Zápis
z II. zasadnutia MZ MČ Košice - Západ, konaného dňa 17.02. 2015 v zasadacej
miestnosti miestneho zastupiteľstva na 2. poschodí MÚ MČ Košice - Západ
Trieda SNP č.39, Košice, so začiatkom o 15.00 hod

Bod 1: Otvorenie

p. Jakubov, starosta MČ: Dobrý deň prajem dámy a páni. Ospravedlňujem sa za
krátke meškanie, ale mal som tu návštevu časti obyvateľov, alebo niekoľkých obyvateľov
z našej mestskej časti. A keďže sme nechceli riešiť niektoré veci na zastupiteľstve, tak
sme sa dohodli, že som ich mal u seba v kancelárií a skúsili sme aspoň čiastočne vyriešiť
ich problémy u mňa.
Vážené poslankyne, poslanci, vážení hostia, dámy a páni, otváram II. zasadnutie
miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Západ, ktoré bolo zvolané v súlade s § 12
ods. 1 a § 13 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369 z roku 1990 Zb. o
obecnom zriadení a spojitosti s § 15 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady číslo 401 z
roku 1990 Zb. o meste Košice. Dovoľte, aby som medzi nami privítal Ing. Vladimír Šolca,
veliteľa Stanice Západ. Z celkového počtu poslancov 13 je prítomných 11. Zo zasadnutia
sa vopred písomne ospravedlnil pán poslanec Slavomír Bucher. Predpokladám, že pán
poslanec Bojčík mešká - ešte sa zúčastní nášho zasadnutia. /Dobrý deň prajem pán
poslanec, konštatujem, že vaše meškanie je 7 minút. Dúfam, že nabudúce vzhľadom na
úctu k svojim kolegom prídete včas. Ďakujem./ Konštatujem teda, že zasadnutie je
schopné prijímať uznesenia.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, nakoľko sme na úvodnom I. rokovaní
miestneho zastupiteľstva v tomto roku, dovoľte mi informovať vás, že po mojej ľavici je
prítomný váš poslanecký kolega Ing. Andrej Sitkár, ktorého som poveril výkonom
funkcie zástupcu starostu s účinnosťou od 1. januára 2015. Všetci ho dobre poznáte a
dúfam, že tak ako doteraz začal pracovať, bude pokračovať v tom aj naďalej. A práve on
bude tá osoba, ktorý bude mať na starosti priamo komunikáciu s poslancami, s
jednotlivými komisiami, s jednotlivými združeniami a inými inštitúciami.
Ďalej dovoľte, aby som vám predstavil novú prednostku nášho úradu, ktorou je
Ing. Andrea Horváthová, ktorú som menoval s účinnosťou tak isto od 1. januára 2015.
Pani prednostka v minulosti pôsobila na Magistráte mesta Košice ako vedúca referátu
kultúry. A vzhľadom na to, že sme boli dlhoroční, alebo, niekoľkoroční kolegovia, dovolil
som si jej ponúknuť, či je ochotná pracovať spolu so mnou a s pánom zástupcom vo
funkcii prednostky. Keďže túto ponuku prijala, som veľmi rád a dá sa povedať, že od 1.
januára pracujeme v plnom zložení.
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Bod 1.1: Schválenie programu rokovania
p. Jakubov, starosta MČ: Vážené poslankyne, vážení poslanci, návrh programu
dnešného rokovania ste dostali v pozvánke. Chcel by som sa opýtať, či má niekto
pripomienky alebo doplňujúce návrhy k tomuto programu? Nech sa páči, pán poslanec.
p. Varga: Ďakujem pekne za slovo. Takže požiadal som o slovo ako predseda
legislatívno-právnej a sociálnej komisie, keďže je navrhovaný bod programu Rokovací
poriadok a viacerí členovia legislatívno-právnej komisie vyslovili želanie, aby komisia
prerokovala tento materiál riadne na svojom zasadnutí a následne sa pristúpilo k
prerokovaniu na zastupiteľstve, to Vás žiadam pán starosta, aby ste stiahli tento bod z
rokovania. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pán poslanec. Sú nejaké ďalšie pripomienky
alebo doplňujúce návrhy? Ak nie, pán poslanec, dovolím si upozorniť, že predkladateľom
tohto bodu je pán zástupca, takže ja ho nemôžem stiahnuť z rokovania. Môže jedine pán
zástupca. Chcel by som ešte predtým informovať, že zmeny, ktoré sú v rokovacom
poriadku sú v súlade so zmenami, ktoré nastali v mestskej časti tzn. že mali sme nejakú
príspevkovú organizáciu, ktorá v súčasnosti už neexistuje, sú tam drobné kozmetické
úpravy, čo sa týka gramatických úprav. Dostali ste dnes na stôl materiál, kde je
jednoznačne zvýraznené, ktoré časti boli zmenené v rokovacom poriadku, ktoré vypadli
a ktoré ostali. Ale ak je všeobecný názor, absolútne nemám s tým problém, aby pán
zástupca ako predkladateľ tento materiál stiahol z rokovania a prerokovali sme ho na
najbližšom rokovaní. Vôbec nás netlačí čas, takže ak je takýto názor, neviem či ste si
pozreli oboznámili sa s týmto materiálom, pretože fakt sú tam kozmetické úpravy. Ale ak
je všeobecný súhlas, aby sme tento materiál stiahli z rokovania, alebo chcete, aby sme ho
otvorili a prerušili k nemu rokovanie. Nech sa páči. Samozrejme, pán poslanec.
p. Kočiš: Ja sa chcem opýtať a keby sme ho schválili, prípadne neschválili,
prerokovali - bol by problém, aby prišiel aj takto schválený, prípadne neschválený
rokovací poriadok legislatívno-právnou komisiou a bol doplnený o podnety, prípadne
ďalšie námety? Alebo neviem, rozpory dúfam, že nie sú, tak aby sme ho mohli ďalej
upraviť na ďalšom zastupiteľstve. Prečo? Lebo si myslím, že v tejto spoločnosti, hocakej
spoločnosti, je dobre, keď sú pravidlá. A sú platné pravidlá, ktoré sú všeobecne známe,
čiže neodporúčal by som sa riadiť rokovacím poriadkom na ktorý je de facto už
neaktuálny. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Chceli ste ešte pán
poslanec ? Nech sa páči.
p. Varga: V podstate musím toto moje stanovisko trošku rozšíriť, že bol by som
rád, keby sme do budúcna postupovali principiálne tak, aby sme význam tých komisií
naozaj zachovali a naplnili nejakým reálnym obsahom. Nie som nadšený z toho, musím
povedať všeobecne, že vôbec zastupiteľstvo dnes rokuje o tak významných veciach ako
je napr. rozpočet bez toho, aby bol tento bod programu prerokovaný v komisii. Na margo
poznamenávam, že kľudne sme mohli komisie na minulom zastupiteľstve zvoliť tak ako
v iných mestských častiach to zvládli. Čiže minimálne aspoň v tomto jednom bode by
som vás naozaj žiadal, aby sme zachovali tento postup. Ďakujem.
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p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Ako som povedal,
absolútne nemám problém. Ak pán zástupca stiahne tento materiál a pán zástupca, ak
chceš, odporúčam ti, aby si stiahol. A chcem len povedať toľko, pán poslanec, ste nie
novým členom zastupiteľstva. Kľudne ste mohli navrhnúť aj na predchádzajúcom
zastupiteľstve, aby sme navolili komisie. Z vašej strany takýto návrh neodznel. A myslím
si, že komisie sú poradné orgány. A keďže potrebujeme schváliť niektoré materiály a
absolvovať riadne zastupiteľstvo, nevidím dôvod, ani problém prečo by sme dnes
nemohli prerokovať ostatné materiály. Ale je to váš názor, samozrejme akceptujem, že
žiadate stiahnuť len tento jeden bod. Nech sa ti páči, pán zástupca.
p. Sitkár: Nie je problém s tým, aby sme stiahli. Naozaj tam boli nejaké
kozmetické úpravy. Pokiaľ je nejaká dohoda k tomu, že to prejde ešte tými komisiami,
nemám žiadny návrh, takže beriem ten návrh späť. Sťahujem návrh späť.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Sú ešte nejaké pripomienky alebo
doplňujúce návrhy k programu? Ak nie, vzhľadom na to, že pán zástupca stiahol materiál
číslo 10, dávam hlasovať o programe dnešného zastupiteľstva, samozrejme bez bodu
číslo 10. Hlasujte.
Hlasovanie: Konštatujem, za bolo 12 poslancov, proti žiaden, zdržal sa žiaden.
Program dnešného rokovania bol jednomyseľne schválený.

Bod 1.2: Voľba návrhovej komisie
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu. A to je schválenie
návrhovej komisie. Poprosím predsedu klubu Smer - Sociálna demokracia, alebo
predsedníčku, resp. ostatných poslancov, aby predložili svoje návrhy do návrhovej
komisie.
p. Adamčíková: Ďakujem pekne, vážený pán starosta, kolegyne kolegovia po
dohode aj s kolegami poslancami, ktorí nie sú zaradení v poslaneckom klube. Dávam
takýto návrh na návrhovú komisiu: Slavomír Baník, Stanislav Kočiš a Štefan Rychnavský.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, sú nejaké iné návrhy? Ak nie, dávam
hlasovať. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie: Za bolo 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, návrhová komisia
bola jednomyseľne schválená.

Bod 1.3: Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
p. Jakubov, starosta MČ: Za overovateľov zápisnice a uznesení určujem pani
poslankyne - v abecednom poradí: pani poslankyňu Margitu Adamčíkovu a pani
poslankyňu Máriou Badlikovú. Za zapisovateľa určujem pána kolegu Mariána Krajňáka.
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Bod 2: Prehľad plnenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom
Mestskej časti Košice - Západ za obdobie do 17.02. 2015
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k bodu číslo 2, a to je prehľad plnenia
uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice-Západ za obdobie od
17. februára 2015. Odporúčam vzhľadom na to, že máme predložené len 2 uznesenia a to
uznesenie Doplnok číslo 2 všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice-Západ
a Nastúpenie náhradníčky inžinierky Kataríny Benedek-Sarközy na uprázdnený
poslanecký mandát. Aby ste v prípade, ak sa chce niekto vyjadriť k plneniu uznesení k
tomuto vyjadrili, otváram preto hneď rozpravu k tomuto bodu, ak sa nikto nehlási do
rozpravy, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.
p. Baník: Čiže návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Košice-Západ berie na vedomie prehľad plnenia uznesení prijatých miestnym
zastupiteľstvom Mestskej časti Košice-Západ za obdobie do 17. februára 2015
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Má niekto doplňujúci a pozmeňujúci
návrh k tomuto uzneseniu? Ak nie prosím hlasujte. Konštatujem, za bolo 12, proti 0,
zdržalo sa 0 uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
Bod 3: Správa starostu Mestskej časti Košice - Západ o svojej činnosti od
posledného rokovania
p. Jakubov, starosta MČ: Vážené dámy a páni prikročíme k bodu číslo 3 Správa
starostu Mestskej časti Košice-Západ o svojej činnosti od posledného rokovania. Vážený
zastupiteľský zbor, dovoľte mi informovať vás o svojej činnosti od ustanovujúceho
zasadnutia miestneho zastupiteľstva 9. decembra minulého roka. Miestna rada sa zišla v
tomto období jeden krát 3. februára, aby predrokovala materiály dnešného zasadnutia.
Zo svojej činnosti v tomto období chcem povedať nasledovné. V prvom rade som po
nástupe do funkcie potreboval sa oboznámiť s činnosťou úradu. Čiže veľmi veľa času
som venoval stretnutiam so zamestnancami úradu, s jednotlivými vedúcimi pracovníkmi
a potreboval som sa dostať do obrazu, v akom stave sa nachádza ekonomika úradu, v
akom stave je celková činnosť. Okrem toho som absolvoval pracovné stretnutia so
zástupcami spoločnosti Saler Group, ktorá je vlastníkom a prevádzkovateľom
obchodného centra Galéria. Ďalej som absolvoval stretnutie riadiaceho výboru Projektu
elektronizácie služieb mesta Košice - Opis, torý pripravuje mesto Košice aj jednotlivé
mestské časti na elektronizáciu činností v mnohých oblastiach. Ďalej som absolvoval
pracovné stretnutie s kolegom starostom Mestskej časti Košice-Juh doktorom Hlinkom,
pracovné stretnutie s podpredsedom Štatistického úradu Slovenskej republiky pánom
Jurajom Horkajom, pracovné stretnutie s náčelníkom Mestskej polície Ing. Palčikom a
veliteľom stanice Západ inžinierom Šolcom, kde sme si upresnili ich rozsah činnosti v
rámci mestskej časti a načrtli možnosti ďalšej spolupráce, smerovania činnosti a
rozšírenia činnosti mestskej polície. Ďalej som mal stretnutie s obchodným zástupcom
spoločnosti Datalan, ktorá je správcom informačného systému v mestskej časti,
stretnutie s riaditeľom uradu práce, zúčastnil som sa 22. zasadnutia regionálneho
združenia mesta Košice, ktorého predsedom je už predtým spomínaný pán starosta
Hlinka. Ďalej sme realizovali počas tohto obdobia prípravu referenda, absolvovali celý
rad stretnutí, vzhľadom na potrebu prípravy referenda o rodine. Ďalej som sa zúčastnil
niekoľkých obhliadok Mestskej časti Košice-Západ, kde som si prešiel s pracovníkmi
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úradu stav kontajnerovísk, chodníkov, komunikácií atď.. Prešli sme si činnosť Átria
klubu a objektov, v ktorých sa nachádza. V rámci technického stavu týchto priestorov
mali sme pracovné stretnutie so zástupcami a vedením Správy mestskej zelene, v
projektovom riešení športových ihrísk na území mestskej časti a spolupráce na riešení,
nielen športových ihrísk, ale detských ihrísk a celkovej ďalšej spolupráce do budúcna,
pracovné stretnutie so zástupcami mesta Košice vo veci určenia postupov vyčistenia tzv.
asanačného pásma - v rámci tejto činnosti, ktorú som začal ešte ako námestník
primátora, pokračujem v polohe starostu alebo vo funkcii starostu, dokázali sme v tomto
období splniť to, čo sme sľúbili petičnému výboru občanov z tzv. asanačného pásma a
dokázali sme spolu s mestom Košice zrealizovať vyčistenie priestorov objektu na
Stokráskovej ulici, kde ešte v priebehu minulého roka sme mali nasťahovaných zhruba
20 rómskych spoluobčanov. V súčasnosti je tento priestor vyčistený a dúfame teda, že v
budúcnosti budeme takto pokračovať aj ďalej. Absolvovali sme niekoľko pracovných
stretnutí so zástupcami mesta Košice vo veci urýchlenia procesu odovzdávania majetku
v správe mestskej časti mestu Košice. Ide hlavne o investičné celky, ktoré v minulosti boli
realizované mestskou časťou, či už v polohe chodníkov, čiastočne ihrísk, verejného
osvetlenia, ktoré dlhodobo je problém odovzdať mestu Košice. V súčasnosti prebehol
celý rad rokovaní. A dúfam, že v blízkej budúcnosti to prinesie svoje ovocie a jednotlivé
investície postupne budú odovzdávané mestu. Z kultúrno-spoločenských podujatí, keďže
toto obdobie spadalo aj do času vianočných sviatkov, som sa zúčastnil na mnohých
podujatiach, ktoré organizovala mestská časť. Či už na vianočnom koncerte v Átrium
klube, vianočnom koncerte organizovanom mestom Košice v Historickej radnici,
vianočnom stretnutí s dôchodcami v klube dôchodcov na Laboreckej. Bola podávaná v
rámci vianočných trhov pred Galériou kapustnica, v rámci Vianoc na Terase 2014 ďalší
rad podujatí. Hlavne ale, tak ako som na začiatku povedal, som toto obdobie venoval
tomu, aby som sa fakt oboznámil s činnosťou úradu, s problémami, ktoré sú na úrade, s
problémami, ktoré sa nedajú dlhodobo riešiť a ktoré je treba nastaviť do takej polohy,
aby v blízkej budúcnosti postupne sme tieto staré hriechy aj v spolupráci s mestom
Košice dokázali realizovať. Ako som už v úvode nášho zasadnutia spomenul, s
účinnosťou od 1. januára 2015 som poveril výkonom funkcie zástupcu starostu pána
kolegu Andreja Sitkára. V zmysle zákona o obecnom zriadení rokovacieho poriadku
miestneho zastupiteľstva našej mestskej časti je zástupca starostu členom miestnej rady,
po celé svoje funkčné obdobie. Na ustanovujúcom zasadnutí miestne zastupiteľstvo
prijalo uznesenie číslo 3-09/12-2014, ktorým zriadilo štvorčlennú miestnu radu s
konštatáciou, že zástupca starostu je jej členom po celé funkčné obdobie. Toľko asi k
mojej činnosti za uplynulé obdobie. Nech sa páči, vážené dámy, vážení páni, chce niekto v
rámci rozpravy sa opýtať, čo sa týka mojej činností za toto obdobie ? Ak nie, uzatváram
rozpravu a prosím návrhovú komisiu. Nech sa páči, pán kolega Rychnavský.
p. Rychnavský: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti KošiceZápad berie na vedomie správu o činnosti starostu za a), za b) informáciu starostu o
poverení výkonom funkcie zástupcu starostu Ing. Andrea Sitkára s účinnosťou od 1. 1.
2015.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Sú pripomienky k tomuto
uzneseniu alebo doplňujúce návrhy? Ak nie, prosím hlasujte. Konštatujem, za bolo 12
poslancov, proti 0, zdržalo sa 0. Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
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Bod 4: Správa o činnosti Mestskej polície Košice Stanica - Západ na území
mestskej časti za obdobie od 01.07. do 31.12. 2014

p. Jakubov, starosta MČ: Vážené dámy a páni, budeme pokračovať ďalej. Bodom
číslo 4 je Správa o činnosti Mestskej polície Košice Stanice - Západ na území mestskej
časti za obdobie od 1. 7. do 31. 12. 2014. Prosím veliteľa Stanice Košice - Západ pána
Šolca o úvodné slovo k správe.
p. Šolc, zástupca MP: Vážený pán starosta, vážené miestne zastupiteľstvo,
predložil som vám správu o činnosti Stanice - Západ Mestskej polície Košice za obdobie
od 1. 7. do 31. 12. 2014 v ktorej v skratke prezentujem činnosti, ktoré vykonala mestská
polícia a informujem aj o dosiahnutých výsledkoch. Ak budú otázky, pokúsim sa ich
zodpovedať na mieste, prípadne písomne.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Ja kým otvorím rozpravu, by som chcel
povedať asi toľko. Ako som spomínal, už v svojej správe, stretli sme sa niekoľkokrát s
pánom Šolcom, stretli sme sa aj s povereným náčelníkom mestskej polície a dohodli sme
sa, že komunikácia v budúcnosti by mala byť podstatne intenzívnejšia a lepšia, ako bola v
minulosti. Chcel by som vás aj požiadať, vážené panie poslankyne, páni poslanci, aby sme
naše pripomienky a požiadavky na mestskú políciu v budúcnosti nepredkladali len na
našich stretnutiach, na zastupiteľstvách, pretože to obdobie je pomerne dlhé.
Ak budete mať náhodou nejaké problémy a je ich potrebné operatívne riešiť,
vždy je možné to riešiť cez sekretariát, cezo mňa alebo cez pána zástupcu, ktorý tak isto
má v svojom portfóliu komunikáciu s mestskou políciou. A urýchlime tým riešenie tých
problémov, ktoré potrebujeme. Pretože keď sa stretneme raz za 2, resp. raz za 3 mesiace,
v podstate prejde pomerne dlhé obdobie a niekedy je veľmi ťažko reagovať promptne na
to, aké problémy vyvstali. Takže len toľko by som chcel. Nech sa páči, pán poslanec
Rychnavský.
p. Rychnavský: Áno, takže príjemný deň pán náčelník. Ja by som sa chcel opýtať,
na tretej strane máte uvedené preventívno-bezpečnostné akcie, ktoré sú zamerané na či
už boj proti alkoholizmu, alebo potom na dodržiavanie podmienok VZN. Vieme dobre, že
prevencia je najúčinnejší prostriedok proti výskytu rôznych kriminálnych činností.
Myslíte si, že ten počet tých preventívnych aktivít je dostačujúci? Alebo vy by ste vedeli
ich nejakým spôsobom rozšíriť aj na iné oblasti? Lebo, hovorím, už potom následne
zisťovať a robiť z toho represie, je dosť... dosť už potom namáhavé a viacej nákladné.
Takže ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Nech sa páči, pani
poslankyňa Adamčíková.
p. Adamčíková: Ďakujem pekne vážený pán starosta. Kolegyne, kolegovia, ja by
som chcela v prvom rade poďakovať pánovi veliteľovi za predloženú správu a za
promptné riešenie problémov - viď ulica Slobody, čo bol problém. Bývam na tejto ulici,
takže viem, o čom hovorím. Pán veliteľ, chcela by som vás poprosiť o dve veci. Na našej
ulici medzi číslom domu 2 až 4 je odstavené auto zelenej farby značky Seat, ktoré nemá
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ŠPZ, nemá štátne poznávacie značky, nevieme komu patrí. A už dlhú dobu je tam
odstavené na normálnom parkovacom mieste. A ešte jednu prosbu mám na vás. Na ulici
Hronskej, jak sú postavené garáže, na jednej aj na druhej strane, na ľavej strane, keď
ideme smerom ku Popradskej, Správa mestskej zelene vysadila ihličnany. Keď to bolo
sadené, už vtedy som upozorňovala, že vyzerá to tak, že budujeme nejaké miesto pre
prebývanie neprispôsobivých osôb. To, čo som si myslela sa stalo skutočnosťou.
Prebývajú tam všelijaké osoby. Mne sa raz stalo, že odtiaľ vyskočil chlapec - mohol mať
okolo 25 rokov - nechcel mi ublížiť, ale ja som sa tak zľakla. Bola tma, nebola noc, bola
tma, že skoro som naňho použila svoj dáždnik, ktorý som držala v ruke. Myslím si, že títo
ľudia tam nemajú čo robiť, aj mládež sa tam grupuje, alkohol a nejaké toxické látky a
podobné veci. Tak by som poprosila, keď hliadka pôjde okolo, aby preventívne aj tam
skúsili pozrieť ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pani poslankyňa. Nech sa páči, pani
poslankyňa Zemková.
p. Zemková: Ďakujem pán starosta za slovo. Ja by som pán náčelník chcela
poprosiť v súvislosti hlavne s prebiehajúcou petíciou v mestskej časti Západ, na Luníku
VIII, v súvislosti s nejakými nájazdmi Rómov, hlavne ohľadom ochrany majetku, aby
hliadky viacej nejako dohliadali na túto oblasť. A chcela by som sa opýtať, ako postupuje
doposiaľ mestská polícia v tejto oblasti pri ochrane majetku?
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Bojčík.
p. Bojčík: Dobrý deň vážené dámy a páni. Ja by som mal na veliteľa skôr jednu
prosbu od rodičov žiakov, ktorí navštevujú základnú školu Považská. Keďže hliadky tam
prichádzajú o 7:45, pred školu, ale žiaľ bolo by lepšie keby prišli o 7:20, keďže začína
vyučovanie o 7:45 a keďže je tam hliadka od 7:45 do 8:00 neplní si svoju úlohu, ktorú by
mala. Čiže keď môžem poprosiť, aby tam skôr chodili. Všetko. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Vážený pán starosta, hostia, vážené miestne
zastupiteľstvo. Ja by som sa chcel spýtať veliteľa mestskej polície, že v tej tabuľke, čo je
uvedené, zistené vozidlá podľa lokality na strane 4 zistené v 2. polroku sú nejaké čísla a
pretrvávajúci stav, atď., aby vysvetlil alebo keby bol taký láskavý vysvetlil túto tabuľku,
aký je výklad tej tabuľky a čo je to vlastne pretrvávajúci stav z hľadiska časového. A
prečo je pretrvávajúci stav. A chcel by som ho poprosiť, nakoľko v minulom roku v rámci
predvolebnej kampane sme sa pohybovali vo zvýšenej miere medzi občanmi, kde práve v
rozhovore s občanmi. To chcem povedať - nie že inokedy sa človek nerozpráva, ale
jednotný názor, ktorý bol po sídliskách, ale jednotný názor ku komplet celej Terasy bol ani ich netrápilo tak parkovanie, ako ich trápilo, občanov, hlavne problém s
neprispôsobivými občanmi, žobrákmi, ľuďmi, ktorí vyberajú kontajnery. Ja viem, že to je
neľahká úloha, že to nedá sa vyriešiť zo dňa na deň. Ale keď vieme, pardon, citujem - v
správe zvýšiť tlak na chovateľov psov, ktorí nerešpektujú zákon atď., ja by som poprosil
zvýšiť tlak trebárs na týchto ľudí, aby si uvedomili, že zákon by mal platiť pre všetkých.
A tí, čo dodržiavajú zákon, chodia poctivo do práce, nemôžu trpieť na úkor tých, ktorých
možno osud takto nejako ich, ja nechcem povedať to slovo, predurčil, lebo to je zlé slovo,
ale nejako takto žijú tento spôsob života, aby si nemysleli alebo nezjednodušovali výklad
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tohto spôsobu života. A chcel by som ešte jednu vec poprosiť s tým, že je nepopierateľný
fakt, že úloha mestskej polície v rámci mestskej časti má opodstatnenie. Sú tu výsledky. A
chcel by som ich poprosiť, aby tiež zvýšili alebo, pardon, upriamili svoju pozornosť - u
predškolských zariadení, pohyb mestských hliadok - ja nehovorím, že sústavne, ale z
času na čas, aby ich bolo vidieť pred týmito školskými zariadeniami a predškolskými
zariadeniami tak, aby prípadní ľudia, ktorí by mohli mať nejaký iný nekalý úmysel, bolo
im preukázané, že je tam dohľad mestskej polície. Ďakujem.
Sitkár.

p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem, nech sa páči. Pán zástupca, pán poslanec

p. Sitkár: Ďakujem pekne. Tak ja by som reagoval na pani Zemkovú ohľadne tej
petície. Začali sme to vlastne kvôli tomu, že vlastne na Luníku VIII., kde bývam, je už
pravidlom, nejakým, nechcem povedať - týždenným, ale minimálne dvojtýždenným, že
dochádza ku krádežiam a lúpežiam, pretože je rozdiel krádež a lúpež. Ak je už ublížené
niekomu zo strany cigána, cigánov, jednoducho - že zlomia ruku, tak pre mňa to už je
lúpež. Kým ukradnú len nejaký telefón z kabelky - je krádež, ale to chcem povedať, že
vlastne každý druhý týždeň dochádza k takýmto veciam. Preto sme sa rozhodli začať
nejakú takúto aktivitu ohľadne petícií. Na druhej strane chcem zase ja práve poďakovať
mestskej polícii, pretože odkedy to riešime, vlastne asi 8, 9 mesiacov, tá aktivita alebo
vlastne by som povedal, vlastne tá mestská polícia aj so štátnou sú častejšie na Luníku
VIII, je to vidno. Aj ľudia hovoria - sú tam častejšie. Takže ja tam môžem vlastne len
poďakovať, že tá aktivita mestských - jak oni to volajú, že sú tam bodky. Alebo ako to, tie
ich body, tak majú na viacerých miestach, tam kde sa zdržiavali, je ich tam vidno. A ja
môžem len poďakovať mestskej polícii. Takže z mojej strany asi toľko. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem, pán poslanec Baník.
p. Baník: Ja by som len chcel poprosiť pána veliteľa, čítam v správe, že bolo
vykonaných 39 preventívno-bezpečnostných akcií s cieľom zvýšiť tlak na chovateľov
psov. A ja len by som vás poprosil, stručne mi vysvetlite, resp. objasniť popísať v čom to
spočíva, čo to všetko obnáša taká akcia zameraná na tento cieľ ?
p. Jakubov, starosta MČ: Všetko pán poslanec ?
p. Baník: Zvedavý som. Tak len preto.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, pani poslankyňa Budišová.
p. Budišová: Takže, ja by som sa chcela opýtať, máte tu deklarované, pán veliteľ,
že ste evidovali 40 vozidiel, ktoré nespĺňajú podmienky prevádzky motorových vozidiel
a že ste ich oznámili na príslušný úrad na Okresný úrad Košice. Chcem vedieť, či sa aj
dosleduje, že či tieto vozidlá boli odstránené alebo akýmkoľvek spôsobom toto bolo
riešené ? Lebo o pol roka znovu a tie isté autá budú evidované ako také, ktoré nie sú
vhodné na prevádzku. Či dosledujeme, čo s tým okresný úrad urobil ? Alebo stále na
nasledujúcej kontrole tie isté autá budeme oznamovať ? Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem, pán poslanec Varga.
p.

Varga:

Ďakujem

pekne

za

slovo.

Pán

veliteľ,

na

úvod

trošku
8

bonmoticky - akože sa Vám chcem poďakovať za zvýšenie literárnej kvality vašej správy.
Lebo tá úvodná časť o tých jednotlivých prípadoch bola naozaj akože výživná. Ale teraz
vážne. Je faktom, že všetci tu v predvolebnej kampani reagovali na požiadavky voličov na
zvýšenie bezpečnosti. Asi predpokladám, že sa zhodneme, že platí rovnako, že tým
nemáme na mysli práve riešenie priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky. A z tej vašej správy vyplýva, že nejakým spôsobom si vy viete tie priority
zadefinovať a vykonať v zvolených oblastiach zvýšenú činnosť. Ale predsa by ma
zaujímalo, že nakoľko z tejto veci to máte v rukách? Nakoľko je to nejakým spôsobom od
vášho šéfa z mesta plánované ? Teda tá otázka znie tak, či máte nejaký plán, ktorý musíte
plniť minimálne na jednotlivých tých úsekoch ? Alebo je to naozaj vo vašej kompetencii,
aby ste povedali, že na čo dáte dôraz ? Aby sme vedeli, že či plačeme na tom správnom
hrobe. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem, nech sa páči, pán náčelník poprosím reakciu.
p. Šolc, zástupca MP: Ak dovolíte, pokúsim sa, čo najširšie odpovedať. Ak by som
na niečo zabudol, lebo bol to veľký výčet tých požiadaviek, tak by som poprosil, aby ste
ma upozornili, prípadne doplnili. Tak pán poslanec Rychnavský - či je to dostatočný
počet akcií. Moje skúsenosti, viacročné, sú o tom, že najväčší podiel činnosti mestskej
polície mal by byť priamo aktuálne v teréne robiť akcie na akcie kedy poznám aj akcie
kedy sa vykážu dvaja policajti, ktorí boli v práve v práci a práve sa podieľali na akcii tak
ja zásadne takéto veci nerobím.
Robím akcie, na ktorých sa musí zúčastniť 2, 3, 4, 5 hliadok. Iba toto ja považujem
za akciu, kde sú konkrétne stanovené úlohy v menšom teritóriu, prípadne za spolupráce
iných subjektov, takže tie akcie robíme fakt, aby sme jednak zabezpečili prevenciu, aby
sme si zabezpečili aj, dostatočne povedzme dôkaznú situáciu, aby sme boli povedzme
dostatočne akčný, takže k tým akciám môžem povedať, že so všetkou úctou k štatistikám
ja považujem najväčšiu časť činnosti mestskej polície, aby zisťovali a riešili priamo na
mieste toto je len zhrnutie tejto činnosti možno že v niektorých prípadoch poviem rovno
možno aj demonštrovanie sily, lebo vieme, že zasahujeme aj voči osobám, ktoré majú iné
záujmy. Asi teraz som to až dobre pochopil chcel som tým len povedať, že každý
príslušník mestskej polície alebo policajného zboru tým, že je na ulici už sám o osebe
vykonáva preventívnu činnosť pochopiteľne sme plánovaný do miest, kde je výskyt v tej
proti spoločenskej činností vyšší, kde vieme, že môže dôjsť k páchaniu nejakých
priestupkov alebo prípadne trestných činov poviem to na príklade, ak hliadka v nocí má
nejaký plán hliadkovej činnosti pochopiteľne že prechádzať štvorprúdovú ulicu
osvetlenú asi nemá veľký význam, aj keď nemôžem s istotou povedať, že tam sa nemôže
nič stáť, takže môžem len povedať že dennodenne vykonávame preventívnu a toto je
zvlášť preventívna aktivita, kde potom poviem pri tých preventívnych akciách povedzme
na psov možnože to bude ešte lepší vysvetlené.
p. Jakubov, starosta MČ: Poprosím pán náčelník, skúsme pružnejšie a
konkrétnejšie reagovať.
p. Šolc, zástupca MP: Pani poslankyňa Adamčíková, pochopiteľne, pozrieme si
na tento konkrétny prípad a využijeme všetky naše kompetencie aby sme zjednali
nápravu. Aj pri tých ihličnanoch, vysadených, poviem konkrétne - aj ja pri kontrolách
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som zistil nad ulicou Pokroku, presne v rohu akési ležoviská. Spolu aj s miestnym
úradom sme aj so zeleňou prijali také opatrenia, že takéto takáto zeleň bude orezávaná
vo väčšej výške, aby sa to sprehľadnilo. Aby proste sa tam nezdržiavali títo bezdomovci.
Pani poslankyňa Zemková - v súvislosti s tou petíciou, už by som zodpovedal aj pánovi
zástupcovi - informoval som už aj detailne o tých krokoch, ktoré tam vykonávame. Máme
tam úzku spoluprácu, dennú zo stanicou Luník IX., pretože už teritoriálne sme blízko.
Jednak sú to poväčšine aj občania z Luníka IX. Môžem povedať, že v priemere 2, 3 a
viackrát máme viac zabezpečenú činnosť hliadkovú než u ostatných mestských častiach.
Proste reagujeme na spoločenskú požiadavku.
Pán poslanec Bojčík - áno, hliadky je to dané aj nástupom do služby. Neviem, či
presne o 7:45, keďže odchádzajú zo stanice približne 7:15. Určitú dobu im trvá presun. A
keďže musia riešiť všetko, čo im príde, tak ak je to nevyhnutné, musia sa zastaviť, musia
riešiť, až tak sa dostanú. Takže stáva sa, pravdaže stáva sa, nemôžu prejsť nepovšimnute
okolo tých, ktorí vyberajú kontajnery atď., tak stáva sa, že prichádzajú možno až o 7:45.
Ale naša snaha bude, aby sme to zmenili. Pán poslanec Kočiš - k tej štatistike - tak v tej
prvej časti pred lomkou sú prípady koľko bolo nových prípadov zistenia vozidiel, ktoré
nespĺňajú podmienky prevádzky na pozemných komunikáciách a za lomkou sú to
súčasný stav, tzn. že, ak ide o vozidlá, ktoré vo všetkých prípadoch môžem vám povedať
to za lomkou je všetky prípady boli odovzdané Okresnému úradu odboru pre cestnú
dopravu a komunikácie ako oznámenie o tom, že nespĺňajú tie podmienky približne v
minulom roku sme necelých 90 prípadov takýchto zistili. Čo zas poviem, v priemere na
stanicu mestskej polície, my máme asi 2 až 3 × viac. A hneď aj odpoviem ako to funguje.
Keďže naše kompetencie v tejto oblasti sú na úrovni každého občana, môžeme podať
oznámenie. Nie sme účastníkom konania. V minulom roku som v dvoch prípadoch
požiadal, aby nás informovali, ako bolo vyriešené, pretože ja to považujem za dôležitú
odozvu. Ani v jednom prípade sme nedostali odpoveď. Preto som inicioval aj cez
oddelenie, ktoré sa zaoberá čistotou, pretože tam prichádza množstvo podnetov, aby
sme spoločnými silami proste dotlačili okresný úrad. Toto je zas na dlhú tému. Rád by
som možno to vysvetlil na nejakej komisii,atď..
p. Kočiš: Môžem ? OSP je správny orgán atď., alebo správca komunikácie. Ale
napr. Luník 2 - je pred lomítkom je 5 a po lomítku je 9. Či to číslo 9 je aj plus tých 5 to je
9+5 tým pádom ?
p. Šolc, zástupca MP: 5 bolo zistených v 2. polroku a súčasný stav je 9. Proste sa
nám navýšilo. Ale sú prípady, ak hovoríme o osobách neprispôsobivých, žobrajúcich,
atď., ten vyšší tlak, ak sme ho porovnávali s priestupkami na úseku nedodržiavania VZN
o chove psov, nie je to možné vôbec spájať, pretože v súčasnosti môžem povedať, že
máme možno 10 osôb, ktoré sa nám permanentne točia v mestskej časti. Prespávajú na
ulici kdekoľvek, využívajú akékoľvek verejné priestranstvá, verejne prístupné miesta.
Denne vyhadzujeme z vchodov, zisťujú kde nie je zamknutý - toto je spoločenský
problém, ktorý sa musí riešiť na vyššej úrovni. My máme zviazané maximálne ruky.
Musíme tak, ako s každým iným občanom jednať. Požiadať ho, aby opustil miesto. Ak sa
aj dopúšťa priestupku je riešený na mieste. Vo väčšine prípadov napomenutím. Ale v
každom prípade je zjednaná náprava. Môžem povedať, že odkedy som na stanici, budú to
2 roky, dennodenne, ak máme jednu hliadku, jedna hliadka má plánované predškolské
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alebo školské zariadenie. Ak máme dve, tak 2 naraz. Ak máme tri, tak 3. To znamená , že
v pláne to máme. Bohužiaľ, aj operatívne musíme zmeniť - ak príde nám oznámenie v
dôležitejšej veci, môžem povedať, že iba ak ide o ohrozenie života, zdravia, majetku
alebo niečo podobné, tak iba vtedy riešime bežné priestupky ako zlé parkovanie. V 1.
rade riešime práve bezpečnosť detí a všetky tie veci okolo toho.
Pán poslanec Baník - v čom spočíva akcia na psov. Trochu som načrtol, že možno
niekde vykážu, že ráno urobí 2 hodiny hliadka preventívnu akciu na psov, a popoludní
možno tak isto. U nás je jednoznačné pravidlo, že musia byť najmenej 2 až 3 hliadky v
teritóriu, povedzme jedného Luníka. Dôvod je jednoduchý, pretože vieme ako to funguje.
Doslova utekajú pred hliadkou. To znamená, že aby nenastal takýto problém, alebo aby
sa znížila takáto možnosť, preto operujú 2 až 3 hliadky na teritóriu jedného Luníka. A v
tej chvíli robíme generálnu kontrolu, to značí, že každého občana, ktorý je vonku so
psom preverujeme, či má, či je prihlásený pes, či má známku, či tá-ktorá osoba vedie, vie
pre koho má prihlásenú, pretože máme množstvo stratených známok, ktoré ľudia nájdu
a dajú. A je to všetko v poriadku, no a vtedy tá akcia už má aj účinok. Ja osobne si
kontrolujem tieto veci. Môžem vás uistiť, že 99 % ľudí v tej chvíli vie, čo sú jeho
povinnosti. Vie, že exkrementy je treba zbierať. Preto možno vyzerá tak, že pri tých
akciách ste málo zistili. Ja hovorím, že pri bežnej činnosti sa zistí podstatne viac, než pri
akciách takéhoto rozsahu ako som povedal. Pretože vlastne tam vidno tu prevenciu.
Vidno policajta - ja nechcem povedať, že na každom rohu, ale ak máme 3 hliadky na
Luníku, tak už je ich vidno. Ak je to v lete, zapájame do toho cyklohliadku, ktorá je ešte
akčnejšia. Takže toto sú akcie, povedzme si, na dodržiavanie zákonov o psoch.
Čiastočne som už odpovedal pani poslankyni Budišovej, čo s vozidlami, ktoré sme
oznámili na okresný úrad. Je to vecou ďalšieho riešenia. A na otázku pána poslanca
Vargu - jednoznačne je daná len téza o tom, že mestský policajt má byť na ulici. Má byť,
čo najbližšie občanom, má byť spravodlivý a ústretový. Toto sú základné úlohy, ktoré
dostávam od náčelníka. Pochopiteľne, z toho vyplývajú aj - ak máme byť spravodliví, tak
nemôže na jednej strane niekto páchať priestupky a ten na druhej strane byť stále len
zdvihnutým prstom. Potrestaní nemajú žiadne normy, nemajú žiadne počty priestupkov
atď. V každom prípade aj tak, ja ak potrebujem zisťovať alebo to aj robím mesačne
zaťaženosť policajtov, tak je všetko premenené na zákroky. To znamená, že nesleduje sa
či on dal 10 pokút, alebo to bolo 10 napomenutí a pod..
p. Jakubov, starosta MČ: Všetko pán náčelník? Ďakujem pekne. Sú ešte nejaké
pripomienky zo strany poslancov? Ak nie, končím rozpravu, prosím návrhovú komisiu.
p. Kočiš: 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. do 31. 12. 2014.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo
jednomyseľne schválené.
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Bod 5: Správa o činnosti Denného centra (kluby dôchodcov) a Materského
centra Mestskej časti Košice - Západ za obdobie od 01.01. do 31.12. 2014

p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu číslo 5 Správa o činnosti
denného centra a materského centra Mestskej časti Košice-Západ za obdobie od 1.
januára do 31. decembra 2014. Nech sa páči pani prednostka, prosím o úvodné slovo.
p. Horváthová, prednostka MÚ MČ: Správa obsahuje využitie priestorov
denného centra jednak na jednorazové podujatia, jednak na činnosť klubov dôchodcov,
výdavky mestskej časti spojené s činnosťou klubov a prevádzkou denného centra,
informáciu o kontrole výdavkov zo strany miestnej kontrolórky a NKÚ, rovnako aj u
materského centra Delfínik. Je to správa o činnosti za rok 2014. Sú to vlastne výdavky,
ktoré sú spojené s prevádzkou materského centra. A to je tak v stručnosti všetko.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa
páči, pani poslankyne, páni poslanci. Ak sa nikto nehlási, končím rozpravu, poprosím
návrhovú komisiu - áno pán poslanec, ja prepáčim, len pozerám, že nič som nevidel, ani
na obrazovke ani na monitore, vážne, zapnite prosím pána poslanca, nech sa páči pán
poslanec.
p. Varga: Ďakujem pekne. Takú jednu drobnosť by som chcel vytknúť. V správe
máte stručne uvedené - teda spomenuté závery kontrol. Najmä teda kontrolu NKÚ, ktorá
vytkla nedostatky pri činnosti denného centra. Nechcem teraz zachádzať do
podrobností, len vo všeobecnosti chcem povedať, že je to pomerne závažné kontrolné
zistenie. Všetci, čo sme boli tuná poslancami v minulom období, tak vieme, že pani
kontrolórka, aj naša to opakovane vytýkala. A to kontrolné zistenie v podstate znamená
to, že tak ako to fungovalo doteraz, to už fungovať nemôže. A týka sa to podstaty činností
klubu seniorov. Tak mi tam chýba trošku nejaká vízia, ako by to malo fungovať do
budúcna. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Budem reagovať ja pán poslanec. Ak náhodou máte
návrh na uznesenie na zmenu, bol by som rád - je to obdobie, keď sme tu toto vedenie
neboli. Takže bol by som veľmi rád, ak by ste prijali alebo predložili návrh uznesenia, čo
sa týka vízie do budúcna. Budeme ešte mať správy, ktoré predložila pani kontrolórka v
rámci opatrení, ktoré boli prijaté, sme sa dohodli na odbúraní niektorých investičných
prostriedkov. A nie sú ani v rozpočte, ktoré v minulosti boli realizované formou dotácií
pre tieto centrá. A v súčasnosti už sa v tejto činnosti nenachádzajú. Neviem či máte v
predstave ešte nejaké iné vízie alebo šlo o to, aby sme stransparentnili financovanie
týchto inštitúcií.
p. Varga: Nie sú rozpočtované tie prostriedky, čo vítam, toto je pozitívne, ale
predsa len, tá podstata tej činnosti doteraz bola taká, že sa financovali tieto činností a už
sa financovať nebudú môcť - takže.
p. Jakubov, starosta MČ: Pýtal som sa, máte nejaký konkrétny návrh na
uznesenie, aby sme prijali nejaké opatrenie voči bývalému vedeniu?
p. Varga: Čo sa týka opatrení ku kontrolným zisteniam, tak v tej časti samozrejme
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budeme o tom diskutovať. Ale teraz mi išlo iba o to, že v tej správe od pani vedúcej som
čakal nejakú predstavu, ako to má fungovať. A myslím si, že nie je úloha poslanca, aby
suploval činnosť úradu. Takže ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Poslanec má právo kontrolovať činnosť úradu a
prijímame právo prijímať závery voči úradu. To viete veľmi dobre, pán poslanec. Ak
chcete konkrétne, pani prednostka zobrala správu, nie pani vedúca, ale prednostka,
ktorú predložila. Môžem potom vyzvať pána Krajňáka, ktorý tu bol v minulosti, aby
reagoval, ak máte takýto záujem o budúcnosť. Urobíme všetko preto, aby sa financovanie
stransparentnilo. To je naša vízia. Stačí takto? Ďakujem veľmi pekne. Poprosím návrhovú
komisiu.
p. Kočiš: Ďakujem. Chcel som jednu poznámku,ale si kusnem do jazyka. Návrhová
komisia - 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. do 31. 12. 2014.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, prosím hlasujte.
prijaté.

Hlasovanie: Konštatujem, za bolo 11, proti 0, zdržalo sa 1. Uznesenie bolo

Bod 6.1: Správa miestnej kontrolórky MČ Košice - Západ o výsledkoch
kontrol za obdobie od XXIX. zasadnutia MZ MČ Košice – Západ
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod číslo 6 - Kontrolná
oblasť. Máme tu 2 správy. Pod bodom číslo 6.1 Správa miestnej kontrolórky Košice
Západ o výsledkoch kontrol za obdobie od 29. zasadnutia miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice-Západ. Pani kontrolórka, chcete naraz uviesť obe správy? Prečítať
aj druhu? Alebo postupne?
p. Klimeková hlavná kontrolórka MČ: Môžem aj spolu.
p. Jakubov, starosta MČ: Dobre 6.2 Správa o kontrolnej činnosti miestnej
kontrolórky Košice Západ za rok 2014. Nech sa páči, poprosím pani kontrolórka, úvodné
slovo.
p. Klimeková hlavná kontrolórka MČ: Ďakujem. Vážené miestne zastupiteľstvo,
vážený pán starosta, na dnešnom zasadnutí vám predkladám výsledky kontrol, ktoré sa
skončili v období po 23. septembri 2014. Z výsledkov kontroly opatrení na nápravu
nedostatkov vyplýva, že z predchádzajúceho funkčného obdobia prešli do tohto obdobia
viaceré nedostatky, ktoré je potrebné napraviť. Preto pán starosta dňa 18. decembra
2014 prevzal žiadosť o doplnenie opatrení na nápravu nedostatkov a doplnené
opatrenia boli oznámené 5. februára 2015. Lehota na ich splnenie uplynie 28. februára.
Kontrola prenajímania majetku ukázala viaceré porušenia, procesné pochybenia pri
prenajímaní majetku vo vlastníctve a v správe Mestskej časti Košice-Západ. Opatrenia na
nápravu nedostatkov boli oznámené v určenej lehote. Okrem nich je ešte potrebné
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zosúladiť so zákonom nájomné vzťahy, pri ktorých zákon vyžadoval predchádzajúce
schválenie miestnym zastupiteľstvom. A táto podmienka splnená nebola. Inak oceňujem
konštruktívny prístup zamestnancov počas kontroly aj snahu o nápravu vytýkaných
nedostatkov. Kontrola výdavkov od začiatku roka 2014 ukázala opäť na porušenia § 19
ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorý zdôrazňuje nevyhnutný
rozsah výdavkov, ktoré sú uhrádzané z verejných prostriedkov, aby sa zabránilo
plytvaniu verejnými financiami. Takéto porušovanie zákona som v uplynulom funkčnom
období vytýkala takmer pri každej kontrolnej správe. Zamestnanci, ktorí na to pri
predbežnej finančnej kontrole neupozornili, porušili zákon. Následkom sú porušenia
finančnej disciplíny. Opatrenia na nápravu nedostatkov boli oznámené. Dnes
kontrolovaný subjekt oznámil, že za zistené nedostatky zodpovedá prednosta, ktorého
pracovný pomer sa skončil dňa 31. 12. 2014. Ďalej opäť zopakoval postup z
predchádzajúceho funkčného obdobia a uviedol, že vzhľadom na charakter zistených
nedostatkov, kontrolovaný subjekt konštatuje, že nie je potrebné určiť ďalších
zamestnancov zodpovedných za nedostatky a uplatniť voči nim opatrenia podľa
osobitného predpisu. Avšak podľa kontrolných listov o predbežnej finančnej kontrole na
málo, ktoré predbežne finančne kontroly z týchto vytýkaných pri týchto vytýkaných
nedostatkov vykonával bývalý prednosta za to je tam popodpisovaný takmer všade
zamestnanec, ktorý je autorom tohto vyjadrenia. Toto vyjadrenie neakceptujem, pretože
je v rozpore so zákonom a vypracoval ho práve zamestnanec, ktorý potvrdzoval zákon o
vytýkaných výdavkov ešte aj po tom, čo tieto porušenia finančnej disciplíny okrem mňa
vytkol aj Najvyšší kontrolný úrad, a preto trvám na tom, aby sa za všetky porušenia
finančnej disciplíny riadne uplatnila zodpovednosť ako to ustanovuje zákon, a ak o to
požiadalo aj miestne zastupiteľstvo uznesením číslo 259-24/6- 2014. Kontrola
dodržiavania zákonnosti pri vybavovaní podaní číslo 671 a 12271/2014 ukázala najmä
na porušenia rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva, zákona o obecnom
zriadení a porušenia povinnosti kontrolovaného subjektu, keď zamestnanec v
uplynulom funkčnom období odmietol na kontrolu vydať vyžiadaný spis. V rámci
opatrení na nápravu nedostatkov, terajší pán starosta vyžiadaný spis predložil. Kontroly
použitia dotácií vykonanej v troch občianskych združeniach ukázali na porušenia zákona
o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách a na porušenia finančnej disciplíny
oneskoreným vyúčtovaním dotácií, použitím časti dotácií v rozpore s určeným účelom a
neodvedením nevyčerpanej časti dotácie do rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ v
ustanovenej lehote. Keďže príslušné občianske združenie finančnú čiastku vo výške
541 eur aj 85 centov odviedlo do rozpočtu mestskej časti Západ ešte pred skončením
tejto kontroly, nebolo potrebné začať správne konanie. Kontrola opatrení u príjemcov
dotácií sa začne zajtra 18. 2. 2015, čo už bolo príjemcom dotácií oznámené. Správa bola
predložená v písomnej podobe v súlade s rokovacím poriadkom. V bode číslo 6.2
predkladám správu o kontrolnej činnosti za rok 2014, ktorú som povinná predložiť vždy
do 60 dní po uplynutí predchádzajúceho kalendárneho roka. V tejto správe som vám
uviedla plány kontrolnej činnosti na 1. aj 2. polrok 2014 ako boli schválené miestnym
zastupiteľstvom. A ako som tieto plány kontrolnej činnosti plnila, všetky správy o
výsledkoch kontrol boli predložené miestnemu zastupiteľstvu. A okrem kontrolnej
činnosti som ešte predložila stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2013, na
základe ktorého miestne zastupiteľstvo schválilo záverečný účet za rok 2013 s výhradou.
A na základe môjho odporúčania a na návrh vtedajšieho pána poslanca Ing. Jakubova
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prijalo opatrenia na nápravu nedostatkov proti porušeniam finančnej disciplíny. Materiál
je predložený taktiež v písomnej podobe.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne pani kontrolórka. Kým otvorím
rozpravu, chcel by som povedať, že ako sme štandardne zvyknutí, pani kontrolórka opäť
predložila 2 komplexné správy, 2 materiály, ktoré majú absolútnu vypovedaciu hodnotu,
bez ohľadu na to, aké stanovisko mestské časť obdržala a určite sa ešte na mojej úrovni
spolu stretneme a prerokujeme tieto závery, eventuálne ak si dovysvetlíme niektoré veci.
Nevylučujem, že samozrejme ten postup si vzájomne dohodneme, ako bude reagovať
úrad. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto materiálu, alebo k týmto materiálom.
Nech sa páči, pán poslanec Varga.
p. Varga: Ďakujem pekne pán starosta. No, tou vetou, ktorú ste povedali, teraz ste
ma trošku tak - akože ste mi zobrali vietor z plachát. Lebo som chcel zásadne akože
poukázať a pripomenúť, že ste hlasovali vždy ako poslanec za správy pani kontrolórky a
kritizovali ste postup bývalého starostu, kedy nevyvodil zodpovednosť za zistené
porušenia zákonov. A preto ma prekvapilo trošku to oficiálne stanovisko úradu k týmto
správam. A beriem teda s určitou nádejou, že ešte teda predsa len dôjde k nejakej zmene,
a teda tým pádom nebudem až taký ďalej ostrý v tomto. To je všetko zatiaľ.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Bojčík.
p. Bojčík: Vážené dámy a páni, prečítal som si správu pani kontrolórky a musím
povedať jednu vec, ktorá mňa stále mrzí, že až teraz v roku 2015 nám dávate správu o
výsledku čerpania dotácií za rok 2012. Žiaľ už v minulosti som niekoľkokrát poukazoval
na to, aby vyúčtovane dotácie boli skontrolované, nakoľko subjektom, ktoré majú
nezrovnalosti, čo uvádzate, Mestská časť Západ schválila dotáciu aj za rok 2013 aj 14.
Mohli sme tomu predísť. Takže žiaľ, že to nebolo skôr.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Nech sa páči pán
poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja som chcel reagovať na pána doktora. Ja to beriem.
Áno, má pravdu. Je potrebné hľadať stále vinníka a niekto musí niesť zodpovednosť za
niečo, čo nie je v súlade zo zákonom. Súhlasím. A tá miera zodpovednosti tam musí byť
preukázaná a musí byť aj alebo mala by byť aj zosobnená. Ale stanovisko mestskej časti a
skôr stanovisko starostu beriem tak, že je to nové vedenie, ktoré dáva čiaru a tým pádom
kresli novú štartovaciu čiaru, kde si myslím dáva šancu všetkým zamestnancom na povedal by som - taký športový súboj, preukázania ich kvalít a následne, myslím, že bude
vyhodnotená kvalita úradu ako celku, ďalšou správou kontrolórky mestskej časti.
Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Ak sa nikto nehlási,
ďalší, do rozpravy, uzatváram rozpravu a poprosím o záverečné slovo pani kontrolórku.
p. Klimeková, hlavná kontrolórka: K poznámke pána poslanca Bojčíka poviem
len to, že ja svoju kontrolnú činnosť som vykonávala v súlade so schválenými plánmi
kontrolnej činnosti. Každý návrh plánu kontrolnej činnosti som predložila pred jeho
schvaľovaním v zastupiteľstve najmenej na 15 dní, ako mi to ukladá zákon. Takže bolo
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možné ho pripomienkovať, doplniť zvlášť pozmeňovacími návrhmi poslancov. Pri ich
prerokúvaní a schvaľovaní tí, ktorí ste boli poslancami aj v minulom funkčnom období
viete, že skutočne som vykonala mnoho a vážnych a ťažkých kontrol. Rozsiahlych.
Môžem spomenúť napr. kontroly, ktoré mi boli uložené naviac. Kontrola dodržiavania
zákonnosti pri príprave realizácii a financovaní kancelárie prvého kontaktu, pri ktorej sa
musela požiadať o súčinnosť aj stavebný úrad v Čani, pri výkone štátneho stavebného
dohľadu a ďalšie kontroly, ktoré mi miestne zastupiteľstvo ukladalo nad rámec
schválených plánov kontrolnej činnosti. Čiže bolo v kompetencii zastupiteľstva aj
každého poslanca, ak si želal plány kontrolnej činnosti doplniť o kontrolu dotácií za rok
2011 a 12 - skôr, mohol to urobiť. Spôsob, akým som bola žiadaná o kontrolu dotácií za
rok 2011, zvlášť o kontrolu dotácií za rok 2010, nebol v poriadku. Pre túto chvíľu
nechcem rozoberať detaily, aj keď by skutočne bolo o čom rozprávať. Zvlášť, ako sa odo
mňa žiadala kontrola dotácie použitia dotácie rímskokatolíckou cirkvou. Tak ten
výsledok sa žiadal neoficiálne. A to, čo mi bolo naznačené, sa vôbec nepreukázalo. Takže
naozaj do budúcna poprosím, aby miestne zastupiteľstvo sa pridržiavalo zákonných
možností a ustanovení, ktoré má vždy raz za pol roka môže ovplyvniť ako bude vyzerať
môj plán kontrolnej činnosti. A okrem toho má môže požiadať podľa iného ustanovenia
zákona o obecnom zriadení o vykonanie ďalších kontrol, ak to považuje za potrebné. Čiže
toľko k tomu, k tej kontrole dotácií za rok 2011 a 12. A čo sa týka tej miery
zodpovednosti a že nové vedenie dáva šancu, to je všetko v poriadku. Možno by som ešte
chcela povedať, a to by tu malo zaznieť, že od začiatku tohto funkčného obdobia som sa
nestretla s jedinou obštrukciou pri predkladaní dokladov k začatým kontrolám. Nestretla
som sa u pána starostu ani u nového vedenia s jedinou obštrukciou pri prerokúvaní
správ o výsledkoch kontrol ani pri dohadovaní termínov, kedy by k tomu prerokovaniu
malo dôjsť. Doteraz bola naša spolupráca naozaj korektná. A preto aj, keď dneska došlo k
tomu, k čomu došlo, a čo mi bolo oznámené, chcem veriť tomu, že mohlo dôjsť iba k
nedorozumeniu. A že toto jednoducho navzájom ešte vydiskutujeme. Faktom je, že za
porušenia finančnej disciplíny a všetky nedostatky zistené kontrolou výdavkov za rok
2014, nie je zodpovedný prednosta, bývalý prednosta s ktorým sa skončil pracovný
pomer k 31. 12. 2014, pretože zodpovedajú tí zamestnanci, ktorí na kontrolných listoch o
predbežnej finančnej kontrole potvrdili zákonnosť výdavkov, ktoré sú v rozpore zo
zákonom a ktorí potvrdili súhlas zo smernicou o finančnej kontrole. Aj keď ten súlad
nenastal. To je všetko.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne pani kontrolórka. Rozprava bola
ukončená. Ďakujem pekne. Poprosím návrhovú komisiu postupne k bodu 6.1, 6.2.
p. Rychnavský: Lebo máme 2 krát 2 uznesenia. Samostatne? Dobre, samostatne
budeme. Dobre, uznesenie. Návrh uznesenia: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Košice -Západ berie na vedomie správu miestnej kontrolórky Mestskej časti Košice Západ o výsledkoch kontrol za obdobie od 29. zasadnutia miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice - Západ.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, prosím pani poslankyne, páni poslanci,
hlasujte. Hlasovanie: Konštatujem za bolo 11, proti 0, zdržal sa 1. Uznesenie bolo
prijaté. Poprosím druhé uznesenie.
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Bod 6.2: Správa o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky MČ Košice Západ za rok 2014
p. Rychnavský: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Košice-Západ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky
Mestskej časti Košice-Západ za rok 2014, predložené v súlade s § 18f ods. 1 písm. e)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, prosím hlasujte.
Hlasovanie: Konštatujem za bolo 10, proti 0, zdržal sa 1. Uznesenie bolo
schválené.

Bod 7.1: Stanovisko miestnej kontrolórky MČ Košice - Západ k návrhu
programového rozpočtu
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod číslo 7 - finančná
oblasť. Ideme sa rozprávať o rozpočte. Bod číslo 7.1 Stanovisko miestnej kontrolórky
Mestskej časti Košice - Západ k návrhu programového rozpočtu. Nech sa páči, pani
kontrolórka, úvodné slovo.
p. Klimeková, hlavná kontrolórka: Ďakujem vážené miestne zastupiteľstvo.
Vážený pán starosta. Predtým, ako miestne zastupiteľstvo prerokuje návrh rozpočtu je
miestny kontrolór povinný predložiť svoje odborné stanovisko. Predložený návrh
rozpočtu som posudzovala najmä z hľadiska zákonnosti a z hľadiska metodickej
správnosti. A keďže som svoje stanovisko predložila v písomnej podobe, iba stručne
zhrniem, že navrhnutý rozpočet je vnútorne členený v súlade zo zákonom o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v súlade zo zákonom s ústavným
zákonom o rozpočtovej zodpovednosti. Ďalej uvádzam, že predložený návrh vyrovnania
rozpočtu je v súlade s § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, keď bežný rozpočet je prebytkový, kapitálový rozpočet je schodkový a
schodok kapitálového rozpočtu je čiastočne krytý prebytkom bežného rozpočtu a
čiastočne príjmovými finančnými operáciami, čo zákon pripúšťa. Ďalej som konštatovala
porušenie Štatútu mesta Košice a porušenie § 2 ods. 2 Zákona o meste Košice tým, že sa
nedodržal štatút pri návrhu výdavkov, ktoré Štatút mesta Košice zveruje do kompetencií
mesta Košice. Konkrétne v § 54 štatútu ide o výdavky navrhnuté na výstavbu a správu
miestnych komunikácií. Toto je kompetencia mesta Košice. A tieto výdavky majú byť
výdavkami mesta. Pravda je však taká, že táto situácia sa tu opakuje dlhoročne niekoľko
rokov za sebou. A tak ako som uviedla na samý záver bodu 1, 2, na základe svojich
skúseností, vlastne zastávam názor, že rovnováha medzi rozsahom zverených
kompetencií a disponibilnými finančnými zdrojmi by mala byť opätovne prehodnotená.
A mala by sa dať zabezpečiť zmenou Štatútu mesta Košice. Ďalej konštatujem, že
predložený návrh rozpočtu je spracovaný správne aj z hľadiska rozpočtovej klasifikácie v
súlade s opatrením Ministerstva financií, ktoré ktorým sa vydáva rozpočtová klasifikácia
výdavkov rozpočtu verejnej správy. Mestská časť bola povinná zverejniť návrh rozpočtu
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najmenej na 15 dní pred tým ako ho prerokuje miestne zastupiteľstvo Mestská časť
Košice - Západ si túto povinnosť splnila v lehote a spôsobom v súlade zo zákonom v
závere som sa vyjadrila k programovej štruktúre a východiskám. Pozitívne hodnotím, že
programová štruktúra kopíruje programové štruktúry, aké sa tu používali aj v
predchádzajúcich rokoch, čo je veľmi praktické. Pretože sa takto dosiahla možnosť, aby
sa výdavky navzájom za jednotlivé roky dali prakticky a rýchlo a jednoducho
porovnávať. Ku dňu vypracovania tohto stanoviska rozpočet mesta Košice nebol
schválený, ale pokiaľ viem, tak 9. 2. už mesto Košice rozpočet schválilo. Ďalšie
odporúčania som uviedla v časti "Posúdenie Programovej štruktúry a východísk". Sú
predložené v písomnej podobe , čo sa týka navrhnutého uznesenia v návrhu sa uvádza v
návrhu uznesenia sa uvádza aby miestne zastupiteľstvo schválilo pánu starostovi
kompetencie na úpravy rozpočtu tak, ako to umožňuje zákon o obecnom zriadení v
záujme jednoznačného výkladu tohto uznesenia odporúčam v uznesení spresniť, čo sa na
jeho účely považuje za nevyhnutné presuny rozpočtovaných prostriedkov, pretože to
neustanovuje jednoznačne ani zákon ani zásady nakladania s finančnými prostriedkami
Mestskej časti Košice - Západ. A teda je žiaduce, aby v budúcnosti nedochádzalo k
nejakým rozdielnym výkladom, ale aby boli stanovené jednoznačné a jasné pravidlá, čo
iste je možné na základe vyššie uvedených skutočností, po odbornom posúdení
predloženého návrhu odporúčam miestnemu zastupiteľstvu programový rozpočet na
roky 2015 a 17 schváliť, so zohľadnením vecí uvedených v tomto písomnom stanovisku.
Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, pani kontrolórka. Nech sa páči,
otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči pán poslanec Varga.
p. Varga: Ďakujem pekne pán starosta. Pani kontrolórka, nech mi je odpustené,
vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážený pán starosta, ale tentokrát asi budem musieť
trošku byť ostrejší a expresívnejší vo svojich vyjadreniach. Lebo to, čo sa tu navrhuje,
podľa mňa nemá obdoby. Doteraz, keď si prečítame, práve pani kontrolórka tak
decentne to skritizovala tým, že navrhla nejakú úpravu, resp. vylepšiť výklad. O to tu
vôbec nejde. V podstate to, čo sa navrhuje schváliť, vážené poslankyne, vážení poslanci
je, že sa nám odoberie kompetencia rozhodovať o rozpočte. Prečítam ešte raz, v časti b samozrejme vykonávať zmeny o grantoch, transferoch, to je v poriadku. Finančné
prostriedky z príspevkov a darov, to je tiež v poriadku. Ale tá 3. časť v znení o
nevyhnutné presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu a teraz to príde - "na úrovni celkových príjmov a výdavkov". Ešte raz -"na úrovni celkových
príjmov a výdavkov". Tzn, že my si môžme na ďalšom zastupiteľstve sadnúť, budeme
debatovať o tom, že čo schvaľujeme, prebehne vášnivá debata. A potom na druhý deň
pán starosta zoberie červené pero a všetko preškrtá tak, ako sa mu bude zdať vhodné
a správne. Toto ja považujem za neprijateľné, pán starosta. Týmto spôsobom vy chcete v
podstate uzurpovať celú moc. Schvaľovanie rozpočtu je ta najpodstatnejšia časť výkonu
mandátu poslanca. To je jediný nástroj, ktorým vieme ovplyvniť, čo sa deje v mestskej
časti. No pán starosta má výkonný orgán, úrad, ktorým proste zabezpečuje vykonávanie
toho rozpočtu. Ale my poslanci zastupiteľstvo máme rozhodovať o tom, že na, ktoré
priority sa koľko určí. A jasné, ten zákon to umožňuje. Umožňuje, ale v rozsahu určenom
zastupiteľstvom. A keby náhodou niekto nerozumel po slovensky význam slovného...
"určenom zastupiteľstvom" neznamená v rozsahu určenom starostom tak, ako sa
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navrhuje. Lebo spojenia v rozsahu - toto nie je určený rozsah. To sa nedá vylepšiť
výkladom, pani kontrolórka. To sa dá vylepšiť len tak, že tak ako je štandardné v iných
mestských častiach, alebo tak ako bolo štandardom tuná v našej mestskej časti, sa
stanoví percentuálnym spôsobom z celkového rozpočtu, prípadne sa stanoví pevným
číslom, alebo sa povie, že v rámci - pán starosta môže meniť štruktúru rozpočtu v rámci
povedzme podprogramu, alebo v rámci celého programu. Prosím, to už by bolo v
poriadku, dajme tomu. O tom by sa dalo debatovať. Že či je to správne, ja by som mal
názor, že nie je to správne. Ale dajme tomu, že by ste to väčšina odhlasovali a voči tomu
by sa nedalo namietať. Ale toto, čo sa navrhuje...
p. Jakubov, starosta MČ: Pán poslanec čas.
p. Varga: To je proste absolútna facka nám všetkým poslancom. Nielen ako
opozičným, ale aj vám, lebo však vašim voličom ste sľubovali nejaké priority. A neviem,
ako ich chcete plniť, keď neviete nič zmeniť, ak sa toto schváli. Takže dávam
procedurálny návrh, pán starosta, žiadam prerušiť rokovanie. Poraďte sa vo vašom
klube, prosím, dajte pozmeňovák, v ktorom si poviete. Lebo naozaj je to vaša väčšina. Vy
si povedzte nejaký rozumný rozsah, v akom máte to právo mať. Ale nie v takomto
neobmedzenom. Lebo vopred signalizujem, toto ja napadnem na prokuratúre. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Pán poslanec procedurálny návrh, ak sa nemýlim
nemôžete dať na záver svojho diskusného vyjadrenia. Musíte sa prihlásiť znovu. Faktická
pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. A je to pravda. A aj toto upravuje rokovací poriadok,
ktorý si odporúčal neprerokovať. Ale nevadí, chcel som reagovať na jednu takú neberiem právo diskutovať k rozpočtu, samozrejme, je to absolútne právo každého
poslanca. Len podotýkam a chcem sa opýtať - nie je teraz náhodou bod 7.1 správa
miestnej kontrolórky, alebo pardon - stanovisko miestnej kontrolórky k programovému
rozpočtu ? A vaše vystúpenie nebolo k bodu 7.2., aby sme neochudobňovali aj druhých
ľudí k tomu reagovať, tak prosím, usmernite ma v tejto veci. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Asi áno. Pán poslanec Varga predbehol dobu. Nech sa
páči, pán poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Dobrý deň. Tak ďakujem za slovo. Ja som chcel poprosiť pani
kontrolórku, aby v tom záverečnom, alebo pred záverečným odporúčaním v tej vete
spresnila práve aj tento bod, tu odrážku bodu b, v záujme jeho jednoznačného výkladu.
Odporúčam v uznesení spresniť, nielen spresniť, čo sa na jeho účely považuje za
nevyhnutné presuny rozpočtových prostriedkov, ale aj aby si osvojila a povedala, že aj do
akej výšky. Lebo fakt, tam na úrovni celkových príjmov, čiže do výšky tých 1 600 000, čo
tuná máme, tak to by bolo asi trošku veľa. Takže...
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. S faktickou na pána
poslanca Rychnavského pán poslanec Varga.
p. Varga: Ešte som chcel reagovať na pána Kočiša, ale.
p. Jakubov, starosta MČ: Nemôžete pán poslanec s faktickou ste sa prihlásili až
keď bol v rozprave pán poslanec Rychnavský. Bohužiaľ, prihláste sa do rozpravy. Nech
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sa páči, pán poslanec Bojčík.
p. Bojčík: Už moji predrečníci povedali to, čo som chcel ja v podstate povedať,
čiže ďakujem za slovo.
Varga.

p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pán poslanec. Nech sa páči pán poslanec

p. Varga: Samozrejme reagujem na tú časť stanoviska pani kontrolórky, ktorá sa
týka práve tejto otázky. Čiže nemyslím si, že som predbehol dobu. Čo sa týka
procedurálneho postupu, prijímam. Je možné sa k tomu vrátiť v nasledujúcom bode.
Žiaden problém. Chcel som vám to dopredu povedať, aby ste mali dostatok priestoru
naozaj zvážiť postup, ďalší v tejto veci. Poradiť sa a zvoliť ten najsprávnejší postup. To je
všetko zatiaľ. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Nech sa páči do rozpravy
k bodu Stanovisko miestnej kontrolórky sa ešte niekto hlási? Ak nikto, končím rozpravu,
poprosím návrhovú komisiu.
p. Rychnavský: Je tu návrh na uznesenie. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Košice-Západ berie na vedomie stanovisko miestnej kontrolórky Mestskej časti Košice Západ k návrhu programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ na roky 2015... a
tu je chyba - až 2017, predpokladám, áno, predloženú v súlade s § 18f ods. 1 písm. c)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Všetko.
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem uznesenie bolo
jednomyseľne schválené.

Bod 7.2: Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ na
roky 2015-2017

p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k bodu 7.2 Návrh programového rozpočtu
Mestskej časti Košice-Západ na roky 2015-2017. Vážené dámy, vážení páni, máte
predložený návrh rozpočtu s precizovaním na rok 2015. Je potrebné povedať, že tento
rozpočet bol vypracovaný ešte v čase, keď sme nevedeli presne s akou výškou
finančných prostriedkov pridelených alebo presunutých z mesta Košice bude mestská
časť disponovať. Bežný rozpočet bol postavený, alebo rozpočet bol celkovo postavený
ako vyrovnaný, s príjmami 1.803 256 eur, s výdavkami 1.803 256 eur. Skutočnosť v
súčasnosti je taká, že mesto Košice po schválení svojho rozpočtu sa rozhodlo v Programe
1, Podprogram 1 - Sociálne služby pre Mestskú časť Západ, v časti Opatrovateľská služba
vyčleniť finančné prostriedky vo výške 62.235 eur, v zariadení opatrovateľskej služby
pre Mestskú časť Západ 23.440 eur. Pokiaľ sme to kontrolovali, je to presne tá čiastka,
ktorú máme zahrnutú v rozpočte naviac. Oproti pôvodnému rozpočtu v Programe 7,
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Podprogram 6 - Mestské časti bolo vyčlenených na ako účelová dotácia pre investičnú
činnosť Mestskej časti Košice-Západ 30.000 eur s tým, že tieto finančné prostriedky
budú v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva prerozdelené na základe žiadosti
mestských častí s uvedením účelu použitia. A po akceptácii táto čiastka ešte tiež nie je
zapracovaná do nášho rozpočtu. V rámci prerozdelenia finančných prostriedkov na
jednotlivé mestské časti, mesto Košice po prehodnotení počtu obyvateľov jednotlivých
mestských častiach vyčleňuje pre Mestskú časť Košice - Západ 283.344 eur, čo je zhruba
o 65.000 eur viac, ako rátame v príjmovej časti nášho rozpočtu. Sú to finančné
prostriedky, ktoré zatiaľ samozrejme pri 1. zmene programového rozpočtu budú
začlenené do rezervného fondu. A samozrejme v rámci jednotlivých programových
zmien, tak, ako prinesie život budeme ich mať predložené na rokovanie ďalších
zastupiteľstiev, bude možné rozhodnúť zo strany poslancov, či tieto prostriedky budú
čerpané na činnosť mestskej časti alebo ostanú v rezervnom fonde.
Chcel by som ešte upozorniť na maličkosť. Mali by ste dostať nový návrh
uznesenia, pretože v schvaľovacej časti A v bode 2, omylom bola pôvodne uvedená na
Správu mestskej zelene dotácia vo výške 45.500 eur. Je to tak, ako máte, ak ste dostali
nové návrhy uznesenia 45.000 eur. Čo sa týka stanoviska miestnej kontrolórky a toho, čo
sme otvorili už v rozprave o kompetenciách starostu, chcel by som povedať, že naše
uznesenie presne kopíruje uznesenie mesta Košice. Čiže ak pán poslanec Varga sa ešte s
niečím takým nestretol, tak nech si pozri uznesenie, ktoré bolo prijaté pred pár dňami na
mestskom zastupiteľstve, kde kompetencia primátora je presne v tomto rozsahu, pri
rozpočte 222.000.000 eur. Náš rozpočet je 1,8 milióna eur. Poslanci mestského
zastupiteľstva tak isto mali búrlivú diskusiu k tomuto bodu, ale nakoniec táto
kompetencia primátora v plnej výške schválená bola. Z viacerých dôvodov. Možné
investične činnosti, atď, atď.. Chcel by som povedať, že náš rozpočet je menej ako jedno
percento z rozpočtu mesta. Tzn., ak kompetencia primátora disponovať rozpočtom vo
výške 222 000 000 a niečo eur by bola obmedzená na jedno percento, ešte vždy by
disponoval čiastkou vyššou ako 2.000.000 eur. U nás táto čiastka je menšia. Ale nie to je
podstatné pán poslanec. Beriem vaše vystúpenie ako vystúpenie už k tomuto bodu.
Myslím si, že mnohí, ako tu sedíme, ma poznáte za 12 rokov môjho pôsobenia v tejto
mestskej časti. A bez ohľadu na to, aké uznesenie sa schváli, určite by si hociktorý
starosta ani ja nedovolil voľne disponovať s finančnými prostriedkami v rámci rozpočtu
a tieto presúvať. Či chceme alebo nechceme, všetky zmeny, ktoré by nastali, tak či tak
musia byť predložené pri zmenách programového rozpočtu. Žiadna kompetencia
miestneho zastupiteľstva sa týmto neuberá. Pretože každá jedna programová zmena
rozpočtu - a pán poslanec boli ste tu už pár rokov, viete, že každým rokom musí byť
koncom roka schválená. Každý presun, každá zmena v rozpočte, ak nie je schválená
mestským zastupiteľstvom, tak rozpočet schválený nie je. Bez ohľadu na to, či starosta
urobil zmenu alebo neurobil zmenu. Je na poslancoch, pre čo sa rozhodnú, aká bude
kompetencia. Poniektorí si dobre pamätáme 8 rokov dozadu, keď začalo škrtenie a
obmedzovanie kompetencii starostu. Pokračovalo to potom v ďalšom období. Nakoniec
vždy sme sa na niečom dohodli. Časť rozpočtu, ktorá je účelovo viazaná a vyčlenená pre
mestskú časť. A to by možno vedela príslušná pracovníčka povedať, sú účelové
prostriedky, s ktorými nikto nemôže hýbať. Čiže je mylná informácia, že hociktorý
predstaviteľ, či starosta, či primátor má k dispozícii celú časť rozpočtu. Časť rozpočtu na
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sociálnu oblasť, atď., atď., sú účelovo vyčlenené finančné prostriedky. Neviete s tým
urobiť nič, absolútne nič. Čiže viete sa hýbať v položkách rozvojových, tzn. opravy
chodníkov, naše drobné investičné akcie atď, atď. Ani s dotáciami neviete hýbať, pretože
máme tam niečo vyčlenené a musíme si to schváliť. A takto by sme mohli rozpitvať celý
rozpočet od A do Z. Takže nemyslím si, že táto kompetencia je uzurpácia moci, ako mi tu
bolo povedané. Osobne sa má to dotýka, pán poslanec. Mali sme doteraz veľmi slušnú
komunikáciu a veľmi dobre viete, že po nástupe Jakubova na starostu, aj keď máme
trojpätinovú väčšinu v zastupiteľstve, slušne som si sadol s každým jedným
predstaviteľom inej politickej strany alebo nezávislých a dohodli sme sa na určitej
spolupráci a na rozdelení kompetencií jednotlivých poslancov. Takže toto sa ma osobne
veľmi dotýka. A nepovažujem to za šťastné vyhlásenie, ale nechám na poslaneckom
zbore, aký bude návrh mojich kompetencií, ako budú schválené. Ďakujem pekne. Nech sa
páči, pán poslanec Baník.
p. Baník: Ja som len chcel poprosiť, či by si nezvážil tu prestávočku, pán starosta.
p. Jakubov, starosta MČ: Ak dostanem procedurálny návrh, zvážim. Mám
považovať pán poslanec za procedurálny návrh ? Akú dlhú prestávku chcete ? Nech sa
páči, hlasujme o tomto procedurálneho návrhu - 10 minútová prestávka.
Hlasovanie: Za 10, proti 0, zdržal sa 1 konštatujem alebo vyhlasujem 10
minútovú prestávku. Ďakujem.
PRESTÁVKA
p. Jakubov, starosta MČ: Vážené dámy a páni, budeme pokračovať. Prerušili sme
rozpravu v bode 7.2 Návrh programového rozpočtu. Nech sa páči, pán poslanec Varga.
p. Varga: Ďakujem pekne pán starosta. Chcel som reagovať len na to, že sa vás to
dotklo. Samozrejme, v demokratickej rozprave, sme tu už nejaký demokratický proces
prebieha v zastupiteľstve, to fórum, kde má opozícia právo kritizovať kroky vedenia, ak
si myslí, že prekračujú určité rámce. Tu si ozaj myslím, že je to cez tú červenú čiaru. Lebo
to vyprázdňuje tú podstatu toho mandátu poslanca, ktorým naozaj, ešte raz zopakujem,
je schvaľovať rozpočet a jeho zmeny. Čiže akokoľvek ste sa snažili to odôvodniť tým, že
je to na meste, resp. že to, potom neviem, či ste mysleli záverečný účet tým, že to na konci
roka berieme na vedomie, lebo v princípe ten rozpočet schvaľuje uznesenia, Technika ?
Ďakujem, čiže v podstate len toľko som chcel povedať, že nemyslel som to nejak osobne
a keď som sa vás dotkol, tak sa vám ospravedlňujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Pán poslanec, ďakujem pekne. Ja som to - nie je
potrebné sa ospravedlniť. Ja som chcel reagovať v podstate na trošku Váš emotívny
výstup, že je tu uzurpácia moci, že je tu absolútne odobratie práva a možnosti poslancov.
Nestotožňujem sa celkom s vašim názorom, ale to je vec názoru, pretože ja si myslím, že
ešte bude tu dlhšia rozprava k rozpočtu. A ešte nám vysvetlia kompetentní zamestnanci ,
s ktorými položkami sa vôbec nedá hýbať. Čiže nie je to tak, že starosta má právomocí v
100 percentnom rozsahu rozpočtu. To je prvá vec a drhá vec, veľmi dobre viete, nie ste
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prvý týždeň poslancom, že vždy schvaľujeme programové zmeny rozpočtu, pretože
potrebujeme si očistiť jednotlivé položky, potrebujeme zrealizovať presuny. A aj
dodatočne sa schvaľujú tie veci , ktoré sa v rámci kompetencie starostu alebo vedenia
zrealizovali. Vždy sa to dodatočne predkladá. Je to tak, pán poslanec. Môžeme si zobrať
pôvodné návrhy rozpočtov, takže určite som to nezobral takto. Len trošku ste to
emotívne podfarbili do polohy "Jakubov bude môcť všetko!" A nie je to celkom tak. Nech
sa páči, chcete na mňa reagovať pán poslanec Varga?
p. Varga: Len naozaj, v tomto sa asi budeme sporiť. Lebo tie zmeny, ktoré na
základe tej kompetenčnej klauzuly vykonáva starosta, sú zmeny, ktoré vykoná starosta.
Punktum. Zastupiteľstvo sa s tým síce oboznámi, určite nás s tým budete oboznamovať,
ale my už to nebudeme meniť. My už do toho nebudeme môcť vstupovať. Samozrejme,
keď bude bod programu rozpočet, tak samozrejme môžeme to zmeniť v tom pri
rokovaní o rozpočte, ale opäť, keď máte takúto širokú kompetenciu, tak zase ju môžete
zmeniť. Čiže proste moje výhrady platia, napriek tým nejakým nuansám toho, že, áno
uznávam, že v určitých častiach nemôžete svojvoľne. Napriek tomu si myslím, že
nepotrebujete to takto hrotiť. To je všetko.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Nech sa páči pán
zástupca, poslanec Sitkár.
p. Sitkár: Ďakujem. Ja, takým tým mojim jazykom, nemyslím si, tak ako už
povedal pán starosta, že ho poznáme všetci. Nemyslím si, že dôjde k nejakému presunu
peňazí, že teraz na IBV-čke si postaví Eiffelovu vežu. Jedná sa tu naozaj o presuny peňazí,
čo sa týka pre rozvoj - tzn. parkoviská, kontajneroviská. Ak sa pustíme náhodou do
chodníkov, do toho fitnes parku či workoutových ihrísk. Nechceme ísť do žiadnych
nejakých veľkých presunov. Ďalšia časť peňazí, nám potom možno povie pani Škvarková,
že naozaj sú to viazané prostriedky, ktoré sú vlastne na tú prenesenú správu. Či je to
štátny fond rozvoja bývania a tie ďalšie. Takže to nie sú, či celá tá suma nie je, že teraz
budeme disponovať 1 800 000. Takže, ale dôjdeme asi k tomu ešte v rozprave, aj vlastne
pri informácií pani Škvarkovej. Zmeny, vieme, že zmeny robíme aj 2×, 3× do roka. Čo sa
týka rozpočtu. Takže vždy vieme, kde sa niečo presúva alebo, čo sa robí. Takže nevidím v
tom problém. Ale to je tiež môj názor. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem, nech sa páči, pán poslanec Bojčík.
p. Bojčík: Vážené dámy a páni, teší ma, že tradícia, ktorá sa začala v uplynulom
období "Vianoce na Terase" pred Galériou je naďalej v programe a sú na to vyčlenené
prostriedky. Žiaľ chyba mi v programe, čo sa týka kultúrnych podujatí "Leto na Terase".
Ale možno, že potom si to vysvetlím, že či budeme v tom pokračovať alebo nie. A myslím
si, že nejak zabúdame, ale tak isto by sme mali vyčleniť finančné prostriedky na riešenie
situácie v asanačnom pásme, kde je množstvo schátranych objektov, nielen garáží, ale aj
domov a hrozí tam nebezpečenstvo. Čiže aj s tým sa začať zaoberať a financie dať.
Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Nech sa páči pán
poslanec Rychnavský.
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p. Rychnavský: Ja by som teda dal návrh v rámci toho bodu b, aby teda, keď už
prijmeme také alebo onaké uznesenie, ale o daných zmenách, ktoré sú v tej tretej
odrážke pán starosta informoval na najbližšom zastupiteľstve. Vždycky tak, aby sme to
mali podchytené v uznesení, ak samozrejme súhlasíš s tým.
p. Jakubov, starosta MČ: Samozrejme. Ďakujem pekne pán poslanec. Nech sa
páči ďalší do rozpravy. Ak sa nikto nehlási ďalší do rozpravy, nech sa páči pán poslanec
Varga.
p. Varga: Ja by som mal takýto výstup, že by sa nepodal teda pozmeňovák, takže
ja navrhujem, aby sme uznesenie v časti b) tretia odrážka teda schválili pozmeňujúce
uznesenie, ktorým zmeníme časť b) tretiu odrážku tak, že bude znieť presuny
rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výške jedného percenta z
celkových rozpočtovaných príjmov a výdavkov, samozrejme po zapracovaní tohto tejto
zmeny.
p. Jakubov, starosta MČ: Všetko pán poslanec? Ďakujem pekne. Ja by som chcel
ešte na záver rozpravy vás informovať, že miestna rada na svojom 3. zasadnutí, pardon,
na svojom zasadnutí 3. februára návrh rozpočtu materiál vzala na vedomie a odporučila
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť, ako aj schváliť poverenie pre starostu
vykonávať zmeny rozpočtu. Súčasne by som ešte chcel požiadať pani kolegyňu
Škvarkovú, aby nám podala pár podstatných informácií ku skladbe rozpočtu.
p. Škvarková, MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Ja by som snáď k tomu, čo pán poslanec
Bojčík sa opýtal na to Leto na Terase. Programová štruktúra vychádza z tej, ako bola
schválená po iné roky. To značí, že ako minulý poslanecký zbor odsúhlasil takúto
programovú štruktúru, tak z tejto aj vychádzame. Vianoce na Terase ste chceli mať
zvlášť, tak preto sú takto schválené. A Leto na Terase je v programe 5.1 Átrium klub a
tam sú však výdavky súvisiace s kultúrnym letom. Takže k tomu. A čo sa týka, čo zaznelo
už v rozprave k tomu povereniu pre pána starostu, tak by som chcela povedať, že pán
starosta nemôže vlastne alebo zastupiteľstvo nemôže vykonávať zmeny rozpočtu alebo
nejaké doplnky k rozpočtu, čo sa týka grantov a transferov poskytnutých zo štátneho
rozpočtu Európskej únie, z mesta Košice alebo od iných miest a obcí lebo sú účelovo
určené. Sú to hlavne prenesené kompetencie štátu na obce a tak isto finančné
prostriedky poskytnuté formou sponzorských príspevkov a darov, kde je presne určený
účel na, čo môžeme použiť tieto finančné prostriedky. Takže asi len toľko.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, nech sa páči ešte v rámci rozpravy
chce niekto vystúpiť? Ak nie, poprosím návrhovú komisiu tak, ako v písomnej forme
dostala pozmeňujúce návrhy. Nech sa páči pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Prvý pozmeňujúci návrh navrhol pán poslanec Rychnavský a ja ho
prečítam tak, ako ho predniesol a napísal. Keď môžem, on navrhoval do časti b) a tá časť
b) keby sa mohla rozdeliť po schválení potom na b1, b2 , ale ja prečítam návrh tak ako ho
predniesol pán Rychnavský - žiada starostu - Miestne zastupiteľstvo/chvíľočku/ miestne
zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ podľa § 14 ods. 3 písm. d) zákona č. 401 z
roku 1990 Zb. o meste Košice v platnom znení, žiada starostu pri nevyhnutnom presune
finančných prostriedkov informovať o tom miestne zastupiteľstvo na najbližšom
rokovaní.
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p. Jakubov, starosta MČ: Všetko? Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 10, proti 0, zdržalo sa 1. Konštatujem, že pozmeňovací návrh bol
schválený. Nech sa páči ďalší.
p. Rychnavský: Tak pán poslanec Varga navrhuje - miestne zastupiteľstvo
mestskej časti poveruje starostu Mestskej časti Košice - Západ o presuny nevyhnutné
presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výške jedného
percenta z celkových rozpočtovaných príjmov a výdavkov. Všetko. Je to len tá časť, ktorú
navrhol, čiže tá tretia odrážka.
p. Jakubov, starosta MČ: Áno, nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie: Za 3, proti 3, zdržali sa 5. Konštatujem uznesenie nebolo schválené.
Nech sa páči ďalšie.
p. Kočiš: Pôvodné - prečítam pôvodný návrh uznesenia s doplnením
pozmeňujúceho schváleného návrhu pána poslanca Rychnavského. Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Západ podľa § 14 ods. 3 písm. d) zákona
č. 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice v platnom znení
A schvaľuje 1. programový rozpočet Mestskej časti Košice-Západ na rok 2015.
Uvedené sumy sú v eurách.
Bežný rozpočet
Príjmy
Výdavky
Rozdiel - prebytok
Kapitálový rozpočet
Príjmy
Výdavky
Rozdiel - schodok
Finančné operácie
Príjmy
Výdavky
Rozdiel - prebytok
Celkom
Príjmy
Výdavky

1 618 209
1 559 306
+ 58 903
0
243 950
- 243 950
185 047
0
+ 185 047
1 803 256
1 803 256

2. Poskytnutie dotácie za rok 2015 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
Mestskej časti Košice - Západ o poskytovaní dotácií Mestskou časťou Košice - Západ
v platnom znení z kapitálových výdavkov pre:
a) Správu mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice, IČO: 17078202 na
účel: Obnova verejnej zelene a zariadení verejných priestranstiev na území MČ
Košice - Západ v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie - Zuzkin park vo
výške 20 000 €
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b) Správu mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice, IČO: 17078202 na
účel: Výstavba detských a športových ihrísk na území Mestskej časti Košice - Západ
vo výške 45 000 €.
3. Nakladanie s voľnými finančnými zdrojmi Mestskej časti Košice - Západ
v rezervnom fonde ich zhodnocovaním v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
B. poveruje
starostu Mestskej časti Košice - Západ podľa ustanovení § 11 ods. 4 písm. b)
zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a § 14 zákona
č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov vykonávať zmeny rozpočtu:
- o granty a transfery poskytnuté zo ŠR, EÚ, mesta Košice
- o finančné prostriedky poskytnuté formou sponzorských príspevkov a darov
- o nevyhnutné presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu na úrovni celkových príjmov ... a pardon ..výdavkov
C. berie na vedomie
Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Západ na roky 2016 - 2017 ( v €)
Rok 2016
Rok 2017
Bežný rozpočet
Príjmy
1 683 209
1 683 209
Výdavky
1 571 066
1 582 872
Rozdiel - prebytok
+ 112 143
+ 100 337
Kapitálový rozpočet
Príjmy
0
0
Výdavky
118 500
106 000
Rozdiel - schodok
- 118 500
- 106 000
Finančné operácie
Príjmy
6 357
5 663
Výdavky
0
0
Rozdiel - prebytok
+ 6 357
+ 5 663
Celkom
Príjmy
1 689 566
1 688 872
Výdavky
1 689 566
1 688 872
Súčasťou tohto uznesenia je tabuľková časť Programového rozpočtu Mestskej časti
Košice - Západ na rok 2015 (príloha č. 1) a tabuľková časť Programového rozpočtu
Mestskej časti Košice - Západ na roky 2016 -2017 (príloha č. 2).
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 10, proti 1, zdržalo sa 0 konštatujem rozpočet na roky 2015 až
2017 bol väčšinou hlasov schválený.
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Bod 8: Návrhy ocenení Mestskej časti Košice - Západ 2015
p. Jakubov, starosta MČ: Vážené dámy a páni, ďakujem za prejavenú dôveru.
Prikročíme ďalej k bodu číslo 8 Návrhy ocenení Mestskej časti Košice - Západ 2015.
Poprosím pán zástupca starostu, uveď materiál.
p. Sitkár, zástupca starostu: Ďakujem. Takže obdržali sme návrhy na ocenenie
na cenu Mestskej časti Košice - Západ za rok 2015. Sú traja jednotlivci, jeden kolektív.
Prednesiem jednotlivcov: 1. je podplukovník inžinier Čeněk Čermák za celoživotný
prínos pre rozvoj turistiky a dvadsaťročnú činnosť v občianskom združení Českej
národnostnej menšine v Košiciach, 2. pani doktorka Hilda Mýtniková, za dlhoročné
pôsobenie vo verejnej správe mesta Košice a pri príležitosti životného jubilea, 3. je pán
František Reich, dlhoročný tréner HC Košice a detského korčuľovania za obdobie vyše
päťdesiatich rokov činnosti. A ako kolektív sme vybrali Základnú školu Považská 12,
ktorá bola navrhnutá pri príležitosti 50. výročia.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán zástupca. Otváram rozpravu k
tomuto materiálu. Nech sa páči, pán poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Krátko. Ďakujem za slovo. Ja som myslel, alebo mal som jeden
taký návrh, že v rámci tohto materiálu aspoň by mohla odznieť informácia, aj keď
samozrejme, pán starosta, máš právo podľa zásad sám rozhodovať, ale aspoň informácia
by mohla prebehnúť, aké ceny navrhuje samozrejme starosta, lebo budú sa odovzdávať v
tom istom čase ako ceny mestskej časti. Takže, či sú už známe, jednotlivci a ten jeden
pracovník alebo kolektív. Takže len toľko. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Samozrejme pán poslanec. Čo sa týka ocenení starostu,
zatiaľ na tri miesta sú dve nominácie. Pán dlhoročný fotograf Jiroušek, je to dostatočne
známa osobnosť, ktorá sa dožíva tohto roku jubilea a tak isto pán športový lekár Bohuš,
ktorý tak isto je dostatočne známou osobnosťou. Zatiaľ nemám vo svojom výbere proste
tretieho. A čo sa týka kolektívu, boli tam 2 subjekty. Ja osobne sa kloním k tomu, aby sme
ocenenie dali pri príležitosti tuším 45. výročia. To je Dychový orchester mladých. Alebo
takto, zo ZUŠ-ky na Bernolákovej. Takže myslím, že sme sa o tom dvaja bavili. Takže
zatiaľ rešpektujem tieto nominácie. Nech sa páči, nikto ďalší do rozpravy? Ak nie,
uzatváram rozpravu, prosím návrhovú komisiu.
p. Baník: Čiže návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice
Západ v zmysle čl. 2 ods. 5 zásad pre udeľovanie ocenení Mestskej časti Košice - Západ
udeľuje cenu Mestskej časti Košice - Západ v roku 2015 jednotlivcom: podplukovník
inžinier Čenek Čermák, za celoživotný prínos pre rozvoj turistiky a dvadsaťročnú
činnosť v občianskom združení Českej národnostnej menšiny v Košiciach, doktorka
Hilda Mýtnikova za dlhoročné pôsobenie vo verejnej správe mesta Košice a pri
príležitosti životného jubilea a František Reich, dlhoročný tréner HC Košice a detského
korčuľovania za obdobie vyše 50 rokov činnosti a kolektívu Základnej školy Považská 12,
Košice za výsledky pedagogickej a verejnoprospešnej činnosti a pri príležitosti 50.
výročia vzniku a otvorenia školy.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, prosím hlasujte. Konštatujem, za bolo
11, proti 0, zdržalo sa 0. Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
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Bod 9.1: Zámer uzatvoriť nájomnú zmluvu z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, parcela pod garážovým boxom Idanská ulica Košice, medzi Mestskou
časťou Košice - Západ a p. J.H. Matuškova 2, Košice

p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bloku bodov. Bod číslo 9.
Majetková oblasť. 9.1 Zámer uzatvoriť nájomnú zmluvu z dôvodu hodného osobitného
zreteľa parcela pod garážovými boxom Idanská ulica Košice medzi Mestskou časťou
Košice-Západ a pánom J.H Matuškova 2, Košice. Ide o garáž alebo garážové stany v rámci
podzemných garáží na Idanskej ulici. Nech sa páči otváram rozpravu k tomuto bodu, ak
sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
p. Rychnavský: Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Mestskej časti
Košice - Západ v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov a podľa § 23 ods. 3 a ods. 4 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Mestskej časti Košice Západ zo dňa 12. 6. 2012, schvaľuje zámer prenajať majetok vo
vlastníctve mesta Košice a v správe Mestskej časti Košice - Západ z nižšie uvedených
dôvodov hodných osobitného zreteľa. Budúci nájomca je vlastníkom garážového boxu
stavby, ktorá sa nachádza na predmetnom pozemku. Identifikácia nehnuteľností na
prenájom: Pozemok o výmere 18 m² časť parcely registra KN - C číslo 2447/167 celková
výmera 1420 m² zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Terasa, vedenej na LV
číslo 12 567. Identifikácia nájomcov Július Horváth, Matuškova 389/2, 040 11 Košice.
Informácia o budúcej nájomnej zmluve: Doba platnosti zmluvy - neurčitá, Výška
nájomného 0,66 eur na meter štvorcový a rok. Výpovedná doba v súlade s aktuálnymi
právnymi predpismi.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, prosím hlasujte. Za 11, proti 0, zdržalo
sa 0. Konštatujem uznesenie bolo jednomyseľne schválené.

Bod 9.2: Zámer uzatvoriť nájomnú zmluvu z dôvodu hodného osobitného
zreteľa k časti budovy na Michalovskej ulici č. 49 v Košiciach medzi Mestskou
časťou Košice - Západ a firmou Gabriel Klema – LUKY

p. Jakubov, starosta MČ: Bod 9.2 Zámer uzatvoriť nájomnú zmluvu z dôvodu
hodného osobitného zreteľa časti budovy na Michalovskej ulici číslo 49 v Košiciach
medzi Mestskou časťou Košice - Západ a firmou Gabriel Klema - LUKY. Nech sa páči,
otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Chcem sa
opýtať, či je všeobecný súhlas, aby návrhová komisia pri bode 9.2 a 9.3 vzhľadom na dlhé
uznesenia, máte to všetci v papieroch, iba prečítala len "v súlade s predloženým
návrhom" alebo "v zmysle predloženého návrhu" Môže byť? Ďakujem pekne. Nech sa
páči, poprosím návrh uznesenia.
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p. Kočiš: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Západ v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138 z roku 1991 Zb. v znení neskorších
predpisov a podľa § 23 ods. 3 a ods. 4 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Mestskej časti Košice - Západ zo dňa 12. 6. 2012 schvaľuje zámer prenajať majetok vo
vlastníctve mesta v správe Mestskej časti Košice - Západ z nižšie uvedených dôvodov
hodných osobitného zreteľa, podľa predloženého návrhu.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem prosím hlasujte. Konštatujem za bolo 11,
proti 0, zdržalo sa 0 uznesenie bolo jednomyseľne schválené.

Bod 9.3: Zámer prevodu nehnuteľného majetku - dokončených investícií z
majetku Mestskej časti Košice - Západ do majetku Mesta Košice z dôvodu hodného
osobitného zreteľa

p. Jakubov, starosta MČ: Bod 9.3 Zámer prevodu nehnuteľného majetku
dokončených investícii s majetkom Mestskej časti Košice-Západ do majetku mesta Košice
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu.
Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
p. Kočiš: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ za a) schvaľuje
previesť nehnuteľný majetok dokončené investície z majetku Mestskej časti Košice Západ v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 a § 9 a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej
národnej rady číslo 138 z roku 1991 Zb. o majetku obcí, v jeho platnom znení z nižšie
uvedených dôvodov hodných osobitného zreteľa. Všetky stavby boli realizované vo
verejnom záujme. Stavby budú slúžiť širokej verejnosti a sú verejne prístupné. Mesto
Košice v súlade s ustanoveniami § 54 Štatútu mesta Košice vykonáva ich správu a údržbu
za cenu 1 euro s DPH , jednotlivo, podľa predloženého návrhu.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo
jednomyseľne schválené.
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Bod 11.1: Komisie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ

p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu rokovania Komisie
miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ. Nech sa páči, pán zástupca.
p. Sitkár, zástupca starostu: Ďakujem, chcel by som požiadať vlastne predsedov
komisií o predloženie návrhu na členov komisie z radov poslancov a neposlancov. Chcem
ešte doplniť, že vlastne poslancov som vlastne oslovil, väčšina bola zaradená, alebo skoro
každý tam, kde chce. Je jeden predseda, traja poslanci, traja neposlanci. V niektorých
komisiách sú - je niektorý člen aj 2×, aby sme to vedeli vyplniť. Takže je to už - poprosím
predsedov predložiť vlastne zoznam.
p. Jakubov, starosta MČ: Ja by som ešte takto - viete, že na ostatnom
zastupiteľstve sme si schválili kľúč: štyria poslanci, traja neposlanci. Čiže sedemčlenne
komisie. Je potrebné povedať, že zo strany poslancov boli návrhy na viacerých členov
neposlancov. Dohodli sme sa predbežne takto. Viac-menej na každého poslanca
vychádzala 1 nominácia, ak to takto môžem povedať, čo sa týka neposlancov. Čiže ak by v
budúcnosti bol konsenzus a páni poslanci a pani poslankyňa a páni poslanci by ste boli
takéhoto názoru, že bolo by vhodné rozšíriť tieto komisie o ďalších neposlancov,
absolútne sa tomu nebránim. Predpokladám, že mohli by sme si sadnúť a či na ďalšom
alebo zastupiteľstve alebo niekedy v budúcnosti museli by ich potom zrušiť, to
uznesenie, schváliť nové uznesenie, trebárs na rozšírenie členov komisie. Ak to bude
zmysluplný návrh a budete mať takýto názor, že do niektorých alebo všetkých komisií by
bolo vhodné donominovať niektorých odborníkov. To len na úvod z mojej strany.
Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja ako predseda finančnej komisie mestskej časti
alebo miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ navrhujem týchto
neposlancov. Krátke predstavenie týchto neposlancov -pani doktorka Hilda Mýtnikova,
ktorú navrhujem, dlhé roky pracovala v komisii, finančnej komisii, kde ju osobne poznám
a vždy aktívne vystupovala a odborne, Ing. František Viktorius, tiež pracuje s verejnými
financiami, má spôsobilosť pre verejné obstarávania. Je to tiež odborník v tejto veci.
František Hrubý ako bývalý poslanec, dlhoročný miestny poslanec, mal vždy a má
rovnako prehľad o miestnom rozpočte a vôbec o nakladaní s finančnými prostriedkami.
Takže si dovolím ešte raz ich prečítať. Návrh na neposlancov do komisie finančnej: JUDr.
Hilda Mitníková Ing. František Viktorius a František Hrubý.
p. Jakubov, starosta MČ: Pán poslanec, pán predseda komisie, chceš navrhovať o
poslancoch a neposlancoch samostatne, alebo spolu? Potom ťa poprosím prečítať aj
poslancov.
p. Kočiš: Máš pravdu, opomenul som aj poslancov navrhnúť. Tak samozrejme,
poslanci mali byť prví. Ospravedlňujem sa. Tak do členov komisie finančnej Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ navrhujem týchto poslancov - poslankyňa
doktorka Margita Adamčíková, poslanec Mgr. Štefan Rychnavský, poslanec Ing. Andrej
Sitkár.
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p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Chcem sa opýtať pani poslankyne,
páni poslanci, stotožňujeme sa s týmto návrhom? Ak je všeobecný súhlas,dobre, poprosil
by som pána poslanca Velesa, predsedu komisie, aby predniesol svoj návrh.
p. Veles: Ďakujem za slovo. Ako predseda komisie výstavby, životného prostredia
verejného poriadku a komunálneho rozvoja navrhujem do komisie za poslancov Ing.
Slavomíra Baníka, RNDr. doktor Slavomír Bucher,Ph.D. a doktorka Beata Zemková. To sú
ako poslanci a ako neposlanci doktor Július Mento, Ing. Peter Hajdu a Mgr. Matúš Moyzes.
Ďakujem za slovo.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Bojčík.
p. Bojčík: Ďakujem za slovo. Takže ja ako predseda komisie kultúry mládeže a
športu navrhujem za poslancov: Mgr. Máriou Batlíkovú, Mgr. Petra Libu a Ing. Slavomíra
Baníka a za neposlancov Ing. Tomáš Belobrad, Margita Lipková a Ing. Štefan Korpa.
Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Ešte mi chýba jedna komisia. Pán
poslanec Varga.
p. Varga: Ďakujem pekne za legislatívno-právnu a sociálnu komisiu, po dohode
na úrovni zástupcu starostu navrhujem za poslancov doktorku Margitu Adamčíkovou,
doktorku Beatu Zemkovú a doktorku Martu Budišová a za neposlancov Ing. Adolfa
Tomečeka, doktora Michala Molnára a magistra Marcela Vrchotu.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Vážené dámy
poslankyne, vážení páni poslanci, sú ešte nejaké iné návrhy? Áno, nech sa páči pán
zástupca.
p. Sitkár, zástupca starostu: Ja by som chcel ešte oznámiť, že komisia na
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov si zvolila za
predsedu pani doktorku Marta Budišovú, takže predsedom tejto komisie bude pani
doktorka Budišová.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne za informáciu. Teraz by som poprosil
návrhovú komisiu. Pôjdeme tak, ako boli predložené návrhy komisie. Budeme hlasovať
an bloc za všetkých poslancov a neposlancov, ak súhlasíte. Ďakujem pekne, nech sa páči.
p. Kočiš: Návrh na uznesenie. Tak ako boli predložené, budem čítať v tomto
poradí. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ v súlade s ustanovením § 15
zákona Slovenskej národnej rady číslo 369 z roku 1990 Zb. o obecnom zriadení v
spojitosti s § 3 ods. 17 rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice - Západ na návrh predsedov komisií, volí členov komisií miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice - Západ takto: Komisia finančná Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Košice - Západ poslanci: doktorka práv, čiže JUDr. Margita Adamčíková, Mgr. Štefan
Rychnavský, Ing. Andrej Sitkár. Za neposlancov s účinnosťou od 19. 2.2015 JUDr. Hilda
Mýtnikova, Ing. František Viktorius, František Hrubý, RNDr. Slavomír Bucher, Ph.D.,
JUDr. Beáta Zemková, neposlanci s účinnosťou od 19. 2. 2015 RSDr. Július Mento,
Ing. Peter Hajdu, Mgr. Matúš Moyzes. Komisia kultúry mládeže a športu - poslanci
Mgr. Mária Badlíková, Mgr. Peter Liba Ing. Slavomír Baník. Neposlanci s účinnosťou od
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19. 2. 2015 Ing. Tomáš Belobrad, Margita Lipková, Ing. Štefan Korpa. Komisia
legislatívno-právna a sociálna poslanci JUDr. Margita Adamčíková, JUDr. Beata Zemková,
JUDr. Marta Budišová. Neposlanci s účinnosťou od 19. 2. 2015 Ing. Adolf Tomeček, JUDr.
Michal Molnár, Mgr. Marcel Vrchota. Ďakujem pekne, prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, že zloženie všetkých
komisií boli jednomyseľne schválené.
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu 11.2 schválenie
sobášiacich poslancov miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ. Vážené
dámy a páni, dovolil som si vám predložiť návrh na sobášiacich poslancov. Áno, pardon,
pardon, beriem späť. Ospravedlňujem sa. Nech sa páči, ešte posledný návrh uznesenia k
tomu predošlému bodu zobratie na vedomie predsedníčky komisie na ochranu osobných
údajov. Nech sa páči.
p. Kočiš: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Západ v súlade s ustanoveniami 15 §15 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369 z
roku 1990 Zb. o obecnom zriadení a následne, berie na vedomie informáciu o voľbe
predsedu komisie na ochranu verejných záujmov pri výkone činnosti alebo funkcie,
pardón, verejných funkcionárov pani doktorku Martu Budišovú.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem, prosím hlasujte. Za 10, proti 0, zdržalo sa 0.
Konštatujem uznesenie bolo schválené.

Bod 11.2: Sobášiaci poslanci Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice - Západ

p. Jakubov, starosta MČ: Tak pristúpime k bodu 11.2 schválenie sobášiacich
poslancov miestneho zastupiteľstva. Napriek tomu, že zo zákona je možné, aby starosta
menoval sobášiacich poslancov, dovolil som si predložiť tento materiál, v ktorom
predkladám návrh, tento návrh na sobášiacich poslancov: Ing. Slavomír Baník, doktorka
Marta Budišová, Ing. Stanislav Kočiš, Mgr. Peter Liba, Ing. Andrej Sitkár, doktorka Beata
Zemková. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram
rozpravu poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
p. Rychnavský: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Košice - Západ v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 36 z roku 2005 Zb. zákonov o rodine a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, schvaľuje poslancov miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Západ za sobášiacich poslancov Ing. Slavomír Baník,
doktorka Marta Budišová, Ing. Stanislav Kočiš, Mgr. Peter Liba, Ing. Andrej Sitkár a
doktorka Beata Zemková. Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo schválené.
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Bod 11.3: Poslanecké dni

p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu rokovania. Návrh na
znovuzavedenie poslaneckých dní na Mestskej časti Košice - Západ. Nech sa páči, pán
zástupca, uveď materiál.
p. Sitkár, zástupca starostu: Ďakujem pekne. Takže vlastne pri diskusiách s
poslancami vyplynulo znovuzavedenie poslaneckých dní. Preto som dal návrh, vlastne, v
nejakej periodicite, týždennej, každú stredu od 15. do 17. hodiny. V poslaneckej
miestnosti by sa vykonával vlastne tento poslanecký deň. Poslancom. Je tam určené,
podľa menného zoznamu, na rok 2015. Prvé je 4. 3. Odvtedy by sme začali vlastne tieto
poslanecké dni. Tam myslim len dôjde k výmene pani Adamčíková sa vymení s pani
Badlikovou, ak sme sa dohodli. Takže to je všetko asi. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Kočiš, otváram
rozpravu.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja by som chcel oceniť, že znovu zavádzame
poslanecké dni. A chcel by som poprosiť predkladateľa pána zástupcu starostu, ak bude
vyhodnocovať tie poslanecké dni, aby správu alebo takéto vyhodnotenie predniesol na
najbližšom rokovaní miestneho zastupiteľstva. Proste, ako si ľudia osvojili, ako chodia,
ako podávajú podnety. Vôbec, takúto správu aby nám predniesol, tak, aby sme mohli
prípadne zvýšiť periodicitu alebo nejako upraviť ďalší postup komunikácie s občanmi.
Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Pán poslanec Bojčík.
p. Bojčík: Vážené dámy a páni. Som jednoznačne za poslanecké dni. No dávam na
zváženie predkladateľovi, či by počas letných prázdnin a dovoleniek nemohol byť
dvojtýždňový cyklus. Zvlášť po tom, keď máme na plný úväzok zástupcu starostu. Je to
na zváženie. Ale predsa len si myslím, že počas letných týždňov a dní predsa len nebude
takto vyťažené ako...
p. Jakubov, starosta MČ: Nech sa páči, pán zástupca s faktickou.
p. Sitkár, zástupca starostu: Samozrejme beriem tak, že vlastne občania môžu
kedykoľvek prísť do kancelárie, pokiaľ som tu. Nie je problém. Nie je. Chodia síce, nielen
v stredu aj kedykoľvek cez týždeň. Takže sme tu vlastne pre nich. Pokiaľ nebudem ja na
dovolenke, počas leta, kľudne môžu u mňa v kancelárií. A myslím si, že aj tí poslanci,
ktorí majú, vždy sa vieme dohodnúť, kto koho zastúpi alebo si vymeniť. Takže nie je s
tým problém. Ale, samozrejme, pokiaľ ja tam som, nevidím problém.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči s faktickou na pána
poslanca Bojčíka pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ospravedlňujem sa, je to faktická na predrečníka, čiže pána Sitkára.
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p. Jakubov, starosta MČ: S faktickou na faktickú pán poslanec nemôžeš
reagovať. Prihlás sa do rozpravy.
p. Kočiš: Len sa chcem spýtať zástupcu starostu, že či si osvojuje môj návrh, že
prednesie na najbližšom zastupiteľstve správu?
p. Jakubov, starosta MČ: Áno, osvojuje si. Už sme sa dohodli samotne. Nech sa
páči, hlási sa ešte niekto do rozpravy? Ak nie, nech sa páči, poprosím návrhovú komisiu.
p. Rychnavský: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Košice - Západ schvaľuje zavedenie poslaneckých dní v týždennej periodicite, v stredu v
čase od 15. do 17. hodiny podľa priloženého harmonogramu účasti poslancov miestneho
zastupiteľstva.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem, prosím hlasujte. Za 11, proti 0, zdržalo sa 0.
Konštatujem, uznesenie bolo schválené.
Bod 12: Harmonogram rokovaní orgánov miestnej samosprávy 2015
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu. Časový plán rokovaní
orgánov samosprávy mestskej časti roku 2015. Vážené dámy a páni, máte v predloženom
materiáli navrhnuté termíny rokovania zastupiteľstiev aj rady mestskej časti. Otváram k
tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú
komisiu o návrh uznesenia.
p. Kočiš: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Západ berie na vedomie časový harmonogram zasadnutí orgánov samosprávy Mestskej
časti Košice - Západ v roku 2015 v predloženom znení.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem, prosím hlasujte. Za 11, proti 0, zdržalo sa 0.
Konštatujem uznesenie bolo schválené
Bod 13: Interpelácie poslancov
p. Jakubov, starosta MČ: Vážené dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod
číslo 13 sú Interpelácie. Vzhľadom na to, že sú tu niektorí noví poslanci, dovolil by som si
prečítať, o čo ide. Podľa § 16 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva,
poslanci majú právo interpelovať starostu mestskej časti, zástupcu starostu, miestnu
radu alebo jej člena vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce. Interpeláciou sa rozumie
kvalifikovaná závažná otázka, vzťahujúca sa na výkon samosprávy mestskej časti,
uznesenia miestneho zastupiteľstva a činnosti orgánov samosprávy mestskej časti.
Interpelácia sa podáva starostovi písomne v deň rokovania miestneho zastupiteľstva.
Poslanec môže okrem toho predniesť interpeláciu aj ústne, v rámci bodu rokovania, čo
však nezbavuje povinnosť odovzdať ju písomne.
Takže nech sa páči, vážené dámy a páni, prosím o vaše interpelácie. Pokiaľ budú
prednesené ústne, poprosím, aby boli potom doložené aj písomne. Nech sa páči, nech sa
páči, pán poslanec Rychnavský.
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p. Rychnavský: Tak zvažujem na koho. Ale najskôr asi na pána starostu
interpelácia. Dával by som do pozornosti veľmi vážny, dá sa povedať až havarijný stav
priestorov nad Základnou školou na ulici Slobody. Jedna sa o ihrisko, ktoré je v správe
mesta a teda vlastne správe tejto školy, ktorá sa o toto ihrisko má starať. Je vo veľmi
zanedbanom stave, kde náletové dreviny a kroviny zarastajú a sú už pomaly na tej hracej
ploche. To ihrisko sa vôbec neudržiava a samozrejme je to zdrojom zdržiavania sa tam aj
kriminálnych živlov a neprispôsobivých. Navyše mám podnety od občanov z tejto oblasti,
alebo z tohto obvodu, že by toto ihrisko , keď sa nevyužíva vôbec, chceli radšej využívať
na parkovacie účely pre svoje autá. Je to je to samozrejmé v rozpore s tým, na čo to ten
priestor je, akože mal by sa využívať. Ale zvažujem aj takýto návrh, že skôr využiť ho na
niečo, ako nechať ho ladom a je zdrojom všelijakých tých ponôs, až nebezpečenstva.
Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pán poslanec, čiže môžem to chápať ako
návrh na možné alternatívne využitie tohto ihriska občanmi. Áno. Ďakujem pekne, nech
sa páči pán poslanec Bojčík.
p. Bojčík: Vážené dámy a páni, chcem sa opýtať, mám interpeláciu na pána
starostu. Ako a či chce byť Mestská časť Košice-Západ nápomocná pri kolaudácii
rodinných domov v obytnom súbore Grot? A druhú - má Mestská časť Košice - Západ
víziu riešenia asanačného pásma v nasledujúcom období ? To je všetko.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Odpoveď,
predpokladám, že chceš písomne. Áno, chceme skolaudovať v rámci legislatívnych
možností asanačné pásmo. Tak isto, ako vieš, pripravuje sa súťažné využitie spolu s
mestom, čo začal ešte so mnou, keď som bol námestník, pán starosta Bauer. A mienim v
tom pokračovať a pripravujeme. Ale odpoviem písomne. Ďakujem, nech sa páči, pani
poslankyňa Zemková.
p. Zemková: Ďakujem. Ja mám niekoľko interpelácií. Podám ich samozrejme
písomne. 1. V akom štádiu je odstraňovanie bývalého stánku PNS na ulici SNP 88 v
Košiciach. Ďalšia: S poukázaním na prieskumy, na základe ktorých toho času údajne nie
je Mestská časť Košice - Západ bezpečným sídliskom. Aké má mestská časť plánované
opatrenia na zabezpečenie ochrany našich občanov v oblasti bezpečnosti? Tretia: Aké
opatrenia navrhuje mestská časť v súčasnej nepriaznivej situácii bezdomovectva na
sídlisku? 4. Bude Mestská časť pokračovať v budovaní uzamykateľných kontajnerovísk a
v akom časovom slede? Ak áno. Ďalšia: Aké aktivity navrhuje mestská časť v oblasti
sociálnej pomoci občanom v núdzi. Ďalšia bola v podstate zodpovedaná pánom
veliteľom, takže tu sťahujem. A posledná: Má mestská časť vedomosť o údajnej výstavbe
nového objektu na Moldavskej ulici, kde by mali byť vraj zriadené nejaké potraviny? A ak
áno, ako bude riešené parkovanie pre zákazníkov, nakoľko obyvatelia Moldavskej ulice
majú obavy zo zhoršenia situácie parkovania na ich ulici. Všetko.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pani poslankyňa. Samozrejme,
odpovieme písomne. K tej poslednej otázke, asi myslíte.myslíte Fresh. Boli tú petície,
samozrejme, boli na rokovaní aj zástupcovia tejto spoločnosti. Predložili návrh na
riešenie adekvátneho počtu parkovacích staníc s možnosťou využitia aj pre občanov.
Pokiaľ viem, bolo rokovanie aj s petičným výborom. A nemám to ešte písomne, ale vraj
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sa dohodli na konečnom riešení. Ale samozrejme dostanete odpovede písomne. Ďakujem
pekne. Nech sa páči, pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja by som chcel interpelovať pána starostu v zmysle
1. interpelácie pána doktora, pardon pána Ing. Rychnavského, poslanca a ja by som videl
skôr využitie toho ihriska na ulici Slobody nie ako parkovisko, lebo to by bolo
nesystémové a zmenené - vôbec, a nie v súlade s územným plánom, ale skôr zachovanie
funkcie, a ako náhradný program. Zatiaľ, kým by sme sa dokázali ako mesto, lebo to je v
majetku mesta, táto časť ihriska, kým by sme sa o to dokázali my postarať, skôr ešte
prehodnotiť a zvážiť možné spravovanie nielen tohto ihriska ale napríklad aj ihriska,
ktoré je zase v majetku vyššieho územného celku na ulici Inžinierska, kde som bol
oslovený občanmi, ktorí si vedeli predstaviť využitie bývalého... bývalej záhrady
príslušnej škôlky na možné využitie ako venčoviska, o ktore by sa aj starali. Ja si myslím,
že bolo by to dosť rozumný, alebo je to dosť možný aj rozumný nápad, nakoľko je toto
prostredie alebo tento priestor ohradený, malo by to svojho správcu. Čiže nájsť nejakú
formu nejakej neziskovej organizácie alebo občianskeho združenia a nájsť nejakú formu
spolupráce. Viem, upozorňujem, som si vedomý toho, že to nie je v našom majetku.
Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pán poslanec. Nech sa páči, v rámci
interpelácie. Ak sa nikto ďalší nehlási, uzatváram bod Interpelácie poslancov.
Bod 14: Dopyty poslancov

p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k bodu číslo 14 Dopyty poslancov. Tak isto
si dovolím také malé antré. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, podľa § 16
ods. 7 rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva poslanci majú právo požadovať
vysvetlenie od starostu mestskej časti, zástupcu starostu, členov miestnej rady,
predsedov komisií, prednostu Miestneho úradu, miestneho kontrolóra vo veciach
týkajúcich sa ich činností. Poslancovi sa na dopyt odpovedá priamo na rokovaní
miestneho zastupiteľstva. Ak dopyt nebol na rokovaní zodpovedaný, alebo ak o to
poslanec požiada, odpoveď na dopyt obdrží písomne v lehote pätnástich dní. Nech sa
páči, prosím vaše dopyty. Ak sa nikto nehlási, uzatváram bod dopyty.
Bod 15: Rôzne

p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu. Ďalším bodom rokovania
je bod Rôzne. Nech sa páči. Chce niekto vážené dámy a pani v rámci bodu Rôzne niečo
predniesť? Nech sa páči pán zástupca.
p. Sitkár, zástupca starostu : Ďakujem. Ja by som povedal vlastne pani Zemkovej
ohľadne odstránenia tej SNP-čky. Ak je to to, čo niekedy sme riešili s pánom Ihnátom.
Niekde to zastalo, ale dosť som na tom pracoval aj cez mestskú políciu, je tam majiteľ
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niekde až v Prešove. Mali ho vyzvať. Neviem, kde to uviazlo, takže určite sa na to
pozriem. To je tá PNS-ka, stánok. Čo sa týka ochrany bezpečnosti - ja už, čo ma poznajú
poslanci, niekoľko rokov pýtam kamerový systém a rozšírenie kamerového systému,
nielen na Luník VIII., kde vieme, že máme problém, ale vlastne v rámci celej Terasy. A čo
sa týka uzamykateľných kontajnerovísk, je na štvorročné obdobie vybratých 39
kontajnerovísk. Tento rok sme naplánovali nejakých 10, 11. Je to skôr prebraté ešte z
toho minulého obdobia, kde už boli pripravené nejaké tie veci k tomu, či už siete,
zamerania a neviem čo. Takže v tomto roku budeme zase zbierať ďalšie, na to obdobie
ďalšieho roka. K výstavbe vlastne to už povedal aj starosta. Viem, že tam došlo k dohode
aj, čo sa týka zelene aj, čo sa týka parkoviska. Čo sme jednali. To je z tohto, čo som chcel
povedať v rôznom. A ja vás chcem poprosiť poslancov, bol som požiadaný, aby som
vlastne oznámil, že je možnosť zasielanie výplatných pások elektronickou formou. Keďže
vlastne mali by sme dostávať - nám to väčšinou pri vyúčtovaní posielajú potom raz ročne
tie výplatné pásky. Ale je možnosť, aby ste ich obdržali v elektronickej forme na tie
adresy, ktoré máte uvedené. Pokiaľ súhlasíte. Ak mi to oznámite, ja nahlásim potom
našej pracovníčke, ktorá to spracováva a budete to mať vlastne cez internet obratom
každý mesiac. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem pekne.
Kočiš.

p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pán zástupca. Nech sa páči, pán poslanec

p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel spýtať, v súvislosti s hlasovacím
zariadením, ako hlasovacie zariadenie vyhodnotilo, kto má isť skôr, keď sme sa s pánom
Sitkárom prihlásili v rovnakej hodine minúte a sekunde ? Ale nebol to dôvod môjho
prihlásenia. Môj dôvod prihlásenia bolo, že či by sa nedalo hlasovacie zariadenie upraviť
tak, že v čase možnosti hlasovania - áno- nie a zdržal sa, nevyfarbovalo políčka tou
farbou, ktorý je ZA, ktorý je PROTI a ktorý sa ZDRŽAL, ale až následne po hlasovaní. Čiže
by zvolilo nejakú neutrálnu farbu, len by hlásilo, že dotyčný hlasuje. Aby sme, ja verím
tomu, že to nie je tak, ale pre istotou, aby sme neboli - ja isto nie, ovplyvňovaní nejakou
väčšinou, menšinou, alebo ja neviem nejakou možnosťou nejakého taktizovania.
Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Áno, myslel si to, pán poslanec, ako je to na meste, aby
sa poslanci, ktorí hlasujú vyfarbili farbou - teda bolo vidieť, že hlasujú a až po ukončení
hlasovania naskočili farebné rozdiely, teda podľa toho, ako hlasujú. Ďakujem pekne.
Veľmi dobrý podnet. A myslím si, že asi sa - je to možné? No, takže budeme prosiť, áno,
je to dobré. V niečom má pán poslanec pravdu. De facto to hlasovanie v podstate je podľa
vedomia a svedomia, tým pádom možné akékoľvek ovplyvňovanie je vlastne vylúčené.
Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani poslankyňa Zemková.
p. Zemková: Ďakujem pekne. Ja by som chcela touto cestou poďakovať
spoločnosti Kosit, že bolo zabezpečené orezanie stromov po cyklotrase smerom po celej
SNP-čke, čo bolo zabezpečené aj na môj podnet, aj podnet mestského poslanca pána
Ihnáta, čo som veľmi rada, že sa to podarilo. A chcela by som poprosiť, aby aj keď je to
vecou mesta, ale aby mestská časť apelovala v súvislosti so zimnou údržbou, aj aby sa
posypovali tie vnútorné parkoviská. Lebo dochádza k problémom. Ja viem, že je to
náročné finančne, ale keď by ako naozaj sú nejaké podnety, aby sa to promptne riešilo.
Lebo, konkrétne, bývam na SNP a tam je to kruhové parkovisko, ktoré bolo v
37

katastrofálnom stave. Až na apelovanie, niekoľkokrát, telefonicky, telefonické
apelovanie, bolo posypané. Takže ak by aj mestská časť trošku do tohto ako nejako
mohla zasiahnuť a potom tak isto, zase tu, ako, čo sa týka Kositu by som chcela nejako
tiež, aby mestská časť apelovala na to, že hlavne pri separovanom odpade nedochádza
dostatočne zavčasu k odvozu odpadu. Takže naozaj si platia - myslím, že mesto Košice
jedno z najdrahších, čo sa týka platenia za odpad. Aby naozaj dochádzalo k promptnému
postupu tak, ak by ste mohli ako tiež aj zo strany mestskej časti reagovať na to. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pani poslankyňa. Ja by som tuná poprosil, to
je to, čo som hovoril aj pri činnosti mestskej polície. Máme zástupcu na plný úväzok, aj
sekretariát, aj pán zástupca sú hocikedy k dispozícii. Máme mailové adresy. Treba, nielen
v deň zastupiteľstva, ale hocikedy uplatňovať si takéto podnety. Uvidíme, čo budeme
vedieť, čo nie. Ale samozrejme, pokiaľ nevyjde impulz od nás, ani ten kto to má
realizovať to neurobí a to jedno, či sa má o to starať Mestská časť alebo mesto. Mnohí z
nás sú poslancami mesta, čiže vieme túto informáciu posúvať ďalej. Ďakujem pekne.
Nech sa páči, v rámci rôzneho chce ešte niekto vystúpiť? Ak nie, uzatváram bod rôzne.
Bod 16: Záver
p. Jakubov, starosta MČ: Vážené dámy, vážení páni, dostali sme sa na koniec
nášho dnešného rokovania, nášho dnešného maratónu. Ďakujem veľmi pekne za
konštruktívny prístup, za serióznosť pri vystúpeniach. Dúfam, že tak ako dnes, budeme
pokračovať aj ďalej. A osobne dúfam, že čas nášho rokovania sa v budúcnosti podstatne
skráti. Ešte raz pekne ďakujem. Prajem príjemný večer.

Overili:
JUDr. Margita Adamčíková
Mgr. Mária Badliková

Ing. Ján Jakubov
starosta

V Košiciach:
Vyhotovil:

19.2.2015
A.S. Partner /Ing. M. Krajňák

Prednostka MÚ: Ing. A. Horváthová
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