Zápisnica
z XXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Západ, konaného
dňa 15.5.2018 v zasadacej miestnosti na 2. poschodí
MÚ MČ Košice – Západ, Trieda SNP č. 39, Košice, so začiatkom o 13.30 hod

Bod 1. Otvorenie
p. Jakubov, starosta MČ: Vážené poslankyne, poslanci, vážení hostia, dámy a páni,
otváram XXI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Západ, ktoré bolo
zvolané v súlade s § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení
neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 2 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Košice – Západ. Dovoľte, aby som privítal p. kontrolóra, ktorý sa pravidelne
zúčastňuje na našich rokovaniach. Z celkového počtu 12 poslancov je prítomných 11. Zo
zasadnutia sa vopred ospravedlnila p. poslankyňa Badlíková, ktorá sa zúčastní druhej časti
zasadnutia, lebo má svoje povinnosti. Konštatujem, že zasadnutie je schopné prijímať
uznesenia. Na dnešnom rokovaní sa bude hlasovať zdvihnutím ruky a hlasy budú spočítavať
určení skrutátori.
Bod 2. Schválenie návrhovej komisie
p. Jakubov, starosta MČ: Vážené poslankyne, vážení poslanci, dňa 1. apríla 2018
nadobudla účinnosť novela zákona o obecnom zriadení, podľa ktorej návrh programu
zasadnutia a jeho zmeny sa budú schvaľovať uznesením miestneho zastupiteľstva, ktoré bude
predkladať návrhová komisia. Z tohto dôvodu prosím o návrhy na členov návrhovej komisie.
Nech sa páči p. poslankyňa Adamčíková.
p. Adamčíková: Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, kolegyne, kolegovia, do
návrhovej komisie navrhujem kolegov, pána a dámu: Baníka, Rychnavského a Zemkovú.
p. Jakubov, starosta MČ: Sú nejaké iné návrhy? Ak nie, dávam hlasovať, kto je
za takéto zloženie návrhovej komisie? Ďakujem, 7 a 4 = 11, konštatujem, návrhová komisia
bola jednomyseľne schválená, návrhová komisia bude pracovať v zložení: p. poslankyňa
Zemková a p. poslanci Baník, Rychnavský.
Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Prítomných: 11 poslancov

Prosím členov návrhovej komisie, aby zaujali vyhradené miesta.
Bod 3. Schválenie programu rokovania
p. Jakubov, starosta MČ: Novelou zákona o obecnom zriadení došlo, okrem iného,
aj k zmene § 12 odseku 5 a odseku 7, z čoho vyplýva: O bodoch programu, ktorý bol
navrhnutý a zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mestskej časti sa bude hlasovať
formou uznesenia. Na jeho schválenie postačuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
Pri presune bodov v programe (napr. bod 5 prerokovať ako bod 2), sa hlasuje na základe
predloženého návrhu nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. V prípade požiadavky
na zmenu programu t. j. doplnenie alebo vypustenie bodu bude potrebné, aby príslušná
poslankyňa, alebo poslanec, predniesol zmenu ústne a zároveň predložil písomný návrh na
uznesenie návrhovej komisii. Na zmenu programu sa bude vyžadovať súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých poslancov.
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Dámy a páni, návrh programu dnešného rokovania bol uvedený v pozvánke, bol
zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle našej mestskej časti. Na schválenie tohto
návrhu postačuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Prosím návrhovú komisiu, aby
prečítala návrh uznesenia.
p. Baník: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Západ podľa § 12 ods. 5
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje
zverejnený program XXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Západ.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte. Konštatujem uznesenie bolo jednomyseľne
schválené. Hlasovanie bolo 11/0/0.
Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Prítomných: 11 poslancov

Chce niekto z prítomných poslankýň a poslancov presunúť body v programe, alebo navrhnúť
nejaké doplnenie? Nech sa páči, dámy a páni. Ak nie, konštatujem, že budeme rokovať podľa
schváleného programu.
Bod 4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
p. Jakubov, starosta MČ: Za overovateľov zápisnice a uznesení určujem p. zástupcu
Ing. Sitkára a p. poslanca Velesa. Za zapisovateľku určujem p. Kovalčinovú.
Bod 5. Zloženie sľubu náhradníka na uprázdnený mandát poslanca miestneho
zastupiteľstva
p. Jakubov, starosta MČ: Ctené dámy, vážení páni poslanci, v súvislosti so zánikom
mandátu poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Západ pána JUDr. Zsolta
Vargu, dňa 20. februára 2018, vo volebnom obvode číslo 3, som v súlade s ustanovením § 192
ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní vyhlásil nastúpenie
náhradníka na uprázdnený mandát poslanca, ktorým je pán Dušan Drotár, ktorý v danom
volebnom obvode, v ktorom sa uvoľnil mandát poslanca, získal najvyšší počet platných hlasov,
ale nebol zvolený za poslanca. Vyhlásenie nastúpenia bolo realizované formou zverejnenia na
úradnej tabuli a na webovej stránke mestskej časti dňa 5. marca 2018. Podľa § 25 ods. 1 písm.
a) zákona o obecnom zriadení: „Poslanec je povinný zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného
zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní.“ Teraz pristúpime k slávnostnému aktu zloženia sľubu
poslanca miestneho zastupiteľstva. Poprosím pán Dušana Drotára, aby prišiel zložiť zákonom
predpísaný sľub poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý následne potvrdí svojím podpisom.
Zároveň žiadam všetkých prítomných, aby počas zloženia sľubu povstali. (P. starosta si prevzal
insígnie)
p. Drotár: Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy mestskej časti, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony,
zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca
miestneho zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
(P. starosta zablahoželal poslancovi k jeho zvoleniu.)
p. Jakubov, starosta MČ: Poprosím teraz návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na
uznesenie.
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p. Rychnavský: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Západ v súlade s § 25
ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za a) berie
na vedomie 1. zánik mandátu poslanca miestneho zastupiteľstva JUDr. Zsolt Vargu z dôvodu
vzdania sa mandátu poslanca dňa 20. februára 2018, 2. nastúpenie Dušana Drotára ako
náhradníka na uprázdnený mandát poslanca miestneho zastupiteľstva vo volebnom obvode č.
3; b) konštatuje zloženie zákonom predpísaného sľubu poslanca miestneho zastupiteľstva
Dušana Drotára.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne
schválené.
Za: 12 (hlasoval už aj p. poslanec Drotár) Proti: 0

Zdržal sa: 0 Prítomných: 12 poslancov

Bod 6. Personálne otázky
p. Jakubov, starosta MČ: JUDr. Varga bol členom dvoch komisií a to Komisie na
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a Legislatívno-právnej
a sociálnej komisie. § 20 ods. 3 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva hovorí o tom,
že komisiu tvorí nepárny počet členov, preto je návrh na voľbu p. poslanca Drotára na
dnešnom zastupiteľstve za člena týchto komisií. Vzhľadom na to, že s p. predsedníčkou jednej
aj druhej komisie, s p. poslankyňou Budišovou, sme sa dohodli, že sa stotožňuje s tým, aby p.
poslanec bol navrhnutý do oboch komisií, predkladám ja tento návrh a otváram k tomuto bodu
rozpravu. Nech sa páči, dámy a páni. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a
poprosím návrhovú komisiu.
p. Zemková: Chcem sa ešte vopred opýtať, lebo sú to dve uznesenia, či osobitne treba.
Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ podľa § 15 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojitosti s § 20 ods. 4
Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Západ po a) berie na
vedomie zánik členstva JUDr. Zsolta Vargu v Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov pri miestnom zastupiteľstve, z dôvodu vzdania sa mandátu
poslanca dňa 20.2.2018, za b) volí Dušana Drotára za člena Komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri miestnom zastupiteľstve.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 1 (p. poslanec Drotár) Prítomných: 12 poslancov

Konštatujem, uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.
p. Zemková: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ
podľa § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
v spojitosti s § 20 ods. 4 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice
- Západ po a) berie na vedomie zánik členstva JUDr. Zsolta Vargu v Legislatívno-právnej a
sociálnej komisii, z dôvodu vzdania sa mandátu poslanca dňa 20.2.2018, po b) volí Dušana
Drotára za člena Legislatívno-právnej a sociálnej komisie pri miestnom zastupiteľstve.
p. Jakubov, starosta MČ: Dávam hlasovať, kto je za? Jedenásť. Proti? Nikto. Zdržal
sa? Jeden. Konštatujem uznesenie bolo väčšinou hlasov schválené.
Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 1 (p. poslanec Drotár) Prítomných: 12 poslancov
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Bod 7. Uzatvorenie Dodatku č. 1 ku zmluve č. BZM_001/2017 o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv
p. Jakubov, starosta MČ: Týmto materiálom sa zaoberali miestna rada a všetky
komisie, ktoré zhodne odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál schváliť.
Tento materiál je predložený z dôvodu, že na predošlom zastupiteľstve sme schválili Zmluvu
o zriadení vecného bremena v lokalite Grot, kde po presnej špecifikácii bolo zistené, že je
potrebné schváliť Dodatok č. 1 z dôvodu, že nie všetky pozemky boli presne uvedené
v pôvodnej zmluve. Z tohoto dôvodu je predložený tento materiál. Nech sa páči, otváram
rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú
komisiu o návrh uznesenia.
p. Baník: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ v súlade s § 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 Dodatku č. 1 ku Zmluve č. BZM001/2017 o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech spoločnosti
Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361 a o náhrade
za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv. Identifikácia nehnuteľností:
parcela KN – C č. 4718/104 - zastavané plochy a nádvoria, celková výmera 8 596 m2,
zníženie plochy pre vecné bremeno z pôvodných 35,90 m² na 19,46 m²
parcela KN – C č. 4718/230 - zastavané plochy a nádvoria, celková výmera 37 m2,
zvýšenie plochy pre vecné bremeno z pôvodných 7,76 m² na 19,84 m²
- parcela KN – C č. 4718/755 - zastavané plochy a nádvoria, celková výmera 33 m2,
zvýšenie plochy pre vecné bremeno z pôvodných 29,78 m² na 29,88 m²
- parcela KN – C č. 4718/750 - zastavané plochy a nádvoria, celková výmera 314 m2,
predpokladaná výmera pre vecné bremeno je 12,28 m²
- parcela KN – C č. 4718/23 - zastavané plochy a nádvoria, celková výmera 4 841 m2,
predpokladaná výmera pre vecné bremeno je 3,72 m²
- parcela KN – C č. 4718/792 - zastavané plochy a nádvoria, celková výmera 18 m2,
predpokladaná výmera pre vecné bremeno je 13,70 m².
Všetky parcely sa nachádzajú v katastrálnom území Terasa a sú zapísané na LV č. 12 911.
Pôvodná výmera pre budúce vecné bremeno v zmysle Zmluvy č. BZM_001/2017: 73,44 m².
Celková nová výmera pre budúce vecné bremeno: 98,88 m².
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, Dámy a páni, dávam hlasovať. Prosím
hlasujte. Kto je za? 12. Proti: Nikto. Zdržal sa: Nikto. Konštatujem, uznesenie bolo
jednomyseľne schválené.
Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Prítomných: 12 poslancov

p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, veľmi pekne ďakujem za vašu účasť na tejto
prvej časti nášho zastupiteľstva, vyhlasujem prestávku do 15 hod. Zastupiteľstvo bude
pokračovať bodom č. 8 v Átrium klube slávnostným odovzdávaním ocenení Mestskej časti
Košice - Západ a starostu mestskej časti, ktoré sa uskutoční vo Veľkej sále Átrium klubu na
prízemí. Ďakujem.
Bod 8: Slávnostné odovzdávanie ocenení Mestskej časti Košice - Západ a starostu
Mestskej časti Košice – Západ, ktoré sa uskutoční vo Veľkej sále Átrium klubu, Zuzkin
park č. 4 v Košiciach
p. Jakubov, starosta MČ otvoril slávnostnú časť rokovania miestneho
zastupiteľstva, na ktorom bola udelená Cena Mestskej časti Košice – Západ v roku 2018
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jednotlivcom: Andrei Tilkovej, za dlhoročnú prácu s mládežou v oblasti športu a pri
príležitosti životného jubilea 50 rokov; Margite Lipkovej, za prácu v oblasti kultúrnej a
verejnoprospešnej činnosti a pri príležitosti životného jubilea 70 rokov; Kláre Sádovej, za
prínos v kultúrnej oblasti a verejnoprospešnej činnosti a pri príležitosti životného jubilea 70
rokov a kolektívu Základnej školy Kežmarská 28, Košice, za dosiahnuté výsledky v
pedagogickej a verejnoprospešnej činnosti a pri príležitosti 50. výročia vzniku a otvorenia
školy. Cena starostu Mestskej časti Košice – Západ bola udelená: Tiborovi Sahajdovi, za
dosiahnuté výsledky v oblasti športu a úspešnú reprezentáciu Mestskej časti Košice - Západ a
Mesta Košice; Ing. Milošovi Nevickému, PhD., za významnú dlhoročnú odbornú, vedeckú a
pedagogickú činnosť v oblasti stavebníctva; Mgr. Silvii Bošnovičovej, za významnú
dlhoročnú pedagogickú a riadiacu činnosť v oblasti školstva v Mestskej časti Košice – Západ
a Materskej škole Trebišovská 11, Košice, za dosiahnuté výsledky v pedagogickej a
verejnoprospešnej činnosti a pri príležitosti 50. výročia vzniku a otvorenia školy.
Bod 9. Záver
p. Jakubov, starosta MČ: Poďakoval prítomným a ukončil XXI. rokovanie
miestneho zastupiteľstva.

Overili:
Ing. Andrej Sitkár

dňa: 18.05.2018

Emil Veles

dňa: 18.05.2018

Ing. Ján Jakubov
starosta

V Košiciach: 17.05.2018
Vyhotovila: PhDr. Kovalčinová
Prednostka MÚ: Ing. Hildebrand
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