske združenie Jeseň života, Trieda SNP 24, Košice, na
predložený účel 600 Eur. Materská škola Zuzkin park 2, Košice na predložený účel 350 Eur.
Rodičovské združenie pri Materskej škole Hronská 7, Košice na predložený účel 350 Eur.
Rodičovské združenie pri Materskej škole Ipeľská 10, Košice na predložený účel 350 Eur.
Základná škola Slobody 1, Košice na predložený účel 350 Eur. Základná škola Trebišovská
10, Košice, na predložený účel 350 Eur. Za 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: Nech sa páči, otváram rozpravu k predloženému
materiálu. Hlási sa niekto do rozpravy? Ak nie, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú
komisiu
p. Budišová: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti KošiceZápad v zmysle všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Západ o
poskytovaní dotácií mestskou časťou Košice-Západ po a) schvaľuje poskytnutie dotácií podľa
predloženého návrhu na účely podľa predložených žiadostí pre: Základná škola Cyrila
a Metoda, Bernoláková 18, Košice, na účel: „Babka, dedko čítaj s nami“ - organizovanie
medzigeneračných popoludní v spolupráci s Klubom seniorov pri mestskej časti KošiceZápad v novovytvorenom relaxačnom čitateľskom kútiku na škole, vo výške 350 Eur.
Rodičovské združenie pri Materskej škole Kežmarská 46, Košice, na účel: Športová
olympiáda pre 11 materských škôl z mestskej časti Košice-Západ, vo výške 350 Eur. Pre K1
Team Terasa, Moldavská 11, Košice, účel: Podpora mládežníckej športovej činnosti klubu
(propagačné materiály, ochranné pomôcky na výkon športovej aktivity) na zabezpečenie
účasti na športových podujatiach v kickboxe, vo výške 250 Eur. Pre verejná knižnica Jána
Bocatia v Košiciach, Hlavná 48, na účel: podpora projektu Silver wind 2018 - vzdelávací
cyklus zameraný na aktívne starnutie v oblasti životného prostredia, záhradníctva a
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konverzácie v anglickom jazyku, realizovaný v priestoroch pobočky knižnice na Triede SNP
48A, vo výške 300 Eur. Pre Občianske združenie seniorov pri mestskej časti Košice-Západ,
Trieda SNP 39, Košice, na účel: Podpora činnosti občianskeho združenia prostredníctvom
finančnej podpory kultúrno-spoločenských, liečebných a výchovno-vzdelávacích aktivít a
podujatí zameraných na seniorov Mestskej časti Košice-Západ v 1. polroku 2018, vo výške
1.000 Eur. Pre Občianske združenie seniorov pre pri mestskej časti Košice-Západ, Trieda SNP
39, Košice, na účel: Podpora činnosti spevokolu Rozmarín, ktorý pôsobí pri Občianskom
združení seniorov prostredníctvom finančnej podpory kultúrno-spoločenských aktivít a
podujatí zameraných na seniorov mestskej časti Košice-Západ pri príležitosti 10. výročia
vzniku spevokolu Rozmarín - nákup nových a obnova starých kostýmov, vo výške 400 Eur.
Pre Občianske združenie kresťanských seniorov pri mestskej časti Košice-Západ, Trieda SNP
39, Košice, pre účely: Podpora činnosti občianskeho združenia prostredníctvom finančnej
podpory kultúrno-spoločenským, liečebných a výchovno-vzdelávacích aktivít a podujatí
zameraných na seniorov v Mestskej časti Košice-Západ v 1. polroku 2018, vo výške
1.000 Eur. Pre Občianske združenie Jeseň života, Trieda SNP 24, Košice, na účel: Príspevok
na jednodňové liečebné pobyty v Maďarsku, v Poľsku a vo Vysokých Tatrách pre členov z
mestskej časti Košice-Západ, vo výške 600 Eur. Pre Materskú školu Zuzkin park, Košice, na
účel: Revitalizácia školského dvora, nákup a osadenie exteriérovej ihriskovej zostavy,
pieskoviska a doplnkov k ihrisku , výške 350 Eur. Pre Rodičovské združenie pri Materskej
škole Hronská 7, Košice, na účel: Pohyb je zdravý 2017 - vybavenie školského dvora
futbalovými bránkami, basketbalovým košom, domčekom na záhradné náradie a chodníkom
stability, vo výške 350 Eur. Pre Rodičovské združenie pri Materskej škole Ipeľská 10, Košice,
pre účel: Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu - nákup notebooku, tlačiarne
a fotoaparátu, vo výške 350 Eur. Pre Základná škola Slobody 1, Košice, na účel: Výlet pre
deti zo školského klubu detí na konci školského roka, vo výške 350 Eur. Pre Základná škola
Trebišovská 10, Košice, na účel: Revitalizácia športového areálu, výsadba zelene, terénne
úpravy a vymaľovanie basketbalových košov, vo výške 350 Eur. Po b) žiada starostu mestskej
časti Košice-Západ v prípade potreby upraviť rozpočet mestskej časti Košice-Západ podľa
celkovej výšky schválenej dotácie a príslušnému účelu a charakteru použitia dotácie v súlade
s rozpočtovou klasifikáciou výdavkov.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne
schválené.
Bod 14. Informácia o vydaní cenového výmeru, ktorým sa určuje konkrétna výška
nájomného na trhovisku Luník II
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu rokovania. Bod číslo 14:
Informácia o vydaní cenového výmeru, ktorým sa určuje konkrétna výška nájomného na
trhovisku Luník II. Týmto materiálom sa zaoberali miestna rada a všetky komisie,
odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál zobrať na vedomie. Vážené panie
poslankyne, vážení páni poslanci, Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ
prijalo 13. decembra 2011 VZN, ktorým sa vydával trhový poriadok trhoviska na Luníku II.
Vzhľadom na to, že ceny, ktoré boli stanovené na tom trhovisku už absolútne nezodpovedali
priemeru cien na trhoviskách v rámci mesta Košice, dovolili sme si spracovať ceny na
trhoviskách v rámci jednotlivých mestských časti a porovnanie týchto cien máte v dôvodovej
správe; teda de facto na prvej strane dôvodovej správy. Na základe tohto sme vypracovali
nový cenník, keďže naše trhovisko je jedno z najlukratívnejších, by som povedal po Starom
meste najlukratívnejšie v rámci mesta Košice, tak, aby sme upravili ceny viac-menej do
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priemeru v rámci mesta Košice. Tento cenový výmer bol prerokovaný, mnou podpísaný a
účinnosť tohto cenového výmeru číslo 1 z roku 2017 je od 1. januára 2018. Materiál bol
prerokovaný aj na miestnej rade, kde sme veľmi podrobne rozoberali tvorbu tohto materiálu
a členovia miestnej rady sa zhodli na tom, že môžeme takouto formou ho odkomunikovať
aj na zastupiteľstve. Dámy a páni, otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto, a hlási
sa samozrejme, pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem. Nedá mi, aby zas ostatní si nemysleli, že nám je všetko jedno.
Aj my na finančnej komisii sme to prebrali zľava doprava, zhora dole, zdola hore. Akurát
sme konštatovali, že bude potrebné potom s novým cenovým výmerom aj inštruovať, alebo
požiadať mestskú políciu, aby zvýšila počet respektíve zintenzívnila, lebo ako to povedať
proste, kým sa ten cenový výmer nezavedie do pravidelnosti, aby chodila kontrolovať.
Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Áno, pán poslanec aj my žiadame o súčinnosť mestskú
políciu, aby sme dokázali kontrolovať aj využívanie, aj uplatňovanie tohto cenového
výmeru. Aj v prípade, že by bol nejaký možno verbálny atak voči našim zamestnancom.
Pokiaľ sa nikto ďalší nehlási do diskusie, uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Bucher: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ
berie na vedomie informáciu o vydaní cenového výmeru starostu mestskej časti KošiceZápad číslo 1/2017, ktorým sa určuje konkrétna výška nájomného na trhovisku Luník II.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem uznesenie bolo schválené.
Bod 16. Uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa k parcele
pod garážovým boxom v lokalite ulica Tri hôrky, Košice s JUDr. Darinou Dobošovou
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni pristúpime k ďalšiemu bodu, ktorý ostal v
programe je to bod číslo 16: Uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného
zreteľa k parcele pod garážovým boxom v lokalite ul. Tri Hôrky, Košice s doktorkou
Darinou Dobošovou. Týmto materiálom sa zaoberali miestna rada, legislatívno-právna
komisia a komisia kultúry, ktoré zhodne odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený
materiál schváliť. Dámy a páni, v zmysle § 9a zákona č. 138 z roku 91 Zb. o majetku obcí v
platnom znení pri nájmoch majetku mestskej časti z dôvodu hodného osobitného zreteľa
rozhodne miestne zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. K tomuto
materiálu sme pristúpili tak, ako nás zaväzuje súčasný cenový výmer mesta Košice. Všetky
garážové boxy v tomto garážovom dome sú vo vlastníctve súkromných osôb a keď dochádza
k zmene majiteľov sme povinní realizovať novú nájomnú zmluvu. Vzhľadom na zmenu
cenotvorby v posledných rokoch, určite táto cena je podstatne iná, ako sú pôvodne
uzatvorené nájomné zmluvy v jednotlivých garážových boxoch. Predpokladám, že v
budúcnosti budeme musieť aj my pristúpiť k prehodnoteniu týchto zmlúv, pretože súčasne
uzatvorené zmluvy sú veľmi poddimenzované, čím aj naša mestská časť prichádza o značný
objem finančných prostriedkov. Na druhej strane cenový výmer mesta hovorí jednoznačne
za akú cenu sa tieto pozemky prenajímajú a budeme musieť ceny našej mestskej časti
zosúladiť s cenami mesta. Dámy a páni otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto
nehlási uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.
p. Zemková: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti KošiceZápad v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138 z roku 1991 Zb. o majetku obcí v znení
32

neskorších predpisov a podľa § 19 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej
časti Košice-Západ schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy k majetku vo vlastníctve mesta
Košice, v správe mestskej časti Košice-Západ z nižšie uvedeného dôvodu hodného
osobitného zreteľa: budúci nájomca je vlastníkom garážového boxu - stavby, ktorá sa
nachádza na predmetnom pozemku. Identifikácia nehnuteľnosti: pozemok o výmere 17 m²
- časť parcely registra C-KN číslo 2599/22, celková výmera 868 m², zastavané plochy
a nádvoria, katastrálne územie Terasa, vedenej na LV číslo 12576. Účel nájmu: nájom
parcely pod garážovým boxom. Identifikácia budúceho nájomcu: doktorka Darina
Dobošová. Informácia o budúcej nájomnej zmluve: doba platnosti zmluvy – neurčitá, výška
nájomného - 5,17 €/m2/za rok. Výpovedná doba - v súlade s aktuálnymi právnymi
predpismi.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem poprosím hlasujte.
Hlasujte: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem uznesenie bolo schválené.
Bod 17. Uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa k parcele
pod garážovým boxom v lokalite ulica Tri hôrky, Košice s Liborom Priesolom
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod číslo 17:
Uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa, k parcele pod
garážovým boxom v lokalite ulica Tri hôrky, Košice s Liborom Priesolom. Týmto
materiálom sa zaoberali miestna rada, legislatívno-právna komisia, komisia kultúry. Všetky
odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál schváliť. Dámy a páni je to
podobný prípad ako predošlý bod. Opäť je potrebná trojpätinová väčšina vašich hlasov.
Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím
návrhovú komisiu.
p. Budišová: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti KošiceZápad v súlade s § 9a ods. 9 zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a podľa § 19 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti KošiceZápad schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy k majetku vo vlastníctve mesta Košice, v
správe mestskej časti Košice-Západ z nižšie uvedeného dôvodu hodného osobitného zreteľa:
budúci nájomca je vlastníkom garážového boxu stavby, ktoré sa nachádza na predmetnom
pozemku. Identifikácia nehnuteľnosti: pozemok o výmere 17 m² - časť parcely registra CKN číslo 2599/22, celková výmera 868 m2, zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie
Terasa, vedenej na LV číslo 12576. Účel nájmu: nájom parcely pod garážovým boxom.
Identifikácia budúceho nájomcu: Libor Priesol. Informácia o budúcej nájomnej zmluve:
doba platnosti zmluvy – neurčitá, výška nájomného - 5,17 €/m2/rok. Výpovedná doba: v
súlade s aktuálnymi právnymi predpismi.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržal sa 0. Konštatujem uznesenie bolo schválené.
Bod 18. Časový harmonogram zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady na
rok 2018
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k bodu číslo 18 - Časový
harmonogram zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady na rok 2018. Týmto
materiálom sa zaoberala miestna rada, ktorá odporúča miestnemu zastupiteľstvu predložený
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materiál zobrať na vedomie. Dovolím si upozorniť, že ako predkladateľ materiálu navrhujem
zmenu marcového termínu rokovania miestneho zastupiteľstva. Pôvodný dátum bol
stanovený na 13. marca, nový navrhovaný dátum je 6. marec 2018. Tým pádom sa mení aj
termín expedovania materiálov o 1 týždeň. Túto zmenu ste dostali v písomnej polohe. Dámy
a páni otváram rozpravu k tomuto materiálu. Z dôvodu, že sa nebudem môcť zúčastniť 13teho ja, osobne. Nech sa páči pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem. Ja zas som toho 6.3., nechcem ostatných ovplyvňovať, hovorím
za seba, len dám do pozornosti, že v tomto čase od 22 ± alebo 24.2 do 5.3. alebo takto nejak
sú prázdniny.
p. Jakubov, starosta MČ: Do 4.3. Je to o týždeň, kedy už nie sú jarné prázdniny.
Jarné prázdniny sú týždeň predtým. Zohľadnili sme všetky prázdniny. Všetko. Na to dávame
pozor pán poslanec.
p. Kočiš: Ale keď 6-teho je miestne. Ja viem, že nie sú, lenže, keď sa chcem
zodpovedne pripraviť a nebudem tu týždeň.
p. Jakubov, starosta MČ: Pán poslanec, sľubujem, že dostaneš o týždeň skôr
materiály.
p. Kočiš: Tak potom mi ich pribaľ na prázdniny.
p. Jakubov, starosta MČ: Dostaneš ich o týždeň skôr.
p. Kočiš: Ďakujem. A mimochodom, vediem aj finančnú komisiu, tak kvôli tomu,
ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. V prípade potreby zohľadnenia
upravíme aj program miestnej rady o týždeň skôr, tým pádom budeme vedieť o týždeň skôr
zrealizovať všetky materiály, prípravu aj zasadnutie komisií. Okrem pána poslanca Kočiša
má niekto ešte školopovinné deti? Pani poslankyňa Adamčíková, nech sa páči.
p. Adamčíková: Ďakujem pekne, pán starosta. Ja školopovinné deti nemám, ale
dovolenku som si prispôsobila pôvodnému termínu. Čiže ja 6. 3. budem na druhom konci
sveta.
p. Jakubov, starosta MČ: Tak 6-teho si na dovolenke. Dobre. Pozrime si
operatívne termín. Dohodnime sa takto: prejdeme si ešte tieto termíny. My, nakoniec,
môžeme zobrať na vedomie navrhované termíny a určite ešte do Vianoc si prejdeme všetky
termíny, kedy by nám to vyhovovalo. Nie je problém to urobiť nejaký ten týždeň skôr. Hej?
Len nechcem to zbytočne siliť. Pán poslanec, neviem teraz sa k tomu definitívne vyjadriť.
Hej? Čiže dobre, nechajme zatiaľ pôvodný termín 13-teho, tak ako sme navrhli. A ešte si to
prejdeme, lebo teraz kreujeme to veľmi narýchlo a nie je to dobré. Máme časový priestor,
takže necháme pôvodné znenie materiálu. Necháme 13. marca. Dobre? Dámy a páni, v rámci
rozpravy chce ešte niekto k týmto termínom? Ak nie, uzatváram rozpravu, poprosím
návrhovú komisiu.
p. Bucher: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ
berie na vedomie časový harmonogram zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady
na rok 2018 v predloženom znení.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržal sa 0 konštatujem uznesenie bolo schválené.
Bod 19. Interpelácie poslancov
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p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, ďalším bodom nášho rokovania je
Interpelácia poslancov. Vážené dámy a páni, v zmysle rokovacieho poriadku majú poslanci
právo interpelovať starostu, zástupcu starostu, miestnu radu alebo jej člena, vo veciach
týkajúcich sa výkonu ich práce. Dámy a páni, prosím vaše interpelácie. Nech sa páči pani
poslankyňa Zemková.
p. Zemková: Ja mám 4 interpelácie. Budem sa snažiť čím skôr. Aký je plánovaný
zámer s bývalou školou na Petzvalovej ulici? Ak vie mestská časť zistiť, alebo nejaké
stanovisko k tomu dať. Ďalšie: Požiadam, aby mestská časť trvala na oprave, renovácie
respektíve renovácii chodníka na Kežmarskej ulici a Šafárikovej triede v úrovni MŠ
Kežmarská. Predbežne to mám síce prejednané s mestom Košice, ale bola by som rada, ak
by zatlačila teda na to aj mestská časť. Ďalšie: V úrovni kynologického parku na Toryskej
nie je osvetlenie a bola som požiadaná občanmi, že či je možné tam niečo vybudovať. Takže
požiadam o možnosť nejaké vybudovanie osvetlenia toho chodníka, ktorý je pri tom
kynologickom parku. A posledné: Materské centrum Delfínik ukončuje svoju činnosť v
priestoroch na Laboreckej. Ako sa teda bude zabezpečovať táto činnosť a v akých
priestoroch? Predbežnú informáciu mám, ale bola by som rada, ak by som mala nejakú
kvalifikovanú odpoveď. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Kým sa prihlási ďalší, ja na niečo
budem hneď reagovať. Samozrejme, budeme reagovať písomne. Základná škola Petzvalovabol zámer mesta vylúčiť zo siete základných škôl. Jednoznačne s tým od začiatku
nesúhlasíme a robíme všetko pre to, aj ako mestskí poslanci, aby základná škola ostala
základnou školou. Prebiehajú rokovania na mnohých úrovniach a v žiadnom prípade
nebudeme súhlasiť, aby sa vyňala. Ja osobne si myslím, že aj všetci poslanci ako tu sedíme
traja sme proti tomu, aby základné a materské školy menili svoj účel využitia a poviem
prečo. Od roku 90 na území mesta nebola, pokiaľ viem, vybudovaná žiadna základná škola,
ani nová materská škola. Boli len rušené a už začína byť deficit v potrebe predškolských
zariadení. Takže absolútne s tým nebudeme súhlasiť. Ani to čo sa urobilo v minulosti, že
dnes je bytový komplex na Luníku III, ak sa nemýlim, Na obrody, ďakujem pekne, takže
toto je absolútne neprípustné. Čo sa týka Materského centra Delfínik, áno, občianske
združenie tam končí činnosť. Mali sme aj dnes materiál vo vedení, preberá to mestská časť,
budeme vás informovať presne o tom akou formou materské centrum bude riadne
pokračovať a samozrejme dostanete písomné odpovede. Nech sa páči s faktickou pán
poslanec Kočiš a po ňom pán poslanec Rychnavský.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja chcem, ako k tebe, aj pani Zemkovej. Ináč by som
sa nehlásil. Ale zaujíma to ľudí hlavne z Luníka VIII., lebo sa pýtali, či ide mestská časť
súhlasiť s tým, aby sa proste nedostalo do rúk nejakej, niečo, čo by nebolo v súlade s
predstavou respektíve s pôvodným využívaním tohto objektu. Ja za seba som ubezpečil ich
a verím tomu, že aj pán zástupca, aj pán starosta ako deklaroval nahlas, sme za to, aby to
nebolo proste vyčlenené zo siete školských a predškolských zariadení. Ani som nevedel ako
pán starosta jednal alebo nie. Ja som deklaroval: dokiaľ tu budem ja, nepripustím, alebo
nebudem súhlasiť, aby to bolo vyčlenené.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. S faktickou pán zástupca pán poslanec Sitkár.
p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Ja nebudem dlho nejak na to reagovať. Ja už asi
rok a trištvrte sa zaoberám touto otázkou. Oslovil som niekoľko subjektov, škôl, ľudí, ktorí
by mali záujem o prebratie tej posilovne, telocvične. Jednoducho, riešime to s primátorom,
riešime to s oddelením školstva. Naozaj je tam to, že chceme to zachovať. Jednoducho, kým
budem, určite nebudem súhlasiť s žiadnym predajom.
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p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pán zástupca. Nech sa páči pán poslanec
Rychnavský.
p. Rychnavský: Ja som dal interpeláciu už písomne, ale chcem len zdôrazniť, že v
poslednom čase, a to prichádza zimné obdobie, vypadávajú veľké bloky verejného
osvetlenia, či už chodníkov, parkovísk alebo aj ciest. Je potrebné, aby svojou inšpekčnou
prácou zamedzili takýmto výpadkom, lebo vznikajú veľké kolízie potom v tomto smere.
A druhá časť: je mnoho verejného osvetlenia utopených v korunách stromov. Žiadam
o dôsledný orez takýchto stromov. A zväčša sú to náletové dreviny, lebo tienia. Takže toto.
Ďakujem pekne.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem s faktickou pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ospravedlňujem sa, že sa ti montujem pán starosta do tvojej pôsobnosti,
ale chcem povedať k tomu verejnému osvetleniu. Teraz ho momentálne spravuje Dopravný
podnik mesta Košice. A ja som sa rovnako pýtal riaditeľa toto, čo sa pýtaš ty. A bolo mi
odpovedané, že výpadok verejného osvetlenia, že v tomto prípade, ale v mnohých prípadoch,
aj iných, bolo zapríčinené aj odovzdávaním verejného osvetlenia od pôvodného správcu
Eltodo a robila sa tam tzv. záškodná činnosť. Čiže napr. sa odhlasovalo isté úseky z
elektrární. Elektrárne to tým pádom vypli a ja som bol rovnako prekvapený, ale pomaly sa
to dáva dokopy a sanuje sa tá časť ktorá sa dá, tak aby to fungovalo k spokojnosti občanov.
Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Nech sa páči v rámci
interpelácii chce ešte niekto vystúpiť? Ak nie uzatváram bod Interpelácie.
Bod 20. Dopyty poslancov
p. Jakubov, starosta MČ: Nasleduje bod číslo 20: Dopyty poslancov. Dámy a páni,
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. Dámy a páni, prosím vaše dopyty. Nech sa páči, pán
poslanec Baník.
p. Baník: Vážený pán starosta, chcel som ťa poprosiť, aby si nám podal informáciu,
ak máš takú, o návrhoch na budúce územné usporiadanie územia Borovicový háj, nakoľko
patrí pod našu mestskú časť. Viem, že na mestskom zastupiteľstve boli rôzne návrhy, ale nie
sú mi jasné ďalšie zámery. A tak isto to preklasifikovanie na „nie verejnú zeleň“ a pod. Či
by si mohol nám podať nejaké informácie.
p. Jakubov, starosta MČ: Samozrejme. Pán poslanec, ako vždy, zase bola
predložená informatívna správa na rokovanie mestského zastupiteľstva, kde neviem prečo v
rámci informatívnej správy boli navrhnuté dve alternatívy uznesenia. Prvá alternatíva postupný výkup pozemkov za cenu, ktorá bola dohodnutá s prvými súkromnými vlastníkmi,
ktorá bola vo výške, tuším z hlavy ti to neviem povedať, okolo 69 Eur za m2 plus dvojročný
nájom spätne, čo môže požadovať vlastník. A druhé uznesenie na preklasifikovanie na
neverejnú zeleň. Opakovane sme tvrdili to, čo stále tvrdíme. Pojem „neverejná zeleň“ v
legislatíve Slovenskej republiky neexistuje. Tým pádom odporúčali sme to, čo sme
odporúčali aj v apríli tohto roka, čo sme odporúčali aj pred rokom, aby mesto začalo
postupne s majetkoprávnym vysporiadaním súkromných pozemkov v rámci Borovicového
hája. Bolo prijaté uznesenie v apríli tohto roka, kde mesto má rokovať s vlastníkmi, so
súkromnými vlastníkmi pozemkov vo veci majetkoprávneho vysporiadania a prípadného
výkupu týchto pozemkov, okrem spoločnosti ST Energy, ktorá podľa názoru poslancov
mesta kúpila tieto pozemky, alebo nadobudla tieto pozemky, špekulatívne. Uznesenie, ktoré
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bolo prijaté na včerajšom zastupiteľstve bolo pokračovanie alebo doplnenie uznesenia z
apríla presne v tomto rozsahu, aby mesto Košice rokovalo o cene, ktorá bola ponúknutá
v prvých rokovaniach s prvou skupinou vlastníkov pozemkov. Čiže nejaké územnosprávne
členenie, neviem, čo si myslel tou otázkou, ale naším cieľom je celý Borovicový háj
zachovať ako verejnú zeleň; nemyslím cieľom našim, ale dá sa povedať poslancov,
aktivistov, ja neviem, občanov minimálne našej mestskej časti a určite aj tento Borovicový
háj, ako biokoridor, má širší dopad alebo širší význam nielen pre územie našej mestskej
časti. Takže, aby to bola verejná zeleň, aby mesto Košice postupne nadobudlo tieto pozemky
z titulu toho, aby mohlo tam vykonávať činnosť údržby, opravy, eventuálneho
doinvestovania tohoto územia postupne tak, aby táto verejná zeleň bola fakt verejnou
zeleňou s určitou parkovou úpravou a slúžila občanom nielen našej mestskej časti, ale mesta
Košice. Stačí takto? Ak chceš hovoriť, prosím ťa prihlás sa s faktickou na mňa, lebo ťa
potrebujeme nahrávať. Ďakujem. S faktickou pán poslanec Baník a po ňom pán poslanec
Kočiš.
p. Baník: Viac-menej ma zaujímal pôvod toho návrhu „neverejná zeleň“ a vlastne
o čo ide? Lebo to mi nebolo jasné, no ale.
p. Jakubov, starosta MČ: Pán poslanec, pôvod návrhu „neverejná zeleň“. Svojho
času prišlo mesto Košice s tým, aby to bolo preklasifikované na neverejnú zeleň, pretože
podľa názoru odborných útvarov mesta Košice v takom prípade by sa nemuseli vykupovať
tie pozemky a platiť ekonomická ujma, tzn. nájom. Ja osobne nie som stotožnený s týmto
názorom a svoju vôľu prejavili poslanci tým, že takýto návrh odmietli. Stačí takto? Ďakujem.
Nech sa páči, pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem nedá mi, aby som sa neprihlásil k tejto téme a doplnil, že na
meste vediem komisiu dopravy a výstavby, kde prišiel prvýkrát tento návrh. Pán Karafa mi
to potvrdí, lebo sa zúčastnil tejto komisie a nakoniec pán Karafa je aj členom petičného
výboru, ktorý bol za zachovanie, alebo je za zachovanie Borovicového hája ako verejnej
zelene. A preto som sa prihlásil, lebo už táto komisia vo svojom uznesení vylúčila pojem,
nesúhlasila s preklasifikovaním tohto pojmu na neverejná zeleň; a to ešte skôr, ako vôbec
prebehla petičná akcia. Nedá mi, lebo pozerajú sa na nás ľudia, aby si nemysleli ľudia, že
konáme v niektorých veciach až keď prebehne petícia. Čiže mám za to, že máme záujem a
starosta to jasne povedal, aby sa v tejto mestskej časti zachovala funkcia tohto Borovicového
hája ako jedného cenného biotopu našej mestskej časti tak, ako je. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Dámy a páni, v rámci
bodu Dopyty poslancov, chce ešte niekto vystúpiť? Ak nie, uzatváram bod Dopyty
poslancov.
Bod 21. Rôzne
p. Jakubov, starosta MČ: Ďalším bodom nášho rokovania je bod Rôzne. Dámy
a páni, nech sa páči, vaše príspevky do bodu Rôzne. Pán zástupca pán poslanec Sitkár.
p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Keďže pán Šolc odišiel, podám len informáciu,
keďže rozoberáme každý druhý týždeň vraky. Dávam posledné číslo z 30. novembra je ich
41. Máme ich po Luníkoch, ak budete mať záujem, viem vám presne dať. Na základe týchto
vecí, ja som požiadal mesto, bavili sme sa na komisii na meste, aby mesto vyhľadalo nejaký
nový priestor, alebo nejakú vhodnú odstavnú plochu pre tieto vozidlá. Lebo naozaj, v
Košiciach je veľmi veľa vozidiel. Pýtal som sa to aj vo včerajších interpeláciách od mesta.
Takže uvidíme, lebo jediné miesto, kde je len pre 8 áut, niekde v Turni, ktoré vlastne
likviduje tieto autá, to je stále plné. Takže moja požiadavka bola presne na to, aby hľadali
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nejaký spôsob, kde umiestniť tieto autá. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán zástupca. Nech sa páči, pán poslanec
Bucher, po ňom pán poslanec Veles.
p. Bucher: Dobrý deň, ja mám len takú drobnú poznámku, ohľadne spravodaja
mestskej časti, nášho štvrťročníka Košice-Západ Terasa. Občania, obyvatelia mestskej časti
ma požiadali, či by bolo možné na prvej strane uverejniť v štvrťročnom harmonograme,
alebo v polročnom naše poslanecké dni, aby ľudia vedeli, ktorý týždeň aký poslanec bude
prítomný na našom úrade a budú sa môcť aj obrátiť s ponukou alebo, čo ich trápi teda.
Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Nech sa páči, pán poslanec
Veles.
p. Veles: Ďakujem za slovo. Ja by sa chcel za Občianske združenie seniorov
poďakovať pánovi starostovi Ing. Jakubovi a vedeniu mestskej časti za zakúpenie
stolnotenisového stola a príslušenstvá pre denné centrum. Naše občianske združenie od roku
2018 plánuje sa zúčastniť stolnotenisovej ligy seniorov v rámci mesta Košice. Ďakujem
kolegom poslancom za schválenie dotácie na 1. polrok 2018. Chcel by som požiadať, neviem
či pána zástupcu, alebo vedúceho oddelenia rozvoja, na Kežmarskej ulici ako máme
kontajnerovisko, tak opadáva tá sieť, čo je obalené to kontajnerovisko, bolo by to treba tam
ísť opraviť, lebo príde vietor a úplne sa zničí. To je všetko. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pán poslanec. Dámy a páni v rámci bodu Rôzne
chce ešte niekto vystúpiť? Ak nie uzatváram bod rôzne.
Bod 22. Záver
p. Jakubov, starosta MČ: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,
vyčerpali sme program dnešného rokovania. Rokovanie bolo trošku dlhšie, ako sme
zvyknutí, vzhľadom na to, že sme mali bohatý program. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým
za aktívnu účasť nielen na dnešnom rokovaní, ale v priebehu celého roka 2017. Malo by sa
niečo zaželať, ale dohodnime sa takto. Týmto končím oficiálnu časť nášho rokovania a
poprosím panie poslankyne, pánov poslancov, pána kontrolóra, aby ste prešli ku mne dole
na 1. poschodie do kancelárie. Ďakujem pekne.
Overili:
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