Zápisnica
zo XIV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ,
konaného dňa 13.12. 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: Príjemné popoludnie želám, dámy a páni. Vážené panie
poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, dovoľte mi, aby som otvoril 14. zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ, ktoré bolo zvolané v súlade s § 15 ods. 2
písm. a) zákona č. 401 z roku 90 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a podľa § 4
ods. 2 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Západ. Dovoľte
mi, aby som medzi nami privítal našich stálych účastníkov rokovaní zastupiteľstiev a to v prvom
rade pána Ihnáta, poslanca Mestského zastupiteľstva a pána Šolca, veliteľa stanice Košice Západ
Mestskej polície, vitajte pán veliteľ. Z celkového počtu 13 poslancov je v súčasnosti prítomných
11. Zo zasadnutia sa vopred nikto písomne neospravedlnil, predpokladám, že pani poslankyňa
Budišová a pán poslanec Baník by sa mali každú chvíľu dostaviť. Konštatujem, že zasadnutie je
schopné prijímať uznesenia.
Bod 2. Schválenie programu rokovania
p. Jakubov, starosta MČ: Vážené dámy, vážení páni, dovolím si vám oznámiť, že
doktor Miroslav Ivan, ktorý kandidoval na funkciu prísediaceho Okresného súdu Košice 2, podal
dňa 19. septembra späť vzatie svojej žiadosti. Z toho dôvodu voľba prísediaceho nie je zaradená
na dnešné rokovanie miestneho zastupiteľstva. Návrh programu dnešného rokovania ste dostali
v pozvánke. Chce niekto z prítomných poslankýň a poslancov navrhnutý program rokovania
miestneho zastupiteľstva doplniť alebo zmeniť? Ak nie, dávam hlasovať. Kto je za, aby sa naše
rokovanie riadilo týmto programom? Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za: 10, proti: 0, zdržalo sa: 0. Konštatujem: program rokovania bol
schválený.
p. Jakubov, starosta MČ: Pán poslanec Veles, nešlo ti hlasovacie zariadenie alebo si
nehlasoval? Nešlo hlasovacie zariadenie. Prosím, aby do záznamu bolo uvedené, že pán poslanec
Veles hlasoval „Za“. Pán poslanec, môžeme brať za to, že si hlasoval „za“. Ďakujem. Takže
hlasovanie: 11, 0, 0.
Bod 3. Schválenie návrhovej komisie
p. Jakubov, starosta MČ: Ďalším bodom je: Schválenie návrhovej komisie. Prosím o
návrhy na členov návrhovej komisie. Pani poslankyňa Adamčíková, nech sa páči.
p. Adamčíková: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán starosta, kolegyne, kolegovia, do
návrhovej komisie navrhujem kolegov pána Buchera a pána Kočiša a pána Vargu.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem sú nejaké ďalšie návrhy za členov návrhovej
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komisie. Ak nie, dávam hlasovať. Kto je za, aby návrhová komisia pracovala v zložení páni
poslanci Bucher, Kočiš, Varga. Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za: 11, proti: 0, zdržal sa:1.
p. Jakubov, starosta MČ: Konštatujem návrhová komisia bude pracovať v zložení páni
poslanci Bucher, Kočiš, Varga.
Bod 4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
p. Jakubov, starosta MČ: Bodom 4 je: Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
Za overovateľov zápisnice a uznesení určujem pána poslanca Sitkára a pána poslanca
Rychnavského. Za zapisovateľku určujem pani Kovalčinovú.
Bod 5. Prehľad plnenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice
- Západ za obdobie od XIII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva
p. Jakubov, starosta MČ: Ďalším bodom je: Prehľad plnenia uznesení prijatých
Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice-Západ za obdobie od 13. zasadnutia miestneho
zastupiteľstva. Prosím o uvedenie materiálu pani prednostku.
p. Horváthová: V zmysle § 17 ods. 3 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Košice - Západ vám predkladáme prehľad plnenia uznesení prijatých Miestnym
zastupiteľstvom mestskej časti Košice - Západ za obdobie od 13.9. do 12.12.2016.
Vyhodnocujeme len úlohy v uznesení s časťou žiada, respektíve ukladá. Takáto úloha je jedna.
Miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti po vykonanej zmene rozpočtu informovať o
tom miestne zastupiteľstvo na najbližšom rokovaní. Stav plnenia úlohy je: na 14. zasadnutie
miestneho zastupiteľstva je predložený materiál informácie o úprave číslo 3 až 4.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak
sa nikto nehlási uzatváram rozpravu a prosím návrhovú komisiu.
p. Varga: Ďakujem pekne. Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Košice - Západ berie na vedomie prehľad plnenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom
mestskej časti Košice - Západ za obdobie od 13. zasadnutia miestneho zastupiteľstva.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za: 13, proti: 0, zdržalo sa: 0.
p. Jakubov, starosta MČ: Konštatujem uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
Bod 6. Informácia starostu Mestskej časti Košice - Západ o svojej činnosti od XIII.
zasadnutia miestneho zastupiteľstva, ústna informácia
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni ďalším bodom programu je: Informácia starostu
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mestskej časti o svojej činnosti od 13. zasadnutia miestneho zastupiteľstva.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v nadväznosti na § 15 ods. 2 písm. f)
zákona č. 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov vás informujem, že
som vydal Dodatok organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Košice-Západ, ktorý
nadobudol účinnosť 1. novembra 2016. Organizačná štruktúra bola zmenená takto. Po prvé:
zrušili sa neobsadené miesta referentov na oddelení kultúry a na ekonomickom oddelení, po
druhé: zrušilo sa miesto opatrovateľky v domácnostiach a vytvorilo sa nové miesto opatrovateľky
v zariadení opatrovateľskej služby na sociálnom oddelení, po tretie: vytvorilo sa nové miesto
referenta na majetkovom oddelení. Aktuálna organizačná štruktúra s počtom zamestnancov je
zverejnená na webovej stránke mestskej časti. Chcem povedať, že samozrejme nedošlo k nárastu
počtu zamestnancov týmto, ale došlo k jednému presunu miesta na majetkové oddelenie a v
rámci sociálneho oddelenia to bola de facto výmena v dvoch formách opatrovateľskej služby.
Dovoľte mi informovať vás o svojej činnosti od 13. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, ktoré sa
konalo 13. septembra. Miestna rada zasadala v tomto období jeden krát a to 22. novembra, aby
prerokovala materiály dnešného zasadnutia. Zo svojej činnosti v tomto období uvádzam: mal som
celý rad pracovných stretnutí s pánom Pigozzim a ďalšími zástupcami talianskej spoločnosti ako
spoluinvestora na obytnom súbore Grot. Je potrebné povedať, že vyvrcholením toho bola
realizácia a ukončenie 1. etapy povrchových úprav vozidlových a peších komunikácií a s
radosťou môžem konštatovať, že po dlhých, dlhých rokoch konečne máme skolaudovanú prvú
časť komunikácií. Kolaudačné rozhodnutie, ak sa nemýlim je už právoplatné, tzn. že zhruba 25 až
30 % stavebníkov v tejto lokalite môže už spokojne kolaudovať svoje rodinné domy. Som veľmi
rád, že sa nám to podarilo a verím, že tak ako máme prísľuby aj zo strany talianskeho investora sa
nám podarí v ďalších rokoch postupne túto lokalitu celú uviesť do života. Ďalšou peknou
činnosťou bola súťaž o najkrajšiu predzáhradku 2016. Zrealizovali sme v rámci výberovej
komisie výber najkrajších predzáhradiek a 3. novembra sme odovzdali ceny tým, ktorí sa
umiestnili na prvých troch miestach. Okrem cien mestskej časti získali samozrejme aj cenu
správy mestskej zelene. Ďalej som mal stretnutie s predsedami seniorských klubov dôchodcov v
rámci našej mestskej časti, so všetkými klubmi a to 15. novembra. V súlade so zistením bývalej
kontrolórky a NKÚ sme zrealizovali založenie občianskych združení - dvoch nových
občianskych združení - a to pri kresťanskom klube dôchodcov, ktorého združenia súčasťou je aj
maďarský klub dôchodcov a ďalej klubu dôchodcov na Laboreckej. Takže v podstate dnes už
všetky činnosti dôchodcov, pretože jeseň života mala svoje občianske združenie, už je riešená
takouto formou a môžu sa stať prijímateľmi dotácií mestskej časti. Čo sa týka komunikácie s
mestom Košice mal som niekoľko rokovaní ku zmene územného plánu na ÚHA. Veľmi dôležité
bolo stretnutie na úrovni vedúcej oddelenia regionálneho rozvoja, kde postupne sme kreovali
možnosť prípadného vstupu a uchádzania sa o eurofondy, vzhľadom na možné a potrebné
rozšírenie zariadenia opatrovateľskej služby na Laboreckej ulici. Postupne sme si vyjasnili naše
možnosti a vzťahy a vyzerá to tak, že keď bude vypísaná výzva, pravdepodobne naša mestská
časť, samozrejme to ja vám všetko ešte pripravím a predložím, by sa uchádzala o európske
peniaze na realizáciu rozšírenia zariadenia opatrovateľskej služby. Je potrebné si uvedomiť, že
máme viac ako 8000 dôchodcov a toto zariadenie aj v rámci našej mestskej časti má pomerne
vysokú obsadenosť. Je samozrejme stopercentne obsadené, ale je potrebná väčšia kapacita. Ďalej
som sa zúčastnil 31. a 32. zasadnutia regionálneho združenia mesta Košice. Je to v rámci ZMOSu, kde sme sa stali členmi a myslím si, že to bolo dobré rozhodnutie, pretože v súčasnosti
pracujeme spolu, ako prípravný výbor na podkladoch, pre prípravu nového stavebného zákona a
ďalších legislatívnych procesov, kde aj naša mestská časť môže uplatniť svoje požiadavky. Mal
som niekoľko rokovaní s riaditeľom magistrátu mesta. Zasadala rada starostov dvakrát a to
11. 10. a 2. 12. v tomto roku. Na rade starostov, len tak pre vašu informáciu, preberáme nielen to,
čo bude prerokované na mestských zastupiteľstvách, ale podľa toho, ktorá mestská časť aké má
3

problémy, tak do programu vždy zaradíme aj to, kde si vieme vymeniť skúsenosti a názory a
zistiť alebo sa informovať o činnosti v rámci našich kompetencií. 21. novembra som sa zúčastnil
rokovania mestskej rady, samozrejme včera rokovania Mestského zastupiteľstva, ktoré bolo
trošku dlhšie ako obyčajne, končili sme o pol desiatej večer. Prebehlo aj rokovanie časti rady
starostov s vedením mesta ohľadom redukcie mestských častí. Výsledkom bolo asi to, že včera na
mestskom zastupiteľstve bolo prijaté uznesenie, ktoré poverilo primátora, aby rokoval, alebo
predložil do Národnej rady nové znenie zákona, ktoré by umožnilo priamo mestu Košice
diskutovať a rokovať o možnej zmene, teda o možnej redukcie mestských častí. Nebol na to
jednotný názor, ale je potrebné povedať, že ja sa stále kloním k názoru, že by sa nemalo o nás
rozhodovať bez nás a myslím si, že je logickejšie, aby o tom rozhodovalo mesto Košice ako
poslanci Národnej rady, kde tých poslancov od nás je minimum. Ďalej som sa zúčastnil ako
poslanec samosprávneho kraja 19. zasadnutia zastupiteľstva samosprávneho kraja, ďalej na
komisii regionálneho rozvoja a zúčastnil som sa aj 20. zasadnutia zastupiteľstva KSK. Oni majú
hustejší režim ako my. Zo spolupráce, alebo z návštevy redaktorov, či už mestských denníkov
alebo rozhlasu som mal stretnutie s viacerými redaktormi z rádia Košice, či už pani Staškovou,
Karásovou, pánom Hurmom a ďalšími. Mal som stretnutie s pani Renátou Némethovou bývalou
šéfredaktorkou denníka Korzár, teraz má na starosti Košický večer. Výsledkom toho bol
mediálny výstup našej mestskej časti, čo si myslím, že je dobre, pretože v rámci, či už printových
alebo elektronických médií, sa dostávame trošku do pozornosti. Aspoň vieme informovať o tom,
čo sa robí v našej mestskej časti. Mal som stretnutie s riaditeľom polikliniky tuná na druhej strane
s pánom Dabóczim, stretnutie s pánom Tomkom z investorskej zložky Nová Terasa, ktorá
postupne realizuje výstavbu jednak bytov a jednak radovej zástavby za nemocnicou, mnohí
poznáte túto lokalitu. Mal som stretnutie s doktorom Katunským, ktorý nás zastupuje na súdnych
sporoch. Samozrejme niekoľko stretnutí s pani doktorkou Meňherotovou, ktorá nás tak isto
zastupuje. Navštívil ma pán moderátor ekumenického spoločenstva cirkvi v Košiciach pán
Szeles, s ním som mal opakovane niekoľko stretnutí. Ďalej sme rokovali s pánom hlavným
kontrolórom mesta pánom Gallom o možnej spolupráci v rámci kontroly medzi kontrolou mesta a
naším pánom kontrolórom. Ďalej mal som niekoľko stretnutí s konateľom spoločnosti Ekostav
Michalovce pánom Salkom, ktorá realizovala na základe výsledku verejnej súťaže 18
uzamykateľných kontajnerovísk, na ktoré sme dostali štátnu dotáciu. Ďalej ma navštívila pani
Kratochvílová zo spoločnosti Atarax, je to producentka umeleckých filmov ktorá pripravuje film
o Terase. Niekoľko rokovaní so zástupcami mestskej polície, štátnej polície s cieľom
pokračovania v projekte Bezpečnosť na Terase. Mal som stretnutie s rektorom Technickej
univerzity profesorom Kmeťom a so starostami niektorých mestských častí, kde sme si opäť
vymenili skúsenosti už aj v takýchto bilaterálnych rokovaniach. Mnohí prišli skôr nabrať
skúsenosti od nás, keďže my ako väčšia mestská časť máme trošku širšie portfólio činnosti ako
oni. Stretli sme sa aj s pánom Lazárom, prednostom Okresného úradu a zamestnancami a to
najmä kvôli príprave komunitnej záhrady, ktorú ako viete, už to prebehlo aj v tlači, by sme chceli
realizovať na Luníku I. Ďalej to boli spoločenské a kultúrne podujatia, viete dobre, že od
ostatného zastupiteľstva opäť prebehla séria koncertov v pyramíde. Mnohí ste sa toho zúčastnili,
opäť to malo pomerne slušnú popularitu. Ďalej 20. septembra sme mali deň dobrovoľníctva na
Terase. Niektorí z vás, pani poslankyňa Zemková a niektorí ďalší sa zapojili do tejto akcie. 21. 9.
som prijal našich seniorov - jubilantov v Átriu. 29. septembra sme mali branno-športový deň
mestskej časti. Myslím si, že to bolo dobré podujatie a pravdepodobne to budeme chcieť
organizovať aj v budúcnosti, kde vieme na neformálnom stretnutí komunikovať so
zamestnancami mestskej časti. Zúčastnil som sa opakovane niekoľkých stretnutí v našich kluboch
dôchodcov, či už to bolo 24. októbra v kresťanskom klube - mesiac úcty k starším, alebo 27.
októbra v klube dôchodcov na Laboreckej - mesiac úcty k starším. Bol som pozvaný a zúčastnil
som sa veľmi peknej akcie, mám taký dojem, že to je 4. ročník v Košiciach pod názvom „Svetlo
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porozumenia“. Je to veľmi zaujímavá akcia, ktorú vám dávam do pozornosti, je to hudobná
produkcia - koncert a skĺbenie rôznych cirkví. V minulosti sa to robilo v evanjelickom kostole na
Mlynskej ulici a v synagóge na Puškinovej, teraz prvýkrát to bolo v Kuntshalle, čiže v bývalej
plavárni, veľmi pekné podujatie. Mali sme 9. 11. vítanie novorodencov, táto akcia čo sme
zaviedli sa ujala a stále viac ľudí sa hlási, aby sa toho zúčastnili. Zo športových akcii to bol
minifutbalový turnaj mužov o pohár starostu, ktorý sa uskutočnil 19. novembra a samozrejme
otvorenie kynologického parku na Idanskej ulici a 3. decembra, čiže pred dvomi týždňami taktiež
tam bola pani poslankyňa Zemková, neviem, ktorí ešte z vás ďalší, ale odporúčam, aby ste si išli
pozrieť. Myslím si, že je to veľmi dobre zrealizovaný projekt, ktorý snáď už nespokojnosť, ktorá
je medzi majiteľmi psíkov a medzi tými, ktorí nemajú psíkov, v podstate tento výbeh pre psov je
oplotený a je možné to využívať. Ďalej z kultúrnych akcií som sa zúčastnil otvorenia klubovne
Verejnej knižnice Jána Bocatia, tu na Terase vedľa Magistrátu. Opäť dávam do pozornosti, táto
knižnica slúži nielen pre našich starších občanov seniorov, ale tak isto aj pre naše deti. Je to
veľmi pekný kultúrny stánok a myslím si, že by sme ho mali trošku viac propagovať. Z
pracovných ciest som absolvoval niekoľko ciest do Bratislavy, s cieľom zapojenia sa najmä do
ďalších výberových konaní ohľadom eurofondov, či už to bolo Ministerstvo pôdohospodárstva
alebo Ministerstvo dopravy resp. Environmentálny fond. Mal som služobnú cestu kvôli
povinnostiam v rámci ZMOS-u. To je zhruba všetko z mojej činnosti za uplynulé obdobie.
Samozrejme nech sa páči otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči pani poslankyňa
Zemková.
p. Zemková: Ďakujem pekne pán starosta. Ja by som sa len na margo práve včerajšieho
mestského zastupiteľstva, kde už stihla prebehnúť taká negatívna diskusia ohľadom prevodu
pozemkov na Považskej ulici, keby ste boli taký láskavý nejak to objasniť, aby to bolo zrejmé
obyvateľom Terasy, že tá suma bola adekvátna, čo tam bude, lebo naozaj už sú veľmi negatívne
emócie, aby sa tomu možno predišlo. Tak keby ste mohli v tomto bode, asi to bude
najvhodnejšie, ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Myslíme výstavba toho garážového domu na Laboreckej?
p. Zemková: Nie na Považskej.
p. Jakubov, starosta MČ: Považská – Laborecká, to je podľa toho, z ktorej strany to
berieme: Inžinierska – Laborecká – Považská. Nech sa páči, v rámci rozpravy ešte niekto? K
tomuto objektu: viete veľmi dobre že spoločnosť, ktorá realizuje prestavbu tejto bývalej
ubytovne, pravdepodobne to odkúpili od zdravotníctva, dostala podmienku v minulosti od útvaru
hlavného architekta, aby v rámci súčasne platnej legislatívy a súčasne platného kritériá pre
vybudovanie určitého počtu odstavných stani statickej dopravy zrealizovali vo vnútrobloku
garážový dom. To bola podmienka útvaru hlavného architekta. Neskôr sa to upravilo, a v
podstatne alternatívne bola daná možnosť, aby realizovali výstavbu parkovacích plôch mimo
tohto územia. Pri rekonštrukcii alebo prestavbe prvého objektu zrealizovali výstavbu parkovacích
plôch pozdĺž Laboreckej ulice, ktoré po ukončení odovzdali mestu a sú prístupné verejnosti. A
zase musím z tohto miesta povedať, že parkuje tam aj veľmi veľa obyvateľov, ktorí nebývajú v
týchto domoch, dokonca niekoľkokrát tam bolo zaznamenané aj auto bývalého pána poslanca
Liptáka, ktorý sa tak trošku pričinil o to, že naša mestská časť nemohla zrealizovať 2 × 25
parkovacích miest na Považskej ulici, za čo som kritizovaný zase zo strany iných občanov
Luníku I. Ale to je momentálne vedľajšie. Chcel by som povedať, že vzhľadom na to, že sa
nenašli vhodné lokality a nebol daný súhlas na získanie iných pozemkov, táto spoločnosť sa
rozhodla pristúpiť k tomu, že predsa len zrealizuje tento parkovací dom vo vnútrobloku a z
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tohoto dôvodu požiadali samozrejme o odkúpenie pozemkov Mesto Košice. Prebehlo to pokiaľ
viem na meste štandardným spôsobom, cez poradu primátora, majetkovú komisiu, radu a včera to
bolo predložené na zastupiteľstvo. Bolo podaných niekoľko návrhov zo strany občanov, alebo
dvoch skupín občanov, že táto cena nie je vhodná a že je potrebné znovu tento materiál
prerokovať. Ja môžem povedať, teraz hovorím ako poslanec mesta, ako člen majetkovej komisie,
že materiál bol pripravený na rokovanie majetkovej komisie štandardne, tak ako sú vždy
pripravené materiály. Bol tam súdnoznalecký odhad ceny tohto pozemku, Mesto Košice ako
vždy, aj v tomto prípade, nešlo pod cenu súdnoznaleckého odhadu, ale vždy ide na tú cenu, alebo
mierne ju navyšuje, takže tak ako bol spracovaný súdnoznalecký odhad, tak bol aj tento prevod.
Včera, pokiaľ viem, myslím, že bol schválený v konečnom dôsledku. Viac ja z tohto miesta k
tomu neviem dodať. Teda prvá podmienka útvaru hlavného architekta, aby realizovali parkovacie
miesta v rámci svojho vnútrobloku týmto splnená bude. Už k cene ako takej, či je dobrá alebo
nie, vždy Mesto Košice osloví súdnych znalcov a dá vypracovať súdnoznalecký odhad. Toto
splnené bolo, nie som kompetentný, aby som posudzoval či súdny znalec zohľadnil všetky
kritériá, alebo nie, či cenu znížil, navýšil alebo nie. Nakoniec členom je aj pán poslanec Kočiš.
Mali sme to riadne na majetkovej komisii, neviem sa k tomu viac vyjadriť, ale už v prvom, v
úplne prvom stanovisku ÚHA žiadalo túto výstavbu garážového domu a táto podmienka je týmto
splnená. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, ukončím rozpravu a prosím návrhovú komisiu o návrh
na uznesenie.
p. Kočiš: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ berie
na vedomie informáciu o činnosti starostu Mestskej časti Košice - Západ od XIII. rokovania
miestneho zastupiteľstva.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za: 12, proti: 0, zdržal sa: 1.
p. Jakubov, starosta MČ: Uznesenie bolo schválené.
7. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od nástupu do funkcie 25.6.2016 do 13.12.2016
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu rokovania, bod číslo 7: Správa o
výsledkoch kontroly za obdobie od nástupu do funkcie 25. júna 2016 do 13. decembra 2016.
Poprosím kontrola mestskej časti, pána Filipka, aby uviedol správu.
p. Filipko, konrolór MČ: Ďakujem za slovo. Dobrý deň prajem všetkým. Vážený pán
starosta vážené miestne zastupiteľstvo, vážení hostia, správu som predložil v písomnej
podobe. Dovoľte mi len niekoľko myšlienok z úvodu a z jej záveru. Určite ste teda mali
možnosť si ju preštudovať. Čo sa týka plánu kontrolnej činnosti, mal som na tento polrok
schválené 3 kontroly. Z toho vlastne predkladám jednu ucelenú, ktorá v podstate bola
najväčšou kontrolou na toto obdobie. Čo sa týka ďalších dvoch, mám rozpracovanú kontrolu
kapitálových výdavkov, vzhľadom na to, že gro kapitálových výdavkov sa realizuje v závere
roka, tak som ju nezačínal v júni. Čo sa týka kontroly opatrení a teda plnenia opatrení, tam v
podstate 30. novembra mi bola v stanovenej lehote len predložená od úradu správa. Čiže
nebolo reálne, aby som do odovzdania, do 2. decembra vám predložil výstup, ale obe kontroly
ukončím a na najbližšom zastupiteľstve vás budem informovať. Ku kontrole príjmov z
prenajatých budov, priestorov a objektov, skontroloval som značný rozsah nájomných
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vzťahov - 160 spisov, zhruba. A čo sa týka výsledku kontroly, môžem konštatovať, že
platobná disciplína našich nájomcov je veľmi dobrá. Vzhľadom na tie skutočnosti a prehľady,
ktoré som spracoval, čo sa týka práce úradu, procesy výberu a kontroly nájmu a tak isto aj
procesy vymáhania pohľadávok sú vhodne nastavené a úradom dodržiavané. Čiže nezistil som
žiadne závažné nedostatky, ani závažné porušenie príslušných zákonov, vnútorných predpisov
samosprávy, preto som kontrolu ukončil správou. Prerokovali sme ju s pánom starostom, pani
prednostkou aj s pánom zástupcom. Hovorili sme ešte pri prerokovaní o niektorých kritických
miestach, na ktoré sa zrejme bude treba pozrieť. Ostali tam vlastne dva také zmluvné vzťahy,
kde v podstate pri prenájmoch garáži - jeden nájomca zomrel a nie je ukončené dedičské
konanie, preto sa nemohli dotiahnuť určité záležitosti. A v druhom prípade, tak isto u garáží, u
pozemkov pod garážami, kde nájomca nebol ochotný podpísať dodatok k nájomnej zmluve.
Ale oba prípady rieši právnička. Ja sa na tieto veci potom s odstupom času pozriem a zistím v
akom to je stave. Pre poslancov som k dispozícii, na vaše otázky. Ak by ste mali záujem
nahliadnuť do spisov kontroly, som vám k dispozícii. Ďakujem za pozornosť.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán kontrolór. Nech sa páči, otváram
rozpravu k tomuto bodu. Pani poslankyňa Zemková.
p. Zemková: Ďakujem pekne. Ja by som sa len chcela opýtať, v zmysle toho zhrnutia,
som úplne nepochopila, ale už asi to bolo teraz vysvetlené, že iba v dvoch prípadoch mestská
časť rieši prostredníctvom právneho zástupcu nájomný vzťah. Tak, ak je to to, čo ste teraz
povedali, tak fajn. A potom, je tu - kontrolou som nezistil žiadne závažné porušenia. Je to
myslené, že „žiadne“, alebo nejaké menej závažné boli? Nie je mi to úplne jasné. Ďakujem.
Všetko.
p. Jakubov, starosta MČ: Pán poslanec Rychnavský, nech sa páči.
p. Rychnavský: Ďakujem. Príjemný deň prajem všetkým. Ja by som sa chcel opýtať
na dve veci. My máme ešte v nájme, alebo sme majiteľmi dokonca domov na Robotníckej
ulici. Neviem, či sú tam nejaké nájomné zmluvy, alebo nie? Tam už som videl v minulosti
nejaké náklady na oplotenia a podobne. Takže aj to by som chcel vedieť? Lebo rodinný dom
Zvončeková 7 - jedna zmluva. V týchto dvoch domoch na Robotníckej máme niekoho
v podnájme, alebo to využívame len ako úrad? Sú tu pozemky „ostatné a iné“. Vieme
definovať, čo to „iné“ znamená? V budove na Triede SNP, vidím, že s jedným nájomníkom
boli určité potiaže. Či bolo osobné jednanie s týmto nájomníkom, bolo by vhodné najprv sa s
ním medzi štyrmi očami porozprávať a potom si prizvať nejakého svedka a tak s ním ďalej
jednať, aby došlo k dohode. No a potom jedna formálna otázka na pána kontrolóra. Vo
viacerých veciach sa tuná odvoláva na tabuľku. Hľadal som tabuľky a nikde ich niet. Takže,
buď je to preklep alebo nedodané tabuľky. Takže toľko asi. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Poprosím teraz pán kontrolór o reakcie. Ak
nebudeš vedieť domy na Robotníckej, budem reagovať ja, kým sa ďalší prihlásia.
p. Filipko, kontrolór MČ: Ďakujem. Výraz „závažné“ používam zväčša v kontrole,
kde konštatujem, to sú vlastne porušenia takého charakteru, ktoré by som mal skonštatovať v
správe ako nedostatky. Zvykol som to používať bežne pri výkone kontrolnej činnosti. Z praxe
- pokiaľ sú nedostatky takého drobného charakteru, ktoré sa môžu, a pripúšťa to aj moje
svedomie, odstrániť ich v priebehu kontroly, tak sa odstraňujú. Ale ani na také som nenarazil.
Ani drobnejšie nedostatky vykonzultovali. Skôr sme si vysvetľovali niektoré pojmy, alebo
niektoré špecifiká týchto nájomných vzťahov, lebo boli veľmi rôzneho charakteru. Takže, ani
závažné, ani iné som nenašiel. Na vašu otázku a pre pána poslanca Rychnavského:
Robotnícku ulicu som neriešil, lebo nie je tam platný nájomný vzťah. Riešil som ulicu
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Zvončekovú, tento rodinný dom je prenajatý trvalo od roku, je to tu uvedené v správe, od roku
2002. Je tam prevádzka zberne surovín, dodnes fungujúca. Tieto rodinné domy boli vykúpené
aj na Robotníckej. Keď si pamätám ešte z histórie, bol som tu kedysi poslancom, keď sa začali
vykupovať v asanačnom pásme, so snahou získať majetok pre mestskú časť, lebo už vtedy bol
zámer, celé asanačné pásmo odpredať nejakým potenciálnym investorom. A zrejme z tohoto
obdobia sú tie rodinné domy. Pán starosta to asi vysvetlí. Ešte k tým ďalším otázkam.
„Ostatné - iné“, súvisí to s tou pripomienkou tabuľky. Nedával som tabuľky k dispozícii. Sú to
štatistiky o platbách apod., preto sa spomínajú, lebo v správe som sa na ne odvolával. Je to
spolu 21 tabuliek veľkého rozsahu, ktoré by vás možno zaťažili. Ale sú k dispozícii
k nahliadnutiu. Čo sa týka tých „ostatných – iných“ sú to prenájmy časti pozemkov na
reklamnú plochu, niekde je to prenájom časti steny apod. Pod týmto pojmom som ich dal
všetky do takejto kategórie. Čo sa týka Triedy SNP 39, pri kontrole som zistil, že úrad
samozrejme aj osobnými rokovaniami sa snažil vyriešiť, ale problémy boli. V jednom prípade,
myslím, že skôr na strane nájomcu, to nie, to bolo na Triede SNP 24, kde on mal finančné
problémy. A na 39-ke, áno, meškal s platbami, ale nakoniec dostal sa už teraz do takého
režimu, že tie nedostatky odstránili. Začal platiť od toho júna v 2. polroku. Ja som pozeral tie
platby, tak sú v poriadku.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán kontrolór. Čo sa týka objektov na
Robotníckej ulici, nebudem hodnotiť minulosť. Chcem len povedať, že zrejme majetku
mestskej časti sa nevenovala dostatočná pozornosť a nesprávali sme sa celkom ako dobrí
hospodári. Objekty na Robotníckej ulici sú dva bývalé rodinné domy v radovej zástavbe, ale
každý na inej strane. Jeden rodinný dom v radovej zástavbe a spoločný dvor. Oplotenie už
bolo v takom stave, že ohrozovalo možno aj okoloidúcich, pretože bolo na spadnutie. Tak sme
sa rozhodli toho roku ho dať opraviť. Myslím si, že je to z Toryskej ulice, pardon, z Považskej
ulice, veľmi dobre viditeľné. Momentálne svieti a je, akoby bolo úplne nové, ono aj je nové.
A zvažujeme, že jeden rodinný dom, ktorý je postavený z valkov, pravdepodobne, vzhľadom
na to, že už čiastočne sa strecha prepadáva, budeme musieť nejako buď sanovať alebo
odstrániť, vzhľadom na to, že sú to valky, asi pôjde dole. A ten druhý rodinný dom,
v podstate, síce v súčasnosti je nefunkčný, ale stále ho budeme vedieť využiť aj s týmto
pozemkom, pravdepodobne ako sklady pre našu činnosť, ktorá sa trošku rozrastá, v rámci
mestskej časti. Zvažujeme to využiť na skladovanie nejakých materiálov, možno v budúcnosti,
keďže sme začali si už aj vlastnými kapacitami pripravovať určité náradie a činnosť v rámci
mestskej časti. Viete dobre, že sme zakúpili aj nový stroj na kosenie a chceme to pán
poslanec, na toto pripraviť a na toto využívať. Pretože, pokiaľ ekonomicky je to výhodné pre
nás, tak prečo by sme to nerobili. A nakoniec, tá starostlivosť o mestskú časť je potrebná,
takže to určite pripravíme, chceme v priebehu roku 2017 dať do prevádzky. Naviac, máme
ďalšie pozemky, ktorými sme majiteľmi - v rámci mestskej časti- a samozrejme aj tieto
pozemky v minulosti boli udržiavané tak, ako boli. A myslím si, že mestská časť pokiaľ chce
po iných vlastníkoch pozemkov, vrátane mesta Košice, aby ich udržiavala v adekvátnom
stave, čo sa týka kosenia, čistoty prevádzky, v prvom rade by sa mala starať aj o vlastné
pozemky. Máme ich dosť a chceme to v priebehu roku 2017 dať do poriadku. A buď niektoré
ak budeme vedieť prenajať na nejakú krátkodobú činnosť, alebo uvidíme ešte, aký bude
zmysel ich využiť. Stačí takto? Ďakujem pekne. Nech sa páči, ku správe pána kontrolóra, chce
ešte niekto vystúpiť v rozprave? Ak nie, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.
p. Bucher: Dobrý deň. Ohľadne rodinného domu Zvončeková 7 by som sa chcel
spýtať na cenu nehnuteľnosti. Ročný prenájom - či je teda primeraná - tých 400 EUR, čo
vychádza zhruba 33 EUR mesačne za 124 m². Aj keď sa tu uvádza, že sa jedná o
podnikateľské aktivity. Či to nie je do istej miery nevýhodné pre mestskú časť takáto suma?
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p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem, poprosím pani vedúcu majetkového.
p. Oravcová, MÚ MČ: K nehnuteľnosti je uzatvorená zmluva už mnoho rokov.
Uzatvárala sa za finančných podmienok takých, aké boli v čase, keď bola uzatvorená platné.
Zmluva nebola prehodnocovaná z toho titulu, že samotná nehnuteľnosť je v zlom stave. V
prípade, ak by tento nájomca odtiaľ odišiel, mestská časť Košice-Západ musí hľadať finančné
zdroje na to, aby nehnuteľnosť asanovala. V podstate je to viditeľné z ulice. Ten človek, ktorý
tam je, sa stará o nehnuteľnosť. A ďalšiu vec - v zmluve má napísané aj takéto ustanovenie,
ktoré aj dodržiava, že napomáha pri udržiavaní čistoty na danej ulici. Je stále možnosť
prehodnotiť zmluvu, dať mu výpoveď, to ja vidím ako najjednoduchšie. Ale skôr, než tam
pozháňame nového nájomcu, by som to nerobila. Takže neodporúčam tento postup.
Samozrejme, plne budem akceptovať názor miestneho zastupiteľstva. Ale toto je situácia,
ktorá tam v skutočností je.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pani vedúca. Stačí takto pán poslanec? Ďakujem,
nech sa páči, v rámci rozpravy ešte chce niekto vystúpiť? Ak nie, uzatváram rozpravu,
poprosím návrhovú komisiu.
p. Bucher: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ
berie na vedomie správu kontrolóra mestskej časti o výsledkoch kontroly za obdobie od
nástupu do funkcie 25.6.2016 do 13.12.2016.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržal sa 1. Uznesenie bolo schválené.
Bod 8. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti na obdobie 1. polroka 2017
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod číslo 8: Návrh plánu
kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti Košice-Západ na 1. polrok 2017. Nech sa páči,
pán kontrolór, uveď materiál.
p. Filipko, kontrolór MČ: Ďakujem za slovo. Plán som predložil v písomnej forme.
Veľmi krátko k návrhu plánu. Hlavnou kontrolou bude kontrola sociálnych služieb, ktoré
mestská časť zabezpečuje cez zariadenie opatrovateľskej služby a terénnou opatrovateľskou
službou. Vychádzal som z toho, že aj moja predchodkyňa v tejto oblasti nerobila kontroly v
ostatnom období. Tak som si ju dal ako hlavnú. Predpokladám, že mi zaberie dosť veľa času,
lebo je to veľmi široký okruh problémov a vzťahov. Čo sa týka tých ďalších dvoch kontrol, tie
budú menšieho charakteru a budem štandardne na každý polrok dávať kontrolu opatrení na
nápravu nedostatkov, ktoré vyplynuli aj od mojej predchodkyne, aj z mojich kontrol. Tú
kontrolu sociálnych služieb som zaradil aj z toho titulu, že ako aj pán starosta spomínal,
komunikujem aj s hlavným kontrolórom mesta, ktorý tak isto v tejto oblasti zaradil do plánu
sociálna oblasť. A možno v 2. polroku sa zameriame aj na trhoviská, ktoré sa týkajú opäť aj
našej mestskej časti. Je to taký pokus komunikovať s kontrolórmi mestských časti z úrovne
hlavného kontrolóra. Hodnotím to pozitívne, mali sme práve teraz stretnutie, kde nás
oboznámili o výsledkoch a najväčších problémoch, na ktoré naráža útvar hlavného kontrolóra.
Je to taký námet, na čo sa zamerať pri našej práci aj na mestských častiach. Čiže, som vám k
dispozícii, ak máte nejaké otázky k návrhu. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán kontrolór. Nech sa páči, otváram
rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú
komisiu.
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p. Varga: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ
po a) schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Západ na 1.
polrok 2017 podľa predloženého návrhu. Po b) poveruje kontrolóra vykonaním kontrolnej
činnosti podľa schváleného plánu.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 13, proti 0, zdržal sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne
schválené.
Bod 9. Informácia o úprave č. 3 a č. 4 Programového rozpočtu Mestskej časti Košice –
Západ na rok 2016
p. Jakubov, starosta MČ: Vážené dámy, vážení páni, pristúpime k ďalšiemu bodu.
Bod číslo 9 je Informácia o úprave číslo 3 a číslo 4 programového rozpočtu Mestskej časti
Košice - Západ na rok 2016. Dňa 24. 8. 2016 prebehla 3. úprava programového rozpočtu tohto
roka a následne na to 7. októbra - 4. úprava rozpočtu. Tieto úpravy rozpočtu sa konajú z
viacerých dôvodov. Jedným z dôvodov je ten, že máme prenesený výkon štátnej správy a v
priebehu roka sa mení prerozdelenie finančných prostriedkov, ktoré dostávame na túto
činnosť. Aj v tomto prípade, čo sa týka úpravy rozpočtu číslo 3, išlo v prvom rade o
oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zvýšenie limitu finančných
prostriedkov v rámci preneseného výkonu štátnej správy vo výške 2.841,37 EUR. Ďalej sme
mali navýšenie príjmov za reklamu počas našich letných prázdninách na projekt Beach plaza
Terasa 2016 vo výške 500 EUR. Ďalej v zmysle dohody medzi mestskou časťou a úradom
práce na podporu vytvárania pracovných miest sme vytvorili jedno pracovné miesto, kde sme
dostali finančný príspevok, prídel do sociálneho fondu vo výške 2.537 EUR. Ďalej v rámci
prevádzky úradu to bolo navýšenie bežných výdavkov, v aktivite opravy a údržba budov a
techniky o 41.700 EUR, čo bolo plánované na výmenu výplňových konštrukcií v tejto hlavnej
budove na Triede SNP 39. Ďalej to bolo navýšenie údržbárskeho materiálu o 1.000 EUR.
Ďalej navýšenie kapitálových výdavkov v podprograme 2.1 - Prevádzka úradu, prevádzkové
stroje, prístroje a zariadenia o 10.000 EUR. To už je nákup spomínaného zariadenia na
čistenie, kosenie, atď. Ďalej prístavby a nadstavby, stavebné úpravy 3.500 EUR na už
spomínanú Robotnícku ulicu na nové oplotenie Robotnícka 39 41. Ďalej to bol v podprograme
2.2 - Informačný systém, to bol nákup softwéru vo výške 4.000 EUR, vzhľadom na to, že sme
potrebovali zosúladiť činnosť s aktuálnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ďalej
to bolo navýšenie kapitálových výdavkov kryté znížením o 30.300 EUR v programe 4.2
parkoviska, pretože sa nerealizovala výstavba parkovísk na Považskej 1 a 9, vzhľadom na to,
že sme dostali petíciu občanov, keďže občania nechceli realizovať pred týmito vežovými
domami parkoviská, tak sme od toho projektu ustúpili. Ďalej tam bolo navýšenie aktivity
energie voda o 180 EUR z dôvodu zvýšenej spotreby elektrickej energie na vykurovanie
priestorov na Husárskej ulici a v Átrium klube, navýšenie bežných výdavkov v aktivite Služby
a vzdelávanie podujatia o 800 EUR a ďalšie. Čo sa týka úpravy rozpočtu číslo 4, tak isto tam
šlo o úpravy v príjmovej časti, kde sme mali darovaciu zmluvu od spoločnosti Labaš peňažný dar vo výške 335,12 EUR, na základe aktuálnych potrieb v zmysle uznesenia
miestneho zastupiteľstva z 15. decembra 2015. Ďalej to bola zmluva medzi úradom práce a
našou mestskou časťou, kde sme do sociálneho fondu dostali 1.559 EUR na ďalšie pracovné
miesto; ďalej v podprograme Prevádzka úradu, navýšenie správa údržba dopravných
prostriedkov o 500 EUR. Členské príspevky 710 EUR, čo sme si odsúhlasili na ZMOS. Ďalej
to bola rekonštrukcia modernizácia stavieb, čo sme chceli realizovať v rámci Átria klubu o
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25.000 EUR v Zuzkinom parku. V podprograme Štátny fond rozvoja bývania to je opäť štátna
sféra a navýšenie aktivity Ostatné tovary a služby o 1.270 EUR. Navýšenie bežných výdavkov
na chodníky o 10.000 EUR, ktoré bolo kryté znížením bežných výdavkov o 10.000 EUR v
podprograme 4.2 – Parkoviska. V programe Átrium klub navýšenie bežných výdavkov o
900 EUR. Je to kryté výdavkami z aktivity Materiál, kultúrne športové a vzdelávacie podujatia
vo výške 500 EUR a príspevok do poisťovne vo výške 400 EUR v podprograme Sociálna
podpora, navýšenie bežných výdavkov, jednorazové dávky - ostatní o 400 EUR a zníženie
bežných výdavkov v aktivite jednorazové dávky dôchodcovia o 400 EUR. Dámy a páni, to je
zhruba 3. a 4. úprava. Aj keď včera na mestskom zastupiteľstve zaznelo z úst jedného z
poslancov, že v prípade vytvorenia rezervy vo výške hocijakej, nebude potrebné upravovať
rozpočet - nie je to pravda. Aj keby sme mali rezervu 10.000.000 EUR každých 200 – 300 500 EUR, ktoré presúvame v rámci položiek musí byť realizovaná úprava rozpočtu. A –
samozrejme, musí byť daná buď informácia zastupiteľstva, lebo to musí byť schválené. Nech
sa páči, dámy a páni, otváram rozpravu k tomuto. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu,
poprosím návrhovú komisiu.
p. Kočiš: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ,
berie na vedomie informáciu o vykonanej úprave číslo 3 programového rozpočtu Mestskej
časti Košice - Západ na rok 2016 starostom mestskej časti Košice-Západ zo dňa 24.8.2016 a
vykonanej úprave číslo 4 programového rozpočtu Mestskej časti Košice-Západ na rok 2016
starostom mestskej časti Košice - Západ zo dňa 7.10.2016.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne
schválené.
Bod 10. Stanovisko kontrolóra mestskej časti k návrhu Programového rozpočtu
Mestskej časti Košice - Západ na roky 2017 - 2019
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalším dvom bodom. A je to
bod 10: Stanovisko kontrolóra mestskej časti k návrhu programového rozpočtu mestskej časti
Košice-Západ na roky 2017 a 19. Následne potom bude bod 11: Návrh programového
rozpočtu mestskej časti na roky 2017 – 19. Nech sa páči, pán kontrolór, k bodu 10.
p. Filipko, kontrolór MČ: Ďakujem za slovo. Veľmi stručne, čo sa týka
predloženého rozpočtu, v textovej aj tabuľkovej časti ho považujem za dostatočný. Sú splnené
všetky predpísané náležitosti, čo sa týka zákonnosti a dodržania skladby a bol včas zverejnený
po dobu minimálne 15 dní. Tzn. odporúčam miestnemu zastupiteľstvu schváliť rozpočet na
rok 2017 a zobrať na vedomie rozpočty na roky 2018 a 19.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán kontrolór. Chce niekto vystúpiť v
rozprave k tomuto stanovisku kontrolóra? Ak nie, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú
komisiu.
p. Bucher: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ
berie na vedomie stanovisko kontrolóra mestskej časti k návrhu programového rozpočtu
Mestskej časti Košice - Západ na roky 2017 až 19.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne
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schválené.
Bod 11. Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Západ na roky 2017 –
2019
p. Jakubov, starosta MČ: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pristúpime
k bodu číslo 11: Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Západ na roky 2017 až
19. Programový rozpočet na rok 2017 je pripravený ako vyrovnaný, samozrejme ako
vyrovnaný tak, že výdavková časť je posilňovaná časťou finančných prostriedkov. V rámci
finančných operácií, tzn. presunov finančných prostriedkov z rezervného fondu. V rámci
bežného rozpočtu výdavky v roku 2017 sú navrhované vo výške 1.711.423 EUR, čo je
navýšenie oproti roku 2016. Príjmy 1,764.470 EUR, čo je tak isto navýšenie oproti roku 2016.
Celkový rozdiel by mal byť plusový. Na strane príjmov oproti výdavkom vo výške
53.047 EUR. Čo sa týka kapitálového rozpočtu - výdavky sú plánované vo výške
444.250 EUR. Príjmy spolu vo výške 10 EUR. Deficit kapitálového rozpočtu je vo výške
444.240 EUR. Ak zoberieme rozpočet ako celok, výdavky sú navrhované vo výške:
2.155.673 EUR, príjmy vo výške 1.764.480 EUR. Teda rozdiel medzi príjmami a výdavkami
je vo výške 391.193 EUR. Vzhľadom na to, aby bol rozpočet vyrovnaný, samozrejme, je
potrebné realizovať finančné operácie a to presun finančných prostriedkov z rezervného fondu
vo výške 391.193 EUR. Chcem povedať, že tento rozpočet bol, samozrejme, koncipovaný a
stavaný tak ako aj rozpočet v roku 2016, keď sme mali reálne známe čísla z minulého roku,
ktoré dostávame - či už z mesta Košice, alebo od jednotlivých - v rámci preneseného výkonu
štátnej správy, od jednotlivých rezortov štátnej správy. Chcem povedať, že už dnes, po
včerajšom schválení rozpočtu na meste Košice, vieme, že tento prísun finančných
prostriedkov už priamo od Mesta Košice bude podstatne vyšší. Chcem upriamiť pozornosť na
tieto položky: Podielová daň pre mestskú časť bude vo výške 1.016.944 EUR, s tým sme
rátali. Je navýšená, ak sa nemýlim zhruba o 2 percentá oproti minulému roku. Podiel dane zo
psa v našom rozpočte sme rátali nulu, v tom, ktorý máte predložený. Po včerajšku vieme, že
dostaneme finančný objem vo výške 19.981 EUR. Účelové finančné prostriedky na terénnu a
opatrovateľskú službu - rátali sme v rozpočte, v našom návrhu rozpočtu, s objemom
70.720 EUR. V skutočnosti je schválený finančný objem z mesta Košice 86.271 EUR, čiže
plus tu získavame 15.551 EUR. Ďalej účelové finančné prostriedky na ZOS-ku, na zariadenie
opatrovateľskej služby v rozpočte máme 35.500, dostaneme 40.000. Takže plus 4.500 EUR.
Verejnoprospešné služby a investičné akcie - opäť dostaneme 30.000 EUR. V rozpočte bola 0.
Nemohli sme rátať, kým nebol schválený; čiže ďalších plus 30.000 EUR. A na športové akcie
spolu plus ďalších 10.000 EUR. Takže dokopy od mesta Košice dostaneme minimálne
80.032 EUR viac, ako sme rátali. Čiže už to, čo navrhujeme v deficite, tak ako to bolo aj vlani,
presun finančných prostriedkov z rezervného fondu už teraz vieme, že bude nižší minimálne o
týchto 80.032 EUR. Dámy a páni, nech sa páči, otváram rozpravu k návrhu rozpočtu. Nech sa
páči, pán poslanec Sitkár.
p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Dámy a páni, ctení hostia, tak ako každý rok,
predkladáme rozpočet, tak vieme, že musíme predložiť ak chceme robiť zmeny v rozpočte, tak
si dovolím predložiť poslanecký návrh. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ
podľa § 14 ods. 3 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady číslo 401/1990 Zb. o meste
Košice v platnom znení po a) poveruje starostu Mestskej časti Košice - Západ podľa
ustanovení § 11 ods. 4 písm. b) zákona číslo 369/1990 zbierky v znení neskorších zmien a
doplnkov a § 14 zákona č. 583/2004 Zb. zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
vykonávať zmeny rozpočtu do výšky 50 % z rozpočtovaných výdavkov Mestskej časti
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Košice-Západ na rok 2017. Po b) žiada starostu Mestskej časti Košice - Západ, po vykonanej
zmene rozpočtu informovať o tom miestne zastupiteľstvo na najbližšom rokovaní, tak, ako
doteraz. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Chápem to ako procedurálny návrh?
p. Sitkár: Poslanecký návrh.
p. Jakubov, starosta MČ: Poslanecký návrh, teda uznesenie. Ďalší do rozpravy pán
poslanec Kočiš. Pripraví sa pán poslanec Rychnavský.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja by som chcel informovať ctené zastupiteľstvo,
poslanci. Týmto programovým rozpočtom na rok 2017 a programovým rozpočtom na roky
2018 - 2019 sa zaoberala finančná komisia na svojom zasadnutí, kde aj v predchádzajúcom
bode, ktorý sme síce už schválili, odporúčala tento predložený programový rozpočet
prerokovať a schváliť miestnym zastupiteľstvom. Mimo toho by som sa chcel ešte pána
starostu opýtať, automaticky, ako člen a predseda finančnej komisie k tým číslam, ktoré si
predniesol ohľadom zvýšenia rozpočtu v jednotlivých položkách, ktoré bolo včera
odsúhlasené mestským zastupiteľstvom. Samozrejme, uznesenia možno ešte nie sú podpísané,
čiže nemusia byť právoplatné. Chcem sa opýtať, že či zmenu, ktorú navrhuje to uznesenie,
ktoré navrhuje pán zástupca starostu, tých 50 % v rámci tejto právomoci, ak ju schválime
alebo pôvodnej právomoci, či urobíš navýšenie rozpočtu v jednotlivých položkách podľa toho,
ako si hovoril, že prídu príde viac peňazí? Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Nuž, tak, odzneli tuná závažné pripomienky a doplňujúce návrhy. Ja
by som navrhol, keď už máme viacej peňazí, tuná máme návrh v aktivite 2.1.1. Mzdy, platy,
služobné príjmy atď. dohody, finančné prostriedky určené na mzdy zamestnancov a dohody
mimo pracovného pomeru vrátane. Navrhol by som teda zo štyroch percent, keďže vidíme, že
aj pán starosta má návrh na 10 %, tak aspoň im navýšiť na 6 %. Navrhujem, aby aj učitelia a
títo v školstve, bol návrh na zvýšenie 6 %. Aj naši zamestnanci na miestnom úrade by si
zaslúžili aspoň tých 6 %. Myslím si, že náklady na životný štýl v rámci mesta je čoraz vyšší
a vyšší. Takže asi toľko.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pán poslanec. Ale ak to máme chápať ako návrh
na zmenu uznesenia, poprosím, ako aj všetkých ostatných poslancov, potrebujeme, aby bol
návrhovej komisii predložený písomný návrh. Ak sa nehlási zatiaľ nikto ďalší, budem
reagovať. Pán poslanec Kočiš, samozrejme tie prostriedky, akonáhle bude podpísané
uznesenie okamžite zapracujeme. A to je hneď 1. úprava, alebo zmena rozpočtu, pretože
potrebujeme a veľmi radi tú príjmovú časť navýšime. To je samozrejme, okamžite sa to
prejaví. Dokonca môžem povedať, že na rozdiel od minulosti tá viazanosť použitia finančných
prostriedkov by mala byť trošku širšia. Najmä z dane za psa, pretože nemôžeme večne len
budovať kynologické parky a venčoviská, raz ich bude veľa. Ten záber by mal byť širší, aj na
tzv. ekologické investície. Takže takto by to malo byť ponímané aj z mesta, aby sme len
nebudovali oplotenia pre venčoviská. Samozrejme, táto úprava bude predložená. Pán poslanec
Rychnavský: Nevylučujem túto zmenu. My sme túto skutočnosť už prekonzultovali v rámci
kolektívneho vyjednávania s vedením odborov. A v podstate s týmto 4 percentným nárastom
sa úplne stotožnili. V podstatne musím povedať teraz otvorene, že stále máme dostatok
rezervy v rámci finančných prostriedkov. A pristúpili sme k tomu, že pravidelne oceňujeme
kvalitu práce zamestnancov tohto úradu. A pravidelne, v podstate, dostávajú dva krát ročne
mimoriadne odmeny. Nech sa páči, s faktickou pán poslanec Sitkár.
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p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Na pána poslanca Rychnavského, aby sme dodržali
vyrovnaný rozpočet, momentálne odporúčam nezahlasovať za to, čo navrhuješ. Štefan prepáč,
lebo ešte tie peniaze nemáme. Môžeme v ďalšom, pri úprave ďalšieho rozpočtu áno, ale teraz,
ak by sme odsúhlasili tvoje uznesenie, automaticky by sme sa dostali do toho, že ten rozpočet,
ktorý máme momentálne vyrovnaný by sa stal.
p. Jakubov, starosta MČ: Pán poslanec Kočiš ešte chcel s faktickou. Prídeme k
tomu.
p. Kočiš: Ďakujem. Ja som chcel na pána Sitkára. Áno, súhlasím. Tak ako to povedal,
tak keď využijem pána Sitkára, ale v rámci tej istej problematiky, ja by som to bral ako
odporúčanie, aby navrhoval nie uznesenie, ale ako odporúčanie pre pána starostu. V prípade
kladného hospodárskeho výsledku pri prvej úprave, ak uzná a fakt budú výsledky, brať do
úvahy to navýšenie z pôvodných 4 na 6 %. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Rychnavský, možno by
bolo vhodné, keď už koncipuješ to uznesenie urobiť to takto, aby sme našli, lebo my potom
musíme navýšiť finančný objem, nájsť rezervu a pri 1. alebo na ďalšom zastupiteľstve
predložiť. Nakoncipujte to tak, aby sme nerozbili rozpočet. Ďakujem pekne. Samozrejme, je
to je to tvoje právo, si poslancom tohto miestneho zastupiteľstva. Ďakujem pekne. Nech sa
páči, v rámci rozpravy chce ešte niekto vystúpiť ďalší? Kým dopíše pán poslanec návrh na
uznesenie, nech sa páči, ak niekto ešte má niečo k rozpočtu? Ak nie, tak vám podám
informáciu, že materiálom sa zaoberali okrem komisie finančnej aj komisia kultúry, komisia
legislatívno-právna, komisia výstavby, životného prostredia, ktoré zhodne odporúčali
miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál schváliť. Tak isto miestna rada na svojom
zasadnutí, tak isto odporúčala tento rozpočet prerokovať a schváliť. Dámy a páni, pokiaľ nie
sú ďalšie príspevky, tak uzatváram rozpravu a poprosím po doplnení návrhu pána poslanca
Rychnavského v takom poradí, ako boli predložené pozmeňujúce návrhy, pardón nové návrhy.
Vždy sa čítajú najprv pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. Prosím, samostatné - áno je to
doplňujúci návrh, nie je to pozmeňujúci. Ďakujem. Dobre poprosím návrhovú komisiu.
p. Varga: Tak ja teda prečítam 1. doplňujúci najprv: Miestne zastupiteľstvo mestskej
časti Košice-Západ podľa § 14 ods. 3 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady číslo
401/1990 Zb. o meste Košice v platnom znení, po a) poveruje starostu mestskej časti KošiceZápad podľa ustanovení § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien
a doplnkov a § 14 zákona 583/2004 Zz. v znení neskorších zmien a doplnkov vykonávať
zmeny rozpočtu do výšky 50 % z rozpočtovaných výdavkov Mestskej časti Košice - Západ na
rok 2017. Po b) žiada starostu Mestskej časti Košice-Západ po vykonanej zmene rozpočtu
informovať o tom miestne zastupiteľstvo na najbližšom rokovaní.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem dámy a páni, hlasujte.
Hlasovanie: Za 9, proti 0, zdržali sa 4. Konštatujem, uznesenie bolo schválené. Nech
sa páči ďalší návrh.
p. Kočiš: Ďalší návrh sme obdržali od pána poslanca Rychnavského. Ja ho prednesiem
tak ako sme ho obdržali písomne. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ podľa
príslušných ustanovení a paragrafov odporúča v 1. úprave rozpočtu navýšiť mzdové
prostriedky odvody do poisťovní o 2 percentá oproti návrhu a odvody, ospravedlňujem sa,
mzdové prostriedky a odvody do poisťovní o 2 percentá oproti návrhu rozpočtu na rok 2017.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
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Hlasovanie: Za 10, proti 0, zdržali sa 3. Konštatujem, uznesenie bolo schválené. Nech
sa páči, ďalšie uznesenie.
p. Kočiš: Ďakujem návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti KošiceZápad podľa § 14 ods. 3 písm. d) zákona č. 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice v platnom
znení za a) schvaľuje Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Západ na rok 2017, v
zátvorke v eurách uvádzané sumy. Bežný rozpočet: príjmy 1.764.470, výdavky 1.711.423,
rozdiel prebytok +53 047. Kapitálový rozpočet: príjmy 10, výdavky 444 250, rozdiel schodok
-440 243, 444 240 opravujem. Finančné operácie: príjmy 391 193, výdavky nula, rozdiel
prebytok +391 193. Celkom: príjmy 2.155.673, výdavky: 2.155.673. Po b) berie na vedomie
Programový rozpočet mestskej časti Košice - Západ na roky 2018 až 2019, uvádzané sumy
v eurách. Bežný rozpočet: príjmy rok 2018 1.799.750, rok 2019 príjmy 1.921.745, výdavky
rok 2018 1.694.940, rok 2019 1.726.413, prečítam ešte raz 1.726.413. Rozdiel - prebytok rok
2018 104.810, rok 2019 195.332. Kapitálový rozpočet: príjmy rok 2018 10, rok 2019 10,
výdavky rok 2018 231 000, rok 2019 231 000, rozdiel schodok rok 2018 mínus 230 990, rok
2019 mínus 230 990, finančné operácie: príjmy rok 2018 126 180, rok 2019 35 658 výdavky,
rok 2018 nula, rok 2019 nula, rozdiel prebytok rok 2018 plus 126 180, rok 2019 plus 35 658,
celkom príjmy rok 2018 1 925 940, rok 2019 1 957 413, výdavky 1 925 240 to je rok 2018 a
výdavky rok 2019 1 957 413. Súčasťou tohto uznesenia je aj tabuľková časť programového
rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ na rok 2017 príloha číslo 1 a tabuľková časť
programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ na rok 2018 až 2019 príloha číslo 2.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie: Za 13, proti 0, zdržala sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne
schválené. To boli všetky uznesenia: Návrhová komisia: áno, ďakujem.
Bod 12. Informácia o dotáciách poskytnutých starostom Mestskej časti Košice - Západ v
2. polroku 2016 podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Západ
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu rokovania. Bod číslo 12:
Informácia o dotáciách poskytnutých starostom mestskej časti v 2. polroku 2016 podľa VZN
Mestskej časti Košice - Západ o poskytovaní dotácií. Týmto materiálom sa zaoberali miestna
rada, komisia kultúry, komisia legislatívno-právna a finančná komisia. Všetky zhodne
odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál zobrať na vedomie. Materiál ste
dostali v písomnej forme, máte tu postupne špecifikovaných žiadateľov, účel použitia aj
schválené sumy, ktoré boli pridelené jednotlivým uchádzačom. Nech sa páči, otváram
rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú
komisiu.
p. Bucher: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ
berie na vedomie informáciu o dotáciách poskytnutých starostom Mestskej časti Košice Západ v 2. polroku 2016, podľa všeobecné záväzného nariadenia Mestskej časti Košice Západ o poskytovaní dotácií.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 13, proti 0, zdržalo sa 0 konštatujem uznesenie bolo jednomyseľne
schválené.
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Bod 13. Žiadosti o poskytnutie dotácie na 1. polrok 2017 podľa Všeobecne záväzného
nariadenia Mestskej časti Košice - Západ o poskytovaní dotácií
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k bodu číslo 13. Žiadosti o poskytnutie dotácie
na 1. polrok 2017 podľa všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Západ o
poskytovaní dotácií. Týmto materiálom sa zaoberali miestna rada, komisia kultúry a finančná
komisia, ktoré zhodne odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať
a schváliť. A ďalej komisia legislatívno-právna, ktorá odporúča miestnemu zastupiteľstvu, aby
pri rozhodovaní o poskytnutí dotácie uprednostnilo žiadateľov a subjekty so sídlom, alebo
miestom podnikania na území mestskej časti, alebo subjekty, ktoré budú požadovať dotáciu na
akcie a činnosti, na ktorých participujú občania obyvatelia mestskej časti. Prosím, pani
prednostka o uvedenie materiálu.
p. Horváthová, prednostka MÚ MČ: Miestny úrad mestskej časti Košice - Západ k
30.11.2016 eviduje 11 žiadosti o poskytnutie dotácie na 1. polrok 2017. Všetky predložené
žiadosti o poskytnutie dotácie splnili podmienky základnej finančnej kontroly a zároveň
splnili ustanovenia § 7 ods. 4 zákona č. 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy rovnako ako všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Západ o
poskytovaní dotácií. Dotácií je 11 v štyroch kapitolách programového rozpočtu. Máte ich
uvedené v tabuľke.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram rozpravu. Pán
zástupca, pán poslanec Sitkár.
p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Ďakujem pekne. Takže na základe našich stretnutí,
ktoré sme zvolali, s viacerými z vás sme sa stretli, dali sme dohromady nejaké čísla, takže si
dovolím predložiť návrh na uznesenie. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ v
zmysle VZN mestskej časti o poskytovaní dotácií, po a) schvaľuje poskytnutie dotácií na 1.
polrok 2017 podľa predloženého návrhu na účely podľa predložených žiadostí: Základná škola
Slobody 1, Košice - vymaľovanie dvoch tried a položenie plávajúcej podlahy do troch tried 350 EUR. Materská škola Zuzkin park 2, Košice - zakúpenie športového náradia a náčinia 250 EUR. Krasocentrum Košice - krasokorčuliarske preteky Veľká cena Košíc a Košická
korčuľka 2017 - 200 EUR. Základná škola Trebišovská 10 - štafetový beh žiakov základných
škôl z Mestskej časti Košice – Západ a Atletická olympiáda pre žiakov Základnej školy
Trebišovská 10 - 250 EUR. Zápasnícky klub Košice 1904 - Medzinárodný turnaj o pohár
riaditeľky Športového gymnázia, ubytovanie zahraničných účastníkov turnaja, technické
zabezpečenie - 200 EUR. Verejná knižnica Jána Boccatia v Košiciach - podpora projektu
Silver wind - polročný vzdelávací cyklus zameraný na aktívne starnutie a oblasť zdravého
životného štýlu určený pre ľudí vo veku 50 plus, uskutočnený v priestoroch pobočky knižnice
Trieda SNP 48A - 300 EUR. Občianske združenie Jeseň života, Trieda SNP 24 Košice príspevok na liečebné pobyty v Bardejovských kúpeľov pre členov z Mestskej časti Košice –
Západ - 800 EUR. Občianske združenie seniorov pri Mestskej časti Košice – Západ, Trieda
SNP 39, Košice - podpora činnosti občianskeho združenia prostredníctvom finančnej podpory
kultúrno-spoločenských liečebných a výchovno-vzdelávacích aktivít a podujatí zameraných na
seniorov Mestskej časti Košice – Západ - 1.000 EUR. Občianske združenie kresťanských
seniorov pri Mestskej časti Košice – Západ, Trieda SNP 39, Košice - podpora činnosti
občianskeho združenia prostredníctvom finančnej podpory kultúrno-spoločenských liečebných
a výchovno-vzdelávacích aktivít a podujatí zameraných na seniorov Mestskej časti KošiceZápad - 900 EUR. Za b) žiada starostu Mestskej časti Košice - Západ v prípade potreby
upraviť rozpočet Mestskej časti Košice - Západ podľa celkovej výšky schválenej dotácie a
príslušného účelu a charakteru použitia dotácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
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výdavkov. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči ďalší do rozpravy. Ak sa
nikto nehlási uzatváram rozpravu poprosím návrhovú komisiu.
p. Kočiš: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ v
zmysle všeobecného záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Západ o poskytovaní
dotácií za a) schvaľuje poskytnutie dotácií na 1. rok 2017 podľa predloženého znenia na účely
podľa predložených žiadostí. Za b) žiada starostu Mestskej časti Košice - Západ v prípade
potreby upraviť rozpočet Mestskej časti Košice - Západ podľa celkovej výšky schválenej
dotácie a príslušného účelu a charakteru použitia dotácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
výdavkov.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržal sa 1 konštatujem uznesenie bolo schválené.
Bod 14. Akčný plán rozvoja Mestskej časti Košice – Západ na roky 2017 - 2019
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni pristúpime k ďalšiemu bodu nášho
rokovania. Bod číslo 14: Akčný plán rozvoja Mestskej časti Košice - Západ na roky 2017 2019. Týmto materiálom sa na svojich zasadnutiach zaoberala miestna rada, komisia kultúry,
komisia legislatívno-právna a finančná komisia. Všetci zhodne odporúčajú miestnemu
zastupiteľstvu predložený materiál schváliť. Prosím o uvedenie materiálu pani prednostku.
p. Horváthová, prednostka MÚ MČ: V minulom roku miestne zastupiteľstvo
mestskej časti zobralo na vedomie Program rozvoja mestskej časti, mesta Košice a
vypracovalo vlastný akčný plán, kde v 6-tich oblastiach bol spracovaný širší okruh
projektových zámerov, v programových oblastiach rozvoja. V rámci akčného plánu v roku
2016 sme z 13. naplánovaných zámerov, ako mestská časť sme sa zapojili do jedenástich
týchto zámerov. Pri dvoch projektových zámeroch zatiaľ čakáme na vyhlásenie vhodných
výziev. Keďže sme deklarovali, že akčný plán je vyvíjajúci sa dokument, ktorý každoročne
budeme predkladať a aktualizovať, preto v tomto roku sme predložili 16 zámerov, do ktorých
sa chceme zapojiť v rámci rokov 2017 - 2020 a zároveň sme vytvorili tzv. zásobník
projektových zámerov, kde sú projektové zámery, na ktoré sme buď nenašli vhodnú výzvu,
alebo národné projekty meškajú a preto vlastne my nemôžeme realizovať dané projekty, alebo
ako mestská časť, nespĺňame podmienky existujúcej výzvy u niektorých projektov. V
tabuľkovej časti máte predložené všetky zámery na budúci rok.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nech sa
páči, pán poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Len krátko. Myslím si, že v tomto akčnom pláne sú reflektované
všetky požiadavky; a veľmi kvitujem hlavne ten plán na rozšírenie komunitného centra pre
sociálne služby. Treba mať ruku na pulze momentálnych možností, aby sa využili všetky
dostupné možnosti a informácie na to, aby sa to mohlo zrealizovať. Myslím, že veľmi to
potrebuje táto mestská časť. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, pán poslanec. Nech sa páči, ďalší do
rozpravy. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.
p. Bucher: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ
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na základe § 14 ods. 3 zákona číslo 401/1990 zbierky o meste Košice, v znení neskorších
predpisov schvaľuje Akčný plán rozvoja Mestskej časti Košice-Západ na roky 2017-19.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne
schválené.
Bod 15. Dodatok č.1 k Zásadám odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice - Západ a členov komisií - neposlancov
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k bodu číslo 15: Dodatok číslo 1
k Zásadám odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Západ a
členov komisií - neposlancov. Týmto materiálom sa zaoberali miestna rada, komisia kultúry,
komisia legislatívno-právna a finančná komisia. Všetky odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu
predložený materiál schváliť. Nech sa páči, poprosím pána zástupcu o uvedenie materiálu.
p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Tak ako sme prechádzali komisiami, vlastne sme si
vysvetlili o čo ide. Nebudem už čítať dôvodovú správu. Ak máme nejaké otázky, skôr povie
ešte pán Oravec k tomu. Ale tam iba právne upravujeme slovíčko za – neposlancami
„mesačne“, aby nedochádzalo k tomu, že z odmeny, ktorú poberajú len za účasť na komisii,
nemuseli mesačne odvádzať peniaze. Ale presnejšie vám to povie pán Oravec.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak
sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.
p. Kočiš: 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 Dodatok číslo 1 k Zásadám odmeňovania poslancov
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Západ a členov komisií - neposlancov.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne
schválené.
Bod 16. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu
Mestskej časti Košice – Západ č. 1/2011
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu číslo 16:
Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti
Košice - Západ číslo 1 z roku 2011. Týmto materiálom sa zaoberali miestna rada, komisia
kultúry, komisia legislatívno-právna a finančná komisia. Odporúčajú miestnemu
zastupiteľstvu, aby protestu prokurátora vyhovelo. Dňa 8. novembra 2016 bol mestskej časti
doručený protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu, ktorým sa upravujú
podmienky chovu a držania psov. Predmetom protestu je to, že mestská časť vo viacerých
ustanoveniach všeobecne záväzného nariadenia ukladá držiteľovi psa povinnosti nad rámec
zákona. Prokurátor navrhuje všeobecné záväzné nariadenie v celom rozsahu zrušiť a nahradiť
ho novým. Ak miestne zastupiteľstvo vyhovie protestu prokurátora, mestská časť predloží na
najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva nové všeobecne záväzné nariadenie. Tým
splníme povinnosť, ktorú nám ukladá zákon o prokuratúre. Nech sa páči, otváram rozpravu k
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tomuto materiálu. Nech sa páči, pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Nechcem zdržiavať, len pre vysvetlenie ostatným. My
sme sa zaoberali týmto protestom prokuratúra aj na finančnej komisii, ktorá odporúča tento
materiál prejednať o vyhovieť prokurátorovi. Ale to som chcel povedať, že máme 90 dní na to,
aby sme buď vyhoveli alebo nevyhoveli prokurátorovi. A máme následne do ďalšieho
miestneho zastupiteľstva čas na prípravu VZN-ka, aby bolo v súlade s príslušnými predpismi
a zákonmi. Len toľko som chcel. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, pán poslanec. Nech sa páči, chce v rámci
rozpravy ešte niekto vystúpiť? Ak nie, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.
p. Kočiš: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ
podľa § 25 ods. 2 zákona č. 153 z roku 2001 Zbierky zákonov o prokuratúre v znení
neskorších predpisov vyhovuje protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Košice 2 číslo PD
35/16/8803 - 4 zo dňa 4. 11. 2016.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľné
schválené.
Bod 17. Určenie názvu nových ulíc v Mestskej časti Košice - Západ
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu, bod číslo 17: Určenie názvu
nových ulíc v Mestskej časti Košice - Západ. Týmto materiálom sa zaoberali miestna rada,
ktorá prerokovala predložený materiál. Uznesenie nebolo prijaté, keďže zaň nehlasovala
nadpolovičná väčšina všetkých členov miestnej rady. Ďalej komisia kultúry, komisia
legislatívno-právna, ktoré odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál schváliť.
Miestne zastupiteľstvo na septembrovom zastupiteľstve odporúčalo mestskému zastupiteľstvu
schváliť názov nových ulíc Fatranská. Odborná názvoslovná komisia mesta Košice nám
listom oznámila, že odporúča pomenovať každú z nových ulíc osobitne novými názvami. Prvá
alternatíva, ktorú dnes predkladáme: sú 4 novovzniknuté ulice pomenovať každú iným
názvom: Strážovská, Súľovská, Chočská a Čachtická. A druhá alternatíva - 4 novovzniknuté
ulice pomenovať nasledovne Strážovská - by bola samostatná, a ostatné 3 by boli pomenované
spoločným názvom Súľovská. 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 mesto Košice. V materiáli, ktorý sme
predložili, sme predložili obe alternatívy z jediného dôvodu, keďže prvú alternatívu nám
neschválila názvoslovná komisia mesta, tým pádom to nešlo na rokovanie mestského
zastupiteľstva. Ja by som odporúčal, aby sme posunuli obe alternatívy na rokovanie
názvoslovnej komisie, lebo ak náhodou posunieme takú, akú nechce, nám to opäť vráti. Tak
zdržíme celý proces pomaly o rok. Dovolím si povedať, že v priebehu jarných mesiacov sa
budú kolaudovať byty v danej lokalite a títo ľudia, pokiaľ si budeme takto pingpongovať
názvy ulíc, tak budú bývať na ulici „no name“. Samozrejme, predtým, ako schválime toto
uznesenie, ešte musíme zrušiť uznesenie, ktorým sme pomenovali ulice názvom Fatranská.
Nech sa páči, otváram rozpravu. Pán poslanec Varga chce faktickou reagovať na mňa,
následne bude diskutovať pán poslanec Kočiš.
p. Varga: Pán starosta, nie som si úplne istý, či ten postup schváliť alternatívne
uznesenie v poriadku? Asi by sme mali zahlasovať o nejakom konečnom riešení. Chcem sa
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opýtať legislatívno-právnej čo si o tom myslia? Lebo ak je to kompetencia zastupiteľstva, tak
malo by byť určité a zrejmé, ako sme potom zahlasovali.
p. Jakubov, starosta MČ: Samozrejme, pán poslanec, tak ako sa dohodne poslanecký
zbor, tak to bude. My sme predložili dva návrhy, ale je na poslaneckom zbore, nie na mne, aby
povedal, hlasujeme za to a príjmeme takéto uznesenie. Nemám s tým absolútne problém, pán
poslanec. Samozrejme, rešpektujem. Nech sa páči, pán poslanec Kočiš, po ňom pani
poslankyňa Adamčíková.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja som presne toto chcel upozorniť, že uznesenie musí
byť jednoznačné. Nemôžeme voliť alternatívy, lebo je to naša právomoc a my sa dobrovoľne
zbavíme našej právomoci na názvoslovnú komisiu. Čiže sa rozhodnime tak, alebo onak. Ale ja
v tomto by som chcel len jedno odporúčanie dať. A tu by som sa chcel spýtať - lebo mestská
časť prideľuje súpisné čísla. A mali by sme, podľa mňa, odporúčal by som túto variantu, ktorá
by z hľadiska prideľovania súpisných čísel bola jednoduchšia. Aby sme si nenarobili potom
lomítka za číslami atď. Čiže, keď pomenujeme viacej ulíc, bude sa podľa mňa jednoduchšie
prideľovať súpisné číslo. Môj názor nemusí byť správny, ale mám za to, že táto alternatíva by
bola vhodnejšia. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Pán poslanec, nemám s tým problém, akurát to, že tie ulice
budú mať až tri alebo štyri súpisné čísla. Ak sa nemýlim. Pretože sú to po 2 objekty, po 2
vchody. Takže to nás viedlo k tomu, že sme hovorili. Tak budeme mať 6 ulíc a každá bude
mať 3 čísla, ale dobre, OK. Ako sa rozhodne, tak bude. Nech sa páči, pani poslankyňa
Adamčíková, po nej pán poslanec Varga.
p. Adamčíková: Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. Kolegyne, kolegovia, k tejto
veci som sa vyjadrovala aj na rade. V každom prípade, pripájam sa ku kolegom. Ja odmietam
to, aby mňa niekto tlačil do toho, že - čo názvoslovná komisia. Som poslanec. Myslím si, že
na základe maximálneho vedomia a svedomia budem hlasovať. Keď sa pamätáte, keď sme
hlasovali za Fatranskú, už vtedy som hovorila, že bude problém. Dnes život ukázal, že to
problém je, lebo pod kopcom je Tatranská. A obyvatelia majú problémy! Nepôjdem ďaleko
okolo horúcej kaše. Keď si zoberiete stranu, kde je alternatíva 2 - ja dávam pozmeňujúci
návrh, aby sme hlasovali za druhú alternatívu, tzn. aby tie ulice sa volali Strážovská a
Súľovská. Súľovská ulica - to je vlastne blok, na ktorý nadväzujú ďalšie 2 bloky, kde sú 3
čísla a 2 čísla. To má logiku. Si myslím, že takýmto spôsobom to treba odporučiť.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pani poslankyňa, poprosím, ak je to procedurálny
návrh písomne návrhovej komisii.
p. Adamčíková: Áno, dám písomne. S tým, že len chcem dokončiť, keď sme o tom
rozprávali, tak bolo mi povedané a predpokladám, pán vedúci, že je to tak, že už ďalej tam sa
stavať nič nebude. Lebo je taký kopec, že tam už sa nedá napojiť žiaden blok. Čiže je to
konečné riešenie. Tak potom nevymýšľajme tam „Chočskú“ a neviem akú ulicu! Okrem toho,
že mám aj s tým problém, že „Chočská“, tak mi vysvetľovali kolegovia na rade, že kde je
Choč, reku, ja viem. Ale to je vedľajšie. Opakujem, znovu dávam procedurálny, teda
pozmeňujúci návrh na druhú alternatívu. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pani poslankyňa. Chcem len povedať to,
že my momentálne nerozhodujeme či bude Fatranská ulica. Tá už je, má súpisné čísla. Ale
spomenula si aj to, že Fatranská bude problém. Ten problém už je živý. Takže my ju vymazať
nevieme, lebo existuje. Ale, samozrejme, poprosím procedurálny návrh - návrh na uznesenie
písomnou formou. Nech sa páči, pán poslanec Varga, pardón, s faktickou pán poslanec Kočiš.
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p. Kočiš: Ďakujem. Ja chcem k svojmu predrečníkovi - aj ho podporiť, že má pravdu aj z hľadiska výroby tabúľ a umiestnenia orientačných čísiel a názvy ulice. Je fakt lepšie asi
ten druhý návrh. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči pán poslanec Varga po ňom pani poslankyňa
Budišová.
p. Varga: Ja len stručne, že vecne som sa tiež chcel vyjadriť, že sa mi pozdáva tiež
druhá alternatíva viac ako prvá. Stručne len toľko.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Nech sa páči, pani
poslankyňa Budišová.
p. Budišová: Ja len toľko, že sme to prerokovali na legislatívno-právnej komisii, boli
tam len neposlanci, nevzniesli žiadne pripomienky alebo námietky; takže som rešpektovala
ich názor a hlasovanie. Ale osobne tiež sa budem pripájať k tej 2. alternatíve a predpokladám,
že nebudeme o tri mesiace zase rušiť toto uznesenie, lebo to mi pripadá dosť zvláštne, že sa tu
dohodneme na niečom - odporúčame - a potom zase inak. Tak, aby sme sa nemuseli k tomu
ešte raz vrátiť.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pani poslankyňa. Tak, ak tomu dobre
rozumiem, to čo malo byť pokračovanie Fatranskej bude Súľovská, alebo tá druhá Strážovská.
A tá ďalšia ulica bude spolu s radovou výstavbou I, aby nám to bolo jasné v grafike. Čiže,
pani poslankyňa Adamčíková, tzn. Strážovská alternatíva druhá celá: Strážovská a Súľovská.
OK. Dobre. Už mi to je jasné! Ďakujem pekne. Dámy a páni, chce ešte niekto vystúpiť
v rozprave? Ak nie, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.
p. Varga: Ďakujem, prečítam najprv pozmeňujúci návrh pani poslankyni
Adamčíkovej. Navrhuje, aby sa návrh na uznesenie zmenil tak, že budeme hlasovať o návrhu
na uznesenie, ktorým Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ na základe § 14
ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, teraz, popravde
budeme 2x to isté čítať, alebo teraz len slovne uvediem, že ako sa mení to uznesenie? A po
tom druhom hlasovaní prečítame aj konečné? No, nie celkom, lebo tu v podstate sa navrhuje
zmena toho textu celého. Tak ja to prečítam. Budeme ešte raz hlasovať. Čiže tak, aby v písm.
b) odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach na schválenie - za text - za slovom
„schválenie“ nasleduje: názvov nových ulíc Mestskej časti Košice - Západ nasledovne:
vypúšťa sa prvá alternatíva, druhá alternatíva znie 4 novovzniknuté ulice pomenovať:
Strážovská a ostatné 3 ulice pomenovať jedným názvom Súľovská.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržal sa 1. Konštatujem, uznesenie bolo schválené. Nech
sa páči, pán poslanec.
p. Varga: Takže teraz prečítam návrh na uznesenie v znení pozmeňujúceho návrhu:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ na základe § 14 ods. 3 zákona
č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov po a) ruší uznesenie Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ číslo 138-13/09-2016. Po b) odporúča Mestskému
zastupiteľstvu v Košiciach schváliť názov nových ulíc v Mestskej časti Košice - Západ
nasledovne: 4 novovzniknuté ulice pomenovať: Strážovská a ostatné 3 ulice pomenovať
jedným názvom Súľovská.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči hlasujte.
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Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne
schválené.
Bod 18. Prevod nehnuteľného majetku – dokončených investícií z majetku Mestskej
časti Košice - Západ do majetku mesta Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k bodu číslo 18: Prevod
nehnuteľného majetku - dokončených investícií z majetku Mestskej časti Košice - Západ do
majetku mesta Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Týmto materiálom sa zaoberali
miestna rada, komisia kultúry a legislatívno-právna komisia, ktoré odporúčajú miestnemu
zastupiteľstvu predložený materiál schváliť. Dámy a páni, predmetom tohto majetko-právneho
prevodu je prevod ukončených investícii našou mestskou časťou a to parkoviska Rožňavská,
parkoviska Lesnícka do majetku mesta Košice, z dôvodu, aby následná starostlivosť
prevádzka, údržba, bola realizovaná mestom Košice. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto
materiálu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Kočiš: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ
na základe § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 401 z roku 1990 zbierky o meste Košice v znení
neskorších predpisov schvaľuje prevod nehnuteľného majetku dokončených investícií z
majetku Mestskej časti Košice - Západ do majetku mesta Košice v súlade s ustanovením § 9
ods. 2 a § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady číslo 138 z roku 1991 Zb. o
majetku obcí v jeho platnom znení z nižšie uvedených dôvodov hodných osobitného zreteľa:
Stavby boli zrealizované vo verejnom záujme, stavby budú slúžiť širokej verejnosti. Mesto
Košice v súlade s ustanovením § 54 Štatútu mesta Košice vykonáva ich správu a údržbu za
cenu 1 EURO s DPH. Jednotlivo: zoznam odovzdaných stavieb: 1. parkoviská - chodník
Rožňavská, 2. parkovisko Lesnícka. Identifikácia nadobúdateľa: mesto Košice, Trieda SNP
48/A, 040 11 Košice.
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni upozorňujem, že vzhľadom na prípad hodný
osobitného zreteľa je potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov. Hlasujte prosím.
Hlasujte: Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo schválené.
Bod 19. Zámena časti pozemkov v katastrálnom území Terasa medzi Mestskou časťou
Košice - Západ a spoločnosťou J.F. INVEST s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod číslo 19: Zámena časti
pozemkov v katastrálnom území Terasa a medzi Mestskou časťou Košice - Západ a
spoločnosťou J.F. Invest s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Týmto materiálom sa
zaoberali miestna rada, komisia kultúry a komisia legislatívno-právna, ktoré všetky zhodne
odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál schváliť. Dámy a páni, je to
lokalita, alebo je to ulica v lokalite Grot. Vzhľadom na to, že na zrealizovanej časti výstavby
pod komunikáciami sa nachádzajú pozemky vo vlastníctve talianskeho spoluinvestora a
naopak zelený pozemok vo vlastníctve našej mestskej časti. Ak budeme chcieť realizovať
ukončenie a kolaudáciu týchto komunikácií, potrebujeme deklarovať vzťah k pozemku na
základe toho, čo je pre obe strany výhodné, navrhujeme zámenu týchto pozemkov jedna k
jednej tak, aby to bolo realizované bez ekonomického vyrovnania. Nech sa páči, otváram
rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu poprosím návrhovú
komisiu.
22

p. Bucher: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a § 12
zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Košice-Západ, schvaľuje zámenu
pozemkov vo vlastníctve J.F. Invest s.r.o., Hlavná 24, 040 01 Košice, IČO: 36189294
novovzniknutej parcely registra C-KN parc. č. 4718/230, zastavané plochy o výmere 20 37 m²
katastrálne územie Terasa, vedenej na LV číslo 16117 a novovzniknutej parcely registra CKN parcelné číslo 4718/755, zastavené zastavané plochy o výmere 33 m², katastrálne územie
Terasa, vedenej na LV číslo 16117 za pozemok vo vlastníctve Mestskej časti Košice - Západ
Trieda SNP 39, 040 11 Košice, IČO 00690970 novo vzniknutú parcelu registra C-KN
parc. č. 4718/757 zastavané plochy o výmere 70 m² katastrálne územie Terasa vedenú na LV
číslo 12911 a to bez finančného vyrovnania z nasledovných dôvodov hodných osobitného
zreteľa: Zámenou pozemkov dôjde k sceleniu pozemkov pod pozemnými komunikáciami a
súvisiacimi chodníkmi so zachovaním parkovacích miest. Pozemok pod parkoviskom bude po
realizácii zámeny vo vlastníctve mestskej časti, pozemok, ktorý je predmetom zámeny bol
mestskej časti v roku 2001 darovaný investorom OS Grot 4 Košice v súvislosti s realizáciou
inžinierskych sieti podľa vtedy definovaných dispozičných požiadaviek. Touto zmenou budú
doriešené majetkové vzťahy podľa aktuálneho stavu aj vzhľadom na to, že v kolaudačnom
konaní musí Mestská časť Košice - Západ preukázať vzťah k pozemku.
p. Jakubov, starosta MČ: Opäť si dovolím podotknúť, že je potrebná trojpätinová
väčšina všetkých poslancov na platnosť uznesenia. Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo schválené.
Bod 20. Prerokovanie platu starostu Mestskej časti Košice – Západ
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k bodu číslo 20: Prerokovanie
platu starostu Mestskej časti Košice-Západ. Prosím pána zástupcu, aby uviedol materiál.
p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo. Ako dôvod predloženia, vieme,
že každý rok musíme schváliť plat, preto podľa § 14 ods. 3 písm. j) zákona číslo 401/1990
zbierky o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 zákona 253/1994 Zb. zákonov o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obce a primátor miest v znení neskorších
predpisov. Ako je citované v dôvodovej správe, prečítam asi celú, aby sme mali viac
informácií. Podľa § 3 a podľa právnych platných predpisov o právnom postavení a platových
pomeroch starostov a obcí a primátorov miest, patrí starostovi plat, ktorý je súčinom
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku
podľa § 4 ods. 1 citovaného zákona. Štatistický úrad Slovenskej republiky dňa 8. marca 2016
zverejnil výšku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v Národnom hospodárstve SR v roku
2015, ktorá dosiahla sumu 883. Platová skupina starostu mestskej časti Západ je podľa počtu
obyvateľov mestskej časti a násobku k nemu ustanovená od 20 000 do 50 000 obyvateľov,
rovná sa 2,89 násobok, čo činilo 883 EUR krát 2,89 to bolo 2.551,87. Miestne zastupiteľstvo
môže tento plat starostu rozhodnutím zvýšiť až o 70 %. Plat starostu mestskej časti bol
naposledy schválený na rokovaní miestneho zastupiteľstva 15. 12. vo výške 3.596, čo vtedy
predstavovalo zvýšenie o 45 %. Zákonom, ktorým sa mení a dopĺňa citovaný zákon bol § 4
vypustený ods. 4 a ods. 9, ktorý ukladali miestnemu zastupiteľstvu povinnosť raz ročne
prerokovať plat starostu a povinnosť uvádzať v zápisnici zo zasadnutia miestneho
zastupiteľstva plat starostu v presnej výške. V Mestskej časti Košice - Západ bol v roku 2016,
aj vďaka úsiliu a iniciatíve starostu, zrealizovaný projekt Humanizácia kontajnerovísk, na
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ktoré sme získali peniaze z Envirofondu. Vieme, už sme to rozoberali viackrát. Mestská časť
sa aktívne zapojila do projektu Európske mesto športu, kde sme tak isto získali veľké finančné
prostriedky, za umiestnenie medzi najaktívnejšími mestskými časťami. V mestskej časti sa
výrazne rozšírili kultúrne a športové podujatia. Personálne sme stabilizovali miestny úrad a
finalizovala sa dlhodobujúca stagnujúca výstavba inžinierskych sieti OS Grot. Mestská časť je
počtom obyvateľov a výkonom kompetencií najväčšou mestskou časťou v meste Košice a
zabezpečuje prenesené kompetencie z orgánov štátnej správy, z čoho vyplýva zvýšená
náročnosť výkonu funkcie starostu mestskej časti a jeho zodpovednosť. V zmysle vyššie
uvedeného, navrhujem určiť plat starostovi Mestskej časti Košice - Západ vo výške, ktorá je
súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na
základe Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1
citovaného zákona zvýšený o 55 % s účinnosťou od 1. 1. 2017. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nech
sa páči pán poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Možno len s týmto súhlasiť. Chcem sa opýtať, máme to zahrnuté v
návrhu rozpočtu na rok 2017?
p. Jakubov, starosta MČ: Máme to zahrnuté? Áno, máme to zahrnuté.
p. Rychnavský: Dobre, tak ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči, ďalší v rámci rozpravy. Ak nie, uzatváram
rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.
p. Varga: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ
podľa § 14 ods. 3 písm. j) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov a podľa § 3 ods. 1, § 4 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s
účinnosťou od 1. 1. 2017 po a) určuje plat starostovi Mestskej časti Košice - Západ Ing.
Jánovi Jakubovi vo výške, ktorá je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v
národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej
republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona
č. 253/1994 Zb. zákonov o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšený o 55 %. Po b) ruší uznesenie číslo 94 15/12 - 2015 prijaté na 8. zasunutím miestneho zastupiteľstva dňa 15.12.2015.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 13, zdržalo sa 0, proti bolo 0. Konštatujem, uznesenie bolo
jednomyseľne schválené.
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, dovoľte, aby som sa vám poďakoval za
dôveru a myslím, že veríte vy a ja, že ma to ešte viac bude motivovať, aby sme pokračovali v
našich rozvojových programov a zveľaďovaní našej mestskej časti. Veľmi pekne ďakujem.
Bod 21. Časový harmonogram zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady na rok
2017
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu rokovania. Bod číslo 21:
Časový harmonogram zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady na rok 2017. Týmto
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materiálom sa zaoberali miestna rada a komisia kultúry, ktoré zhodne odporúčajú miestnemu
zastupiteľstvu predložený materiál zobrať na vedomie. Dámy a páni, materiál ste mali
predložený v písomnej forme. Nech sa páči, otváram k nemu rozpravu. Nech sa páči, pán
poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Áno. V rámci toho bodu sa chcem len spýtať, či máme už
odsúhlasené poslanecké dni? Dátumy, termíny? Či to nepodlieha schvaľovaniu? OK. Dobre.
p. Jakubov, starosta MČ: Pán poslanec, uznesenie platí z minulosti. Dni sú
odsúhlasené, aj harmonogram. Jedine ak by sa menilo niečo. Ďakujem pekne. Niekto ďalší do
rozpravy? Ak nie, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.
p. Kočiš: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ
berie na vedomie časový harmonogram zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady na
rok 2017 v predloženom znení.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne
schválené.
Bod 22. Personálne otázky
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni pristúpime k bodu číslo 22: Personálne
otázky. Prosím pána zástupcu o uvedenie materiálu.
p. Sitkár. záastupca starostu MČ: Ďakujem pekne. V podstate personálne otázky
sme otvorili kvôli tomu, že pani Badlíková požiadala, alebo vlastne súhlasí s tým, že bude
ďalšou sobášiacou poslankyňou a musíme to schváliť. Takže si dovolím návrh na uznesenie.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti podľa platných právnych predpisov schvaľuje Mgr.
Máriu Badlíkovú poslankyňu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Západ za
sobášiacu poslankyňu. Ak môžem, opýtam sa, chce ešte niekto sobášiť? Teraz to vieme
navrhnúť. Kto nesobáši, samozrejme.
p. Jakubov, starosta MČ: Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Sú nejaké otázky
alebo pripomienky? Ak nie, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Kočiš: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ v
súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 36 z roku 2005 Zb. zákonov o rodine a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení schvaľuje Mgr. Máriu Badlíkovú, poslankyňu Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Košice - Západ, za sobášiacu poslankyňu.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržal sa 1. Konštatujem, uznesenie bolo schválené.
Bod 23. Interpelácie poslancov
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, ďalším bodom číslo 23 sú interpelácie
poslancov, po ňom dopyty poslancov. Vzhľadom na to, že tu máme veliteľa Stanice KošiceZápad, mestskej polície. Ja schválne som vás teraz držal, pretože chcel by som aby, ak je
všeobecný súhlas, pred týmto bodom podal ústnu informáciu o činnosti miestnej polície. A
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samozrejme je možné, že aj to čo si chystáte do interpelácie do dopytov by sme mohli v rámci
rozpravy okamžite s pánom veliteľom prerokovať. Je všeobecný súhlas? Ďakujem pekne. Pán
veliteľ, poprosím o vašu ústnu informáciu.
p. Šolc, veliteľ MP: Vážený pán starosta, vážené miestne zastupiteľstvo, mestská
polícia Stanica Západ od poslednej správy, ktorú som predkladal na septembrovom miestnom
zastupiteľstve, personálne posilnila o štyroch policajtov. Vyzerá to pekne, ale počas celého
roku, od začiatku roka, odišlo presne toľko policajtov. Takže sme posilnili o štyroch v období
od septembra a v auguste sme doplnili stav tiež o jedného policajta. Tak celkovo máme plný
stav 23 policajtov aj s veliteľom stanice. S tým rozdielom, že musím povedať, že máme
prakticky 5 nových policajtov, v tomto roku, štyroch policajtov nových z minulého roka a
naša mladá stanica - okrem veliteľa - tak momentálne pracuje v režime skoro školiaceho
strediska, pretože zo 16 policajtov, ktorí pracujú ako priamy výkon služby, tak 9 policajtov
považujem za nových policajtov. A tí ostatní sú prakticky policajti do piatich rokov. Tzn. že
fakt môžem povedať, že sme asi najmladšou stanicou na meste Košice. Nemení to na fakte, že
máme tak, ako tu veľa krát odznelo, mestskú časť, ktorá zahŕňa všetky oblasti verejného
poriadku. Potýkame sa so všetkými problémami, ktoré existujú na území mesta Košice okrem možno výnimočného stavu, aký je na Luníku IX. Ale keďže všetci poznáte situáciu,
migračné trasy tzv. takže možnože ešte v tejto oblasti máme ťažšiu úlohu. Ak zhodnotím
výsledky, možno taký zaujímavý fakt je - veľakrát mám dopyty na situáciu v parkovaní
ohľadom tzv. vrakov. Musím konštatovať, že v tomto roku, možnože aj prijatím nového
zákona o odpadoch, ktorý vstúpil do platnosti od 1. 1. 2016, ale myslím si, že je to aj väčšou
iniciatívou mestskej polície v spolupráci s magistrátom dochádza k riešeniu tých dlhodobo
odstavených vozidiel; ale aj niektoré legislatívne kroky, ktoré štát podnikol pri sankciách u
vozidiel, ktoré nespĺňajú podmienky prevádzky na pozemných komunikáciách, tak k 15-temu
novembru v mestskej časti evidujeme 29 takých vozidiel, z ktorých v 6 prípadoch boli splnené
všetky náležitosti na možný odťah. Ale vzhľadom na možnosti, ktoré sú v meste, tzv. záchytné
parkovisko je plné a prakticky sa očakávajú rozhodnutia Okresného úradu životného
prostredia, kedy - ak vydajú rozhodnutie o odpadoch, kedy dôjde k zošrotovaniu vozidiel, tak
v spolupráci s mestskou časťou som v priamom kontakte s pánom zástupcom starostu; máme
prísľub, že v 1. rade pôjde o tieto vozidlá, ktoré sú. Len na margo toho, môžem povedať, že na
začiatku roka sme mali okolo 45 až 50 vozidiel sa nám hýbal tento stav. Takže, je to síce
možno nie uspokojivý stav, ale vzhľadom na počet vozidiel, koľko má mestská časť celkovo,
tak je to iba zlomok toho. Myslím si, že momentálne nie je ešte čas na nejakú hlbšiu analýzu,
tú predložím na najbližšom zastupiteľstve, kedy budeme mať aj nejaké tie súhrnné výsledky
za polrok. Preto v tomto okamihu skôr očakávam vaše nejaké dopyty, prípadne pripomienky.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, pán veliteľ. Nech sa páči, dámy a páni,
otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec Sitkár.
p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Ak môžem začať, v 1. rade chcem poďakovať za
spoluprácu, ktorú máme s pánom Šolcom. Myslím si, že sa stretávame dosť často, alebo si
voláme, neviem, či už nie každý deň. Riešime tak ako autovraky, riešime migráciu, riešime
posilnenie niektorých obvodov, vieme z akých dôvodov. Naozaj chcem sa poďakovať.
Pribudla nám momentálne 1 kamera. Hlavne čo ma teší, je naozaj pešia hliadka. Jednoducho,
toto zaberá na ulici, keď vidia ľudia naozaj mestských policajtov pešo. Myslím si, že toto
urobilo veľmi veľký krok, čo sa týka nášho obvodu. Takže za toto chcem ešte raz poďakovať,
pán Šolc. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec Rychnavský.
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p. Rychnavský: Ďakujem za slovo. Ja len by som chcel sa opýtať pána veliteľa, ako
vníma parkovanie a pravidelné parkovanie áut na chodníkoch, predovšetkým tuná v oblasti
medzi Laboreckou a benzín pumpou. Je to veľmi veľa áut, ktoré stoja na chodníku. Včera som
bol svedkom temer veľkej kolízie zberného vozidla Kositu. Nevedel sa preštrikovať pomedzi
tie autá k zberným nádobám. Je to tam dosť nahusto. Vôbec nemajú svedomie tí vodiči a
hlavne sú takí nedisciplinovaní, že nemyslia aj na túto záležitosť. Potom je to tiež aj na Luníku
II, hore nad medzi Ipeľskou a trhom. Tiež sa tam na tom chodníku parkuje vo veľkom. Buď to
treba nejako už zlegalizovať, to parkovanie, je to je to neúnosné. No a zároveň tiež
podotýkam, máte asi starostí so zbernými nádobami a poriadok tam udržiavať, alebo zisťovať,
kto robí neporiadok. No, tá disciplína. Myslím si, že to súvisí s uzamykateľnými
kontajneroviskami, trošku akosi zaostáva, časovo majú veľký sklz, by som povedal,
s uzatváraním. Vidím, že toto sa celkom nezvládlo. Ale to je vlastne na miestny úrad trošku,
taká malá výčitka. To je všetko.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, pán poslanec. Nech sa páči, pani
poslankyňa Budišová, po nej pán poslanec Kočiš.
p. Budišová: Ďakujem. Ja teda reflektujem na to, že taký počet sa stará o našu
bezpečnosť. Ja osobne som vás nikdy nevidela v teréne. A preto by som sa chcela opýtať:
skúste mi vysvetliť, ktoré časti vlastne zabezpečujete ako ochranu? Či je to Košice – Západ,
alebo je to Košice II.? Lebo toto mi nie je celkom jasné.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Pán poslanec Kočiš a
potom bude pán veliteľ odpovedať.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja som sa chcel rovnako toto spýtať, čo sa pýtal pán
poslanec Rychnavský. Totižto, bol som dotazovaný občanmi, ako chceme riešiť tento problém
- parkovania na chodníkoch, hlavne súbežne s cyklistickým chodníkom, súbežne so živým
plotom. Nemôžeme byť benevolentní. Nemôžeme si na to zvyknúť. Musíme minimálne
upozorňovať, že nie je to v poriadku. A chcel som sa ďalšie spýtať. Personálne obsadenie
mestskej polície, či zostáva tento stav? Či sa plánuje nejaké navýšenie? A tiež či sa plánuje
obnova cyklistických hliadok alebo kolobežkových hliadok? Alebo nejak inak zmobilizovať a
zvýšiť počet kontrolovaných miest. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Poprosím teraz pána veliteľa o reakcie.
p. Šolc, veliteľ stanice MP: Pán poslanec Rychnavský sa pýtal na tu bezohľadnosť
vodičov. No, s tou sa stretávame prakticky na každom kroku. Možnože aj tým
nejednoznačným výkladom zákona. Tým chcem vysvetliť aj tú jazdu po chodníku. Pretože v
jednej časti zákona sa hovorí, že chodník smie používať iba chodec, ale iný výklad hovorí o
tom, že na chodníku môžete zastaviť a stáť, ak zostane 1 a pol metra široký pruh pre peších.
Ďalšou vecou je, že ak idem na takéto miesto – vzdialené - práveže toto nie je určené aj 100 m
po chodníku. A tu nastáva vážny problém, teda tento výklad je z prezídia Policajného zboru a
podľa mňa neposkytuje žiadnu prevenciu. Pretože ťažko potom dosiahnuť to, že chodník sa
kdesi zúži, alebo dôjde k stretu s chodcom, ako sa by mal vodič respektíve chodec zachovať.
Viem si predstaviť situáciu, kedy by chodec sa rozhodol ostať stáť na chodníku. Proste nič mu
nezakazuje odísť. A ten vodič by nemal možnosť odísť, pretože nesmie ohroziť ani obmedziť
toho chodca. Ale práveže tu dochádza k tej k tomu rozporu. A my dennodenne sme atakovaní,
ale v menšej miere, musím povedať, že chodcami, ktorí si sťažuje na to, že sú obmedzovaní
vozidlami. Konkrétne ide o ten prípad Trieda SNP 2 až neviem 10 a jazda až po Kysuckú,
kedy mám aj e-mailové sťažnosti, prípadne tlmočené alebo pretlmočené tie sťažnosti o
ktorých sme už niekoľkokrát na dispečingu dopravnej dopravného značenia s vašim kolegom,
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vedúcim oddelenia, prípadne s pánom zástupcom starostu navrhovali určité riešenia.
Najradikálnejším riešením, ktoré som navrhoval ja, aby sa primaľoval 1 pruh pre cyklistický
chodník; keďže aj tento je podľa mňa na veľmi širokom chodníku, kedy dostatočný pruh
zostane pre chodcov, ale nedostatočný pre to, aby ostali stáť tam vozidlá. Ten pruh nemá ani
2 m pre cyklistov, keď si predstavíte stred dvoch cyklistov, ktorí bežne idú, pritom nemôžu
strihať plot každý týždeň, ale strihajú raz za pár mesiacov, čiže čiastočne zasahuje do
cyklistického to by vyriešilo. Neriešilo by to situáciu ale s parkovaním. Tzn. že to by išlo
pochopiteľne na vrub tých niekoľkých miest. Môj názor je ale taký, že na chodníku treba
chrániť chodcov. A pre vozidlá treba hľadať iné možnosti riešenia. Toto je k tomu výkladu, že
to státie je legálne. Ten presun, ak nikoho neohrozí, neobmedzí, nezasahuje do cyklistického
chodníka, teda cestičky, presný výraz. Tak isto je všetko v poriadku. Aj keď si myslím, že tie
presuny po chodníkoch, určite to nie je komunikácia. Ničí sa tým chodník a podobne. K tej
otázke - sme jediná stanica mestskej polície, do ktorej pôsobnosti patrí iba jedná mestská časť.
Takže, keďže sme Mestská polícia Stanica Západ, my pôsobíme len v mestskej časti Západ.
Prakticky, ešte stanica Luník IX má podobnú situáciu. Všetky ostatné stanice, do ich obvodu
patria patrí niekoľko mestských častí. Teraz poviem za seba, keďže som už v mestskej polícii
dlho a mal som na starosti aj 6 mestských častí, takže som obchádzal 6 miestnych
zastupiteľstiev. Či je ten počet dostatočný? Rovnaký počet približne policajtov má aj mestská
časť alebo teda stanica Juh, ktorá má navyše aj mestskú časť Barca a mestskú časť
Šebastovce.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Nech sa páči v rámci rozpravy pán poslanec
Sitkár. S faktickou pán Kočiš na pána veliteľa. Nech sa páči.
p. Kočiš: Preto som faktickú, lebo nebola zodpovedaná moja otázka. Či zostáva počet
mestských policajtov zachovaný, alebo sa plánuje navýšenie a či sa plánuje niečo s
cyklohliadkami alebo obdobnou forma?
p. Šolc, veliteľ stanice MP: Na doplnenie: naše stavy personálne, sú tzv. tabuľkové
stavy, tzn. že podliehajú schvaľovaniu. Momentálny stav je 23 policajtov. Takže momentálne
nie je možné plánovať, ale mohlo by dôjsť teoreticky k prehodnoteniu tohto počtu. A o tej
mobilite, myslím si, že na sklonku leta ste mohli vidieť kolobežky, keďže sme dostali 2
elektrické kolobežky. No a musím povedať, že na prvý pohľad to vyzeralo tak, že to nebude
veľmi vhodné. Musím povedať, že po praktických skúsenostiach policajti radšej využívajú
tento druh, ako bicykle. Ale na druhej strane, je to veľmi mobilné zariadenie, veľmi moderné.
Len tak, pre ilustráciu, má to imobilizér aj s alarmom proti krádeži, respektíve zneužitiu.
Nehovorím, že sa nedá ukradnúť, ale proste má to takéto vymoženosti. Má to rýchlosť asi do
30 km/h. Vyhovuje nám aj to v tom smere, že ak ide cyklohliadka vonku je potrebné, aby sa
prezliekli, aby použili iný odev, potom následne späť, kdežto na tomto zariadení, chvíľu môže
ísť pešo, chvíľu môžete byť na kolobežke. Ten prechod je úplne plynulý, bezproblémový, v
tomto smere.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Ja snáď na doplnenie, práve, pretože tieto
kolobežky sme videli onoho času v meste, tak sme tu viacerí zaboxovali, aby ich dostala aj
mestská časť Západ, ktorá je počtom obyvateľom najväčšia. Podarilo sa nám to vyboxovať. A
presne tieto skúsenosti máme, že ďaleko jednoduchšie je z pešieho pochodu prejsť na
kolebožku ako späť na bicykel, kde musí byť inak chránený. A zatiaľ sa to osvedčilo. A pán
poslanec, to aj teba požiadam o súčinnosť, sme tu momentálne štyria poslanci mesta, ak sa
nemýlim – že, Miloš - takže treba boxovať o to, aby sme dostali, samozrejmé a nielen my, aj
iné mestské časti takéto vybavenie. Pretože tie kolobežky, myslím si, pán veliteľ, sa veľmi
osvedčili. A už je na nás, ako budeme boxovať, čo sa týka personálneho rozšírenia. To vieš,
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táto otázka možno ani nepatrí sem. Ale včera sme boli na druhej strane; tam musíme bojovať,
tam sa rozhoduje o zvýšení počtu mestských policajtov. Dobre? To len tak, na odľahčenie.
Nech sa páči, pán zástupca.
p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Na odľahčenie, poviem že aj pán Halenár asi preto
chce kolobežku. Ja sa vrátim k tomu, čo hovoril pán Šolc. Naozaj, chodíme na Luník I a Luník
II veľmi často práve kvôli týmto autám. Tak ako aj s pánom Čopom, alebo s pánom
Kovácsom z rozvoja. Špekulujeme, aký spôsob vymyslieť na to, aby sme obmedzili tento
prístup. Už ten prístup cez prechod zamedzili takými tyčkami. Tak isto by sme chceli
umiestniť pri Kysuckej, pri trhu a hore na Ipeľskej, aby to auto z vrchu a od Kysuckej sa
nevedeli dostať na ten chodník. Urobili sme prvý krok ten, že sme odobrali kvetináče od Átria
a v strede toho chodníka sme už zamedzili piatimi kvetináčmi vstup vozidlám. To isté chceme
ešte urobiť od tej autobusovej zastávky. Momentálne Správa mestskej zelene síce má tie naše
kvetináče, má poruchu na aute s hydraulickou rukou, takže nám vraj ich nevedeli uložiť. Ale
určite sa budeme snažiť o to, aby nám ich dali, čím skôr. A naozaj, to riešenie sme hľadali tak
s pánom Čopom aj Šolcom, domaľovať ten jeden pruh. tým pádom im nevýjde 1 a pol metra,
boli by obmedzené autá a čo je hlavné, môže ich riešiť potom mestská polícia. Takže to je
všetko z mojej strany. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Dámy a páni, v rámci rozpravy na pána
veliteľa ešte má niekto nejakú otázku? To je skôr na nás na poslancoch, aby sme viac menej
touto právnou poverili možno našich zástupcov v Národnej rade, pretože tam sa dejú zmeny
zákonov. Áno, súhlasím s tebou, asi je trošku aj na nás, aby sme aby sme búchali týmto
smerom. Lebo príslušníci či už mestskej alebo štátnej polície v svojom výkone sú výkonné
orgány a nie orgány dávajúce úlohy svojim nadriadeným. Osobitný scenár, ozbrojené zložky.
Ale samozrejme, ak nie sú ďalšie otázky, ďakujem veľmi pekne za vystúpenie pánovi
veliteľovi. A ja si myslím že ešte v Rôznom aj tomu ja by som ešte niečo povedal. Pristúpili
by sme potom podľa programu k ďalšiemu bodu. Sú to interpelácie poslancov.
Ako vždy, poviem, vážený zastupiteľský zbor, že 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
rokovania miestneho zastupiteľstva. Poslanec môže okrem toho predniesť interpelácie aj ústne
v rámci bodu rokovania. Nech sa páči, dámy a páni vaše interpelácie. Nech sa páči, pani
poslankyňa Zemková.
p. Zemková: Ďakujem pekne. Ja som už časť interpelácie využila cez mestského
poslanca Miloša Ihnáta, ale niečo predsa mám. 1. interpelácia: Keďže som bola požiadaná
obyvateľmi Humenskej, požiadam v čo možno najskoršej dobe o úpravu priestranstva v
úrovni Humenská - SNP 94. To je odstránenie starých prvkov detského ihriska a prípadne
zváženie umiestnenia nejakého jedného prvku, alebo nejakú alternatívu, ktorá by spĺňala,
samozrejme, technické normy a úpravu toho parčíku. A to isté by som požiadala o úpravu
námestíčka na Moldavskej. Viem, že som to už viackrát, ale naozaj je to v hroznom stave.
Kedy sa dalo trošku potlačiť to. Plánuje mestská časť vybudovať nové parkovacie miesta v
úrovni Obchodnej ulice, lebo je tam kritická situácia. Ako bude riešená otázka parkovania v
tejto lokalite? Je plánovaná v roku 2017 oprava chodníka na SNP Triede od úrovne zhruba
Spoločenský pavilón po Moldavskú cestu? Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pani poslankyňa. Nech sa páči pán
poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Ďakujem. Zo svojej interpelácie poviem len jeden bod z troch.
29

Žiadam zrušiť výnimku pre vjazd motorových vozidiel po chodníku pre peších ku
Medicínskemu centru Brigádnická 2, pretože je to chodník, ktorý nemá podklad pre záťaž aj s
nákladnými autami, čo chodia tam, nielen autá, ktoré majú aj povolenie medicínske, aspoň v
tej časti príjazdu ku Medicínskemu centru. Tam v úvode je trošku širší a potom sa to veľmi
zužuje. K Medicínskemu centru ide regulárna cesta po ceste Obrody, takže z toho dôvodu
žiadam úplne zamedziť vjazd motorových vozidiel po tomto chodníku. A je to aj park navyše.
Ďakujem. Ostatné dám písomne a odovzdám.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Nech sa páči, pani
poslankyňa Adamčíková.
p. Adamčíková: Ďakujem pekne pán starosta. Ja by som chcela upriamiť pozornosť
na parčík za farou a za kostolom, kde je aj výbeh pre psov. Choďte aj teraz, už je pol šiestej,
choďte tade pešo sa prejsť. Tam je tma ako v rohu. Tam nie je ani 1 lampa, tam sa nedá
chodiť. Keď idú občania z Lidla, ja som niekoľkokrát išla...
p. Jakubov, starosta MČ: Pani poslankyňa, myslíš ten chodník, ktorý ide pozdĺž
parčíka smerom hore?
p. Adamčíková: Áno, tam nie je ani od Toryskej ku Slobody.
p. Jakubov, starosta MČ: Dobre, že to spomínaš. Pôjdeme sa pozrieť.
p. Adamčíková: Tam je skutočne tma ako v rohu. Blok Ružínska, to je zozadu a
potom Toryská a ku Slobody. To máš L-ko a plus k tomu nadväzuje na tú tmu ten parčík,
prechod pre chodcov smer Lidl a Uherová ulica. Ja som to už pánovi zástupcovi spomínala.
Choďte tade, postavte sa tam aj 3 minúty stojíte a stojíte a pre chodcov zelená. Hmm. Autá
chodia. Aj ja som to využila a ohrozovala svoj vlastný život. Lebo kukneš hore-dole, nič
nejde, tak ťa to prestane baviť a ideš. A si myslím, že asi by bolo treba znížiť tie intervaly,
pretože hore, čo je na Popradskej ten prechod pre chodcov, tak tam sú kratšie tie intervaly, že
autá stoja a chodci môžu prejsť. Ďakujem pekne.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pani poslankyňa. Nech sa páči v rámci
bodu Interpelácie ešte niekto chce vystúpiť, ak nie uzatváram bod Interpelácie.

24. Dopyty poslancov
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k bodu 24: Dopyty poslancov. Dámy a páni v
zmysle rokovacieho poriadku, poslanci majú právo požadovať vysvetlenia vo veciach
týkajúcich sa činnosti starostu, zástupcu starostu, členov miestnej rady, predsedov komisií,
prednostu a miestneho kontrolóra. Nech sa páči, prosím vaše dopyty. A môžu byť aj na členov
miestnej rady. V rámci Dopytov nikto sa nehlási. Ak nie, ďakujem pekne, uzatváram bod
Dopyty poslancov.
25. Rôzne
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k bodu číslo 25: Rôzne. Nech sa páči, prosím o
vaše príspevky do bodu Rôzne. Kým sa rozmyslíte, ja by som začal. Ja by som prosil, dámy a
páni takto. Bavili sme sa tu teraz o chodníkoch, bezpečnosti na chodníkoch o prejazdnosti,
priechodnosti chodníkov. Vzhľadom na to, že značenie cyklochodníkov je u nás staré,
nerealizovali sme tohto roku nič, pretože pripravujeme si nejaký nový názor na to, ako to
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zrealizovať, aby sme obmedzili pohyb vozidiel po niektorých chodníkoch. Určite sa nám to
nepodarí po všetkých, ale chceli by sme to navrhnúť, takto, aby tak ako pán zástupca
spomínal, minimálne sme mali nejakú možnosť, zamedziť vjazdu vozidiel na niektoré
chodníky. Takže toto značenie cyklotrás, to bude veľmi dôležité. Máme veľmi veľa
vyasfaltovaných plôch, ktoré sú relatívne v dobrom stave a dobre spevnené. A sú tu také
mŕtve obrovskej plochy, napríklad Luník VII., možno napr. 40 x 50 m, atď. Čiže uvažujeme aj
tam postupne rokovať s oddelením dopravy na meste a so špeciálnym stavebným úradom, za
akých podmienok by sme vedeli z týchto obrovských plôch, ktoré sú nevyužívané, urobiť
parkovacie plochy, teda bez záberu zelene. Ja si myslím, že je to dosť dôležité, pretože
veľakrát realizujeme nové parkoviská v zeleni, prečo nevyužiť tieto aj za cenu toho, ak by ich
bolo potrebné opraviť. Nové parkoviská tiež niečo stoja. Rozmýšľal som a bol by som rád,
keby aj vy ste mi povedali svoj názor. Bavili sme sa dnes v priebehu rokovania, že máme
niekoľko našich priestorov, možno starších zón starých rodinných domov a pozemkov. Sme
veľká mestská časť, máme takmer 40 tisíc obyvateľov, máme veľmi veľa dôchodcov a či
chceme, alebo nechceme, máme tu aj bezdomovcov. Či minimálne nejakou formou
nepristúpia k nejakému podávaniu jedla alebo niečoho takéto, a nejako sa snažiť ich podchytiť
a eliminovať to, čo robia v rámci celého sídliska. Že spia pod balkónmi, v parkoch, v podstate
to svojim spôsobom mnohí občania aj kritizujú, aj odmietajú. Ale kým s tým nezačneme niečo
robiť, lebo zákon im nezakazuje takúto činnosť. My sme s pánom veliteľom už niekoľkokrát
na túto tému komunikovali. Mestská polícia ich vytláča, ale mnohí títo ľudia nakoniec vedia,
čo im umožňuje zákon. A či chceme alebo nechceme oni veľakrát nerobia neplechu, len sa
vracajú na tie isté miesta. Dokonca, veriteľ by mohol už po menách povedať, ktorý, kde má
svoj priestor, keď to môžem takto povedať. Takže, možno sa zamyslieť nad tým, čo by sme
vedeli v rámci našej mestskej časti vytvoriť. Viem, že nebudú to niektorí obyvatelia vítať, ak
tu vznikne na tom ktorom Luníku, alebo v tej ktorej lokalite a možno vybrať také lokality,
ktoré sú trošku ďalej od obytných centier. Ďalšia taká aktivita, ktorú sme dnes spomínali, aj
vďaka zamestnancom úradu, uvažujeme zrealizovať tu komunitnú záhradu. Rokujeme s
Okresným úradom v rámci priestoru ich psychosociálneho centra. Ak sa to ujme, radi by sme
to robiť aj ďalej. Ja som bol prekvapený, keď sme tam prišli prvýkrát, na základe výzvy,
koľko občanov tam prišlo, aj starších, aj mladších, aj matky s deťmi, aj mladí ľudia, aj
dôchodcovia. Takže, akonáhle vieme opäť takto výjsť v ústrety a nejakou maličkosťou
prispieť k tomu, aby sme vyšli v ústrety našim občanom, prečo nie? Postupne dávame do
poriadku parky. Veľký problém bude, to neviem ako si poradiť a veľmi rád budem vítať každú
iniciatívu, čo robiť s tými veľkými fontánami, ktoré máme. Pretože sú to obrovské plochy a
žiadajú veľké investície, ak by sme ich chceli udržiavať? A čo robiť s umeleckými dielami,
ktorých je veľmi veľa na Terase. A de facto sú v tak zlom stave až je to nedôstojné, nielen
tých umeleckých diel, ale aj celkove toho priestoru, v ktorom sú umiestnené. Možno tých
myšlienok by bolo veľa, bol by som veľmi rád, keby ste prišli s takýmito nápadmi. Možno s
desiatich sa nám jeden dva podarí zrealizovať. Nakoniec, pomôže to trošku možno aj vašej
prezentácii, ako poslancov a v každom prípade vieme vytvoriť niečo pre našich občanom.
Takže, ja v rámci Rôzneho toľko. Nech sa páči, pán poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Ďakujem, že takéto podnety vzišli aj z úradu, lebo je tu potreba robiť
niečo pre bezdomovcov. Aj mesto Bratislava v poslednom čase robilo to, že sčítalo, koľko
tých bezdomovcov je. A potom určite nejaký program urobiť tak, aby sa aspoň tie
najzákladnejšie potreby týchto bezdomovcov mohli vykryť nejakou činnosťou. Nejako ich
zapojiť do toho života tuná, aby neboli len ako paraziti, doslova. A vlastne znepríjemňovať
život a znečisťovali prostredie. Takže prídem určite aj s ďalšími kolegami by sme to mohli
prediskutovať. A o technickej spôsobilosti niektorých umeleckých diel, ktoré sú všeobecne
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vystavané v parkoch a postavené v 70. rokoch, alebo 80. Niektoré už aj ohrozujú bezpečnosť.
Tam by bola potrebná nejaká aktivita, obdoba „Akcii Z“, aby sme ako poslanci niektorú
sobotu v letných mesiacoch ich skrášlili. Ja mám však ešte jednu vec a myslím si, že netreba
zabúdať na to, že žijeme v priestore a v čase. Momentálne sme v adventnom čase. Čiže, nie
vo vianočnom, ale v adventnom, čiže v prípravnom. Ja by som ešte ten zvyšný čas, ktorý
máme, a ktorý nás očakáva pred Vianocami, poprial každému aby sme ho prežili v takom
kľudnejšom čase a s pokojom v srdci, a aby sme sa potom vedeli pripraviť aj na tie najkrajšie
sviatky. A k tým sviatkom vám želám, keďže sa stretávame už poslednýkrát v tomto roku,
všetko dobré, veľa, veľa radosti, spokojnosti a aby sme sviatky prežili s pokojom v srdci. To
všetko prajem každému z nás. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec, za vystúpenie aj za
milé prianie. Samozrejme, aj my tebe želáme príjemný pokojný advent. A ja si ešte dovolím,
takto ako tu sedíme, keď skončíme, chcem vás pozvať na chvíľočku, panie poslankyne, páni
poslanci, ku mne ešte dole do kancelárie. Nech sa páči, pán poslanec Kočiš.
p Kočiš: Ďakujem za slovo. Po takýchto slovách v Rôznom už by sa nepatrilo nejako
veľmi rozpitvávať a opäť ísť do problematiky, lebo sme v tom prípravnom adventnom čase. V
mene finančnej komisie popriať tejto mestskej časti nech sa jej darí, nech má peniaze, nech sa
jej darí získavať peniažky na presne tie programy a ciele, ktoré sme si každý, verím, dali, aby
sme plnili predstavy občanov na kvalitné a dobré bývanie v tejto mestskej časti. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne pán poslanec. Chce ešte niekto v
rámci bodu Rôzne vystúpiť? Ak nie, uzatváram bod Rôzne.
26. Záver
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, dostali sme sa nakoniec nášho rokovania.
Ďakujem vám veľmi pekne za konštruktívny prístup, za podnetné návrhy. Ešte raz ďakujem
veľmi pekne aj za ocenenie mojej práce. A keďže sa vidíme poslednýkrát v tomto roku, tak
všetko dobre vám želám, a ak môžem poprosiť, ako som povedal, ak sa môžeme presunúť ku
mne, do kancelárie. Končím oficiálne rokovanie dnešného zastupiteľstva.
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Mgr. Štefan Rychnavský
Ing. Andrej Sitkár
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