Zápisnica
z XIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ,
konaného dňa 13.09. 2016 v zasadacej miestnosti na 2. poschodí Miestneho úradu
MČ Košice – Západ, Trieda SNP 39, Košice, so začiatkom o 15.00 hod

Bod 1. Otvorenie
p. Jakubov, starosta MČ: Milé panie poslankyne, vážení páni poslanci, ctení hostia,
dovoľte, aby som otvoril 13. 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. Z rokovania dnešného zastupiteľstva
sa ospravedlnil pán poslanec Veles, ktorý je hospitalizovaný, takže má zdravotné problémy;
predpokladám, že každú chvíľu dorazí pani poslankyňa Budišová. Dámy a páni, dovoľte, aby
som medzi nami privítal pani doktorku Meňhertovú, právnu poradkyňu našej mestskej časti,
ďalej pána inžiniera Šolca, veliteľa Stanice Košice - Západ Mestskej polície a prvý krát medzi
nami sedí aj pán Ing. Filipko, novozvolený kontrolór miestneho zastupiteľstva. Takže, dáma a
páni, vitajte. Z celkového počtu 13 poslancov môžem konštatovať, že v súčasnosti je už
prítomných 12 poslancov - tak ako som informoval - pán poslanec Veles z dôvodu
hospitalizácie sa nemôže dnešného rokovania zúčastniť. Konštatujem, že naše zasadnutie je
schopné prijímať uznesenia.
Bod 2. Schválenie programu rokovania
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k bodu číslo 2 - Schválenie
programu rokovania. Vážené poslankyne, vážení poslanci, návrh programu dnešného
rokovania je uvedený v pozvánke. V súlade s § 10 ods. 3 rokovacieho poriadku miestneho
zastupiteľstva, ako predkladateľ materiálu číslo 13. - Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o
zriadení vecného bremena a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv v
prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., sťahujem tento bod z dnešného
rokovania. Dňa 31. 8. spoločnosť J.F. Invest oznámila mestskej časti zmenu trasovania
distribučnej siete, ktorá bude viesť mimo nehnuteľností vo vlastníctve mestskej časti a preto
nebude potrebné uzatvoriť túto zmluvu a zriadiť vecné bremeno na našich parcelách. Tým
pádom sa tento bod stáva bezpredmetným. Ďalej navrhujem do programu dnešného rokovania
doplniť bod číslo 8A) - Voľba prísediaceho Okresného súdu Košice 2 na volebné obdobie
2014 - 2017. Materiál vám bol zaslaný mailom dňa 8. 9. 2016, v písomnej podobe ho máte k
dispozícii už pred sebou. Keďže bolo dovolenkové obdobie, súhlas predsedu Okresného súdu
s kandidatúrou doktora Ivana na prísediaceho súdu sme dostali až po expedovaní našich
materiálov. Z dôvodu, že kandidát predložil v zmysle zákona doklady, ktoré majú časovú
platnosť a Okresný súd Košice 2 má v našom obvode málo prísediacich, navrhujem, ak budete
súhlasiť, aby sa voľba prísediaceho uskutočnila už na tomto zasadnutí. Ďalej navrhujem body
číslo 7 - Správa o činnosti Mestskej polície Košice - Stanica Západ na území mestskej časti za
obdobie od 1. januára 2016 do 30. júna 2016 - ústna informácia; bod číslo 11. - Zásady
odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Západ; bod číslo
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12. - Dodatok číslo 1. k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti
Košice - západ a bod číslo 14. - Informácia o stave súdnych sporov Mestskej časti Košice západ - ústna informácia - presunúť hneď za bod číslo 4. Dôvodom je to, že pán veliteľ
Stanice Košice - Západ má potom nejaké ďalšie povinnosti a bude sa musieť rozlúčiť s
rokovaním nášho zastupiteľstva. A k týmto ďalším bodom je ako právny expert prizvaná pani
doktorka Meňhertová a bol by som veľmi rád, keby sa potom mohla tak isto rozlúčiť s našim
rokovaním, aby tu nemusela sedieť počas celého nášho zastupiteľstva. Neviem, či môžem
tento presun považovať za všeobecný súhlas? Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,
chce doplniť niekto niečo ešte do programu nášho rokovania? Ak nie, dávam hlasovať - v 1.
rade o doplnení bodu 8A) - Voľba prísediaceho Okresného súdu Košice 2 na volebné obdobie
rokov 2014 až rokov 2017. Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, že tento doplňujúci návrh bol
schválený.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďalej dávam hlasovať o presune bodov 7, 11, 12 a 14
pôvodného návrhu programu hneď za bod číslo 4 v poradí, ako som ich čítal. Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, aj toto hlasovanie, aj tento
presun bol schválený.
p. Jakubov, starosta MČ: A teraz dámy a páni, dávam hlasovať o programe ako
celku aj s jeho zmenami. Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, že budeme rokovať podľa
odsúhlaseného programu.
Bod 3. Schválenie návrhovej komisie
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k bodu číslo 3 - Schválenie návrhovej komisie.
Prosím, dámy a páni o vaše návrhy na členov návrhovej komisie. Nech sa páči, pani
poslankyňa Adamčíková.
p. Adamčíková: Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, kolegyne, kolegovia, do
návrhovej komisie navrhujem kolegov: pánov Buchera a Vargu a pani doktorku Zemkovú.
p. Jakubov, starosta MČ: Sú ešte nejaké ďalšie návrhy? Ak nie, dávam hlasovať.
Kto je za takéto zloženie návrhovej komisie?
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, že návrhová komisia bude
pracovať v odsúhlasenom zložení: pani poslankyňa Zemková, páni poslanci Bucher a Varga.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím, aby ste zaujali vyhradené miesta pre návrhovú
komisiu.
Bod 4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k bodu číslo 4. - Určenie
overovateľov zápisnice a zapisovateľky. Za overovateľov zápisnice a uznesení určujem: pána
poslanca Kočiša a pána poslanca Libu. Za zapisovateľku určujem pani Kovalčinovú.
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Bod 5. Správa o činnosti Mestskej polície Košice Stanica - Západ na území
mestskej časti za obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k bodu číslo 5 - Správa o činnosti
Mestskej polície Košice Stanica - Západ na území mestskej časti za obdobie od 1. januára
2016 do 30. júna 2016 - ústna informácia. Prosím pána Ing. Šolca, veliteľa Stanice Košice Západ aby sa ujal slova.
p. Šolc, veliteľ MP – Stanica Západ: Ďakujem pekne pán starosta. Vážené miestne
zastupiteľstvo, príslušníci Mestskej polície Stanice - Západ v období od 1. 1. do 30. 6. 2016
vykonávali činnosť ako poriadkový útvar mesta Košice v súlade so zákonom 564 z roku 91 o
obecnej polícii. Výkon bol zabezpečovaný nepretržite 24 hodinovou službou, pričom v noci
pôsobila vždy 1 hliadka. V uvedenom období pôsobilo na stanici 15 príslušníkov v priamom
výkone služby, 4 koordinátori a 1 priestupkár. V 1. polroku odišlo z našich služieb k
policajnému zboru dvaja príslušníci, ešte do konca tohto mesiaca odíde jeden. Tým len chcem
naznačiť, že je záujem o našich policajtov, ktorí určite sú odborne na výške - a bohužiaľ aj z 2.
strany je záujem od našich policajtov, v službách Policajného zboru. To vytvára zas ale
obrovský priestor pre mladšiu generáciu, s ktorými musíme pracovať a preto možno niekedy
vyzerá aj naša služba ako „jeden dobrý, jeden zlý“ policajt. Ale myslím si, že postupne
zvyšujeme svoju kvalitu. Počas 1. polroka 2016 riešili naši príslušníci celkovo 3 657
priestupkov, pričom preventívne riešili 1 842 priestupkov, čo tvorí približne 50 % všetkých
riešení. V doprave to bolo 1 561 priestupkov, porušení všeobecne záväzných nariadení 1 162 a
iných priestupkov a správnych deliktov 916. Dopravné priestupky tvoria približne 43 % z
celkového počtu vyriešených priestupkov. Osobne ma teší tento pomer, pretože stále sa
stretávam s tým, že robíme dopravnú políciu. Ale ten pomer - 43 priestupkov v doprave,
myslím, hovorí za všetko. Nárast priestupkov na úseku požívania alkoholických nápojov na
verejných priestranstvách, respektíve porušenie zákona o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov, kde alkohol požili osoby mladšie ako 18 rokov - riešili sme 22 takých
prípadov, z toho 2 boli prípady, kedy alkohol požili osoby mladšie ako 15 rokov. Popri tom
sme zistili aj 10 prípadov, alebo teda podarilo sa nám doobjasňovať 10 prípadov, kedy alkohol
osobám mladším ako 18 rokov podali osoby staršie ako 18 rokov. Vykonali sme 6
preventívno-bezpečnostných akcií zameraných na dodržiavanie zákona o držaní a chove psov
a tak isto 6 preventívno-bezpečnostných akcií na boj proti alkoholizmu mladistvých a
maloletých osôb. V rámci vyhľadávania a riešenia starých vozidiel, dlhodobo odstavených
vozidiel a vozidiel, ktoré nespĺňajú podmienky prevádzky na pozemných komunikáciách,
zaberajú parkovacie miesta, boli z dôvodu generálneho pardonu, ktorý platil v mesiacoch
január a február, vykonané dôkladné kontroly celej mestskej časti. Predpokladali sme, že
dôjde k zastaveniu konania vo veciach starých vozidiel, ktoré riešime už - povedzme od roku
2009, 2010, máme aj takéto vozidlá. Pri zmapovaní sme zistili celkovo 57 správnych deliktov,
ktoré boli odovzdané na riešenie správnemu orgánu - Odboru cestnej dopravy a pozemných
komunikácii a 4 prípady boli riešené ako nedovolené zabratie verejného priestranstva. Išlo o
dočasne odhlásené vozidlá. V priebehu júl, august sme evidovali už celkovo 39 vozidiel, ktoré
stáli na komunikáciách a nespĺňali podmienky prevádzky motorových vozidiel na pozemných
komunikáciách. Vysvetlím ten stav. Tu vidno na tom, že 21 vozidiel, respektíve 22 vozidiel
zmenilo status, možnože ešte aj viac. Je to živý problém, s ktorým sa potýkame nielen my, ale
všetci občania mestskej časti. Za ten 1. polrok sa nám podarilo, v úvodzovkách, odstrániť, nie
je to len zásluha toho, že mestská polícia, mestská polícia odtiahla iba 3 vozidlá, ale tým, že
sme cieľavedomou prácou, veľa administratívy bolo okolo toho, rôzne výzvy, osobné
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návštevy našich príslušníkov, podarilo sa znížiť tento, povedzme, ja už hovorím hrozivý stav,
pretože oproti iným mestským častiam, respektíve iným staniciam mestskej polície, my
evidujeme dvojnásobný počet. V rámci preventívnych aktivít a výchovy detí a mládeže,
príslušníci Stanice Západ spolu s príslušníkmi Stanice Sever s cieľom priblížiť našu prácu
najmladšej generácii, sme pri príležitosti Dňa detí zabezpečili prezentáciu našej práce
v Katkinom parku, na dopravnom a detskom ihrisku, za účasti siedmich materských škôlok,
účasť skoro 200 detí za prítomnosti aj pána starostu, pani prednostky, pána zástupcu - sme
vykonali ukážky činnosti našej práce, služobného psa a podarilo sa zabezpečiť, práve kolegom
zo Severu, príťažlivou formou hraného príbehu firmou McDonald´s dopravnú výchovu pre
tých najmenších. V súčasnosti, okrem požívania alkoholu na verejne prístupných miestach,
nám najväčší problém robia asociáli pri znečisťovaní verejných priestranstiev, vyberanie
odpadkov z kontajnerov, ale aj musím povedať, v úvodzovkách, „slušní ľudia“, ktorí
nerešpektujú pravidlá nakladania s odpadom a ukladajú nepotrebné veci z domácností na
stojiská kontajnerov. Môžem povedať, že v polovici prípadov ich argumenty sú doslova
nepochopiteľné: „veď občania z Luníka IX. to zoberú“, a podobné veci. To ma trápi
maximálne. Musím ale povedať, že predstavoval by som si lepšiu spoluprácu s občanmi,
pretože vedia poukazovať na oveľa banálnejšie veci, ale ak majú pomôcť pri odhaľovaní
takýchto priestupcov, ktorí vlastne zaťažujú peňaženku nám všetkým, pretože aj keď mestská
časť, myslím si, že maximálne sa stará a snaží sa eliminovať, aby nedochádzalo k ešte
väčšiemu znečisteniu, ide to z finančných prostriedkov mesta. To je všetko asi v krátkosti z
mojej informácie.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán veliteľ. Dámy a páni, otváram
rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči, pán poslanec Kočiš, po ňom pán poslanec Rychnavský.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, vážený starosta. Pozorne som
si vypočul správu. Myslím si, že mala výpovednú hodnotu. K správe by som nechcel nič
pripomienkovať. Skôr by som chcel upozorniť na - a nečakám odpoveď, na kontrolu
verejného priestranstva, poriadku, hlavne v okolí prevádzok, ako sa tam zdržiava, respektíve,
aký je stav toho poriadku, ako jednotliví prevádzkovatelia jednotlivých prevádzok dbajú na
ten poriadok okolo svojich prevádzok. To len dávam do pozornosti ako skúsiť a upriamiť aj
týmto smerom svoju pozornosť. Druhá otázka, respektíve taká mini interpelácia je, by bola,
ako sa mestská polícia vysporiadaváva s parkovaním na chodníkoch, hlavne na Triede SNP,
kde možno ľudia aj povedia a možno aj nepovedia, ale ja, ako občan sa pýtam: Načo je ten
chodník 3 m široký, aby tam parkovalo auto? Proste nemôžem sa s tým zmieriť. Jednak ten
chodník nebol dimenzovaný na parkovanie áut. Za druhé porušuje sa tu zákon zákaz jazdy po
komunikácii pre peších. A ďalej je to vôbec potom v poriadku také parkovanie na takomto
chodníku? Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pán poslanec. Nech sa páči, pán poslanec
Rychnavský.
p. Rychnavský: Ďakujem. Prajem všetkým príjemný deň. Ja by som upriamil asi na 2
veci pozornosť. A to na poriadok a vôbec udržiavanie poriadku, verejného poriadku a čistoty.
Je pravda, áno, s tými nadrozmernými materiálmi, ktoré sa vynášajú vonku. Je to, dá sa
povedať, pravidelný tento úkaz. Myslím si, že v tomto smere máme ešte aj rezervy v tom, aby
sme zvýšili nejakú našu propagáciu a vôbec výzvu k občanom, aby si udržiavali aj svoje
okolie v čistote a poukázali to možnože v nejakých takých kampaniach, možnože aj s cestou
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nejakých kultúrnych vecí a podujatí a pod., možnože nejakých reklamných výziev a pod.
Neviem, ešte som nad tým konkrétnejšie nerozmýšľal, ale bude treba si to, nejako
zaangažovať širokú verejnosť, aby si to uvedomili ľudia, že zaťažujú životné prostredie. A
pritom máme neďaleko vlastne zberný dvor. Máloktorá takáto mestská časť má takúto ľahkú
príležitosť odovzdať tieto veci. Samozrejme, ešte máme tuná aj pravidelné zbieranie tých
nadrozmerných materiálov, aj s tými kontajnermi. Ale to je jedna vec, ktorú už necháme ešte
na ďalšie, možnože, jednania a v komisiách a tak. Ale mám ešte jednu takúto vážnu
pripomienku. K obchodným centrám, alebo zdravotníckym zariadeniam, hlavne k Centrumu,
tuná, sa urobili výnimky, že môžu k nim prichádzať po chodníkoch zdravotnícke vozidlá. Ale
zneužívajú to aj nákladné vozidlá, ktoré dovážajú nejaký veľký materiál, alebo
veľkorozmerný, napr. vody alebo niečo podobné do tých automatov a vlastne nákladné
vozidlá chodia po týchto chodníkoch, napr. z Ružínskej k tomu Centrumu. A pohybujú sa tam
ľudia peši. Jednak devastujú chodníky, to už je to najmenej, ale maximálne ohrozujú tých,
ktorí sa tam vlastne prechádzajú alebo chodia a sú to mnohokrát mamičky s deťmi v kočiaroch
a pod. Oni sa musia vystupovať pomaly na trávniky. Takéto, mám veľké výhrady voči
takýmto, by som povedal výnimkám. Je tam, k tomu Centrumu, normálna cesta, vedie tam
cesta k tomu a neviem prečo majú takú výnimku, aby tam mohli chodiť aj zdravotnícke
vozidlá, keď môžu aj iným spôsobom tam prísť? Tak toto je vážna záležitosť. A to, myslím si,
že pri každých takýchto zariadeniach, keď sa robia výnimky a povolia sa jazdy autami po
chodníkoch, tak to potom všetci ostatní zneužívajú. Myslím si, že ostatné záležitosti nechám
na neskoršie jednania. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, pán poslanec. Ešte kým dám slovo pani
poslankyni Zemkovej, každý kto robí, robí aj chyby. Mne tiež ušli 2 veci. Dovoľte, aby som
dodatočne privítal na našom rokovaní poslanca mesta, pána poslanca Miloša Ihnáta. Miloš
vitaj. Ale my sa už stretávame tak často a chodievaš pravidelne na naše zasadnutia, že už ťa
považujem pomaly ako za nášho. Takže prepáč, ešte raz, vítaj. A ešte som vám zabudol
povedať, že pán kontrolór, ktorý je len krátke obdobie vo funkcii, vystúpi s ústnou
informáciou, v rámci svojej správy v bode Rôzne. Nech sa páči, pani poslankyňa Zemková.
p. Zemková: Ďakujem pekne pán starosta. Ja by som chcela v prvom rade poďakovať
pánovi veliteľovi a samozrejme mestskej časti a tentokrát aj Správe mestskej zelene, že došlo
naozaj veľmi k promptnému odstráneniu alebo vyprataniu miesta na Hlavnej ulici, na Tr.
SNP, keď prespávali asociáli rôzni a naozaj, boli to, som zavolala mestskú políciu a v
priebehu piatich minút tam boli. A naozaj to bolo skvelé, aj mestská časť. Fakt ďakujem. A
tak isto za odťah dvoch vrakov, konkrétne, ktoré som aj ja konkrétne urgovala. Naozaj
ďakujem aj vedeniu mestskej časti, aj mestskej polícii za to. A chcem veľmi pekne poprosiť,
aby, neviem asi ako by bolo vhodné tú situáciu vyriešiť, ale potom, v nadväznosti na to sa
myslím, že by mala aj rekonštrukcia toho námestníčka, ako je Luník VII a to nákupné
centrum, Pošta 11 rekonštruovať, ale je to myslím, že dosť závislé na tom, že tam to ničia
práve tí asociáli. Neviem, aký je váš návrh na riešenie, ale ako by sa to dalo? A obdobne na
Moldavskej, to námestíčko. Čiže, myslím, že je to dosť závislé na tom, že oni to práve dosť
ničia. A čo by ste vy navrhovali, aby sa to do budúcna nejak pohlo a vyriešilo? Ďakujem
pekne.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pani poslankyňa. Nech sa páči, pán
poslanec Sitár, pán zástupca. Po ňom pán poslanec Bojčík.
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p. Sitár, zástupca starostu MČ: Takže, ja tak isto chcem poďakovať za doterajšiu
spoluprácu. My sa stretávame dosť často s pánom Šolcom, keďže v podstate skoro stále sme
na telefóne a stále sa vidíme, chcem povedať, že vieme, že je nedostatok tých mestských
policajtov. Zázrak asi neurobia s tým počtom, ktorý majú. Tak, ako on hovoril, pokiaľ to naši
ľudia vyložia ten veľkokapacitný odpad ku kontajnerom, bude to tam mesiac, pretože odvoz je
len raz za mesiac. To si ľudia neuvedomujú. A potom 3 týždne nám vyvolávajú, že prečo ešte
to neodviezli. No práve preto, že ten veľkokapacitný zbierajú raz za mesiac. Čo sa týka, včera
som vystúpil aj na meste s tým, že v poslednom čase na VIII.-čke, za posledný týždeň bol boli
3 prepady. Pán Šolc o tom vie, tak sme to rozšírili, za 8 dní už sú 4. Včera, teraz mi pred
hodinou volali, že znova došlo pri obchode, nejakého staršieho pána. Takže vidím, že asi
každý deň. Ja neviem, či už tam budeme musieť dať nejakú stálu hliadku, ale naozaj za
posledných 8 dní došlo k štyrom prepadom. Čo je zarážajúce, je to, že niekedy sú to deti od 8
rokov. V jednom prípade tam boli 2 malé decká, cigánčatá, 8 ročné a nejaký štrnásťročný,
ktorý bol s nimi. Ale ak už takéto deti, no a ublížte im, ak náhodou ich prichytíte, alebo niečo.
Ja neviem, k čomu to speje, ale chcem poprosiť mestskú políciu k väčšej všímavosti, hlavne
pri tých prechádzajúcich, migrujúcich cigánoch. Skúste, ja neviem, či môžeme identifikovať aj
týchto, tie mladšie osoby, ale ináč to nebudeme vedieť riešiť. Skúste to, tú všímavosť tam
nejak, aby sme dávali pozor aj na týchto, ja viem, že po tých bedniach chodia tí starší hlavne,
ale aj z týchto deti a títo sa tvária, ako keby nič, oni len prechádzajú, nič sa nedeje, len zrazu
strhli pani Balogovej retiazku, druhej pani ukradli celý nákup, včera znova celý nákup chceli,
predvčerom napadli študentku, ktorá išla od spolužiačky. Takže sa množia tieto prípady a
neviem si poradiť ja ako poslanec a občan Luníka VIII. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Bojčík.
p. Bojčík: Vážené dámy a páni, pán starosta, ja mám na veliteľa len jednu vec, ktorú,
by som povedal, takú pripomienku na prácu mestských policajtov, že nie všetci konajú tak,
ako by mali a majú jednotný meter. Zatiaľ, čo jedna hliadka upozorní na priestupok a rieši ho,
ďalšia to prehliada. Jednoducho je škoda, že nie všetci nedodržujú kritériá. Nerobí to dobrý,
by som povedal, obraz o práci mestských policajtov. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Hlási sa ešte niekto do rozpravy? Ak nie,
poprosím pána veliteľa, pána Ing. Šolca o reakciu.
p. Šolc, veliteľ MP Stanica - Západ: Vážený pán starosta, k otázke, respektíve
pripomienke pána poslanca Kočiša – chodníky, myslím si, že toto môžeme vydiskutovať. Je to
opakovaný problém. Jazda na miesto, kde je možné zastaviť a stáť tzn., že zostane 1 a pol
metra voľný priestor pre chodcov, sa nepovažuje za jazdu po chodníku, respektíve za
protiprávne konanie. Takýto výklad poskytlo policajné prezídium. Mne toto prekáža
maximálne. Musím povedať - mestská časť začala pracovať na tom, aby po triede SNP 2 až 10
a viac, aby tam sme obmedzili tú jazdu, boli tam umiestnené v časti kvetináče, v niektorých
častiach na prechodoch a musím podotknúť, že ešte vo vyjadrení je povedané, že ako príklad
bolo dané, že „vychádzajú cez prechod pre chodcov“ - nepozná takéto niečo zákon. Čiže, čo
nie je zakázané, je dovolené. Momentálne sú uzavreté tie, ten prechod pre chodcov. Majú
možnosť odísť iba na smerom na ulicu Ipeľskú alebo Kysuckú. Ja viem si predstaviť, že
obchádzajú sa navzájom tie vozidlá, môžu ohroziť občanov. Jeden takýto prípad sme
zadokumentovali asi pred rokom a pol a keďže sme nekompetentní takýto prípad ohrozenia
bezpečnosti cestnej premávky riešiť, pretože tam nebolo možné nič zo statickej dopravy
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zobrať, tak sme posunuli správnemu orgánu. Všetko toto, takéto veci, by bolo možné riešiť iba
v prípade, že je možné túto vec zadokumentovať, alebo niekto, kto sa cíti ohrozený, že podá
k tejto veci výpoveď, respektíve bude ako oznamovateľ. Neviem, či je to, nie je to dostatočná,
určite, odpoveď. Ani ohľadom toho dimenzovania tých chodníkov. Ale nie je to problém,
ktorý môže vyriešiť mestská polícia. Pán zástupca, resp. pán vedúci z oddelenia mi dá za
pravdu, že s týmto problémom prenášame ďalej na referát dopravy atď. Ale myslím si, že my
ho nevieme vyriešiť. K pánovi poslancovi Rychnavskému, ja som, mám rovnaký názor výnimka produkuje výnimku. Akákoľvek výnimka pre iné zdravotnícke zariadenie, môžem
povedať, že ja som sa stretol aj s tým, kedy doslova bolo opodstatnené, pretože viezli tam
osobu ťažko zdravotne postihnutú, nie všetci sa vedia zorientovať, akým iným spôsobom by
sa tam vedeli k tomu zdravotníckemu zariadeniu dostať, ale viem si predstaviť, v dnešnej ére
techniky, že niečo ako na diaľku ovládané zariadenie, ktoré doslova vpustí len konkrétny
prípad, doslova zo zdravotníckeho zariadenia. Pretože stáť, aby tam stál policajt, bohužiaľ, sú
aj technické možnosti, kamerové systémy. Ale myslím si, že v tejto situácii, kedy bojujeme o
každú kameru, práve v smere Luník VII., Luník VIII. tam neprichádza do úvahy, aby bola
kvôli tejto veci umiestnená kamera. Máme prípad, kedy práve v tejto časti, a na ten teraz
reagujem konkrétne, je to staré len niekoľko týždňov, kedy aj práve pred týmto obchodným
centrom došlo k zraneniu staršej osoby, kedy nerešpektujú ľudia pravidlá vodenia psov. Jeden
pes dobiedzal do malého psa, ktorého staršia pani sa snažila chrániť, spadla pri tom, zlomila si
ruku a bohužiaľ dočkala sa akurát výsmechu a odchodu tej dotyčnej, ktorá spôsobila to. K
podnetu pani poslankyni Zemkovej - na Luníku VII. máme problém s tými asociálmi.
Momentálne sme prijali také „z núdze cnosť riešenie“, kedy sme odstránili z tej časti lavičky,
kde nevidela naša kamera, takže sme sa snažili vytlačiť ich do priestorov, kde môžeme
zasahovať aktívnejšie, resp. nemusí tam byť doslova hliadka, ale môže sa nasmerovať cez
práve tú kameru. Spomenul som ten problém, tých asociálov, je veľmi široký a rozrastá sa.
Mám pocit za tie 3 roky, čo som tu, pribudli ľudia na ulici, sú takí, s ktorými nie je možné
pohnúť. Doslova hovorím. Tzn. že, ak by sme to zobrali úplne doslova, tak možno uplatňujú
svoje práva ako včera niektorí, na zastupiteľstve a nemôžeme s nimi pohnúť. Doslova z ulice
ich nie je možné zobrať, ak vyslovene neporušuje nič. To, že sedí, s prepáčením, smradľavý,
špinavý, odporný na lavičke pred vchodom, kedy nás ľudia atakujú toto je naša práca, máme
niečo s tým robiť. Snažíme za dohováraním, rôznym presviedčaním, možno z 50 % sa nám to
podarí. Ale sú prípady, kedy už ani záchranka, opakovane, nie je schopná nič urobiť v tej veci.
A zostáva ten človek na ulici. Pán zástupca, dnes som konzultoval aj s náčelníkom túto
situáciu. Ja som predniesol v nedávnej minulosti, že smeruje to k tomu - Luník VIII. a Luník
VII. bude musieť byť pokrytý pešou hliadkou. Personálne zabezpečenie momentálne je také,
aké je. Takou náplasťou bude to, že policajti zo stanice Luník IX. budú ešte vo väčšej miere
práve v tej trase Luník VIII. a Luník VII. pôsobiť, prípadne budú nám posilňovať aj v nočných
hodinách, aby my sme práve mohli mať v denných hodinách v tejto súvislosti pešiu hliadku.
Lebo tak, ako ste povedali, práve ide o ten okamih a hliadka s vozidlom sa vzdiali len na pár
minút preč - doslova prítomnosť hliadky, bezpečnostnej kamery, o ktorej sme hovorili, iba to
môže napomôcť v tejto situácii. Pánovi poslancovi Bojčíkovi - viem o tom, o takýchto
problémoch, načrtol som ich na začiatku, že máme policajtov skúsených, menej skúsených a
možno aj takých, ktorí neprekypujú aktivitou. Prijmem každé podnety, či už osobne, som na
dosahu, kedykoľvek, stretnem sa aj osobne pri takýchto prípadoch a budem to riešiť.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pánovi veliteľovi. Myslím si, že, pán
veliteľ Šolc je známy ako snáď najtvrdší veliteľ v meste Košice, takže určite takéto podnety
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ak zo strany poslancov dostane, tak bude to okamžite riešiť. Dámy a páni, snáď 2 poznámky
k tomuto. Stále sme sa hlásili, Terasa, k programu Bezpečná Terasa. A myslím si, že
vzhľadom na to, že tak, ako hovoril pán zástupca aj pán veliteľ, už nadobúdame dojem, že čo
sa týka využívania mladistvých na takéto drobné krádeže, dochádza už asi k organizovanej
činnosti, nechcem povedať rovno, že kriminálnej, ale čiastočne aj kriminálnej. Asi budeme
musieť spolu sa poradiť a hľadať všetky dostupné prostriedky a možnosti, v spolupráci s
mestskou políciou, ale aj v spolupráci so štátnou políciou, aby sme dokázali zabrániť tejto
činnosti, pretože pravdepodobne už operujú na území Terasy takéto, akoby, organizované
skupiny. Nechcem to zatiaľ nazvať inak, ale určite sa tým budeme v blízkej budúcnosti, tzn.
od zajtra, zaoberať. Ešte, dámy a páni, dovoľte, keďže tu odzneli aj nejaké pripomienky ku
čistote. Naša mestská časť sa v rámci týždňa dobrovoľníctva prihlásila k tomuto projektu a 20.
septembra, 20. 9. je u nás vyhlásený Deň dobrovoľníctva, ktorého sa zúčastnia aj zamestnanci
mestskej časti, samozrejme obyvatelia mestskej časti, v spolupráci s niektorými inštitúciami,
ako neziskové organizácie a pod. Takže touto formou predostieram aj vám túto možnosť, pani
poslankyne a páni poslanci. Ak chcete, je možné sa prihlásiť a zúčastniť Dňa dobrovoľníctva,
kde chceme svojou osobnou činnosťou prispieť k zlepšeniu životného prostredia v našej
mestskej časti. Bohužiaľ, máme našich spolubývajúcich, našich spoluobčanov, ktorí spôsobujú
tú nečistotu. Ako už aj v minulosti viackrát sme povedali. A chceme takto, možno aj osobným
príkladom, prispieť k tomu, aby sme takouto formou osvety dokázali ísť príkladom
obyvateľom Terasy a obyvateľom Košíc. Takže 20. 9., pokiaľ niekto bude mať záujem, nech
sa páči, na Oddelenie rozvoja, alebo na môj sekretariát sa prihlásiť. Dámy a páni, ďakujem
veľmi pekne. Poprosím teraz návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.
p. Bucher: Ďakujem. Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Košice - Západ berie na vedomie prehľad plnenia uznesení, aha, k bodu číslo 5, Návrh na
uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ berie na vedomie správu o
činnosti Mestskej polície Košice Stanica - Západ na území mestskej časti za obdobie od 1. 1.
2016 do 30. 6. 2016.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržal sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo prijaté.
Bod 6. Zásady odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice-Západ
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k bodu číslo 6. - Zásady
odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ. O
materiáloch, ktoré sú predložené miestnemu zastupiteľstvu rokovala miestna rada 23. 8. 2016
a Finančná komisia 8. septembra 2016. Legislatívno-právna a sociálna komisia 8. 9. 2016,
Komisia výstavby životného prostredia, verejného poriadku a komunálneho rozvoja rokovala
7. 9.2016. Zobrala na vedomie materiály a odporúčala ich prerokovať na 13. zasadnutí
miestneho zastupiteľstva. Komisia kultúry, mládeže a športu rokovala 6. 9.2016, tak isto
zobrala na vedomie materiály z 9. zasadnutia miestnej rady a odporúčala ich prerokovať na
13. zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Zásady odmeňovania poslancov miestneho
zastupiteľstva boli predložené na júnové rokovanie miestneho zastupiteľstva. Keďže
o zásadách vtedy nerokovala Legislatívno-právna a sociálna komisia, lebo nebola zvolaná a
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počas rozpravy bolo predložených niekoľko návrhov, predkladateľ materiálu, pán zástupca
Sitkár, ho z rokovania pred hlasovaním stiahol. Na dnešné rokovanie bol predložený tento
materiál v pôvodnom znení. Týmto materiálom sa zaoberali miestna rada, ktorá odporúča
miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál schváliť. Finančná komisia rokovala o tom
predloženom materiáli dňa 9. júna 2016, zobrala ho na vedomie a odporúčala ho miestnemu
zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Ďalej komisia Legislatívno-práva a sociálna odporúča
miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál schváliť s pripomienkou, aby názov materiálu
bol doplnený takto: Zásady odmeňovania poslancov a neposlancov Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice - Západ. Prosím o uvedenie materiálu pána zástupcu, pána Sitkára.
p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Ďakujem pekne. Tak, ako som to predložil na
predchádzajúcom zastupiteľstve, predkladám znova. Vysvetlím iba najrýchlejšie, čo budem
môcť. V podstate sa jedná o zníženie základnej mesačnej odmeny o 20 %, v prípade neúčasti
na komisii alebo na poslaneckom dni. To je jedna vec. Druhá vec je vyrovnanie sa s tým, že
niekedy boli zastupiteľstvá raz za 2 mesiace, teraz sú raz za 3 a bolo tam potrebné dorovnať
pri tom odmeňovaní tento interval. Takže sa mení z dvoch mesiacov na 3 mesiace.
Samozrejme, ktoré boli ešte legislatívne nejaké zmeny aktualizácie a spresnenia. Nič iné sa
tam neudialo naviac. Takže, ak máte niečo k tomu, tak, ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pánovi poslancovi. Nech sa páči, dámy a páni,
otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ja by som sa chcel opýtať ešte na závery Legislatívnoprávnej a sociálnej komisie, pretože odporúčala zmeniť názov materiálu „Zásady
odmeňovania poslancov a neposlancov miestneho zastupiteľstva“. Chcem vás však upozorniť,
že pokiaľ tam necháme názov „a neposlancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice
- Západ“, neposlancami sú všetci obyvatelia Mestskej časti Košice - Západ. Čiže potom buď
by sa to muselo špecifikovať „neposlanci, ktorí sú v niečom“, alebo by sme to nechali len
názov ako „Odmeňovanie poslancov miestneho zastupiteľstva“ ako je to v meste Košice a
všade. Nech sa páči, pani poslankyňa Adamčíková.
p. Adamčíková: Išlo o to, aby sme premietli do názvu obsah. O nič iné nešlo.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči pán kontrolór.
p. Filipko, kontrolór MČ: Dobrý deň prajem všetkým. Vážený pán starosta, vážené
zastupiteľstvo, odporučil by som tiež zmeniť názov a možno použiť pomenovanie, ako
prípadne iné mestské časti, napr. na Severe to voláme „a členov komisií – neposlancov“. Tak
je to jednoznačne určené. Lebo tí „neposlanci“ sú vlastne iba tí členovia komisií. Niekde ešte
sa zvyknú objaviť iní ľudia, neposlanci - napr. kronikár, alebo niečo, ale tu, na Západe je to
jednoznačné. Čiže asi teda odporúčam ten názov, ako som povedal – „a členov komisií –
neposlancov“. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, pán kontrolór. Takže potom by
pripomienka bola zmeniť názov materiálu na „Zásady odmeňovania poslancov a členov
komisií – neposlancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ. Nech sa páči,
pani poslankyňa Adamčíková.
p. Adamčíková: Ďakujem za slovo. Osvojujem si návrh pána kontrolóra a predkladám
ho.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Hlási sa ešte niekto do rozpravy k
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tomuto materiálu? Ak nie, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na
uznesenie. Áno, samozrejme, najprv budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu tak, ako bol
predložený, keďže bol len jeden.
p. Zemková: Teda najskôr ten pozmeňovací: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Košice - Západ na základe § 14 ods. 3 písm. b) zákona č. 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice,
v znení neskorších predpisov, schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Západ a členov komisií - neposlancov.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo schválené.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči. Je potrebné.
p. Zemková: Čiže návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Západ na základe § 14 ods. 3 písm. b) zákona č. 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice v znení
neskorších predpisov, schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice - Západ a členov komisií - neposlancov v zmysle schváleného
pozmeňujúceho návrhu.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, aj toto uznesenie bolo
jednomyseľne schválené.
Bod 7. Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej
časti Košice-Západ
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k bodu číslo 7. - Dodatok číslo 1
k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice-Západ. Týmto
materiálom sa zaoberali miestna rada, Finančná komisia a Komisia legislatívno-právna
a sociálna. Všetci zhodne odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál
prerokovať a schváliť. Prosím o uvedenie materiálu páni vedúcu Ing. Oravcovú.
p. Oravcová, MÚ MČ: Miestny úrad Mestskej časti Košice - Západ pripravil na
rokovanie miestneho zastupiteľstva Dodatok číslo 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s
majetkom mestskej časti. Je potrebné podotknúť, že nakladanie s majetkom mestskej časti sa
riadi zákonom č. 138 z roku 1991 Zb. o majetku obcí. Ja som predstavila materiál na rokovaní
komisií, taktiež som sa pokúsila do dôvodovej správy stručne napísať, o čo sa jedná. V
podstate sa jedná o takú skutočnosť - mestská časť pri predaji alebo prenájme majetku
mestskej časti, podľa teraz platných pravidiel, postupuje dvojkolovo. Schvaľuje v 1. časti
zámer a v 2. časti samotnú zmluvu. V prípade, ak poslanci mestskej časti by schválili Dodatok
číslo 1 našich zásad, tak zámer pri nakladaní s majetkom mestskej časti bude schvaľovať
starosta mestskej časti, následne bude informácia zverejnená v tlači a na úradnej tabuli a v
každom prípade schválenie samotnej zmluvy bude predložené na rokovanie miestneho
zastupiteľstva. Zatiaľ toľko z mojej strany. V prípade, ak páni poslanci majú dopyty, tak som
k dispozícii.
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p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Ďakujem pekne za uvedenie materiálu. Otváram
rozpravu. Nech sa páči, pán Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja len jednu otázku mám, my sme si to vydiskutovali na
komisii finančnej, kde sme odporúčali tento materiál prerokovať a schváliť. Ale mimo to sa
chcem spýtať, viac menej to súvisí aj s tým, že od akej sumy zverejňujeme zmluvy na našom
informačnom portáli? Či máme tam nejaké kritérium, hodnotové, alebo, proste od akej sumy?
Od nuly, alebo od akej výšky? Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem, nech sa páči, pán poslanec Varga.
p. Varga: Ďakujem pekne. Ja by som chcel len tak doplniť tú otázku a dovysvetlenie
toho navrhovaného textu v tej časti, ktorá sa týka nájmov. Je tam v bode b) v zátvorke - ak sa
nejedná o obchodnú verejnú súťaž. V jednom aj v 2. bode. Tak trošku vysvetlenie toho, že ako
tomu treba rozumieť.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem, nech sa páči, ešte sa niekto hlási do rozpravy?
Ak nie, poprosím teraz, pani vedúca, o reakciu.
p. Oravcová, MÚ MČ: Na otázku pána inžiniera Kočiša - zverejňujeme všetky
zmluvy. Tam nemáme stanovený limit. A na otázku pána doktora Vargu - obchodná verejná
súťaž je súťažnou metódou. V tomto prípade náš postup je nasledovný: zámer a vyhlásenie
obchodnej verejnej súťaže schvaľuje starosta mestskej časti. Následne je tento zámer
zverejnený. Zo zákona máme povinnosť mať ho zverejnený minimálne 15 dní. Zverejňujeme
takýto zámer na úradnej tabuli a na internetovej stránke mestskej časti, zároveň ho
zverejňujeme v médiách. Následne, v tomto zámere sú uvedené základné podmienky
obchodnej verejnej súťaže a tiež je uvedený dátum, lehota, do ktorej jednotliví záujemcovia sú
povinní podať návrh v rámci obchodnej verejnej súťaže.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Stačí takto, páni poslanci? Ďakujem
pekne. Nech sa páči, hlási sa ešte niekto do rozpravy? Ak nie, uzatváram rozpravu k tomuto
bodu, poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.
p. Varga: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ v
súlade s § 9 zákona č. 138/1992 Zb. o majetku obcí schvaľuje Dodatok číslo 1 k Zásadám
hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice - Západ.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, aj toto uznesenie bolo
jednomyseľne schválené.
Bod 8. Informácia o stave súdnych sporov v Mestskej časti Košice – Západ
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod číslo 8. Informácia o stave súdnych sporov v Mestskej časti Košice - Západ, ústna informácia.
Vzhľadom na zákon č. 122 z roku 2013 Zb. zákonov o ochrane osobných údajov, je potrebné
osobné údaje účastníkov súdnych sporov v prípade fyzických osôb anonymizovať. Čiže
poprosím panie poslankyne a páni poslanci, pokiaľ bude rozprava, ja sa budem snažiť túto
informáciu povedať tak, aby som nepoužil žiadne osobné údaje. Čiže až bude rozprava, aby
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sme sa potom náhodou nepreriekli a komunikovali tak, ako je potrebné. Ďakujem veľmi
pekne. Dámy a páni, prebiehajúce súdne spory Mestskej časti Košice - Západ, ktorým
predmetom je finančné plnenie delíme na 2 kategórie: aktívne súdne spory a pasívne súdne
spory. Tzn. ktorých sme my žalujúcou stranou a tie spory, kde žalujú nás, ako mestskú časť.
Čo sa týka aktívnych súdnych sporov, máme 2. - navrhovateľom je Mestská časť Košice Západ, oproti odporcovi - súkromnej spoločnosti, kde ide o konanie o zaplatenie 330 EUR zmluvná pokuta za omeškanie z odovzdaním prenajatého stánku po skončení nájmu. Čo sa
týka tohto súdneho sporu, v podstate ide o zahraničného konateľa spoločnosti, ktorý je
zahraničným štátnym príslušníkom. Tzn., že niekoľkokrát došlo k prieťahom, pretože bolo
potrebné zabezpečiť tlmočníka z cudzieho jazyka atď., atď. My sme na základe
prebiehajúceho súdneho sporu, keďže to nie je veľká čiastka, navrhli odporcovi stretnutie
ohľadom prípadnej mimosúdnej dohody. 14.7.2016 odporca si túto našu výzvu prevzal.
Následne s ním boli telefonicky dohodnuté 2 termíny stretnutia, na ktoré sa nedostavil z
dôvodu pobytu v zahraničí. 31.8. tohto roku mu bola opätovne zaslaná výzva a 2.9. doručená
mailová výzva na určenie ďalšieho termínu stretnutia. Máme prísľub, že toto stretnutie by už
sa malo uskutočniť. Mrzí nás to práve z toho dôvodu, pretože ide o 330 EUR a samozrejme
nevieme túto čiastku nijako, alebo tento spor nejako ukončiť a uzatvoriť. Ďalším súdnym
sporom, aktívnym, kde navrhovateľom je Mestská časť Košice - Západ je vedený voči
Slovenskej republike, Ministerstvu spravodlivosti. Ide o náhradu škody spôsobenej
nezákonným rozhodnutím Okresného súdu Košice 2 o neplatnosti uznesenia miestneho
zastupiteľstva o odvolaní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Okresný súd Košice 2 nezákonným
rozhodnutím zo dňa 17.9.2010 v konaní navrhovateľa xxxxxxxxxxxx, voči odporkyni Mestská
časť Košice - Západ, určil, že odvolanie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx uznesením miestneho zastupiteľstva číslo 313 - 22/04/2010 zo dňa
21.apríla 2010 je neplatné. Na základe predmetného rozhodnutia Mestská časť Košice - Západ
naďalej za obdobie mesiacov november 2010 až máj 2011 vyplatila danej dáme plat
xxxxxxxxxxxxxxxxx, odvody poistného a stravné lístky, a to v celkovej sume 14 125,13 EUR.
V danom prípade však rozhodoval nepríslušný súd. O zrušení uznesenia miestneho
zastupiteľstva mal rozhodovať Krajský súd, nie Okresný súd Košice 2. Žaloba na sumu 14
125,13 EUR s 5,50 alebo z 5,5 % ročným úrokom z omeškania od 18.januára 2010 bola
podaná 27.júna 2016, konanie je zaevidované ako spis 37C/317 roku 2016. Ďalšie súdne spory
sú pasívne súdne spory. Navrhovateľom voči odporcovi Mestskej časti Košice - Západ vo veci
konaní o neplatnom skončení pracovného pomeru, kde rozsudkom zo dňa 19.10.2015 Okresný
súd Košice 2 určil, že výpoveď zamestnávateľa voči xxxxxxxxxxxxxxxx je neplatná. Proti
tomuto rozsudku bola dňa 2.12.2015 bolo podané odvolanie na Krajský súd v Košiciach, kde
o odvolaní opätovne uvádzame, alebo v odvolaní uvádzame argumenty o splnení našej
ponukovej povinnosti voči tejto xxxxxxxxxxxxxxxxx, podľa § 63 Zákonníka práce. Odvolacie
konanie má spisovú značku 5CO/50/2016. Dňa 2 9.2016 sme obdržali rozhodnutie, ktorým
Krajský súd v Košiciach svojim rozsudkom zo dňa 9.6.2016 rozsudok Okresného súdu Košice
2 o neplatnosti výpovede potvrdil. V súvislosti s konaním o neplatnosť skončenia pracovného
pomeru, si xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx aj nárok na náhradu mzdy samostatnou
žalobou vedenou na Okresnom súde Košice 2 a to vo výške 33 722,22 EUR. Je to za obdobie
19 mesiacov, od 1. júna 2011 až do 30.decembra 2012. Toto konanie však bolo prerušené do
doby právoplatného skončenia sporu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Je potrebné
povedať, že tento právny spor úplne úzko súvisí s aktívnym súdnym sporom, kde sme boli
navrhovateľom my. Ten druhý, ktorý som vám čítal pred chvíľočkou, voči xxxxxxxxxxx.
xxxxxxxxxxx Ďalším súdnym sporom je súdny spor, kde navrhovateľom je mesto Košice a
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odporcom Mestská časť Košice - Západ. Konanie o zaplatenie 30 000 EUR, s príslušenstvom,
za porušenie ustanovení zmluvy o zverení majetku mesta do správy, zbúraním umeleckého
diela Rodina. Predmetom konania je náhrada škody, ku ktorej došlo tak, že pri realizácii
stavebných úprav v budove mestskej časti alebo Miestnej časti Košice - Západ na Triede SNP
39 v Košiciach, v súvislosti so zriadením kancelárii prvého kontaktu došlo k zbúraniu
umeleckého diela Rodina. Vzhľadom na skutkovo a právne zložitú vec, vyžadujúci časové aj
finančne náročné znalecké dokazovanie, a to, že stranami sporu sú subjekty verejnej správy, z
dôvodu dodržania zásady hospodárnosti a v snahe o šetrenie verejných prostriedkov, sudca
vyzval sporové strany, aby sa pokúsili o mimosúdnu dohodu. Súdne konanie na základe
žiadosti oboch sporových strán prerušené uznesením Okresného súdu Košice 2 zo dňa
9.11.2015 za účelom uzavretia mimosúdnej dohody. Tretím súdnym sporom, kde odporcom je
Mestská časť Košice - Západ, navrhovateľom je osoba nie zamestnaná v našej mestskej časti,
je súdny spor vo veci konania opravného prostriedku odvolania xxxxxxxxxx proti rozhodnutiu
o povinnosti platiť včas úhrady za sociálnu službu, poskytovanú pre xxxxxxxxxx, ak sa
nemýlim. Rozhodnutím zo dňa 5. apríla 2016 bola xxxxxxxxxxxx povinná platiť včas úhrady
za sociálnu službu poskytovanú xxxxxxxx v Zariadení opatrovateľskej služby na Laboreckej
ulici číslo 2 v Košiciach. Proti tomuto rozhodnutiu podala opravný prostriedok na Krajský súd
Košice navrhovateľka, ale 2 dni po stanovenej lehote. Konanie prebieha pred Krajským
súdom v Košiciach, kde bolo doručené naše vyjadrenie o oneskorenom podaní opravného
prostriedku a originál nášho spisu ohľadom predmetného rozhodnutia. Posledným, štvrtým
súdnym sporom, kde odporcom je Mestská časť Košice – Západ je, navrhovateľom je xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. A ide o konanie o náhradu škody spôsobenej pri výkone
verejnej moci. Rozsudkom Okresného súdu Košice 2 zo dňa 7.9.2015 bola Mestská časť
Košice - Západ povinná navrhovateľovi zaplatiť sumu 7 320,36 EUR a príslušný úrok z
omeškania titulom zníženia jeho pracovného úväzku xxxxxxxxx, na základe uznesenia
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ. Proti tomuto rozsudku bolo podané
odvolanie a toho času prebieha odvolacie konanie pred Krajským súdom v Košiciach. V
odvolaní opätovne uvádzame, že hlavnou príčinou zníženia pracovného úväzku xxxxxxxxxxx
nebolo predmetné uznesenie miestneho zastupiteľstva, ale uzavretie dohody o zmene
pracovných podmienok, ako vlastný právny úkon navrhovateľa. Teda, že dobrovoľne súhlasil
s podpisom novej pracovnej zmluvy ľudovo povedané. Podstatou odvolania je, že rozsudok
súdu 1. stupňa je vecne i právne nesprávny, pretože medzi nárokmi uplatňovanými
navrhovateľom, t.j. jemu vzniknutou škodou a uznesením miestneho zastupiteľstva absentuje
príčinná súvislosť. Príčinou zníženia pracovného úväzku bývalému zamestnancovi, od ktorej
následne odvodzuje svoju majetkovú ujmu, nebolo podľa nášho názoru, uznesenie miestneho
zastupiteľstva, ale jeho vlastné konanie, uzatvorenie dohody o zmene pracovných podmienok.
Bývalý zamestnanec si okrem ušlej mzdy uplatnil aj ďalšie nároky na náhradu škody, strata zo
zrušenia životného poistenia, bankové poplatky a úroky, rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou
- v celkovej výške 12 574,30 EUR. Súd jeho návrh rozsudkom Okresného súdu Košice 2 zo
dňa 7.9.2015 zamietol. Voči tomuto výroku rozsudku sa bývalý zamestnanec odvolal. Ďalej si
uplatnil aj nárok na nemajetkovú ujmu vo výške 15 000 EUR a zverejnenie ospravedlnenia.
Tento návrh súd vylúčil na samostatné konanie. Stotožňujeme sa s právnym názorom nášho
expertného právneho zástupcu, že v danom štádiu konania je vhodné a potrebné vyčkať na
rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach o našom odvolaní, a teda mimosúdne ukončenie
sporu v danom štádiu nie je reálne. Toľko všetko, dámy a páni, k prebiehajúcim súdnym
sporom. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči, pán poslanec Varga, po
ňom pán poslanec Kočiš.
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p. Varga: Ďakujem pekne. Chcem sa opýtať najprv k otázke, aby som si to ujasnil. Tá
právna otázka neplatnosti, alebo respektíve namietanej neplatnosti rozhodnutia zastupiteľstva
o odvolaní xxxxxxxxxxx, ktorá bola riešená v tom, na nepríslušnom súde, najprv atď., tá je
definitívne vyriešená v dovolacom konaní? Dobre si pamätám? Na Najvyššom súde?
Ďakujem. Ďalšia otázka: Či tam prebieha ešte nejaké konanie? Napríklad na Ústavnom súde,
alebo niečo podobné? Ďalšia otázka je: V tom konaní, ďalšom, o neplatnosť výpovede, chcem
sa opýtať, či ten dôvod neplatnosti súd videl v, teda v čom videl ten dôvod neplatnosti? Hej,
ak som správne pochopil, asi tá ponuková povinnosť nebola splnená tak, ako si predstavoval.
p. Jakubov, starosta MČ: Pán poslanec, bavíme sa ešte stále o tej istej
zamestnankyni?
p. Varga: Áno, o xxxxxxxxxxxxxxxx. Áno. Takže to, a tak nejak stručne, že v čom
videl to pochybenie súd? To by ma tak zaujímalo. A tretiu otázku som mal, na tú už tretiu si
teraz asi, asi zatiaľ všetko. Ďakujem pekne.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať, čiže máme aktíva a máme
pasíva. Tak z ekonomického pohľadu, mňa by zaujímalo, koľko máme aktívne peňazí a o
koľko pasívne môžeme prísť, tým pádom, že sme žalovaní? Či sme v pluse, v mínuse? Alebo
koľko hrozí z toho pri prehratých súdoch pre mestskú časť? A potom by mal zaujímalo, aký je
reálny pohľad na úspešnosť tých právnych konaní, alebo súdnych konaní. pardon. A ďalšia
otázka, aby som bol rovnaký počet otázok, ako mal môj predrečník – tretia - či v týchto
súdnych sporoch, ktoré vedieme, či aktívne, alebo pasívne, koľko nás zastupuje právnikov a či
sú tu externí právnici? Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani poslankyňa Zemková.
p. Zemková: Ďakujem pekne. Ja sa chcem len opýtať na ten pasívny súdny spor, tiež
tej xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kde si uplatňuje náhradu ušlej mzdy tých 33 000 EUR, v akom
štádiu je to súdne konanie? Ako zhruba to vidíte, tú úspešnosť alebo neúspešnosť? A či tam,
čo tam budete uplatňovať, aby to bolo pre mestskú časť, čo najúspešnejšie? Teda, aby čo
najmenej tú ušlú mzdu asi dostala? Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Poprosil by som teraz pani doktorku
Meňhertovú, ak vieme odpoveď. Áno? Aha, nech sa páči, pán poslanec.
p. Kočiš: Ďakujem. Ospravedlňujem sa. Úplne som opomenul, navrhujem
predsedajúcemu po tomto bode programu, keby aspoň 10, alebo 7, alebo 5 minút trošku
zmierniť túto teplotu v tejto sále.
p. Jakubov, starosta MČ: Dobre. Samozrejme, ukončíme tento bod a vyhlásime
prestávku. Ďakujem. Nech sa páči, pani doktorka Meňhertová, ak viete reagovať, poprosím.
p. Meňhertová, právna zástupkyňa MČ: Vážené panie poslankyne, vážení páni
poslanci, vážený pán starosta, vážení prísediaci, ďakujem za slovo. Ja sa budem snažiť
odpovedať na tie otázky, ktoré viem. Ostatné možno vám poskytne odpoveď pán starosta. Čo
sa týka otázky pána poslanca Vargu, ohľadom, ako bolo doriešené teda platnosť či neplatnosť
uznesenia o odvolaní xxxxxxxxxxxxxxxx. Práve rozsudkom Najvyššieho súdu bol rozsudok
Okresného súdu Košice 2 zrušený, kde bolo jasne uvedené, že tento súd nie je vecne príslušný
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na rozhodnutie o odvolaní, alebo nie odvolaní. Čiže nie je vecne príslušný na rozhodnutie o
platnosti, alebo neplatnosti uznesenia miestneho alebo mestského zastupiteľstva. Vlastne
práve z toho dôvodu bola následne podaná žaloba, ktorá je medzi aktívnymi spormi. Tzn., že
27.6.2016 bola podaná žaloba o náhradu škody, ktorá bola spôsobená práve nezákonným
rozhodnutím Okresného súdu Košice 2. Toto konanie je samozrejme len v začiatkoch, keďže
žaloba bola podaná 27.6.2016. Zatiaľ tam ešte pojednávanie vytýčené v tejto veci nebolo. Čo
sa týka konania o neplatnosť skončenia pracovného pomeru bývalej zamestnankyne, tak
Okresný súd Košice 2 a v podstate s jeho právnym názorom sa stotožnil aj Krajský súd v
potvrdzujúcom rozhodnutí. Dôvodom neplatnosti bolo predovšetkým nesplnenie ponukovej
povinnosti mestskej časti voči konkrétnej zamestnankyni. Neviem do akých detailov môžem
ísť, s tým, že samozrejme, pán poslanec, predpokladám, že ako poslanec máte právo
nahliadnuť do príslušných rozsudkov, či už okresného alebo krajského súdu, ale dôvod bol
vyslovene nesplnenie ponukovej povinnosti. Nakoľko v danom období ponukovej povinnosti,
v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce, nakoľko súdy mali za to, že v danom
období existovali voľné miesta, ktoré mali byť bývalej zamestnankyni ponúknuté. Konkrétne
jedno pracovné miesto, ktoré jej ponúknuté nebolo.
p. Jakubov, starosta MČ: Čiže, aby som doplnil pani doktorku - v čase keď bola
podaná výpoveď danej bývalej zamestnankyni, bolo voľné tabuľkové miesto, dokonca dve
tabuľkové miesta, neobsadené, v našom pavúku, v našej štruktúre mestskej časti.
Zamestnávateľ mal prerokovať s touto zamestnankyňou, ponúknuť jej tieto 2 pracovné miesta.
Ak by ich odmietla, urobiť záznam a bolo by to v poriadku.
p. Meňhertová, právna zástupkyňa MČ: Ponúkol len jedno.
p. Jakubov, starosta MČ: Aha, ponúkol len jedno. Neponúkol obidve. Čiže nesplnil
si svoju povinnosť, čo využil právny zástupca našej bývalej zamestnankyne a toto si uplatňuje
na súde. No, bohužiaľ, viete ja som tu preto, aby som do poslednej kvapky chránil peniaze
tejto mestskej časti, lebo sú to peniaze našich daňových poplatníkov, ale neviem napraviť to,
čo sa nedôslednosťou v minulosti urobilo. A poprosil by som, aby ďalej reagovala pani
doktorka.
p. Meňhertová, právna zástupkyňa MČ: Potom sú tu, otázka od pána poslanca
Kočiša, čo sa týka pomeru aktív - pasív. Myslím, že tie čiastky sú uvedené, alebo teda boli
prednesené pánom starostom. Čo sa týka aktívnych peňazí a pasívnych, mne osobne je ťažko
sa vyjadriť ku reálnej výške škody, ktorú by mestská časť mala vyplatiť, v prípade úspešnosti
alebo neúspešnosti v súdnych konaniach, lebo tie súdne konania stále prebiehajú. Čiže pokiaľ
nemá mestská časť k dispozícii právoplatné konečne súdne rozhodnutie, respektíve nejakú
mimosúdnu dohodu, mne je dnes veľmi ťažko povedať nejakú konkrétnu čiastku, ktorá
samozrejme pozostáva nielen z istiny, ale vždy je tam aj nejaké príslušenstvo, ktoré pozostáva
z nejakých súdnych poplatkov, z úrokov z omeškania, z trov právneho zastúpenia. Potom bola
ďalšia otázka: Koľko právnikov zastupuje Mestskú časť Košice - Západ. Keď sa rozprávame o
súdnych konaniach, tak neviem, či na tú otázku odpovie pán starosta, zrejme. Pán starosta, že
koľko právnikov zastupuje externe? A ja ešte mám otázku od pani Zemkovej: V akom štádiu
je konanie o náhrade mzdy. Toto je momentálne prerušené, vzhľadom na to, že teda 2.9.
došiel rozsudok z Krajského súdu, ktorým bola potvrdená, vlastne rozhodnutie Okresného
súdu o neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Predpokladám, že v konaní o náhradu mzdy
voči mestskej časti bude súd, Okresný súd Košice 2, pokračovať. Samozrejme predpokladám,
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že vedenie mestskej časti urobí všetko preto, aby v tomto konaní sa snažilo dosiahnuť čo
najnižšie škody. Dnes ja vám tak isto neviem povedať výsledok, vzhľadom na to, že existujú
súdne rozhodnutia, že výpoveď je neplatná, predpokladám, že súd mestskú časť zaviaže na
náhradu mzdy. Samozrejme, sú tam moderačného oprávnenia súdu, aby teda posúdil všetky
okolnosti atď. Ja v tomto konaní mestskú časť nezastupujem, takže sa neviem vyjadriť.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Varga.
p. Varga: Ja sa ospravedlňujem, to nie je faktická, ja som si spomenul na tú 3. otázku,
keď by som mohol ešte doplniť. Že teda, či ste teda zvažovali aj podanie mimoriadneho
opravného prostriedku? Preto som sa pýta na ten dôvod, lebo ja si pamätám, že boli sme
informovaní v tom čase, že bola ponuková povinnosť splnená. Tak som chcel vedieť, že či
vôbec nebola, alebo nejaká bola a súdu sa nepáčila tá kvalita toho a tam, akože dobre, však
nie sme tu na to, aby sme diskutovali tieto právne témy, len dlhodobá judikatúra naozaj hovorí
o tom, že jedna vec u zamestnávateľa ponúknuť akékoľvek miesto. To som ako ochotný za to
sa proste postaviť. A v takom prípade, ako preto sa pýtam, že či ste zvažovali aj to
mimoriadny, nejaké dovolanie atď. voči tomu rozhodnutiu Krajského súdu?
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči, pani Meňhertová.
p. Meňhertová, právna zástupkyňa MČ: Čo sa týka prvej časti otázky, tak z
pohľadu súdu bola čiastočne splnená ponuková povinnosť, lebo neboli ponúknuté iné
pracovné miesto, ktoré podľa názoru súdov, či už okresného alebo krajského lepšie vlastne
spĺňali kvalifikačné predpoklady, pre ktoré bola táto bývalá zamestnankyňa vhodná. Čo sa
týka mimoriadneho opravného prostriedku, teda dovolania asi myslíte, je tam dvojmesačná
lehota na podanie dovolania. Keďže rozsudok prišiel 2.9. je tam čas v podstate 2 mesiace.
Predpokladám, že vedenie mestskej časti po zvážení všetkých okolností sa rozhodne, či tento
postup zvolí alebo nie.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec Kočiš. Potom pripraví sa pani
poslankyňa Budišová.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja ku tým mojim predošlým otázkam. Pýtal som sa kvôli
tomu, že som predseda finančnej komisie a iste ma bude, minimálne poslancov a neposlancov
tejto komisie, zaujímať, či to nebude mať vplyv na zostavovanie budúcoročného rozpočtu.
p. Jakubov, starosta MČ: Pán poslanec, budem reagovať na to ja.
p. Kočiš: Aha tak sa ospravedlňujem potom. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči, pani poslankyňa Budišová.
p. Budišová: Chcela by som vedieť, evidentne v danom prípade nastal nedostatok z
našej strany, keď nebolo ponúknuté voľné miesto, jestvujúce. Či bude vyvodená osobná
zodpovednosť niekoho, kto to spôsobil? Alebo ten niekto už teda nepracuje na úrade?
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pani poslankyňa. Nech sa páči, v rámci rozpravy
chce ešte niekto? Ak nie, budem reagovať ja. Otázka, pán poslanec Kočiš - čo nás to bude
stáť? No, to by sme museli zrátať a nie problém to narýchlo zrátať, všetky tieto čísla. Môžem
s určitosťou povedať, že pravdepodobne v roku 2017 sa to dotkne minimálne nášho rozpočtu,
pretože tieto právne spory sú v nejakom štádiu riešenia. A či to budú dvoj-, troj-, štvor-, päťročné právne spory, to ja si netrúfnem povedať. Viem povedať jedno, už som to tu povedal a
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prehlásil som to viac krát, ako štatutár tejto organizácie vždy budem trvať na tom, aby sme
využili všetky opravné prostriedky. Aj pre pána Vargu - aj mimoriadne dovolania. Všetky, aby
sme chránili finančné prostriedky tejto mestskej časti, lebo sú to verejné zdroje. Čo sa týka
otázky, pani poslankyňa Budišová - či bude vyvedená - áno, keď toto bude ukončené, neviem
momentálne zareagovať, áno, pretože určite každá jedna finančná čiastka, ktorú budeme
musieť uhradiť, je de facto škoda. Bude musieť zasadnúť škodová komisia, bude musieť prijať
nejaký záver a tento záver samozrejme určite bude predložený aj na rokovanie najbližšieho
miestneho zastupiteľstva. Takže určite nechcem aby tieto veci boli tajné. Chcem, aby boli
verejné, chcem, aby ste všetci poslanci vedeli o tom, v akom sme v stave. Pretože je tu
niekoľko súdnych sporov, ktoré, ak by som to spolu zrátal, nás môžu stáť, vzhľadom na náš
každoročný rozpočet , pomerne slušnú finančnú čiastku. Bohužiaľ, toto je skutkový stav, ktorý
som prevzal. Ešte jedna otázka nebola zodpovedaná - právnici. Pán poslanec, nezabudol som
na to. V súčasnosti právny spor navrhovateľa, bývalého zamestnanca, voči Mestskej časti
Západ rieši externý právnik, pán doktor xxxxxxxxxxxx, ktorému bol pridelený v minulosti.
Zatiaľ sme mali tuším jedno pojednávanie v priebehu tohto, minulého roka, prednosta. Teda
snažíme sa riešiť toto zastupovanie, tak aby opäť sme nevykladali veľké finančné čiastky. Čo
sa týka ostatných právnych sporov, do niektorých sporov sme nanominovali tu prítomnú pani
doktorku Meňhertovú a v niektorých sporoch figuruje a samozrejme sa na nich podieľa aj náš
interný právnik, pán doktor Oravec. Takže iný externý právnik momentálne tu nie je. De facto
sú dvaja, v niektorých súdnych sporoch. Vzhľadom na rozsah a týchto právnych sporov ale je
potrebné, aby do niektorých vstúpili externí právnici, profesionáli, ktorí sú doma v tejto
oblasti. Stačí takto, pán poslanec? Ďakujem pekne. Dámy a páni, v rámci tejto informácie,
chce ešte niekto vystúpiť v rozprave? Ak nie, ďakujem pekne, uzatváram rozpravu, poprosím
návrhovú komisiu o návrh unesenia.
p. Bucher: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ berie na vedomie
Informáciu o stave súdnych sporov Mestskej časti Košice-Západ.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Dámy a páni, hlasujte.
Hlasovanie: Za 9, proti 0, zdržali sa 3. Uznesenie bolo väčšinou, resp. bolo prijaté.
p. Jakubov, starosta MČ: Chcel by som poprosiť, takto, ešte by som chcel, aby sme
prešli bod 8a. a potom by sme vyhlásili prestávku, ak sa môžeme dohodnúť. Lebo je to balík
týchto právnických záležitostí a potom by sme mohli uvoľniť pani doktorku Meňhertovú. Je
všeobecný súhlas s týmto?
Bod 8.A. Voľba prísediaceho Okresného súdu Košice II na volebné obdobie 2014
- 2017
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Pristúpime k vloženému bodu, bodu číslo 8.A Voľba prísediaceho Okresného súdu Košice II na volebné obdobie 2014 -17. xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx, kandidát na prísediaceho Okresného súdu Košice II doručil mestskej časti žiadosť
v ktorej vyjadril záujem vykonávať túto funkciu. Kandidát spĺňa všetky podmienky
ustanovené v § 139 ods. 1 zákona č. 385 z roku 2000 Zb. zákonov o sudcoch a prísediacich, v
znení neskorších predpisov a predseda Okresného súdu Košice II súhlasí s jeho zvolením.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tieto osobné údaje boli
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zverejnené v nadväznosti na písomný súhlas kandidáta. V zmysle § 12 ods. 8 rokovacieho
poriadku miestneho zastupiteľstva, citujem: „Tajným hlasovaním sa volia kandidáti, ak sa na
tom uznesie miestne zastupiteľstvo a to spravidla pri vymenovaní voľbe alebo v odvolaní.“
koniec citátu. § 12 ods. 2 rokovacieho poriadku: „Miestne zastupiteľstvo hlasuje spravidla
verejne . O inom spôsobe hlasovania rozhoduje miestne zastupiteľstvo uznesením.“ V prípade,
ak by sme volili tajným hlasovaním, je potrebné pred voľbou zvoliť volebnú komisiu a sú
pripravené hlasovacie lístky a volebná miestnosť. Dámy a páni, otváram rozpravu k tomuto
bodu. Hneď na začiatku by som si zobral slovo a chcel by som sa opýtať , keďže máme 1
návrh prísediaceho, pokiaľ nie sú nejaké závažné pripomienky, odporúčam, aby, ak s tým
budete súhlasiť, sme hlasovali verejne. Dobre. Čiže môžem považovať vaše stanoviská ako
všeobecný súhlas, že budeme hlasovať verejne. Ďakujem pekne, panie poslankyne, páni
poslanci. Áno, nech sa páči pán poslanec, pardon, pán poslanec, dáma má prednosť, pani
poslankyňa Adamčíková je už dlho prihlásená.
p. Adamčíková: Ďakujem pekne. Myslím, že nemám prednosť, pretože som dáma, ale
pretože som sa prihlásila ako prvá. V zásade nemám námietky. Považujem, že sme rovnocenní
a rovnoprávni muži aj ženy v tomto prípade. To len na oživenie. V zásade nemám námietky,
aby sme verejne hlasovali, nevidím dôvod na tajnú voľbu. Ale, pán starosta, mám výhradu
voči tomu, kto to je pán xxxxxxxxxxx? Minimálne fyzicky tu mohol prísť sa ukázať. Budeme
hlasovať o niekom, koho sme v živote nevideli, nevieme, nemôžem. Možno by niektorí z
kolegov sa aj chcel niečo opýtať, možno aj ja. Neviem. Ja chápem, že v prípade prísediacich je
málo, že treba, aby boli prísediaci, s tým absolútne nemám problém, ale minimálne je
slušnosť, keď chce aby niekde niekto o ňom rozhodoval, bolo treba pozvať.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pani poslankyňa. Nech sa páči, pán
poslanec Varga.
p. Varga: Som mal procedurálnu, lebo som celkom nepochopil, z toho textu, čo ste
čítali rokovací poriadok, mi vyplýva, že by sme mali najprv schváliť, ako ten spôsob voľby.
Lebo keď „spravidla“ hovorí text, že tak, tak to je to pravidlo, ktoré platí všeobecne. A tým
pádom, ak chceme z urobiť z toho výnimku, tak najprv by sme sa mali rozhodnúť, že budeme
hlasovať verejne.
p. Jakubov, starosta MČ: Vysvetlím. Nech sa páči, pán poslanec Baník.
p. Baník: V podstate pani kolegyňa Gitka už povedala to, čo som ja chcel povedať,
lebo v dôvodovej správe sa aj uvádza, že „ak jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že
funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať“. Ako mám hlasovať za človeka, ktorý ani
neviem ako vyzerá a nie že jeho morálne vlastnosti sú v poriadku?
p. Jakubov, starosta MČ: Dobre. Môžem chápať niektorý návrh, pani poslankyňa
alebo pána poslanca, že odporúča, aby sme dnes neprerokovali tento materiál? Poslankyňa
Adamčíková a pán poslanec Baník.
p. Baník: Asi áno.
p. Jakubov, starosta MČ: Poprosím, prihlás sa pán poslanec, lebo robíme zvukový
záznam.
p. Baník: No, áno. Prerušiť ho v tomto bode, lebo.
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p. Jakubov, starosta MČ: Dobre. Dámy a páni, je tu procedurálny. Môžem
považovať za procedurálny návrh, pán poslanec?
p. Baník: Áno.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím, aj tak to zahlásiť. Dámy a páni, je tu procedurálny
návrh pána poslanca Baníka, ktorý navrhuje, vzhľadom na to, že nie je prítomný pán xxxxxx
xxxxxxxx, prerušiť rokovanie k tomuto bodu. Dávam hlasovať. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie: Za 9, proti 1, zdržali 2. Konštatujem, uznesenie je platné. Prerušujeme
rokovanie k tomuto bodu.
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, vyhlasujem päťminútovú prestávku.
Bod 9. Prehľad plnenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom Mestskej
časti Košice - Západ za obdobie od XII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, ďalším bodom programu je bod číslo 9. Prehľad plnenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice - Západ
za obdobie od 12. zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Prosíme o uvedenie materiálu pani
prednostku.
p. Horváthová, prednostka MÚ MČ: Stav plnenia uznesení je uvedený v priloženej
tabuľke. Vyhodnocujeme len úlohy z uznesení s časťou „žiada“, respektíve ukladá. Takéto
uznesenia máme tri. Zo stavu v tabuľke vyplýva, že týmto zastupiteľstvom budú splnené
úlohy.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Dámy a páni, otváram rozpravu k tomuto
materiálu. Nech sa páči. Hlási sa niekto do rozpravy? Ak nie, uzatváram rozpravu. Poprosím
návrhovú komisiu.
p. Zemková: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti KošiceZápad berie na vedomie Prehľad plnenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom
Mestskej časti Košice - Západ za obdobie od 12. zasadnutia miestneho zastupiteľstva.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne
schválené.
Bod 10. Informácia starostu Mestskej časti Košice - Západ o svojej činnosti od
XII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod číslo 10. –
Informácia starostu Mestskej časti Košice - Západ o svojej činnosti od 12. zasadnutia
miestneho zastupiteľstva. Vážený zastupiteľský zbor, dovoľte mi informovať vás o svojej
činnosti od 12. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo 14.júna 2016. Miestna
rada zasadala v tomto období 1 krát, a to 23. augusta, aby prerokovala materiály dnešného
zasadnutia. Zo svojej činnosti v tomto období v krátkosti uvádzam: Pracovné stretnutia
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a rokovania - obytný súbor Grot - v sledovanom období som sa niekoľkokrát stretol na
pracovných rokovaniach so zástupcami talianského investora za účelom postupného
ukončovania komunikácie lokality obytného súboru Grot. Vďaka spolupráci, ku dnešnému
dňu môžem konštatovať, že sú ukončené tri komunikácie, a to ulice Levická, Novobánska
a Topoľčianska. Tzn. že v súčasnosti začalo kolaudačné konanie na týchto vozidlových a
peších komunikáciách a po vydaní kolaudačného rozhodnutia bude možné, aby obyvatelia
týchto, alebo stavebnici na týchto uliciach mohli kolaudovať svoje nehnuteľnosti. Rozsahovo,
čo sa týka Grotu, to predstavuje zhruba tak necelých možno 40 % celého riešeného územia. A
verím, že tak, ako sme v súčasnosti v tomto roku našli formu spolupráce s talianskym
investorom, aj v budúcnosti teda sa nám podarí ukončiť celú túto lokalitu. Na úrovni mesta
Košice som sa niekoľkokrát stretol s primátorom mesta, s poverenou hlavnou architektkou
mesta, rokoval som niekoľkokrát na majetkovom oddelení kvôli našim záležitostiam
prenájmom pozemkov, respektíve odovzdávaniu ukončených investičných celkov. Zúčastnil
rokovania mestskej rady 22. augusta, rady starostov 5. septembra, finančnej komisie pred
včerajším zastupiteľstvom. Na úrovni KSK som sa zúčastnil rokovania zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja 27. júna, ďalej zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja.
Rokoval som ako člen Rady školy na Gymnáziu Trebišovská, na Gymnáziu Alejová.
Absolvoval som niekoľko stretnutí s občanmi Terasy, ktorí predložili svoju požiadavku na
zavedenie rezidenčného parkovania na Luníku I. Vzhľadom na to, že situácia v tejto časti
Terasy nie je dobrá, a to kvôli vyťažovaniu parkovacích miest návštevníkmi nemocnice, ako
aj obchodného centra Galéria. Jednoznačne som informoval týchto občanov, že čo sa týka
nového parkovacieho systému, nebude momentálne použité nič také na Terase a toto naše
prehlásenie sme deklarovali aj v občasníku, ktorý vyšiel v priebehu minulého a tohto týždňa
bol distribuovaný, kde sme jednoznačne oznámili občanom, že aj keď v meste je zavedený
tento systém, v súčasnosti takáto zmena našu mestskú časť nečaká. Niekoľkokrát ma navštívili
redaktori z Rádia Košice, aby sme informovali o aktivitách, ktoré sa realizujú v rámci našej
mestskej časti. A myslím, že pomaly nie je týždeň, aby aspoň 1 deň nebolo vysielanie
o podujatiach a aktivitách, ktoré realizuje naša mestská časť. Absolvoval som pracovné
rokovanie s riaditeľom Eltoda v Košiciach pánom Šimkom, ohľadom riešenia opäť osvetlenia
na Terase, s pánom Rothom, riaditeľom Mestských lesov SR, s pánom Bálintom, riaditeľom
Eurovie, ďalej samozrejme s veliteľom pánom Šolcom; to sme niekoľkokrát sa stretli aj s
pánom zástupcom, s riaditeľom štátnej polície v Košiciach, so sídlom na Terase. Stretli sme sa
s krajským riaditeľom Hasičského a záchranného zboru pánom Fedorčákom, mal som
sretnutie s pánom Selešom z Ekumeny v Košiciach, s pánom Cabanom, predsedom Rady
seniorov, s pánom Bobíkom ohľadom novej registratúry, týchto IT-čkárskych sieti u nás.
Ďalej opakovane sme mali rokovania so zástupcami dopravy mesta, s pánom Cichanským a
ďalšími vo veci riešenia, dá sa povedať opravy výtlkov opravy chodníkov v našej mestskej
časti. Niekoľko stretnutí som mal s konateľmi OC Galéria s pánom Lammertom a Paľkom.
Ako viete už mnohí, bude sa meniť aj parkovací systém na dolnom parkovisku, takže sme
museli zabezpečiť vstupy pre našich zamestnancov. Navštívila ma aj pani Ďurišinová z
Tanečného súboru Diamant, ktorý má hosťovať niekde v zahraničí. A samozrejme, to sú také
bežné návštevy, kedy sa snažia mnohí takýto partneri, občianske združenia a podobné
inštitúcie získať dotácie. Mal som stretnutie s generálnym riaditeľom Východoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, tak isto kvôli aktivitám našej mestskej časti a našich požiadavkách
na túto spoločnosť. S pánom Vargom zo Senior-domu, s doktorom Katunským vo väčšine
našich právnych sporov atď., atď. Jedno z takých stretnutí bolo aj, pán súčasný kontrolór ma
navštívil s pánom Majorom, vzhľadom na to, že v rámci Košíc sa vykonalo niekoľko podujatí,
20

ktoré pripravovali maďarské menšiny a myslím si, že pán kontrolór, teraz sme v nedeľu sa
zúčastnili jedného veľmi pekného podujatia - ako sa to konkrétne volalo? - Sviatok maďarskej
hudby? Ktorá sa konala v Rodošte, dole v centre mesta. Čo sa týka pracovných ciest,
absolvoval som v tomto období 2 pracovné cesty. A na to na Úrad pre verejné obstarávanie v
súvislosti s výberovými konaniami, ktoré prebiehali kvôli uzamykateľným kontajnerovým a
na Národné tenisové centrum, pretože viete dobre, že sa u nás pripravuje výstavba Národného
tenisového centra nad Popradskou ulicou. A keďže som aj členom predstavenstva, tak
potrebovali sme odkomunikovať súčasný stav prípravy, ako bude pokračovať celá táto
investícia. Z kultúrnych a spoločenských podujatí som sa zúčastnil na Gala koncerte k 15.
výročiu vzniku vydavateľstva Helvetia v Hale umení, teda Kunsthalle, ako viete. Ďalej,
samozrejme, štandardne, prijatie jubilantov v Átrium Klube; otvorenie projektu Beach Plaza
na Terase. Viete veľmi dobre, že v priebehu mesiaca júl sme mali mesiac k dispozícii v
podstate akoby plážový volejbal. Ďalej sme usporiadali a spolupodieľali sa aj na
Bezpečnostnom dni, čiže Emergency day, práve v týchto priestoroch, ďalej uskutočnil sa v
tomto čase tenisový turnaj o pohár starostu Mestskej časti Západ na Telovýchovnej jednoty
Mladosť, pre deti z celých Košíc. Ďalej absolvoval som, alebo zúčastnil som sa pietnej
spomienky venovanej obetiam vojenskej invázie z augusta 1968 21. augusta a samozrejme
5. september bol dňom, kedy deti našich spoluobčanov, alebo občanov šli prvýkrát do školy,
takže som sa zúčastnil slávnostného otvorenia školského roka na Základnej škole Považská.
Dámy a páni, to je zhruba odpočet mojej činnosti za uplynulé obdobie. Nech sa páči, otváram
rozpravu k tomuto materiálu alebo k tejto informácii. Nech sa páči, pán poslanec Rychnavský
p. Rychnavský: Ja mám viac menej jednu otázku by som mal. Predpokladám, že si,
pán starosta, sa zúčastnil aj mestského zastupiteľstva, včera. Boli nejaké body, ktoré sa týkajú
priamo aj našej mestskej časti? Nejaké výstupy z tohto?
p. Jakubov, starosta MČ: Áno, samozrejme zúčastnili sme sa. Nielen ja, ale
samozrejme aj pán zástupca, aj pán poslanec Kočiš. Bolo tam niekoľko možno takých bodov,
ktoré sa týkali. Dva body boli, ktoré predkladal primátor. Spracovateľom alebo
spoluspracovateľom bol Útvar hlavného architekta. Bola to zmena územného plánu vedľa
Centra voľného času Domino. Súviselo to aj s našim názorom na to, ako by sme v budúcnosti
chceli riešiť Grot. Schválila sa tam zmena územného plánu, kde na súkromných pozemkoch,
ktoré sa nachádzajú v lokalite od Centra voľného času k tým rodinným domom, by sa mala
realizovať nejaká dostavba súkromnými investormi, čo nejako ovplyvniť sa nejako veľmi
nedá. Ale podstatné, čo my sme žiadali a čo sa zapracovalo, bolo prepojenie lokality Grot na
Popradskú ulicu okolo Centra voľného času. Tzn. to druhé napojenie, ktoré pôvodne sa
uvažovalo s tzv. M osmičky na Triedu KVP sa realizovať nebude, ale bude sa realizovať
napojenie na Popradskú cestu. Čo, poviem pravdu, som v minulosti dosť tlačil. Pretože
myslím si, že vzhľadom na skutočnosti, ktoré aj dnes sme sa dozvedeli od pána zástupcu, ako
sa zvýšila kriminalita na Luníku VIII., osobne som proti tomu, aby sme v tejto lokalite otvárali
nejaké ďalšie možné cestné a pešie ťahy smerom na Terasu. A to je jedno, či to ide cez Grot,
alebo kde, lebo vieme veľmi dobre, že migrácia obyvateľov našej susednej mestskej časti
týmto smerom je pomerne veľká. Takže toto bol jeden materiál, ktorý bol schválený včera.
Druhý materiál, ktorý bol predložený a bol v programe zaradený, požiadali sme spolu s pánom
zástupcom pána primátora a pán primátor si to osvojil, že stiahol z rokovania materiál, ktorý
sa týkal lokality Borovicového hája, pretože bol tam zámer preklasifikovať túto lokalitu z
verejnej zelene na neverejnú zeleň, poviem to takto. Čím by de facto, podľa názoru
odborníkov, nemohlo dôjsť k realizácii výstavbe v tejto lokalite, ale verejná zeleň a neverejná
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zeleň majú svoje atribúty, kde, ak je to, myslím, neverejná zeleň, tak vlastníci pozemkov majú
právo minimálne si zamedziť užívaniu týchto pozemkov, tzn. napr. oplotiť. Takže by už
nebola tá lokalita dostupná pre verejnosť. Vzhľadom na to, že naša mestská časť nedala
zásadné vyjadrenie k tomuto materiálu a nebolo to prerokované na takejto úrovni, ako tu dnes
sedíme, tak sme požiadali, aby tento materiál nebol prerokovaný a pán primátor ho stiahol
z rokovania. Takže to boli, si myslím, také dva závažné materiály, čo sa týkali priamo našej
mestskej časti. Nech sa páči pán poslanec Bojčík.
p. Bojčík: Chcem sa opýtať na, spomínal si tenisové centrum. Že kedy by sa malo asi
začať stavať, v akej je to fáze prípravy? A tak isto už prebehla novinami a v médiách
informácia o stave zimného štadióna na Medickej, či je niečo ohľadne tejto stavby nové? A
spomenul si aj nové, zmení systém parkovania pred Mestskou časťou Košice – Západ. Ako sa
zmení? Bude to uzavreté, alebo čo sa bude diať?
p. Jakubov, starosta MČ: Budem odpovedať. Poprosím ešte, pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať, v súvislosti s tvojim
stretnutím s občanmi na Luníku I. ohľadom parkovania. Aký bol dopyt tých občanov? Alebo
za akým účelom, alebo takto - s akou otázkou prišli občania? Aké mali požiadavky? Nakoľko
som poslanec za mestskú časť Luník I. a Luník II., nakoľko sa práve týchto dvoch mestských
častí, alebo týchto Luníkov v našej mestskej časti najviac je problém parkovania. Aká bola ich
reakcia? Čo navrhovali a s akým záverom ste sa rozišli? Aby som vedel zastupovať a hájiť
záujmy týchto občanov. A prečo sa pýtam? Lebo aj ja som sa rozprával, možno s inými
občanmi, ale rovnako občanmi Luníka I., ktorí na moje prekvapenie, po týchto
medializovaných, v poslednej dobe „problémoch“ v úvodzovkách, s parkovaním v meste, boli
ochotní, alebo akceptovali by požiadavku, alebo akceptovali by aj platenie si rezidenčných
miest. Preto sa to pýtam. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Keďže ďalší sa zatiaľ do diskusie nehlási,
budem reagovať. Pán poslanec Bojčík, čo sa týka Národného tenisového centra, je spracovaná
projektová, alebo finalizuje sa projektová dokumentácia pre územné konanie. Viem, že
momentálne spracovateľ projektovej dokumentácie v tomto štádiu to bola bratislavská
spoločnosť, zabezpečovala vyjadrenia k tomuto projektu. Čiže ešte nebola podaná žiadosť o
vydanie územného rozhodnutia, ale momentálne sa získavajú vyjadrenia orgánov a
organizácií, ktoré sú buď dotknuté alebo priami účastníci konania. Predpoklad zahájenia
výstavby, teoreticky, zatiaľ predpokladám, že to nebude tohto roka, ale určite by to malo byť v
roku 2017. Čo sa týka tzv. krytej haly, nazval si to zimný štadión, je to aktivita určitej skupiny
súkromných investorov na čele myslím s pánom Kučera alebo Kučerák sa volá, on sídli na
magistráte, kde v prvom rade v minulosti došlo k získaniu vzťahu k pozemkom. Boli tam dva
druhy pozemkov. Boli tam pozemky mesta Košice a pozemky Košického samosprávneho
kraja. Všetko to vysporiadali, pokiaľ viem, bolo vydané tam, alebo bol už aj podaný projekt na
územné konanie. Neviem, či už bolo vydané územné rozhodnutie. A pravdepodobne táto
aktivita týchto súkromných investorov bude závisieť od toho, či dokážu dať dokopy adekvátnu
finančnú čiastku, aby mohla byť stavba realizovaná. Pôvodne chceli začať už realizovať túto
stavbu koncom tohto roka. Neviem, aký je momentálny stav, ale určite si to preveríme, lebo sa
nás to priamo dotýka. Čo sa týka 3. otázky na parkovací systém, tu dole na parkovisku,
spoločnosť Galéria nám oznámila, že v priebehu mesiaca októbra plánuje prejsť na nový
systém monitorovania parkovania, vzhľadom na to, že súčasný systém vykazuje, je už
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morálne zastaralý, hlási vysokú poruchovosť, sa tu robia najmä v špičke rady vozidiel a rampa
je často pokazená, zrejme majú podobné postrehy aj na hornom parkovisku, tak v podstate
momentálne rokujeme, akou formou to bude. Pravdepodobne pôjdu na ten najmodernejší
systém, tzn., že nebudú vydávané parkovacie preukazy, na ktoré sa bude vstupovať, ale
podobne, ako je to v Auparku, budú vydávané parkovacie preukazy na konkrétne ŠPZ a tieto
bude tento systém odčítavať. Nemáme zatiaľ podrobnejšie informácie. Vieme, že by to chceli
už v priebehu mesiaca októbra zrealizovať a sme s nimi v kontakte.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči pani doktorka Budišová, pani poslankyňa.
p. Budišová: Povedal si, že ohľadne kontajnerovísk si bol na úrade. Je tam nejaký
problém? Lebo tam musíme do konca roka preinvestovať peniaze.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Nie, nie je nejaký problém, len boli sme povinní
odkomunikovať formu súťaže, ktorá bola, ktorá bola pripravená, zrealizovaná. V súčasnosti
môžeme povedať, že sú ukončené obe výberové konania na zhotoviteľa. Zhotoviteľ, ktorý
vyhral tú časť, kde máme finančné zdroje cez Envirofond, v podstate vyhral nižšou čiastkou,
ako sme predpokladali. Tým pádom asi nebudeme čerpať jednak štátne zdroje do plnej výšky,
čo nás teší, ale aj náš podiel bude nižší a mali by sa zrealizovať všetky práce. Čo sa týka tej
menšej súťaže, čo budeme realizovať z vlastných financií, tak isto bola ukončená právoplatne.
Tzn. zmluvy na zhotovenie diela sú podpísané. Predpokladám, teda tej prvej sú podpísané a
druhej ešte nie. Predpokladám... lebo tam nám ide hlavne o tie štátne zdroje. V týchto dňoch,
ak sa nemýlim by už mal zhotoviteľ nastúpiť na práce. Obrazne povedané dnes, zajtra. Stačí
takto? Ďakujem pekne. Nech sa páči, dámy a páni, v rámci rozpravy chce ešte niekto
vystúpiť? Ak nie, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu. Pardon, pardon
ospravedlňujem sa pán poslanec, áno. Pardon ešte, späť. Čo sa týka stretnutia - boli za mnou
niekoľkí občania a stretol som sa s názormi, že títo občania prejavili záujem, aj za cenu toho,
že by boli niektoré časti Luníka I. alebo niektoré ulice vyhradené pre rezidentov. Že vedia si
predstaviť, že za určitú úhradu by mali v podstate prednostné parkovanie na týchto uliciach. Je
treba povedať k Luníku I., viem prečo sa pýtaš pán poslanec, že máme niektoré ulice, kde je
osadená dopravná značka Zákaz vjazdu motorovým vozidlám mimo dopravnej obsluhy, hej?
Tým sa rozumie, vraj je to značka možný prístup vozidlám, ktoré majú tam trvalý alebo
nejaký prechodný pobyt, alebo takto. Nie je to jednoduché monitorovať, pretože na tých
vozidlách nie sú žiadne preukazy ani nič. Samozrejme, mestskí policajti chodia pravidelne. A
najmä vozidlá s nie košickými ŠPZ-tkami si zvyknú vystriehnuť. A samozrejme, je to potom
za pokutu. Ale úplne celý Luník I. nebudeme takto ochromiť, lebo v takom prípade nikto, kto
tam nebýva, a nemá prechodný alebo trvalý pobyt, de facto ani na návštevu by legálne
nemohol prísť. Ani zamestnanci, pracujúci. Čiže nie je to systémové opatrenie. Ale čo ma
prekvapilo, niektorí občania prišli s tým, že vedeli, sú to stále jednotlivci, zatiaľ, vedeli by si
predstaviť parkovanie za úhradu, ak by samozrejme, ak by mali určité garancie. A aj preto ma
mrzí iniciatíva, ktorá v posledných mesiacoch vzišla z rokovania poslancov, obyvateľov
Považskej 1 a 9, ktorí odmietli pripravované dve nové parkovacie plochy po 22 parkovacích
miest. Čiže to mohlo byť dokopy 50 parkovacích miest, pretože je to v blízkosti týchto dvoch
obytných domov a podpísali teda záznamy, kvázi petičné hárky, že si neželajú, aby tieto
parkoviská boli v blízkosti ich domov. No, ono niekde tie parkoviska byť musia, hej? A v
konečnom dôsledku, aj keď pripravíme iné projekty, nikdy to nebude tak, aby to bolo mimo
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tejto obytnej zóny. Asi toľko, pán poslanec, stačí? Ďakujem pekne. Dámy a páni v rámci
rozpravy chce sa ešte niekto niečo opýtať? Ak nie uzatváram rozpravu poprosím návrhovú
komisiu.
p. Varga: Návrh na uznesenie - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ
berie na vedomie Informáciu o činnosti starostu Mestskej časti Košice - Západ od 12.
rokovania miestneho zastupiteľstva.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie : Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne
prijaté.
Bod 11. Monitorovacia správa Programového rozpočtu Mestskej časti Košice –
Západ k 30.6.2016
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod číslo 11.
Monitorovacia správa programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ k 30. júnu 2016.
Týmto materiálom sa zaoberali miestna rada a finančná komisia. Obe zhodne odporúčajú
miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál zobrať na vedomie. Prosím pani prednostku
o uvedenie materiálu.
p. Horváthová, prednostka MÚ MČ: Jedná sa o monitorovaciu správu za 1. polrok
2016, kde plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za 1. polrok je v súlade so schváleným
rozpočtom. Príjmy sú naplnené na 47 % a výdavky sú čerpané vo výške 33 %. Nízke čerpanie
výdavkov je z toho dôvodu, pretože je to ovplyvnené hlavne finančnými, teda investičnými
akciami, ktoré budú realizované práve v 2. polroku 2016. Z rezervného fondu za 1. polrok
neboli čerpané žiadne finančné prostriedky, čiže tu momentálne mestská časť hospodári s
prebytkom za 1. polrok vo výške 164 659 EUR. Ostatné položky sú detailne v tabuľkovej
časti.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Dámy a pani, otváram rozpravu k tomuto
materiálu. Pán kontrolór nedostal tlačidlo. Nech sa páči, pán kontrolór.
p. Filipko, kontrolór MČ: Ďakujem za slovo, vážený pán starosta. Vážené
zastupiteľstvo, zákon síce neurčuje povinnosť, aby som predkladal správu k monitorovacej
správe. Mrzí ma, že som sa teda nemohol zúčastniť ani miestnej rady, žiaľ kvôli dovolenke a
preloženému termínu rokovania. Rezervoval som si ten 30. august, že tam budem, ale už som
to potom nemohol zmeniť. Teda konkrétne k monitorovacej správe. Preštudoval som si,
vnímam ju ako materiál, ktorý jednak zákonodarca predpisuje, že je povinnosť ho predložiť.
Je to informatívny materiál o stave príjmov a výdavkov rozpočtu v polovici rozpočtového
roka a vzhľadom na to, že rozpočet je de facto veľmi živý proces, už dnes to neplatí, zďaleka,
čo bolo k 30. júnu, ale výsledky ukazujú, že mestská časť nepotrebuje prijímať žiadne závažné
opatrenia, ani k žiadnej položke príjmovej či výdavkovej časti. Odznelo tu, že niektoré
položky sa neplnia, samozrejme, ak sa ešte aktivity nerealizovali, alebo naopak - v niektorých
položkách vo výdavkovej časti je, ide o plnenie, kde sa už čerpalo takmer všetko, išlo o nejakú
jednorazovú aktivitu alebo aktivity, ktoré už sa nebudú ďalej realizovať. Snáď jednu položku
som konzultoval so sociálnym oddelením, tam išlo vlastne v programe 7 - Jednorazové dávky,
kde už bolo čerpanie na 83 %, ale dozvedel som sa, že ani tam nebude treba robiť úpravy,
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keďže jednorazové dávky sa poskytujú hlavne v tom prvom polroku je väčší nápor a zrejme
sa dočerpe iba ten rozpočet. Čiže z môjho hľadiska nemám žiadne závažné pripomienky k,
teda žiadne pripomienky k monitorovacej správe. Čo sa týka kapitálových výdavkov, ich
budem kontrolovať ešte v tomto polroku podľa plánu. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán kontrolór. Nech sa páči, pán poslanec
Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja by som chcel ako predseda finančnej komisii
informovať miestnych poslancov, ktorí nie sú členmi finančnej komisie, že tu túto
monitorovaciu správu aj ďalší bod informáciou u úprave 2. programového rozpočtu mestskej
časti aj monitoring nášho plánu rozvoja Mestskej časti Košice - Západ finančná komisia
prerokovala; odporúčala tieto materiály prerokovať na miestnom zastupiteľstve a schváliť. K
tomu, čo povedal pán kontrolór - rovnako finančná komisia sa pýtala na plnenie resp.
neplnenie výdavkovej časti nášho rozpočtu, čo bolo zapríčinené alebo takto, je zapríčinené aj
prebiehajúcimi súťažami, ktoré po úspešnom ukončení máme za to, aj tak sme to prerokovali,
že bude tento rozpočet plnený. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pán poslanec. Nech sa páči, pán poslanec Liba.
p. Liba: Ďakujem za slovo. Mňa zaujala takáto správa - na strane 11 je údržba
výpočtovej techniky za 10 000 EUR, 10 219, nákup programov, tam sú nejaké programy. V
podstate mňa by zaujímalo, či potrebujeme takéto programy? Ktoré oddelenia ich konkrétne
potrebujú a či by sa nevedeli zaobísť bez takýchto drahých programov?
p. Jakubov, starosta MČ: Áno. Ďakujem. Ešte niekto v rámci rozpravy chce
vystúpiť? Dobre, tak poprosím pani Škvarková zatiaľ reakciu.
p. Škvarková, MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Pán poslanec Liba, údržba výpočtovej
techniky - v tejto položke sú zahrnuté výdavky na programové vybavenie miestneho úradu.
Tzn. informačný systém Korvin, ktorý používame, a ktorý platíme mesačne poplatky za to, že
ho môžeme používať a takisto mzdový softvér, všetky softvéry, ktoré používame. Tzn., že to
je programové vybavenie. A platí sa mesačná údržba programového vybavenia. Bez toho by
sme nemohli fungovať ako úrad.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Stačí takto, pán poslanec? Bohužiaľ, tie
čiastky nie sú nízke. Akonáhle chceme tie licencie, alebo by sme neplatili licencie, nevieme
prejsť na OPIS, nevieme prejsť na komunikáciu elektronickou formou. A to si títo
prevádzkovatelia sietí dajú celkom slušne zaplatiť. A aby sme prešli opäť na ručné
spracovanie dát a údajov. Ďakujem pekne. Dámy a páni, hlási sa ešte niekto do rozpravy? Ak
nie, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.
p. Bucher: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ podľa § 14 ods. 3
zákona č. 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice v platnom znení berie na vedomie
Monitorovaciu správu programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ k 30. 6. 2016.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie : Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne
schválené.
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Bod 12. Informácia o úprave č.2 Programového rozpočtu Mestskej časti Košice Západ na rok 2016
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni pristúpme k ďalšiemu bodu. Bod číslo 12. Informácia o úprave číslo 2. Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ na rok
2016. Tento materiál je na rokovanie predložený v súvislosti s uznesením 83 z roku 2015,
ktorým miestne zastupiteľstvo žiadalo starostu pri nevyhnutnom presune finančných
prostriedkov informovať o tom miestne zastupiteľstvo na najbližšom rokovaní. Materiálom sa
zaoberali: miestna rada a finančná komisia. Obe zhodne odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu
predložený materiál zobrať na vedomie. Dámy a páni, úprava číslo 2 nášho rozpočtu bola
realizovaná na základe uznesenia mestského zastupiteľstva, teda na základe viacerých bodov.
Jedným z nich je uznesenie mestského zastupiteľstva číslo 43, ktoré bolo schválenie,
rozdelenie podielu dane za psa do výšky 50 %, čím sme v podstate dostali 19 981 účelovo
viazaných prostriedkov. Ďalej sme získali 5 000 EUR na základe umiestnenia sa v súťažnom
projekte Najaktívnejšia mestská časť Európskeho mesta športu, ďalej presunom vyššej čiastky
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb do Národnej rady. Ďalej
na základe dohôd s Úradom práce o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej
regionálnej zamestnanosti, čím boli obsadené 3 pracovné miesta uchádzačov o zamestnanie.
Ďalej na základe bežných výdavkov na dotácie, ďalej na základe zmluvy o spolupráci o
vykonávanie odbornej praxe študentov s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tam
to bola malá čiastka 51,96 EUR. Ďalej na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva o
navýšení kapitálových výdavkov na 60 000 EUR na ukončenie už pred chvíľou spomínaných
komunikácií, časti komunikácie, na obytnom súbore Grot4, ďalej na základe aktuálnych
potrieb navýšenie finančných prostriedkov 850 EUR na reklamu podujatí Dní Terasy. Ďalej
navýšenie aktivity stravovania a prídel do sociálneho fondu o 300 EUR, ďalej v podprograme
- Šport, ihriská - zníženie bežných výdavkov - opravy ihrísk o 5 000 EUR a ich presunom do
kapitálových výdavkov na modernizáciu ihrísk a venčovísk vo výške 5 000 EUR. Čiže
podstate to bola len presun z nekapitálok na kapitálky. To boli zhruba všetky položky, čoho sa
týkala táto úprava rozpočtu. Dámy a páni, otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto
nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiou.
p. Zemková: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Západ berie na vedomie informáciu o vykonanej úprave číslo 2 Programového rozpočtu
Mestskej časti Košice - Západ na rok 2016 starostom Mestskej časti Košice - Západ zo dňa
16. 6. 2016.
p. Jakubov, starosta MČ: Poprosím hlasujte.
Hlasovanie : Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne
schválené.
Bod 13. Monitoring Akčného plánu rozvoja Mestskej časti Košice - Západ na
roky 2016 - 2018 (za 1. polrok 2016)
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu rokovania. Bod číslo 13
Monitoring akčného plánu rozvoja Mestskej časti Košice-Západ na roky 2016 - 2018, za 1.
polrok 2016. Týmto materiálom sa zaoberali miestna rada, finančná komisia a komisia
legislatívno-právna a sociálna. Zhodne odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený
materiál zobrať na vedomie. Prosím o uvedenie materiálu pani prednostku.
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p. Horváthová, prednostka MÚ MČ: Tak pred sebou máte materiál, ktorý hovorí o
stave projektových zámerov na rok 2016 a prvý polrok roku 2016. Z materiálu je zrejmé, že v
1. polroku sme sa zapojili do deviatich projektových zámerov, pri 4 projektových zámeroch
ešte čakáme na vhodné výzvy, keďže ešte neboli tieto výzvy vyhlásené. Ďalších 8
projektových zámerov, ktoré uvádzajú tabuľky budú predmetom budúceho roku. My sme
veľmi aktívni, skutočne, v niektorých oblastiach , ako sa, čo sa týka sociálnej oblasti, kde v
podpore zamestnanosti sme sa zapojili do dvoch projektových zámerov. V bode číslo 3 máte
projekt Bezpečná Terasa, ktorý, žiaľ, nie je závislý na našom rozhodnutí, ale na rozhodnutí
Rady vlády pre prevenciu a kriminalitu, ktorá ešte jednoducho nezasadala k danému
projektovému zámeru. Čiže je v štádiu schvaľovania. Ďalej sú to projektové zámery, ktoré sa
vlastne týkajú našich rozvojových činností. A to sú venčoviská, revitalizácia miestnych
parkov, vybudovanie Komunitnej záhrady. V niektorých prípadoch sa snažíme o to, aby sme
sa zapojili a čakáme na vhodné výzvy a v prípade venčovísk, sme skutočne v príprave
realizácie. Veľmi rozpracovaný je projektu humanizácie a uzamknutia kontajnerovísk, kde
sme prešli výberovými konaniami a máme už zhotoviteľov v obidvoch prípadoch projektov.
Ďalej sú to športoviská, detské ihriská, kde pripravujeme realizáciu projektu. No a ostatné sú
v podstate športové a kultúrne projekty, od bodu 9 do bodu 14, kde sme v rôznom štádiu,
podľa toho, či už prebehli dané podujatia alebo sa jedná o celoročne podujatia, ktoré končia až
koncom roku, alebo zase sa jedná o vianočné podujatia, ktoré budú v 2. polroku. Čiže toľko.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Dámy a páni, otváram rozpravu k tomuto
materiálu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.
p. Varga: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ
na základe § 14 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov,
berie na vedomie Monitoring Akčného plánu rozvoja Mestskej časti Košice - Západ na roky
2016 až 2018 za 1. polrok 2016.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne
schválené.
Bod 14. Určenie názvu nových ulíc v Mestskej časti Košice - Západ
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni pristúpime k bodu 14. - Určenie názvu
nových ulíc v Mestskej časti Košice - Západ. Tento materiál bol predložený miestnemu
zastupiteľstvu na prerokovanie z dôvodu, že určenie názvov ulíc vnímame ako dôležitú otázku
miestneho významu. V zmysle § 2b ods. 1 zákona č. 369 z roku 90 Zb. o obecnom zriadení, v
znení neskorších predpisov, názvy ulíc a verejných priestranstiev určuje a mení všeobecne
záväzným nariadením obec. V našom prípade je to mesto Košice. Spoločnosť eMeM
zastúpená spoločnosťou ENTO Košice realizuje výstavbu obytného komplexu s názvom
Košice bývanie. Investor plánuje na prelome rokov 2016 a 17 kolaudáciu dokončených
stavieb. Spoločnosť ENTO Košice požiadala mestskú časť o návrh na určenie názvu ulíc tým,
že navrhuje pokračovať v názve Fatranská. Týmto materiálom sa zaoberali miestna rada, ktorá
odporúča miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť a komisia
legislatívno-právna a sociálna, ktoré neodporúča názov ulice Fatranská. Chcem poznamenať,
že názov ulice Fatranská už je. My sme, ak sa nemýlim, v roku, tuším, 2013 schválili tento
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názov ulice Fatranská. A už jedna ulica v tomto obytnom súbore názov Fatranská nesie. Aj
keď boli pripomienky, že Fatranská sa bude spodobovať s Tatranská a v skutočnosti je to tak,
ale tá ulica už je, sú tam obyvatelia, bývajú tam ľudia a lege artis majú vydávané všetky svoje
povolenie, vrátane občianskych preukazov atď., atď. na ulicu Fatranská. Nech sa páči,
otváram rozpravu k tomuto materiálu. Pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja v podstate proti názvoslovnej komisii, ja nemám
problém s tým názvom. Jedine čo by som chcel upriamiť pozornosť, ale to myslím mimo našu
mestskú časť, síce nie tak celkom, je prideľovanie súpisných čísel. Aby nenastal tam chaos,
že na Fatranskej, potom je za otázku, čiže, či ozaj nemal iný názov ulice a pridelené, ak budú
v chronologickom poradí, ako vojdeme na túto ulicu alebo na tieto ulice s týmto rovnakým
názvom, aby mali chronologický postup. Aby nenastalo, že začneme číslom 2, naraz skočíme
na číslo 40 , o pár krokov skočíme zase na číslo 20, napr. aby v tom bola zachovaná logika, čo
má súvis aj s rýchlou, napr., zdravotnou službou, s bezpečnostnými zložkami atď. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči, v rámci rozpravy, chce niekto ďalší
vystúpiť? Ak nie, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.
p. Bucher: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Západ odporúča Mestskému
zastupiteľstvu v Košiciach schváliť názov ulice v lokalite Nemocnica 1 - Fatranská.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie: Za 9, proti 0, zdržali sa 3. Konštatujem - uznesenie bolo schválené.
Bod 15. Interpelácie poslancov
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k bodu číslo 15 nášho rokovania
a to sú Interpelácie poslancov. Vážený zastupiteľský zbor, v zmysle rokovacieho poriadku
majú poslanci právo interpelovať starostu, zástupcu starostu, miestnu radu alebo jej člena vo
veciach týkajúcich sa výkonu ich práce. Interpelácia sa podáva starostovi písomne, v deň
rokovanie miestneho zastupiteľstva. Poslanec môže okrem toho predniesť interpeláciu aj
ústne, v rámci bodu rokovania. Nech sa páči, dámy a páni, prosím našej interpelácie. Nech sa
páči, pán poslanec Liba, po ňom pani poslankyňa Zemková.
p. Liba: Ďakujem za slovo. Chcel by som sa informovať, v podstate dnes tu bola taká
informácia, máme nejaké súdne spory, naša mestská časť. A mňa by zaujímalo, koľko stojí
našu mestskú časť, v priemere, ročne právne zastupovanie externých právnych firiem? Prvá
otázka. A druhá.
p. Jakubov, starosta MČ: Chcete dať, pán poslanec, pardon, chcete to porovnať aj s
rokmi predtým? Lebo veľmi rád by som vám dal takúto informáciu.
p. Liba: Tak, bude dobre, keď. Ďakujem. A druhá - v občasníku našej mestskej časti
bol leták vo formáte A4 spoločnosti EEI, teraz naposledy. Chcem sa informovať, či
spoločnosť EEI si platila za inzerciu? A akú sumu zaplatila táto spoločnosť? Ja v podstate som
tiež členom redakčnej rady, ale ja som ... neviem, či som bol, ale asi som nebol, pretože som
to nepostrehol. A v podstate ona ako keby propagovala svoj biznis. Takže toľko. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Nech sa páči, pani poslankyňa Zemková.
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p. Zemková: Ďakujem za slovo. Ja mám 4 také stručné interpelácie. Prvá je požiadam o zistenie, kedy by malo dôjsť k oprave schodiska od ulice Idanská 1 smerom k
zástavke MHD, ktorá je naozaj už v zdravie ohrozujúcom stave a požiadam o urgenciu, ak je
možné. Druhá - kedy by mohlo dôjsť k oprave a úprave verejných priestorov pred nákupným
centrom na Moldavskej? Najmä, týka sa to najmä zelene a lavičiek, ktoré sú tam. A pri
obchode Fresh a Pošte 11 - komplexná úprava. Tretia - koľko a kde bola novo vybudovaných
parkovacích miest v roku 2016 doposiaľ? A koľko a kde sa ešte plánuje do konca tohto roka a
v roku 2017? A posledná - súčasný právny stav športového ihriska pri Základnej škole
Slobody a potencionálne využitia do budúcna? Ďakujem pekne.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Nech sa páči, pán
poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Ďakujem. Ja som svoju interpeláciu dal písomne, ale mám jednu takú
vážnu pripomienku k tým interpeláciám a spôsobu ich vybavovania. Tak sa mi zdá, že stav
našich chodníkov je dosť vážny a tak sa mi zdá, ako keby sa robili opravy len na naše
podnety. Tzn., že absentuje minimálne nejaká inšpekcia zo strany správy týchto ciest,
komunikácii a chodníkov na magistráte. No a potom, za druhé - myslím si, že tá úprava alebo
starostlivosť o tieto komunikácie veľmi, veľmi, pokuľháva. Ja som dal ďalej tam ďalšie
podnety, ale hovorím, robíme ako inšpekciu týchto záležitostí. Čiže suplujeme niekoho prácu.
Bol tuná, len pre vašu informáciu, a tak, jeden môj spríbuznený, z Toronta, ktorý hovoril, je
to áno, samozrejme iná, je to iný level a iná oblasť, v tomto smere, ale potvrdil, že
starostlivosť o komunikácie aj mestách väčšieho rangu je špeciálne útvar, ktorý kontroluje a
poukazuje na nedostatky. Máme tuná vpuste, ktoré sú, alebo poklopy, ktoré sú na cestách
neupravované, alebo aj v parkoch, ktoré nemajú absolútne svojho gazdu, aspoň podľa výzoru
a vlastne starostlivosti. Potom odvodňovacie kanály, vieme dobre, že voda robí najväčší
problém pri erózií a poškodzovaní týchto vecí. Takže tu by som chcel ako vysloviť vážne
znepokojenie a nad tým ako sa starostlivosť o tieto verejné veci vykonáva. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pán poslanec. Nech sa páči, dámy a pani, ďalšie
interpelácie? Ak nie, uzatváram bod Interpelácie. Pán poslanec Liba, len pre vašu informáciu,
čo sa týka uverejnenia letáku EEI v rámci nášho občasníka - tak ako v minulosti sme mali v
rámci inzercie a máme predsa materiál, ako člen redakčnej rady musíte vedieť, ktorý bol
schválený tu, o výške príspevkov za inzerciu na veľkosť strany A4 alebo A5 atď. V minulosti
to využilo RWE, hej, proste energetika, má záujem VVS - Východoslovenská vodárenská
kvôli informácii občanov o ich práce. Tak isto požiadala aj spoločnosť EEI. My sme trvali na
jednom, že na tomto letáku bolo uvedené sa to netýka obyvateľov našej mestskej časti. Je to
tam uvedené. A obsah inzercie ako taký má slúžiť aj pre našich občanov, aká je forma
parkovania v meste, ako si to môže realizovať. Myslím si, že v rámci osvety toto nie je zlá
informácia. A celú, samozrejme, túto inzerciu si platí spoločnosť EEI. Ale, samozrejme,
dostanete aj písomnú odpoveď. Ďakujem. Dámy a páni, keďže sa nikto viac nehlási,
uzatváram bod Interpelácie poslancov.
Bod 16. Dopyty poslancov
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k bodu číslo 16. - Dopyty poslancov. Vážené
panie poslankyne, vážení páni poslanci, v zmysle rokovacieho poriadku poslanci majú právo
požadovať vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa činnosti starostu, zástupcu starostu, členov
miestnej rady, predsedov komisií, prednostu a miestneho kontrolóra. Čiže každý sa každého,
29

pomaly, môžeme pýtať. Prosím, nech sa páči vaše dopyty. Nech sa páči, pán poslanec Baník.
p. Baník: Dobrý deň pán starosta. Dúfam, že som sa dobre prihlásil? A nie do
interpelácií, lebo väčšinou to končí v interpeláciách.
p. Jakubov, starosta MČ: Nie, dopyty, dopyty.
p. Baník: No, ja vravím, lenže s mojim dopytom, že som sa dobre prihlásil. Lebo
väčšinou končia tieto dopyty v interpeláciách. Ja by som sa chcel spýtať - viem, že sa chystá
úprava plochý pred obchodným centrom Cassovia na Luníku VII. Je to tam až nebezpečné na
chôdzu. Že kedy asi by to mohlo byť zaradené, resp. kedy by sa to, nad tým uvažuje, nad
rekonštrukciou? Lebo niečo sa.
p. Jakubov, starosta MČ: Pán poslanec, opýtame sa na meste Košice. Sú to plochy
spravované, prevádzkované a spravované mestom Košice. Takže my vieme len túto
informáciu posunúť ďalej, tento dopyt.
p. Baník: No, väčšina plôch je spravovaná mestom Košice a riešime chodníky často
tuná. Tak ?
p. Jakubov, starosta MČ: Pán poslanec, tak, ako povedal pán poslanec Rychnavský,
my bohužiaľ suplujeme mesto v niektorých malých čiastkach. Takú veľkú plochu, ak budem
mať takú úlohu, veľmi rád vám pripravím návrh, čo nás to bude stáť v rozpočte a som
zvedavý, či to odsúhlasíte na budúci rok? Lebo takéto veľké plochy, náš rozpočet je zlomok,
je jedno percento rozpočtu mesta Košice.
p. Jakubov, starosta MČ: Samozrejme, nemyslel som celú plochu. Lebo tá je naozaj
veľká. Ale jedná sa mi o chodník. Je to fakt nebezpečné na chôdzu. A je tam odvodňovací
kanál, ktorý miestami je prepadnutý, chodník je zvlnený, popraskaný. Myslel som, že je
nejaká už, je nejaký zámer. Aspoň tak som sa dozvedel v komisii. Tak preto sa pýtam.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči, pán poslanec Varga.
p. Varga: Ja sa pripájam, že keď aj nemáme na to peniaze, tak to treba vnímať možno
ako podnet, na zvýšenú komunikáciu smerom k mestu, ad 1, či už ako, keď to oni nevedia
urobiť, tak nech nám dajú viac peňazí, alebo teda nech to urobia.
p. Jakubov, starosta MČ: Pán poslanec, súhlasím. Budem tlmočiť vašu požiadavku,
že Mestská časť Západ chce viac peňazí. Samozrejme. Ale teraz vážne. Čo sa týka Luníka
VIII., lebo obaja ste sa k tomu pýtali, my sme, pardon, Luníka VII. my sme zvažovali,
vzhľadom na veľkosť týchto asfaltových plôch, po dohode s mestom Košice rozšíriť, alebo
časť týchto plôch využiť ako parkovanie. Pretože, bohužiaľ, tieto asfaltové plochy sú
neskutočne veľké a tak, ako boli robené za bývalého zariadenia, za socializmu, sú absolútne
nevyužité. Hej? Sú to obrovské plochy, ktoré sú náročné finančne na prevádzku, údržbu. Pred
celým nákupným centrom sú stovky a stovky metrov štvorcových plôch, ktoré sú takmer
nevyužívané. Preto sme komunikovali s mestom Košice a chceme časť týchto plôch, po
nejakom technickom riešení, využiť napr. na parkovanie. Pretože viete dobre, že máme
problém s parkovaním na jednotlivých Luníkoch, hej? Áno, fontána, okolo sporiteľňe atď.,
atď. Takže komunikujeme s mestom Košice, zámer zatiaľ spracovaný nebol. Chceme v prvom
rade, aby mesto to zaradilo do svojho plánu a spolupodieľalo sa na tom s nami. Ale áno, táto
pripomienka, dobrá. A týka sa nielen tohto Luníka, týka sa viacerých. A v podstate to dopĺňa
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aj pripomienku pána poslanca Rychnavského, pretože Terasa je relatívne stále sídlisko,
Mestská časť Západ je v podstate prvé sídlisko. A niektoré pešie, hlavne pešie komunikácie,
pretože vozidlové sme si presadili, že sa riešili aj toho roku na Terase a viete veľmi dobre, že
sa dala dokopy Bernolákova, Bardejovská, Idanská, čo bolo už nad rámec plánu. Na tom sme
tvrdo, čo sme tam poslanci, búchali po stole a nástojili, dostali sme tie zdroje hej? A
samozrejme, chceme, aby sa riešili aj ďalšie, aj pešie komunikácie. Nech sa páči, v rámci
Dopytovo chce ešte niekto vystúpiť? Ak nie, uzatváram bod Dopyty.
Bod 17. Rôzne
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, dostali sme sa k bodu číslo 17. - Bod Rôzne.
V rámci bodu Rôzne požiadal o vystúpenie pán kontrolór.
p. Filipko, kontrolór MČ: Ďakujem. Vážený pán starosta, vážené zastupiteľstvo,
uvedomujem si, že je nezvyčajné, že kontrolór nepredkladá správu na zastupiteľstvo. Žiaľ
nemohol som ešte ukončiť žiadnu z kontrol. Podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti,
ktorý ste schválili v júni, mám 3 kontroly. Jedna kontrola je kontrola opatrení, kde v podstate
plynie ešte lehota na splnenie. Budem ju kontrolovať až keď uplynie. Alebo teda dostanem
správu, že boli splnené. Ďalšia kontrola kapitálových výdavkov, odznelo tu, že podstaty neboli
ešte vo veľkej miere zrealizované. Čiže ju budem robiť zrejme ako poslednú, v 2. časti
polroka. A začal som vykonávať kontrolu príjmov z prenajatých budov, priestorov a objektov
k termínu 30.júna 2016. Je to značný rozsah informácii, ktoré teda prechádzam. Verím, že ju
ukončím, dúfam, v októbri. A všetky správy, ktoré bude mať ukončené a kontroly, predložím
na decembrové zastupiteľstvo. A čo sa týka ďalšieho zastupiteľstva, budem samozrejme,
predkladať viacero materiálov. Chcel by som vás tejto súvislosti informovať, že mali sme
stretnutie s hlavným kontrolórom mesta, ktorý zvolal všetkých kontrolórov mestských častí s
iniciatívou koordinovať niektoré naše činnosti, čo sa týka spoločných záujmov, alebo oblastí.
A má zámer realizovať niektoré kontroly, ktoré sa týkajú aj Mestskej časti Západ, čo sa týka
trhovísk, detských ihrísk, resp. napr. sociálnych služieb, čo tiež je aj súčasťou Mestskej časti
Západ. Tzn., že sa budú vytvárať nejaké spoločné kontrolné skupiny. A avizujem, že niektorú
z týchto oblastí, po koordinácii s hlavným kontrolórom mesta, budem mať zaradenú v pláne
kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017, respektíve možno aj na 2. polrok. A v tejto súvislosti
by som vás chcel požiadať, ak teda máte nejakú požiadavku, nápad alebo dôvod na zaradenie
niektorej tematickej kontroly na 1. polrok 2017, poprosím, avizujete mi, aby som ju, prípadne
po konzultácii s vami mohol zaradiť do toho plánu. Lebo na, už do decembra sa asi
nestretneme na zastupiteľstve a vtedy už sa bude schvaľovať plán. Čiže z mojej strany je
všetko. Som vám k dispozícii v prvých troch dňoch týždňa. Ak teda potrebujete, alebo máte
pocit, že treba niečo konzultovať, nech sa páči, kontakt je uvedený. Prípadne som ochotný aj v
inom čase. A tým, že ste sa rozhodli pre kontrolóra na polovičný úväzok, tým som trošku
obmedzený v mojich časových možnostiach, tzn., že keď musím pracovať aj pre ďalších alebo
ďalšieho zamestnávateľa, nemôžem sa tak aktívne zúčastňovať napr. rokovania komisií. Ale
budem rád, ak pozvánky od predsedov budem dostávať. Ak bude možnosť, prídem, lebo je to
pre mňa veľmi vzácny zdroj informácii, aj rokovanie komisii. Zatiaľ mi to nevyšlo. Ale
budem sa snažiť chodiť. Ďakujem za pozornosť.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, pán kontrolór. Nech sa páči, pani
poslankyňa Budišová.
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p. Budišová: Ak dovolíte, ja by som chcela poďakovať poslankyni, pani
Adamčíkovej, za zastúpenie moje v rámci legislatívno-právnej komisie a aj všetkým kolegom
za pochopenie, že som nemohla viesť túto komisiu, zo zdravotných dôvodov. Ďakujem pekne.
p. Jakubov, starosta MČ: Áno, pani poslankyňa, my ti želáme veľmi rýchlu
rekonvalescenciu, aby si sa naplno vrátila do bežného pracovného života. Neželáme ti tú
prácu, ale želáme ti komfortný život. Nech sa páči, pán poslanec Bojčík.
p. Bojčík: Ja by som sa chcel len jednu vec opýtať, že tak v júli, ako aj teraz, máme
zasadnutia miestneho zastupiteľstva v zasadačke číslo 205. A pritom máme obrátenú
pyramídu, ktorú nevyužívame. Že prečo nevyužijeme aspoň v týchto, povedané, letných, v
čase tento priestor?
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem za pripomienku pán poslanec. Budem reagovať.
V rámci rôzneho chce ešte niekto vystúpiť? Pán poslanec, odpoviem hneď, že kvôli čomu.
Áno, chcel som aj ja, aby sme boli v pyramíde, ale začínajú nám, pretože to počasie je také
nevyspytateľné, niekedy je september relatívne chladný, niekedy je horúcej. Viete dobre,
poslali sme vám pozvánky, zajtra začíname sieť našich koncertov v pyramíde a keďže zajtrajší
deň je prvý koncert, čím vás chcem pozvať, samozrejme, neviem, pravdepodobne ste dostali
pozvánky. Neviem, ktorí ste potvrdili alebo nepotvrdili účasť, bude prvý koncert s cirkevnou
tématikou - Hallelujah Blahoslavená, alebo PREBLAHOSLAVENÁ, myslím, taký má
názov, tak už sa tam robia určité úpravy. Tak kvôli tomu sme zvolili také riešenie. A musím
sebakriticky priznať, že je nešťastné. Súhlasím. Dámy a páni, chcel by som vás ešte na záver
informovať, že v súvislosti s humanizáciou kontajnerovísk plánuje naša mestská časť v roku
2017 realizovať ďalšie uzamykateľné kontajneroviská. Uzamykateľné kontajneroviská sa nám
veľmi osvedčili a občania nám veľmi často píšu, aby sme uzatvorili aj to ich ich ich, pretože
zistili, že je to veľmi dobrá vec. Na základe monitoringu a požiadaviek občanov od roku 2014
sme do projektu zaradili tieto, alebo ďalších, ak chcete, ja vám tie lokality môžem prečítať,
alebo ich vám potom poviem. Hej? Alebo budete ich mať k dispozícii. Je ich 25. Áno. V
zmysle § 139 zákona č. 50 z roku 76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v
znení neskorších predpisov, je potrebné k žiadosti o vydanie stavebného povolenia preukázať
vzťah investora - Mestskej časti Košice k dotknutým pozemkom. A preto žiadame mesto
Košice, to vám dávam ako informáciu, ako vlastníka všetkých dotknutých pozemkov, o
uzatvorenie nájomnej zmluvy na dotknuté pozemky. Samozrejme, ako prípad hodný
osobitného zreteľa, za jedno EURO, ako to stále realizujeme. Rozsah výstavby je podmienený
získaním prostriedkov z dotácie Enviromentálneho fondu. Keďže je vypísaná výzva, v ktorej
sme boli úspešní, opäť sa o ňu uchádzame. Uvidíme či to bude reálne. A čiastočne aj z
vlastných finančných prostriedkov mestskej časti. Uzamykateľné kontajneroviská budú slúžiť
pre obyvateľov mestskej časti. Ako viete, na základe spomenutých dôvodov plánovanej
výstavby majú stavby verejný charakter. Preto na základe uvedeného, žiadame mesto Košice
stanoviť nájom na celý predmet nájmu vo výške jedno EURO. Táto žiadosť odíde a
predpokladám, že decembrové zastupiteľstvo, mestské, by to malo prerokovať a schváliť.
Samozrejme, prihlásime sa, lebo myslím, že do konca októbra je deadline. Pán vedúci
Meľuch, tak je, nie? Do konca októbra, kedy musíme podať žiadosti na Environmentálny
fond. Keďže sa nám to osvedčilo a v súčasnosti už táto stavba jedna prebieha, boli by sme
veľmi radi, keby sme časť finančných prostriedkov dostali. Pretože kryť to z vlastných
finančných prostriedkov, na to nemáme. Hej? A prečo nevyužiť štátne zdroje, ak sú k
dispozícii? Takže to je taká informácia, pre vás, že táto žiadosť ide na mesto a samozrejme,
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pokiaľ to bude schválené, tak to bude predložené potom, aj zmluva musí byť predložená na
rokovanie nášho zastupiteľstva. Dámy a páni, ak sa nikto viac nehlási do Rôzneho, ukončím
bod Rôzne.
Bod 18 : Záver
p. Jakubov, starosta MČ: Konštatujem, že sme prerokovali všetky body nášho
plánovaného programu. Dovoľte, aby som sa vám poďakoval za účasť na rokovaní, za
konštruktívny priebeh a za vaše hodnotné príspevky a končím týmto 13. zasadnutie miestneho
zastupiteľstva. Príjemný večer vám želám.

Overili:
Ing. Stanislav Kočiš
Mgr. Peter Liba

Ing. Ján Jakubov
starosta

V Košiciach: 22.09.2016
Vyhotovil: A.S. Partner/Mgr. Stiborek
Prednostka MÚ: Ing. Horváthová
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