Zápisnica
z XV. zasadnutia MZ MČ Košice - Západ, konaného dňa 14.03. 2017 v zasadacej miestnosti
miestneho zastupiteľstva na 2. poschodí MÚ MČ Košice - Západ Trieda SNP č.39, Košice, so
začiatkom o 15.00 hod

Bod 1. Otvorenie
p. Jakubov, starosta MČ: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prosím, aby ste sa
prezentovali. Dámy a páni, dovoľte mi, aby som otvoril 15. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice - Západ. Na dnešnom rokovaní je v súčasnosti prítomných 10 poslancov. Ospravedlnil sa písomne pán
poslanec Zsolt Varga. Konštatujem, že rokovanie zastupiteľstva je uznášania schopné. Dámy a páni, dovoľte
mi, aby som medzi nami privítal pána inžiniera Šolca, veliteľa stanice Košice - Západ Mestskej polície
Košice.
Bod 2. Schválenie programu rokovania
p. Jakubov, starosta MČ: Schválenie programu rokovania. Program rokovania ste dostali písomne v
pozvánke na dnešné zasadnutie. Chcem sa opýtať, či sú nejaké doplňujúce návrhy a body k programu
dnešného rokovania? Nech sa páči, pani poslankyňa Adamčíková.
p. Adamčíková: Ďakujem pán starosta. Ja sa chcem len opýtať, s ohľadom na to, čo sme sa my dvaja
rozprávali, na bod Rôzne. Podľa rokovacieho poriadku aj do bodu Rôzne, keď chceme niečo prerokovávať,
mali by sme si to dopredu schváliť.
p. Jakubov, starosta MČ: Áno pani poslankyňa, nezabudol som na to. Čakal som na vaše návrhy a
samozrejme ja svoje prednesiem. Čiže, ak nie sú žiadne návrhy, dovoľte, aby som doplnil bod rokovania číslo
23. Čiže za bodom rokovania číslo 22: Návrhy ocenení Mestskej časti Košice - Západ v roku 2017 dovolím si
doplniť bod: Ústna informácia o prebiehajúcom súdnom spore medzi bývalým prednostom úradu a mestskou
časťou Košice - Západ. Ak nie sú iné doplňujúce návrhy, prosím, budeme hlasovať o tomto mojom
doplňujúcom návrhu. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie: Za 10, proti 0, zdržalo sa 0.
p. Jakubov, starosta MČ: Keďže neboli iné doplňujúce návrhy, budeme teraz hlasovať o programe
dnešného rokovania ako celku. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie: Ďakujem pekne. Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem: program dnešného rokovania
bol jednomyseľne schválený.
p. Jakubov, starosta MČ: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vám oznámiť,
že v januári sme dostali žiadosť, v ktorej obyvateľ mestskej časti vyjadril záujem vykonávať funkciu
prísediaceho na súde. Materiál sme predložili na rokovanie miestnej rady, ktorá sa konala 21. februára 2017. V
zmysle zákona sme požiadali predsedu Okresného súdu Košice II o vyjadrenie k tomuto návrhu. Dňa 23.
februára sme dostali odpoveď. Citujem: „Dovoľujem si poukázať na fakt, že v tomto roku sa bude končiť
funkčné obdobie zvolených prísediacich na základe čoho bude nutné do konca roku 2017, respektíve
začiatkom roka 2018 vykonať nové voľby prísediacich. Z uvedeného dôvodu odporúčam tohto kandidáta
zahrnúť do vášho zoznamu kandidátov na výkon funkcie prísediaceho na budúce volebné obdobie.“ - koniec
citátu. Z tohto dôvodu voľba prísediaceho nie je zaradená na dnešné rokovanie miestneho zastupiteľstva.
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Bod 3. Schválenie návrhovej komisie
p. Jakubov, starosta MČ: Ďalším bodom nášho rokovania je schválenie návrhovej komisie. Prosím o
návrhy na členov návrhovej komisie. Nech sa páči, pani poslankyňa Adamčíková.
p. Adamčíková: Ďakujem pekne pán starosta. Za členov návrhovej komisie navrhujem kolegov
poslancov: pána Buchera, pána Kočiša a pána Libu.
p. Jakubov, starosta MČ: Ak nie sú ďalšie návrhy, dámy a páni, dávam hlasovať, kto je za takéto
zloženie návrhovej komisie?
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržalo sa 0.
p. Jakubov, starosta MČ: Konštatujem, návrhová komisia bude pracovať v zložení páni poslanci
Bucher, Kočiš, Liba. Prosím pánov poslancov, aby zaujali vyhradené miesta pre návrhovú komisiu. Do vašej
pozornosti ďalej dávam ustanovenie rokovacieho poriadku, ktoré hovorí o tom, že návrhy na uznesenie sú
predkladané návrhovej komisii písomne a musia byť formulované výstižne a jasne, aby nepripúšťali rôzny
výklad. Prosím preto vás, pánie poslankyne a páni poslanci, aby v prípade pozmeňujúcich návrhov boli tieto v
písomnej forme predložené návrhovej komisii.
Bod 4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
p. Jakubov, starosta MČ: Ďalším bodom bod číslo 4 je: Určenie overovateľov zápisnice a
zapisovateľky. Za overovateľov zápisnice a uznesení určujem pani poslankyňu Zemkovú a pána poslanca
Velesa. Obaja sú prítomní. Za zapisovateľku určujem pani Kovalčinovú.
Bod 5. Správa o činnosti Mestskej polície Košice Stanica - Západ na území mestskej časti za obdobie od
01.07.2016 do 31.12.2016
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu rokovania. Bod číslo 5: Správa o činnosti
Mestskej polície Košice Stanica - Západ na území mestskej časti za obdobie od 1. júla 2016 do 31. decembra
2016. Prosím pána veliteľa pána Ing. Šolca o uvedenie materiálu.
p. Šolc, veliteľ MP: Vážený pán starosta, vážené miestne zastupiteľstvo. Predložil som správu o
činnosti Stanice - Západ Mestskej polície Košice za uvedené obdobie. Chcem iba dodať niekoľko faktov,
ktoré tá správa neobsahuje. Trestná činnosť, ktorou sa zaoberá hlavne PZ, problematická oblasť na sklonku
minulého roku október, november, december, kedy bolo zaznamenaných skoro 10 prípadov trestných činov,
krádeží, respektíve dvoch prípadoch lúpeží sa stali na Luníku VIII. Prijali sme, myslím si, že z našej strany
maximálne opatrenia: 3 mesiace sme mali zvýšenú hliadkovú činnosť na Luníku VIII, pribudla tam
bezpečnostná kamera. Odhalením skupinky, ktorá sa v drvivej väčšine podieľala na týchto deliktoch vlastne
tento problém bol - v úvodzovkách - vyriešený; aj keď latentne tam tou lokáciou a migráciou týchto
obyvateľov je to určite stále problémová oblasť. A keďže väčšinu z vás, panie poslankyne, páni poslanci,
zaujíma riešenie starých, opustených vozidiel, respektíve vozidiel, ktoré nespĺňajú podmienky prevádzky na
pozemných komunikáciách, aj keď nový zákon, ktorý platí od 1. 1. 2016 dal určité právomoci obciam, my ako
mestská polícia vykonávame vlastne tú prenesenú právomoc mesta Košice, tak stále prichádzame na nové a
nové prípady, ktoré nie sú tak jednoducho opísané v legislatíve. Konkrétne ide o odhlasovanie vozidiel z
dôvodu, aby nemuseli platiť povinné zmluvné poistenie, prípadne - nespĺňa podmienky na prevádzku na
pozemných komunikáciách. A teraz, v neposlednom rade, prichádzame aj k situáciám, kedy signifikantne
nielen to, že vozidlo nemá značku a je skoro na 99 % odhlásené, alebo vyradené, ale aj to, že budúci majiteľ si
nesplnil v zákonne stanovenú lehotu prihlásiť vozidlo. Tzn. že, ak niekto predá vozidlo, môže ísť vozidlo
odhlásiť a budúci majiteľ má povinnosť do pätnástich dní prihlásiť. Tam dôjde k administratívnemu
2

odhláseniu vozidla, neodovzdaniu značiek, pretože tam kontakt s tým nie je. Vozidlo má bežne aj platnú
technickú a emisnú kontrolu a my po polroku zistíme, že to vozidlo tam vlastne stojí neoprávnene. Takže
momentálne len od januára teraz do začiatku marca sme odhalili ďalšie 4 také vozidlá. Takže problematika
týchto vozidiel je veľmi široká. A verte tomu, že venujeme sa každému jednému vozidlu, s tým, že musím
povedať, že ako najväčšia mestská časť s veľkou koncentráciou máme bežne dvojnásobný počet ako majú
ostatné stanice mestskej polície. Ďakujem, to je všetko zatiaľ.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pánovi veliteľovi. Nech sa páči, dámy a páni, otváram
rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec Rychnavský, nech sa páči.
p. Rychnavský: Využívam priestor, aby sa mohol pozdraviť všetkých. Príjemný dobrý deň. Chcel by
som sa len opýtať, ako by hodnotil pán veliteľ spoluprácu s občanmi? Lebo dočítal som sa, že väčšinu
takýchto vecí, ktoré odhalili je na základe spolupráce s občanmi, alebo, že to nahlásia občania.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Hlási sa niekto ďalší do rozpravy? Nech sa páči, pán
poslanec Bojčík.
p. Bojčík: Dámy a páni, chcel by som sa opýtať veliteľa, že koľko bolo v minulom roku cyklohliadok a
či sú efektívne? A možnože je to priskoro, ale sa chcem spýtať, že ako sa pripravujú na tento rok a či budú?
Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Hlási sa ešte niekto ďalší do rozpravy? Ale kým si
rozmyslíte, poprosím pána veliteľa aby reagoval.
p. Šolc, veliteľ MP: Vážený pán starosta, pán poslanec Rychnavský sa pýtal ako funguje spolupráca. To
číslo koľko ľudí nám nahlási nejaký protiprávny stav, myslím si, že neodráža spoluprácu, alebo by som
povedal tu aktívnu spoluprácu s nami. Aktívnu spoluprácu vnímam ako účasť na zamedzení protiprávneho
konania. A tam tá spolupráca, myslím si, že stále pokrivkáva. Možnože je to aj menšou osvetou; ale myslím si,
že toto je trend, ktorý nastupuje za ostatných niekoľko rokov, kedy sa stretáme, hlavne v oblasti udržiavania
čistoty, lebo toto ja považujem za oblasť, ktorej sa venujeme aktívne, ktorú v úvodzovkách - nikto iný nerobí.
Lebo dopravu robia štátni policajti, tých je myslím x-krát viac ako nás, takže tam by ten problém nemal byť,
ani problém nie je. Akonáhle my zistíme, zadokumentujeme, tam nie sú možnosti akéhosi úniku. Problémové
sú tie znečistenia vykladanie odpadu pri kontajneroch, poškodenie, povedzme, verejnej zelene kde veľmi malá
občanov je ochotných spolupracovať práve v tejto oblasti. Aj keď stále vysvetľujem, že ak ide o čistotu, ak je
treba zjednať nápravu, tak platíme to absolútne všetci. Všetci, teda daňoví poplatníci mesta Košice. A tam sa
ozaj ukáže, ako sú ľudia ochotní spolupracovať. Takže ja hodnotím veľmi slabo spoluprácu s občanmi. Skôr
by som povedal, že práve dobrá spolupráca je s miestnym úradom, s pracovníkmi, aj s poslancami, ktorí
prejavia občiansku statočnosť a sú ochotní aj podporiť nás v týchto veciach. K cyklohliadkam: prekvapila ma
v tomto období ešte táto otázka. Ale, možno náhoda, že uplynulý víkend bol ten, kedy sme začali s takou
bežnou údržbou práve našich bicyklov. Máme aj 2 elektrokolobežky. Je pravdou, že momentálne, ako som aj
v minulých vstupoch naznačoval, že nám pribudli znova noví a noví policajti, tak momentálne máme do
cyklohliadky len piatich vyčlenených, pretože to súvisí aj s oblečením, s výstrojou; ale skoro by som povedal,
že väčšej obľube sa začínajú tešiť práve tie elektrokolobežky. Možnože preto, že tam nie je potrebné nijaké
iné oblečenie, respektíve nič nepotrebujú navyše. A tie kolobežky boli myslím si, že aj efektívne. Hlavne
mobilita sa podstatne zvýšila. Budeme pochopiteľne pokračovať v tom, ak sa zlepší počasie, lebo myslím, že
koniec apríla, respektíve v máji už plynule budeme plánovať cyklohliadky, respektive takéto hliadky.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán veliteľ. Nech sa páči. Chce ešte niekto v rozprave ku
správe mestskej polície? Ak nie, uzatváram rozpravu poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.
p. Kočiš: Návrh na uznesenie. Mieste zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ berie na vedomie
správu o činnosti Mestskej polície Košice-Západ Stanice Západ na území mestskej časti za obdobie od 1. 7.
2016 do 31. 12. 2016.
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p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
Bod 6. Prehľad plnenia uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice- Západ za
obdobie od XIV. zasadnutia miestneho zastupiteľstva.
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod č. 6: Prehľad plnenia uznesení
prijatých Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice - Západ za obdobie od 14. zasadnutia miestneho
zastupiteľstva. Prosím pani prednostku o uvedenie materiálu.
p. Hildebrand, prednostka MÚ MČ: V prehľade plnenia uznesení vyhodnocujeme len úlohy z
uznesení s časťou „žiada“, resp. „ukladá“. Takéto uznesenia obsahuje tabuľková časť, kde v prvom bode
máme dve uznesenia, kde miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti po vykonanej zmene rozpočtu
informovať o tom miestne zastupiteľstvo na najbližšom rokovaní. Súčasťou tohto rokovania sú materiály:
Informácia o úprave rozpočtu. V druhom riadku miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti v
prípade potreby upraviť rozpočet mestskej časti podľa celkovej výšky schválenej dotácie a príslušného účelu
a charakteru použitia dotácie, v súlade s rozpočtovou klasifikáciou výdavkov. (....) v tomto smere. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pani prednostka. 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 berie na
vedomie prehľad plnenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice - Západ za
obdobie od XIV. zasadnutia miestneho zastupiteľstva.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, že uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
Bod 7. Informácia starostu mestskej časti Košice - Západ o svojej činnosti od XIV. zasadnutia
miestneho zastupiteľstva, ústna informácia.
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, podľa programu pristúpime k bodu č.7 - Informácia
starostu mestskej časti Košice - Západ o svojej činnosti od XIV. zasadnutia miestneho zastupiteľstva - ústna
informácia. Vážený zastupiteľský zbor, dovoľte mi informovať vás o svojej činnosti za uplynulé obdobie,
tzn. od 13. decembra 2016. Miestna rada zasadala v tomto období 1x a to 21.2.2017, aby predrokovala
materiály dnešného zasadnutia. Zo svojej činnosti v tomto období krátko uvádzam: V rámci pracovných
stretnutí a rokovaní som sa zúčastnil 3x zasadania štábu zimnej údržby, a to 16.,18. a 20. januára tohto roku.
Ďalej som absolvoval stretnutie so zástupcami mesta Novodnistrovsk z Ukrajiny, ktorí sem prišli na
odporúčanie mesta 31.1.2017 s ponukou na možnú spoluprácu, resp. uzatvorenie partnerskej zmluvy. Ďalej
to bolo rokovanie k novému územnému plánu mesta Košice, kde nás 14.2. navštívila skupina spracovateľov,
na čele s inžinierom architektom Alexandrom Bélom, ktorý je hlavným riešiteľom a inžinierom architektom
Jakubom Marekom. Ďalej to bolo rokovanie k ďalšiemu postupu vo vzťahu k ochrane Borovicového hája na
území našej mestskej časti. To sa uskutočnilo 24.2. a boli prítomní zástupcovia Okresného úradu, odboru
životného prostredia a oddelenia životného prostredia mesta Košice. Absolvoval som niekoľko tlačových
konferencií, z ktorých taká najvýznamnejšia bola Dry Run 7.3.2017; ďalej tlačová konferencia spoločnosti
Kosit k ďalšiemu postupu v zneškodňovaní odpadov a možným ďalším formám zberu, skladovania a zberu
odpadov na území mesta Košice. Ďalej to bola tlačová konferencia na Grote - 21.12.2016, kde sme
odkomunikovali zrealizované kolaudácie vozidlových komunikácií prvej etapy. Ďalej to bolo rokovanie s
Rezidenciou Belveder a so zástupcami talianskeho investora vo vzťahu ku Grotu. V rámci Klubu dôchodcov
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a občianskych združení seniorov som sa zúčastnil na oslave jubileí v klube dôchodcov. Mal som rokovanie
ako predseda Rady starostov s pánom inžinierom Cabanom. Ďalej v rámci mesta Košice som mal celý rad
rokovaní s poverenou vedúcou referátu útvaru hlavného architekta, niekoľko rokovaní s vedúcou referátu
majetku mesta Košice. Ďalej s námestníkmi a riaditeľom magistrátu. Zúčastnil som sa rokovania rady
starostov. V rámci ďalšej činnosti, samozrejme - o našu mestskú časť je pomerne veľký záujem a
niekoľkokrát nás navštívili redaktori, či už to bolo Rádio Košice, ďalej z TA3, reportáž k problému státiu áut
na chodníkoch, zúčastnil som sa v RTVS reportáže naživo v štúdiu k určitým problémom mestskej časti.
Samozrejme, odkomunikovali sme aj to, čo chceme realizovať tohto roka vrátane Komunitnej záhrady a
ďalších investičných akcií. V rámci ďalšej činnosti som sa stretol s kontrolórom Štátneho fondu rozvoja
bývania, pánom inžinierom Karasom, ktorý realizoval kontrolu v našej mestskej časti. Navštívil som Verejnú
knižnicu Jána Boccatia, s pani riaditeľkou Jakešovou sme otvorili novú pobočku na Terase. Mal som
stretnutie s poverencom primátora pre vzťahy s Ukrajinou, pánom Burašom, s pánom podpredsedom
Okresného súdu pánom Kotúsom. Niekoľko rokovaní s tu prítomným pánom veliteľom stanice Západ, aj za
účasti náčelníka mestskej polície, aj jeho zástupcu. Niekoľko rokovaní s riaditeľom spoločnosti Eltodo.
Rokovania s riaditeľom spoločnosti Peho. Navštívil ma pán poslanec mestského zastupiteľstva, pán Jutka, s
ktorým sme opäť prebrali problémy našej mestskej časti. Mali sme niekoľko stretnutí s doktorom
Katunským, ktorý nás zastupuje v právnom spore s bývalým prednostom mestskej časti. Mali sme stretnutie
s hlavným kontrolórom mesta Košice, pánom inžinierom Gálom atď. Dá sa povedať, že tej činnosti za
uplynulé obdobie veľmi veľa, napriek tomu, že bol začiatok roka a hlavne sme sa sústreďovali, vzhľadom na
zhoršené počasie koncom januára, v priebehu februára, na to, aby sa nám podarilo spoločne s mestom dať do
prevádzkyschopného stavu nielen komunikácie, ale aj pešie komunikácie v našej mestskej časti. V rámci
pracovných ciest som absolvoval rokovanie ZMOS-u v Nitre. Bol som na Ministerstve hospodárstva SR.
Mal som stretnutie na Ministerstve pôdohospodárstva, rozvoja vidieka SR vo vzťahu k možnej účasti na
výzve, ktorá by mala byť vypísaná začiatkom roka, vo vzťahu k rozšíreniu kapacít zariadenia
opatrovateľskej služby. Samozrejme bol tu ešte celý rad kultúrnych podujatí, ktoré organizovala naša
mestská časť, resp. mesto Košice. Medzi také najzávažnejšie a najdôležitejšie považujem Vianočné stretnutie
pre ľudí bez domova v charitnom Dóme sv. Alžbety na Bosákovej ulici. Ďalej pietny akt kladenia vencov a
kytíc pri príležitosti 72. výročia oslobodenia mesta Košice. Ďalej to bolo uvítanie novorodencov do života a
samozrejme pravidelne zhruba každý štvrťrok, tentokrát to bolo v dvojmesačnom cykle, sme privítali
jubilantov našej mestskej časti v Átrium klube. A medzi tie top stretnutia patrila slávnostná archiérejská
svätá liturgia, po ktorej som mal tú česť byť pozvaný k slávnostnému stolu pri príležitosti 20. výročia
existencie Eparchie v rámci mesta Košice a 25. výročia vysvätenia biskupa Chautura. A ďalšie také milé
podujatie, ktoré sme nedávno realizovali, bolo v rámci pomoci Košickému útulku, ktorý - ako viete dobre,
bol vykradnutý a boli tam odcudzené niektoré predmety; bolo to odovzdanie darčekov pre psíky v tomto
útulku zo zbierky zamestnancov nášho úradu. Toľko zhruba k činnosti za uplynulé obdobie. Nech sa páči,
dámy a páni, otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím
návrhovú komisiu.
p. Kočiš: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ berie na vedomie informáciu o
činnosti starostu mestskej časti Košice - Západ od XIV. rokovania miestneho zastupiteľstva.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
Bod 8. Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice- Západ za rok 2016.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďalším bodom nášho rokovania je správa o kontrolnej činnosti
kontrolóra Mestskej časti Košice - Západ za rok 2016. Prosím, nech sa páči pán kontrolór, uveď svoju
správu.
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p. Filipko, miestny kontrolór: Ďakujem za slovo. Vážený pán starosta, milé dámy, vážení páni.
Správu som predložil v písomnej podobe. Je v podstate sumarizáciou aktivít, činnosti a plnenia plánu
kontrolnej činnosti v druhom polroku roku 2016, nakoľko prvý polrok hodnotila ešte bývalá pani
kontrolórka. Z troch plánovaných kontrol som začiatkom tohto roka ukončil ostatné dve. Jednu správu som
už predložil v decembri a na dnešnom zastupiteľstve vás informujem v nasledujúcom bode o ďalších dvoch
kontrolách. Čo sa týka kontroly opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou, tento bod
mám aj v prvom polroku 2017 a zrejme nebude nutné, aby som vykonával do ukončenia prvého polroku
opäť túto kontrolu, keďže opatrenia sú v plnení; ale budem vás informovať ešte v nasledujúcom bode.
Ďakujem, som pripravený odpovedať na vaše otázky.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán kontrolór. Dámy a páni, otváram rozpravu k tomuto
bodu. Nech sa páči, pán poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Ja by som sa chcel, pán kontrolór, opýtať. Všetko to bolo vyhodnotené k nejakému
dátumu - k 31.10.2016. To znamená, že k novšiemu dátumu sme nemali nejaké informácie, alebo prečo?
Lebo sme mali ešte jedno zastupiteľstvo v decembri. No a teraz, lebo hovorím, nebolo čerpané do
31.10.2016. Takže trošku také čerstvejšie informácie by sme poprosili. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči, pán kontrolór, samozrejme.
p. Filipko, miestny kontrolór: Pán poslanec, to je asi k tomu ďalšiemu bodu, ktorý predkladám bod č. 9, ale môžem vám odpovedať. Deje sa to preto, lebo v určitom stave, keď začnem vykonávať
kontrolu, získam informácie k určitému dátumu. Pokladňa je uzavretá, povedzme k dátumu 30. októbru, či
31., a ak ja začnem 7. novembra alebo 15. kontrolu, nespomínam si dátum, tak mám ucelené informácie
uzatvorené k tomu dátumu. A kontrolujem ucelené obdobie do toho dátumu. Preto som aj uviedol, že som
kontroloval iba do toho stavu. V ďalšom bode sa ešte k tomu vrátime.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, nech sa páči, ďalší do diskusie. Ak sa nikto nehlási,
uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Liba: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti Košice - Západ za rok 2016.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
Bod 9. Správa o výsledkoch kontroly kontrolóra mestskej časti Košice - Západ od 13.12.2016 do
14.3.2017.
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod č. 9: Správa o výsledkoch kontroly
kontrolóra mestskej časti Košice-Západ od 13.12.2016 do 14.3.2017. Nech sa páči, pán kontrolór.
p. Filipko, miestny kontrolór: Ďakujem. Správu som predložil v písomnej podobe; je rozsiahla;
skúsil som tam dať aj tie tabuľky. Čo sa týka kontroly kapitálových výdavkov z rozpočtu Mestskej časti
Košice - Západ od začiatku roka 2016, to je ten stav, ktorý som začal, teda vykonával do dátumu 31.10.
Kontrola bola zameraná hlavne na to, akým spôsobom mestská časť postupuje. Vzhľadom na to, že počas
roka bolo vykonaných niekoľko rozpočtových zmien, či je zachovaná časová súslednosť jednotlivých aktivít
a operácií, či v čase vystavenia objednávky bolo schválených dostatok finančných prostriedkov na realizáciu
tejto operácie. Nenašiel som žiadne závady. Súslednosť bola zachovaná. Nedošlo nikde ku prekročeniu
rozpočtu. Ako som uviedol aj v závere, určite by bolo progresívnejšie alebo lepšie túto kontrolu vykonávať
začiatkom kalendárneho roka, keď už budú ukončené všetky investičné akcie. Vzhľadom na to, že prevažná
väčšina investičných akcií tých kapitálových výdavkov sa dofinancovala možno v posledných mesiacoch 6

november, december. Takto by ste dostali ucelenejší obraz. A keďže tento bod plánu kontroly bol schválený
ešte tesne pred mojím nástupom, tak som to nevedel ovplyvniť. V budúcnosti určite nemá zmysel, aby som
takéto kontroly vykonával pred ukončením rozpočtového roka. A navyše pri kontrole záverečného účtu a
čerpania rozpočtu za rok 2016 sa k tomu môžem vrátiť. Určite budeme hodnotiť čerpanie kapitálových
výdavkov. Čo sa týka kontroly plnenia opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou,
dovoľte mi upresniť dve veci. Na strane č. 10 hore, termín vykonania, jeden malý preklep, že som ju ukončil
o deň skôr ako som ju začal. Čiže 28.2 je správny dátum, malý preklep. A na strane 11, v bode 2 uvádzam,
že je tam z porady starostu; tak opravujem, je to termín z porady prednostky úradu. Žiaľ to som nesprávne
zachytil v tom materiáli, ale termín je platný. A čo sa týka - úplne posledná strana, na strane 12, správa bola
prerokovaná - to som uviedol, do termínu rokovania MZ. Tak bolo to 8. marca 2017. Opatrenia sa plnia.
Jedno bolo splnené, ostatné budem sledovať a predložím vám informáciu v nasledujúcom polroku o splnení.
Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pán kontrolór. Dámy a páni, otváram rozpravu k tomuto bodu.
Nech sa páči, pani poslankyňa Adamčíková.
p. Adamčíková: Ďakujem veľmi pekne. Pán starosta, kolegyne, kolegovia, pán kontrolór, ďakujem
pekne za správu. Pre mňa je prehľadná, jasná, presná. Je to dobré. Ale chcem vyjadriť svoj názor k opatreniu
č. 4, strana 11. Podľa mňa nešťastným spôsobom úrad k tomuto pristúpil. Môžeme vymáhať peniaze od
niekoho 3 roky. Po 36 mesiacoch človek keď prestane platiť, niet sily v tomto štáte, aby ste z neho dostali
korunu, ani euro, ani cent. Okrem toho, vieme veľmi dobre, že to nebolo také ledabolé spôsobenie škody.
Takže mám s tým trošku problém. Hovorím len svoj názor. On v roku 2019 jednoducho prestane platiť, v
máji, a nikto z neho nedostane ani cent. To bolo treba urobiť iným spôsobom. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pani poslankyňa. Nech sa páči, hlási sa ešte niekto v
rámci rozpravy? Nech sa páči pán poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Ďakujem za slovo. Je to síce spomenuté, ihrisko na Toryskej, je už ukončené?
Výstavba detského ihriska s vytvorením spoločného priestoru na Toryskej ulici č.1. Už je finančne zaplatené
všetko? A je to finálna podoba? Lebo vyzerá to tak ako neukončené oproti ostatným ihriskám, tak preto sa
pýtam?
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pán poslanec. Nech sa páči pani poslankyňa Badlíková.
p. Badlíková: Ja by som sa chcela spýtať: strana 8, podprogram 6.3 - kontajneroviská. Tam asi bude
chyba, lebo výroba a montáž posuvnej uzamykateľnej brány na ulici Obrody 9 asi nie je, lebo na deviatke
bývam. A tam sa práveže nerobilo nič. Na 19-tke alebo na 1 možno. Lebo to nesedí. Na 19 sa robilo niečo, aj
na 1 sa niečo robilo, ale na 9 určite nie.
p. Jakubov, starosta MČ: Pani poslankyňa, bude to preklep, je to 19. Áno? Lebo robilo sa len jedno
na Obrody. Nech sa páči pán kontrolór.
p. Filipko, miestny kontrolór: Môže to byť preklep, preverím a dám vám informáciu pani
poslankyňa.
p. Jakubov, starosta MČ: Hlási sa ešte niekto do rozpravy? Ak nie, uzatváram rozpravu. Poprosím
návrhovú komisiu.
p. Liba: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ berie na vedomie Správu kontrolóra
mestskej časti o výsledkoch kontroly za obdobie od 13.12.2016 do 14.3.2017.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
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Bod 10. Informácia o úprave č. 5 Programového rozpočtu mestskej časti Košice - Západ na rok 2016 a
o úprave č.1 Programového rozpočtu mestskej časti Košice - Západ na rok 2017.
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, ďalším bodom nášho rokovania je bod č.10: Informácia o
úprave č. 5 Programového rozpočtu mestskej časti Košice-Západ na rok 2016 a o úprave č. 1 Programového
rozpočtu mestskej časti Košice-Západ na rok 2017. Dámy a páni, správu ste dostali v písomnej forme. Jedna
aj druhá úprava v maximálnej miere zohľadňuje pridelenie finančných prostriedkov z iných inštitúcií, či už
je to mesto Košice, ako účelové zdroje, či už je to Ministerstvo výstavby, dopravy a Štátny fond rozvoja
bývania, úprava finančných čiastok, vzhľadom na pridelenie prostriedkov cez Ministerstvo vnútra atď. atď.
Vzhľadom na to, že táto správa bola prerokovaná na rade a v podstate členovia rady sa stotožnili s touto
správou, máte ju v písomnej forme. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási,
uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Liba: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ berie na vedomie
informáciu o vykonanej úprave č. 5 Programového rozpočtu mestskej časti Košice - Západ na rok 2016
starostom mestskej časti Košice - Západ zo dňa 15.12.2016 a informáciu o úprave č.1 Programového
rozpočtu mestskej časti Košice-Západ na rok 2017 starostom mestskej časti Košice - Západ zo dňa 13.12017.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
Bod 11. Monitoring Akčného plánu rozvoja mestskej časti Košice - Západ na roky 2016-2018 za rok
2016.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďalším bodom č. 11 je Monitoring Akčného plánu rozvoja mestskej časti
Košice - Západ na roky 2016-2018 za rok 2016. Prosím, pani prednostka o uvedenie materiálu.
p. Hildebrand, prednostka MÚ MČ: Monitoring Akčného plánu rozvoja mestskej časti Košice Západ za rok 2016 je predložený v zmysle schváleného Akčného plánu rozvoja mestskej časti za roky 2016 2018. Nedopatrením sme vynechali v tabuľke v bode č. 8 sumu v projekte Dni Terasy, vlastné zdroje
5.002,69 €. Preto sme vám dnes predložili novú tabuľku, kde sú už čísla opravené a aktuálne. Upozornila nás
na to Legislatívno-právna, sociálna komisia, ktorá nám odporúčala materiál doplniť. Preto vám predkladáme
tieto čísla, z ktorých vlastne vyplýva, že z 13 projektových zámerov sme sa zapojili do 11 v roku 2016. Z
externých zdrojov v rámci Akčného plánu sme získali 125.338,67 € a z vlastných zdrojov prispela mestská
časť na projektové zámery sumou 110.595,36 €.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Dámy a páni, týmto materiálom sa zaoberali miestna rada a
Komisia kultúry, Finančná komisia a Komisia výstavby a životného prostredia, ktorý zhodne odporúčajú
miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál zobrať na vedomie. Ďalej Komisia legislatívno-právna, ktorá
mala pripomienku doplniť bod 8 o informáciu o výške hodnoty financovania projektu Dni Terasy - vlastné
zdroje. Materiál s doplnenými informáciami k bodu 8 sme vám zaslali mailom. Teraz to uviedla aj pani
prednostka. 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 na základe
paragrafu 14, ods. 3 zákona č.401 z roku 1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, berie na
vedomie Monitoring Akčného plánu rozvoja mestskej časti Košice-Západ na roky 2016 - 2018 za rok 2016.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Pán poslanec Bucher nehlasoval? Alebo nešlo hlasovacie
zariadenie? Čiže môžeme uviesť, že pán poslanec bol si za? Poprosím uviesť do zápisu, že pánovi
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poslancovi Bucherovi nešlo hlasovacie zariadenie. Bol za, takže hlasovanie je 12/0/0. Konštatujem,
uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
Bod 12. Program rozvoja mestskej časti Košice - Západ na roky 2017-2020 s výhľadom do roku 2025.
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu, bod č. 12: Program rozvoja mestskej časti
Košice-Západ na roky 2017-2020 s výhľadom do roku 25. Týmto materiálom sa zaoberali miestna rada,
ktorá odporúča miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál schváliť po zapracovaní pripomienok miestnej
rady. Pripomienky predložil pán poslanec Rychnavský, ďalej Komisia kultúry, Legislatívno-právna komisia
a Finančná komisia, ktoré odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál schváliť a Komisia
výstavby a životného prostredia, ktorá taktiež odporúča miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál
prerokovať. Dámy a páni, prosím pani prednostku o uvedenie materiálu.
p. Hildebrand, prednostka MÚ MČ: Keďže je v súčasnosti nové programové obdobie čerpania
európskych štrukturálnych fondov zamerané na jednotlivé rozvojové aktivity a súčasťou podmienok výziev
je to, že mestská časť musí mať uznesenie o prijatom Programe rozvoja mestskej časti na roky 2015 - 2020,
keď sa chce uchádzať o eurofondy, resp. o európske zdroje. Preto sme pristúpili k tomu, aby sme mali
vlastný Program rozvoja mestskej časti Košice - Západ, ktorý vychádza a podieľa sa na plnení cieľov
Programu rozvoja mesta Košice s tým, že vzhľadom k štruktúre je možné, aby sme programy zlúčili do troch
oblastí: hospodárskej, sociálnej, enviromentálnej. Súčasťou materiálu je aj swot analýza, kde sú silné a slabé
stránky všetkých troch oblastí a rovnako strategická časť, kde vlastne v strategickej časti popisujeme ciele,
ktoré chceme dosiahnuť. Jednak sú to základné ciele, jednak sú to ciele, ktoré sú špecifické už pre dané
oblasti.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pani prednostka. Dovolím si upozorniť ešte na takúto
maličkosť. Pán poslanec Bucher nás upozornil, že názov materiálu je Program rozvoja mestskej časti, čo sa
bežne používa a je to zaužívané, ale v súlade so zákonom č. 309 z 15.10.2004 podľa paragrafu 5, už dnes sa
schvaľuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce. Pán poslanec Bucher, asi chceš k
tomu. Nech sa páči.
p. Bucher: K tomuto bodu č. 12 by som predniesol pozmeňovací návrh v znení: Mení sa názov
dokumentu na Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Košice - Západ na roky
2017 - 2020 s výhľadom do roku 2025, ďalej len Program rozvoja mestskej časti Košice - Západ.
p. Jakubov, starosta MČ: Pán poslanec, ešte ťa poprosím, keď dávaš, to je procedurálny návrh,
pozmeňujúci návrh? Poprosím ťa, prečítaj návrh uznesenia a samozrejme, daj ho aj návrhovej komisii.
Dobre, tak beriem späť. Čiže, dámy a páni, bol predložený prvý návrh pánom poslancom Bucherom, ktorý
predložil, že sa mení názov dokumentu na Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej
časti Košice - Západ na roky 2017 - 2020 s výhľadom do roku 25, v zátvorke ďalej len Program rozvoja
mestskej časti Košice-Západ. Prosím, hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, návrh bol jednomyseľne schválený.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči, pán poslanec Bucher.
p. Bucher: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ na základe paragrafu 14 ods. 3
zákona č. 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a paragrafu 8, ods. 5 zákona č.
539 z roku 2008 Zb. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov schvaľuje Program
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Košice - Západ na roky 2017-2020 s výhľadom
do roku 2025, ďalej len Program rozvoja mestskej časti Košice - Západ.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči, v rámci rozpravy, pani poslankyňa
Adamčíková.
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p. Adamčíková: Ďakujem pekne. Ja som sa len chcela opýtať, že aká prvá zmienka bola v tom roku
1230 o našej mestskej časti? To ma zaujíma, lebo je tam napísané, hneď v úvode, identifikačné údaje, že
prvá zmienka o mestskej časti bola v roku 1230. A myslím si, že vtedy tu boli nejaké močariny. Nebolo to o
Košiciach?
p. Jakubov, starosta MČ: Asi bola o Košiciach. Áno, ďakujem pekne. A či tu boli močariny, už si
nepamätám. A asi ani ty pani poslankyňa, ale samozrejme zrejme o meste Košice. Ďakujem pekne za
pripomienku. Nech sa páči, pán poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Ja mám niečo podobné. Našiel som jednu takú perličku. Rozpráva sa tu o názvoch
Luníkov, prečo to vzniklo a že to bolo prevzaté z ruského jazyka koncom 50. rokov a označuje kozmickú
raketu vystrelenú na Mesiac. No tak to určite v tomto čase vystrelená žiadna raketa na mesiac nebola. Takže
by som poprosil zmeniť, alebo upraviť dejiny na správnu mieru. Lebo pokiaľ viem a pamätám si na niečo
také, tak to bola vystrelená na obežnú dráhu okolo Zeme. Áno?
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. My sme sa zamerali asi na kontrolu tej podstatnej
technickej časti a nie toho úvodného slova. Ale samozrejme, pán poslanec, máš pravdu, určite to bude
upravené. Ďakujem za tieto pripomienky. Nech sa páči, v rámci rozpravy chce ešte niekto vystúpiť?
Ďakujem pekne, ak nie, uzatváram rozpravu. Dámy a páni, dovoľte, aby som medzi nami privítal poslanca
mestského zastupiteľstva, pána Miloša Ihnáta; vítaj. Rozpravu sme uzatvorili. Poprosím návrhovú komisiu o
tú druhú časť uznesenia.
p. Bucher: Návrh na uznesenie po schválení pozmeňujúceho návrhu: Miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Košice - Západ na základe paragrafu 14 ods. 3 zákona č. 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice
v znení neskorších predpisov a paragrafu 8 ods. 5 zákona č. 539 z roku 2008 Zb. o podpore regionálneho
rozvoja v znení neskorších predpisov schvaľuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
mestskej časti Košice - Západ na roky 2017 - 2020 s výhľadom do roku 2025, ďalej len „Program rozvoja
mestskej časti Košice-Západ“.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
Bod 13. Upozornenie prokurátora č. Pd 34/17/8803-1.
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu, bod č. 13: Upozornenie
prokurátora č. Pd 34/17/8803-1. Týmto materiálom sa zaoberali Komisia legislatívno-právna, ktorá odporúča
miestnemu zastupiteľstvu upozornenie prokurátora vziať na vedomie s požiadavkou, aby do budúcna bolo
samotné upozornenie prokurátora súčasťou predkladaného materiálu a zabezpečiť spracovanie návrhu
všeobecno-záväzného nariadenia.
Dňa 21.2. tohto roka bolo mestskej časti doručené upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry
Košice 2. Predmetom upozornenia je skutočnosť, že nemáme upravené podrobnosti organizácie miestneho
referenda na podmienky mestskej časti všeobecne záväzným nariadením. Upozornenie prokurátora
považujeme za dôvodné. V zmysle paragrafu 29 odsek 3 zákona o prokuratúre, orgán verejnej správy je
povinný vybaviť upozornenie prokuratúra bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od jeho doručenia.
Navrhujeme, aby bolo spracované Všeobecno-záväzné nariadenie mestskej časti o organizácii miestneho
referenda a následne bude predložené na schválenie na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva.
Vzhľadom na to, že podľa platnej legislatívy v návrhu, ktorý ste dostali, je maličká chybička, ako
predkladateľ materiálu opravujem v predloženom návrhu uznesenia nositeľa úlohy z dôvodu zosúladenia s
platnou právnou úpravou a to tak, že v písmene b) sa nahrádza text „ukladá prednostke miestneho úradu“,
textom „žiada starostu“. Teda znenie bude: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ po a) podľa
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paragrafu 29 odsek 2 zákona č. 153/2001 Zb. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, berie na vedomie
upozornenie prokurátora atď. Po b) žiada starostu zabezpečiť spracovanie návrhu VZN mestskej časti Košice
- Západ o organizácii miestneho referenda a jeho predloženie na najbližšie rokovanie miestneho
zastupiteľstva. Dámy a páni, otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, poprosím
návrhovú komisiu.
p. Bucher: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ po a) podľa paragrafu 29 odsek 2
zákona č. 153/2001 Zb. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, berie na vedomie upozornenie
prokurátora Okresnej prokuratúry Košice 2, číslo Pd 34/17/8803 zo dňa 21.2.2017, po b) žiada starostu
zabezpečiť spracovanie návrhu VZN mestskej časti Košice - Západ o organizácii miestneho referenda a jeho
predloženie na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržal sa 1.
Pani poslankyňa, ospravedlňujem sa, pozeral som na pravú stranu a nevšimol som si na obrazovke.
Ďakujem za zdržanie sa.
Bod 14. Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 17/17/8803-1 a zrušenie Všeobecne záväzného
nariadenia mestskej časti Košice - Západ č. 2/2011, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Košice - Západ.
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu, bod č.14: Prerokovanie
protestu prokurátora č. Pd 17/17/8803-1 a zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice Západ č. 2/2011, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
mestskej časti Košice - Západ. Týmto materiálom sa zaoberali: Miestna rada, Komisia legislatívno-právna a
Finančná komisia, ktoré zhodne odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu vyhovieť protestu prokurátora
a všeobecno-záväzné nariadenie č. 2/2011 zrušiť. Dňa 27.2. bol mestskej časti doručený protest prokurátora
proti všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2011, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mestskej časti. Predmetom protestu je skutočnosť, že prijatím celomestského
VZN č. 173 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice sa od
3.1.2017 na podnikateľov, ktorí majú svoje prevádzkarne na území mestskej časti vzťahuje VZN mesta
Košice a tak naše VZN je duplicitné a nežiadúce, preto ho navrhujeme zrušiť v celom rozsahu. Protest
prokurátora bol podaný dôvodne, preto navrhujeme, aby miestne zastupiteľstvo predmetnému protestu
prokurátora vyhovelo. V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, na zrušenie
všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas z ⅗ väčšiny prítomných poslancov. Dámy a páni,
otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nech sa páči, pani poslankyňa Adamčíková.
p. Adamčíková: Pán starosta, aj v predchádzajúcom bode, aj v tomto bode, chcete od nás, aby sme
hlasovali za niečo, čo sme nevideli. My sme to na Legislatívno-právnej komisii hovorili, predpokladala som,
že nám to na stole pristane, aby sme si to mohli aspoň prečítať. Nie každý tomu rozumie, ale ja si myslím, že
poslanci by mali vedieť o čom hlasujú. Cítim sa ako pred 35 rokmi, že chceli, aby som hlasovala za niečo, o
čom som nevedela. Starší kolegovia v mojom veku vedia, o čom hovorím. Ako, chceš, aby som hlasovala za
niečo... Rozumieš, čo chcem povedať?
p. Jakubov, starosta MČ: Áno, rozumiem pani poslankyňa. Ďakujem, nech sa páči. Pán poslanec
Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Áno, je to pravda, mali by sme vedieť o čom hlasujeme, Nakoľko som
mestský poslanec, tak tomu rozumiem a mám za to, že mestská časť by aj napriek protestu prokurátora
podala vlastný návrh na zrušenie predmetného VZN z dôvodu, že naše miestne zastupiteľstvo sa konalo deň
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po mestskom zastupiteľstve, kedy bolo schválené to mestské VZN a svoju právoplatnosť nadobudlo až po
konaní nášho miestneho zastupiteľstva. Čiže de facto prokurátor predbehol nás textovo, čím si plnil zas
svoju povinnosť. A ja nevidím v tomto problém. Len pre vysvetlenie ostatným poslancom, aby nemali taký
pocit, že hlasujeme za niečo, čo nie je v poriadku. Ďakujem.
p.Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Hlási sa ešte niekto ďalší do rozpravy?
Preto som to na začiatku prečítal. Od každého ďalšieho zastupiteľstva všetky protesty prokurátora dostanete
v písomnej forme. Mrzí ma, že tentokrát takto sa neudialo. Bolo možné v rámci poslaneckých klubov si to
prejsť, samozrejme, ľudia boli na kluboch. Ďakujem pekne. Nech sa páči v rámci rozpravy chce ešte niekto
vystúpiť? Ak nie, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Kočiš: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ za a) podľa
paragrafu 25 odsek 2 zákona č. 153/2001 Zb. o prokuratúre v znení neskorších predpisov vyhovuje protestu
prokurátora Okresnej prokuratúry Košice 2 č. Pd 17/17/8803-1 zo dňa 23.2.2017, za b) podľa paragrafu 14
odsek 3 písmena a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie č. 2/2011, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území mestskej časti Košice - Západ.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo schválené.
Bod 15. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice - Západ č. 1/2017 o niektorých
podmienkach držania psov na území Mestskej časti Košice-Západ.
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu, bod č. 15: Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Košice - Západ č. 1/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti
Košice - Západ. Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli mestskej časti a
našej web stránke dňa 23.2.2017 tak, ako to ustanovuje paragraf 6 odsek 3, zákona č. 369 z roku 1990 Zb. o
obecnom zriadení v platnom znení. Dňom vyvesenia návrhu VZN začala plynúť 10 dňová lehota, počas
ktorej mohli fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k tomuto návrhu. V zákonom stanovenej lehote
fyzické a právnické osoby nepodali pripomienky. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorý ste dostali,
je už so zapracovanou pripomienkou miestnej rady. Pripomienka Komisie legislatívno-právnej a sociálnej
bude pravdepodobne predložená, predpokladám, ako pozmeňujúci návrh. Návrhom všeobecne záväzného
nariadenia sa zaoberali: Miestna rada, ktorá odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť VZN č. 1/2017 po
zapracovaní pripomienky tzn. upraviť a zlúčiť paragraf 6 body 1 a 3. Ďalej Komisia legislatívno-právna,
ktorá odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť VZN s pripomienkou: vypustiť v paragrafe 3 bod 2, z
dôvodu duplicity a následne prečíslovať nasledujúce body. Ďalej Komisia kultúry a Finančná komisia, ktoré
odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu VZN schváliť. Komisia výstavby a životného prostredia, ktorá
odporúča miestnemu zastupiteľstvu VZN prerokovať. V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení, na prijatie VZN je potrebný súhlas ⅗ väčšiny všetkých poslancov. Nech sa páči, dámy a
páni, otváram rozpravu k tomuto materiálu, nech sa páči, pani poslankyňa Budišová.
p. Budišová: Ďakujem. Ako už tu bolo avizované, na Legislatívno-právnej komisii sme sa zoberali
týmto VZN a predkladám pozmeňujúci návrh z titulu duplicity v paragrafe 3, ktorý hovorí o tom v odseku 1
a odkazuje na prílohu č. 1, ktorá je tam priložená a v odseku 2, sa opakovane hovorí, čo na tej prílohe, na
tlačive prihlášky pre evidenčné účely psa je jej obsahom. Takže z titulu duplicity navrhujeme a predkladám
pozmeňujúci návrh vypustiť odsek 2 z paragrafu 3 a prečíslovať ďalšie odseky od 3 po 9 ako 2 a 8.
Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Poprosím návrhovú komisiu prečítať pozmeňujúci návrh..
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p. Kočiš: Návrhová komisia obdržala pozmeňujúci návrh k VZN č.1/2017, bod č.15 a predkladá v
tomto znení pani poslankyňa Budišová návrh na uznesenie: V návrhu VZN č. 1/2017 sa v paragrafe 3
vypúšťa bod 2. Doterajšie body 3,4,5,6,7,8 a 9 sa označujú ako body 2,3,4,5,6,7 a 8.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržal sa 1. Konštatujem, uznesenie bolo schválené.
p. Jakubov, starosta MČ: V rámci rozpravy chce ešte niekto vystúpiť? Ak nechce v rámci rozpravy
nikto vystúpiť, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Kočiš: Návrh na uznesenie po schválení tohto pozmeňujúceho návrhu, čiže celkové hlasovanie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ podľa paragrafu 14 odsek 3 písmena a) zákona č. 401
z roku 1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Košice - Západ č.1 z roku 2017 o niektorých podmienkach držania psov na území Mestskej
časti Košice - Západ, podľa predloženého návrhu v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
Bod 16. Prevod nehnuteľného majetku - dokončených investícií - ,,Obytný súbor GROT IV SO 01
Pozemné komunikácie“ z majetku Mestskej časti Košice - Západ do majetku mesta Košice z dôvodov
hodných osobitného zreteľa.
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu nášho rokovania, bod č.16:
Prevod nehnuteľného majetku - dokončených investícií - ,,Obytný súbor GROT IV SO 01 Pozemné
komunikácie“ z majetku Mestskej časti Košice - Západ do majetku Mesta Košice z dôvodov hodných
osobitného zreteľa. Týmto materiálom sa zaoberali: Miestna rada, Komisia kultúry, Komisia legislatívnoprávna, Finančná komisia, ktoré zhodne odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu schváliť prevod nehnuteľného
majetku. V zmysle zákona o majetku obci v platnom znení pri prevode majetku obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, rozhodne miestne zastupiteľstvo ⅗ väčšinou všetkých poslancov. Prosím ešte návrhovú
komisiu, aby boli všetky uznesenia, týkajúce sa majetkovej oblasti, prečítané celé. Nech sa páči dámy a páni,
otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú
komisiu.
p. Kočiš: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ na základe
paragrafu 14 odsek 3 písmena c) zákona č. 401 z roku 1990 Zb. 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 paragrafu 9 odsek 2 a paragrafu 9a odsek 8
písmena e), zákona Slovenskej národnej rady č.138/1991 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 paragrafu 54 Štatútu mesta Košice vykonáva
ich správu a údržbu, za cenu 1 € s DPH. Zoznam odovzdaných stavieb: ,,Obytný súbor GROT IV SO 01
Pozemné komunikácie“ - cesty na vetve A, ulica Levická o výmere 3.609 m2, na vetve D1 (ulica
Topoľčianska a časť ulice Tvrdošínskej a Breznianskej) o výmere 1.929,87 m2, na vetve E (ulica
Novobanská) o výmere 2.547,39 m2, - chodníky na vetve A (ulica Levická) o výmere 738,8 m2, na vetve E
(ulica Novobanská) o výmere 498,41 m2, na vetve D (ulica Topoľčianska) o výmere 323,49 m2. Identifikácia
nadobúdateľa: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011, Košice.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
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Bod 17. Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech mesta Košice.
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu, bodom č.17 je uzatvorenie
zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech mesta Košice. Týmto materiálom sa zoberali: Miestna rada,
Finančná komisia a Komisia legislatívno-právna, ktoré odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu schváliť
uzatvorenie zmluvy. Dámy a páni, v predloženom materiáli ide o uzatvorenie vecného bremena vzhľadom na
tú skutočnosť, aby na komunikáciách, ktoré boli zrealizované na Grote mohlo vykonávať aj zimnú aj letnú
údržbu mesto Košice ako správca komunikácií. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási,
uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Liba: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ na základe
paragrafu 14 ods. 3, písmena c) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov,
schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech mesta Košice, Trieda SNP, 48/A,
Košice, IČO: 00691135 za účelom správy a údržby pozemných komunikácií, ktoré boli na predmetných
pozemkoch realizované.
Identifikácia nehnuteľností: Parcela registra C, číslo parcely 4718/392, 27 m2, popis: zastavené plochy a
nádvoria, katastrálne územie Terasa, list vlastníctva 16048. Parcela registra C, 4718/752, 3 m2, zastavané
plochy a nádvoria, katastrálne územie Terasa, list vlastníctva 16048. Parcela registra C, č. 4718/265, výmera
47 m2, zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Terasa, list vlastníctva 16048, parcela registra C, č.
4718/496, výmera 398 m2, zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Terasa, list vlastníctva 12911.
Parcela registra C, č. 4718/027, výmera 2400 m2, zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Terasa,
list vlastníctva 12911. Parcela registra C, č. 4718/391, 35 m2, zastavané plochy a nádvoria, katastrálne
územie Terasa, list vlastníctva 12911. Parcela registra C, č. 4714/409, 312 m2, zastavané plochy a nádvoria,
katastrálne územie Terasa, list vlastníctva 12911. Parcela registra C, č. 4718/023, výmera 4841 m2,
zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Terasa, list vlastníctva 12911. Parcela registra C, č.
4718/746, 22 m2, zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Terasa, list vlastníctva 12911. Parcela
registra C, č. 4718/747, 39 m2, zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Terasa, list vlastníctva
12911. Parcela registra C, č. 4718/748, výmera 60 m2, zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie
Terasa, list vlastníctva 12911. Parcela registra C, č. 4718/749, 160 m2, zastavané plochy a nádvoria,
katastrálne územie Terasa, list vlastníctva 12911. Parcela registra C, č. 4718/750, 314 m2, zastavané plochy a
nádvoria, katastrálne územie Terasa, list vlastníctva 12911. Parcela registra C, č. 4718/751, 44 m2, zastavané
plochy a nádvoria, katastrálne územie Terasa, list vlastníctva 12911. Výmera spolu 8702 m2.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem uznesenie bolo schválené.
Bod 18. Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a o náhrade za
obmedzenie vo výkone vlastníckych práv v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.
Parcela č.4718/104, k.ú. Terasa, LV č.12911.
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k bodu č. 18: Uzatvorenie zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv v prospech
spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. Parcela č. 4718/104, k.ú. Terasa, LV č.12911. Dámy a páni,
týmto materiálom sa zaoberali: Miestna rada, Finančná komisia, Komisia legislatívno-právna, ktoré zhodne
odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie tejto zmluvy. Vzhľadom na to, že ešte pred
rokovaním miestneho zastupiteľstva sme si preverili zápisy pozemkov na katastrálnom úrade a zistili sme, že
tieto boli zapísané na list vlastníctva mestskej časti, ale nie ten, ktorý sme navrhovali, ale na druhý list
vlastníctva, pretože mestská časť má dva listy vlastníctva. Dovolím si predložiť pozmeňujúci návrh k bodu č.
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18. Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a o náhrade za obmedzenie vo
výkone vlastníckych práv v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. Parcela č.4718/104,
k.ú. Terasa, LV č.12911 z dôvodu identifikácie znakov majetku uvedených v predkladanom materiály so
skutočným stavom zaznamenaným na liste vlastníctva Mestskej časti Košice-Západ k 13.3.2017 v texte
uznesenia sa mení: výmera parcely KN-C č. 4718/104, zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Terasa, vedená v
liste vlastníctva č.12911 z 8684 m2 na 8614 m2. Miestny úrad pripravoval materiál na rokovanie miestneho
zastupiteľstva 20.2.2017 a podľa stavu zapísaného na listoch vlastníctva berúc do úvahy k tomuto dňu
spracované geometrické plány. Riešený bol návrh na zápis zámennej zmluvy. Dňa 14.3.2017 bol overený
stav majetku zapísaného na liste vlastníctva č.12911 a 16048 a bolo zistené nasledovné: Dňa 13.3.2017 bol
zapísaný vklad zámennej zmluvy č. zám. 001/2017, GP č. 62/2016, LE 1863/2017, čo malo za následok
zmeny na liste vlastníctva, ktoré majú vplyv na predložený návrh uznesenia. Dámy a páni, poprosím
návrhovú komisiu, aby prečítala tento pozmeňujúci návrh.
p. Liba: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ v súlade s paragrafom 9 zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti
Košice - Západ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech
spoločnosti Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361 a o náhrade za
obmedzenie vo výkone vlastníckych práv. Identifikácia nehnuteľnosti: parcela KN-C, č. 4718/104, zastavané
plochy a nádvoria, celková výmera 8614 m2, k.ú. Terasa.
p. Jakubov, starosta MČ: To je to čo som vysvetľoval, pán poslanec.
p. Liba: Môžem pokračovať? ... uvedené na liste vlastníctva č.12911. Predpokladaná výmera pre
vecné bremeno 106 m2.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte..
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. p. Jakubov, starosta MČ: Pán poslanec Liba nehlasoval,
alebo mu nešlo hlasovacie zariadenie? Čiže nešlo hlasovacie zariadenie. Pán poslanec Liba je za. Prosím
uviesť do zápisu, že pán poslanec Liba hlasoval za. Ďakujem pekne.
Bod 19. Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a o náhrade za
obmedzenie vo výkone vlastníckych práv v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.
Parcela č. 4718/104, k.ú. Terasa, LV č. 12911
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu, bod číslo 19: Uzatvorenie
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych
práv v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná a. s., parc. č. 4718/104, katastrálne územie
Terasa, LV číslo 12 911 a parc. č. 4718/230, 4718/755, katastrálne územie Terasa, LV číslo 16 117. Týmto
materiálom sa zaoberali Finančná komisia, Komisia legislatívno-právna, ktoré zhodne odporúčajú
miestnemu zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie tejto zmluvy. Podobne ako v predošlom prípade aj tu došlo k
formálnej chybe, kde uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena je potrebné
zosúladiť identifikačné znaky majetku uvedených v predkladanom materiáli so skutočným stavom
zaznamenaným na LV Mestskej časti Košice -Západ k 13. marcu 2017. V uznesení sa mení: výmera parcely
KN-C číslo 4718/104, zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Terasa vedená na LV číslo 12 911
z 4.684 m² na 8.684 m², pardon na 8.614 m² ; číslo listu vlastníctva, na ktorom bola parcela KN-C číslo
4718/230 zastavané plochy a nádvoria celková výmera 37 m² katastrálne územie Terasa pôvodne zapísaná v
16 117 na LV na 12 911. Číslo listu vlastníctva, na ktorom bola parcela číslo 4718/755, zastavané plochy
nádvoria, celková výmera 33 m² katastrálne územie Terasa, na ktorom bola parcela pôvodne zapísaná 16 117
na LV 12 911. Informácia o potrebe overenia stavu listov vlastníctva bola uvedená aj v materiáli
predkladanom na rokovaní miestnej rady. Miestny úrad pripravoval materiál na rokovanie miestneho
zastupiteľstva dňa 20. februára 2017 podľa stavu zapísaného na LV, berúc do úvahy k tomuto dňu
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spracované geometrické plány. V riešení bol návrh na zápis zámennej zmluvy. Dňa 14. marca 2017 bol
overený stav majetku zapísaného na LV číslo 12 911 a 16 048 a bolo zistené nasledovné: dňa 13. marca
2017 bol zapísaný vklad zámennej zmluvy číslo ZAM 001/2017, GP číslo 62/2016 V-1863/2017, čo malo za
následok zmeny na LV, ktoré majú vplyv na predložený návrh uznesenia. Dámy a páni, otváram rozpravu k
tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási, poprosím návrhovú komisiu.
p. Liba: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ v súlade s § 9
zákona č. 138 z roku 1991 Zb. o majetku obcí a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom
mestskej časti Košice - Západ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v
prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04 291 Košice, IČO: 36599361 a o
náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv. Identifikácia nehnuteľností: parcela KN-C číslo
4718/104, zastavané plochy a nádvoria, celková výmera 8.614 m², katastrálne územie Terasa, vedená na LV
číslo 12 911. Predpokladaná výmera pre vecné bremeno je 35,9 m². Parcela KN-C číslo 4718/230 zastavané
plochy a nádvoria, celková výmera 37 m², katastrálne územie Terasa, vedená na LV 12 911. Predpokladaná
výmera pre vecné bremeno 7,76 m². Parcela KN-C číslo 4718/755, zastavané plochy a nádvoria, celková
výmera 33 m², katastrálne územie Terasa, vedená na LV 12 911. Predpokladaná výmera pre vecné bremeno
29,78 m².
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo schválené.
Bod 20. Uzatvorenie zmluvy o zverení do správy k majetku vo vlastníctve mesta Košice. Predmet:
garážové boxy a spoluvlastnícke podiely k parcele na Laboreckej číslo 1, Košice
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu dnešného rokovania. Bod číslo 20: Uzatvorenie
zmluvy o zverenie do správy k majetku spoluvlastnícke podiely k parcele na Laboreckej číslo 1, Košice vo
vlastníctve mesta Košice. Týmto materiálom sa zaoberali Finančná komisia, Komisia legislatívno-právna,
ktoré zhodne odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie zmluvy. Dámy a páni, otváram
rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.
p. Liba: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ v súlade so zákonom
číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej
časti Košice - Západ, schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o zverení do správy k nehnuteľnému majetku vo
vlastníctve mesta Košice: - garážovým boxom nachádzajúcim sa v suterénnych priestoroch budovy súpisné
číslo 1002, katastrálne územie Terasa, LV 16 400: - nebytový priestor číslo 12-1, o výmere 31,17 m², nebytový priestor číslo 12-5 o výmere 17,28 m2 a nebytový priestor číslo 12-6 o výmere 19,25 m2 .
Spoluvlastníckym podielom na pozemku KN-C číslo 2954/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1246 m²,
nachádzajúceho sa na Laboreckej 1 v Košiciach, na ktorom je postavená budova vo vlastníctve tretej osoby so
súpisným číslom 1002, katastrálne územie Terasa, LV 16 400, prináležiacim ku garážovým boxom
(nebytovým priestorom), ktoré sa nachádzajú v suterénnych priestoroch uvedenej budovy: k nebytovému
priestoru 12-1 v podiele 71/1000, k nebytovému priestoru 12-5 v podiele 39/1000 a k nebytovému priestoru
12-6 v podiele 44/1000.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo schválené.
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Bod 21. Správa o činnosti Denného centra mestskej časti Košice - Západ a Materského centra Delfínik
za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni pristúpime k bodu číslo 21: Správa o činnosti Denného centra
mestskej časti Košice-Západ a Materského centra Delfínik za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra
2016. Týmto materiálom sa zaoberali miestna rada, ktorá odporúča miestnemu zastupiteľstvu predložený
materiál zobrať na vedomie. Nech sa páči, pani prednostka, prosím o uvedenie materiálu.
p. Hildebrand, prednostka MÚ MČ: Správa komplexne pojednáva o činnosti Denného a materského
centra za rok 2016. Je to nielen činnosť, ale komplexná aktivita denného centra; popisuje kluby seniorov na
našom území, rovnako ako počet seniorov, ktorí sa podieľajú na činností týchto klubov a financiách, ktoré
mestská časť vynakladá a reálne vynaložila za minulý rok. Rovnako je to v činnosti materského centra, kde sú
popísané jednak počty rodín, matiek a deti, ktoré sa zúčastnili na činnosti a tak isto aj financie, ktoré mestská
časť vynaložila s tým, že záverom konštatuje, že finančné prostriedky boli vynaložené a spĺňajú svoj účel. Aj
v rámci materského centra aj v rámci denných centier.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Dámy a páni, otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa
páči, pani poslankyňa Adamčíková.
p. Adamčíková: .... (nezachytil mikrofón).
p. Jakubov, starosta MČ: Pani poslankyňa, toto je vecou nie úradu, ale predsedu komisie a tajomníka
komisie, ktorí si určujú program komisie. Tak je tomu všade. My neurčujeme program rokovania komisie.
Nech sa páči, pani poslankyňa Zemková.
p. Zemková: Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela opýtať, na kedy je plánovaná zhruba rekonštrukcia
toho zariadenia? Či to bude tento, budúci rok? A potom, či sa to nejak zobrazí, alebo akým spôsobom to
ovplyvní činnosť tých seniorov, ktorí toho času tam vykonávajú svoje činnosti? Teda myslím tie kluby
dôchodcov. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Nech sa páči, v rámci rozpravy. Kým si rozmyslíte, odpoviem.
Pani poslankyňa, momentálne čakáme na výzvu, ktorá by mala byť vypísaná prostredníctvom Ministerstva
pôdohospodárstva atď na možnosť čerpania európskych zdrojov na vytvorenie určitých činností v sociálnej
oblasti. Je to ZOS-ka, opatrovateľská služba a požičovňa pomôcok atď. atď. A vzhľadom na to, v akom stave
sa nachádza tento objekt, lebo máme tam 2 objekty na Laboreckej, zvažovali sme teda a zvažujeme prihlásenie
do tejto výzvy, pokiaľ budeme môcť. Kvôli tomu sme dnes mali predložený aj plán hospodárskeho rozvoja
sociálneho rozvoja, ktorý sme schválili, aby sme sa mohli zúčastniť. A podľa vypracovanej projektovej
dokumentácie, ktorá na základe toho bude vypracovaná, predpokladáme, že na prízemí by mali byť
realizované priestory pre zariadenie opatrovateľskej služby a hore priestory pre kluby dôchodcov atď. atď.
Čiže ešte nebola výzva vypísaná. Mala byť vypísaná na prelome rokov a nebola. Čakáme, kedy bude
vypísaná, či sa do nej vieme zapojiť. Ak by sme sa zapojili, pretože je to pre nás veľký prínos, ak vieme získať
finančné prostriedky nie z vlastných zdrojov, ale z iných zdrojov, tak predpokladáme, že pravdepodobne celá
realizácia by prebehla možno už koncom tohto roka; ale určite v roku 2018. Stačí takto? Ďakujem pekne.
Nech sa páči v rámci rozpravy chce ešte niekto vystúpiť. Ak nie, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú
komisiu.
p. Bucher: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ berie na vedomie
správu o činnosti Denného centra mestskej časti Košice-Západ a Materského centra Delfínik za obdobie od
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem - uznesenie bolo schválené.
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Bod 22. Návrhy ocenení Mestskej časti Košice-Západ v roku 2017
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod číslo 22: Návrhy ocenení
mestskej časti Košice - Západ v roku 2017. Týmto materiálom sa zaoberali miestna rada, ktorá v zmysle Zásad
pre udeľovanie ocenení mestskej časti navrhla miestnemu zastupiteľstvu udeliť cenu mestskej časti trom
jednotlivcom a kolektívu tak, ako je to uvedené v predloženom materiáli. Komisia kultúry, ktorá odporúča
miestnemu zastupiteľstvu udeliť cenu mestskej časti navrhnutým jednotlivcom a kolektívu. Dámy a páni,
otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nech sa páči, pani poslankyňa Zemková, po nej pán poslanec Bojčík.
p. Zemková: Ďakujem za slovo. V zásade, nemám žiadne pripomienky a určite budem hlasovať za. Ale
nakoľko som tam mala jeden z návrhov, chcela by som sa len opýtať, ako boli ovplyvňované tie názory, alebo
prečo práve títo jednotlivci boli? Ale hovorím, nemám v zásade voči nim nič, len ten jeden môj návrh nebol
zahrnutý. Len chcem sa opýtať, že prečo? Alebo, ako ste boli ovplyvňovaní pri rozhodovaní? Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Pán poslanec Bojčík.
p. Bojčík: Ja mám niečo podobné, že pri ocenení Ceny mestskej časti Košice - Západ mi medzi
navrhovanými troma jednotlivcami chýba jeden reprezentant, či už kultúrno-spoločenskej alebo športovej
oblasti. Je to škoda, že sa na nich zabúda.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Hlási sa ešte niekto do rozpravy? No, pokúsim sa
odpovedať takto. Keďže toto je podľa nášho interného predpisu návrh, ktorý predkladáme na rokovanie
miestneho zastupiteľstva vychádza z návrhu, na ktorom sa zhodla miestna rada. Vzhľadom na predložené
návrhy bolo hlasovanie členov miestnej rady takéto. Teda, že títo traja jednotlivci a tento jeden kolektív získali
najväčší počet hlasov. Chcem ale ubezpečiť, tak ako robím aj po iné roky, že z tých ocenených, ktorí neboli
odporúčaní na schválenie miestnym zastupiteľstvom na cenu mestskej časti samozrejme, ja, v rámci svojej
kompetencie prehodnotím ešte tie ďalšie návrhy a určite o tom budeme ešte individuálne komunikovať. A
určite mnohí z týchto, ktorí boli navrhnutí, dostanú Cenu starostu mestskej časti. Stačí takto? Ďakujem pekne.
Dámy a páni, v rámci rozpravy chce ešte niekto vystúpiť k tomuto bodu. Ak nie, uzatváram rozpravu
poprosím návrhovú komisiu.
p. Bucher: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ v zmysle čl. 2
ods. 5 Zásad pre udeľovanie ocenení mestskej časti Košice - Západ udeľuje Cenu mestskej časti Košice-Západ
v roku 2017 jednotlivcom: Milan Macko - za celoživotný prínos vo verejnoprospešnej činnosti a pri
príležitosti životného jubilea 80 rokov; pán doktor práv Peter Varhalík - za dlhoročnú činnosť notára a prínos
k spoločenskej oblasti; Mgr. Bohumil Kaman - in memoriam - za prínos a dosiahnuté výsledky v kultúrnej,
osvetovej a spoločenskej činnosti a kolektívu Materská škola Humenská 51, Košice za výsledky v oblasti
pedagogickej a verejnoprospešnej činnosti a pri príležitosti 50. výročia vzniku a otvorenia školy.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržal sa 1. Konštatujem, uznesenie bolo schválené.
Bod 23. Ústna informácia o prebiehajúcom súdnom spore medzi bývalým prednostom úradu a
Mestskou časťou Košice - Západ.
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni pristúpime k ďalšiemu bodu. Doplnený bod číslo 23:
Informácia o prebiehajúcom súdnom spore bývalého prednostu úradu mestskej časti pána Ing. V.T. voči
Mestskej časti Košice - Západ. Poprosil by som, pokiaľ budeme diskutovať k tomuto materiálu, v rámci
rozpravy, v rámci ochrany osobných údajov, aby sme neuvádzali meno v plnom znení. Dámy a páni, nedalo
mi nezaradiť tento bod a takto sme sa dohodli, pretože na základe rozsudku rozhodol Krajský súd o potvrdení
rozsudku vyhovujúcemu výroku menovaného alebo spomenutého pána prednostu voči mestskej časti a
Okresný súd teda potvrdil rozsudok v 1. časti, kde zaviazal mestskú časť, ktorá je žalovanou, zaplatiť
18

žalobcovi sumu 7.320,36 € s 9 % úrokom z omeškania zo sumy 6.635,56 € a to je od času 1. apríla 2010 do
zaplatenia; a žalobu v časti 12.574,30 € zamietol a nárok na náhradu nemajetkovej ujmy a na zverejnenie
ospravedlnenia vylúčil na samostatné konanie. Dámy a páni, keďže v minulých volebných obdobiach som bol
poslancom mestskej časti, viem ako k tomu celému došlo. Mrzí ma, že spor sa dostal do takejto polohy. A ešte
ma mrzí, že právny zástupca pána bývalého prednostu vás oslovil mailovou formou. Neviem, či ste to dnes
niektorí čítali, kde komunikoval, že mestská časť požiadala po obdržaní listu exekútorského úradu na
vymoženie tejto čiastky o odpustenie časti penále, alebo celého penále, keďže rozsudok je právoplatný.
Chcem konštatovať jedno: v minulosti došlo k skráteniu pracovného úväzku pána prednostu na 50 %
schválením uznesenia v miestnom zastupiteľstve. Tí, ktorí v tom čase boli poslancami si to veľmi dobré
pamätajú. Na základe skrátenia pracovného úväzku toto uznesenie bývalý pán starosta nepodpísal. Poslanci
požiadali samozrejme, po nepodpísaní o mimoriadne zastupiteľstvo a na mimoriadnom zastupiteľstve
opätovne schválili túto organizačnú zmenu a skrátenie pracovného úväzku bývalého prednostu na polovičný
úväzok. Vzhľadom na túto situáciu pán bývalý starosta musel rešpektovať uznesenie miestneho zastupiteľstva
a uzatvoril s pánom bývalým prednostom dohodu o zmene pracovných podmienok v 50 % rozsahu jeho
činnosti. Pán - aj bývalý starosta, aj bývalý pán prednosta - túto dohodu podpísali. Teda pán bývalý prednosta
prijal túto zmenu. Účinnosť skrátenej pracovnej náplne bola od 1. januára 2008. Popísané to bolo pánom
bývalým starostom aj pánom bývalým prednostom 31. decembra 2007. Keďže táto skutočnosť bola prijatá,
mali sme za to, aj keď vznikol pracovnoprávny spor, že obe strany v dobrej viere a dobromyseľne podpísali
túto dohodu. Bohužiaľ, napriek tomu pán bývalý prednosta po ukončení pracovného pomeru na úrade v roku
2010, ak sa nemýlim, pretože vtedy nastúpil môj predchodca, žaloval mestskú časť o finančnú ujmu, ktorá mu
vznikla, vzhľadom na skrátenie pracovného úväzku a následne v ďalšej časti aj o čiastku, ktorou bol svojím
spôsobom akoby postihnutý, pretože musel vypovedať niektoré životné poistky atď. Ja, keďže v tom čase, keď
som bol poslancom a to prehlasujem, som nehlasoval za to, pretože som upozornil mnohých kolegov
poslancov, že nie je to dobré rozhodnutie, napriek tomu, demokraticky, každý musí takéto rozhodnutie
rešpektovať. A vzhľadom na to, že došlo k dohode zamestnávateľa a zamestnanca, pretože prednosta je
automaticky zamestnancom, predpokladal som, že je to vyriešené. Bohužiaľ súdy rozhodli tak, ako rozhodli.
A vzhľadom na to, že prebehlo niekoľko odvolaní, sme momentálne v súčasnosti povinní uhradiť týchto
7.320,36 € plus nejaké úroky. Samozrejme, napriek tomu sme podali prostredníctvom okresného súdu
odvolanie, ktoré je v súčasnosti, ak sa nemýlim, malo by byť poslané na Najvyšší súd Slovenskej republiky,
ktorý by mal rozhodnúť, teda dovolanie, pardon, ktorý by mal rozhodnúť o právoplatnosti tohto rozsudku.
Uvidíme ešte ako bude prebiehať tá ďalšia časť, ale pokiaľ mám informácie od bývalého pána prednostu, chce
ísť ďalej a chce sa súdiť aj o ďalšiu finančnú čiastku. Nebudem komentovať rozhodnutie súdov. Chcel som
vám povedať túto skutočnosť práve preto, pretože viem, že mnohých z vás oslovil pán bývalý prednosta, ktorý
sa domáhal tejto finančnej čiastky. A veľmi otvorene vám poviem, že mnohí moji známi a priatelia ma
oslovili, pretože žiadali, aby som vyhovel, už po nástupe do mojej funkcie, tejto požiadavke pána bývalého
prednostu. Ja som už niekoľkokrát prehlásil a prehlasujem znovu, kým budem štatutárom tejto inštitúcie, bez
ohľadu na to, či došlo v minulosti k chybe alebo nie, ja som povinný a budem stále zastávať polohu, že musím
sa absolútne, lojálne správať k tomuto úradu. A kým nebudú všetky možnosti vyčerpané, aj v budúcnosti,
určite z mojej strany nebude súhlas s úhradou akýchkoľvek finančných prostriedkov v prospech takýchto
žalôb. Uvidíme, ako dopadneme. Bohužiaľ, v súčasnosti sme povinní realizovať túto úhradu, čo má veľmi
mrzí. Prosil by som vás, aj v budúcnosti, ak budú takéto, či už elektronické formy komunikácie alebo iné a nie
sú vám jasné niektoré prípady, ani mne nemusia byť jasné z minulosti, panie poslankyne a páni poslanci,
poďte sa informovať o týchto veciach, lebo ak chcete mať objektívny pohľad na vec, mali by ste si vypočuť
obe strany. Toľko z mojej strany. Ďakujem za pozornosť. Nech sa páči, pán poslanec Sitkár, pán zástupca.
p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo. Po dnešnom obdržaní mailu som myslel, že ma
chce niekto ovplyvniť, neovplyvní ma. Poviem svoj názor, keďže viete, že som robil 18 rokov na
exekútorskom úrade. Na upovedomenie o začatí exekúcie je vždy možné sa odvolať, podať námietku. Alebo
tak, ako teraz vlastne som navrhoval pánovi starostovi, môžeme požiadať o pozastavenie exekúcie do
rozhodnutia vyššieho súdu, do rozhodnutia Najvyššieho súdu. Ja odporúčam úradu, aby sme podali tento
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návrh na odklad do vyrieknutia rozhodnutia Najvyšším súdom. Ale je to už na pánovi starostovi. Samozrejme,
znova by nám tam nejaké penále narástlo. Ja nechcem teraz rozprávať, čo si myslím o výroku súdu. Bohužiaľ,
musíme ho rešpektovať. Takže môj názor je ten, že by som išiel do ďalšej námietky. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani poslankyňa Zemková.
p. Zemková: Ďakujem pekne. Ja sa len chcem opýtať, bolo tam povedané teda, že žaloval... On bol za
mnou, osobne v rámci poslaneckého dňa. Len chcem sa opýtať: žaloval 12000 plus sedem, sedem mu súd
priznal, keď správne chápem, dvanásť zastavil. On sa voči tomu odvolával, alebo nie? To je prvá časť otázky.
Teda predpokladám, že to ovplyvní, aj tie trovy konania. Tam neviem, či už bolo rozhodnuté o trovách, alebo
sa bude rozhodovať až po skončení celej vec?. A potom v druhej časti, čo bolo vylúčené na samostatné
konanie, či už bolo a či tam nejaké konanie už prebieha, teda nejaké rozhodnutie? Lebo sa spomínalo na
začiatku, že bolo vylúčené na samostatné. Tak to je všetko. Ďakujem zatiaľ.
p. Jakubov, starosta MČ: Zareaguje pán doktor Oravec, samozrejme, ktorý sa tým zaoberá, ale pani
poslankyňa, hocikedy môžete prísť, dáme vám nahliadnuť do celého spisu a možno po vypočutí druhej strany
budete prekvapená, ako to je v skutočnosti.
p. Oravec, MÚ MČ: Dobrý deň, takže k týmto veciam, čo sa týka tohto rozsudku, v prvej časti bolo
rozhodnuté o istine a o úrokoch a v druhej časti, čo sa týka tých 12.453 to bolo odročené na samostatné
konanie, ktoré ešte ani nezačalo. Čiže sa čaká na to prvé rozhodnutie a potom sa bude riešiť ďalej. Čiže tým
pádom aj trovy budú riešené naraz vcelku.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Nech sa páči v rámci rozpravy chce ešte niekto vystúpiť k tomuto?
Ak nie uzatváram rozpravu a dovolil by som si predložiť veľmi jednoduché uznesenie, kde: Miestne
zastupiteľstvo berie na vedomie ústnu informáciu o prebiehajúcom súdnom spore. Poprosím návrhovú
komisiu.
p. Kočiš: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ berie na vedomie
informáciu starostu Mestskej časti Košice - Západ o súdnom spore s bývalým prednostom Miestneho úradu
mestskej časti Košice - Západ.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo schválené.
Bod 24. Interpelácie poslancov
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni pristúpime k ďalšiemu bodu, bod číslo 23 je Interpelácia
poslancov. Vážený zastupiteľský zbor v zmysle rokovacieho poriadku majú poslanci právo interpelovať
starostu, zástupcu starostu, miestnu radu alebo jej člena vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce. Nech sa
páči, prosím o vaše interpelácie. Súčasne, kým ich predložíte, ja by som prosil vzhľadom na to, že je ukončené
zimné obdobie, ideme do jari, pani poslankyne a páni poslanci, budem veľmi rád, ak budeme od vás dostávať
informácie z vašich volebných obvodov, kde sú, aké problémy, jednak o odstraňovaní zimného posypu,
celkove o údržbe zelene, o stave detských ihrísk a samozrejme aj o výtlkoch nielen na cestných
komunikáciách, ale aj na peších na chodníkoch; pretože určite nestihneme všetko skontrolovať sami a táto
vaša činnosť nám pomáha pri našej práci tak, ako aj v správe spomínal veliteľ mestskej polície. Možno menej
ľudí sa obracia na mestskú políciu, ale veľmi veľa sa obracia na nás, na úrad a samozrejme aj za vašej pomoci
vieme ďaleko pružnejšie reagovať na tieto požiadavky. Nech sa páči, pani poslankyňa Zemková, po nej pán
poslanec Veles.
p. Zemková: Ďakujem pekne. Prvá interpelácia: Kedy sa začne budovanie parkovacích miest Humenská
ulica za Slovenskou sporiteľňou. Druhá: Požiadam, nakoľko som bola oslovená z obytného domu Uherová 12,
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o hľadanie možnosti vybudovania chodníka od obytného domu Uherová 12, k budove Základná umelecká
škola, nakoľko obyvatelia Uherovej 12 sa údajne už v minulosti na toto dotazovali. Ďalšia: Či bude mestská
časť presadzovať presun kompetencii z mesta Košice na mestskú časť? Ak áno, v akom rozsahu? Ďalšia:
Požiadam, aby mestská časť vyvinula maximálne úsilie, aby došlo k oprave a úprave pokrytia kanalizácie na
SNP pred obchodným centrom Cassovia a aj nejakej úprave toho celého priestoru. Ďalej: Aké sú názory
samosprávy na zámery a požiadavky verejnosti na budovanie podzemných a polopodzemných kontajnerovísk?
Len ako stanovisko aké je mestskej časti k tomu. Šestka: Je možné zrealizovať vyznačenie parkovacích miest
na Humenskej ulici v úrovni OC Cassovia? Ak nie, tak prečo? Ďalšie: ako mestská časť hodnotí kvalitu
zimnej údržby? Ktoré chodníky a schodiská či iné komunikácie je povinná v rámci zimnej údržby
zabezpečovať výlučne mestská časť? A posledná: Kedy dôjde k zabezpečeniu označenia vodorovného
dopravného značenia zhruba v uliciach Idanská, Bernolákova, Muškátová, kde prebiehala rekonštrukcia a
hlavne, čo sa týka priechodov pre chodcov. To je všetko ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, pán poslanec Veles, po ňom pán poslanec Liba.
p. Veles: Ďakujem za slovo. Interpelujem starostu mestskej časti Ing. Jána Jakubova. Na základe
požiadaviek obyvateľov mestskej časti vás interpelujem vo veci osadenia dopravnej značky „Zákaz státia“ na
stožiar verejného osvetlenie číslo 51 534 z dôvodu parkovania áut, ktoré bránia prístupu vozidiel záchrannej
služby k bytovému domu Uherová 6. Za ďalšie: na pôvodný stĺpik osadiť dopravnú značku jednosmerná ulica.
Asi ju niekto odcudzil. Za ďalšie: obnoviť obnovu vodorovného dopravného značenia na parkovisku Uherová
6, 8. Za ďalšie: previesť úpravu chodníka na Uherovej 6 pre prechod invalidného vozíka. Za ďalšie: opravy
schodištia pri stožiari verejné osvetlenie číslo 51 552 na Uherovej ulici pri plote Základnej umeleckej školy,
hrozí nebezpečie úrazu. Za ďalšie: pri bráne vstupu do Základnej školy Kežmarská 28, 30 je potrebné
odstrániť hromadu zeminy, ktorá tam ostala po oprave prístupového chodníka. To je všetko. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne nech sa páči pán poslanec Liba, pripraví sa pán poslanec
Rychnavský.
p. Liba: Ďakujem za slovo. Rád by som interpeloval pána starostu. Pred malou chvíľou v bode 10 sme
schválili úpravu číslo 1 Programového rozpočtu mestskej časti Košice - Západ za rok 2017. Nestihol som
reagovať, aj s kolegom Bucherom, sme sa pozastavili nad Programom 2 - Interné služby. Tam sú nejaké čísla
a tam je údržba výpočtovej techniky. Keď sa pamätáte, aj minulý rok som sa to pýtal a znova to je 20.000 € na
údržbu výpočtovej techniky. Potom je tu ešte software a licencie 15.000 € iba za rok 2017. Tak ja by som
poprosil podrobnejšie, keď môžeme sa pozrieť aj za rok 2016, lebo troška robil som v IT, jednoducho sa mi to
zdá veľa. Takže, kto to robí, možnože máme nejakú externú firmu, ktorá je predražená ale to by potom bola
otázka už na pána kontrolóra. Takže toto predkladáme s pánom Slavomírom Bucherom.
p. Jakubov, starosta MČ: Pán poslanec, nič vám nebráni hocikedy prísť na úrad. Dohodneme si
stretnutie s našim IT-čkárom. Ťažko mi je takto reagovať, ale budem rád, keď to bude riešené osobnou
návštevou. Lebo pokiaľ ste odborník v tejto oblasti, ďaleko, ďaleko lepšie sa v tom vyznáte a vieme vám
predložiť všetko, čo máme uzatvorené a čo de facto musíme alebo nemusíme plniť. Samozrejme, budem rád
keď prídete. Nech sa páči, pán poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Dobrý deň prajem ešte raz. Tak ja by som interpeloval pána starostu mestskej časti
Košice - Západ a upozorňujem na zlý stav chodníkov. Na chodníku Hronská, alebo na ulici Hronská pred
materskou školou je chodník a povrchová úprava je deštruovaná. Tiež chodník na Toryskej, nad Poliklinikou
Terasa. To nie je celkom v mojom rajóne, ale pri kine Družba, schody od Slovenskej sporiteľne smerom ku
Triede SNP, tam sú už tak rozbité. Sú betónové a povrch je jednak krivý a jednak schodnice sú veľmi už
poškodené. A mám tuná jednu takú špecifickú situáciu: ja som interpeloval pána starostu na predchádzajúcom
zastupiteľstve o odstránenie dodatkovej tabuľky E12 na Ružínskej ulici - vjazd osobných, alebo vôbec
motorových vozidiel do hmotnosti 3 a pol tony ku Poliklinike Terasa. Dostal som odpoveď. Ďakujem a to bola
cez mesto a stanovisko aj z vedenia polikliniky, že tento vjazd mimoriadny potrebujú; a siahodlhé obhajoby
tohto mimoriadneho opatrenia. Ale ja žiadam znovu, keď už takéto stanovisko je o prispôsobenie skutkového
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stavu tejto mimoriadnej udalosti, tejto mimoriadnej situácie, že sa povolilo na chodník pre peších, vjazd
motorových vozidiel, tento chodník je absolútne nevhodný na vjazd týchto motorových vozidiel. Navyše na
konci tohto chodníka nie je obratisko áut a tieto autá buď idú cez trávnik, alebo potom cúvajú v smere
priechodu chodcov ku poliklinike. A navyše ohrozuje to v rámci skoro celého pracovného dňa, od tej 7:00 do
16-tej vjazd týchto motorových vozidiel. Takže kedykoľvek tam môže prísť a keďže to vlastne auto, ktoré ide
minimálne rýchlosťou 20 až 25 km/h niekedy môže a upozorňujem na kolíziu chodcov s motorovými
vozidlami. Treba buď tento chodník rozšíriť, riadne ho označiť alebo nejakým iným spôsobom upraviť túto
komunikáciu, aby nedošlo ku kolízii. Nedá sa to len tak, že áno urobili sme niečo, čo teraz je to také napolo
urobené a nevhodne urobené, by som povedal. Potom budem mať ešte nejaké dopyty. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči, chce ešte niekto vystúpiť v rámci bodu
Interpelácie? Ak nie, samozrejme, na všetky interpelácie bude riadne odpovedané buď písomnou formou
alebo aj za osobnej účasti. Dámy a páni, uzatváram bod Interpelácie.

Bod 25. Dopyty poslancov
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k bodu 24: Dopyty poslancov. Vážené panie poslankyne, páni
poslanci, v zmysle rokovacieho poriadku poslanci majú právo požadovať vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa
činnosti starostu, zástupcu starostu, členov miestnej rady, predsedov komisií, prednostu a miestneho
kontrolóra. Prosím o vaše dopyty. Nech sa páči pán poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Mám tuná jeden taký dopyt. Bol som na jednej návšteve: pani xxxxx z xxxxxx, je to
pani, ktorá má už cez xxx rokov a od svojej mladosti je veľmi ťažko postihnutá, má amputovanú celú nohu a
len protézu, potrebovala by nejakú opatrovateľskú službu. Vraj to žiadala a nemá nijakú odpoveď. Prišiel by
som za pani Karafovou, aby sme to mohli dať do poriadku, aby som jej vedel odpovedať. Potom mám tu jeden
podnet od obyvateľov ohľadom uzamykateľného priestoru pre kontajnery na Brigádnickej 1. Teda to
kontajnerovisko sa uzamklo, ale máme tam len jeden špeciálny kontajner na plasty. Či by bolo možné jeden
kontajner z piatich pre komunálny odpad vymeniť za nejaký špeciálny, na papier alebo na sklo alebo niečo
podobné. Alebo - chcel by som sa tak opýtať - Ak sa uzatvoria kontajnery, máme my možnosť potom prísť ku
tým špeciálnym kontajnerom pre odpad špecifický? Či všetky takéto kontajneroviská budú mať rovnaký kľúč?
Alebo ako to bude? Lebo tie uzatvorené kontajneroviská nemajú tie jednotlivé špeciálne kontajnery - na sklo,
na tetrapack a ja neviem čo všetko. Snaží sa mesto o separovaný zber a potom budeme mať nejaký problém.
p. Jakubov, starosta MČ: Všetko pán poslanec? Ďakujem pekne. Pán poslanec Veles.
p. Veles: Ďakujem za slovo. Ja mám taký dopyt na vedenie mestskej časti, že v terajšej dobe sa budujú
okolo Triedy SNP trakčné stožiare pre rekonštrukciu električkových tratí. A tieto stožiare sa budujú od
obrubníka do zelene tak 30, 40 cm. Chcel by som požiadať o preverenie, či táto vzdialenosť vyhovuje
Slovenskej technickej norme? Lebo to je pre motoristov taký kolízny stav. Je to malá vzdialenosť. Je potrebné
normálne overiť, či je to podľa normy STN. Doteraz to bolo zeleni meter a pol. Teraz je to 30, 40 cm do
obrubníka. To upozorňujem na to, že neviem, nezdá sa mi to, že by to bolo v súlade s STN normami. Hoci to
by bolo veľké faux pas, keby to fakt tak bolo. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pán poslanec. Určite preveríme, ale predpokladám, že keďže tieto
stavby majú všetky stavebné povolenia a osadenie trakčných stĺpov povoľuje Špeciálny dráhový úrad, že by si
nedovolil porušiť Slovenskú technickú normu. Ale vieme to preveriť. Ale, pán poslanec, vieš, pokiaľ budeme
mať právoplatné stavebné povolenie s vyznačením vzdialenosti a norma to pripúšťa, pozrieme sa na to,
samozrejme. Akceptujem tento dopyt. Ďakujem pekne. Dámy a páni, v rámci bodu Dopyty chce ešte niekto
vystúpiť? Ak nie, uzatváram tento bod. Ešte pred tým, ako pristúpime k ďalšiemu bodu, bolo tu niekoľko aj
dopytov aj interpelácii na uskladňovanie odpadu, čo sa bude robiť ďalej v meste atď. atď. Minulý týždeň
prebehla v spoločnosti Kosit tlačová konferencia za účasti generálneho riaditeľa Kositu, námestníka primátora
pána Petruška; ja som bol ako predseda rady starostov a komunikovali sme to, čo by sa malo robiť v
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budúcnosti. Ja som prehlásil jedno, otázka podzemných a polopodzemných kontajnerových státí je ekologická
budúcnosť. Je to to najlepšie, čo môže byť. Všetko má však svoje pre aj proti. Po prvé: musia sa nájsť vhodné
lokality, kde je možné osadiť polopodzemné a podzemné kontajnerové státia. Pretože tak, ako veľa krát, občan
si myslí, že niekde ukáže, môžu tam byť inžinierske siete - podzemné, nadzemné atď. Po druhé: niekto musí
zainvestovať do tohto a po tretie: nemalý podiel je tu aj komunikácia s občanmi, otázka osvety, otázka
zodpovednosti a disciplíny občanov. Pred nejakým časom boli vybudované, ako pilotný projekt tieto
podzemné kontajneroviská v malom mestečku Moldava nad Bodvou. Máme veľmi veľa fotografických správ,
ako sa k tomu ľudia správajú. Odpad, ktorý sa im nezmestí, nerozoberú, nechajú ho vonku. Je to ešte horšie,
ako v našich uzamykateľných kontajnerových klietkach, ak to môžem nazvať. Samozrejme, je to budúcnosť.
Je to v mnohých mestách na svete. A určite to príde aj k nám. Ale určite to nebude realizované z týždňa na
týždeň, z roka na rok, ale bude to dlhodobý proces. A určite je to otázka v prvom rade na mesto Košice. A ja
som prehlásil ešte jedno: v prípade, že budeme realizovať investície, aj takéto investície, vždy oslovíme
občanov. Platí to pre všetky parkovacie plochy, pre všetky stavby týkajúce sa služieb pre obyvateľov, tzn.
odpadu. Lebo aj v súčasnosti, keď sme chceli niekde realizovať parkoviská, dostali sme petície občanov, že
ich tam nechcú. Ak sme zrealizovali uzamykateľné kontajneroviská a zlúčili sme 2 alebo 3, sťažovali sa, že
dostupové vzdialenosti sú oveľa vyššie. Odteraz, vzhľadom na to, že sme tu pre občanov, každá jedna
investícia - to bol môj pokyn na mojej porade - bude prebiehať tak, že ľudí ktorých sa to bude týkať, oslovíme
správcov obytných budov, budeme žiadať podpisovú akciu, petíciu občanov; ak väčšina bude za, pôjdeme do
realizácie investície, pretože v demokratickom štáte platí, že rozhodnutie väčšiny je záväzné pre menšinu. Ak
väčšina bude proti - už sa to stalo- nebudeme realizovať investíciu. Asi toľko k tomu. Ďakujem veľmi pekne.
Dámy a páni uzatvorili sme bod Dopyty poslancov.
Bod 26. Rôzne
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k bodu číslo 25: Rôzne. Nech sa páči. Chce niekto vystúpiť v
rámci bodu Rôzne? Nech sa páči, pani poslankyňa Budišová.
p. Budišová: Ďakujem pekne. Ja mám pre vás, vážené kolegyne, kolegovia, jednu správu alebo
oznámenie ako každý rok. Blíži sa 31. marec. Chcela by som vás poprosiť a upozorniť na vaše povinnosti:
Oznámiť funkcie, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2016. Termín je do 31. marca, pričom
do 30. apríla je termín na podávanie potvrdení o podaní v daňovom priznaní k dani. Poprosím vás, aby ste
dodržali tento termín, aby sme boli úspešní a bezproblémoví ako minulý rok. Miesto kde by ste to mohli
doručiť osobne alebo poštou je na tejto adrese; osobne na 1. poschodie číslo dverí 104 a poštou klasicky, alebo
iným doručovateľom. Ale poprosím, aby ste tento termín dodržali, aby sme boli stopercentní ako minulý rok.
Takže len toto upozornenie. Ďakujem pekne.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pani poslankyňa. Nech sa páči, chce vystúpiť ešte niekto v
rámci bodu Rôzne? Ak nie, uzatváram bod Rôzne.
Bod 27. Záver
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni vyčerpali sme program rokovania dnešného zastupiteľstva.
Sme na záver dovoľte, aby som vám ešte pred záverom oznámil, že slávnostné zastupiteľstvo je plánované na
16. mája 2017, teda zastupiteľstvo, kde budeme oceňovať našich významných občanov. Dámy a páni,
ďakujem vám za účasť na rokovaní, za konštruktívny priebeh a ukončujem 15. zasadnutie miestneho
zastupiteľstva. Želám vám príjemný večer.
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Overili:
JUDr. Beáta Zemková
Emil Veles

Ing. Ján Jakubov
starosta

V Košiciach: 22.03.2017
Vyhotovil: A.S. Partner/PhDr. Kovalčinová
Prednostka MÚ: Ing. Hildebrand
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