Zápisnica
z XVII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Západ, konaného
dňa 13.06. 2017 v zasadacej miestnosti miestneho zastupiteľstva na 1. poschodí
MÚ MČ Košice – Západ, Trieda SNP č. 39, Košice, so začiatkom o 15.00 hod

Bod 1. Otvorenie
p. Jakubov, starosta MČ: Príjemné popoludnie želám všetkým prítomným. Dámy
a páni, začali by sme. Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, dámy a páni,
otváram 17. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ, ktoré bolo
zvolané v súlade s § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice v
znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 2 Rokovacieho poriadku Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ. Dovoľte, aby som medzi nami privítal pána
Šolca, veliteľa stanice Západ, Mestskej polície. Vitajte. Z celkového počtu 13 poslancov je
prítomných 11. Z rokovania miestneho zastupiteľstva za vopred písomne ospravedlnili:
pani poslankyňa Budišová a pán poslanec Varga. Konštatujem, že naše zasadnutie je
schopné prijímať uznesenia.
Bod 2. Schválenie programu rokovania
p. Jakubov, starosta MČ: Pani poslankyne, páni poslanci, pristúpime k bodu č. 2:
Schválenie programu rokovania. Návrh programu dnešného rokovania ste dostali v
písomnej aj elektronickej forme v pozvánke. Chcem sa opýtať, či chce niekto z prítomných
poslankýň a poslancov navrhnutý program rokovania doplniť alebo zmeniť? Ak tomu tak
nie je, dávam hlasovať, kto je za, aby sa naše rokovanie riadilo týmto programom. Nech sa
páči, hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, program dnešného
rokovania bol jednomyseľne schválený.
Bod 3. Schválenie návrhovej komisie
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k bodu č. 3: Schválenie návrhovej komisie.
Prosím, dámy a páni, o návrhy na členov návrhovej komisie. Nech sa páči, pani
poslankyňa.
p. Adamčíková: Za poslanecký zbor navrhujem do návrhovej komisie pánov: pán
Baník, pán Liba a pán Veles.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Sú ešte z pléna nejaké iné návrhy na
doplnenie členov návrhovej komisie? Ak tomu tak nie je, prosím, aby ste hlasovali za
zloženie tejto návrhovej komisie. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, že návrhová komisia bude
pracovať v tomto odsúhlasenom zložení: páni poslanci Baník, Liba, Veles.
p. Jakubov, starosta MČ: Do vašej pozornosti dávam ustanovenie rokovacieho
poriadku, ktoré hovorí o tom, že návrhy a uznesenia sú predkladané návrhovej komisii v
písomnej forme a musia byť formulované výstižne a jasne, aby nepripúšťali rôzny výklad.
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Prosím členov návrhovej komisie, aby - tak, ako sa už deje, odobrali do priestoru určeného
pre návrhovú komisiu.
Bod 4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu, bod č. 4:
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky. Za overovateľov zápisnice a uznesení
určujem pani poslankyňu Adamčíkovú a pani poslankyňu Badlíkovú. Za zapisovateľku
určujem pani Kovalčinovú.
Bod 5. Prehľad plnenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti
Košice - Západ za obdobie od XV. zasadnutia miestneho zastupiteľstva
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod č. 5:
Prehľad plnenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti KošiceZápad za obdobie od XV. zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Prosím, pani prednostka,
aby ste uviedli materiál.
p. Hildebrand, prednostka MÚ MČ: Vyhodnocujeme úlohy v znení s časťou:
žiada, respektíve ukladá. Takéto uznesenia máme dve. Miestne zastupiteľstvo žiada
starostu mestskej časti po vykonanej zmene rozpočtu informovať o tom miestne
zastupiteľstvo na najbližšom rokovaní. Stav plnenia úlohy: na XVII. zasadnutí miestneho
zastupiteľstva je predložený materiál o tejto informácii. Druhá úloha: Miestne
zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti zabezpečiť spracovanie návrhu VZN o
organizácii miestneho referenda. Rovnako na XVII. zasadnutí miestneho zastupiteľstva je
predložený materiál. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto materiálu.
Nech sa páči, panie poslankyne, páni poslanci. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram
rozpravu. Pristúpime k návrhu na uznesenie. Poprosím návrhovú komisiu. Bod č. 5:
Prehľad plnenia uznesení.
p. Baník: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ berie na vedomie
prehľad plnenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice-Západ
za obdobie od XV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Nech sa páči, panie poslankyne, páni
poslanci, hlasujte.
Hlasovanie: Konštatujem, za bolo 11, proti 0, zdržalo sa 0. Uznesenie bolo
jednomyseľne prijaté.
Bod 6. Informácia starostu mestskej časti o svojej činnosti od XV. zasadnutia
miestneho zastupiteľstva, ústna informácia
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu rokovania.
Bod č. 6 je Informácia starostu mestskej časti o svojej činnosti od XV. zasadnutia
miestneho zastupiteľstva. Dámy a páni, od ostatného riadneho zastupiteľstva sa toho udialo
neskutočne veľa. Dovoľte mi informovať vás o svojej činnosti od toho zasadnutia
zastupiteľstva, ktoré sa konalo 14.3.2017. Miestna rada v tomto období zasadla jedenkrát,
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a to 23.5.2017, aby prerokovala materiály dnešného zasadnutia. K svojej činnosti v tomto
období v krátkosti uvádzam. Čo sa týka pracovných stretnutí, zúčastnil som sa
niekoľkokrát majetkovej komisie mesta Košice. Tak isto som sa zúčastnil trikrát na
rokovaní rady starostov. Na tomto rokovaní sa prerokovávali dosť závažné materiály,
pretože okrem materiálov mesta sa tam veľmi často riešila aj otázka podfinancovania
mestských častí, možnosť presunu kompetencie z mesta Košice na mestské časti a
samozrejme financovanie mestských častí. Súčasne sme sa zaoberali aj legislatívnymi
otázkami, ktoré sme následne odkomunikovali v rámci ZMOS-u, a to bola otázka zákona o
zriadení miest a obcí a súčasne aj stavebného zákona, ktorého veľká novela alebo nové
znenie sa pripravuje cez Ministerstvo dopravy, výstavby Slovenskej republiky. Ďalej sme
mali opakovane aj na rade starostov, aj na úrovni vedenia mesta rokovanie k novému
Štatútu mesta Košice. Niekoľko rokovaní sme mali na úrovni tak primátora, ako aj
riaditeľa k Borovicovému háju. Viete veľmi dobre, že boli pripravené uznesenia, ktoré
chceli zmeniť, v rámci zmeny územného plánu, lokalitu Borovicového hája z verejnej
zelene na neverejnú zeleň. Musím povedať, že silne aj za prispenia nielen verejnosti, ale aj
poslancov mesta za mestskú časť Košice-Západ, ale aj za prispenia vás, poslancov
miestneho zastupiteľstva, podarilo sa nám zlomiť tento názor a v podstate Borovicový háj
naďalej ostáva verejnou zeleňou, s tým, že boli prijaté uznesenia, aby primátor mesta a
vedenie mesta začali rokovania s vlastníkmi súkromných pozemkov tak, aby v budúcnosti
mohlo byť zrealizovaný prevod týchto pozemkov na mesto Košice. Je to veľmi dôležité
najmä z toho dôvodu, pretože mesto ani mestská časť v súčasnosti nemôže investovať do
cudzieho majetku; a kým tieto majetky nebudú k dispozícií mesta alebo mestskej časti,
samozrejme nie je možné ani vykonávať žiadne údržbárske práce, eventuálne práce
súvisiace so zveľaďovaním tohto lesoparku, ktorý slúži nielen nám, ako mestskej časti,
našim obyvateľom, ale celému mestu. Niekoľko rokovaní sme mali aj na úrovni vedúceho
oddelenia majetku kvôli asanačnému pásmu, kde sa pokúšame vyriešiť túto lokalitu, ktorá,
ako viete, je dlhé roky veľmi problematickou a v súčasnosti sa tam aktivizujú rôzne
developerské skupiny s dielčími projektami v tejto lokalite. Veľa rokovaní bolo aj ku
samotnému Grotu - poznáte veľmi dobre túto lokalitu. Opäť sme sa trošku pohli, aj za
pomoci opäť vás, respektíve poslancov našich na meste, kde sa snažíme postupne
dobudovať infraštruktúru tohoto územia, aby celá táto lokalita mohla byť v blízkej
budúcnosti teda hlavne stavebníkmi, našimi budúcimi spoluobyvateľmi skolaudovaná.
V rámci práce s klubmi dôchodcov som sa niekoľkokrát zúčastnil na stretnutí s
jednotlivými klubmi. Proste v rámci stretnutia s obyvateľmi mal som niekoľko
prerokovaní, verejných prerokovaní, pri rekonštrukcii detských ihrísk, pri rekonštrukcii a
vytvorení oddychovej zóny našich parkov, respektíve zelene v rámci mestskej časti.
Vykonal som niekoľko obhliadok stavu peších komunikácií a zelene s obyvateľmi Luníka
III, Luníka II, aj iných Luníkov. Riešili sme aj možnosť zvýšenia počtu parkovacích miest
na Inžinierskej ulici, keďže v tejto lokalite je už pomerne kritická situácia. Mal som
niekoľko stretnutí s redaktormi. Posledné bolo dnes, aj vzhľadom na to, že v blízkej
budúcnosti sa v našej mestskej časti začne, alebo bude pokračovať projekt modernizácie
električkových tratí. Tzn. či chceme, alebo nechceme, toho roku sa začnú búracie práce na
Terase, ktoré budú trvať zhruba trištvrte roka. Z toho ostatného rokovania so zástupcami
Dopravného podniku, aj investora, aj zhotoviteľa stavby, chcem vám dať do pozornosti
jednu informáciu. V piatok od polnoci až do pondelka rána bude vylúčená električková
doprava v našej mestskej časti na Triede SNP, od Spoločenského pavilónu, teda od
križovatky SNP - Bardejovská až po Festivalové námestie, po Amfiteáter. Z tohoto
dôvodu, pretože sa bude pripravovať skrátenie súčasného dojazdu električiek, ktoré bude
plne funkčné od pondelňajšieho rána, alebo od nedele od polnoci, od 19-teho, kde
električka č. 6, 9 a myslím, že R7 bude jazdiť už len po kino Družba. Je to z dôvodu toho,
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pretože začnú rekonštrukčné práce na meniarni, ktorá sa nachádza pri amfiteátri, ktorá
elektricky zabezpečuje celý tento úsek až po kino Družba. Čiže od pondelka bude jazdiť
električka už len od kruhového objazdu, cez celú SNP-čku, po kino Družba. Samozrejme,
žiadal som Dopravný podnik, aby toto všetko bolo zverejnené v tlačových správach.
Pokiaľ viem, sú pripravené dve tlačové správy, ktoré by mali ísť do oficiálnych médií. A
dnes osobne som dával vyhlásenia do Rádia Košice a predpokladám, že toto vyhlásenie
bude aj v ostatných denníkoch. Súčasne na jednotlivých zastávkach MHD som žiadal, aby
Dopravný podnik vyvesil upozornenie pre občanov, aby vedeli, čo ich čaká cez
nasledujúcu sobotu a nedeľu a potom aj z pondelka 19-teho. Predpokladaný termín začatia,
pre vašu informáciu, týchto modernizačných prác na trati, na Terase je stanovený na 15.8.
Tzn., že od 15.8. by mala byť vylúčená električková doprava od kruhového objazdu až po
Festivalové námestie, čiže na celej Terase. Samozrejme, celá táto výluka bude nahradená
autobusovou dopravou. Predpoklad ukončenia týchto prác a znovuobnovenie električkovej
dopravy by malo byť niekedy koncom marca roku 2018. Dohodli sme sa s investorom,
zhotoviteľom aj dopravným podnikom, že pravidelne budú robené týždenné kontrolné dni
v našej mestskej časti, kde samozrejme my sa všetkých budeme zúčastňovať, budeme
uplatňovať naše požiadavky tak, aby v minimálnom rozsahu bola ochromená
automobilová doprava a samozrejme, aby autobusová doprava plne nahradila tieto výluky
v električkovej doprave. Môj názor osobne je takýto, že bol by som rád, keby tieto práce
začali skôr ako 15.8. z jediného dôvodu, pretože ak začnú 15.8., ľudia, ktorí sú v 2.
polovici augusta na dovolenke a prídu de facto z dovoleniek tesne pred začiatkom
školského roku, neviem si predstaviť ten chaos, ktorý bude 4.9., kedy začne školský rok.
Skôr sme zvažovali, že možno by bolo dobré aspoň o nejakých 8-10 dní túto výluku
urýchliť, aby si vedeli aj naši obyvatelia zvyknúť na tieto obmedzenia a aby v prípade
začatia školského roku, kedy ten 1. týždeň je de facto neskutočne náročný, aby aj za účasti
samozrejme dozoru štátnej polície, dopravných policajtov a samozrejme aj mestskej
polície bolo možné uregulovať túto dopravu. Predpoklad výluk počas tejto rekonštrukcie
na Triede SNP je takýto, že z dvoch jazdných pruhov vždy ten predbiehací, ten ľavý
jazdný pruh by mal slúžiť pre možnosť postupu prác na tejto električkovej trati. Bohužiaľ,
budeme musieť zniesť to. Zatiaľ je taká dohoda, že križovatky zo začiatku budú úplne
prejazdné a potom si musíme nastaviť harmonogram, keď sa budú robiť priamo v
križovatkách rekonštrukcie týchto tratí, akou formou sa to bude robiť. Aby v minimálnej
možnej miere teda boli nesprejazdnené naše križovatky, ktoré sú veľmi silné. Vieme veľmi
dobre, že je to križovatka pri Novej nemocnici., čiastočne križovatka Laborecká, potom
samozrejme križovatka tuná pri našej mestskej časti, teda štvorprúdová Toryská a
samozrejme ešte máme Bernolákovú, Šafárikovú. Našťastie, križovatka Bardejovská je
ukončená, takže tam by žiadne obmedzenie automobilovej dopravy mimo toho, keď sa
budú realizovať trate nemalo byť. Takže toto boli veľmi vážne rokovania. Ďalej som mal
veľmi veľa rokovaní na úrovni zamestnancov magistrátu, či už s pánom Šulekom, či už to
bolo s riaditeľom letiska, pánom Fedákom. Stretol som sa niekoľkokrát s naším
evanjelickým farárom, pánom Kolárovským, kvôli dobudovaniu ich areálu. Mal som
rokovanie s riaditeľom Východoslovenského múzea, s pánom Szelesom, komunikátorom
Ekumény a s ďalšími riaditeľmi mestských podnikov, kvôli stavu kosby, či už to bol tam
pán Trtík alebo pán Hricišon, ktorý je jeden zo subjektov, ktorý realizuje kosbu. Myslím,
že tá prvá kosba bola trošku nešťastne realizovaná, tam nám niektoré Luníky meškali, ale v
súčasnosti mám prísľub, že všetky ďalšie kosby počnúc touto druhou, ktorá momentálne
by tento týždeň mala byť ukončená, už budú prebiehať v súlade so schváleným
harmonogramom. Čo sa týka pracovných ciest, mali sme návštevu partnerskej mestskej
časti mestského obvodu Ostrava-Jih. Aj keď sú rôzne názory na tieto cesty, dovolím si
tvrdiť, že v rámci tejto návštevy sme si opäť vymenili veľmi veľa skúsenosti s našim
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sesterským obvodom v Ostrave, ak to môžem takto povedať; a v podstate opäť sme získali
veľmi veľa skúseností z pohľadu činnosti samosprávy na úrovni mestskej časti vo vzťahu
k správe a údržbe zelene, komunikácii. Koniec koncov, v tomto obvode sa nachádza
Bielsky les, čo je niečo podobné ako náš Borovicový háj, takže sme si mali v mnohých
oblastiach možnosť vymeniť skúsenosti. Mal som opakovane niekoľko rokovaní na
Ministerstve hospodárstva, Ministerstve dopravy a výstavby a Ministerstve
pôdohospodárstva. Opäť to všetko je s cieľom získania možných spolufinancujúcich
zdrojov pre naše investičné zámery. Ako viete, opäť nám boli cez Ministerstvo vnútra
priklepnuté finančné prostriedky na osadenie ďalších bezpečnostných kamier. Momentálne
finalizujeme prípravu zapojenia sa výzvy do ďalšieho grantu eurofondov s možnosťou
rekonštrukcie a modernizácie parku na Gudernovej ulici a samozrejme, náš najväčší
projekt, ktorý stále pripravujeme a čakáme na vypísanie výzvy, je výstavba 2. etapy
zariadenia opatrovateľskej služby - 2× 6 postelí. Pokiaľ vám nie je známe, viete, že v
týchto dňoch sme realizovali údržbu a opravu, dá sa povedať, alebo modernizáciu nášho
súčasného zariadenia opatrovateľskej služby. Komplet celé zariadenie sme vymaľovali,
urobili tam drobné vysprávky a v každej jednej miestnosti, kde máme ležiacich klientov,
sme dali namontovať technologické zariadenia, ktoré umožňuje zdvíhanie týchto ležiacich
klientov a samozrejme manipuláciu s nimi. Zo strany klientov a rodinných príslušníkov,
ako som sa zatiaľ informoval, sú na toto veľmi kladné ohlasy. Dovolím si povedať, že
z troch ZOS-iek, ktoré sú na úrovni mesta Košice, či už je to zariadenie opatrovateľskej
služby na Severe, na Juhu, alebo u nás sme zatiaľ veľmi vyhľadávaní zo strany obyvateľov
celého mesta, pretože máme pravdepodobne najkrajšie, najlepšie podmienky pre
umiestnenia týchto našich starších spoluobčanov; čo samozrejme rodinným príslušníkom
na tom veľakrát záleží. Zúčastnil som sa, ako som už spomínal, na celoslovenskom sneme
Združenia miest a obcí Slovenska. Opäť tam boli 5 zástupcovia za mesto Košice a opäť
sme mali možnosť komunikovať to, čo všetko sa chystá v blízkej budúcnosti; mimo iného
aj úprava legislatívy, kde ZMOS má pomerne silné slovo pri rokovaní s Národnou radou
alebo vládou Slovenskej republiky. Zo spoločenských a kultúrnych podujatí by som len
narýchlo chcel spomenúť Deň učiteľov mestskej časti Košice-Západ, ďalej to bola
návšteva seniorov z celého mesta v našej mestskej časti, kde sme im urobili pekný
prezentačný program, za čo sa nám dostalo aj určitého ocenenia, kde sa veľmi pekne
poďakovali za to, ako sme sa im venovali. Prebehol u nás 50. ročník súťaže Vansovej
Lomnička, krajské kolo v Átrium klube, 22. ročník Veľkonočného volejbalového turnaja
žien o pohár starostu. Zúčastnil som sa tradičného ekumenického veľkopiatkového
sprievodu, celomestského významu. Ďalej sme mali 2. ročník Terasa Street Basket - Zober
loptu a nie drogy, ktorý trval 2 dni. Samozrejme, v rámci Dní Terasy medzi najkrajšie
podujatia patrili Kvapka krvi Terasy, zábavné kynologické popoludnie, športová
olympiáda pre materské školy. Ďalej v rámci projektov pre deti to boli Ušká plné príbehov,
kde som sa zúčastnil čítania na Trebišovskej, Ipeľskej a navštívili sme aj deti na košickej
onkológii, čo si myslím, že veľmi milo prekvapilo nielen tieto detičky, ale aj rodičov a
trošku sme im spríjemnili pobyt v tomto ťažkom zariadení. Dá sa povedať, že tých
projektov bolo ešte veľmi veľa. Pokiaľ teda budú otázky, ja si dovolím ukončiť moju
prezentáciu a otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči, pán poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Príjemný dobrý deň prajem všetkým. Vidím, že pán starosta
výpočet toho všetkého čo urobil bolo dosť náročne. Takže určite tie jednania a vôbec
komunikácie boli náročné. Myslím si, že z toho najbližšieho obdobia, čo nás čaká a čo nás
neminie, to je tá rekonštrukcia električkových tratí a určite bude veľa kolíznych situácií. Ja
by som sa chcel opýtať, či na nejakých kontrolných jednaniach, ako poslanci, by sme sa
mohli zúčastniť, alebo to bude len nejaký okruh, ktorý bude úzky, alebo niečo také? Takže
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by sme radi mali nejaký taký bližší prehľad o tom, ako rekonštrukcia prebieha. Lebo určite
sa na nás budú ľudia obracať a budú to tak ostro sledovať. Takže asi toľko. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem, pán poslanec. Poviem pravdu, že od začiatku
tohto projektu v tomto roku som si vyžiadal účasť nášho pracovníka, vedúceho oddelenia
rozvoja, už na mestských akciách, ktoré síce nie sú v našej mestskej časti, ale samozrejme,
vzhľadom na to, že pokračuje táto stavba u nás, tak je to pre nás veľmi dôležité. A vstúpil
som, samozrejme, keďže sa blíži termín, u nás začínajú prvé výluky, aj do toho rokovania
a je takáto dohoda, že každý týždeň pravidelné kontrolné dni sa budú konať aj na úrovni
našej alebo v našej mestskej časti a samozrejme, pokiaľ bude záujem hocikoho z
poslancov mestskej časti, nie je problém, budú to otvorené rokovania a minimálne preto,
aby ste boli dostatočne informovaní a vedeli informovať v rámci svojich volebných
obvodov aj občanov, bude dobre, ak sa na niektorých zúčastníte. Samozrejme, my
pravidelne by sme chceli, ak nie po každom kontrolnom dni, tak v nejakých intervaloch,
vám dávať aj - buď elektronickou alebo písomnou formou nejaké informácie. Chceme, aby
občania vedeli o všetkom. Budeme aj my komunikovať nejakou formou. Je možné, že z
času načas budeme komunikovať aj formou roznesenia letáčikov alebo takých
informačných letákov pre občanov našej mestskej časti. Ale budem aj veľmi rád, ak v
rámci svojej možnosti teda tieto informácie si vypočujete a budete komunikovať, pretože,
myslím si, že najhoršie je to, ak my začneme niečo a občan nie je informovaný. Preto som
aj teraz inicioval cez Dopravný podnik tieto tlačové informácie, aby ľudia vedeli, že už
teraz, dňom sobota, nedeľa bude určitá výluka a potom od pondelka trvalá. Najhoršie je
nekomunikovať, nedať informáciu. Ja stále som razil tú tendenciu, že je potrebné, aby sme
dopredu dali ľuďom tieto informácie; aj keď samozrejme, bude tu trošku nervozita, nebude
to ideálne, ale aspoň nech ľudia vedia, na čom sú. A pokiaľ je potrebné, sme tu na to, aby
sa na nás, respektíve na vás, na poslancov, obrátili. Takže pán poslanec, budem vítať
takúto účasť. Nech sa páči, ešte v rámci rozpravy chce niekto vystúpiť? Ak nie, uzatváram
rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.
p. Veles: Návrh na uznesenie k bodu 6: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Košice-Západ berie na vedomie informáciu o činnosti starostu mestskej časti KošiceZápad od XV. rokovania Miestneho zastupiteľstva.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo schválené.
Bod 7. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov pri miestnom zastupiteľstve, ústna informácia
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k bodu č. 7: Správa komisie
na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri miestnom
zastupiteľstve. Keďže pani Budišová, predsedníčka komisie, sa ospravedlnila z rokovania
dnešného zastupiteľstva, poverila svoju kolegyňu, pani poslankyňu Zemkovú, členku
komisie, aby nás oboznámila s touto správou. Nech sa páči, pani poslankyňa.
p. Zemková: Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán starosta. Tak z poverenia pani
predsedníčky doktorky Budišovej si dovolím predložiť, alebo prečítať teda Správu z
komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri
miestnom zastupiteľstve. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných
funkcií, teda funkcií verejných funkcionárov pri miestnom zastupiteľstve na svojom
zasadnutí dňa 23.5.2017 vykonala kontrolu doručenia oznámení, funkcií, zamestnaní,
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činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za predchádzajúci rok 2016 a
kontrolu doručenia dokladov vydaných na daňové účely potvrdzujúce sumu príjmov a
skonštatovala nasledovné: všetci poslanci miestneho zastupiteľstva a starosta mestskej
časti si splnili povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení a predložili oznámenie
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov v zákonnej lehote. Jeden poslanec v
súlade s ustanoveniami zákona o ochrane verejného záujmu v zákonnej lehote predložil
oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Komisia následne, čo
poslanec doručí doklad potvrdzujúci sumu príjmov, sa opäť stretne a vykoná kontrolu
splnenia zákonnej povinnosti poslanca, ktorý predložil oznámenie o predĺžení lehoty na
podanie daňového priznania.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Dámy a páni,
otváram rozpravu k tomuto bodu. Chce sa niekto vyjadriť? Ak nie, uzatváram rozpravu.
Poprosím návrhovú komisiu.
p. Liba: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ
berie na vedomie Správu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov pri miestnom zastupiteľstve.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo schválené.
Bod 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti na 2. polrok 2017
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k bodu č. 8: Návrh plánu kontrolnej činnosti
kontrolóra mestskej časti na 2. polrok 2017. Nech sa páči, pán kontrolór.
p. Filipko, miestny kontrolór: Dobrý deň prajem. Ďakujem za slovo. Vážený pán
starosta, vážené zastupiteľstvo, vážení hostia, návrh plánu kontrolnej činnosti som
predložil v písomnej podobe. Bola zverejnená. Nedostal som žiadne konkrétne požiadavky
zo strany ani občanov, ani od poslancov na nejakú špecifickú kontrolu. Tie zámery
kontroly sú navrhnuté podľa toho, aké kontroly a kedy boli vykonávané v mestskej časti.
Nosnou kontrolou bude kontrola trhoviska, potom bežný rozpočet, niektoré vybrané
položky. Zároveň informujem, že do obdobia 2018 plánujem potom skontrolovať opäť ešte
v oblasti sociálnych služieb niektoré zvyšné oblasti. A chcem sa ešte venovať potom aj
poskytnutým dotáciám, ale až v 2018. Som vám k dispozícii, k vašim otázkam. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto materiálu.
Nech sa páči. Ak nie sú žiadne otázky, pripomienky. Nech sa páči, pán poslanec
Rychnavský. Pardon.
p. Rychnavský: Ďakujem pekne za slovo. Ja mám jeden taký podnetný návrh, aby
nám pán kontrolór skontroloval, alebo preveril, či investičné akcie mestskej časti KošiceZápad v roku 2016, t.j. parkoviská a ohradené, alebo uzamykateľné kontajneroviská boli
ukončené, prevzaté od dodávateľov, finančne vysporiadané, v súlade so zmluvami
a výkresovým nie výberovým konaním, pardon. Takto som myslel. Či by si to zobral za
svoje. To je môj návrh, taký podnet. Ak to prijme, budem rád.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec
p. Rychnavský: Samozrejme v čase, kedy bude môcť.
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p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči, v rámci rozpravy chce ešte niekto k
tomuto bodu? Ak nie, poprosím, pán kontrolór.
p. Filipko, miestny kontrolór: Ďakujem. Pán poslanec, máte na mysli, že by som
vypustil niektorý zámer z plánu kontrolnej činnosti a vykonal túto kontrolu? Alebo
navyše? Podľa toho rozsahu to je dosť rozsiahla kontrola, všetky investičné akcie, aj
kontajneroviská. Robil som kapitálové výdavky, iba časť, v minulom roku. Vtedy ešte tie
neboli dokončené. Ak si zastupiteľstvo teda myslí, ak to navrhujete, tak sa s tým
vysporiadam. Ako nebránim sa tomu, ale potom by som vypustil kontrolu č. 2, namiesto
kontroly 2.
p. Jakubov, starosta MČ: Dobre. Čiže pán poslanec, chápem to tak, že je tu
návrh, aby namiesto bodu č. 2 - Kontrola vybraných výdavkových položiek bežného
rozpočtu mestskej časti Košice-Západ na rok 2017 bola zrealizovaná kontrola investičných
akcií za rok 2016.
p. Filipko, miestny kontrolór: Ak by ste to presne pomenovali, bolo by to vhodné
pre návrhovú komisiu.
p. Jakubov, starosta MČ: Čiže poprosím potom, lebo to je pozmeňujúci návrh,
čiže potrebujeme pozmeňujúci návrh uznesenia v písomnej forme, návrhová komisia. Nech
sa páči, dámy a páni, sú ešte nejaké pripomienky? Nech sa páči, pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja by som mal taký návrh pre predkladateľa tohto
pozmeňujúceho návrhu a aj pre kontrolóra tejto mestskej časti, aby sme sa nevzdávali
plánu kontrolnej činnosti. Čiže aby boli ponechané tie 1, 2 body a aby, a to nechám na
predkladateľa toho pozmeňujúceho návrhu, navrhol, aby jednu tú ukončenú investíciu pán
kontrolór preskúmal, lebo všetky investičné akcie, áno mám za to, že je to tak rozsiahly
materiál a aby to bolo dobre urobené, musel by vypustiť nie jednu, ale aj tie zvyšné dve
činnosti, ktoré si dal do plánu práce. Keď súhlasí s tým, ako predkladateľ pozmeňujúceho
návrhu. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Chce ešte niekto vystúpiť v rámci
tohto bodu? Čiže ak tomu dobre rozumiem, tzn. potom v návrhu na uznesenie schvaľuje
návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti Košice-Západ na 2. polrok podľa
predloženého návrhu, práve tu potrebujeme mať zmenu. Hej? Je návrhovej komisii jasné,
ako bude formulovať uznesenie?
p. Baník: Áno, vypustenie bodu 2 a nahradenie tohto návrhu.
p. Jakubov, starosta MČ: Dobre.
p. Rychnavský: Moment, moment. Môžeme takto? Lebo tuna sú dve investičné
akcie, takže keď dáme trebárs parkoviská, tak to bude tieto dve a tie parkoviská. Dobre,
parkoviská, dobre ok. Čiže tieto tu + prekontrolovať len parkoviská.
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, sú ešte nejaké pripomienky k tomu bodu,
alebo môžeme ukončiť rozpravu? Ak sa nikto nehlási, poprosím návrhovú komisiu. Bol tu
predložený návrh pozmeňujúci uznesenia.
p. Baník: Návrh doplnenia do plánu kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti
Košice-Západ na 2. polrok roku 2017 znie: Prekontrolovať parkoviská, ktoré boli
ukončené, prevzaté od dodávateľov, finančne vysporiadané v súlade so zmluvami a
výberovým konaním.
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p. Jakubov, starosta MČ: Dobre. Mohli by sme to navrhnúť potom takto? Čiže v
časti a) schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti Košice-Západ
na 2. polrok 2017, s vypustením bodu 2. alebo vrátane alebo vrátane doplnenia kontroly
investičných akcií v rozsahu parkoviska zrealizovaných v roku 2016.
p. Baník: Čiže spolu?
p. Jakubov, starosta MČ: Áno? Čiže poprosím, vieme to takto? Návrhová
komisia.
p. Baník: Áno, ale návrhová komisia čítala najprv protinávrh, doplnenie, no ale
najprv by sa mal pozmeňovací návrh.
p. Jakubov, starosta MČ: Tak nech sa páči, návrhová komisia, pozmeňujúci
návrh.
p. Baník: Ja to prečítam ešte raz, čiže návrh je: doplniť plán kontrolnej činnosti
kontrolóra mestskej časti Košice-Západ na 2. polrok 2017 o kontrolu parkovísk, ktoré boli
ukončené, prevzaté od dodávateľov, finančne vysporiadané v súlade so zmluvami a
výberovým konaním. V roku 2016.
p. Jakubov, starosta MČ: No ak nedáš rok 2016, tak je celé obdobie existencie
mestskej časti.
p. Baník: Na začiatku som možno vypustil slovo schvaľuje, no dobre, tak.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím ešte raz. My totiž tak, ako tu to bude prečítané,
naformulujeme uznesenie. Keď bude právne zle, nemôžem ho podpísať. O 14 dní sa
vidíme znovu, kvôli jednému uzneseniu.
p. Baník: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ schvaľuje doplnenie
plánu kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti Košice-Západ na 2. polrok 2017 o
kontrolu parkovísk, ktoré boli ukončené, prevzaté od dodávateľov, finančne vysporiadané
v súlade so zmluvami a výberovým konaním v roku 2016.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie: Za 9, proti 0, zdržali sa 2. Poprosím o pôvodné uznesenie.
p. Baník: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ po a) schvaľuje
návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti Košice-Západ na 2. polrok 2017
podľa predloženého návrhu a doplneného schváleného doplnku. Po b) poveruje kontrolóra
vykonaním kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie: Za 8, proti 0, zdržali sa 3. Uznesenie bolo schválené.
Bod 9. Správa o výsledkoch kontroly kontrolóra mestskej časti od 14.3.2017 do
13.6.2017
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu, bod č. 9:
Správa o výsledkoch kontroly kontrolóra mestskej časti Košice-Západ od 14.3.2017 do
13.6.2017. Nech sa páči, pán kontrolór. Prosím o uvedenie materiálu.
p. Filipko, miestny kontrolór: Ďakujem za slovo. Správa bola doručená v
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písomnej podobe. Dovoľte mi ešte niekoľko poznámok. Nedostatky zistené kontrolou nie
sú takého závažného charakteru, teda nespôsobili nejakú škodu mestskej časti. Sú
jednoducho odstrániteľné prijatím zmien: jednak zakladacej listiny a prevádzkového
poriadku. Chcel by som zdôrazniť na vážny problém vo financovaní opatrovateľskej
služby. Napriek tomu, že mestská časť je v dobrej finančnej kondícii a možno nespôsobuje
nejaký doplatok 30.000 Eur až taký vážny problém, ale na druhej strane je úplne
oprávnená požiadavka, aby mestská časť vyžadovala od mesta Košice prefinancovanie
všetkých výdavkov, ktoré sú spojené s prevádzkovaním sociálnych služieb. Či je to
zariadenie opatrovateľskej služby alebo opatrovateľská služba. Toto pokladám, nedával
som to ako opatrenie, je to stála úloha pre vedenie, pre starostu, ktorý nemálo rokovaní už
viedli v tejto veci, nielen mestská časť Západ, ale aj Sever a Juh, ktorí sú
prevádzkovateľmi týchto služieb. Zariadenie opatrovateľskej služby už dosiahlo úroveň, že
nám to vychádza „egal“, teda tam sa už nedopláca, ale že v opatrovateľskej službe, v tzv.
terénnej opatrovateľskej službe je to 35.000 tuším. Je to presne uvedené v správe. Nie je to
dobré riešenie. Ďalej chcel by som upozorniť, aby sa to teda dobre vnímalo, s pani
vedúcou sociálneho sme si vyjasňovali chápanie textu - jeden zamestnanec v zariadení
opatrovateľskej služby som uviedol, že vykonáva dovoz stravy a pomocné práce ZOS. Tak
je to uvedené v správe. Ale v podstate on je opatrovateľom. To, že vykonával pomocné
práce, tzn. to, že podstatnú časť svojho času venuje zabezpečeniu stravy, ale vtedy, keď je
voľný a nerobí túto činnosť, tak má normálne oprávnenie a kvalifikáciu ako opatrovateľ.
Tak aby to teda bolo normálne teda zrozumiteľne vnímané, chcel som to poznamenať. K
tejto správe kontrolovaný subjekt nepodal žiadne námietky. Kontrolovaný subjekt
akceptoval opatrenia, ktoré som navrhol a mali by byť realizované do konca roka 2017.
Ďakujem. Som pripravený odpovedať na vaše otázky.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, pán kontrolór. Dámy a páni, otváram
rozpravu k tomuto materiálu. Nech sa páči, pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja sa preto hlásim do diskusie, aby to nevyniklo, že je
nám to ľahostajné ako je vykonaná kontrola. Keď môžem tykať, lebo si tykáme, pán
kontrolór, predbehol si ma v svojej reči to, čo som chcel povedať ja. Čiže preto som sa
hlásil až tak váhavo a na záver. Presne to som chcel aj ja skonštatovať, že nevidel som v
tom nejaké závažné nedostatky, v činnosti zariadenia opatrovateľskej služby. Toho
zamestnanca som si rovnako všimol, že pomocné práce a špekuloval som, kto to vlastne je.
Ale týmto vysvetlením mi to je jasné. A tých 30.000 - áno, je pravda, nie je to
zanedbateľná čiastka, ktorú by sme mohli trebárs aj opätovne použiť do zriadenia
opatrovateľskej služby. Tak len toľko. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec
Rychnavský. Po ňom pán poslanec Bucher.
p. Rychnavský: Ja si chcem overiť, my v našom zariadení opatrovateľskej služby
poskytujeme služby a pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa aj pre Sídlisko KVP, Luník
IX, Myslava, Šaca, Lorinčík, Pereš a Poľov? Čiže Košice II?
p. Jakubov, starosta MČ: Zariadenie opatrovateľskej služby, pán poslanec, pre
celé mesto Košice. To je poradovník, ktorý má mesto Košice. Čo sa týka terénnej
opatrovateľskej služby, tzn. na byte občanov, poskytujeme pre celý okres Košice II.
p. Rychnavský: Aha, takže opatrovateľská služba sa myslí terénna, hej? Aha
Dobre. Ďakujem pekne.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Bucher.
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p. Bucher: Ja len takú technickú poznámku: strana 5, tretí odstavec zdola: „Dňa
30. júna 2017 som navštívil ZOS“. Takže už v budúcnosti pracujeme? No a tam ste už
zistili, že sa nachádza klietka a ďalšie veci. No a potom zariadenie je po vymaľovaní vo
veľmi dobrej a peknej kondícii, tak je to skôr také subjektívne vaše hodnotenie, podľa
môjho názoru. Tak len toľko. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Áno. Ďakujem, pán poslanec. Nech sa páči, chce ešte v
rámci rozpravy niekto vystúpiť? Ak nie Chceš ešte reagovať, pán kontrolór? Nech sa páči.
p. Filipko, miestny kontrolór: Ďakujem pekne za upozornenie. Bolo to v máji
pred ukončením kontroly a choďte sa pozrieť, možno budete mať tiež svoj subjektívny
dojem obdobný ako ja. To zariadenie skutočne teraz vyzerá dobre. Snáď som zabudol
jednu poznámku, ktorú mám napísanú, že treba ešte jednu takú maličkosť dotiahnuť.
Niekoľko postelí, tuším 4 alebo 6 ostalo, ktoré ešte nemajú elektricky ovládaný pohon na
nakláňanie, ovládanie polohovateľnú posteľ; čiže toto je vhodné, aby v budúcnosti, ale
počul som teda, že mestská časť sa pripravuje uchádzať v nejakej výzve, aby sme na to
získali nejaké zdroje, aby to nebolo teda z vlastných zdrojov dofinancované. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Ak sa nikto nehlási do rozpravy,
uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Veles: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ
berie na vedomie Správu kontrolóra mestskej časti o výsledkoch kontroly za obdobie od
14.3.2017 do 13.6.2017.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo
jednomyseľne schválené.
Bod 10. Informácia o úprave č. 2 Programového rozpočtu mestskej časti Košice –
Západ na rok 2017
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k bodu č. 10: Informácia o
úprave č. 2 Programového rozpočtu mestskej časti Košice-Západ na rok 2017. O
materiáloch, ktoré sú predložené miestnemu zastupiteľstvu, rokovala miestna rada 23.
mája, komisia kultúry mládeže a športu, komisia výstavby, životného prostredia, verejného
poriadku a komunálneho rozvoja a finančná komisia 31. mája. Legislatívno-právna a
sociálna komisia 1.júna. Informácie o úprave programového rozpočtu sú na rokovanie
predložené v súvislosti s uznesením, ktorým miestne zastupiteľstvo žiadalo starostu pri
nevyhnutnom presune finančných prostriedkov informovať o tom miestne zastupiteľstvo
na najbližšom rokovaní. Týmto materiálom sa zaoberali miestna rada, komisia kultúry,
finančná komisia, komisia legislatívno-právna: všetky zhodne odporúčajú miestnemu
zastupiteľstvu predložený materiál zobrať na vedomie. Dámy a páni, úprava č. 2 nášho
programového rozpočtu pozostávala vzhľadom na oznámenie Ministerstva vnútra, ktoré
nám vyčlenilo naviac finančné prostriedky roku 2017 na úseku matrík vo výške 81.238,15
Eur, na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov vo výške 13.307,25 Eur a na
úseku registra adries vo výške 61,20 Eur. Tzn. navýšením bežných príjmov v programe 3.1
matričná činnosť o 2.025,15 Eur sa zvýši prebytok bežného rozpočtu o 2,025,15 Eur.
Ďalej na základe presunu potreby finančných účelových finančných prostriedkov vo výške
1.000 Eur, ktoré sme dostali od mesta Košice na financovanie športovej činnosti. Ďalej na
základe aktuálnych potrieb v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva 145-13/12 z roku
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2016, a to z dôvodu potreby maliarskych, údržbárskych prác v priestoroch ZOS-ky, to sme
už spomínali, vo výške 1.850 Eur. Z dôvodu potreby úhrady škody spôsobenej pri výkone
verejnej moci na základe rozhodnutia súdu a upovedomenia o začatí exekúcie prikázaním
pohľadávky z účtu v banke voči mestskej časti Košice-Západ vo výške 14.000 Eur. To je
prehratý súdny spor vďaka postupu voči bývalému prednostovi, pánovi T., kedy mu bol
skrátený pracovný úväzok. Tí, ktorí vtedy boli členmi mestského zastupiteľstva pardon
miestneho zastupiteľstva, viete, o čo ide. Bohužiaľ, tieto staré resty a nie dobre odborne
podložené rozhodnutia nás teraz dobiehajú rozhodnutiami súdu. Prišli sme o 14.000 Eur.
Ďalej na prevádzku úradu, na rekonštrukciu a modernizáciu stavieb o 25.500 Eur, z
dôvodu rekonštrukcie a zmeny dispozičného riešenia budovy v Zuzkinom parku 4, Átrium
klub, čo je v našom vlastníctve. Toto sú všetky zmeny, ktoré bolo potrebné urobiť v rámci
2. zmeny programového rozpočtu. Dámy a páni, otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa
páči, pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Vypočul som si a súhlasím s tým, čo si povedal, pán
starosta. Nedá mi, aby som nedoložil, respektíve nedovolil si upozorniť na to, že tých
14.000, o ktoré prišla táto mestská časť, nespôsobilo toto zastupiteľstvo a ani
predchádzajúce zastupiteľstvo. Čiže, ale chcel by som týmto vyzývať a vyzvať poslancov,
aby pri hlasovaniach už takéto niečo, ja viem, že my sme to nespôsobili, ale napriek tomu
ostatných poslancov, ktorí možno hlasovali v minulosti aj za - a to je teraz ten dôsledok,
aby do budúcna sme a nehovorím, ale v množnom čísle, sme sa vyvarovali takýchto
činností, ktoré by poškodzovali túto mestskú časť. Tak, ako sme prisahali. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, pán poslanec. Nech sa páči, chce ešte
niekto vystúpiť v rámci rozpravy? Ak nie, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú
komisiu.
p. Liba: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ
berie na vedomie informáciu o vykonanej úprave č. 2 programového rozpočtu mestskej
časti Košice-Západ na rok 2017 starostom mestskej časti Košice-Západ zo dňa 9.5.2017.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo schválené.
Bod 11. Stanovisko kontrolóra mestskej časti k záverečnému účtu za rok 2016
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu, bod č. 11: Stanovisko
kontrolóra mestskej časti k záverečnému účtu za rok 2016. Nech sa páči, pán kontrolór.
p. Filipko, miestny kontrolór: Ďakujem. Dámy a páni, k tomuto materiálu by
som chcel len 3 poznámočky: jednak, že záverečný účet je spracovaný veľmi dobre,
zrozumiteľne, zreteľne. Nakoniec aj audítorka nenašla z hľadiska účtovníctva ani z
hľadiska rozpočtovníctva žiadne závažné problémy, ani ja a odporúčam teda zastupiteľstvo
schváliť záverečný účet, teda celoročné hospodárenie bez výhrad, samozrejme, prevod
prostriedkov do rezervného fondu. Jednu malú poznámku: možno ste si všimli, na strane 7
som omylom použil slovíčko obecnému zastupiteľstvu. Žiaľ, mi to prekĺzlo z nejakej
šablóny. To slovíčko tam nepatrí, ale napriek tomu aj táto samospráva je vnímaná ako
zastupiteľstvo, zákon o obecnom zriadení nerozlišuje, čo je mestské, miestne. A tak mi to
prekĺzlo, ospravedlňujem sa. Jeden problém, ktorému sa ale teda treba venovať
a spomenula to aj pani audítorka, je prevod majetku za 1 Euro, ktoré je vnímané, takéto
prevody sú klasifikované ako darovanie, podľa názoru majetkoprávneho odboru
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Ministerstva financií. Venujem sa tomu, na strane 6, ste to čítali. Mestská časť už začala
podnikať kroky na hľadanie riešenia. Žiaľ, nie je to len v rukách mestskej časti, aby to
vyriešila. A ja verím, že sa nájde nejaké riešenie, aby mestská časť mohla postupovať
ďalej s nakladaním s majetkom. Lebo investície sa robia ďalej a určite stav, ktorý je teraz,
nemôže byť zablokovaný na dlhšiu dobu. Takže toľko aj k materiálu. Ďakujem pekne.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, pán kontrolór. Otváram rozpravu k
tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Baník: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ
berie na vedomie stanovisko kontrolóra mestskej časti k návrhu záverečného účtu za rok
2016.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie: Konštatujem, za bolo 11, proti 0, zdržalo sa 0. Uznesenie bolo
schválené.
Bod 12. Záverečný účet mestskej časti Košice – Západ za rok 2016
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k bodu č. 12: Záverečný účet
mestskej časti Košice-Západ za rok 2016. Týmto materiálom sa zaoberali na svojich
rokovaniach miestna rada, komisia kultúry, finančná komisia, komisia legislatívno-právna,
ktoré odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu schváliť záverečný účet a vysloviť súhlas s
celoročným hospodárením bez výhrad. Dámy a páni, záverečný účet ste mali na
rokovaniach komisií, kde ste ho prerokovali. Snáď je potrebné v skratke povedať, že v
roku 2016 mestská časť hospodárila s celkovým prebytkom vo výške 139.629 Eur. Tento
prebytok bol ovplyvnený bežnými príjmami, kde bolo vyššie plnenie o 15.849 Eur a ďalej
na strane bežných výdavkov sme oproti rozpočtu hospodárili o 188.553 Eur lepšie.
Kapitálové výdavky boli plánované vo výške 509.217 Eur. Skutočné čerpanie bolo vo
výške 383.208. Úspora bola z dôvodu, že sa neuskutočnila rekonštrukcia priestorov v
Átrium klube, ktoré dnes sme schvaľovali zmenu č. 2 rozpočtu - sa presunula kvôli
príprave na rok 2017 a nerealizovala sa výstavba parkoviska na Považskej ulici, s ktorou
nesúhlasili dotknutí obyvatelia obytných domov Považská 1 a 9. Z rezervného fondu sme
čerpali finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 100.000 Eur a celkový
výsledok hospodárenia tým pádom bol kladný na prebytok vo výške tých 139.629,45 Eur,
čo navrhujeme prideliť do rezervného fondu. Po tomto usporiadaní bude v rezervnom
fonde v mestskej časti 765.400,54 Eur. Pre rok 2017 je aktuálne schválenie použitia
rezervného fondu vo výške 362.502 Eur. Záverečný účet za rok 2016 bol overený
audítorom v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Aj
vzhľadom na tieto skutočnosti navrhujeme miestnemu zastupiteľstvu tak, ako odporúčajú
aj komisie miestneho zastupiteľstva, záverečný účet mestskej časti Košice-Západ schváliť
s celoročným hospodárením bez výhrad. Dámy a páni, otváram rozpravu k tomuto
materiálu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Veles: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ
podľa § 14 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v platnom znení: za a) berie na
vedomie správu audítora, k účtovnej závierke k 31.12.2016; za b) schvaľuje - za 1.)
záverečný účet a celoročné hospodárenie mestskej časti Košice-Západ bez výhrad; za 2.)
usporiadanie finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky a Mestu
Košice; za 3.) rozdelenie prebytku hospodárenia mestskej časti Košice-Západ vo výške
139.629,45 Eur nasledovne: do prídel do rezervného fondu 139.629,45 Eur. Ďakujem.
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p. Jakubov, starosta MČ: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo schválené.
Bod 13. Aktualizácia č. 1 Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
mestskej časti Košice-Západ na roky 2017-2020, s výhľadom do roku 2025.
p. Jakubov, starosta MČ: Prechádzame k bodu č.13 - Aktualizácia č.1 Programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Košice-Západ na roky 20172020, s výhľadom do roku 2025. Týmto materiálom sa zaoberali: miestna rada, komisia
kultúry, komisia legislatívno-právna, komisia výstavby a životného prostredia, ktoré
odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál schváliť a finančná komisia,
ktorá odporúča miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať. Prosím pani
prednostka o uvedenie materiálu.
p. Hildebrand, prednostka MÚ MČ: Predkladáme vám Aktualizáciu č.1
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Košice-Západ a to z
dôvodu, že mestská časť má možnosť uchádzať sa o finančnú pomoc z fondov Európskej
únie v rámci projektu Revitalizácia parku Gudernova, Košice. Podmienkou je samozrejme
to, že tento projekt je zahrnutý v programe rozvoja mestskej časti. My sme ho v tejto
aktualizácii zahrnuli v špecifickom cieli 3.2. V rámci tabuľky to máte spracované podľa
predbežného odhadovaného odborného odhadu - celková suma projektu 110.000 Eur s
tým, že vlastné zdroje projektu sú 5.500 Eur, ktoré vynaloží mestská časť a z európskych
peňazí by sme dostali 104.500 Eur. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Dámy a páni, otváram rozpravu k
tomuto materiálu. Pán poslanec Kočiš, nech sa páči.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel spýtať, viem, že to je projektový
zámer, že to nie sú už riešenia, ale napr. vybudovanie siete malých verejných zdrojov
pitnej vody. Aká je tam predstava? Totižto, zaujíma ma, keď to bude jeden pitný zdroj,
dobre. Keď to bude dve. tri ešte sa dá, keď to bude desať, už to bude výrazná spotreba
vody. Tú spotrebu vody kto bude hradiť? Rozrátaním na občana, straty tých, čo máme v
bežných vyúčtovaniach krát 1,1, keď teraz dáme 1,5 - alebo to bude platiť mestská časť?
Ako bude toto celé od vodární. Nemusím teraz dostať odpoveď na moju otázku, ale je to
tiež iste aj zaujímavé pre občana z toho pohľadu, ako sa pýtam ja. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Hlási sa ešte niekto do
rozpravy? Kým sa niekto prihlási, snáď takto pán poslanec. Áno, presne tieto otázky padali
aj u nás na porade. V podstate ide o to, že máme možnosť z projektu IROP čerpať finančné
zdroje, kde 95% nám môže prefinancovať Európska únia, resp. Európska únia a štát, 5%
my. Samozrejme v rámci revitalizácie tohoto parku je veľmi podstatným momentom v
rámci ekologických opatrení realizovať aj niečo takéto, ako je zdroj pitnej vody, sú tam
navrhované dva takéto zdroje. Určite to chceme vysledovať. Určite tam chceme
namontovať nejaké podružné meranie a podľa toho, aká bude spotreba, vzhľadom na
odpočet proste z týchto meračov, v budúcnosti sa rozhodneme ako k tomu prikročíme. Tak
ako si povedal, je rozdiel, či máme v rámci mestskej časti jeden, dva, tri takéto zdroje,
ktoré nám urobia možno v rozpočte 0,0; úplne nula nula to nie je, alebo či ich máme 30,
kde sa môžeme baviť už možno o stovkách Eur. Hej? Zvažujeme aj komunikáciu s
Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, že by za určitých podmienok to bola
v podstate kvázi ich sponzorská činnosť, ak to môžem takto povedať. Nech sa páči v rámci
rozpravy, chce ešte niekto vystúpiť k tomuto bodu? Ak nie, ukončujem rozpravu.
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Poprosím návrhovú komisiu.
p. Liba: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ
na základe §14 ods.3 zákona č. 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov schvaľuje Aktualizáciu č. 1 Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja mestskej časti Košice-Západ na roky 2017-2020, s výhľadom do roku 2025.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo schválené.
Bod 14: Realizácia a spolufinancovanie projektu revitalizácia parku Gudernova
ulica, Košice
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k bodu č.14: Realizácia a spolufinancovanie
projektu revitalizácia parku Gudernova ulica, Košice. Týmto materiálom sa opäť zaoberali:
Miestna rada, komisia kultúry, komisia legislatívno-právna, komisia výstavby a životného
prostredia, ktoré odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál schváliť. Ďalej
finančná komisia, ktorá odporúča miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál
prerokovať. Tak, ako bolo už v predošlom materiáli, ako sme boli oboznámení, to, čo ešte
nemáte vo svojich materiáloch, v podstate máme zhruba finančný objem, čo by tento
projekt mal obnášal. Celkový rozpočet projektu teda je odhadovaný na 110.000 Eur, ak sa
nemýlim, s DPH. Spolufinancovanie z rozpočtu mestskej časti bude vo výške minimálne
5%, t.j. 5.500 Eur. Poprosím pani prednostku o stručné uvedenie materiálu, lebo čiastočne
už v predošlom bode sme aj diskutovali.
p. Hildebrand, prednostka MÚ MČ: Tento materiál v podstate nadväzuje na
materiál, ktorý sme mali v minulom bode a je to realizácia a spolufinancovanie projektu.
Keďže toto je jedna z príloh žiadosti o finančné prostriedky. Je to doklad o zabezpečení
spolufinancovanie projektu, preto je potrebné tento materiál schváliť v znení, ktorý v
podstate je v prílohe, ktorú musíme doložiť. A táto príloha je potrebná, aby bola
deklarovaná uznesením zastupiteľstva o tom, že miestne zastupiteľstvo mestskej časti
schvaľuje prílohu v tomto znení s celkovým rozpočtom 110.000 Eur a spolufinancovaním
z rozpočtu mestskej časti Košice-Západ minimálne 5.500 Eur. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči, dámy a páni otváram
rozpravu k tomuto materiálu. Nech sa páči, pani poslankyňa Zemková, po nej pani
poslankyňa Adamčíková.
p. Zemková: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcela opýtať, že či je nejaká
pravdepodobnosť, že aj dostaneme tie prostriedky? Vyzerá to reálne alebo nie? Či ste
niečo zisťovali? A ďalej by som ešte k tým pitníkom, pretože som členkou komisie
výstavby, sme sa tam práve bavili, že by mali byť vybudované tak, aby nemohlo
dochádzať k zbytočnému odberu vody. Takže majú byť nejaké špeciálne tie pitníky, aby
zbytočne nedošlo k zneužívaniu. A myslím že, z môjho pohľadu, čo sme videli aj nejaké
predbežné obrázky, to vyzerá fantasticky, teda keby sa to fakt podarilo. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Pani poslankyňa Adamčíková. Pripraví sa
pán poslanec Kočiš.
p. Adamčíková: Ďakujem pekne. Ja sa chcem len uistiť, že tie sumy, ktoré boli
povedané bude tak predložený návrh.
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p. Jakubov, starosta MČ: Áno, samozrejme.
p. Adamčíková: Bianko šek by som nerada niekomu podpisovala, po prvé. A po
druhé, maličkú poznámku. Predloženie ŽoNFP - to nie je oficiálna skratka. Prosím pre
budúcnosť úradníkov, aby to prepísali. Ja viem, že je to jeden riadok navyše, ale tu už
medzi nami išlo, že čo to vlastne je. To nie je oficiálna skratka. Prosím nevymýšľať si
skratky.
p. Jakubov, starosta MČ: Súhlasím pani poslankyňa. Nevšimol som si to.
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ale súhlas. Ja na tom tiež bazírujem.
Ospravedlňujem sa.
p. Adamčíková: To sú oficiálne veci - uznesenie a o 5 rokov ani Pán Boh nezistí,
čo to je a povedia, že čo tí poslanci schvaľovali.
p. Jakubov, starosta MČ: Pán Boh zistí, ale to pre nás nie je podstatné. My
musíme vedieť.
p. Adamčíková: Dobre. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja na odľahčenie. Trošku mi tie skratky pripomínajú
moju vojenskú základnú službu, ale tam všetko bola skratka. Všetko v skratkách tam bolo.
Ale nie kvôli tomu som sa hlásil. Hlásil som sa kvôli tomu, že bolo konštatované, že
finančná komisia odporúča tento materiál prejednať bez slova - schváliť. A to aj z toho
dôvodu bol záver takýto, lebo vtedy nebola vedomá výška čiastky. Tých 110.000, ktorú
sme sa dozvedeli pred týmto konaním miestneho zastupiteľstva aj so spoluúčasťou
mestskej časti, to je tých 5.500 Euro. Čiže nechcem ovplyvňovať, ale nechcem sa ani ja
povyšovať na komisiu finančnú, teraz poviem za seba. Ja som za schválenie tohto
materiálu a ako povedala pani Zemková. Ja som nevidel ten projekt, ako to bude vyzerať,
ale verím tomu, že máme tu verejný dlh na investíciu do zelene, nie len tohto parku, čiže
každá jedna investícia, ktorá pôjde do zelene, hovorím za seba, ja budem hlasovať áno.
Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Hlási sa ešte niekto do
rozpravy? Vy ste madam? Nemôžte. Jedine, keď ste občianka? Tak musíte požiadať
niektorého poslanca, aby si osvojil vašu žiadosť o vystúpenie v rámci zastupiteľstva, podľa
nášho rokovacieho poriadku, aj podľa zákona. A v prípade, že to zastupiteľstvo odsúhlasí,
tak môžete vystúpiť v rozsahu 3 minút, ako poslanci. Čiže dobre. Keďže ste to nevedeli,
opýtam sa takto, aby sme to skrátili. Je všeobecný súhlas, aby táto dáma vystúpila v rámci
rozpravy? Áno? Môžem to považovať za súhlas? Nech sa páči. Poprosím, predstavte sa
nám, aby sme vedeli s kým komunikujeme a poprosím poďte. Máme nejaký mikrofón
mobilný? Lebo všetko nahrávame. Poprosím. Ďakujem pekne.
p. Zelenajová, obyvateľka MČ: Ďakujem pekne za slovo. Volám sa Monika
Zelenajová a chcela by som sa iba. Ja nemám nič proti revitalizácii parku Gudernova, ale
chcem sa opýtať na margo toho, či park Tri tanečnice, je totiž stále tak nejako
pozabudnutý. A je to vlastne oproti. Rátalo sa aj s tým? Lebo ja som to nevidela hej. Takže
preto sa pýtam.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne za otázku. Môžem sa pokúsiť
odpovedať. Bola vyhlásená výzva Ministerstvom pôdohospodárstva ako riadiacim
orgánom na možnosť zapojenia sa miest a obcí do revitalizácie parkov atď., atď. Mesto
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Košice - a to som chcel povedať ešte na záver - sa do toho prihlásilo troma projektami.
Bohužiaľ, ani jeden nie je z našej mestskej časti, aj keď mnohí naši obyvatelia narážajú na
moje prepojenie s mestom. Sú tam projekty v Starom meste, na Juhu a na Jazere. Napriek
tomu, keďže my sledujeme všetky výzvy, okamžite sme sa rozhodli konať v rámci našej
mestskej časti, keďže v minulosti prebehli pomerne slušné úpravy v rámci Luníka I.
Zuzkin park a možno v ďalších mestských častiach. Vzhľadom na to, že je v súčasnosti
čiastočne pripravená projektová dokumentácia Správou mestskej zelene a tých dní na
predloženie žiadosti o tento príspevok je relatívne málo od vyhlásenia súťaže, tak padlo
rozhodnutie, že asi v súčasnosti najlepšie pripravená je lokalita tohto parku Gudernova.
Neviem teraz podrobne povedať, čo všetko je do toho zahrnuté, ale kľudne môžete sa prísť
pozrieť. Momentálne prebehlo výberové konanie a spracuváva sa projekt, ktorý v
najbližších dňoch by mal byť hotový. A samozrejme mestská časť Košice-Západ má veľa
zelene, veľa parkov. Nedá sa naraz robiť všetko. Chceme ísť per partes, po jednotlivých
Luníkoch. Hej? Práve preto, aj keď sme si pôvodne niektorí mysleli, že budeme
pokračovať v Zuzkinom parku, padlo rozhodnutie, že už nie, pretože tu sa už veľa
investovalo a táto Terasa má nie jeden Luník, ale osem Luníkov. Takže kvôli tomu padlo
toto rozhodnutie a určite sa pôjde postupne aj ďalej. Keďže táto výzva bola vypísaná a z
vlastných zdrojov veľmi ťažko by nám bolo realizovať takéto rozsiahle revitalizácie
parkov, chceme využiť túto výzvu, ktorá bola vypísaná z európskych zdrojov; lebo pokiaľ
dostaneme 95% rozpočtu a podieľame sa 5%, to vieme zvládnuť. Naraz uvoľniť veľké
finančné objemy vo výške 100 a viac tisíc euro, to by bolo pre nás, ako mestskú časť,
veľmi náročné. Súčasne chcem aj odpovedať čiastočne pani poslankyni Zemkovej, aký je
predpoklad, že dostaneme tieto peniaze. Poviem veľmi otvorene, pani poslankyňa.
Predpoklad je taký, že pokiaľ budeme mať všetko v poriadku a bude ďaleko viac
uchádzačov, ako je dispozícia finančných zdrojov pre Slovensko, možno nedostaneme
zdroje. Ale poviem tak, ako som povedal veľakrát, aj keď ma mnohí naši občania nazývajú
lobistom. Áno, som lobista. Využijem všetky svoje kontakty, aby som pre túto mestskú
časť tie finančné prostriedky získal. A verte mi, že všetky. A môže ma hocikto nazývať
lobistom. Ja to nerobím pre seba, ja to robím pre obyvateľov tejto mestskej časti, pre našu
Terasu. Takže asi toľko. Neviem pani, či vám toto stačí, ale momentálne vám fakt neviem
povedať viac. Ale kľudne môžete prísť hocikedy na úrad, pozrieme sa na to, čo sa
pripravuje a môžeme sa baviť aj o vašej lokalite.
p. Zelenajová, obyvateľka MČ: Dobre, určite prídem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Dámy a páni, pokiaľ v rámci rozpravy
už nechce nikto vystúpiť, ešte pán poslanec Kočiš? Nech sa páči, samozrejme. Pardon.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja len občianke, keď môžem tak povedať, lebo viem,
čo trápi alebo myslím si, čo trápi občanov tejto mestskej časti a to som povedal už to, čo
som rozprával predtým, ako som sa opäť prihlásil, je tá zeleň. A keďže chodím dosť pešo a
som človek všímavý, všimol som si, že práve tento park, ktorý vy spomínate, tie Tri
tanečnice, je dosť veľa využívaný ku večerným hodinám. Každá lavička je jak strapec
oblepená. Ale čo myslím, čo vás asi najviac trápi a to myslím, keďže tu je veliteľ stanice
Západ, je práve, že tieto obidva parky, čo som bol s občanmi v rozhovoroch vyplynulo je,
že je neprispôsobivými občanmi veľmi využívaný. A to zrejme, okrem zelene,
samozrejme, trápi nielen vás, ale občanov všetkých tých, ktorí by chceli tento park
zmysluplne využívať na to, na čo bol realizovaný. Aj ja som z mestskej časti, som zo
Západu, ale som z Luníka I. a som poslanec za Luník I a II. Aj napriek tomu súhlasím s
hocijakou investíciou, tak ako povedal pán starosta, do všetkých Luníkov, do všetkej
zelene. Čiže som si vedomý tejto problematiky, pre ktorú ste sa pýtali a minimálne budem
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podporovať a hľadať nejaké finančné zdroje. Aj mám za to, že spolu s pánom starostom,
tak, aby sem mohli pokračovať plynule ďalej aj k tým Trom tanečniciam. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Dámy a páni. Chce
niekto vystúpiť ešte v rámci rozpravy? Ak nie, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú
komisiu.
p. Baník: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ
schvaľuje
- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
revitalizácia parku Gudernova ulica, Košice, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie enviromentálnych aspektov
v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej
infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy, ako aj zavádzaním
systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Kód výzvy: IROP-PO 4SC431-2017-16, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným
Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Košice-Západ na
roky 2017-2020, s výhľadom do roku 2025
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutej poskytnutia
pomoci,
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného
finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Celkový rozpočet projektu 110.000 Eur. Spolufinancovanie z rozpočtu mestskej časti
Košice-Západ minimálne 5.500 Eur.
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej
časti Košice-Západ.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie : Za 11, proti 0, zdržal sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo schválené.
Dámy a páni.
Bod 15: Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa VZN mestskej časti Košice-Západ o
poskytovaní dotácie na druhý pol rok 2017.
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k bodu č.15: Žiadosti o
poskytnutie dotácie podľa VZN mestskej časti Košice-Západ o poskytovaní dotácie na
druhý pol rok 2017. Týmto materiálom sa zaoberali: Miestna rada, komisia kultúry,
finančná komisia, komisia legislatívno-právna. Všetky odporúčajú mestskému
zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať. Prosím pani prednostku o uvedenie
materiálu.
p. Hildebrand, prednostka MÚ MČ: Tabuľka v materiáli obsahuje dotácie, ktoré
došli do termínu 10.5.2017, kedy je termín schválený vo VZN mestskej časti KošiceZápad na druhý pol rok 2017. Je to 12 žiadostí. Sú uvedené v tabuľke. Nech sa páči.
Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram rozpravu k
tomuto materiálu. Pán poslanec Sitkár.
p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň. Na
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základe našich stretnutí, ktoré som zvolal a zúčastnených, ktorí sme boli pri tvorení tohto
návrhu, sme sa zhodli na týchto číslach, preto si dovolím predložiť návrh na uznesenie.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ v zmysle VZN mestskej časti o
poskytovaní dotácií za a) schvaľuje poskytnutie dotácie na 2. polrok 2017 podľa
predloženého návrhu, na účely podľa predložených žiadostí pre:
Folklórny súbor Čarnica, Kežmarská 46, Košice, 60. rokov folklórneho súboru Čarnica,
realizácia súboru, kultúrnych podujatí pri príležitosti 60. výročia folklórneho súboru
Čarnica, 500 Eur.
OZ Dračia stopa, Nemcovej 8, Košice, Festival Ulica nemá šancu, prenájom pódia a
ozvučenia, prenájom reprezentačných stánkov, zabezpečenia programu, 300 Eur.
Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, Košice, nákup kníh pre pobočky
knižnice na území mestskej časti Košice-Západ, 300 Eur.
ZŠ Slobody 1, exkurzia žiakov po regióne Betliar-Domica, 300 Eur.
Združenie rodičov pri MŠ Ipeľská 10, Košice, modernizácia výchovno-vzdelávacieho
procesu interaktívnou technológiou, zakúpenie interaktívnej dotykovej TV LCD televízora
s interaktívnym rámom, 300 Eur.
Zápasnícky klub Košice 1904, Werferova 1, Košice, Memoriál Mikuláš Atanasova - 10.
ročník, 250 Eur.
Domka stredisko Košice, Tri Hôrky 17, Košice, podpora činnosti mládežníckeho centra Tri
Hôrky, zakúpenie 20 podložiek na spanie a športovej časomiery pre organizovanie
viacdňových podujatí a športových aktivít, 300 Eur.
Občianske združenie Jeseň života, Trieda SNP 24, Košice, príspevok na jednodňové
liečebné pobyty v Maďarsku a vo Vysokých Tatrách pre členov z mestskej časti KošiceZápad, 700 Eur.
Občianske združenie kresťanských seniorov pri mestskej časti Košice-Západ, SNP 39,
Košice, podpora činnosti občianskeho združenia prostredníctvom finančnej podpory
kultúrno-spoločenských, liečebno-výchovných, vzdelávacích aktivít a podujatí zameraných
na seniorov mestskej časti Košice-Západ v 2. polroku, 1.000 Eur.
Občianske združenie seniorov pri MČ Košice-Západ, Trieda SNP 39, Košice, podpora
činnosti občianskeho združenia prostredníctvom finančnej podpory kultúrnospoločenských, liečebných a výchovných, vzdelávacích aktivít a podujatí zameraných na
seniorov mestskej časti Košice-Západ v 2. polroku, 1.000 Eur.
Za b) žiada starostu mestskej časti Košice-Západ v prípade potreby upraviť rozpočet
mestskej časti Košice-Západ podľa celkovej výške schválenej dotácie a príslušného účelu a
charakteru použitia dotácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou výdavkov. Ďakujem
pekne.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán zástupca. Dámy a páni, otváram
rozpravu k tomuto materiálu. Ak za nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a
poprosím návrhovú komisiu.
p. Liba: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ
v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Západ o poskytovaní
dotácií po a) schvaľuje poskytnutie dotácií na 2. polrok 2017 podľa predloženého návrhu,
na účely podľa predložených žiadostí pre folklórny súbor Čarnica, Kežmarská 46, 04011
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Košice, na účel 60. rokov folklórneho súboru Čarnica (.....) podľa predloženého návrhu. A
po b) žiada starostu mestskej časti Košice-Západ v prípade potreby upraviť rozpočet
mestskej časti Košice-Západ podľa celkovej výške schválenej dotácií a príslušného účelu a
charakteru použitia dotácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou výdavkov.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 10, proti 0, zdržal sa 1. Konštatujem, uznesenie bolo schválené.
Bod 16: VZN mestskej časti Košice-Západ č. 2/2017 o organizácii miestneho
referenda.
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu, bod č. 16: Všeobecne
záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Západ č. 2/2017 o organizácii miestneho
referenda. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli mestskej časti a na našej webovej
stránke dňa 24.5.2017 tak, ako to ustanovuje § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení. Dňom vyvesenia návrhu VZN začala plynúť 10-dňová lehota,
počas ktorej mohli fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k tomuto návrhu. V
zákonom stanovenej lehote fyzické a právnické osoby nepodali pripomienky. Týmto
materiálom sa zaoberali: Miestna rada, komisia kultúry, finančná komisia, komisia
legislatívno-právna. Všetky zhodne odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený
materiál schváliť. Podľa zákona o obecnom zriadení obec ustanoví všeobecne záväzným
nariadením podrobnosti o organizácii miestneho referenda. Mestské časti realizujú
referendum z obligatórnych a fakultatívnych dôvodov upravených zákonom o meste
Košice. Predložené všeobecne záväzné nariadenie je spracované podľa štruktúry zákona č.
180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva. Text prevzatých paragrafov bol
prispôsobený podmienkam organizácie referenda v mestskej časti. V zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení na prijatie všeobecne záväzného
nariadenie je potrebný súhlas 3/5 väčšiny prítomných poslancov. Dámy a páni, viete veľmi
dobre, že toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vypracované na základe prokurátorského
upozornenia, ktorým sme boli požiadaní, nie len my, ale aj iné mestské časti, aby takéto
VZN bolo vypracované a schválené v jednotlivých mestských častiach. Dovoľte mi, aby
som otvoril rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram
rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Veles: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ
podľa §14 ods. 3 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Západ č. 2/2017
o organizácii miestneho referenda.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo schválené.
Bod 17. Prevod nehnuteľného majetku - pozemku pod chodníkom, parcela č.
4718/753 o výmere 16 m2 z majetku spoločnosti J.F. Invest, s.r.o. do majetku mestskej
časti Košice-Západ.
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k bodu č.17: Prevod
nehnuteľného majetku - pozemku pod chodníkom, parcela č. 4718/753 o výmere 16 m2 z
majetku spoločnosti J.F. Invest s.r.o. do majetku mestskej časti Košice-Západ. Týmto
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materiálom sa zaoberali: finančná komisia, ktorá odporúča miestnemu zastupiteľstvu
predložený materiál prerokovať a komisia legislatívno-právna, ktorá odporúča miestnemu
zastupiteľstvu predložený materiál schváliť. Prosím návrhovú komisiu, aby uznesenia,
ktoré sa týkajú majetkovej oblasti, boli potom prečítané celé. Dámy a páni, určite viete o
čo ide. Je to riešenie ešte starých restov v lokalite Grot, kde stále dochádza k nejakým
drobným zámenám pozemkov. Časť investície v rozsahu 16 m2 chodníka na Levickej ulici
bola zrealizovaná na tejto parcele, ktorá v súčasnosti je majetkom J.F. Invest. Po
realizačnom zameraní táto skutočnosť vyšla najavo a kvôli tomuto, vzhľadom na
vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov pri zistení ako boli realizované odčleňovacie
geometrické plány je potrebné majetkoprávne usporiadať tieto pozemky. Nech sa páči,
otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím
návrhovú komisiu.
p. Baník: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ
na základe §14 ods. 3 písmena c) zákona č. 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice v znení
neskorších predpisov schvaľuje bezodplatný prevod nehnuteľného majetku - pozemku pod
chodníkom, parcelné č. 4718/753 o výmere 16 m2 z majetku spoločnosti J.F. Invest s.r.o.
do majetku mestskej časti Košice-Západ, v súlade so zákonom č. 138 z roku 1991 Zb. o
majetku obci v jeho platnom znení, formou darovacej zmluvy. Identifikácia nehnuteľnosti:
pozemok na parcele registra „C“, č. 4718/753 o výmere 16 m2, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, katastrálne územie Terasa, list vlastníctva č. 14 260.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo schválené.
Bod 18. Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a o
náhrade za obmedzenia vo výkone vlastníckych práv v prospech spoločnosti
Východoslovenská distribučná a.s. Parcely č. 4718/104, 4718/23, 4718/750, 4718/755 a
4718/230 katastrálne územie Terasa, list vlastníctva 12 911.
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k bodu č.18: Uzatvorenie
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a o náhrade za obmedzenia vo
výkone vlastníckych práv v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná a.s.,
parcely č. 4718/104, 4718/23, 4718/750, 4718/755 a 4718/230 katastrálne územie Terasa,
list vlastníctva 12 911. Týmto materiálom sa zaoberali: Miestna rada a komisia
legislatívno-právna, ktoré odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie
zmluvy, finančná komisia, ktorá odporúča miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál
prerokovať. Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena je
pripravené z dôvodu výstavby obytného domu v rámci už veľakrát spomínanej lokality
Grot, spoločnosťou Belveder Košice, kde je potrebné riešiť preloženie kábla
Východoslovenskej distribučnej spoločnosti, kvôli možnosti plynulého pokračovania v
stavbe. Táto žiadosť bola daná zo strany spoločnosti Belveder. V podstate ide o
kompletizáciu inžinierskych sietí. Dámy a páni, otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak
sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Liba: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ
v súlade s § 9 zákona č. 138 z roku 1991 Zb. o majetku obci a v súlade so Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Košice-Západ schvaľuje uzatvorenie
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, v prospech spoločnosti
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, a o
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náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv. Identifikácia nehnuteľností: parcela
KN- C č. 4718/104, zastavané plochy a nádvoria, celková výmera 8614 m2, katastrálne
územie Terasa, vedená na liste vlastníctva 12 911. Parcela KN-C č. 4718/23, zastavané
plochy a nádvoria, celková výmera 4841 m2, katastrálne územie Terasa, vedená na liste
vlastníctva 12 911. Parcela KN-C č. 4718/230, zastavané plochy a nádvoria, celková
výmera 37 m2, katastrálne územie Terasa, vedená na liste vlastníctva 12 911. Parcela KNC č. 4718/755, zastavané plochy a nádvoria, celková výmera 33 m2, katastrálne územie
Terasa, vedená na liste vlastníctva 12 911. Parcela KN-C č. 4718/750, zastavané plochy a
nádvoria, celková výmera 314 m2, katastrálne územie Terasa, vedená na liste vlastníctva
12 911. Predpokladaná výmera vecného bremena je 96,80 m2.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo schválené.
Bod 19. Uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa k časti
parcely KN-C, č. 2951/1, k.ú. Terasa o výmere 163 m2, s JUDr. Danicou Holováčovou
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni pristúpime k ďalšiemu bodu, bod číslo 19:
Uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa k časti parcely KN-C
číslo 2951/1 katastrálne územie Terasa o výmere 163 m² s doktorkou Danicou
Holováčovou. Týmto materiálom sa zaoberali miestna rada, ktorá odporúča predložiť
materiál na rokovanie miestnemu zastupiteľstvu. Komisia kultúry, finančná komisia a
komisia legislatívno-právna, ktoré odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený
materiál prerokovať. Súčasne komisia legislatívno-právna prerokovať s pripomienkou, aby
boli vyvolané rokovania o navýšení ceny nájmu. V zmysle § 9a zákona č. 138 z roku
1991 Zb. o majetku obci v platnom znení pri nájmoch majetkov mestskej časti z dôvodu
hodného osobitného zreteľa rozhodne miestne zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov. Dámy a páni, uzatvorenie nájomnej zmluvy hovorí o žiadosti pani
doktorky Holováčovej na uzatvorenie nájomnej zmluvy pozemku, ktorý je vo vlastníctve
mesta Košice, ktorý je zverený do správy mestskej časti. Vzhľadom na to, že v minulosti
na tento pozemok bola uzatvorená nájomná zmluva a dotyčný nájomca túto zmluvu
vypovedal, bola mestská časť minulý rok upozornená na to, že na tomto pozemku boli
zrealizované práce s cieľom zabezpečenia parkovacích plôch pre výstavbu objektu vedľa
na Pražskej ulici, ktoré boli pravdepodobne zrealizované bez právoplatného alebo bez
stavebného povolenia. Z tohto dôvodu naša mestská časť 17. októbra 2016 vyvolala
pracovné stretnutie, kde vyzvala investora o predloženie všetkých druhov dokladov k tomu
ako bola táto stavba realizovaná. Vzhľadom na to, že mestská časť zistila, že na túto stavbu
nebolo vydané žiadne povolenie a na samozrejme tento pozemok už nebol v nájme,
mestská časť vyzvala vlastníka nehnuteľnosti na odstránenie ohradenia pozemku a to
vzhľadom na skutočnosť, že k pozemku nemá žiadny právny vzťah a to v termíne do
20. 10. 2016. Súčasne požiadala pána Holováča o predloženie relevantného dokumentu, že
stavba bola realizovaná v súlade s právnymi predpismi v termíne do 30. 10. 2016.
Informácia pre vlastníka nehnuteľnosti, že v prípade ak budú doručené dokumenty bude
žiadosť predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva, ktoré je kompetentné
rozhodnúť a to v mesiaci december 2016. Ďalšia činnosť bola 18. 10. 2016, kedy bola
doručená žiadosť doktorke Danici Holováčovej o uzatvorenie nájomnej zmluvy a o
odkúpenie pozemkov, tzn na našu mestská časť bola doručená táto žiadosť o buď nájom
alebo, alebo kúpu. 20. 10. 2016 zo strany mestskej časti bola zaslaná žiadosť na Mesto
Košice, referát špeciálneho staveného úradu, ktorej predmetom bol dopyt, či bola stavba na
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parcele 2951/1 katastrálne územie Terasa realizovaná na základe riadneho povolenia. 10.
novembra 2016 sme dostali stanovisko Mesta Košice, v ktorom je uvedené, že stavba spevnené plochy a príjazdová komunikácia povolená nebola. 25. októbra 2016 ešte zo
strany mestskej časti bola doktorke Holováčovej zaslaná druhá výzva na odstránenie
predmetov z pozemku vo vlastníctve mesta. 10. 11. 2016 zo strany mestskej časti bol
doktorke Holováčovej zaslaný úradný list, v ktorom je uvedené, na rokovanie miestneho
zastupiteľstva nie je možné jej žiadosť predložiť z dôvodu, že neakceptovali výzvu
mestskej časti a tiež nedoručila dokument o povolení stavby. 20. januára 2017 Mestská
časť Košice-Západ prostredníctvom advokátskej kancelárie vyzvala doktorku Holováčovú
na odstránenie reťazí z pozemku a na úhradu bezdôvodného obohatenia z dôvodu, že
neakceptoval investor doterajšie výzvy mestskej časti. 31. januára 2017 bolo opäť
pracovné stretnutie zvolané na základe požiadavky doktorky Holováčovej. 23. februára
2017 bol predložený materiál na rokovanie miestnej rady za účelom oboznámenia
poslancov v predmetnej záležitosti s uvedením stavu riešenia. Miestna rada v predmetnej
veci neprijala uznesenia tzn., že materiál nebol doručený na rokovanie miestneho
zastupiteľstva, pretože nespĺňal náležitosti, kvôli ktorým by tam mal byť predložený. Dňa
24. februára doktorka Holováčová doručila na mestskú časť kópiu podania na Mesto
Košice o dodatočné povolenie rozostavanej dokončenej stavby. Doktorka Holováčová
uhradila do pokladne mestskej časti úhradu za neoprávnené užívanie pozemku za celé
uplynulé obdobie. Dňa 18. mája 2017 materiál bol opätovne pripravený na rokovanie
miestnej rady. Tento odpočet som si dovolil vám predložiť preto, pretože niektorými
občanmi našej mestskej časti sme boli obvinení a spochybnení, že v tejto veci nekonáme
nič. Dovolím si povedať jednu skutočnosť. My vieme konať len v súlade s platnou
legislatívou tzn., že sme využili všetky možné dostupné prostriedky na to, aby sme
komunikovali s investorom, aby sme žiadali odstránenie neoprávnenej stavby a ďalej
pokračovali v tomto konaní. Je potrebné povedať, že táto žiadosť sa opäť dostala na stôl o
nájom tohto pozemku, pretože žiadosť o odkúpenie pozemku môže realizovať investor len
priamo s Mestom Košice, keďže mesto je vlastníkom tohto pozemku. Respektive s
mestskou časťou, kde by Mesto Košice nám muselo dať súhlas na inú formu využitia tohto
pozemku ako nájmu. Celý tento proces prebieha z dvoch dôvodov. Po prvé, že pani
doktorka Holováčová svojho času, keďže mala uzavretú nájomnú zmluvu vypovedala túto
nájomnú zmluvu, tým pádom od istého času nemá žiaden vzťah k tomuto pozemku.
Musím povedať, že nechápem ako sa môže investor zbaviť jedinej zbrane, ktorú ma v
ruke, pretože pokiaľ by trvale pokračoval nájom pozemkov, minimálne by mohol riadne
pokračovať v celom legislatívnom procese či už získania stavebného povolenia, alebo v
rámci dodatočného povolenia stavby teda cez špeciálny stavebný úrad. Mestom Košice
bolo na stavbu objektu, ktorý sa nachádza vedľa riadne vydané stavebné povolenie a v
podmienkach Mesta Košice bolo zakotvené, že musí dokladovať dostatočný počet
parkovacích plôch. Zrejme z dôvodu tohoto bola zrealizovaná celá táto stavba. Nechápem
prečo tento nájom bol prerušený a vypovedaný. A nechápem prečo investor zrealizoval
túto stavbu odstavných plôch bez toho, aby komunikoval so špeciálnym stavebným
úradom. Ale toto je už v rukách špeciálneho stavebného úradu, ktorý má dve možnosti.
Buď to bude riešiť v priestupkovom konaní a buď túto stavbu povolí, alebo túto stavbu
bude žiadať odstrániť. Vzhľadom na všetky tieto skutočnosti, dovolili sme si predložiť
tento materiál na rokovanie dnešného zastupiteľstva. Pretože teraz, vážené panie
poslankyne a vážení páni poslanci, je to vašich rukách. Ak bude táto žiadosť o nájom
zamietnutá, investor musí hľadať náhradné riešenie, kde by zrealizoval výstavbu
odstavných parkovacích plôch. Samozrejme investor má právo a povinnosť celú túto
stavbu odstrániť, čiže tá spevnená plocha, ktorá je tam zrealizovaná je potrebné ju
odstrániť a plocha bude slúžiť k tomu účelu ako slúžila predtým. Druhá možnosť je to, ak
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odsúhlasíte prenájom tohto pozemku, investor môže riadne pokračovať v konaní na
špeciálnom stavebnom úrade, ktorý rozhodne o ďalšom postupe, či vie túto stavbu na
základe samozrejme priestupkového konania a následného konania vo veci dodatočného
povolenie stavby povoliť. Bolo niekoľko rokovaní aj na komisiách. Názor komisie
legislatívno-právnej bol, že je potrebné s investorom rokovať o zvýšení ceny nájmu. Tu by
som vám chcel dať ešte informáciu o tom, že návrh na výšku nájomného podľa našich
vnútorných predpisov je 4,53 EUR za meter štvorcový a za rok. Je to súlad so Štatútom
mesta Košice a súlad so Zásadami o prenájme pozemkov mestskej časti. Na tomto
pozemku by malo byť zrealizovaných 6 parkovacích miest a prístupová plocha pre 2
parkovacie miesta v garáži, ktorý je súčasťou objektu. Čo sa týka výšky nájmu, alebo
výšky predaja pozemku, je to v súlade s našimi vnútornými predpismi, musí vychádzať zo
súdnoznaleckého odhadu. Našim právom je zvýšiť cenu nájmu, našim právom nie je znížiť
cenu nájmu pod túto minimálnu hodnotu. To je zhruba všetko, čo som vám chcel k tomu
povedať. Nech sa páči, dámy a páni, otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nech sa páči
pani poslankyňa Zemková.
p. Zemková: Ďakujem za slovo, pán starosta. Myslím, neviem, či ste si prečítali,
ale bol nám doručený e-mail od občana pána Karaffu a týmto by som chcela požiadať,
nakoľko by rád vystúpil a možno povedal svoj názor, keďže sa tým dlhodobo zaoberá, aby
bol všeobecný súhlas s tým, aby vystúpil. Zároveň by som len potvrdila to stanovisko
legislatívno-právnej komisie, kde naozaj sme skonštatovali, že v žiadnom prípade za
takúto sumu nie je možné prenajať, nakoľko len jedno parkovacie miesto, ak si človek dá
vyhradiť, tak platí ročne okolo 800 až 1000 EUR. Čiže to je naozaj podľa nášho názoru
dosť neprijateľné, tá čiastka, ktorá tam bola. Takže keby bol teda všeobecný súhlas s tým
vystúpením pána Karaffu. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Chcem sa opýtať, požiadala pani poslankyňa o
možnosť udeliť slovo občanovi Karaffovi. Je všeobecný súhlas, alebo chcete hlasovať?
Všeobecný súhlas? Dobré. Prihlásený je pán poslanec Kočiš, po ňom dostane slovo pán
občan Karaffa. Nech sa páči pán poslanec.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja si dovolím ešte povedať predtým, čo povie pán
Karaffa. Zrejme povie to, čo sme obdržali v maily. Ja musím sa priznať, tento mail som
čítal až teraz, tesne pred zastupiteľstvom a prečo tak rozprávam. Chcem povedať to, že ja
nebudem hlasovať tak, ako mi povie pán občan Karaffa. Ja budem hlasovať tak, ako si
myslím, že je správne. A čo je správne? Správne je to a čo je nesprávne, nesprávne je
zásadne na celej veci to, že sa začalo stavať na čierno. To je veľký precedens tejto
spoločnosti a nielen pri tejto stavbe. A myslím, že čo by sme mali brať do úvahy, či je zisk
alebo nie je zisk, lebo mohol by tam byť zisk aj 130 euro za štvorec aj 300 euro za štvorec,
aj tak by som hlasoval proti a to kvôli tomu, že stavba sa začala načierno. Ja len toľko som
si dovolil povedať pred vystúpením pána Karaffu, aby to nevyznelo, že som ovplyvnený
vystúpením pána Karaffu. Ďakujem.
p. Jakubov: Ďakujem pekne. Pán Karaffa, máte v súlade s naším rokovacím
poriadkom 3 minúty.
p. Karaffa, obyvateľ MČ: Ďakujem za slovo. Vážený pán starosta, vážené dámy
poslankyne, vážení páni poslanci, nebudem už hovoriť o stanovisku, ktoré ste dostali
vlastne mailom, lebo tam je to písomne, čiže si to môžete prečítať. Ja vlastne tejto stavbe
sa venujem už niekoľko mesiacov, ako už bolo aj povedané. Ja som bol ten, kto upozornil
Mesto Košice a na základe toho potom bola upozornená aj mestská časť. Som rád, že pán
starosta si dal tú námahu a takto v podstate objasnil všetky tie kroky. Vzhľadom na to, že
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sa nič nedialo celé tie mesiace, ja som nadobudol dojem, že teda mestská časť je nečinná.
Týmto sa chcem vám, pán starosta ospravedlniť. Ďakujem aj za stanovisko pánovi
poslancovi Kočišovi. Ja som si dal tú námahu a stiahol som si výsledok rokovania resp.
hlasovania z roku 2011. Tam sa pán poslanec Kočiš zdržal hlasovania. Áno, je veľký
problém to, že bola vlastne stavba zrealizovaná na čierno. Tu trošku si myslím, že pochybil
aj stavebný úrad, lebo možnože mal konať. Nemám informáciu. Ja som nedal osobne
podnet, ale už len ex offo z tých informácií, ktoré mal, tak by mal začať štátny stavebný
dohľad. Neviem, či sa uskutočnil alebo nie. Ja som vyjadril vo svojom liste zásadné
stanovisko, že nesúhlasím s nájmom. Uviedol som tam viacero dôvodov, ale ten hlavný
dôvod je, aj vy to riešite pravidelne na zastupiteľstve, že mestská časť vynakladá vlastné
finančné prostriedky do riešenia statickej dopravy. V tomto prípade, ak sa prenájme
parkovacia daná plocha a vlastne sa bude využívať ako parkovisko pre stavebníčku,
prípadne pre obyvateľov polyfunkčného domu, tak vlastne vznikne taká situácia, že na
jednej strane budú súčasné parkovacie miesta vyhradené a na druhej strane, kde sú
parkovacie miesta pre obyvateľov Pražskej ulice, tie budú verejne prístupné. Do danej
lokality príde viacej vozidiel, ale vlastne bude tam ako keby menej parkovacích miest. Aj v
dnešnej dobe, keď sa pôjdete pozrieť, určite vo večerných hodinách daná plocha práve
vďaka tomu, že som sa tomu venoval, je teraz verejne prístupná. Je využívaná obyvateľmi
Pražskej ulice. To je vlastne taký možno ten najhlavnejší a najdôležitejší argument. Ja by
som ho ešte podoprel aj skutočnosťou. Tí z vás, ktorí boli, alebo ešte aj sú mestskí
poslanci, pravidelne hlasujete o prevodoch pozemkov alebo nájmoch súkromným
investorom. Spomeniem za všetky investície spoločnosti Labaš, ktorá zhotoví parkovisko a
potom ho vráti do správy Mestu Košice. Príklad: Považská ulica, kde bolo vybudované
medzi tým medializovaným prípadom Považská 40a, 40b. Bolo vybudované parkovisko,
ktoré sa vrátilo Mestu Košice. V súčasnosti investor má záujem stavať parkovací dom,
takže tento pozemok bol predaný. Ale ja si myslím, že ísť cestou nájmov, cestou predaja
takýchto plôch, to nie je systémové riešenie. A v konečnom dôsledku sa vám to vráti ako
bumerang, keď budete musieť v danej lokalite riešiť statickú dopravu a zase budete
vynakladať zbytočne finančné prostriedky. Toľko z mojej strany. Ďakujem za slovo.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán Karaffa. Pán Karaffa, ja
nepotrebujem, aby ste sa mne ako starostovi ospravedlnili. Ale vaše vyjadrenia sa dotkli
najmä zamestnancov, nie funkcionárov, zamestnancov tohto úradu, ktorí v tomto konali a
sú to ľudia, ktorí si zastávajú svoje pracovné miesta. Čo sa týka stavebného úradu, chcem
podotknúť, že my nie sme stavebným úradom. Stavebným úradom aj všeobecným aj
špeciálnym je Mesto Košice. Čiže, my sme tento podnet dali a oni vykonali štátny
stavebný dohľad, ale bohužiaľ za ich činnosť nezodpovedáme, lebo je to Mesto Košice. Po
tretie: chcel by som jednu skutočnosť ešte, ktorá nie je v tomto materiáli. Pôvodná
nájomná zmluva tohto pozemku bola nie za 4,53 ale za 5,60 za m². Ďalšia pripomienka, ak
nemusíme prenajať ten pozemok, ono nie je dnes parkovisko, ten pozemok ani nebol
oficiálna parkovacia plocha. Bol parkovacia plocha na čierno. V tom prípade investor by
mal odstrániť ten zvršok a opäť tu bude len pozemok, ktorý máme k dispozícii, ktorá nie je
oficiálna parkovacia plocha. Ďalší moment: gro investorov na území tohto mesta,
súkromných developerov, ak postaví komunikácie alebo parkovacie miesta, ak ich nechce
spravovať ich odovzdá Mestu Košice. Mesto Košice od žiadneho investora si nepamätám,
že by zobralo pozemok, inak ako ľudovo povedané za jedno euro, lebo zadarmo ho
nemôže zobrať z jediného dôvodu. Vy, keď niečo vybudujete a chcete, aby to mesto
spravovalo, to je ako s verejným osvetlením. mesto to bude už doživotne prevádzkovať,
spravovať, zabezpečovať údržbu, čiže vynakladá finančné prostriedky. Nepamätám si
prípad, žeby Mesto Košice od niektorého investora kúpilo niečo takéto. Nie ja, keď som
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bol námestník a chceli to urobiť v Lorinčíku, tak som povedal, nechajte si to, spravujte.
Prišli o 6 rokov a pochopili, že lepšie je to za to jedno euro odovzdať, čiže to nerobí pán
Pažlén, ale všetci investori na území tohto mesta. Alebo si to môžu ohradiť a vtedy to
spravujú sami, vrátane zimnej, letnej údržby, opravy všetkého atď. Takže toto nie je nová
skutočnosť. A len pán kolega, mladý muž, nabudúce, keď chcete niekoho načať, vy tu
bývate neďaleko, prejsť sa na tento miestny úrad a informáciu si zobrať priamo, nemusíte
odo mňa, na príslušnom oddelení, dvere sú vám hocikedy otvorené. Niekedy je lepšie raz
sa opýtať, ako štyri krát kritizovať. Viete, mnohých ľudí sa na tomto úrade to dotklo. Ja
som na to zvyknutý, ja som volený funkcionár, ale títo zamestnanci si to nezaslúžia.
Ďakujem pekne. Nech sa páči. Ste občan? Chcete požiadať o vystúpenie? Dámy a páni.
Dali sme už dvom občanom súhlas, aby vystúpili. Dáme aj tomuto pánovi? Pýtam sa.
Áno? Nech sa páči pane, len sa nám predstavte kto ste, lebo to potrebujeme. Dáme vám
mikrofón, lebo my to nahrávame, my potrebujeme záznam. Ďakujem, nech sa páči.
p. Petráš, obyvateľ MK: Moje meno je Ing. Ladislav Petráš. Poznám tento svár
rodiny Holováčových. Čiže tento mladý muž vlastne je aktivista a priamo si rieši svoj
problém rodiny, kde majú svoje problémy. Čo sa týka tohto, som aj stavebným inžinierom,
čiže je jasné, čierna stavba nie je nič pekné, nič čo by sa malo podporovať. Ale na druhej
strane budova, ktorá je už postavená, dostala stavebné povolenie a parkovanie vlastne
vychádzalo z toho, že bude táto plocha vlastne slúžiť k tomu. Tak ja som len chcel toľko
povedať, že je to ich rodinný problém. Nie je to tak, ako tu prezentuje tento mladý muž. A
to je celé k tomu. Nie, to tu nikoho nezaujíma, len jedná sa o rodinný problém.
p. Jakubov, starosta MČ: Pán Karaffa, nehnevajte sa, vám nikto neskočil do reči,
kľudne ste dorozprávali a teraz ste podráždený, keď niekto hovorí niečo iné. Pán Karaffa,
nehnevajte sa, buď budeme komunikovať slušne a počúvať sa, lebo to nemá význam. Nech
sa páči pane, prosím, aby ste dokončili.
p. Petráš, obyvateľ MK: Nikto ma neposlal, bol som prednostom Lunika IX,
takže zastával som aj určitú verejnú funkciu. Viem ako to chodí, robia sa chyby, ale určitá
dobromyseľnosť by mala byť na mieste. Ja sa nezastávam, zákony sa majú plniť, majú sa
dodržiavať, ale tak isto, keď sa niečo stane, tak ľudsky výjsť, ale aby tu niekto riešil svoj
rodinný problém s nejakými zákernosťami, tak to nie je na mieste si myslím, lebo toto je
zavádzanie, asi toľko.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán Petráš. Dámy a páni, nech sa páči
do rozpravy sa hlási pani poslankyňa Adamčíková, po nej pán poslanec Liba.
p. Adamčíková: Ďakujem pekne pán starosta. So záujmom som si to všetko
vypočula. Mám trošku zmiešané pocity. To, že pán Karaffa má nejaký príbuzenský vzťah
k rodine Holováčovcov o tom si myslím, že sme vedeli. Ja som teda o tom vedela. To mne
nebola žiadna novinka tu teraz povedaná. Pani kolegyňa Zemková, len chcem povedať
jednu poznámku: nemôžeme miešať jablká s hruškami. Parkovacie miesta, ktoré sú
vybudované ako parkovacie miesta mestom je niečo iné a prenájom týchto parkovacích
miest ako prenájom pozemku, kde niekto iný vybuduje parkovacie miesto. Nemôžeme to
zrovnávať, že by sme teraz pýtali od pani doktorky Holováčovej 600 EUR za jedno
parkovacie miesto. Tie parkovacie miesta sú jej vlastníctvo, vybudovala ich ona. Je áno
pravda, že ich vybudovala na pozemku, ku ktorému nemá žiaden vzťah. Veľmi dlho,
nakoniec to pán starosta povedal, sme zvažovali, čo s tým budeme robiť ďalej. Ja som bola
jedna z tých, ktorá odmietala, aby to bolo posunuté na zastupiteľstvo. Musela som sa s tým
vysporiadať a verte tomu, že som po počiatočných emóciách, ktoré aj tu dnes trošku
prevládajú, prešla na trošku inú úroveň a veľmi pragmaticky ako právnik som sa na to
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pozrela. Ja si myslím, že pre túto mestskú časť bude výhodnejšie, keď tento maličký
pozemok, lebo on nie je veľmi veľký, 6 parkovacích miest to je koľko 20 m², alebo koľko
vymýšľam si 20 m² ako, o čom sa tu bavíme. Myslím si, že keď to prenajmeme, tak
získame nejaké peniaze do rozpočtu našej mestskej časti. Avšak 4,53 za meter štvorcový
sa mi zdá predsa len trošku málo. Ja by som navrhovala kolegovia pokiaľ by ste s tým
súhlasili, ak by sme túto sumu aspoň trošku navýšili. Ja dávam návrh na zvýšenie sumy na
6 EUR na meter štvorcový, čo by vychádzalo ročne 978 EUR. To je všetko pán starosta.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Liba, pripraví sa pán
poslanec Kočiš.
p. Liba: Ďakujem za slovo. Ja som tiež chcel navrhnúť, či by to nebolo možné
riešiť aj takto, že by sa to o niečo zvýšilo, lebo teraz sa naťahovať niekoľko mesiacov. Aj
vlk by bol sýty, aj koza celá. Tiež som chcel dať návrh na zvýšenie. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Nemal som v úmysle hlásiť sa dvakrát do diskusie, ja
som zle stlačil tlačidlo. Chcel som reagovať faktickou poznámkou k predrečníkovi pánovi
Karaffovi a to tým, že hovoril, že či v meste nie je výhodnejšie proste neodovzdávať alebo
nepreberať ten majetok, neprenajímať. Len ono to súvisí aj s verejným priestranstvom ako
takým a tým pádom aj platnosťou, lebo keď je to verejné priestranstvo a je to v majetku
resp. spravuje to mesto vzťahujú sa na to aj VZN-ká o zákaze napr. požívania
alkoholických nápojov, ja neviem o .. psíkov atď. Čiže aj toto má nejakú inú rovinu, čiže aj
toto musíme zobrať do úvahy ako tento názor. Čo máte je jednak majetkový to je jedna
vec, druhá vec je vec platností VZN-iek. Že to nie je správne ako také súhlasím, ale
momentálne je to jedno z riešení, nakoľko mesto nemá finančné prostriedky, aby tieto
investičné akcie, alebo tieto územia pripravovala z vlastných zdrojov a potom následne
zohľadnila investíciu vyberaním daní napr. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Nech sa páči pani
poslankyňa Badlíková.
p. Badlíková: Ja k tejto veci by som chcela povedať asi len toľko. Je to asi presne
ten prípad ako ulica Obrody a Milk agro. To isté, pán kupec si prenajal priestory, sľúbil
obyvateľom, že tam budú parkovať. Dnes, sobota, nedeľa, piatok večer je to tam odstavené
vrakmi. Možno by bolo dobre tej pani Holováčovej dať nejakú podmienku, pripomienku,
aby cez sviatky, v soboty, nedele, piatky a večere tam nestáli stojáky, aby tí ľudia, ktorí
tam bývajú bezprostredne, mohli parkovať svoje osobné autá. Čiže, aby to nebolo úplne
odstavené, lebo určite to čaká. Postavia si tam tie prekážky, zábrany a tým pádom odstavia
parkovanie. Čiže nejakú podmienku jej tam dať, keď už to odsúhlasíme, že áno, aby fakt tí
ľudia to mohli hlavne cez sviatky využívať a teda cez víkend. U nás je to prázdne, sú tam
stojáky, na Obrody a jednoducho tí ľudia tam nesmú parkovať. Je to tam odstavené, celé
parkovisko a tak isto sa to začalo sľubmi.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Bojčík.
p. Bojčík: Ja by som mal, keďže je to tak závažná vec, ktorú ideme riešiť, navrhol
5 minútovú prestávku, aby sme sa stretli a dohodli, aby to nebolo, že teraz 6 euro 7, 8.
Proste nájsť spôsob na to, aby sme došlo k dohode a vôbec spôsobu, takže dávam návrh na
5 minútovú prestávku.
p. Jakubov, starosta MČ: Takže je to procedurálny návrh na vyhlásenie 5
minútovej prestávky. Dámy a páni, môžem to chápať ako všeobecný súhlas. Ďakujem
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veľmi pekne je 17:06 čiže 17:15 pokračujeme.
PRESTÁVKA
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, budeme pokračovať. Poprosím, páni
poslanci, poprosím trošku krotiť emócie. Poďme ďalej, nakoniec áno je to problém, ale ja
si myslím, že sme tu na to, aby sme problémy riešili. Nie jeden sme taký vyriešil. Čiže ja
by som zhrnul čo odznelo doteraz. Návrhová komisia dostala jediný návrh od pani
poslankyne Adamčíkovej, kde bola požiadavka, ak bude schválená nájomná zmluva, teda
ak sa odsúhlasí prenájom, výška 6 EUR za meter štvorcový. Teraz ste sa radili panie
poslankyne a páni poslanci. Chcem sa opýtať, či ste dospeli k názoru, teda záveru alebo
nie, ale vidím, že sú prihlásený pán poslanec Veles a po ňom pani poslankyňa Zemková
nech sa páči.
p. Veles: Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, môj názor je taký na tú
vec, tam nebolo vybudované proste bolo rumovisko. Vybudovali sa parkoviská, jasne stala
sa taká vec, že oni normálne tu postavili čiernu stavbu. Vyzerá to tak, že ja navrhujem
jednu vec, mali by sme im pomôcť zlegalizovať tú stavbu už len kvôli tomu, že aj mestská
časť bude mať určitý príjem z toho prenajmú. Keď to tam ostane tak, ako ja neviem, čo
zrušíme tú stavbu, zbúrame ju? Čo z toho budeme mať? Ďakujem len toľko.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán poslanec, pani poslankyňa
Zemková vystúpi. Pardon s faktickou pani poslankyňa Adamčíková, nech sa páči.
p. Adamčíková: Ďakujem pekne. Nedá mi, pán kolega Veles. Netlač nás do
takého niečoho, že mali by sme im pomôcť niečo zlegalizovať. Pani Holováčová je
právnička. Predpokladám, že ovláda zákony a sama sa so svojim manželom dostala do
týchto problémov, v ktorých je, tak ja nevidím dôvod, aby mňa niekto tlačil do toho, že ja
im mám niečo pomôcť. Prečo by som to mala robiť?
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pani poslankyňa. Poprosím pani
poslankyňa Zemková.
p. Zemková: Ďakujem slovo. Ja by som dala návrh na prerušenie tohto bodu a to z
dôvodu, aby sa fakt našlo, čo najčistejšie právne riešenie, aby opadli emócie, aby si sadli
komisie, prípadne keby sa dalo aj zvolať nejaké stretnutie pracovné.
p. Jakubov, starosta MČ: Beriem to pani poslankyňa ako procedurálny návrh na
prerušenie rokovania k tomuto bodu? Hej? O procedurálnom návrhu podľa rokovacieho
poriadku musíme hlasovať okamžite po ukončení vášho vystúpenia, nech sa páči.
p. Zemková: Áno ďakujem za slovo.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Dámy a páni, je tu procedurálny návrh
pani poslankyne Zemkovej o prerušení rokovania k tomuto bodu. Nech sa páči, prosím
hlasujte.
Hlasovanie: Za 4, proti 1, zdržalo sa 5. Konštatujem váš procedurálny návrh nebol
schválený.
p. Jakubov, starosta MČ: Poprosím, pokračuje ďalej rozprava k tomuto bodu.
Chce vystúpi niekto ďalší ešte v rámci rozpravy? Ak nie, uzatváram rozpravu, haló,
nevidím, nevidím pán poslanec Baník, stlač, nech sa páči.
p. Baník: Vážené dámy, vážení páni, chcel som povedať len ako to vidím ja.
Snažím sa na to pozerať pragmaticky, bez emócií a uvažujem nad tým, čo bude
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nasledovať, ak prenájom neschválime. Predpokladám, že stavebník si prenájme od mesta
iné parkovacie miesta, síce bude ho to stáť viac peňazí, ale ľudia teda nájomníci,
obyvatelia prídu o 6 parkovacích miest, ktoré si prenajme od mesta a predmetné
parkovisko zlikviduje ako čiernu stavbu, ktoré samozrejme odsudzujem, že je ako čierna
stavba. Ale zlikviduje to, bude z toho znova trávnatý pozemok, čiže de facto mesto alebo
mestská časť príde o 6 parkovacích miest. Ak prenájom schválime, stavebník bude
využívať tieto parkovacie miesta, mestská časť a obyvatelia neprídu o svojich 6
parkovacích miest, ktoré by si prenajala firma a budeme mať z toho príjem do miestneho
rozpočtu. V opačnom prípade nebude ani príjem, nebudú ani parkovacie miesta, takže aj
keď chcem odsúdiť to, že stavebník postupoval týmto spôsobom, že zahájil čiernu stavbu,
ale ten nájom vidím ako pragmatické riešenie.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči v rámci rozpravy chce
ešte niekto vystúpiť? Pokiaľ nie, jediný návrh, ktorý tu doteraz odznel ako pozmeňujúci
návrh uznesenia je návrh na prenájom tejto plochy za 6 EUR. V podstatne to, čo povedal
pán poslanec Baník trošku je pravda. Ono akonáhle my neschválime tento prenájom,
investor je povinný, a to musí žiadať špeciálny stavebný úrad, tento pozemok dať do
pôvodného stavu. Čiže odstrániť ten zvršok a tento pozemok bude naďalej slúžiť k tomu
čo slúžil. Pokiaľ viem, bola to iná plocha, bola tam čiastočne zeleň, možno čiastočne
spevnená plocha, ale nie parkovisko, ale to je fakt, to je skutočnosť. Čiže pýtam sa ešte
raz, pretože je to vážny bod. Chce ešte niekto v rámci rozpravy vystúpiť? Nech sa páči
pani poslankyňa Badlíková.
p. Badlíková: Chcem sa len spýtať na to, aby fakt aj tí občania mali pocit, že sme
urobili niečo pre nich, aby to nebolo len pre ňu, aby fakt tam bola nejaká podmienka, že to
ostane počas voľných dní, víkendov pre občanov na tej Pražskej ulici, aby to nebolo
osadené nejakým stojákom, nejak to doložiť právne.
p. Jakubov, starosta MČ: No trošku ma mrzí, že ste neodsúhlasili návrh pani
poslankyne Zemkovej, lebo bol celkom reálny. Veľmi ťažko je mne tu teraz reagovať.
Neviem či nájomná zmluva môže mať takéto právne nejaké podklady, že budeme žiadať to
odovzdať mestu, alebo nie. To dosť pochybujem. Sú tu niekoľkí právnici, ale neviem, či je
to dobré riešenie. Takže bohužiaľ, bod nebol prerušený, takže nejako rozhodnúť musíme.
Je to už na nás. Samozrejme môžeme aj rozšíriť uznesenie, teda ak bude takýto návrh
z pléna, alebo sa to neprenájme, neviem ako rozhodnete. Nech sa páči, pán poslanec
Sitkár, pán zástupca.
p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Ako som viacerým uviedol, my vždy môžeme
túto zmluvu zrušiť. Je tam síce výpovedná nejaká lehota. Pani Oravcová, 1 mesiac? Ak
tam osadí stĺpiky a bude sa veľmi chcieť hrať na súkromnú, tak jednoducho prídeme a
zrušíme tú zmluvu. Pred garážou samozrejme asi verejné môcť nemôže byť na tých dvoch
miestach, ale samozrejme moja predstava je o tom, že tých 6 bude slúžiť verejnosti.
Dávam do pozornosti len to, že možno naozaj akonáhle by pristúpila ona k nejakému
opatreniu, že obmedzí, sme tu znova, je to na nás. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Dámy, páni, chce ešte niekto vystúpiť v
rámci rozpravy? Ak nie, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.
p. Veles: Takže prv tú zmenu. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Západ
schvaľuje zmenu navrhovanej výšky nájomného zo sumy 4,53 eurá za meter štvorcový za
rok na sumu 6 eurá za meter štvorcový za rok. Celkové nájomné za rok sa mení zo sumy
738,39 eurá na sumu 978 Eurá.
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p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Upozorňujem je potrebný súhlas tri pätiny
všetkých poslancov a hlasujeme len o výške nájmu. Ešte nie o nájomnej zmluve. To bude
predmetom pôvodného uznesenia.
p. Veles: To je len o zmene.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie: Za 8, proti 0, zdržali sa 3. Koľko je potrebných hlasov? 7 celá niečo?
Čiže 8. Konštatujem uznesenie bolo prijaté. Poprosím ďalej.
p. Veles: Teraz celý návrh. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Západ v
súlade s § 9a zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obci v znení zmien a doplnkov podľa
§ 19 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice-Západ schvaľuje
uzatvorenie nájomnej zmluvy z nižšie uvedeného dôvodu hodného osobitného zreteľa:
budúci nájomca je vlastníkom objektu, ktorý je zo všetkých strán ohraničený parcelou v
správe Mestskej časti Košice-Západ a žiada o usporiadanie vzťahov za účelom
zabezpečenia parkovacích miest a prístupu do svojho polyfunkčného objektu. Identifikácia
nehnuteľnosti na prenájom: časť parcely KN - C číslo 2951/1, ostatné plochy, celková
výmera 1627 m², katastrálne územie Terasa, zapísané na LV 12576 a to novovytvorená
parc. č. 2951/55 o výmere 161 m², novovytvorená parc. č. 2951/54 o výmere 2 m2.
Identifikácia nájomcu: JUDr. Danica Holováčová, Čajakova 5, 040 01 Košice, IČO:
31303064. Informácie o budúcej nájomnej zmluve: doba platnosti zmluvy - neurčitá.
Výška nájmu: 6 eurá za m2 za rok. Celkové nájomné za rok je vo výške: 978 Eur.
Výpovedná doba: v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 7, proti 0, zdržali sa 4. Konštatujem uznesenie nebolo prijaté.
Bod 20. Uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa k časti
parcely KN - C, č. 2447/167, k.ú. Terasa o výmere 18 m2, so spoločnosťou KRATKY
GLOBAL: OutClaim, s.r.o.
p. Jakubov, starosta MČ: Bod číslo 20: Uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu
hodného osobitného zreteľa k časti parcely KN - C, č. 2447/167, k.ú. Terasa o výmere 18
m2, so spoločnosťou KRATKY GLOBAL: OutClaim, s.r.o. Týmto materiálom sa
zaoberali miestna rada, ktorá odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie
nájomnej zmluvy, finančná komisia, ktorá odporúča miestnemu zastupiteľstvu predložený
materiál prerokovať, komisia legislatívno-právna, ktorá odporúča miestnemu
zastupiteľstvu predložený materiál schváliť s pripomienkou, aby mestská časť vyzvala
budúceho nájomcu o doplatenie nájomného od nadobudnutia garážového boxu. V zmysle
§ 9 zákona č. 138 z roku 91 opäť je potrebná 3/5-ová väčšina všetkých poslancov.
Dovoľujem si povedať jednu vec, že z hľadiska právneho nie je možné akceptovať
stanovisko komisie legislatívno-právnej, pretože doplatiť nájomné do doby zmeny
vlastníka musí ešte pôvodný vlastník a až po nadobudnutí, samozrejme, musí celé nájomné
uhradiť nový vlastník. Čiže nedôjde tam k žiadnej strate zo strany mestskej časti, ale už
ako si to oni rozdelia, je to potrebné takto. Dobre. Dámy a páni, otváram rozpravu k
tomuto materiálu. Je to štandardných predaj pozemku respektíve nájom pod garážovými
boxami. Nech sa páči v rámci rozpravy, chce niekto vystúpiť? Ak nie, uzatváram rozpravu.
Poprosím návrhovú komisiu.
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p. Baník: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ
v súlade s § 9a zákona č. 138 z roku 1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov a
podľa §19 Zásad hospodárenia nakladania s majetkom mestskej časti Košice-Západ
schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy s nižšie uvedeného dôvodu hodného osobitného
zreteľa. Budúci nájomca je vlastníkom garážového boxu, stavby, ktorá sa nachádza na
predmetnom pozemku. Identifikácia nehnuteľnosti na prenájom: časť parcely KN-C, číslo
2447/167, zastavané plochy a nádvoria, celková výmera 1420 m², katastrálne územie
Terasa, zapísanej na LV 12 576, a to: parcela pod garážovými boxom o výmere 18 m² .
Identifikácia nájomcu: KRATKY GLOBAL: OutClaim, s.r.o., Protifašistických
bojovníkov 11, 040 01 Košice, IČO: 36 593 338. Informácia o budúcej nájomnej zmluve:
Doba platnosti zmluvy: neurčitá. Výška nájomného 4,53 Eur za m2 a rok. Celkové
nájomné za rok 81 Eur 54 centov. Výpovedná doba: v súlade s aktuálnymi právnymi
predpismi.
p. Jakubov, starosta MČ : Ďakujem pekne, prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 8, proti 1, zdržali sa 2. Konštatujem, uznesenie bolo schválené.
Bod 21. Interpelácie poslancov
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni vyčerpali sme písomné materiály
dnešného rokovania. Ďalším bodom číslo 21 sú Interpelácie poslancov. Vážený
zastupiteľský zbor, v zmysle rokovacieho poriadku majú poslanci právo interpelovať
starostu, zástupcu starostu, miestnu radu alebo jej členov, vo veciach týkajúcich sa výkonu
ich práce. nech sa páči, prosím vaše interpelácie. nech sa páči, pán poslanec Veles.
p. Veles: Ďakujem za slovo, pán starosta. Interpelácia je na základe dopytov
obyvateľov mestskej časti. Interpelujem vás vo veci: kedy bude pozbieraná, pokosená
tráva uložená na hromádkach nachádzajúcich sa na uliciach Ružínska, Brigádnická,
Aničkin park a Hroncova? Pokosenú a pohrabanú trávu uloženú na hromádkach už
prerastá nová tráva. Ďakujem. Všetko.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Adamčíková a po
nej pani poslankyňa Zemková.
p. Adamčíková: Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, ja by som mala interpelácie
dve, v takom duchu. Prvá vec, ktorá má veľmi trápi, ale nielen mňa a nielen obyvateľov
Ulice Slobody, ale vyzerá, že už celého mesta, lebo mám informáciu, že všetci sa z nás
smejú. Keď sa pamätáte, je to 6 rokov, tak asi, keď sme vybavovali jednosmerku na
Ulici Slobody kvôli parkovaniu, ulica sa zjednosmernila. Bohužiaľ, keď si predstavíte
Slobody od Hronskej po Toryskú, my sme navrhovali, aby to logika veci hovorí, aby sa
vchádzalo na Ružínsku. Tu je semafor a krásne pokračujete až na Hronskú, cez Hronskú
vychádzate von. Neviem prečo sa urobila jednosmerka opačne. Mne osobne sa stalo
niekoľko krát - je to veľmi nebezpečné - buď idete hore z Popradskej, inak sú je problém.
Alebo potom po Triede SNP musíte pokračovať až ku tržnici, tam sa na koľajniciach
obracať do protismeru a tak sa dostať na Hronskú. Je to nebezpečné. Mne sa dvakrát
stalo, v zime, čo som sa obávala, že to nie dobre skončí. Vychádzajúce auto od tržnice si
myslelo, keď som mala smerovku doľava, že som zabudla vypnúť tú smerovku, že pôjdem
rovno. A ja som odbáčala doľava a on sa rozhodol ísť rovno. A hovorím, stalo sa to v
zime, šmýkalo sa. No, nebolo mi všetko jedno. Myslím si, že je to nebezpečné. Že
bezpečnejšie by to bolo z druhej strany. Proste kto chodí na Slobody, tak potom hovoria,
že to je rarita, že také niečo v Košiciach neexistuje. Tak keby bolo možné niečo v tejto
31

veci urobiť. Druhá vec: chcela by som požiadať prostredníctvom mestskej časti Správu
mestskej zelene o orezanie ihličnanov. Ja som svojho času, keď sa to sadilo okolo garáží
na Hronskej a na Slobody - to sú chrbty tých garáží - som vtedy hovorila, že robíme
bývanie pre bezdomovcov. Došlo na moje slová. Ako je zadok garáží, čiže to je na
Slobody, sú tam veľké ihličnany, momentálne tam bývajú dve Rómky, bezdomovkyne. Šéf
mestskej polície povedal, že ich pozná, že vedia o nich. Osobne by mi nevadilo, že tam
bývajú, že tam v noci spia. Len problém je v tom, že začali obťažovať deti. A po celej ulici
Slobody je na bránach vylepená A4 a veľkými písmenami: Vážení občania, dávajte si
pozor na deti, pretože tieto dve neprispôsobivé osoby napadajú a obťažujú tie deti. Takže
by som chcela o to poprosiť, či sa s tým niečo nedá urobiť? Pán starosta, môžem využiť,
aby som sa znovu neprihlasovala, že by som oslovila aj šéfa mestskej polície, že by bol
taký láskavý a poslal tam hliadku, aby sa na to pozreli? Aby tie dve ženy podľa možnosti
tam neboli. Ďakujem pekne.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani poslankyňa
Zemková. Po nej pán poslanec Liba.
p. Zemková: Ďakujem pekne. Ja by som mala niekoľko interpelácií. 1. Na základe
požiadaviek od obyvateľov Idanskej. Požiadal ma - a teraz skutočne neviem, že či to má na
starosti Správa mestskej zelene alebo mestská časť - o úpravu lavičiek a vyčistenie parku,
včítane opravy pieskoviska. Ale predpokladám, že Správa mestskej zelene. Tak aby to
mohli dať do poriadku. Ďalšia: požiadam o úpravu - to už asi niekoľko krát - ale bola by
som rada, ak by sa to podarilo už - pôvodné lavičky na Moldavskej, na to obchodné
centrum, kde sú teraz tá lavičková časť bola odstránená, teda, ale zostali tam tie železné
časti. Že či teda je to možné, aby sa to nejako, buď odstránilo alebo niečo. Tak potom
odstrániť tie železa. Ďalšia: obyvatelia Orgovánovej mali doručiť v septembri 2015 žiadosť
o vybudovanie uzamykateľného kontajneroviska. Keby bolo možné oznámiť, kedy je
plánované vybudovanie pred tou Orgovánovou 2 a či teda teoreticky realizácia by mohla
byť v roku 2018? Ďalšia: požiadam o riešenie prejazdu, najmä vozidiel požiarnikov a
urgentnej pomoci v úrovni Orgovánová 2 a to za možnosti, aby nebolo nevyhnutné ubrať
parkovacie miesta a tiež údajne podnet mal byť doručený elektronicky už na mestskú časť.
Tak, aby sa to dalo vyriešiť, alebo nejaké stanovisko dať. A posledná je: nejaká nová
informácia, že v mestské časti Juh boli financované kontajnerovisko obchodnou
spoločnosťou Kosit, či prípadne aj mestská časť Košice-Západ žiadala financovania a
vybudovanie v našej mestskej časti touto spoločnosťou, alebo či je možné, aby sa mohla
podieľať spoločnosť Kosit na financovaní kontajnerovísk. Všetko. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Liba, po ňom pán
poslanec Bucher.
p. Liba: Ďakujem za slovo. Interpelujem pána starostu vo veci časového
harmonogramu uzamykateľných kontajnerovísk na Orgovánovej a Bernolákovej ulici.
A druhá: vo veci zrekonštruovania alebo opravy cestnej komunikácie na Pražskej ulici, pri
podnikateľskom centre smerom k obchodnému domu Luna. Sme teraz rozprávali
o Pražskej, ale na druhej strane, ako sú tie parkoviská. Táto cesta je súkromná a daný
majiteľ nechce opraviť túto cestu. Tento podnikateľ, ktorý vlastne túto cestu si prenajíma
od našej mestskej časti Košice-Západ parkovisko pri obchodnom dome Luna. Nebolo by
vhodné zrušiť nájom parkoviska pokiaľ daný podnikateľ neupraví cestu? Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Bucher, po ňom pán
poslanec Baník.
p. Bucher: Ďakujem za slovo. Ja by som interpeloval, keď môžem, náčelníka
32

mestskej polície. Jedná sa o Luník II - obchodné centrum, zeleninový trh. Je tam kino
Družba, obchodné centrum, hostel MEI, myslím. No a počas popoludňajších a večerných
hodín sa tam zdržujú rôzne indivíduá, ktoré porušujú - možno aj zákon - a keď nie, tak
VZN-ko o používaní alkoholických nápojov na verejnosti a iných omamných látok.
Hlavne vlastne tá rekonštruovaná cesta, teda medzi Družbou a zeleninovým trhom. No a
potom taktiež to parkovisko pri hoteli MEI, je tam tiež v popoludňajších hodinách a hlavne
večerných - dosť hlasná hudba - či už z taxíkov alebo z tých ľudí, ktorí si tam prenajali
ubytovanie. Tak možno apelovať na vlastníka alebo správcu hotela MEI. Tak toľko z
mojej strany. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Baník, nech sa páči.
p. Baník: Vážený pán starosta, chcel by som vás interpelovať s problémom
osadenia značky obmedzujúcej státie na zaústení ulíc Tri Hôrky a Moldavskej ulice;
vnútroblokových komunikácií, ktoré vyúsťujú na ulicu Idanská z toho dôvodu, že aj teraz,
keď dôjde k obmedzeniu dopravy na Triede SNP, určitá časť dopravy bude vytlačená na
Popradskú ulicu a na Považskú a Idanskú ulicu. Keďže momentálne na tomto zaústení
vnútroblokovej komunikácie Moldavska a Idanská parkujú autá po jednej strane, dochádza
tam k obmedzeniu vjazdu. A dochádza v špičke tvoreniu kolón v ranných hodinách, hlavne
na ulici Idanská. Išlo by o zabránenie parkovania dvoch až troch vozidiel, ktoré tam
momentálne v ranných hodinách stávajú. To je všetko.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Ak sa nikto ďalší nehlási, uzatváram
bod Interpelácie.

22. Dopyty poslancov
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k bodu 22: Dopyty poslancov. Poslanec má
právo požadovať vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa činnosti starostu, zástupcu starostu,
členov miestnej rady, predsedov komisii, prednostu a miestneho kontrolóra. Nech sa páči,
prosím vaše dopyty, ak ste nevyčerpali ešte všetko. Nech sa páči, pán poslanec
Rychnavský.
p. Rychnavský: Príjemný dobrý deň, ešte raz. Chcel by som sa opýtať, či mestská
činnosti nejakým spôsobom aktivizovala svoju činnosť ohľade skrášľovania prostredia a to
hlavne odstraňovania takých malých stavieb, alebo stánkov, bývalých stánkov, ktoré boli
používané buď na predaj zmrzliny, alebo PNS , ktoré teraz momentálne nie sú už
využívané, sú predmetom vandalského napádania a zneužívania, samozrejme, že tých
priestorov a celých objektov, lebo môže tam aj vniknúť dovnútra. Okolo Družby, ale aj v
okolo Triede SNP, ešte aj ďalšie možná, ktoré sú teraz v ozaj dezolátnom stave a veľmi
špatia prostrediu. A samozrejme, chcel by som tiež poprosiť, to je dopyt, takže opýtať sa:
Ako ďalej s kinom Družba? Nakoľko viem, že aj Slovenská sporiteľňa odchádza z tohto
objektu a teda celý objekt bude potom už predmetom ozaj chátrajúceho objektu. A je to
veľká škoda. Objekt by sa mohol nejako zmysluplnejšie využiť. Ďakujem pekne.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči, v rámci bodu Dopyty,
chce ešte niekto vystúpiť? Ak nie, uzatváram bod Dopyty. Čo sa týka kina Družba je vo
vlastníctve mesta Košice. Pokiaľ viem, opakovane sa za 1 Euro ponúkalo mnohým
investorom. Niektorí aj prišli, začali práce, odišli. Samozrejme budeme znovu apelovať na
vlastníka, aby s tým niečo robil. Je to škoda, súhlasím. Najväčší problém kina Družba je
ten, že záujemcovia by boli, dostávajú však podmienku od ÚHA vybudovať parkovacie
miesta. Parkovacie miesta vedia vybudovať, keďže objekt stojí už nie pod objektom,
33

museli by ho zbúrať, len na úkor zelene. Na to im nedá súhlas nikto. Ani my, mestská časť.
Je je to kardinálny problém. Ale určite, formu využitia treba hľadať. Samozrejme, niektoré
otázky, čo odzneli aj v rámci Interpelácie napr. pani poslankyňa Zemková: Juh - KOSIT kontajnerovisko - mali sme to už na rade starostov. Jednoznačne sa prerokovalo, že
pilotný projekt by sa mal dotýkať postupne každej veľkej mestskej časti. Čiže majú si
pripraviť harmonogram, aby niečo podobné urobili. Poviem pravdu, ak majú urobiť
nadzemné kontajneroviská, ako ho urobili na Juhu, tak ho nechceme. Pretože boli sme sa
tam pozrieť a je urobené na oko, alebo na efekt dobre; pôvodne nemalo mať ani
zastrešenie. My už máme skúsenosti s našimi kontajneroviskami, sú tam také veľké
medzery, že pán zástupca hovorí, že aj on by to podliezol. Drobný, neprispôsobivý občan
to prelezie raz-dva. Čiže asi je to fakt pilotný projekt, ktorý nie je úplne v poriadku. Ale,
samozrejme, nám ani nejde o to nadzemné, nám ide o podzemné kontajneroviská. A
momentálne sme to mali aj na Rade starostov. Na to sú dobré Rady starostov. Všetky
veľké mestské časti by mali dostať takúto ponuku s tým, že si vybavia inžiniersku činnosť
tzn. všetky povolenia a mesto by malo nájsť zdroje na to, aby sa ako pilotný projekt v
každej veľkej mestskej časti, čiže vytipujeme si lokalitu, urobilo jedno podzemné
kontajnerovisko. Nesľubujem, že do konca tohto roka, ale určite buď, ak nie do konca
tohto roka, tak začiatkom budúceho roka. Samozrejme, na všetky ostatné dotypy bude
odpovedané písomne, lebo nie je možné takouto formou.
Bod 23. Rôzne
p. Jakubov, starosta MČ: Dobre, tak pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod: Rôzne.
Ja by som si chcel na začiatku zobrať slovom. V poslednej dobe sme na sociálnych sieťach
veľmi napádaní, činnosť už nielen vedenia mestskej časti, ale aj činnosť vás poslancov. A
je to niekedy veľmi zajímalo čítanie, ako naši spoluobčania, niektorí, vedia veľmi
invektívne sa vyjadrovať o vašej práci, ale aj burcujú ľudí, aby prišli na rokovanie nášho
zastupiteľstva. My sme otvorená samospráva, miest je tu dosť. Dnes som tu videl "až"
troch občanov mestskej časti. Očakával som, že ich príde podstatne viac. A dokonca tí,
ktorí vyzývali, aby sa zúčastnili dnešného rokovania, z rôznych dôvodov, tieto tváre som
tu nevidel. Boli sme obvinení na určitých sociálnych sieťach, že nezverejňujeme rokovania
miestneho zastupiteľstva, že nie je zverejnený program, ani jednotlivé body. Asi si to
potom dotyčný pán našiel, pretože tu správu stiahol. Chcem vás informovať, že 30. mája
2017 boli zverejnené, okrem správ kontrolóra všetky materiály, tzn. program aj materiály
v elektronickej forme, na webovej stránke mestskej časti, takže každý občan, ktorý má
voľný prístup, ktorý má internet, si mohol prečítať, o čom budeme rokovať, presné znenie
materiálov atď. Čiže využili sme dlhšiu lehotu, ako nám ukladá zákon, respektíve rokovací
poriadok miestneho zastupiteľstva, to je tých minimálne 10 dní a tieto materiály všetky
boli zverejnené. Robíme tak stále a robilo sa to aj v minulosti, od ostatných volieb.
Neviem, ako to bolo predtým. Chcel by som ale súčasne, keďže sme boli veľmi
nepríjemne svojím spôsobom obvinení, že veľakrát občania nevedia, kedy zasadajú
jednotlivé komisie, že občania sú oboznámení s programami na poslednú chvíľu, aj keby
mali záujem, nevedia sa zúčastniť rokovania týchto komisií. Z tohoto dôvodu žiadam
všetkých predsedov komisií, aby v spolupráci s vašimi tajomníkmi, snažte sa dodržať
rokovací poriadok tak, aby materiály rokovania komisie boli zverejnené tých 10 dní pred
konaním komisie. Na druhej strane, dovolím si podotknúť jednu vec, podľa rokovacieho
poriadku rokovania komisií, ako poradných orgánov, sú neverejné. Ak bude takáto
predstava a názor zo strany vás poslancov, že kvôli transparentnosti tohto konania - myslí
si poslanecký zbor, že by bolo dobre, aby sme doplnili rokovací poriadok, aby rokovania
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komisie bolo verejné, ja sa tomu absolútne nebránim. Je to na vás. Ku dnešnému dňu,
podľa schváleného rokovacieho poriadku, sú tieto rokovania komisii neverejné. Naviac,
závery komisií sú len poradné. Ale hovorím, je to na vás poslancoch, ako sa rozhodnete. A
ak sa rozhodnete, že áno na najbližšom rokovaní miestneho zastupiteľstva vieme to
zmeniť. Myslím si, že gro našich materiálov, zmlúv, činností máme minimálne v
elektronickej forme, okrem našej webovej stránky, aj na iných nosičov a veľa dávame aj
do občasníka, ak je potrebné. Zvážte, akou formou by sme ešte mohli informovať občanov.
Súčasne na záver ešte chcem povedať, že tak ako som začínal v rámci odpočtu svojej
činnosti, čo sa týka úpravy a postupnej modernizácie električkových tratí, tieto informácie,
pokiaľ platia vaše mailové adresy, vám budeme posielať čo najčastejšie. A poprosil by
som vás tiež o komunikáciu s občanmi. Budete mať aj informáciu, kedy budú kontrolné
dni, ak budete mať záujem sa aj zúčastňovať, ja budem len rád. Minimálne preto, aby ste
boli dostatočne informovaní, pretože prichádza pre nás pomerne ťažké obdobie od augusta
tohto roka, zhruba, ja predpokladám, do konca marca budúceho roka. Takže vás poprosím
tak isto súčinnosť a o vysvetľovanie občanom, že trošku budú musieť byť tolerantní.
Toľko z mojej strany. Nech sa páči, v rámci Rôzneho s faktickou pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja v prvom rade by som pán starosta ťa požiadať, aby
si vydržal a nebol si ovplyvnený negatívnymi reakciami, lebo tie pozitívne, spravidla, sú
ticho. Urob to tak, asi, ako to robím ja. Skús sa preniesť a odosobniť, lebo sme tu všetci v
záujme tých slušných si myslím občanov. A samozrejme, že môžeme urobiť chybu, to
beriem. Aj ja som si toho vedomý, ale stále je možnosť, ako sa to dá napraviť. Ale k tomu,
čo si povedal k tým komisiám. Ono tam by trebalo upraviť, podľa mňa, rokovací poriadok
komisií, lebo keď my máme do troch, alebo do dvoch mesiacov zvolať komisiu a vyjde to
natesno, my nevieme ešte, čo bude zaradené do zastupiteľstva, alebo do miestnej rady, je
ťažko potom splniť tú 10 dňovú lehotu. A to isté sa deje podľa mňa, aj v meste. Čiže, to je
o chcení, nie o hľadaní problému. Hľadajme ako sa dá a nie ako sa nedá. A preto sa
nedajme odradiť. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani poslankyňa
Badlíková.
p. Badlíková: No možno ja by som chcel naviazať na teba, pán starosta. Hovoril si
veľmi pekne, keď si hovoril o sociálnych sieťach. Dá sa povedať, že veľa ľudí poukazuje
na chyby. Keď sa tie chyby odstránia, už nikto nepoukáže na to, že sa to odstránilo, že je
to super, že je to dobré. Terasa je krásna, Terasa je pokosená, ale už treba kosiť znova.
Takže čakám, kedy sa zase na sociálnych sieťach začnú objavovať fotky, tu je taká tráva,
tu je taká tráva. A jednoducho vieme, že to ty riešiť nemôžeš, lebo to rieši niekto iný.
Chcem vám všetkým za seba poďakovať, pretože si myslím, že robíte fantastickú robotu.
Tá Terasa je krásna. A chcem sa poďakovať, pretože sme v komisii kultúry, športu - nie je
tu Dominik Béreš - to, čo oni robia pre Terasu, ako nás zviditeľňujú. Ja som sa zúčastnila
na zopár akciách, ktoré sa robili pre deti, či to bola farma, či to bolo tu na Terase, chodia tu
ľudia z celých Košíc, zo všetkých okresov. Každý je nadšený. Čiže jedno veľké ďakujem
aj Atriu, lebo nám robia dobré meno. A sem-tam si treba za robotu aj povedať to ďakovné
slovo ďakovné, nielen poukazovať: tu je nedostatok, tu je chyba, tu je zle. Fakt, že tá
Terasa je krásna.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči, v rámci Rôzneho chce
ešte niekto vystúpiť? Nech sa páči, pán poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Tak ja by som chcel potvrdiť, áno, zástupcovia obyvateľov sú v
jednotlivých komisiách, ktorí sme v odborných komisiách. Takže tam tá prepojenosť v
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podstate je. Či by bolo možné viacej ľudí tam mať, či by bolo aktuálne alebo aj
zmysluplné, neviem. Ale na druhej strane, ak tam prídu, tak ich určite nevyhodíme,
nezabuchneme pred nimi dvere. To je jedna vec, sme otvorená spoločnosť a určite podnet
od nich si preberieme. Ale ešte viacej pre nich treba nejakým spôsobom pripomínať, že
majú možnosť každý týždeň v stredu od tej 15-tej do 17-tej prísť a toto využívajú veľmi
málo. Lebo zriedka kedy tam niekto zavíta. Takže kľudne môžeme tam potom
predebatovať ten problém, lebo na poslednom takomto stretnutí som mal jedného občana z
Luníka I, ktorý svoj problém obšírne popísal. Keby tento atribút mohli, tak viacej ľudia
využívať v rámci toho mesta. A tým pádom by sa tá komunikácia, ale aj ich informácia
zlepšila. Ďakujem pekne. A samozrejme, ešte chcem poďakovať za všetky tie viditeľné
aktivity a akcie, ktoré boli v rámci Dní Terasy, ale aj pred tým, ktoré boli a čakajú nás
teraz, cez to leto. Takže je to veľký obrat, podnet a impulz pre kultúrnejší a taký
zmysluplnejšie život tuná na Terase. Ďakujem pekne.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, pán poslanec. Dámy a páni, dovoľte,
aby som medzi nami privítal poslanca mestského zastupiteľstva pána Ihnáta. Vitaj Miloš.
Tak, ako ste povedali, určite nás to neodradí. My prijímame konštruktívnu kritiku a
chceme veci riešiť. Aj kritiku z vašej strany a myslím si, že veci sa pohli dopredu. A určite
mňa neoprávnená a nekonštruktívna kritika neznechutí. Niekedy ma mrzia tie invektívy,
ktoré tam čítam, lebo keby som vám ich tu rozprával, tak asi začnete vyskakovať z lavíc.
Práve to nemám rád, ak je človek, ktorý sa skrýva za nejakú sociálnu sieť a keď má prísť
sem a povedať z oči do očí, tak je mu to veľmi zaťažko. Ale hold každý sme nejaký. Nech
sa páči, pán poslanec Sitkár.
p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Ja mám jednu otázku. V minulom volebnom
období som bol predseda komisie, aj viacerí z vás, čo sme tu. Stretli ste sa s tým, že by
sme nepustili občana na komisiu? Pretože vždy tu rozoberáme: verejné – neverejné, ale ani
jeden neprešiel, že nebol pustený. Tak ako tu dáme slovo občanovi, tak isto ho pustíme na
komisiu. Dookola sa to rozoberá, to isté, ale povedzte mi niekto, kedy vám stál nejaký
občan za dverami, tu na mestskej časti a nebol vpustený na komisiu?
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Dámy a páni, ak v rámci Rôzneho už
nikto nechce vystúpiť, tak končím bod Rôzne.
24. Záver
p. Jakubov, starosta MČ: Sme na závere dnešného rokovania. V prvom rade
panie poslankyne a páni poslanci, chcem sa vám poďakovať za doterajšiu prácu. Ja si
myslím, že naša samospráva pracuje veľmi slušne, že vaše podnety a návrhy, pokiaľ je to
v našich silách, sú zrealizované. Samozrejme, všetko sa urobiť nedá. Chcem vás poprosiť,
do toho nadchádzajúceho obdobia rekonštrukcie MET-ky aby fakt, keď budeme
potrebovať vašu pomoc, aby ste to zobrali vážne. Nakoniec, nielen kvôli sebe, ale aj kvôli
občanom Terasy. Súčasne dovoľte, aby som vás informoval, že v priebehu budúceho
týždňa, mám taký dojem, že v utorok a stredu by malo byť distribuované ďalšie číslo
občasníka do schránok. Chcel by som vás poprosiť, ak budete niekto, kto nemal do
schránky doručený občasník, pretože ho schránkujeme do 17.000 schránok, dajte nám
vedieť. Niekedy po čase sa ľudia sťažujú, že nedostali všetci, môže sa to stať. Ak to bude
okamžite, trebárs v štvrtok, piatok my vieme cez poštu ešte redistribuovať, ale aby sme to
dostali včas, takáto je požiadavka pošty. Ide čas prázdnin, čas dovoleniek, dovoľte, aby
som vám zaželal príjemné leto, oddýchnite si, načerpajte nové sily, využite dovolenky.
Najbližšie sa vidíme v takomto zložení pravdepodobne v septembri tohto roka. Takže
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želám vám krásne a príjemné dovolenky, všetko dobre; opáľte sa, buďte zdraví a teším sa
na najbližšie stretnutie v septembri. Pekný večer vám želám.
Overili:
JUDr. Margita Adamčíková
Mgr. Mária Badlíková

Ing. Ján Jakubov
starosta

V Košiciach: 22.06.2017
Vyhotovil: A.S. Partner/PhDr. Kovalčinová
Prednostka MÚ: Ing. Hildebrand
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