Zápisnica
z XX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Západ, konaného
dňa 20.2.2018 v zasadacej miestnosti 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: Dámy a páni, ak dovolíte, začali by sme. Vážené panie
poslankyne, vážení páni poslanci, dámy a páni, otváram 20. zasadnutie Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ ktoré bolo zvolané v súlade s § 15 ods. 2 písm. a)
zákona č. 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 2
Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ. Dovoľte, aby
som na našom dnešnom rokovaní privítal pána inžiniera Šolca, veliteľa Mestskej polície
Stanice-Západ. Ďalej pána doktora Ing. Miloša Ihnáta, poslanca Mestského zastupiteľstva
v Košiciach a samozrejme vás všetkých. Pred začiatkom rokovania si dovoľuje vám oznámiť,
že dnes sa u mňa ohlásil pán poslanec doktor Zsolt Varga a písomne mi doručil vzdanie sa
mandátu poslanca miestneho zastupiteľstva. Podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona o obecnom
zriadení, mandát poslanca zaniká vzdaním sa mandátu. Pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho
účinky nastávajú doručením obecnému úradu, čo sa stalo práve dnes. Podľa § 192 ods. 1
zákona č. 180 z roku 2014 Zb. zákonov o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zanikol mandát poslanca
obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet
platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. V zmysle zápisnice miestnej
volebnej komisie o výsledku volieb v Mestskej časti Košice-Západ do miestneho
zastupiteľstva, konaných dňa 15. novembra 2014, ako náhradník na uprázdnený mandát
poslanca miestneho zastupiteľstva vo volebnom obvode číslo 3 nastupuje Ing. Dušan Drotár.
Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180 z roku 2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nastúpenie náhradníka
oznámi starosta obce do 15 dní po tom, čo zanikol mandát na úradnej tabuli obce a odovzdá
mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom obecného zastupiteľstva. Osvedčenie podpisuje
starosta obce. Podľa § 25 ods. 1 písm. a) zákona o obecnom zriadení, poslanec je povinný
zložiť sľub na prvom zasadnutí miestneho zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní. Takže v súlade
s platnou legislatívou do pätnástich dní som povinný osobne odovzdať mandát pánovi
poslancovi Dušanovi Drotárovi a na najbližšom rokovaní nášho zastupiteľstva je povinný
tento poslanec zložiť poslanecký sľub. To som považoval za povinné vám oznámiť, pretože
celkový počet poslancov miestneho zastupiteľstva, ktorý bol 13, ku dnešnému dňu klesol na
12. Dámy a páni, z celkového počtu 12 poslancov je prítomných 10. Zo zasadnutia sa vopred
písomne ospravedlnili pani poslankyňa Budišová a pán poslanec Bucher. Konštatujem, že
naše zasadnutie je schopné prijímať uznesenia.
Bod 2. Schválenie programu rokovania
p. Jakubov, starosta MČ: Ďalším bodom je schválenie programu rokovania.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, návrh programu dnešného rokovania je
uvedený v pozvánke. Chcem sa opýtať, či chce niekto z prítomných poslancov navrhnutý
program doplniť alebo pozmeniť? Ak nie, dávam hlasovať kto je za, aby sme sa riadili týmto
programom. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie: Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, že dnes budeme rokovať
podľa odsúhlaseného programu.
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Bod 3. Schválenie návrhovej komisie
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, ďalším bodom programu bodom je
Schválenie návrhovej komisie. Prosím o vaše návrhy na členov návrhovej komisie. Nech sa
páči, pani poslankyňa Adamčíková.
p. Adamčíková: Ďakujem pán starosta, kolegyne, kolegovia, do návrhovej komisie
si dovolím navrhnúť kolegov: pána Bojčíka, pána Rychnavského a pána Velesa.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Ak nie sú ďalšie návrhy, dávam
hlasovať, kto je za navrhované zloženie volebnej komisie. Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, že návrhová komisia bude
pracovať v zložení: páni poslanci Bojčík, Rychnavský a Veles.
p. Jakubov, starosta MČ: Do vašej pozornosti dávam ustanovenie rokovacieho
poriadku, ktoré hovorí o tom, že návrhy na uznesenie sú predkladané návrhovej komisii
písomne a musia byť formulované výstižné a jasne, aby nepripúšťali rôzny výklad.
Bod 4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni. Ďalším bodom nášho programu je určenie
overovateľov zápisnice a zapisovateľky. Za overovateľov zápisnice a uznesení určujem pána
poslanca Kočiša a pána poslanca Libu. Za zapisovateľa určujem pani Kovalčinovú.
Bod 5. Správa o činnosti Mestskej polície Košice Stanica - Západ na území mestskej časti
za obdobie od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017
p. Jakubov, starosta MČ: Bodom číslo 5 je Správa o činnosti Mestskej polície
Košice Stanica - Západ na území mestskej časti za obdobie od 1. júla 2017 do 31. decembra
2017. Prosím pána Ing. Šolca, veliteľa Mestskej polície Západ o uvedenie materiálu.
p. Šolc, veliteľ MP Stanica Západ: Vážený pán starosta, vážené miestne
zastupiteľstvo, predložil som vám Správu o činnosti stanice Mestskej polície Západ za
obdobie od 1. 7. do 31. 12. 2017. Je potrebné povedať, že okrem príslušníkov našej stanice
činnosť obecnej resp. mestskej polície vykonávali aj kolegovia zo stanice Luník IX a zo
stanice Šaca, ktorí, či už preventívne, ale pochopiteľne aj represívne pôsobili, kolegovia zo
stanice Luník IX hlavne v priestoroch Luníka VIII a Luníka VII. U nich môžem povedať, že
išlo skôr o pravidelnú službu, niekoľkohodinovú, denne. Kolegovia zo Šace pôsobili hlavne
Luník I a Luník II, ulice Kysucká, Obchodná, Medická, kde máme najväčší problém
s parkovaním vozidiel, respektíve s dodržiavaním dopravného značenia. Len pre ilustráciu
chcem povedať, že kolegovia zo Šace vyriešili v našom obvode za celý minulý rok niečo cez
1000 priestupkov. Ak to porovnám s riešením naším, my vyriešime za rok približne 6000
priestupkov. Oni pôsobili rovnako nepravidelne, ako im umožňovali ich personálne možnosti,
v pracovných dňoch, denne, respektíve 2 až 3 krát v týždni v čase špičky medzi 8 až 13
hodinou. Tým som chcel aj dokumentovať, že naša stanica je, myslím si, že dosť
poddimenzovaná. Ak by sme toto všetko mali zvládnuť sami, tak ani fyzicky nie sme schopní
reagovať na všetky vyslania, ktoré sú smerované na číslo 159 Mestskej polície. Urobil som si
štatistický prehľad, tak konkrétne naša mestská časť s týmto počtom policajtov je prakticky
najviac zaťažená, keď nebudem hovoriť o desiatkach percent, ale to by sme museli hovoriť
o stovkách; pretože oproti stanici Stred, ktorá pochopiteľne má špecifiká, ale je tam niekoľko
krát väčší počet policajtov, iba asi o 10% vyšší počet vyslaní cez núdzovú linku 159.
A v porovnaní s inými stanicami je to 2 až 3 krát viac. V našej mestskej časti najväčší problém
je s parkovaním, tam máme najviac tých vyslaní. A potom je verejný poriadok, kde riešime
užívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách, respektíve všetko, čo je spojené
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s činnosťou rôznych asociálov a bezdomovcov. Chcel by som vypichnúť aj aktuálny stav,
keďže od 20. decembra boli postupne rozmiestňované dopravné značky za nové. Zóna
s dopravným obmedzením B33 - Zákaz státia nákladným vozidlám s dĺžkou nad 5m. Najprv
sme pristúpili v prvých týždňoch iba k napomenutiam, respektíve pri prvom takomto porušení
sme riešili napomenutím. Do 18.2. sme celkovo riešili už 67 takýchto prípadov. Z toho bolo
19 vyriešených už v blokovom konaní, respektíve 20, lebo jedno bolo riešené v blokovom,
na pokutu nezaplatenú na mieste, 42 napomenutí a 5 priestupkov máme ...(nezrozumiteľné
slovo). A v januári sme si urobili sumár vozidiel, ktoré nespĺňajú podmienky prevádzky na
pozemných komunikáciách. Ide aj o vozidlá povedzme odhlásené z evidencie, ktoré riešime
za nedovolené zabratie verejného priestranstva. Tak oproti minulému polroku, kedy sme mali
myslím 37 vozidiel, teraz nám to narástlo na 49. Je to v podstate živý organizmus, pretože ide,
vo väčšine prípadov, o to, že nemajú platné technické respektíve emisné kontroly. Toto je,
z hľadiska našich kompetencií iba oznamovacia povinnosť a túto vec oznamujeme na
Okresný úrad, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Momentálne máme možno
3 vozidlá, ktoré sú takpovediac zrelé na odťah. V minulom roku bolo celkovo odtiahnutých
z našej mestskej časti mestskou políciou 7 vozidiel. Momentálne asi na 3 sa pripravujeme,
doslova, pretože momentálny stav je taký, ako ste možno počuli aj zo správy náčelníka, že
vyhradené parkoviská sú plné. Toto nám na úvod. Ak budú otázky, rád zodpoviem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne za uvedenie materiálu. Dámy a páni,
otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nech sa páči pani poslankyňa Zemková. Po nej pán
poslanec Kočiš.
p. Zemková: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcela veľmi pozitívne
vyzdvihnúť a poďakovať mestskej polícii za to, že teraz síce je to dočasné, ale veľmi to
pomáha, že dali určitú hliadku, alebo nie hliadku, ale príslušníkov na miesta, kde je teraz
vyhradená doprava kvôli posunutiu z Idanskej zdola smerom hore medzi Ružovú a Idanskú,
že tam hliadkujete a teda dávate pozor na deti, ktoré ráno idú do školy, tak za to chceme
poďakovať. Ale zase na druhej strane ma oslovili, keby ste mohli hliadky, hlavne vo
večerných hodinách, zase Idanská, ale v tých častiach ako sú kroviny, občas keby tam niekto
prešiel, lebo údajne sa tam zdržiavajú večer bezdomovci. Tak by sme mohli takto poprosiť,
aby hlavne večerné hodiny a prekontrolovať to tam, lebo je to tam vraj využívajú to ako
nocľažiská údajne, aj teraz v zimnom období. A myslím, že aj tak akože v celej mestskej časti,
to je ten najväčší problém, ale tu keby som mohla obzvlášť poprosiť, lebo ma upozornili na
to ľudia. Ďakujem pekne.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Kočiš. Po
ňom pán poslanec Bojčík.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja by som sa rovnako chcel opýtať ohľadom občanov
bez strechy nad hlavou, ako je písané v správe, pekne. Ale predtým rovnako by som chcel
poďakovať a vyzdvihnúť prácu mestskej polície, lebo ich činnosť na území našej mestskej
časti je, si myslím, že je cítiť. A tiež na druhej strane musím povedať, že sám ako náčelník
hovorí, majú dosť veľa zásahov, čiže ak by sa dalo posilniť, iste by, myslím personálne, tak
iste by to občania privítali. Ale ohľadom tých občanov bez strechy nad hlavou, konkrétne ma
zaujíma Lesnícka 11, tam zo začiatku - bolo to aj medializované, či je s tým už vysporiadaná
tá problematika, či tam občania už neprespávajú. Priznám sa nebadám pohyb týchto ľudí
v týchto miestach, ale napriek tomu sa pýtam. A konkrétne ma zaujíma ešte jeden pán takej
hnedej pleti, nakoľko má dosť agresívne vystupovanie a aj ľudia ma už naňho upozorňovali,
nielen v bezprostrednej blízkosti Lesníckej 11, ale aj samotní zamestnanci tuná, čo pracujú vo
večerných hodinách a báli sa ísť aj domov, že ako bolo s ním, či evidujú tohto človeka?
A rovnako sa rozmohlo, a tiež 2, 3 dni už ich tu nebadám, alebo nevidím, dosť sa rozmohlo a
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mám za to, že je to organizovaná činnosť, proste žobrajúcich detí, kde obďaleč stojí jeden pán
a ako keby to sledoval, organizoval. Nehovoriac o ďalších bezdomovcoch, ktorí sa pripájajú;
vyjdem z tejto budovy a môžem čakať už tú radu ľudí, ktorým môžem vyplácať peniažky.
Proste je to dosť už okaté, aspoň v posledných dňoch to tak bolo. A keby k tomu niečo bolo
povedané. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec Bojčík, nech sa páči. Pripraví sa
pán poslanec Rychnavský.
p. Bojčík: Dobrý deň vážené dámy a páni. Som veľmi rád, že veliteľ stanice KošiceZápad sám poukázal na personálny stav, ktorý, ako sám povedal, je nedostačujúci. Občania
sa preto oprávnene sťažujú, že nie je ich vidieť v teréne natoľko, koľko by to bolo potrebné.
Preto by som apeloval, ak by to bolo možné, aby sa čím skôr riešil kádrový stav v súčinnosti
s mestom Košice. Zároveň by som sa chcel opýtať veliteľa stanice Západ aká je fluktuácia
počas roka, tzn. ako stav je stabilizovaný, jak sa to mení. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Príjemný dobrý deň prajem všetkým. Tak ja by som sa chcel pána
veliteľa opýtať, ako sa riešia prípady, keď sa zistí nadmerné vozidlo, myslím čo týka tej
veľkosti, dĺžky nad 5m a či sú schopní to odtiahnuť alebo nejakým spôsobom zablokovať
alebo ako sa to rieši, keď to trebárs nájdu v čase, keď tam nie je šofér alebo majiteľ tohto
vozidla. Či do tejto kategórie vozidiel spadajú aj tzv. SUV-ka väčšieho rozmeru 5 a pol metra
trebárs. To už sú ozaj veľké, to už ani nie sú osobné autá; ale ja neviem či by sa nemalo to
vzhľadom na našu cestnú sieť, ktorá je obmedzená, či by sa nemali tie dĺžky vozidiel nejako
obmedziť tuná u nás. Taký veľký štát ako trebárs USA alebo Rusko to si myslím, že nemajú
takéto obmedzenia, ale u nás by takéto obmedzenia myslím, že by mohli prísť. Takže to sú
tieto dve otázky. No a tá fluktuácia, alebo lepšie povedané tá pomoc jak ste spomínali, to
chválime, že tak sa to dá preskupiť trebárs zo Šace a podobne, ale je to sporadické alebo dá
sa očakávať, že trvalé alebo či to má na skúšobnú dobu platnosť táto činnosť? A že či na
základe toho sa vie, usudzuje o zväčšení počtu policajtov alebo mestskej polície, členov
mestskej polície na Terase. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Poprosím teraz o reakciu
pána veliteľa Stanice Západ.
p. Šolc, veliteľ MP Stanica Západ: Vážený pán starosta, tak k pani doktorke
Zemkovej. Áno, jednak z vlastného pozorovania, ale mali sme aj také postrehy občanov, že
tou zvýšenou dopravou a bohužiaľ našou aroganciou, respektíve aroganciou tých vodičov
dochádza k tomu, že nepretržitý rad vozidiel a či už deti, ale aj dospelý si nevedia vynútiť
prechod legálny cez oficiálny prechod, tak sme zaviedli túto službu už niekoľko dní.
Momentálne sme sa to aj snažili trošku odsledovať. Tak mení sa ten počet ľudí, ale zhruba 15
až 20 krát za necelú pol hodinu, 20 minút musia zastaviť vozidlá, lebo skúsili urobiť, to, že
ak budú obďaleč stáť a ako budú reagovať vodiči, tak výsledok je taký, že nič. Tá zmena
legislatívy čo sa chystá, že aj keď chodec sa bude pripravovať na prejdenie cez cestu, už bude
vodič povinný zastaviť, tak asi pravdepodobne má význam; lebo momentálne nie je to možné,
ak chodec nevstúpil do vozovky, tak nie je možné ho postihovať. To len tak na margo. No a s
tými bezdomovcami som spomenul, že, teda ľudí bez strechy nad hlavou, respektíve máme
medzi nimi aj rôznych asociálov v tom zmysle, že tí ani nemajú záujem ísť povedzme niekam
do útulku, nadmieru požívajú alkoholické nápoje, doslova znepríjemňujú všetkým občanom
život. Tak títo vyhľadávajú také miesta, kde sa môžu skryť, pochopiteľne, aj v noci. Tá
motohliadka má aj naplánovanú povedzme pešiu činnosť, v konkrétnom našom obvode
vybranom, povedzme Luníku, a striedame to, že každú noc má minimálne dvakrát niektorý
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Luník prejsť pešo, aby sa zoznámili aj s takýmito vecami, kde z auta by pochopiteľne nezistili,
ale privítame, pochopiteľne každý podnet. Tzn. že ak môžete nasmerovať občanov, aby
zavolali, hlavne v noci na 159, pretože nájsť ich kdesi v kríkoch, to je časovo veľmi náročné.
K pánovi Ing. Kočišovi. K tým bezdomovcom som trochu povedal, ale konkrétne Lesnícka
11, ide už pretrvávajúci skoro rok problém. Tzn. že kedysi uzavretý objekt, podľa mňa ho
využívali občania priľahlej bytovky. Z mne neznámych dôvodov došlo k jeho otvoreniu
a udržiavaniu otvorenia, pretože prvé naše poznatky boli také, respektíve aj rady, aby objekt
nechali uzatvorený, uzamknutý a tak riešili cez stavebný úrad jeho zbúranie, keďže teraz sa
hovorí o akejsi nelegálnej stavbe. Dochádzalo k opačnému prípadu, kedy pravdepodobne
občania si mysleli, že to urýchlia; no a dostalo sa to do štádia, kedy si zvykli tam prespávať
alebo v nepriaznivých podmienkach sa uchyľovať práve takéto osoby. Momentálny stav je,
určite vy poznáte čo tam bývate bližšie, že to je v dezolátnom stave, skoro by som povedal,
že skoro ohrozuje život a zdravie. Ale je to vyslovene v rukách stavebného úradu. My tam
každý deň, večer, zájde hliadka, ale nemôže, keďže má pokrývať celú mestskú časť, aby tam
stála pri tom objekte a nedovolili im, aby tam boli. Takže reagujeme na každé zavolanie,
každý prípad, kedy môžeme vyzvať tých ľudí, aby opustili tento objekt, tak to využijeme.
Momentálne je stav takýto. Evidujeme jedného asociála, ktorého tak slangovo volajú Kungfu,
pretože akonáhle ak má určitú hladinu alkoholu v sebe, tak sa vyzlieka a nacvičuje tu, aj keď
pochopiteľne inak to vnímajú policajti, ktorí ho poznajú, pretože nikdy nebol zásadný
problém, že by napadol policajta alebo v samej podstate nedošlo ku ukončeniu zákroku. Ale
viem si predstaviť, že bežní občania majú z toho strach. Volajú nám, nechcem povedať, že
denne, ale v týždni niekoľkokrát sme vyslaní k takýmto ľuďom a jemu podobným.
Momentálne nevieme si rady, pretože aj keď ho vyriešime za narušovanie verejného poriadku,
človek, ktorý nemá bydlisko, nemá nič, nie je možné mu uložiť pokutu, nijaké iné opatrenia
z našej strany nie sú možné. Tzn. že to musí byť len oblasť sociálnej politiky. A stále hasíme
ten požiar, ktorý tam vzniká. K tej organizovanej činnosti, žobraniu. Sporadicky sme mali
nejaké oznamy, dokonca aj, ak si spomeniete, minulé zastupiteľstvo som hovoril o tom, že
práve že najlepšia spolupráca je s pracovníkmi miestneho úradu, lebo tí vedia kvalifikovane
aj povedať aj o čo ide, popísať situáciu. Tak práve na takéto vyslania sme reagovali
niekoľkokrát. Iba v jednom prípade sme zistili žobrajúce deti, pri ktorých sa objavili zákonní
zástupcovia, takže ďalšie úkony boli len v tom, že sme si ich spísali a odišli. A v iných
prípadoch ani pri zákroku, tzn. že požiadali sme kamerový systém aby prezrel situáciu, nikdy
sme nenašli takéto prípady. Takéto prípady práve sa nám vyskytujú pri Kauflande na
Popradskej a pri Lidli tiež na Popradskej. Pán magister Bojčík, tá fluktuácia členov, ak som
si stihol teraz na rýchlo pozrieť tak v roku 2016 na konci roku sme mali, celá stanica aj so
mnou 20 policajtov, teraz sme mali 23 policajtov. Momentálny stav je taký, že máme: 2
policajti išli na iné stanice, takže momentálny stav je 21. Takže tí 1, 2 až 3 sa hýbu, respektíve
máme momentálne na materskej dovolenke policajtku, takže tak isto ešte o jedného človeka
menej. Takže viete si dobre predstaviť, že síce nepracujú jeden, dvaja, traja 24 hodín, ale ak
by títo ľudia boli bez dovolenky a bez marodky v práci, tak by proste každý z nich mohol
odpracovať 20 × 7 hodín. Takže určite by bolo možné urobiť v prípade pešej hliadky lepšie
monitorovanie územia a lepšie vykonať zákrok a tak ďalej všetko čo s tým súvisí. Ak by som
naviazal na pána poslanca Rychnavského, že či ide o tú výpomoc nejakú stabilnú, tak toto už
vykonávame 2 roky, pretože po takej analýze, keď som sa už dosť dôkladne zoznámil
s obvodom, tak som práve požiadal náčelníka, ktorý mi vyšiel takto v ústrety, keďže ani vtedy,
neviem ako teraz je možné meniť tie tabuľkové počty, lebo to podlieha schváleniu mestského
zastupiteľstva. Pochopiteľne z toho plynú aj nejaké požiadavky na finančné zabezpečenie
policajtov, tak našli sme také riešenie. Prvý rok to bolo v podstate také skúšobné, ale
v minulom roku to už sme bežali naplno aj s odovzdávaním si skúseností aj s konkrétnymi
prípadmi, ktoré potrebujeme, aby v tej lokalite, keď sú tam, a to len zopakujem, že je to
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nepravidelné, ale pravidelné v tom, že je to v týždni 2-krát, 3-krát. Keď by som to
spriemeroval na tie 4, 5 hodín výpomoc je tam. Ak sa pýtate ako riešime, či to vozidlo, teraz
hovorím o zóne s dopravným obmedzením, tak musia mať meter - a to zdôrazňujem, preto,
že výrobcovi pravdepodobne kdesi inde sú takéto normy do 5 m, pretože, musel som si pozrieť
niektoré technické parametre vozidiel a úplne bežne vyrábajú s dĺžkou 4.999 mm. Takže
pravdepodobne vedia prečo, aj dodávky, teraz hovorím o dodávkach, takéto rozmery majú.
Takže prvotné zmeranie a potom pochopiteľne požiadame policajný zbor, aby nám pozrel až
do technickej evidencie, kde zistia už presnú dĺžku na milimetre. Na začiatku sme to riešili
predvolaním pre neprítomného vodiča, aby sme doslova nezdržiavali, ale teraz už prakticky
úplne normálne využívame náš inštitút technického prostriedku na zabezpečenie odjazdu
vozidla, ak vodič nie je prítomný a blokujeme vozidlo, snažíme sa vyriešiť, tak ako som
spomenul, na úvod, že v prípade, že bolo po prvý raz, potom, ak vieme odhadnúť, že aká doba
bola, lebo chcem zdôrazniť, že sme si to na úrovni mestskej časti rozobrali úplne do detailov.
Pán zástupca určite povie, že sme kvôli tomu aj vycestovali do Popradu, aby sme získali už
skúsenosti z iného mesta, aby sme sa trošku poučili, nemusíme na vlastnej koži. Tak snažíme
sa, aby tam vozidlá neparkovali. Aj tá značka sama o sebe hovorí o tom, že nie je tam
zakázaný vjazd. Tzn. že ak konkrétny vodič si niečo prinesie domov a zdrží sa iba chvíľu, aj
keď možno, že dalo by sa hovoriť, že to už je nad ten čas státia nevyhnutného na
naloženie/vyloženie, tak nesnažíme sa byť až takí prísny. Hlavne ide o to, aby neblokovali tie
parkovacie miesta dlhodobejšie. Tzn. že ak on tam blokuje 15, 20 minút, pol hodinu, tak odíde
a poviem vám, že vozidlá tam doparkujú ešte do polnoci aj po polnoci. Takže nie je ten
základný problém. A ešte k tých SUV-čkám, no tak sme si vyložili túto značku respektíve
sme prebrali z projektu, že ide o vozidlá nad 5 m, nákladné, spadajúce do kategórie N1. SUVčká, teda hovorím, že o väčšine, to by bolo treba rozoberať konkrétne, ale aj niektoré dodávky,
ktoré sú na prepravu osôb, tzn. že až do 8+1 prakticky môže to byť. A predpokladám, že takéto
vozidlá môžu využívať aj viacčlenné rodiny, takže proste to nebol cieľ, aby sme takéto vozidlá
dostali preč.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Baník.
p. Baník: Dobrý deň. Ja by som chcel len poďakovať pánovi veliteľovi stanice za
ich prácu a chcel som ho požiadať, tie informácie, ktoré odzneli o porovnaní sa s ostatnými
stanicami, takéto informácie môžete kľudne dávať podľa mňa do správy, lebo každý ich
privíta, aby sme sa vedeli porovnať, že ako je na tom naša stanica, lebo to bola len ústna
informácia od vás. Boli to zaujímavé čísla. A chcel by som ešte aj poďakovať za to, že sa
oproti minulosti znížil počet riešených priestupkov na doprave a zároveň mám aj otázku, či
by ste stručne mohli vysvetliť ten § 22. To je priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky. Čo dominuje v tomto priestupku, alebo aké konanie? Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Sitkár.
p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Ďakujem pekne. Ja v podstate spomeniem, že
sme sa zúčastnili v Poprade aj s vedúcim pánom Čopom na stretnutí, ktoré viedlo k tomu, aby
sme zistili nejaké nové poznatky pri zavedení zóny zákazu státia nad 5 m vozidiel. Myslím,
že poznatky, ktoré sme dostali, uplatníme aj u nás. Myslím, že to bolo dosť zaujímavé
stretnutie. Chcem aj poďakovať za to zavedenie celkové, ako prebehlo od decembra, pretože
myslím, že tie podmienky, ako sme si nastavili tak mestská polícia dodržala a vidím, že už to
prináša úspech, pretože večer naozaj z niektorých ulíc tie autá odišli. Tak isto to sledovanie
vrakov. My sme v podstate s pánom Šolcom asi na týždennej báze, každý týždeň sa stretávame
a je dobré, že vlastne vždy sa urobí nejaký monitor po tých troch mesiacoch, takže aj za to
chcem poďakovať. A posledná informácia, ja osobne som požiadal cez interpoláciu v
decembri o navýšenie počtu policajtov. Žiaľ, odpoveď prišla taká, že momentálne na rok 2018
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mesto neuvažuje s navýšením počtu. To bola odpoveď. Takže toľko som len chcel dať
informáciu. A ďakujem za spoluprácu.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Ak nie sú ďalší prihlásený do diskusie,
tak uzatvorím rozpravu a poprosím ešte o záverečnú reakciu pána veliteľa stanice Západ.
p. Šolc, veliteľ MP Stanica Západ: Tak by som trošku objasnil, ale môžem to aj
presne odcitovať, pretože ten § 22 je o bezpečnosti cestnej premávky z priestupkového
zákona. Ten obsahuje veľa ustanovení čo je priestupkom, ale ja vypichnem iba to, čo máme
oprávnenie riešiť my z toho. Mestská polícia, respektíve obecná polícia, objasňuje priestupky,
ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené
osobitným predpisom, teraz práve sa myslí na ten § 22, teda priestupky proti bezpečnosti a
plynulosti cestnej premávky, spáchané: neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho z dopravnej
značky Zákaz zastavenia, Zákaz státia, Zákaz vjazdu, Zákaz odbočenia, Zákaz otáčania,
Prikázaný smer jazdy, Prikázaný smer obchádzania, Vyhradené parkovisko, Obytná zóna,
Pešia zóna, Školská zóna, Zóna s dopravným obmedzením a Parkovisko. A zo všeobecnej
úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje státie a zastavenie a vjazd vozidiel. Myslí sa tým
§ 23 a 25, ktorý hovorí, vyslovene vymenuváva všetky tie zákazy. My inú kompetenciu
nemáme. Ak by som mal povedať, že čo je najväčší problém, tak to je státie na verejne
prístupnej zeleni. Tzn., že momentálne v tomto roku, nepamätám si taký stav, aký je v tomto
roku, to súvisí s tými poveternostnými podmienkami, že neviem či tí vodiči sú
naprogramovaní, že je zima, tak jedným kolesom vyjdem na zeleň, to sa nič nestane, lebo to
bežne tak robili. Ale momentálny stav je taký, že v momente tam urobí koľaj, rozryje to atď.
Takýto prípad, fakt za 4 zimy, nebol taký, aký je teraz a koľko aj riešime tých poškodení
zelene. No a potom, pochopiteľne, vo väčšej miere sa začína využívať ten § 23, ktorý hovorí
o tom, že vodič smie zastaviť a stáť v obci v smere jazdy tak, že pri státí musí zostať v každom
smere trojmetrový jazdný pruh, pri zastavení aspoň jazdný pruh. Potom Zákazy zastavenia,
tuto si vodiči dávajú, podľa mňa, podstatne väčší pozor a veľa krát mám problém presadiť
taký takzvaný dupľovaný zákaz, kedy na naše požiadavky nám vyšli viackrát v ústrety na
niektorých uliciach, kde aj keď takéto státie tam je zakázané zo všeobecnej úpravy cestnej
premávky, dali tam aj zákaz zastavenia, lebo takémuto značeniu rozumejú všetci vodiči. Ak
myslíte, že ešte iné niečo môžem dovysvetliť.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pán náčelník. Myslím,
že boli zodpovedané všetky otázky. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Rychnavský: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti KošiceZápad berie na vedomie Správu o činnosti Mestskej polície Košice Stanica-Západ na území
mestskej časti za obdobie od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 10, proti 0, zdržali sa 0. Konštatujem: uznesenie bolo jednomyseľne
schválené.
Bod 6. Prehľad plnenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti
Košice- Západ za obdobie od XIX. zasadnutia miestneho zastupiteľstva
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod číslo 6:
Prehľad plnenia uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom za obdobie od XIX.
zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Prosím pani prednostka o uvedenie materiálu.
p. Hildebrand, prednostka MÚ MČ: Dobrý deň. V tomto bode vyhodnocujeme
úlohy z uznesení s časťou žiada resp. ukladá. Takéto uznesenia máme dve. Prvým: Miestne
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zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti po vykonanej zmene rozpočtu informovať o tom
miestne zastupiteľstvo na najbližšom rokovaní. Na tomto rokovaní je informácia o úprave
č. 6. programového rozpočtu mestskej časti Košice-Západ. Druhé uznesenie: Miestne
zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti v prípade potreby upraviť rozpočet mestskej
časti podľa celkovej výšky schválenej dotácie. Rozpočet mestskej časti v súvislosti so
schválenými dotáciami nebolo potrebné upravovať. Ďakujem pekne.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto materiálu.
Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Bojčík: 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 XIX. zasadnutia miestneho zastupiteľstva.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem - uznesenie bolo
jednomyseľne schválené.
Bod 7. Informácia o činnosti starostu Mestskej časti Košice - Západ od XIX. rokovania
miestneho zastupiteľstva
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu číslo 7. Je to
Informácia starostu mestskej časti Košice-Západ o svojej činnosti od XIX. zasadnutia
miestneho zastupiteľstva. Vážený zastupiteľský zbor, dovoľte mi informovať vás o svojej
činnosti od 12. decembra 2017. V krátkosti zo svojej činnosti za toto obdobie uvádzam:
Absolvoval som celý rad pracovných stretnutí na meste Košice, niekoľko zasadnutí
majetkovej komisie. Ďalej ako člen predstavenstva Košickej futbalovej arény niekoľko
výberových konaní a zasadnutí tohto orgánu; ďalej niekoľkých zasadnutí rady starostov; rad
rokovaní na úrovni primátora mesta Košice, na úrovni námestníka pána Petruška, niekoľko
stretnutí na útvare hlavného architekta, rokovania na majetkovo-právnom oddelení, atď.
Všetky tieto stretnutia boli s cieľom riešenia problémov mestskej časti či už v oblasti
majetkovo-právnej, v oblasti rozvoja alebo v oblasti možných dotácií pre našu mestskú časť.
Chcem vás informovať, že ako poslanec krajského zastupiteľstva zúčastnil som sa
mimoriadneho zasadnutia krajského zastupiteľstva 1. februára tohto roka, ako aj
ustanovujúceho zastupiteľstva KSK, ako aj riadneho zastupiteľstva pardon 9. januára tohto
roka. Ďalej, samozrejme, naďalej pokračovali moje stretnutia s našimi klubmi dôchodcov, s
občianskymi združeniami seniorov. Absolvoval som niekoľko stretnutí s médiami. Aj dnes
tu máme zástupcov niektorých médií, ktorí sa veľmi radi informujú o činnosti našej mestskej
časti, za čo sa chcem veľmi poďakovať, či už je to Rádio Košice, denníky Košice Dnes, resp.
TA3. Absolvoval som celý rad opäť stretnutí na úrovni veliteľa mestskej časti stanice
Košice, pardon, veliteľa Mestskej polície Stanice Západ, so zamestnancami dopravného
oddelenia, s mnohými expertmi v rámci potreby rozvoja našej mestskej časti. Mal som
niekoľko stretnutí aj s predstaviteľmi podnikateľskej sféry, či už to bola spoločnosť Eltodo,
či už to boli konatelia spoločnosti OC Galéria, ktorí sídlia v našej mestskej časti a niekoľko
stretnutí s predstaviteľom talianskeho investora na Grote IV. Jedno z najzaujímavejších
stretnutí bolo stretnutie s mamičkami na Terase v súvislosti so zmenami fungovania
materského centra, pôvodne „Delfínik“, teraz podľa nového ako sme ho nazvali „Terasáčik“.
Mal som stretnutia aj s predstaviteľmi ekumeny, s pánom Havrilom, s pánom Seleszom. Mal
som stretnutie so zástupcom Košickej charity, pánom Boritášom, ktorá má svoje pôsobenie
aj u nás na Fialkovej ulici, atď. Veľmi ma potešilo to, že sme otvorili počítačový kurz pre
seniorov v Átrium klube tohto roku a že záujem o účasť na tomto počítačovom kurze je
pomerne vysoký. Absolvoval som niekoľko pracovných ciest za účelom získavania
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európskych peňazí a štátnych peňazí, a to rokovania na Ministerstve pôdohospodárstva,
rozvoja vidieka Slovenskej republiky, na Ministerstve hospodárstva, ako aj na Úrade vlády.
V rámci spoločenských podujatí opäť sme realizovali tradičné podujatia, a to vítanie
novorodencov mestskej časti Košice-Západ; ďalej Prijatie jubilantov v našej mestskej časti.
Zúčastnil som sa aj hodnotného podujatia „Terasa pre Ukrajinu“, čo je charitatívny koncert
s výťažkom pre obete vojny na Ukrajine. Zúčastnil som sa 24. ekumenickej bohoslužby
slova, v historickej radnici a jedna z takých veľmi pekných podujatí bolo odhalenie
pamätníka Björnsona v mestskom parku, ktorý sa svojho času veľmi zaslúžil o identitu
slovenského národa. Takže to je zhruba v stručnosti, okrem bežných pracovných povinností,
odpočet mojej činnosti za uplynulé obdobie. Panie poslankyne, páni poslanci, otváram
rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú
komisiu.
p. Veles: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ berie na vedomie
informáciu o činnosti starostu mestskej časti Košice-Západ od XIX. rokovania miestneho
zastupiteľstva.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne
schválené.
Bod 8: Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti za rok 2017
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod číslo 8:
Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra mestskej časti za rok 2017. Prosím pán kontrolór o
uvedenie materiálu.
p. Filipko, miestny kontrolór: Ďakujem za slovo. Vážený pán starosta, vážené
miestne zastupiteľstvo, ctení hostia, v zmysle príslušných ustanovení zákona o obecnom
zriadení som predložil túto písomnú správu. Je to informatívna správa o aktivitách,
činnostiach, ktoré som v priebehu roka 2017 vykonal. Pri tejto príležitosti by som snáď chcel
ešte poďakovať pánovi starostovi, resp. mestskej časti. Jedna z aktivít, ktorú tu spomínam,
nie je tu konkrétne uvedená. Koná sa také štvrťročné pravidelné stretnutie Združenia
hlavných kontrolórov a zasadnutie Košickej regionálnej sekcie a v decembri sa uskutočnilo
tu v tejto miestnosti, za čo sa chcem poďakovať. Máme taký zvyk, že navštevujeme niektoré
pôsobiská našich členov a tak sa stalo v decembri. Ďakujem. Som vám k dispozícii, k vašim
otázkam, postrehom.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči. Dámy a páni, otváram rozpravu k tomuto
materiálu. Nech sa páči, pani poslankyňa Adamčíková, po nej pán poslanec Kočiš.
p. Adamčíková: Ďakujem veľmi pekne. Pán starosta, kolegyne, kolegovia, prečítala
som si hodnotiacu správu za minulý rok pána kontrolóra. Všetci viete, že ako poslankyňa v
tejto mestskej časti pôsobím dlhé obdobie, je to skoro 20 rokov. Za mojej éry som zažila
štyroch kontrolórov a musím povedať, že takého kontrolóra, ako má teraz táto mestská časť,
možno niekto povie, že sú to silné slová, ale hovorím tak, ako to cítim, v tom dobrom slova
zmysle, sme ešte nemali. Boli tu kontrolóri, ktorí rozumeli práci, nerozumeli práci, boli
kontrolóri, ktorí kritizovali zamestnancov, a nepôsobili ako, preventívne nepomáhali, práve
naopak, proste bola tu všelijaká situácia. Teraz mám taký pocit, za uplynulé obdobie, ktoré
je za nami, za účasti pána Ing. Filipka, že situácia na úrade sa ukľudnila, že pracovníci
vnímajú kontrolu pozitívne, berú ju tak, ako kontrola sa má brať. Tzn., že kontrola je tu na
to, aby nám pomáhala v našej činnosti do budúcna. A na základe toho som sa rozhodla, že
by som dala návrh, keď dovolíte, uvidím ako budete hlasovať, na zvýšenie odmeny pána
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kontrolóra 10 % k platu, ktorý má, do konca tohto roku. Vyšlo by to, keďže je február, od 1.
marca do konca decembra tohto roku. Keď dovolíte, prečítam návrh na uznesenie: Miestne
zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ podľa príslušných ustanovení zákona o meste
Košice v znení neskorších predpisov a podľa príslušných ustanovení zákona o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje mesačnú odmenu kontrolórovi mestskej
časti Košice-Západ Ing. Jozefovi Filipkovi vo výške 10 % z mesačného platu kontrolóra
mestskej časti Košice-Západ s účinnosťou od 1. marca 2018 do 31. decembra 2018. Za b)
Žiada starostu mestskej časti Košice-Západ v prípade potreby upraviť rozpočet mestskej
časti Košice-Západ podľa celkovej výšky schválenej odmeny v Podprograme 1.1 - Volení
predstavitelia mestskej časti, poslanci, kontrolór, v Aktivite 1.1.1 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV, nemocenské a v Aktivite 1.1.2 - Poistné a príspevok do poisťovní v súlade s
rozpočtovou klasifikáciou výdavkov. Ďakujem pekne. Návrh dávam návrhovej komisii.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Nezávisle od pani poslankyne Adamčíkovej, tiež by
som chcel oceniť konkrétne túto správu kontrolóra mestskej časti. Lebo po prečítaní tejto
správy mám za to, že bola dosť náročná. Musel prejsť dosť veľa dokumentov, potvrdenia,
spisov, aby napísal takýto záver ako napísal, čo oceňujem ten záver, lebo mám za to, že chce
zjednodušiť, proste, získanie licencie, keď to môžem tak nazvať, na predaj na našom
miestnom trhovisku. Ale naďalej aj precizuje, ako lepšie kontrolovať tých ľudí, ktorí majú
záujem o predaj na tomto trhovisku. A na základe, na konci správy, by som sa tiež spýtal,
že kontrolovaný subjekt bol s návrhom oboznámený dňa 9.2. Nemáme priložené stanovisko
kontrolovaného subjektu, či sa stotožňuje s týmto záverom. A ak áno, ja rovnako ako
odporúča kontrolór, odporúčam, aby bolo prehodnotené znenie, textácia resp. upravené
VZN číslo 3 z roku 2001 v súlade so zákonom č. 178 z roku 1998.
p. Jakubov, starosta MČ: Pán poslanec, áno, ďakujeme. Sme ešte pri bode 8. Ty
si v bode 9, ale samozrejme, že tvoj diskusný príspevok sa zaznamenáva a bude o ňom
rokované pri ďalšom bode.
p. Kočiš: Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči, dámy a páni, v rámci bodu číslo 8: Správa
o kontrolnej činnosti za rok 2017, chce ešte niekto vystúpiť? Ak nie, uzatváram tento bod a
poprosím návrhovú komisiu.
p. Rychnavský: Tak, vážení kolegovia, kolegyne, máme tu návrh, ktorý prišiel od
kolegyne, od pani poslankyne Adamčíkovej. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice–
Západ podľa § 14 ods. 3 písm. k) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov a podľa § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov za a) schvaľuje mesačnú odmenu kontrolórovi mestskej časti KošiceZápad Ing. Jozefovi Filipkovi vo výške 10 % z mesačného platu kontrolóra mestskej časti
Košice-Západ s účinnosťou od 1.3.2018 do 31.12.2018; za b) žiada starostu mestskej časti
Košice-Západ v prípade potreby upraviť rozpočet Mestskej časti Košice-Západ podľa
celkovej výšky schválenej odmeny v Podprograme 1.1 - Volení predstavitelia mestskej časti,
poslanci, kontrolór, v Aktivite 1.1.1 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské a v
Aktivite 1.1.2 - Poistné a príspevok do poisťovní v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
výdavkov.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči, prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 7, proti 0, zdržali sa 3. Konštatujem, uznesenie bolo schválené.
Poprosím ďalšiu časť uznesenia.
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p. Rychnavský: A teraz k samotnej správe. Návrh na uznesenie: Miestne
zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti
kontrolóra mestskej časti Košice-Západ za rok 2017.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie. Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem - uznesenie bolo
jednomyseľne schválené.
Bod 9. Správa kontrolóra mestskej časti o výsledkoch kontroly za obdobie od
12.12.2017 do 20.2.2018
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod číslo 9:
Správa o výsledkoch kontroly kontrolóra mestskej časti od 12. decembra 2017 do 20.
februára 2018. Nech sa páči, pán kontrolór.
p. Filipko, miestny kontrolór: Ďakujem za slovo. Dovoľte, aby som doplnil ešte
niekoľko informácií k správe, ktorú som predložil. Vzhľadom na to, že materiály sa
predkladali na zastupiteľstvo 9.2., ešte krátko na to sa mi podarilo ukončiť ďalšiu kontrolu,
tak správa vlastne obsahuje doplnok na tých posledných dvoch stranách aj o tej kontrole
bežných výdavkov bežného rozpočtu v roku 2017. Vzhľadom na to, že som robil kontrolu
trhoviska v kontrole 07 na dodržiavanie VZN 3/2011, skontroloval som hlavne položky,
ktoré sa týkajú trhoviska v ďalšej kontrole. Ďalej kontrolovaný subjekt, teda úrad, dostal
termín na vznesenie námietok k tej kontrole o trhovisku do 16.2. Dostal som námietku
vzhľadom na formuláciu 1. opatrenia, kde som navrhoval, aj v správe je uvedené, pripraviť
novelizáciu VZN č. 3. Po konzultácii s úradom sme sa zhodli na upravenom texte opatrenia.
Formulácia je: „Prehodnotiť potrebu novelizácie VZN č. 3/2011, ktorým sa vydáva trhový
poriadok trhoviska na Luníku 2 v súvislosti s novelou Zákonníka práce ohľadom tzv. zákazu
maloobchodného predaja počas štátnych sviatkov na základe stanovísk kompetentných
orgánov“. Nakoľko nemáme k dispozícii stanoviská kompetentných orgánov, aj Mestská
časť Košice-Juh ich vyžiadala, tak akceptujem takéto riešenie, preto bolo upravené to
opatrenie. Čo sa týka ostatných nedostatkov, sú jednoducho odstrániteľné. To, čo sa vlastne
navrhuje, je na zvážení mestskej časti, či nájde spôsob ako zvýhodniť alebo zjednodušiť
postup pri vydávaní povolení pre tzv. stálych predajcov resp. ako nastaviť dĺžku platnosti
jednotlivých povolení, keďže zákon neprikazuje, že povolenie musí byť na sezónu vydané,
čiže teoreticky mohlo by byť vydané aj na dlhšie obdobie. Je tam voľná možnosť tvorby
mestskej časti, resp. úradu a dokonca nie je to nutné ani zakomponovať do VZN, lebo to je,
proces vydávania povolení je vlastne oznámeniami, formulármi a informáciami, pre tých
záujemcov je možné zverejniť bez zásahu do VZN. K vašim otázkam som k dispozícii.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán kontrolór. Dámy a páni otváram
rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec Rychnavský, po ňom pán poslanec Kočiš.
p. Rychnavský: Ja by som sa chcel opýtať. V závere tejto správy je sumár celkových
príjmov a celkových výdavkov. Tie celkové výdavky som si nevedel dať dokopy s
predchádzajúcim textom. Takže tam sú uvedené výdavky na mzdy vo výške 15.506,80 a
potom je tu už len jedna informácia, ktorá je taká, takéhoto charakteru a to výdavky na pitnú
vodu vo výške 169,74. No a tieto dve čísla nedávajú tých 17.859. Neviem, čo ešte, dačo,
niečo, čo nebolo spomenuté alebo proste by som potreboval vysvetlenie. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Ešte p. poslanec Kočiš a potom poprosím
o odpovede.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja by som pokračoval v tom, čo som, resp. poopravil
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by som to, čo som začal v predchádzajúcom bode. Myslel som v tomto bode. Čiže pán
kontrolór, ty navrhuješ, aby, alebo v navrhovaných opatreniach, už tým pádom nenavrhuješ
pripraviť novelizáciu VZN č. 3/2011? Lebo som nejak nepochopil teraz. Alebo takto,
pripraviť novelizáciu VZN č. 3/2011 až po odpovedi kompetentných orgánov v súvislosti s
časom predaja v čase voľna a štátneho sviatku? Čiže alebo ešte opačne by som opýtal, alebo
ináč ešte. Okrem tohoto stanoviska tých kompetentných orgánov, tie zistenia resp. tie
navrhované opatrenia alebo úpravy povoľovania predaja a vôbec toto, čo si uviedol v závere
správy, nie je potrebné otvárať VZN, resp. upravovať VZN? Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Nech sa páči, pán kontrolór. Prosím o reakciu.
p. Filipko, miestny kontrolór: Ďakujem. Tak najprv pre p. Rychnavského. Ten
sumár 17.859,49 vznikol spočítaním výdavkov za vodu a mzdových nákladov a k tomu
pripočítame ešte výdavky dane za odpad, ktoré sú v tabuľke, lebo to je výdavok priamo
Mestu Košice - dane za odpad, vlastne odvoz smetia. Tak by to malo sedieť. Ešte by som
poznamenal, že aj tá výška výdavkov na mzdy, odvody je trošičku skreslená, ono vykazuje
sa vlastne mzdy, odvody troch ľudí, v rámci toho 1 zamestnanec, ktorý vykonáva aj iné
činnosti, čiže ten výdavok je o čosi nižší. Je ťažko možno stanoviť to percento. S pánom
vedúcim sme sa rozprávali, že možno to je iba 70 % z jeho nákladov, čiže relatívne, ak by
sme to vyčísľovali, tá suma, ten rozdiel medzi výdavkami a príjmami by mal byť vyšší.
Možno by mal byť okolo štyroch do 4.000 Eur. Ale keďže nie je ten zamestnanec
zamestnaný dvoma samostatnými zmluvami, nie je to jednoznačne vyčlenené. Tak ja som
pracoval s číslom od ekonomického oddelenia, ktoré vyčíslilo ten celkový sumár, a preto je
to možno tá suma troška vyššia. Takto by to malo teda, pán poslanec, približne. A pre pána
poslanca Kočiša - ja som prečítal formuláciu pozmeneného opatrenia. Hovoríme, že
prehodnotiť potrebu novelizácie VZN na základe stanovísk kompetentných orgánov. Ak sa
preukáže, že je potrebné riešiť vo VZN systém maloobchodného predaja, ak sa to vzťahuje
na trhoviská, čo zákon alebo predpisy jednoznačne nevyriešili. Lebo je zákaz
maloobchodného predaja počas štátnych sviatkov. Niektoré subjekty si to vykladajú, že sa
to vzťahuje aj na trhoviská. Myslíme si, že možno, že nemalo by sa to vzťahovať na
trhoviská, lebo to nie je typický maloobchodný predaj. Ale pokiaľ nedostaneme nejaké
konkrétne usmernenie niektorej inštitúcie, ktorá je oprávnená vykladať zákony, dovtedy sú
to len domnienky. Čiže podľa tých ostatných zistení sa nevyžaduje zmena VZN, nejaká
tvrdá, ktorá by si vyžadovala aktualizáciu VZN. Ostatné veci, čo som hovoril ohľadom
povolení, dĺžky, alebo akceptácie dokladov predkladania, to je otázka úradu, ako si ich bude
ošetrovať. Je jasné, že ak zákon tvrdí, že súčasťou povolenia má byť niečo, tak tam
jednoducho musí v spise byť predložené. A to ich máme vymenované vo VZN, tak isto ich
vymenováva zákon. A tieto veci nie je potrebné meniť. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, pán kontrolór. Nech sa páči, pani
poslankyňa Zemková.
p. Zemková: Ďakujem pekne. Asi to nebude ani priamo na pána kontrolóra, ale je
to v súvislosti s touto správou, možno skôr asi na vedenie, by som sa chcela opýtať. Je na
strane 2 uvedené - v súvislosti s tým prívodom vody, že mala byť, alebo bola naplánovaná
aktivita oplotenie studničky zrejme na nejaký bezproblémový kontrolovaný prívod vody. Či
to bude realizované, alebo prečo sa to nezrealizovalo? Keby som mohla dostať odpoveď.
Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Áno, nech sa páči, hlási sa ešte niekto do rozpravy k
tomuto bodu? Pani poslankyňa, čo sa týka tohto, v podstate my musíme vyriešiť možnosť
prístupu k tejto vode. Pretože pokiaľ to zamkneme a nebude tam nejaká stála obsluha, tak
trhovníci takisto sa k nej nedostanú a v podstate z hľadiska hygienického je potreba mať
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tento vodný zdroj prístupný trhovníkom, ktorí potrebujú na tú základnú očistu, či už svojho
ja neviem tovaru, svojich pomôcok alebo umyť si ruky a v podstate takéto bežné, hej.
V podstate uvažujem, ona sa v zimnom období, samozrejme, odstavuje, ale v priebehu
existencie, alebo výkonu činnosti na trhovisku ostáva táto voda voľne prístupná. A pokiaľ
dokážeme riešiť to takouto formou, aby niekto dokázal zabezpečiť stálu obsluhu, chceme to
samozrejme uzatvoriť, lebo vieme, že je tam vyššia spotreba vzhľadom na to, že to
nevyužívajú len trhovníci, ale využívajú to aj spravidla menej prispôsobiví obyvatelia našej
mestskej časti. Nie je to niečo dramatické, ale došlo tam v minulosti aj k takýmto zásahom,
že bol tento vodný zdroj určitý čas nefunkčný vzhľadom na to, že tá manipulácia bola trošku
násilná. Ale chceme to riešiť, len potrebujeme doriešiť samozrejme tú formu potom prístupu
trhovníkov, kto sa bude o to starať. Asi toľko. Ďakujem pekne. Ak sa nikto ďalší nehlási
v tomto bode do diskusie, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Bojčík: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ
berie na vedomie Správu kontrolóra mestskej časti o výsledkoch kontroly za obdobie od
12. 12. 2017 do 20. 2. 2018.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie. Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem - uznesenie bolo
jednomyseľne schválené.
Bod 10. Informácia o vykonanej úprave č. 6 Programového rozpočtu mestskej časti
Košice–Západ na rok 2017 starostom mestskej časti Košice–Západ zo dňa 4.12.2017
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod číslo 10:
Informácia o úprave č. 6 Programového rozpočtu mestskej časti Košice-Západ na rok 2017.
O materiáloch, ktoré sú predložené miestnemu zastupiteľstvu rokovala miestna rada 6.
februára, ďalej komisia kultúry, mládeže a športu 12.2. tohto roku, legislatívno-právna a
sociálna komisia 14.2., komisia výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a
komunálneho rozvoja 14.2. a finančná komisia 15.2. tohto roku. Informáciou o úprave č. 6
Programového rozpočtu sa zaoberali miestna rada a všetky komisie. Zhodne odporúčajú
miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál zobrať na vedomie. Dámy a páni, na základe
uznesenia miestneho zastupiteľstva číslo 145 z 13.12.2016 predkladáme informácie o
vykonanej úprave č. 6 Programového rozpočtu na rok 2017. Táto úprava bola realizovaná z
týchto dôvodov: Po prvé - na základe schválenia účelového transferu z programového
rozpočtu mesta Košice na verejnoprospešné služby a investičné akcie pre mestskú časť
Košice-Západ vo výške 30.000 Eur, ďalej na základe dohôd s úradom práce na vytvorenie
dvoch pracovných miest uchádzačov o zamestnanie, navýšenie miezd, poistného,
stravovania zamestnancov a prídelu do sociálneho fondu spolu vo výške 1.972 Eur; ďalej na
základe vyúčtovania finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb do
orgánov samosprávnych krajov, teda výdavkov vo výške 9.488,08 Eura, ďalej z dôvodu
zriadenia pracoviska národného projektu „Integrované obslužné miesta“ na oddelení
Matriky a evidencie obyvateľov navýšením ostatných finančných operácií o 250 Eur,
navýšením bežných príjmov o 250 Eur; ďalej znížením bežných príjmov v inej položke o
250 Eur a odvodom správnych poplatkov do štátneho rozpočtu vo výške 250 Eur. Ďalej vo
finančných operáciách príjmových a výdavkových navýšenie o kurzové zisky a kurzové
straty o 10 Eur. Ďalej navýšenie bežných výdavkov v programe 2.1 Prevádzka úradu o 4.000
Eur a služobné príjmy o 1.600 Eur, znížením bežných výdavkov v programe 7.1
Opatrovateľské služby o 5.600 Eur, kde je úspora finančných prostriedkov. A posledný
dôvod - v programe 2.1 Prevádzka úradu – opravy a údržba budov a techniky navýšenie
bežných výdavkov a 4.485 Eur v aktivite poistné, poistenie majetku a navýšenie bežných
výdavkov o 100 Eur. Toto navýšenie bude kryté navýšením bežných príjmov v aktivite z
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vratiek o 3.496 Eur z dôvodu vrátenia poistného za minulé roky zo zdravotných poisťovní
na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia a vrátených nevyčerpaných dotácií.
Dámy a páni, to sú všetky úpravy, ktoré boli realizované 6. zmenou rozpočtu. Nech sa páči,
otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu
a poprosím návrhovú komisiu.
p. Veles: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ
berie na vedomie Informáciu o vykonanej úprave číslo 6 Programového rozpočtu mestskej
časti Košice-Západ na rok 2017 starostom mestskej časti Košice-Západ zo dňa 4.12.2017.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím, hlasujte.
Hlasovanie: Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne
schválené.
Bod 11. Informácia o dotáciách poskytnutých starostom mestskej časti Košice – Západ
v 2. polroku 2017 podľa Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice Západ o poskytovaní dotácií
p. Jakubov, starosta MČ: Panie poslankyne, páni poslanci pristúpime k ďalšiemu
bodu. Bod číslo 11: Informácia o dotáciách poskytnutých starostom mestskej časti v 2.
polroku 2017 podľa VZN mestskej časti Košice-Západ o poskytovaní dotácií. Týmto
materiálom sa zaoberali miestna rada, finančná komisia a komisia kultúry, ktoré zhodne
odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál zobrať na vedomie. Dámy a páni,
tento materiál ste dostali v písomnej podobe. Gro dotácií, ktoré bolo poskytnutých v 2.
polroku sú dotácie na predzáhradky. Ďalej to boli dotácie pre občianske združenia,
neziskové organizácie, cirkevné organizácie, charitatívne organizácie tak, ako sú predložené
v tomto materiáli. Nech sa páči, dámy a páni otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa
nikto nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.
p. Rychnavský: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice
- Západ berie na vedomie informáciu o dotáciách poskytnutých starostom mestskej časti
Košice - Západ v 2. polroku 2017 podľa Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti
Košice - Západ o poskytovaní dotácií.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne
schválené.
Bod 12. Monitoring Akčného plánu rozvoja mestskej časti Košice - Západ na roky 2017
- 2019 za rok 2017
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod číslo
12: Monitoring akčného plánu rozvoja mestskej časti Košice-Západ na roky 2017 až 2019
za rok 2017. Týmto materiálom sa zaoberali miestna rada a všetky komisie zhodne
odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál zobrať na vedomie. Dámy a páni,
tento materiál hovorí o aktivitách, ktoré boli realizované v rámci roka 2017 v súlade so
schváleným akčným plánom rozvoja mestskej časti. Chcel by som upriamiť vašu pozornosť
najmä tie skutočnosti, že v maximálnej miere sme využívali na realizovanie našich
rozvojových aktivít najmä iné zdroje ako vlastné, to znamená cudzie zdroje. V konečnom
dôsledku z celkového objemu 222.363,98 Eur naše vlastné zdroje, zdroje z mestskej časti
tvorili len 79.089,41 Eur a takzvané cudzie zdroje tvorili 143.274,57 Eur. To znamená
takmer 2 tretiny celkového objemu. Časť týchto prostriedkov bola zabezpečená dotáciou z
mesta Košice, ale veľká časť týchto prostriedkov bola zabezpečená tak zo štátnych zdrojov,
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ako aj z iných, z iných doplnkových zdrojov. Dámy a páni, otváram rozpravu k tomuto
materiálu. Nech sa páči pán poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Vzhľadom k tomu, že nás čaká v tomto roku realizácia dosť
významnej investície, kde budú vo väčšej časti alebo vo väčšinovej časti použité financie
ako z dotácií, chcel by som sa opýtať, myslím ten bod 16 pre informáciu, chcel by som sa
opýtať, ako bude vyzerať výberová komisia, alebo či už sú nejaké tie podmienky, alebo sa
posielajú potom záujemcom rovno len celé projekty, alebo ešte aj nejaké ďalšie požiadavky,
ktoré sú, budú nad rámec tohoto projektu? A či tá výberová komisia bude zložená aj
z poslancov? Chcem sa opýtať. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, nech sa páči v rámci rozpravy. Kým
si rozmyslíte budem reagovať. Naša mestská časť uspela v projekte revitalizácia parku
Gudernova, Košice. Tento projekt bude realizovaný z európskych peňazí. Z celkového
finančného objemu rozpočtovaného 107.427,36 Eur. Z európskych peňazí prostredníctvom
Ministerstva pôdohospodárstva, rozvoja vidieka a krajiny Slovenskej republiky budeme mať
k dispozícii 102.055,99 Eur a z vlastných zdrojov sa budeme podieľať 5.381,37 Eurami.
Samozrejme, momentálne sa pripravujú podmienky pre výber zhotoviteľa tejto práce, pre
dodávateľa. Po príprave výberového konania musí riadiaci orgán odsúhlasiť formu
výberového konania, ktorá pripraví mestská časť. To znamená riadiaci orgán, to je príslušné
ministerstvo, pretože ide o európske peniaze. Následne potom bude menovaná výberová
komisia na dodávateľa tohto projektu, kde samozrejme je predpoklad, že sa zúčastnia aj
poslanci miestneho zastupiteľstva. A po výberovom konaní opäť celé výberové konanie po
určení poradia záujemcov, ktoré splnia kritériá, opäť to všetko bude odkomunikované s
riadiacim orgánom, s príslušným ministerstvom, aby sme mohli dostať súhlas na podpísanie
zmluvy a následne na čerpanie finančných prostriedkov. Chceme tento proces celý takto
realizovať, pretože, samozrejme, sú to európske peniaze a tam je to trošku prísnejšie strážené
ako štátne dotácie a chceme sa vyhnúť nejakým možným nedostatkom pri výberových
konaniach aby následne nám mohli hroziť nejaké sankcie v polohe nepridelenia tej čiastky,
ktorú v súčasnosti máme schválenú. Stačí takto pán poslanec? Samozrejme, to všetko
prebehne ešte v 1. polroku. Nech sa páči dámy a páni, v rámci rozpravy chce ešte niekto
vystúpiť k tomuto bodu? Ak nie, uzatváram tento bod a poprosím návrhovú komisiu.
p. Bojčík: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti KošiceZápad na základe § 14 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov berie na vedomie Monitoring akčného plánu rozvoja mestskej časti Košice-Západ
na roky 2017 až 2019 za rok 2017.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem uznesenie bolo jednomyseľne
schválené.
Bod 13. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice - Západ č. 1/2018 o
stanovení výšky úhrady za poskytovanie sociálnej služby v dennom centre na
Laboreckej ulici č. 2 v Košiciach
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu rokovania.
Bod číslo 13: Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Západ číslo 1 z roku
2018 o stanovení výšky úhrady za poskytovanie sociálnej služby v dennom centre na
Laboreckej ulici číslo 2 v Košiciach. Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený
na úradnej tabuli mestskej časti a na našej webovej stránke dňa 1. februára 2018 tak, ako to
ustanovuje § 6 ods. 3 zákona č. 369 z roku 1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
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Dňom vyvesenia návrhu VZN začala plynúť lehota, počas ktorej mohli fyzické a právnické
osoby uplatniť pripomienky k tomuto návrhu. V zákonom stanovenej lehote fyzické ani
právnické osoby nepodali pripomienky. Týmto materiálom sa zaoberali miestna rada,
legislatívno-právna komisia, finančná komisia, komisia kultúry. Všetky zhodne odporúčajú
miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál schváliť. Podľa zákona o sociálnych
službách, mestská časť ako verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za
sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia zmluvou v súlade so všeobecne záväzným
nariadením. Za účelom splnenia tejto zákonnej povinnosti bol spracovaný návrh všeobecne
záväzného nariadenia. V zmysle zákona č. 369 z roku 90 Zb. o obecnom zriadení, v platnom
znení na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny
prítomných poslancov. Dámy a páni, vzhľadom na to, že toto všeobecne záväzné nariadenie
sme potrebovali predložiť aj vzhľadom na zmenu v legislatíve a vzhľadom aj na činnosť
pána kontrolóra, ktorý nás upozornil na túto skutočnosť, máte predložený tento materiál.
Keďže sociálna oblasť je veľmi citlivá oblasť; v minulosti naša mestská časť ako iné mestské
časti a mesto Košice túto službu poskytovalo bezodplatne. Napriek tomu je potrebné prijať
toto všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom sa hovorí, že samozrejme, táto služba naďalej
bude poskytovaná bezodplatne. Dámy a páni, otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa
nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Veles: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ
podľa § 14 ods. 3 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Západ číslo
1/2018 o stanovení výšky úhrady za poskytovanie sociálnej služby v dennom centre na
Laboreckej ulici číslo 2 v Košiciach.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne
schválené.
Bod 14. Správa o činnosti Denného centra mestskej časti Košice-Západ a Materského
centra Delfínik za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod číslo
14: Správa o činnosti Denného centra mestskej časti Košice-Západ a Materského centra
Delfínik za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017. Týmto materiálom sa
zaoberali miestna rada, legislatívno-právna komisia a komisia kultúry. Všetky zhodne
odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál zobrať na vedomie. Dámy a páni,
v písomnej podobe ste dostali materiál, ktorý hovorí o činnosti denného centra našej
mestskej časti, o činnosti všetkých občianskych združení, o činnosti klubov a súčasne o
činnosti Materského centra Delfínik. Ako ste sa mohli presvedčiť z vlastnej činnosti, z
miestnej tlače, na miestnom úrade, čo sa týka Materského centra Delfínik rozhodlo sa
občianske združenie, ktoré realizovalo túto aktivitu, ukončiť svoju činnosť. Bola nám
doručená výpoveď, ktorá nadobudla platnosť koncom januára, teda 31. januára. Vzhľadom
na to, že táto činnosť je sociálne veľmi potrebná a že toto materské centrum bolo
navštevované a vzhľadom aj na to, že mamičky v našej mestskej časti si zvykli na činnosť
tohto materského centra, zrealizovali sme stretnutie na mojej úrovni s niektorými
mamičkami, pretože rôzne ohlasy boli aj v médiách, či printových alebo dokonca aj vo
verejnoprávnej televízii. Vysvetlili sme si, čo chce robiť ďalej mestská časť a padlo
rozhodnutie, že mestská časť pod svojou gesciou, respektíve pod gesciou sociálneho
oddelenia bude naďalej v tejto činnosti pokračovať. Ku 31. januáru občianske združenie
vyprázdnilo tieto priestory a dohodli sme sa na tom, že si odnesú celý spotrebný materiál a
hnuteľný majetok, ktorý tam mali a v súčasnosti prebieha renovácia týchto priestorov; to
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znamená klasické údržbárske maliarske práce tak, aby toto materské centrum mohlo
plnohodnotne v budúcnosti pokračovať vo svojej činnosti. Vzhľadom na to, že takým
maskotom našej mestskej časti sa stal Terasáčik, padlo rozhodnutie, že toto materské
centrum sa bude volať, keďže je na Terase „Terasáčik“. V súčasnosti sa finalizujú práce:
realizuje sa nákup najzákladnejšieho spotrebného materiálu tak, aby toto centrum mohlo
vyvíjať svoju činnosť a naša predstava je takáto, ako sme už odkomunikovali aj v médiách,
že 15. marca tohto roku, 15. marca sme odkomunikovali, by materské centrum malo obnoviť
svoju činnosť. Vzhľadom na to, že je tam sobota, nedeľa, predpokladáme, že to skutočné
začatie bude v pondelok 19. marca. To je základná informácia. Dámy a páni, otváram
rozpravu k tomuto materiálu. A podľa potreby budú reagovať zamestnanci úradu. Ďakujem.
Nech sa páči pán poslanec Rychnavský, po ňom pán poslanec Kočiš.
p. Rychnavský: Chcem sa len opýtať na funkciu zamestnanca pre túto činnosť. Už
máme vybratú nejakú pracovníčku alebo pracovníka? Aby som sa vedel zorientovať.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Nedá mi aby som sa neozval k tomu. To detské centrum
bolo veľmi využívané, nakoľko bývam veľmi blízko. aj ja s mojou dcérou sme ešte v pred
škôlkarskom veku navštevovali toto centrum. 15. marca sa chystáme otvoriť toto denné
centrum, aby sme neopomenuli a verím tomu, že neopomenieme, nejakú formou reklamy,
alebo niečím oboznámiť verejnosť, že spúšťame túto činnosť. Aby sme neotvorili a potom
ľudia prekvapení sa pýtali, že sme nevedeli, že to je otvorené, aby sme predišli tomu.
Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pán poslanec. Poprosím o reakciu pani
prednostku.
p. Hildebrand, prednostka MÚ MČ: Tak k prvému bodu, k pripomienke pána
poslanca Rychnavského. Máme pracovníčku, ktorá bude súčasťou sociálneho oddelenia a
ktorú sme vybrali za pomoci Úradu práce, s tým, že využijeme projekt, ktorý spúšťa Úrad
práce v rámci zamestnanosti. A k 2. bodu, samozrejme, robíme propagáciu v rámci
občasníka, v rámci toho, že rodičia chodia na uvítanie detí do života a dávame im informáciu
a spustili sme aj stránku Terasáčika, respektíve v rámci našej stránky a v rámci sociálnych
sietí, rovnako dávame informáciu postupne, ako revitalizujeme toto centrum.
p. Jakubov, starosta MČ: Stačí takto pán poslanec, páni poslanci? Áno. Ďakujem,
ak sa nikto nehlási ďalej do rozpravy, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Bojčík: 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 1.1.2017 do 31.12.2017.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne
schválené
Bod 15. Zámena časti pozemkov v katastrálnom území Terasa medzi Mestskou časťou
Košice – Západ a spoločnosťou Rezidencia BELVEDERE s.r.o. z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu, bod číslo
15: Zámena časti pozemkov v katastrálnom území Terasa medzi Mestskou časťou KošiceZapád a spoločnosťou Rezidencia Belvedere z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dámy
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a páni, týmto materiálom sa zaoberali miestna rada a všetky komisie. Všetky odporúčajú
miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál schváliť. Dovolím si upozorniť, že v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138 z roku 91 Zb. o majetku obcí v platnom znení, je prevod
majetku schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Dámy a páni, tento
materiál mal byť predmetom rokovania aj na ostatnom zastupiteľstve, ale bol stiahnutý z
jediného dôvodu. Tento materiál v rámci zmien a doplnkov územného plánu mesta Košice
nebol prerokovaný na decembrovom mestskom zastupiteľstve, pretože zmeny a doplnky
ešte nemali všetky náležitosti a aj tento bod bol na mestskom zastupiteľstve stiahnutý.
Keďže v januári tohto roka na ostatnom mestskom zastupiteľstve zmeny a doplnky boli
schválené, aj v rámci našich pripomienok, čo sa týkali lokality Grot IV., opätovne sme
zaradili tento materiál, pretože samozrejme, v súlade so schválenými zmenami a doplnkami
potrebujeme aj my prerokovať, to čo mesto schválilo vo vzťahu k nám. Materiál ste dostali
v písomnej podobe. Nedostali ste všetci, alebo na toto rokovanie k tomuto materiálu graficky
zvýraznenú zámenu pozemkov okolo objektu Rezidencie Belvedere. Máme to k dispozícii,
ak by ste sa chceli pozrieť, ide tam len o to, že vzhľadom na celú túto investíciu sa presúva
časť pozemkov chodníkov čiastočne z vonkajšej na vnútornú stranu. Aspoň pre ilustráciu
vám to takto ukážem. Je to zelená čiarka sa nahrádza žltou čiarkou. Niekoľko grafických
zvýraznení, ak by ste chceli vidieť, máme k dispozícii. Čiže je to viac-menej po geodetickom
zameraní, zmena pozemkov, ktorá je potrebná vzhľadom na to, že Rezidencia Belvedere v
niektorých pozemkoch má jednak realizované inžinierske siete, jednak tam bola zámena
realizácie chodníkov, ktoré by mali ostať verejné. Takže je to zámena pozemkov jedna
k jednej. Nejde o nič iné. A tak ako bolo predložené v materiáli, tie pozemky, ktoré v
minulosti sme získali darom de facto dnes meníme. Nech sa páči otváram rozpravu k tomuto
materiálu. Nech sa páči pán poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Poprosil by som o jasné vyhlásenie, čo sa bude potom využívať?
Čo bude potom verejne dostupné, a čo bude vlastne rozdané, alebo bude sa využívať v rámci
tej výstavby, ktorá tam bude? Lebo teraz je len zámena. Áno? A teraz neviem čo bude. Áno?
Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: S faktickou pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja ťa asi predbehnem pán starosta. Schválili sme na
mestskom zastupiteľstve zmenu územného plánu zóny a tam pôvodne tento priestor mal byť
využitý pre výstavbu bytových domov. A to sa preklasifikovalo na individuálnu bytovú
výstavbu. Čiže rodinné domy s maximálnou výškou zástavby dvoch nadzemných podlaží s
využitím podkrovia. Čiže pôvodne bytové domy boli zmenené; toto územie preklasifikované
na výstavbu rodinných domov. Čo si myslím, že je v súlade s požiadavkou občanov, ktorí
majú pozemky v tesnom susedstve. Lebo nesúhlasili s výstavbou bytových domov.
Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Áno ja tu doplním. V
danej lokalite mala byť tuším 5 – podlažná výstavba obytného domu, kde malo byť viac ako
100 bytových jednotiek. Vzhľadom na to, že je to v zóne výstavby rodinných domov, mnohí
stavebníci sa ozvali proti. Dokonca na meste Košice, aj u nás, sme dostali na vedomie petíciu
proti tejto výstavbe. Rokovali sme takmer 2 roky s investorom, kde napriek tomu, že má na
výstavbu tohto viacpodlažného obytného domu vydané stavebné povolenie, rozhodol sa
investor vyjsť v ústrety a miesto výstavby viacpodlažného rodinného domu, tam bude
klasická zástavba rodinnými domami, radová zástavba. Čiže celé to územie bude odľahčené,
aj vzhľadom na dopravu a samozrejme tá viac-menej doplňujúca tvorba bytovej výstavby
tam už realizovaná nebude. Vzhľadom na túto skutočnosť to, čo máte zelenou farbou to je
vlastne obvod, budú takto realizované chodníky. Pretože parkovacie miesta, ktoré mali
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slúžiť pre tento bytový dom, pre viac ako 100 bytových jednotiek nie je potrebné realizovať,
pretože v rámci rodinných domov budú realizované jednak garáže, jednak odstavné stánia
na prístupovej ploche. A to, čo bolo žlté, bude slúžiť ako prístupová plocha k týmto
rodinným domom. Takže áno, tak ako správne povedal pán poslanec Kočiš toto je merito
vecí a toto je skutočnosť o čom hovorili zmeny a doplnky územného plánu pre lokalitu Grot
IV. Stačí takto pán poslanec? Dámy a páni, chce niekto v rozprave ešte vystúpiť k tomuto
bodu? Ak nie uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Veles: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a
§ 16 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Košice-Západ schvaľuje
zámenu pozemkov vo vlastníctve Rezidencia Belvedere s.r.o., Hlavná 24, 040 01 Košice,
IČO: 46 930 4014. Novovzniknutej parcely číslo 4718/769 registra C-KN o výmere 63 m²,
ktorá vznikne odčlenením z parcely číslo 4718/100 v katastrálnom území Terasa, vedené na
liste vlastníctva číslo 16337; novovzniknutej parcely číslo 4718/763 registra C-KN o
výmere 194 m², ktorá vznikne odčlenením parcely číslo 4718/225, katastrálne územie
Terasa, vedenej na liste vlastníctva číslo 16337; novovzniknutej parcely č. 4718/762 registra
C-KN o výmere 132 m², ktorá vznikne odčlenením parcely číslo 4718/203, katastrálne
územie Terasa, vedené na liste vlastníctva číslo 16337; novovzniknutých parciel číslo
4718/729 registra C-KN o výmere 58 m² a číslo 4718/768 o výmere 68 m², ktoré vzniknú
odčlenením parcely číslo 4718/729, katastrálne územie Terasa, vedenej na liste vlastníctva
číslo 16337; novovzniknutej parcely číslo 4718/764 registra C-KN o výmere 140 m², ktorá
vznikne odčlenením parcely č. 4718/228, katastrálne územie Terasa, vedenej na liste
vlastníctva číslo 16337; novovzniknutej parcely číslo 4718/765 registra C-KN o výmere 38
m², ktorá vznikne odčlenením parcely číslo 4718/721, katastrálne územie Terasa vedenej
na liste vlastníctva číslo 16 500; novovzniknutej parcely číslo 4718/766 registra C–KN
o výmere 37 m², ktorá vznikne odčlenením parcely číslo 4718/722, katastrálne územie
Terasa, vedené na liste vlastníctva číslo 16 500, za pozemok vo vlastníctve Mestskej časti
Košice-Západ Trieda SNP 39, 040 11 Košice, IČO: 00690970, novovzniknutá
parcela č. 4718/761 registra C–KN o výmere 730 m², ktorá vznikne odčlenením
parcely číslo 4718/104, katastrálne územie Terasa, vedenej na liste vlastníctva číslo 12911,
a to bez finančného vyrovnania. Zámena bude realizovaná v súlade so Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice-Západ a zo zákonom
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorým je skutočnosť, že zámenou pozemkov dôjde k doriešeniu majetkových
vzťahov k pozemkom pod budúcimi chodníkmi v dotknutej lokalite. Pozemok, ktorý je
predmetom zámeny, bol mestskej časti v roku 2001 darovaný investorom OS Grot IV
Košice v súvislosti s realizáciou inžinierskych sietí podľa vtedy definovaných dispozičných
požiadaviek.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 8 proti 0 zdržali sa 2. Konštatujem uznesenie bolo schválené.
Bod 16. Návrhy ocenení Mestskej časti Košice - Západ v roku 2018
p. Jakubov, starosta MČ: Návrhy ocenení mestskej časti Košice-Západ v roku
2018. Miestna rada na základe doručených návrhov v súlade s čl. 2 ods. 2 a 5 Zásad pre
udeľovanie ocenení mestskej časti Košice-Západ navrhuje miestnemu zastupiteľstvu udeliť
Cenu mestskej časti Košice-Západ v roku 2018 týmto 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
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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. Týmto materiálom sa zaoberala komisia
kultúry a komisia výstavby, ktoré zobrali materiál na vedomie. Dámy a páni, otváram
rozpravu k tomuto materiálu. Nech sa páči, pán poslanec Sitkár, pán zástupca.
p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo. Takže ja už len doplním, že k
31. januáru 2018, keď je termín na návrhy, došlo 9 návrhov na jednotlivcov, 3 na kolektívy.
Máte to v tabuľke, ktorú ste obdržali aj elektronicky. A z toho na miestnej rade sme sa zhodli
na menách, ktoré odporúčame oceniť. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči, chce ešte niekto vystúpiť v rámci
rozpravy? Ak nie, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.
p. Veles: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Západ
v zmysle článku II. ods. 5 Zásad pre udeľovanie ocenení Mestskej časti Košice – Západ
udeľuje Cenu mestskej časti Košice – Západ v roku 2018 jednotlivcom Andrea Tilková za
dlhoročnú prácu s mládežou v oblasti športu a pri príležitosti životného jubilea 50 rokov.
Margita Lipková za prácu v oblasti kultúrnej a verejnoprospešnej činnosti a pri príležitosti
životného jubilea 70 rokov, Klára Sádová za prínos v kultúrnej oblasti a verejnoprospešnej
činnosti a pri príležitosti životného jubilea 70 rokov a kolektívu Základná škola Kežmarská
28, Košice za dosiahnuté výsledky v pedagogickej a verejnoprospešnej činnosti a pri
príležitosti 50. výročia vzniku a otvorenia školy.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 9, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne
schválené. (Poznámka: P. poslanec PaedDr. Bojčík bol počas hlasovania mimo rokovacej
miestnosti.)
Bod 17. Interpelácie poslancov
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni pristúpime k bodu číslo 17: Interpelácie
poslancov. Vážený zastupiteľský zbor, v zmysle rokovacieho poriadku majú poslanci právo
interpelovať starostu, zástupcu starostu, miestnu radu alebo jej člena vo veciach týkajúcich
sa výkonu ich práce. Nech sa páči, prosím, vaše interpelácie. Pán poslanec Veles, po ňom
pani poslankyňa Zemková.
p. Veles: Interpelácia: Interpelujem starostu mestskej časti Ing. Jakubova ohľadom,
že v parku medzi
p. Jakubov, starosta MČ: Pán poslanec, poprosím do mikrofónu, lebo nahrávame
tvoje vystúpenie.
p. Veles: Pardon. V parku medzi obchodným centrom Erika a Torysou ulicou sú
prehrdzavené 2 ks stožiare verejného osvetlenia a to číslo 52023 a 52029. Hrozí nebezpečie
úrazu pre občanov tam prechádzajúcich. To je všetko.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Nech sa páči pani poslankyňa Zemková.
p. Zemková: Ďakujem pekne. Ja mám viacej, ale veľmi v rýchlosti to prejdem. 1.
Plánuje mestská časť budovanie parkovacích miest, alebo akým iným spôsobom riešenie
parkovania v úrovni na Čapajevovej ulici? Požiadali obyvatelia, proste, nejaké riešenia ak
by mohla nájsť mestská časť. Ďalšia je požiadavka na vyčistenie chodníka od kruhového
objazdu až smerom k zástavke MHD - Spoločenský pavilón. A zároveň opravu chodníka od
tejto zastávky, smerom ku križovatke Bernolákova. Ďalej vyznačenie parkovacích miest v
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úrovni Humenská 2 až 8, ak je to možné. Ďalšia je: obyvatelia Narcisovej žiadajú o
vytvorenie riadneho chodníka v úrovni detského ihriska od Spoločenského pavilónu smerom
ku vchodom Narcisová. Čiže, toho času je tam taký kamienkový a ak je možné ho nahradiť
nejakou alternatívou alebo normálnym chodníkom. Ďalej tu mám priloženú, dneska som ju
obdržala, písomnú požiadavku obyvateľov Idanskej ulice. Priložím ju aj k tejto interpelácii,
kde žiadajú o osadenie a renováciu všetkých lavičiek v parku pred Idanskou , ak je to možné.
A ďalšie je, aby mestská časť trvala naďalej, viackrát som už aj žiadala, ale to námestie na
Moldavskej, ak by bolo možné tlačiť na mesto, aby to opravilo. Aj tie zelené kvetináče
veľké, aby to nejakú kultúru malo. Ďalej, časť rigolu, preberali sme to aj na komisii
výstavby, tá časť rigolu, naozaj, som sa tam bola pozrieť, tak tá posledná časť je prepadnutá;
teda ak by bolo možné to nejako opraviť. To je pri tom kvetinárstve pred OC Cassovia. A
posledná je, ak je možné pred Idanskou, v úrovni zhruba Idanská 23, je také ihrisko
volejbalovo futbalové. Také mini. Ale je naozaj v hroznom stave toho času. Čiže nejak buď
mestská zeleň, alebo neviem či mestská časť, aby to dali do poriadku trošku zrovnali terén,
prípadne to tam nejak upravili. Tak to je posledná. Ďakujem pekne.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Nech sa páči pán
poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Ja mám jednu, jeden podnet od obyvateľov ulice Obrody. Žiadajú
a prosia zároveň o opravu chodníkov od obytných domov, od vchodov Obrody 1 až 7. T. j.
pri napájaní týchto chodníkov na cestnú komunikáciu. Tam tie prechody sú už tak
zdemolované, lebo sa aj parkuje na týchto chodníkoch autami. Takže prosia o opravu. A to
by bolo asi tak zhruba všetko. Potom v ďalšom, v tých Dopytoch, alebo v Rôznom ešte.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Nech sa páči, v rámci interpelácií ešte niekto
sa hlási? Ak nie, uzatváram bod Interpelácie.
Bod 18. Dopyty poslancov
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu Dopyty poslancov. 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. Nech sa páči, prosím vaše
dopyty. Nech sa páči, pán poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Mám tu jeden vážny dopyt, alebo taký podnet, zároveň. Už viacero
obyvateľov, či už z Brigádnickej alebo z Ulice obrody a z tejto oblasti sa sťažujú na to, že
sa dopustila výnimka vjazdu motorových vozidiel po chodníku cez parkové priestranstvo ku
objektu Brigádnická 2, zo strany Ružínskej, priamo. Dochádza dosť často ku kolíziám.
Hlavne v doobedňajších hodinách, kedy tam chodia autá, nielen, ktoré majú tam výnimku,
t.j. zásobovanie, obsluha polikliník, lebo to sú 2 objekty tam, ale aj rôzne nákladné autá,
rôzne iné dopravné, chodia tam aj autá s imobilnými občanmi. Čiže zamieňajú si tento
chodník za cestnú komunikáciu. Už je dosť zdevastovaná. Žiadajú o minimálne opravu, ak
nie vytvorenie takých podmienok, aby nedošlo ku kolíziám medzi chodcami a týmito
motorovým vozidlami. Navyše sú tam vyjazdené od týchto áut aj nové koľaje v trávnikoch.
Takže celé toto prostredie sa devastuje. Žiadajú o to, aby sa zrušili takéto výnimky, ktoré
znehodnocujú chodníky. Vo všeobecnosti sa zdá, že chodníky sa zamieňajú za komunikáciu
pre niektoré vozidlá. Samozrejme, tie chodníky zhoršuje sa ich kvalita, ich povrch aj
účelovým jazdením Mestskej zelene, Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou,
ťažkými vozidlami. A čudujeme sa, že ten stav chodníkov sa zhoršuje a vytvárajú sa tam
veľké kaverny. Takže ja by som žiadal, aby sa tieto výnimky zrušili. K tomuto objektu
Brigádnická 2 ide normálna regulárna cesta. V tom je to. Ľudia sú pohoršení nad týmto.
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Ďakujem veľmi pekne.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pán poslanec. Nech sa páči, v rámci bodu
Dopyty. Pani poslankyňa Badlíková.
p. Badlíková: Ja som chcela len nadviazať na túto pripomienku. Myslím si, že tento
dopyt nejde na správne miesto, pretože v tom všetkom sa stala chyba vtedy, keď sa povolila
- a povoľuje to mesto - začala stavať nadstavba. Toto sa neodstráni len tak. Pretože Ulica
Obrody sa stala tak hustou komunikáciou, že momentálne si myslím, že je tam taký zlý stav,
čo sa týka taxíkov, osobných áut. Tá stavba bola povolená, ja som to zisťovala, tým pádom
vlastne ani ako poslanci, ani pán starosta nebude môcť zaujať iné stanovisko. Akože pýtať
sa toho, kto to povolil, tú nadstavbu myslím. Hej? Lebo je tam o 20 ďalších, alebo možno
aj viac lekárenských zariadení dostavaných. Len toľko. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pani poslankyňa. Nech sa páči, v rámci bodu
Dopyty ešte niekto chce vystúpiť? Ak nie, uzatváram bod Dopyty.
Bod 19. Rôzne
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod číslo 19: Rôzne.
Dámy a pani, vaše príspevky do bodu Rôzne. Pani poslankyňa Adamčíková, po nej pani
poslankyňa Zemková.
p. Adamčíková: Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán starosta, kolegyne, kolegovia,
dovoľte mi, aby som z poverenia predsedníčky komisie na ochranu verejného záujmu atď.
doktorky Budišovej, vás upozornila na to, že do konca marca, do 30. marca, máme
povinnosť podať majetkové priznanie. Dostali ste podklady k tomu, ktoré je potrebné. Tým
sa chcem poďakovať pani Kovalčinovej za to, že ona to všetko pripravila. Dostali sme
tlačivo, dostali sme dokonca obálku. Čiže to treba len vypísať, podpísať, priložiť príslušný
doklad a poslať to do konca marca. Tí, ktorí podávajú daňové priznanie, tak isto to
potvrdenie o podaní daňového priznania do konca apríla. Viete veľmi dobre, že sme viazaní
zákonom a môžeme mať potom z toho problém. Takže poprosím vás, aby sme to urobili.
Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pani poslankyňa. Nech sa páči, pani
poslankyňa Zemková, po nej pán poslanec Veles.
p. Zemková: Ďakujem pekne. Ja by som chcela poďakovať tu všetkým štyrom
mestským poslancom za to, že odsúhlasili prevod alebo danie správy časti majetku na
Uherovej ulici, kde bude vybudovaný chodník, o ktorý už dlhodobo žiadali obyvatelia.
Takže, keď ich mám tu pokope štyroch, tak ďakujem pekne za to.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Veles..
p. Veles: Ďakujem za slovo. Na detskom ihrisku na Uherovej ulici, k stožiaru bola
pripevnená tabuľka, že detské ihrisko. Bolo by treba sa tam ísť pozrieť, lebo je strhnutá. Je
pod stĺpikom len tak hodená. A potom by som jednu vec chcel. V parku pred Kežmarskou
28 sú 2 podperné betónové stožiare, kde išlo vedenie, vzdušné vedenie a dosť to tam straší.
To nie je ani umelecké dielo, ani nič; deti tam behajú, lozia po tom. Bolo by treba požiadať
Východoslovenské elektrárne nech si pre to prídu a zlikvidujú. To je všetko. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Som rád, že si upozornil, pán poslanec, ako
bývalý zamestnanec mesta, ktorý to mal na starosti. Mohol si rovno zavolať na dopravu, na
mesto, nech to dajú do poriadku. Ale samozrejme, budeme to riešiť. Nech páči, ešte v rámci
bodu Rôzne chce ešte niekto vystúpiť? Ak nie, uzatváram bod Rôzne.
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Bod 20. Záver
p. Jakubov, starosta MČ: Posledným bodom je Záver. Dámy a páni v prvom rade
sa vám chcem poďakovať za konštruktívny prístup k dnešnému rokovaniu. Chcel by som
len upozorniť na jednu skutočnosť. Bod Zámeny pozemkov s Rezidenciou Beleveder prešiel
o chlp. Potrebovali sme 8 hlasov, mali sme 8 hlasov. A viete, je to bod, ktorý je absolútne
benigný. Ide nám o zámenu pozemkov preto, pretože sme prinútili - doslova – investora, aby
tam nestaval niekoľkopodlažnú výstavbu bytovú. Ale vzhľadom aj na požiadavku občanov,
na petíciu som vás upozornil, ktorá je aj na meste, aj u nás, aby sa rozhodol pre zmenu,
napriek tomu, že má vydané právoplatné stavebné povolenie a rešpektoval názor občanov,
aby tam išla nízko podlažná zástavba. Ak by sme dnes tento bod neschválili, investor bez
ohľadu na to, že prešli Zmeny a doplnky územného plánu, zajtra môže začať túto stavbu.
Má právoplatne vydané stavebné povolenie. Len by som vás chcel poprosiť, ak v budúcnosti
máme nejakú neistotu v nejakom bode, alebo je potrebné ho rozdiskutovať, ja každému z
vás dám taký priestor, aký si žiadate. A fakt, že tam, kde ide o dobrú vec, by som vás prosil
aj v budúcnosti o podporu. Ďakujem veľmi pekne. Želám vám príjemný večer a ešte raz
ďakujem za konštruktívne rokovanie.

Overili:
Ing. Stanislav Kočiš, v.r.

dňa: 28.02.2018

Mgr. Peter Liba, v.r.

dňa: 28.02.2018

Ing. Ján Jakubov, v.r.
starosta

V Košiciach: 28.02.2018
Vyhotovil: A.S. Partner/PhDr. Kovalčinová
Prednostka MÚ: Ing. Hildebrand
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