ZÁPIS
z III. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ,
konaného dňa 28.04. 2015 v zasadacej miestnosti Miestneho úradu Mestskej časti Košice
– Západ na 2. poschodí, Trieda SNP 39, Košice, so začiatkom o 15.00 hod

Bod 1: Otvorenie
p. Jakubov, starosta MČ: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, milé
dámy, vážení páni dovoľte, aby som otvoril III. zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Košice - Západ. Ešte predtým ako začneme vlastné rokovanie, dovolil by som si v mene
nás všetkých zablahoželať nášmu, o pár hodín oslávencovi, k jeho narodeninám. Starejším
tejto našej spoločnosti je pán poslanec Štefan Rychnavský. Dámy a páni budeme pokračovať v
našom rokovaní. Z dnešného rokovania sa ospravedlnili: pán poslanec Slavomír Bucher a pani
poslankyňa Beáta Zemková. Pán poslanec Bucher z dôvodu pracovných povinností v
zahraničí, a pani poslankyňa Zemková z dôvodu práceneschopnosti. Pán poslanec Baník by
mal každú chvíľu doraziť. Z celkového počtu trinástich poslancov je v súčasnosti prítomných
10 poslancov. Teda konštatujem, že zasadnutie je schopné prijímať uznesenia. Takže,
opravujem v súčasnosti už 11 poslancov.
Bod 1.1: Schválenie programu rokovania
p. Jakubov, starosta MČ: Vážené poslankyne, vážení poslanci, návrh programu
dnešného rokovania je uvedený v pozvánke. Chcem sa opýtať, chce niekto z prítomných
doplniť tento návrh programu? Ak nie, dávam hlasovať, kto je za, aby sa dnešné rokovanie
riadilo predloženým programom. Poprosím hlasujeme stlačením tlačidla.
Hlasovanie: Ďakujem. Konštatujem: za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Program dnešného
rokovania je schválený.
Bod 1.2: Voľba návrhovej komisie
p. Jakubov, starosta MČ: Žiadam momentálne o návrhy predsedov poslaneckých
klubov, alebo pani poslankyne a pánov poslancov na členov návrhovej komisie. Nech sa páči,
pani poslankyňa Adamčíková.
p. Adamčíková: Do návrhovej komisie navrhujem pánov poslancov: pani Badlíkovú,
Budišovú a pána Bojčíka.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Keďže nie sú žiadne ďalšie návrhy
budeme hlasovať o tomto návrhu. Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Konštatujem, za bolo 11, proti 0, zdržalo sa 0. Komisia bude pracovať v
navrhovanom zložení.
Bod 1.3: Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
p. Jakubov, starosta MČ: Bod číslo 1.3: Určenie overovateľov zápisnice a
zapisovateľky. Za overovateľov zápisnice a uznesení určujem pánov poslancov Slavomíra
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Baníka a Jozefa Bojčíka. Za zapisovateľku z dnešného rokovania určujem pani Adelu
Kovalčinovú.
Bod 2: Prehľad plnenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom Mestskej
časti Košice - Západ za obdobie od II. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Košice - Západ
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k bodu číslo 2: Prehľad plnenia uznesení
prijatých miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice-Západ za obdobie od II. zasadnutia
miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ. Prosím o uvedenie materiálu pani
prednostku miestneho úradu.
p. Horváthová, prednostka MÚ: Tak, plnenie uznesení od 17.2.2015 do 28.4.2015.
Vyhodnocujú sa úlohy vyplývajúce z uznesenia, s časťou žiada, resp. ukladá a v tejto časti
máme 2 uznesenia, kde obsahom uznesenia je, že miestne zastupiteľstvo žiada starostu pri
nevyhnutnom presune finančných prostriedkov informovať o tom miestne zastupiteľstvo na
najbližšom rokovaní. Stav plnenia je taký, že je predložený dnes materiál Informácia o úprave
číslo 1 programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ na rok 2015.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa
nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu, prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
p. Budišová: Návrh na uznesenie číslo 2: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Košice - Západ berie na vedomie Prehľad plnenia uznesení prijatých Miestnym
zastupiteľstvom Mestskej časti Košice - Západ za obdobie od II. zasadnutia Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ v predloženom návrhu.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pánovi poslancovi Bojčíkovi. Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Konštatujem, za bolo 9, proti 0, zdržalo sa 0 nehlasoval 1 konštatujem
uznesenie bolo schválené.
Bod 3: Správa starostu Mestskej časti Košice - Západ o svojej činnosti od
posledného rokovania
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod číslo 3: Správa starostu
Mestskej časti Košice - Západ o svojej činnosti od ostatného rokovaniam. Vážené dámy a
páni, dovoľte mi, aby som vás informoval o svojej činnosti od II. zasadnutia miestneho
zastupiteľstva 17. februára 2015. Miestna rada sa zišla v tomto období jeden krát, 14. apríla,
aby prerokovala materiály dnešného zasadnutia. V nadväznosti na § 15 ods. 2 písm. f) zákona
č. 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov vás informujem, že som
vydal organizačný poriadok Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Západ, ktorý nadobudol
účinnosť 1. apríla 2015. Miestny úrad má - tak ako v minulosti - 7 oddelení, ktoré riadia
jednotliví vedúci oddelení. Oddelenie rozvoja Ing. Tomáš Somogyi, ktorý je novým vedúcim
a novým zamestnancom, oddelenie kultúry doktor Dominik Béreš, tak isto nový vedúci a nový
zamestnanec, sociálne oddelenie Mgr. Mária Čiževská, tak isto nový zamestnanec, nový
vedúci oddelenia. Ekonomické oddelenie v súčasnosti ešte nemá vedúceho. Povereným
vedúcim je pani Škvarková. Majetkové oddelenie, pardon, povereným vedúcim je tohto času
prednostka miestneho úradu, ospravedlňujem sa. Majetkové oddelenie - staronová vedúca Ing.
Iveta Oravcová, Oddelenie matriky a evidencie obyvateľstva - pani Mária Fuňáková,
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Organizačno-právne oddelenie - nová vedúca doktorka Adela Kovalčinová, ktorá bola
predtým poverená, teraz je už menovaná. Teda z nových zamestnancov a vedúcich tu máme:
Ing. Somogyiho, doktora Béreša, Mgr. Čiževskú, ktorí sa vám, ktorých vám touto cestou
predstavujem. Od 1. apríla 2015 bolo zrušené Finančno-právne oddelenie a vzniklo nové
Ekonomické oddelenie a Kanceláriu starostu nahradilo Organizačno-právne oddelenie. To sú
základné zmeny v organizačnej štruktúry. Organizačná štruktúra s počtom zamestnancov a
obsahová náplň činnosti oddelení miestneho úradu je zverejnená na webovej stránke. Zo
svojej činnosti v tomto období v krátkosti by som chcel uviesť: - z pracovných stretnutí a
rokovaní to bolo zasadnutie - už spomínané zasadnutie 2. zasadnutie miestnej rady 14. apríla
2015, ďalej som mal pracovné stretnutie so zástupcom Krajského pamiatkového úradu
inžinierom architektom Mokrišom na tému riešenia asanačného pásma, ako nového širšieho
centra mesta Košice v polohe územného plánovania v tejto oblasti. Ďalej som absolvoval
zasadnutie riadiaceho výboru projektu Elektronizácia služieb mesta Košice - OPIS. Ďalej 23.
stretnutie, zasadnutie Regionálneho združenia mesta Košice, ktoré sa konalo 20. februára
2015, zasadnutie k vyhodnoteniu požiarno-bezpečnostnej situácie v meste Košice na
Okresnom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru 25. februára. Ďalej som mal pracovné
rokovanie so zástupcom referátu dopravy pánom inžinierom Cichanským, s ktorým sme sa
dohodli na postupnom riešení problémov v mestskej časti a požiadali sme ho o to, aby v rámci
mesta Košice bola podstatne väčšia pozornosť venovaná tejto mestskej časti. Absolvoval som
pracovnú návštevu spoločnosti Euroconzul Slovakia z Helovej 2, ktorý je spracovateľom
projektovej dokumentácie PHSR pre mestskú časť. Ďalej som mal pracovné rokovanie s
riaditeľom TH Košice Ing. Slavkovským, s ktorým tak isto sme dohodli určitú spoluprácu pre
mestskú časť a rokovanie so zástupcom spoločnosti EEI, inžinierom Fellegim, konateľom
spoločnosti, vzhľadom na potrebu riešenia parkovacích staní Mestskej časti Košice - Západ v
budúcnosti. Ďalej pracovné stretnutie s novým generálnym riaditeľom Dopravného podniku
mesta Košice inžinierom Majzom, tak isto vzhľadom na potrebu mestskej časti riešenia
jednotlivých trás a úprav trás mestskej hromadnej dopravy. Absolvoval som samozrejme
rokovanie rady starostov pri meste Košice, ktorej som predsedom. Mal som pracovné
stretnutia so zástupcami Komunálnej poisťovne vo veci návrhu poistnej zmluvy na poistenie
majetku, pracovné stretnutie s veliteľom stanice Mestskej polície Západ, s ktorým sme si
dohodli pravidelné stretnutia minimálne 2x mesačne, pre potrebu riešenia problémov v tejto
mestskej časti. Ďalej som absolvoval pracovné stretnutie na Magistráte mesta Košice,
vzhľadom na potrebu riešenia nelegálnych osád, ktoré vznikajú na území mesta Košice.
Konkrétne nás sa dotýka osada Mašličkovo, ktorá sa nachádza vedľa Luníka IX. Možno ste
niektorí zachytili informáciu, že včera bola odovzdaná petícia občanov z iniciatívy občanov z
Luníka VIII, ktorú podpísali samozrejme aj mnohí iní obyvatelia mesta, vzhľadom na potrebu
riešenia tejto lokality. Je to asi najväčšia nelegálna osada na území mesta v súčasnosti, ktorá
veľmi ohrozuje samozrejme aj život a bezpečnosť našich obyvateľov, či už Luníka VIII. alebo
možno aj ďalších častí alebo ďalších lokalít mestskej časti. Samozrejme okrem týchto
pracovných stretnutí som absolvoval aj stretnutie s Mgr. Jaroslavom Selešom z Reformovanej
kresťanskej cirkví vo veci výstavby reformovaného centra na Bardejovskej ulici, kde nás
požiadali o určitú súčinnosť a spoluprácu. Mal som pracovné stretnutie s riaditeľom Základnej
školy Považská pánom Hvozdovičom, vo veci spolupráce Základnej školy a mestskej časti, aj
súčasne vo veci potreby riešenia neúnosného stavu v oblasti parkovania pri tejto základnej
škole. Ďalej som mal pracovné stretnutie s inžinierom Vargom z neziskovej organizácie
Senior dom Košice, mal som stretnutie s pánom Puškášom, konateľom spoločnosti IMMO
Košice, ktorý sídli v našej mestskej časti vo veci potreby riešenia peších chodníkov, alebo
peších ťahov medzi Brnenskou a Popradskou. Tak isto tam bola podpísaná petícia občanmi z
tejto lokality. Absolvoval som stretnutie so zástupkyňou Rady seniorov v Košiciach a jednou z
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vedúcich funkcionáriek Združenia dôchodcov - Jeseň, so sídlom v našej mestskej časti, s pani
Bubenkovou. Ďalej pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Intrade, s pánom
Krištofíkom a výkonným riaditeľom pánom Arbivom, ktorý sídli tuná vedľa našej budovy,
atď. V dňoch 22. februára až 23. februára som sa zúčastnil služobnej cesty za účelom
pracovného rokovania na Ministerstve financií. Bola to pracovná schôdzka za účasti zástupcov
mesta Košice a mestskej časti z dôvodu pripravovanej investície výstavby Národného
tenisového centra, ktoré by malo byť lokalizované v našej mestskej časti. Okrem týchto
pracovných stretnutí samozrejme som absolvoval rad spoločenských a kultúrnych podujatí, či
už to bolo prijatie jubilantov v Átriu klube, vítanie detí do života. Absolvoval som stretnutie
za účasti zástupcov generálneho konzulátu Maďarska, teda slávnostnú recepciu pri príležitosti
167. výročia revolúcie a boja za slobodu v roku 1848 a množstvo, množstvo ďalších
športových a spoločenských podujatí v našej mestskej časti. Toľko asi z činností, mojej, za
obdobie od ostatného rokovania miestneho zastupiteľstva. Ešte dnes som, pre vašu
informáciu, podpísal smernicu na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v našej
mestskej časti, ktorá bola upravovaná v súlade s legislatívnymi zmenami. A vzhľadom na
potrebu aproximácie tejto smernice na podmienky slovenského práva sme urobili základné
úpravy v tejto smernici. To je asi všetko z mojej činnosti za toto dvojmesačné obdobie. Nech
sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec Bojčík.
p. Bojčík: Vážené dámy a páni, vážený pán starosta, predstavil si nám aj nových
vedúcich oddelení - zaujímalo by ma - a iste aj občanov, že na základe čoho boli vybraní? Či
bol to konkurz, alebo akým náborom, na základe akých kritérií?
p. Jakubov, starosta MČ: Vzhľadom na to, že legislatíva Slovenskej republiky
neukladá povinnosť realizovať výberové konania na tieto pozície a vzhľadom na to, že
dlhodobo na mestskej časti absentovali na niektorých vedúcich pozíciách pracovníci, urobili
sme si interný výber z možných uchádzačov o zamestnania a na základe toho sme týchto
našich nových vedúcich prijali do zamestnania a poverili týmito úlohami. Stačí takto? Nech sa
páči, pán poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Tak ešte raz všetkým príjemný dobrý deň, pán starosta. Ja by som sa
chcel opýtať, spomínal si, že si bol na Ministerstve financií - ten problém s priestorom, ktorý
je nad Popradskou je dosť dlho známy všetkým a dlhodobo neriešený. A snáď by sa mohlo
vyriešiť tým, že by sa tam umiestnil ten Národný tenisový, alebo Národné tenisové centrum
alebo nejaká pobočka tohoto Národného tenisového centra, tu v Košiciach. Ako to vidíš, v
akých horizontoch, pri tom jednaní na tom ministerstve?
p. Jakubov, starosta MČ: V súčasnosti na základe rokovania na Ministerstve financií
prebieha rokovanie medzi mestom Košice a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky,
keďže daná lokalita - vlastníkom pozemkov v danej lokalite je Slovenský štát a momentálne
sa rieši majetko-právny prevod pozemkov zo štátu na mesto Košice. V rámci tejto investície
mesto Košice by malo vstúpiť do tejto investície. Týmto pozemkom a Slovenský tenisový
zväz ako majoritný investor by samozrejme mal zabezpečiť väčšinu alebo väčšinovú časť
finančných prostriedkov na vlastnú investíciu. Je predpoklad, že v priebehu tohto roka by sa
zrealizovalo celo majetko-právne vysporiadanie, projektová príprava a vlastná výstavba
Národného tenisového centra by mala začať najneskôr začiatkom budúceho roka. Nech sa
páči, pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Vážený pán starosta, vážené miestne zastupiteľstvo,
vážené vedúce, vedúci, hostia. Ja by som sa chcel opýtať, pán starosta, hovoril si, že si jednal
so zástupcom firmy EEI ohľadom riešenia parkovania v rámci našej mestskej časti. Mňa by
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zaujímalo nejaký, či tam vznikol počas toho rozhovoru alebo bol načrtnutý nejaký časový
horizont, kedy by - dajme tomuto - táto firma predložila nejaký spôsob riešenia, ktorý by bol
vhodný pre našu mestskú časť? Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Spoločnosť EEI má, ak sa nemýlim, do konca júna
predložiť už nejaký konkrétny postup pri realizácii vlastných investícií v rámci zmluvy, ktorú
má podpísanú s mestom Košice, na riešenie parkovacích plôch jednotlivých mestských
častiach. Samozrejme, bude to rámcová zmluva. Ja som sa stretol s pánom konateľom hlavne,
v polohe, v 1. kroku, v konzultačnej polohe, aby sme vytypovali tie lokality Mestskej časti
Košice - Západ, kde je parkovanie v najhoršom stave, teda pomerne neúnosné. A predložili si
možné postupy, ako ďalej. Možno s ich pomocou, alebo bez ich pomoci budeme riešiť tieto
formy parkovania. Môžeme sa baviť najmä o Luníku I. - takmer celom, časti Luníka II. a
možno ešte V., VI.. Vieme veľmi dobre, že najmä Luník I. vzhľadom na to, že je v tesnej
blízkosti Univerzitnej nemocnice a z 2. strany obchodného centra Galéria, práve v tejto
lokalite je neúnosná situácia s parkovaním, pretože v súčasnosti je to parkovanie, môžem
povedať, takto voľné, verejné. Tým pádom množstvo vozidiel "nie obyvateľov" tejto lokality
našej mestskej časti parkuje v priebehu dňa, niekedy aj v priebehu noci na našich parkovacích
miestach. Tým pádom samozrejme obyvatelia majú neustály problém s riešením svojho
parkovania. Asi jediná forma, ktorá by bola možná, je zaviesť nejakú formu obmedzujúcu
parkovanie iných osôb, ako obyvateľov tejto mestskej časti. Nazývame to rezidenčné
parkovanie. A podľa všetkého budeme musieť - alebo moja predstava je, aby sme urobili
stretnutia s občanmi v jednotlivých lokalitách alebo jednotlivých ulíc, či už Luníka I. alebo aj
ďalších Luníkov a spolu navrhli nejakú formu riešenia, ktorá by mala byť konsenzuálne
odsúhlasená aj občanmi. Takže k tomuto viedli tieto rokovania. Samozrejme bude to
pokračovať ďalej. Nech sa páči, pani poslankyňa Adamčíková.
p. Adamčíková: Vážený pán starosta, práve si odpovedal na moju otázku, ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Hlási sa ešte niekto do rozpravy? Ak nie,
končím rozpravu k tomuto bodu. Prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
p. Bojčík: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ
berie na vedomie Správu o činnosti starostu Mestskej časti Košice - Západ od posledného
rokovania.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne
schválené.
Bod 4.1: Správa miestnej kontrolórky Mestskej časti Košice – Západ o
výsledkoch kontrol za obdobie od II. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice - Západ
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu, bod číslo 4.1: Správa
miestnej kontrolórky Mestskej časti Košice - Západ o výsledkoch kontrol za obdobie od II.
zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti. Pardon - dobre – prosím, uviesť do zápisu,
"vzhľadom na zlyhanie hlasujúceho zariadenia, pán poslanec Rychnavský hlasoval ZA". Áno?
Ďakujem pekne. Takže 11, 0, 0 - oprava hlasovania. Takže pristúpime k bodu 4.1: Správa
miestnej kontrolórky. Nech sa páči, pani kontrolórka.
p. Klimeková, hlavná kontrolórka MČ: Vážené miestne zastupiteľstvo, vážený pán
starosta, na dnešné rokovanie vám predkladám správu o výsledkoch kontrol za obdobie od II.
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zasadnutia miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo vo februári tohto roku. Správa obsahuje
výsledky kontroly vybavovania sťažnosti a petícií Mestskou časťou Košice - Západ za rok
2014 a výsledky kontrol opatrení na nápravu nedostatkov u príjemcov dotácií poskytnutých z
rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ. Jeden z kontrolovaných subjektov je aj v zozname
žiadateľov o poskytnutie dotácií, je zaradený pod číslom 13. Správa vám bola doručená v
písomnej podobe v lehote podľa rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pani kontrolórke. Nech sa páči, otváram
rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči, pani poslankyňa Budišová.
p. Budišová: Pani kontrolórka, ja mám len jednu otázku. Boli kontrolované podania petícia a sťažnosti, ktoré boli podané v tomto sledovanom období od 1.1. do 31.12.2014, alebo
ktoré boli vybavované v tomto období?
p. Klimeková, hlavná kontrolórka MČ: Môžem?
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja nemám ani tak otázku k pani kontrolórke, len chcem
upozorniť na absurditu jednu. Dúfam, že len jednu. Bolo to v predchádzajúcom volebnom
období a to v súvislosti s petíciou Kežmarská ulica 24 - 26. Prečo absurdita? My naplánujeme
parkovisko, ktoré občania nechcú. Kto zaplatil projektovú dokumentáciu? Kto potom zaplatil
dotyčného pracovníka? Kto zaplatil tu celú snahu? Čiže ja poprosím, aby - a verím tomu, že v
tomto volebnom období nebude k tomu dochádzať - a hovorím to preto aj nahlas, lebo je tu
nový pracovník, vedúci oddelenia výstavby, aby sme plánovali a zaraďovali do programu len
to, čo občan žiada a čo občan nám potom schváli. A nie, nekončilo to petíciou, ktorú ani
nezaevidujeme. Viem, bolo to v predchádzajúce volebné obdobie. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, prosil by som teraz pani kontrolórka
odpovedať na otázky.
p. Klimeková, hlavná kontrolórka MČ: Správa o výsledku kontroly vybavovania
sťažnosti a petícií za rok 2014 obsahuje výsledky kontrol vybavovania sťažnosti a petícií
podaných v roku 2014. Jedna z nich, petícia, prechádza do roku 2015, pretože do konca roku
2014 ešte neuplynula lehota na jej vybavenie.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Stačí pani poslankyňa takto? Ďakujem,
nech sa páči, pán poslanec Baník.
p. Baník: Vážení kolegovia, ja len chvíľu by som, pán starosta, mňa prekvapilo, že 7
sťažnosti bolo zaevidovaných, z toho 5 či 6 zistení nejakých porušení. Tak len som chcel
poprosiť ťa, asi táto oblasť nebola prioritou predchádzajúceho pána starostu, tak na to dozrieť,
lebo je to asi alarmujúce zistenie. Zo siedmich, 6 porušení! Ale to je - ako v dobrom zmysle.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Nech sa páči, pán poslanec
Bojčík.
p. Bojčík: Chcel by som sa opýtať pani kontrolórky, či a kedy nám dá správu o
čerpaní dotácií za rok 2013 a 14?
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, hlási sa ešte niekto ďalší do rozpravy? Ak
nie, poprosím pani kontrolórka odpovedať.
p. Klimeková, hlavná kontrolórka MČ: Tu správu už ste dostali pán poslanec, na
predchádzajúcom zasadnutí miestneho zastupiteľstva ste mali výsledky kontroly použitia
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dotácií, myslím vo februári. Predtým, nepamätám si presne dátum, pretože som nevedela, že
takáto otázka padne. Ale jedno je isté a možno som to aj mala povedať, že k dnešnému dňu ste
oboznámený odo mňa so všetkými výsledkami kontrol dotácií od roku 2010 tak, ako ste o to
žiadali. Okrem toho ste v dnešnej správe oboznámený aj s výsledkami kontroly opatrení na
nápravu nedostatkov u príjemcov dotácií, u ktorých bolo zistené porušenie finančnej
disciplíny. Z týchto subjektov, ktoré u ktorých som zistila porušenie finančnej disciplíny je iba
jeden medzi žiadateľmi o poskytnutie dotácií, o ktorých budete dneska rozhodovať, a to je
školský športový klub Union Press, Mikovíniho 43, Košice. Správa o plnení opatrení na
nápravu nedostatkov v tomto zariadení je súčasťou správy, ktorú máte pred sebou. Porušenie
finančnej disciplíny, ku ktorému v minulosti došlo v tomto školskom športovom klube
spočívalo v tom, že tento školský športový klub prevzal finančné prostriedky od účastníkov
športového turnaja, z ktorých uhradil nájom, z ktorých uhradil ich ubytovanie a tie isté
finančné prostriedky vyúčtoval aj oproti dotácii poskytnutej z rozpočtu Mestskej časti Košice Západ. Išlo o sumu vo výške 541 € aj 85 centov. Keď som na to pri kontrole prišla, tak tento
subjekt okamžite na druhý deň tieto peniaze vrátil do rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ.
Ako som uviedla, kontrola plnenia opatrení na nápravu nedostatkov v tomto subjekte, a
výsledky tejto kontroly sú súčasťou správy, ktorú máte práve pred sebou.
p. Jakubov, starosta MČ: Stačí pán poslanec? Čiže pani kontrolórka, zistilo sa
pochybenie u daného subjektu, daný subjekt tieto prostriedky vrátil, čiže de facto minimálne
odstránil tú chybu. Ďakujem veľmi pekne.
p. Klimeková, hlavná kontrolórka MČ: Z ostatnej kontroly je záznam. Čiže už
neboli zistené nedostatky.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, hlási sa ešte niekto ďalší v rámci
rozpravy? Ak nie, uzatváram rozpravu, prosím návrhovú komisiu.
p. Badlíková: Môžem? Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Košice - Západ berie na vedomie Správu miestnej kontrolórky Mestskej časti Košice - Západ
o výsledkoch kontrol za obdobie od II. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice - Západ, predloženú v súlade s § 18f ods. 1 písm. d) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
p. Jakubov, starosta MČ : Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Konštatujem za 10 poslancov, proti 1 proti 0, zdržal sa 1. Uznesenie bolo
schválené.
Bod 5.1: Informácia o úprave č. 1 Programového rozpočtu Mestskej časti Košice
– Západ na rok 2015
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu, bodu číslo 5 - 5.1:
Informácia o úprave číslo 1 Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ na rok
2015. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, tento materiál je na rokovaní
predložený v súvislosti s uznesením číslo 15 - 17/02 z roku 2015, ktorým Miestne
zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ žiada od starostu pri nevyhnutnom presune
finančných prostriedkov informovať o tom miestne zastupiteľstvo na najbližšom rokovaní. Z
komisií sa materiálom zaoberala Komisia finančná 23. apríla tohto roku, ktorá vo svojom
uznesení odporúča predložený materiál Informácia o úprave číslo 1 Programového rozpočtu
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Západ prerokovať a zobrať na vedomie. V rámci tohto materiálu došlo k niekoľkým úpravám.
Gro úprav, ktoré sú v rozpočte, vychádzajú z presunu alebo z preneseného výkonu štátnej
správy na našu mestskú časť. To znamená z úpravy objemu finančných prostriedkov, ktoré
boli poskytnuté Mestskej časti Košice - Západ, jediná úprava, ktorá vyplýva z vnútorných
potrieb úradu je vytvorenie finančného objemu pre vyplatenie odstupného v súlade s
kolektívnou zmluvou, ktorú máme podpísanú pre odchádzajúceho zamestnanca pána
Krajňáka. Prosím, otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu.
Prosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.
p. Bojčík: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ
berie na vedomie Informáciu o vykonanej úprave číslo 1 Programového rozpočtu Mestskej
časti Košice - Západ starostom Mestskej časti Košice - Západ zo dňa 23. marca 2015.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie: Konštatujem za bolo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 0. Uznesenie bolo
jednomyseľne schválené.
Bod 5.2: Správa o stave vymáhania pohľadávok Mestskej časti Košice - Západ k
31.12.2014
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu, bod číslo 5.2: Správa o stave
vymáhania pohľadávok Mestskej časti Košice - Západ k 31. decembru 2014. Miestna rada na
svojom zasadnutí 14. apríla 2015 materiál zobrala na vedomie a odporučila ho miestnemu
zastupiteľstvu prerokovať. Z komisii sa materiálom zaoberali Komisia finančná, ktorá vo
svojom uznesení odporúča materiál prerokovať a zobrať na vedomie a Komisia kultúry
mládeže a športu, ktorá vo svojom uznesení berie na vedomie materiál a odporúča ho
prerokovať a schváliť. Prosím o uvedenie materiálu prednostku miestneho úradu.
p. Horváthová, prednostka MÚ: Správa o vymáhaní nedaňových pohľadávok a
daňových nedoplatkov. Celková výška dlžnej sumy k 1.1.2014 bola 54 951,35 €. Správa
hovorí o tom, ako vlastne tieto daňové nedoplatky, ako bolo pracované s daňovými
nedoplatkami počas roku 2014, pričom k 31.12.2014 bola výška dlžnej sumy 39 611,50 €. Z
toho boli vymožené pohľadávky v roku 2014 a na základe toho, že v strede roku 2014
Najvyšší kontrolný úrad vykonal kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami a
nakladania s majetkom Mestskej časti Košice - Západ a práve sa zaoberal aj stavom
vymáhania pohľadávok. Jedným z odporúčaní NKÚ bola požiadavka na vysporiadanie
prekludovaných a dočasne nevymožiteľných pohľadávok. Tie boli odpísané v roku 2014 vo
výške 272 pohľadávok. Ďalšie, čiže v tomto období nám ostáva koncom roku, teda začiatkom
roku 2015, 39.611,50 €, čo je 156 kusov pohľadávok, ktoré boli na vymáhanie postúpené
právnemu oddeleniu. Sú to daňové nedoplatky a nedaňové nedoplatky. Asi všetko.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pani prednostka. Nech sa páči, otváram
rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu, prosím návrhovú
komisiu o návrh na uznesenie.
p. Bojčík: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ
na základe § 14 ods. 3 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady číslo 401/1990 zbierky o
meste Košice v znení neskorších predpisov, berie na vedomie Správu o stave vymáhania
pohľadávok Mestskej časti Košice - Západ k 31. decembru 2014.
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p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, prosím hlasujte.
Hlasovanie: Konštatujem, za bolo 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0. Uznesenie bolo
jednomyseľne schválené.
Bod 5.3: Žiadosti o poskytnutie dotácií podľa Všeobecne záväzného nariadenia
Mestskej časti Košice – Západ o poskytovaní dotácií
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bod pod číslom 5.3: Žiadosti o
poskytnutie dotácií podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Západ o
poskytovaní dotácií. Miestna rada na svojom 14, na svojom zasadnutí 14. apríla 2015 tento
materiál zobrala na vedomie a odporučila ho miestnemu zastupiteľstvu prerokovať. Z komisii
sa materiálom zaoberali Komisia finančná, ktorá na svojom rokovaní 23. apríla zobrala na
vedomie predložený materiál. Prosím o uvedenie alebo o úvodné slovo pani prednostku úradu.
p. Horváthová, prednostka MÚ MČ: Rozpočtový zostatok na všetkých položkách
programového rozpočtu je k 16.4.2015 v rámci dotácii 15.650 €, nám došlo k 16.4.15 žiadostí,
ale je 20. a 22. prišli ešte ďalšie 2 žiadosti. Preto tých žiadosti, ako vidíte novú doplnenú
tabuľku je 17. Tabuľka obsahuje účel referencie za posledné 2 roky pri jednotlivých
žiadateľoch požadovanú sumu a samozrejmé zaraďovali sme to do aktivít do položiek, teda
podľa toho, podľa účelu dotácie, čo obsahuje obsahujú rôzne teda položky rozpočtu a
samozrejme na tých položkách máte jednotlivé finančné prostriedky, ktoré sú na to určené.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pani prednostka. Vzhľadom na to, že pán
zástupca, pán poslanec Sitkár bol účastný všetkých rokovaní o prerozdeľovaní dotácií. Prosím
ho ešte aby sa ujal slova.
p. Sitkár: Ďakujem pekne. Dobrý deň všetkým prítomným. Takže ja by som dal,
predložil by som poslanecký návrh. Po rokovaní s väčšinou z vás, budem čítať subjekt a sumu,
takže: Rodinné centrum Stonožka - 100 €, Spolok Dychový orchester mladých - 500 €, OZ
Detská železnica Košice - 500 €, Verejná knižnica Jána Boccatia Košice - 500 €, Rodičovské
združenie pri MŠ Ipeľská - 300 €, Rodičovské združenie pri MŠ Kežmarská 46 - 300 €,
Rodičovské združenie MŠ Muškátová 7 - 300 €, Rodičovské združenie pri MŠ Hronská 300 €, Základná škola Trebišovská 10 - 300 €, Základná škola Považská - 300 €, ŠŠK Union
Press Košice - 300 €, Zápasnícky klub Košice 1904 - 550 €, ABBY s.r.o., Haviarska 4, Košice
- 300 €, Slovenský zväz zdravotne postihnutých - 300 €.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni
poslanci, otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nikto sa nehlási, môžem uzatvoriť rozpravu?
Ak sa nikto neprihlásil, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.
p. Budišová: Takže návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice
- Západ v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Západ o
poskytovaní dotácií Mestskou časťou Košice - Západ, schvaľuje poskytnutie dotácie za rok
2015 podľa predloženého návrhu, na účely podľa predložených žiadostí a žiada starostu
upraviť rozpočet Mestskej časti Košice - Západ podľa celkovej výšky schválenej dotácie a
príslušného účelu a charakteru použitia dotácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
výdavkov. Boli vám poskytnuté dva dokumenty. Jeden zoznam žiadosti a druhý návrh na
uznesenie.
p. Jakubov, starosta MČ : Ďakujem pekne, prosím hlasujte.
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Hlasovanie: Za bolo 9 poslancov, proti 0, zdržali sa 2. Konštatujem uznesenie bolo
schválené.
Bod 5.4: Príspevok za poskytnuté služby spojené s výkonom sobášneho obradu
mimo úradne určenej doby
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod číslo 5.4: Príspevok za
poskytnuté služby spojené s výkonom sobášneho obradu mimo úradne určenej doby. Miestna
rada na svojom zasadnutí 14. apríla materiál zobrala na vedomie a odporučila ho miestnemu
zastupiteľstvu schváliť. Z komisií sa materiálom zaoberala Komisia finančná, ktorá 23. apríla
na svojom zasadnutí zobrala na vedomie predložený materiál a odporúčala miestnemu
zastupiteľstvu tento materiál prerokovať a schváliť. Mestská časť eviduje stále viac žiadosti na
výkon sobášneho obradu mimo schválených sobášnych dní a hodín. Z dôvodu návratnosti
vynaložených finančných nákladov a súčasne z dôvodu ústretovosti voči občanom našej
mestskej časti je predložený tento návrh na zvýšenie príspevku snúbencov za poskytnuté
služby v nasledovnej výške 30 € za jeden sobášny obrad v pracovných dňoch a v soboty a 60 €
za jeden sobášny obrad v dňoch pracovného pokoja. Nech sa páči, dámy a páni otváram
rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu, prosím návrhovú komisiu.
p. Badlíková: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Západ schvaľuje príspevok snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s
výkonom sobášneho obradu mimo úradnej určenej doby v nasledovnej výške: 30 € za jeden
sobášny obrad v pracovných dňoch a v soboty a 60 € za jeden sobášny obrad v dňoch
pracovného pokoja.
p. Jakubov, starosta MČ : Ďakujem pekne, prosím hlasujte.
Hlasovanie: Konštatujem za bolo 11, proti 0, zdržalo sa 0. Uznesenie bolo
jednomyseľne schválené.
Bod 6.1: Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Západ o
poskytovaní dotácií Mestskou časťou Košice – Západ
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k bodu 6.1: Všeobecne záväzné nariadenie
Mestskej časti Košice - Západ o poskytovaní dotácií Mestskou časťou Košice - Západ. Návrh
všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli tak, ako to ustanovuje § 6
ods. 3 zákona č. 369 z roku 1990 Zb. o obecnom zriadení a to v dňoch 8. apríla 2015 až 21.
apríla 2015. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začala plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej
mohli fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia. V zákonom
stanovenej lehote neboli podané pripomienky. Dňa 14. apríla na rokovaní miestnej rady
predniesla miestna kontrolórka svoje odporúčania k návrhu VZN a dňa 16. apríla ich
predložila písomne. V procese konečnej finalizácie návrhu všeobecne záväzného nariadenia,
po zapracovaní pripomienok, došlo v čl. 5 bod 4 k logickej chybe, kde bol namiesto 4.
štvrťroku 2015 omylom uvedený 3. štvrťrok 2015. Túto opravu ste dostali, panie poslankyne a
páni poslanci, na stôl. Pôvodný text v žiadosti o poskytnutie dotácie s požadovanou sumou
vyššou ako 200 € a s termínom realizácie aktivít v 3. štvrťroku 2015, musí žiadateľ predložiť
najneskôr do 30.7.2015. Nový text je "žiadosti o poskytnutie dotácie s požadovanou sumou
vyššou ako 200 € a s termínom realizácie aktivít v 4. štvrťroku 2015 musí žiadateľ predložiť
najneskôr do 30.7.2015". Čiže celá chyba bola nie 3. ale 4. štvrťrok. Miestna rada návrh VZN
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o poskytovaní dotácií Mestskou časťou Košice - Západ zobrala na vedomie a odporučila ho
miestnemu zastupiteľstvu schváliť. Z komisií sa materiálom zaoberali Komisia finančná, ktorá
na svojom rokovaní 23. apríla zobrala na vedomie predložený materiál a odporučila ho
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Komisia legislatívno-právna a sociálna, ktorá
na svojom zasadnutí 16. apríla pripomienky miestnej kontrolórky prednesené na komisii
prerokovala a hlasovala o nich jednotlivo. Výsledky sú uvedené v zápisnici. Táto komisia
zobrala na vedomie návrh VZN o poskytovaní dotácií a odporučila miestnemu zastupiteľstvu
Mestskej časti Košice - Západ návrh VZN o poskytovaní dotácií Mestskou časťou Košice Západ po zapracovaní odporúčaní schváliť. Ďalej Komisia kultúry, mládeže a športu, ktorá na
svojom zasadnutí 20. apríla zobrala na vedomie materiály z druhého zasadnutia a odporučila
ich prerokovať a schváliť. Ďalej Komisia výstavby životného prostredia verejného poriadku a
komunálneho rozvoja, ktorá na svojom zasadnutí 22. apríla prerokovala Všeobecné záväzné
nariadenie Mestskej časti Košice - Západ o poskytovaní dotácií Mestskou časťou Košice Západ a odporučila ho prerokovať a schváliť zastupiteľstvom. Nech sa páči pán doktor
Oravec, ak môžem poprosiť, uveďte materiál.
p. Oravec, MÚ MČ: Dobrý deň. Vzhľadom na to, že v tom čase už platné VZN má
už 5 doplnkov a stalo sa neprehľadným, bolo potrebné urobiť zmeny a preto sme pripravili
nové znenie, kde sme urobili viacero zásadných zmien. Jednak sme spresnili žiadosti o
dotáciu, stanovili sme nové termíny na predkladanie žiadostí, zaviedli sme formulár žiadostí,
tak isto sme zaviedli povinnosť predkladať všetky doklady už priamo ku žiadosti, nie
postupne, až po schválení. Ďalej sme zrušili retroaktivitu poskytovaní žiadostí, tzn. že už
dotácie sa poskytujú nie spätne, ale len akcie, ktoré budú sa konať v budúcnosti. Rovnako sme
zaviedli termín vyúčtovania dotácií nie do konca roka, ale do 60 dní po skončení aktivity. Čo
sa týka, vzhľadom na to, že máme skúsenosti s dotáciami na predzáhradky a sú tam niektoré
problémy pri operatíve, navrhli sme proste, aby sa tieto žiadosti mohli, akože schvaľovať
starostom opakovane, pretože stalo sa nám už, že už za jednotlivé bytové domy sme dostávali
viacero žiadostí od toho istého subjektu. A súčasne platné VZN by toto neumožňovalo a bolo
potrebné čakať na schválenie miestnym zastupiteľstvom. Preto sme navrhli oprávnenie pre
pána starostu, aby tieto dotácie mohol schváliť opakovane. Rovnako sme navrhli zvýšiť sumu
dotácie schvaľované pánom starostom na sumu 200 €. To sú asi základné zmeny, ktoré tam
dali.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, dámy a páni,
otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech páči, pán poslanec Varga, pripraví sa pán poslanec
Kočiš.
p. Varga: Vážený pán starosta, vážené poslankyne, páni poslanci, ďakujem za slovo.
Chcel by som len doplniť informáciu z rokovania Legislatívno-právnej a sociálnej komisie.
Trošku by som konkretizoval tie jednotlivé pripomienky, ktorými sme sa zaoberali. Takže ako
prvú pripomienkou sme sa zaoberali pripomienkou k čl. 3 ods. 8, kde sme navrhli a schválili
uznesením komisie, aby sa text zmenil tak, že na schválenie budú predložené, iba žiadosti
ktoré nemajú nedostatky zistené predbežnou finančnou kontrolou. Ďalej sme sa zaoberali
pripomienkou k čl. 3 ods. 11, kde pani kontrolórka navrhovala, aby sa text doplnil takýmto
znením, "ak žiadateľ v ostatných dvoch rokoch pri použití a vyúčtovaní dotácie z rozpočtu
Mestskej časti Košice - Západ porušil finančnú disciplínu, dotácia sa mu neposkytne". Tu by
som sa na chvíľu zastavil. V kontrolnej správe pani kontrolórka upozornila, že bol tu jeden
subjekt, ktorý vlastne porušil svoju povinnosť, aj naše VZN-ko. V tomto prípade došlo síce
k náprave, ale v iných prípadoch v minulosti tak nebolo. A myslím si, že táto pripomienka je
namieste, a bolo by správne, nakoniec, väčšinový názor aj taký bol na komisii, len nakoniec
11

hlasovaní sa poslanci väčšiny zdržali, aby sme uvažovali o takejto prísnejšej úprave. Isto, je
správne, aby aj verejnosť, právom to od nás očakáva, že subjekty, ktoré v minulosti nedodržali
pravidlá, dotáciu nedostali. Hovorím, žiaľ, táto pripomienka nebola schválená, ale považujem
za potrebné na to upozorniť. Tým pádom nie je ani zapracovaná v predloženom návrhu úprav.
Potom ešte sme odporučili schváliť aj doplnenie v znení "za zistené porušenia finančnej
disciplíny pri použití a vyúčtovaní dotácií budú uplatnené sankcie podľa zákona Národnej
rady číslo 523/2004 Zb. zákonov o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zmene doplnení
niektorých zákonov“. To som si tiež nevšimol, že by bolo zapracované, i keď táto
pripomienka je viac menej technického charakteru, ona len odkazuje na zákon, aby sme
duplicitne neriešili niečo, čo aj tak vyplýva zo zákona. Čiže to nepovažujem za niečo kritické.
S potešením konštatujem, že to ďalšie odporúčanie, ktoré bolo len vo všeobecnej rovine, aby
sme požadovali, aby v zmluve o poskytnutí dotácií bola zapracovaná aj zmluvná pokuta za
oneskorené predloženie dokumentov, tak tento návrh sa v navrhovanom, navrhovaných
zmenách objavil, čiže čiastočne sa naše pripomienky schválili, v nepodstatnej časti – nie. A
verím, že v budúcnosti, ešte sa vrátime k tej myšlienke sprísniť to VZN-ko ohľadom tej
podmienky, aby žiadatelia, ktorí v minulosti porušili svoje povinnosti nemohli dotáciu dostať.
Ale keď už mám slovo, ešte by som rád poukázal na jednu vec. V podstate v tej, v našom
VZN-ku sa podrobnejšie neupravuje postup, akým spôsobom sa máme - tuná si to musím
nalistovať - ohľadom zohľadnenia (sekundu, teraz som sa v tom stratil), nebudem to citovať,
poviem to tak, všeobecne. Pred tým, ako zastupiteľstvo dostane na stôl, tak, ako napr. dneska
sme hlasovali o poskytovaní dotácií, mne chýba jedna vec. Bol by som rád, keby v budúcnosti
sme boli informovaní o tom príslušným referátom, alebo zodpovedným pracovníkom, aby nás
informoval o tom, že prebehla kontrola týchto žiadostí, bolo zistené, že všetky žiadosti boli,
teda sú, v súlade s našim VZN-kom a prípadne, možno aj stručne, o tom účele. Lebo, ako, nič
v zlom, ale ako napr. ja teraz neviem, ja preto som sa aj zdržal, v tom materiály nie je to
podrobne uvedené. Ak sa niekto domáha verejných peňazí, myslím, že je správne, aby sme
vedeli trošku viac o tej dotácií. A z procedurálneho hľadiska, nechcel som to už v tom bode
otvárať, to hlasovanie, myslím si že tiež nebolo celkom v poriadku, v tom zmysle, že dostali
sme písomne materiál, v tom sú uvedené nejaké čísla, sú tam všetky tie žiadosti, a po pravde si
myslím, že asi sme mali hlasovať o každom jednotlivo. A keď sa zmenili tie, tak ako, je to
taká zvyklosť z minulosti, že sa poslanecké kluby dohodnú o nejakých výškach, tak asi aj ten
nový materiál mal byť predložený písomne. Takže zvážiť do budúcna ten procedurálny
postup. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. S faktickou pani poslankyňa
Adamčíková, po nej pán poslanec Sitkár.
p. Adamčíková: Ďakujem pekne. Pán kolega, rozmýšľala som, či sa ozvem. Nedalo
mi to. Odmietam, aby si tu prezentoval, na zastupiteľstve, priebeh Legislatívno-právnej
komisie. Pani kontrolórka v tej časti, o ktorej sme hovorili, aké sú podmienky na poskytnutie
dotácie, sa neopierala o zákon, ale o svoj vlastný názor. Pre mňa jej názor je irelevantný v
tejto veci. Čiže ja, ako poslanec, sa rozhodnem komu tú dotáciu dám alebo nedám. Odmietam
ja takéto niečo. Rozoberali sme to na Legislatívno-právnej komisii. Myslím si, že je zbytočné
tu ďalej o tom hovoriť. Ďalšia vec na záver, čo si hovoril o dohodnutých sumách alebo
nedohodnutých, alebo o obsahu, kto akú dotáciu žiadal. Mám informáciu, že si bol pozvaný na
stretnutie, kde sa tieto veci rozoberali. Odmietol si prísť. Takže sám si sa pripravil o túto
možnosť.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, pán poslanec Sitkár.
p. Sitkár: Ďakujem. Tak ako hovorila pani poslankyňa Adamčíková, prešli sme si
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tieto dotácie, prešli sme to s pánom Kolarčíkom. Boli overené vlastne všetky, či spĺňajú, či sú
v súlade. Bolo potvrdené od pána Kolarčíka, že áno, spĺňajú všetky požiadavky na to, aby
dotácia bola nejak schválená. Čo sa týka návrhu, bol to môj poslanecký návrh. Pán poslanec
Varga vie veľmi dobre, že mohol ste dať svoj, že chcete jednotlivo, mohli sme jednotlivo. Ja
som nevidel v tom problém. Keby ste mi to bol povedal pred bodom, nemám problém zaradiť
aj jednotlivo. Tieto dodacie sme si prešli s väčšinou, nebol ste vy, nebola pani Zemková, nebol
pán Liba. S ostatnými sme to všetkými prešli. Myslím si, že došlo k nejakej zhode, preto som
to predkladal ako návrh naraz. Ak budete chcieť, nabudúce budeme dávať jednotlivo, s tým
problém nemám. Čo sa týka toho, že máme subjekt, ktorý vlastne znova je - myslím si, že ten
subjekt nedlhuje našej mestskej časti, peniaze vrátil, jednoducho si uvedomili chybu v
zúčtovaní a s tou podmienkou, tak ako pani Adamčíková povedala, pani poslankyňa
Adamčíková povedala, nesúhlasili sme na legislatívnej preto, že trestáme potom tie deti.
Netrestáme toho, kto to zúčtoval, netrestáme ich rodičov pri rodičovskom združení alebo
prezidenta klubu, ale trestáme tie deti. Lebo tie deti idú na tú súťaž, tie deti potrebujú skrinku,
tie deti potrebujú záchodovú misu, tú misu, alebo čokoľvek. To nie je kvôli jednej osobe.
Toľko k tomu dvojročnému zákazu. Pokiaľ by bol, pokiaľ by ten subjekt nám dlhoval, verte
mi, ani jeden cent odo mňa by nedostali. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Kočiš, po
ňom pán poslanec Varga.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja keď dobre chápem, lebo budeme hlasovať a bol by
som rád, keby som vedel, za čo budem hlasovať. Ten bod 11 je návrh Legislatívno-právnej
komisie, alebo ako sa dostal ten bod 11 do tohto programu, sa pýtam? Potom by sa opýtal máme tú jeden papier. Kto ho predložil? Kto je pod tým podpísaný? Aký to má súvis? Na
stole sme mali - ospravedlňujem sa za slová, hej? Aký to má súvis s týmto bodom? By som sa
opýtal, lebo - opäť pripomínam - budem za niečo hlasovať. Ďalej k bodu číslo 11
prednesenom vo vašom texte. Absolútne nesúhlasím s tým, aby ja som sa zbavoval práva
hlasovania o poskytnutí dotácie. Upresním - ak subjekt bude jeden deň meškať s vyúčtovaním,
automaticky ho vylúčime z ďalšieho poskytnutia dotácie? Čo keď ten subjekt robí výbornú
prácu s deťmi? Vymení sa vedenie, alebo proste tie deti zostanú, vedenie sa vymení napr.
riaditeľka škôlky, ktorým sme poskytovali. Prečo chceme trestať deti? Deti za to nemôžu.
Čiže ja neodporúčam bod 11 vôbec ani zaradiť do tohto programu. Keď chceme byť
poriadkumilovní, minimálne by som zaradil tam, upozorniť, pri schvaľovaní, že má
pozdĺžnosť, aby sme boli na to upozornení., tak by som to zobral. A potom je vecou každého
poslanca, či dáme subjektu odporúčacie tlačítko ZA, alebo nedá. Potom k tomu bodu číslo
6.1.4 - Neviem, kto to vymyslel, ale spýtam sa: Príjemca dotácie je povinný propagovať
mestskú časť vhodným spôsobom, upraveným v dokumente o poskytnutí dotácie. Minimálny
rozsah propagácie je umiestnenie loga mestskej časti, ako poskytovateľa dotácie na verejne
prístupnom mieste. Prečo - sa pýtam - máme tu napr. dotáciu pre, vyberiem napr. športové
náradie a bežecká dráha v areáli MŠ? Keď to umiestnia blízko bední, je to na verejne
prístupnom miestne. Nebude to tak trošku dehonestácia nášho znaku? Čiže opäť by som
upútal pozornosť na to, že minimálne ten bod 4 rozpracovať a upresniť, v tejto podobe
neschváliť. K tomu, pán Varga, čo ste povedali, že odmietate, lebo nemáte informácie - kto
chce, informácie si zoženie. Možno aj tam je ten. A prečo to hovorím? V žiadnom prípade
nebol by som rád, keby som sa dožil toho, aby ľudia hovorili "mestská časť len špekuluje jak
nedať, ako pomôcť". Možno to súvisí aj s tým, že nemáte klub. Prečo nemáte klub? Prečo
vôbec sa nesnažíte založiť klub? Ja tomu nerozumiem. Tu nechcete pracovať, v tomto
miestnom zastupiteľstve? Neposnažíte sa trošku porozmýšľať nad svojim politickým
správaním? Ďakujem.
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p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, s faktickou pán poslanec Sitkár.
p. Sitkár: Ja len doplním. Pán poslanec Kočiš, subjekt, ktorý by mal pozdĺžnosť voči
mestskej časti, nemôže byť zaradený do dotácie. Hej? To je automaticky. S tým, že to bolo aj
v starom VZN-ku o dotáciách a ostáva to aj v novom. Takže tam preto som povedal, že ak by
mali pozdĺžnosť hoci len jeden cent, určite ja by som nehlasoval za dotáciu pre taký subjekt.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Varga.
p. Varga: Ďakujem pekne za slovo. Tak budem stručný, aby som viac veľmi
nezdržiaval. Takže zásadne na pripomienky, aj pani doktorky Adamčíkovej, aj pána Kočiša
týkajúce sa toho, že proste klub - neklub, nebol som na rokovaní. O dotáciách rozhoduje
zastupiteľstvo, čiže všetky otázky, ktoré súvisia s tým, patria na plénum. Tu sa o tom máme
porozprávať. Správne tuná by mali proste byť predstavené dotácie, odôvodnené dotácie a my
by sme o tom mali tuná dneska rozhodnúť, po tom ako vieme všetky podstatné fakty. To, že tu
je nejaké zvyklostné právo, že v zákulisí sa niečo vykšeftuje, dohodne. To, nehnevajte sa, nič
nemení na tom, že je to proste zákonná kompetencia zastupiteľstva, patrí to na rokovanie
zastupiteľstva a nemá to byť takto odbyté, ako sa to deje doteraz a ako sa to udialo aj dnes.
Čiže nemiešajte tu hrušky s jablkami. A to, že či je klub alebo nie je klub, nič nemení na tomto
základnom fakte, čiže toľko k tomu. A len ešte stručná naozaj pripomienka k tomu, keď si to
domyslíte, že, no ako vy chcete vlastne zistiť, či daný subjekt proste, keď niekto porušuje
povinnosť včas dať vyúčtovanie, no tak sa nám môže stať, že príklad budeme rokovať o
nejakom žiadateľovi, ktorý práve je v nejakej lehote, kedy mal dať a nedal. Porušil svoju
povinnosť včas vyúčtovať a my nevieme vlastne či dlhuje alebo nedlhuje, lebo nemáme
vyúčtovanie od neho. Takže to je preto byť prísny. A raz keď je tá povinnosť zavedená v tom
VZN-ku, že má v nejakej lehote dať vyúčtovania a doklady, tak mne sa zdá úplne správne a
jasné, že má byť z toho aj nejaká sankcia. Ten, kto to poruší túto povinnosť, by nemal v
budúcnosti, alebo aspoň kým si to nedá do poriadku, žiadať. Takže toľko k tej vecnej stránke.
Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. S faktickou pán poslanec
Sitkár, po ňom pán poslanec Rychnavský.
p. Sitkár: Ako som už raz hovoril, do požiadania ďalšej dotácie tento subjekt nemá
pozdĺžnosť voči mestskej časti. A chcem sa opýtať jednotlivých pánov a dám, s ktorými som
rokoval, či máte pocit, že sme kšeftovali s dotáciami? Lebo podľa pána Vargu asi áno.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, pán poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Ďakujem. Myslím si, že práve toto VZN-ko, alebo návrh VZN rieši
takéto problematické otázky, ako navrhol, alebo spomenul pán poslanec Varga. To znamená,
tuná upresňujem dátumy, dokedy môžu byť podané žiadosti, sú tuná dve obdobia - prvý
polrok, druhý polrok a v rámci tohto presného termínovníka je aj dátum, kedy majú
vyhodnotiť danú dotáciu. A myslím si, že tam sa to nebije. Čiže má možnosť - ak nedostal v 1.
polroku, tak opätovať túto žiadosť v 2. polroku. Myslím si, že tam by sa vyjasnili všetky tie
nedorozumenia, ktoré by mohli eventuálne vzniknúť. Ale myslím si, že tu, týmto návrhom
vlastne predchádzame niektorým takým konfliktným situáciám. A čo sa týka jednania, vlastne
hlasovania alebo rozpravy o daných návrhoch, je pravda - trošku mi chýba, no, chýba mi v
tom návrhu, alebo v tej písomnej dokumentácii, ktorú sme dostali na stole, aj možnosť trebárs
návrhu úradu ako takého, ktorý by mohol, alebo môže byť aj zo strany úradu navrhnutý
nejaký rozdiel, nejaké rozdelenie tých dotácií, návrh - a my by sme, ako poslanci, sa mohli
potom tuná porozprávať s tým, že každý poslanec by mohol doniesť tu svoj písomne
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navrhnutý nejaký spôsob rozúčtovania alebo rozdelenia. A to by, možnože, mohlo byť potom
predmetom jednania. Ale zatiaľ sme to robili asi takýmto štýlom, ako sme doteraz
prevádzkovali - mimo, zníži sa vlastne, zníži sa, by som povedal, jednak čas a vlastne ako
úradovania - hej, by som povedal - všelijaké písomnosti a tak. Takže asi toľko k tomu.
Ďakujem za pochopenie.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Som povinný sa prihlásiť, nakoľko nás tu delegovali
občania a pozerajú sa na nás, dúfam. Odmietam slová "vykšeftovaný" a "dohodnuté" a neviem
takéto slová. Spýtam sa toho, kto to povedal, aby som zas nepropagoval, máme na kultúrne
služby dotačný program 1.600 €, je rozdelených podľa návrhu presne 1.600 €. Chcem sa
spýtať, aký tu je kšeft? Ak je taký dojem, alebo sú dokonca informácie, nie je problém dokonca ste povinný podať - oznámiť to polícii. Konajte tak! Ja neviem o žiadnom kšeftovaní.
A hovorím to preto, lebo dával som si veľký pozor, celý čas, čo som tu poslanec, aby som
niekoho neobvinil len preto, lebo ja si myslím. Vy na základe toho, že si myslíte, tvrdíte takéto
veci. Ste právnik. To môžete len tak hovoriť čo si myslíte, ak nemáte to podložené? Pozor,
pozor. Je to verejný záznam. Takže pozor na to. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, pani poslankyňa Adamčíková.
p. Adamčíková: Ďakujem za slovo. Ja sa ospravedlňujem, chcela som sa prihlásiť ako
len s faktickou a stlačila som zlé tlačidlo. Pán kolega, nedalo mi, aby som na to, čo si tu
povedal, nereagovala. Po prvé: Vyprosím si, aby boli robené útoky na pracovníkov tohto
úradu, pretože až tak ďaleko môžeme ísť, keď budú tu žiadosti, ktoré nebudú skontrolované a
budú nám podsúvané žiadosti o dotácie organizácií, ktoré nebudú spĺňať podmienky a bla-blabla-bla-bla - tento úrad, pracovníci, ktorí tu pracujú, si myslím, že sú si plne vedomí za čo sú
platení a svoju prácu vykonávajú poctivo a poriadne, tak, ako treba. Môžeš sa prihlásiť.
Budeme tu robiť prestrelku. Preto minulé volebné obdobie, vieš pán kolega Rychnavský - je
dlhé volebné obdobia so mnou poslanec, on si pamätá, čo my sme tu zažívali pri nešťastných
dotáciách, ako sme boli schopní tri hodiny diskutovať o dotáciách, aby sme konečne došli k
nejakému záveru. Minulé volebné obdobie boli 4 poslanecké kluby. Prijali sme úzus, že
dopredu, že všetky 4 poslanecké kluby prostredníctvom svojich zástupcov sa stretli a sa
dohodlo. Každý v svojom poslaneckom klube o čo má záujem, na základe prijatých dotácií a
koľko peňazí, koľko peňazí vieme rozdeliť a takýmto spôsobom potom sa to predkladalo na
zastupiteľstve. A keď si pamätáš, nebol žiaden problém. Urobili sme to aj teraz, aj keď sme
väčšinový jeden poslanecký klub, chceme vám vyjsť každému jednému v ústrety. Pozývame
vás na stretnutie. No keď ty neprídeš. A potom takýmto spôsobom to zhodíš zo stola, je to
neseriózne. Po prvé. Po druhé: Prečo si toto nepovedal priamo, keď sme schvaľovali dotácie?
Prečo o tom rozprávaš pri schvaľovaní VZN? Ako to vtedy bolo treba povedať, že "vážení,
veď tu sú nejaké žiadosti, ja neviem - materská škôlka Muškátová 7, je to evanjelická škôlka,
prečo jej dávame 300 ečka"? Napr. Samozrejme! Pretože si myslíme, že tým deťom treba
pomôcť, keď vieme pomôcť. Áno. Čo prišli žiadosti, všetky sme sa snažili urobiť tak, aby to
bolo dobré. A vtedy si to mal povedať! A nie teraz pri VZN-ku o konkrétnej veci, ktorá je
pasé, lebo bola odhlasovaná budeš teraz rozprávať. Takže, poprosím ťa, trošku iným
spôsobom.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, pani poslankyňa Budišová.
p. Budišová: Ja by som poprosila, aby sme sa vrátili k materiálu na rokovanie, teda k
tej, zmene alebo k tomu všeobecnému nariadeniu, aby sme vecne ku tomu pristúpili, lebo sa tu
vznášajú emócie k bodu predchádzajúcemu. A poprosím, ale aj napriek tomu, aj ja sa ku tomu
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vrátim. Bolo tu povedané, že kto urobil chyby v rámci dotácie a vyúčtovania, tak by nemal
dostať ďalšiu dotáciu. To ste povedali pán kolega a na druhej strane ste povedali, že je to
výhradné právo tohto zastupiteľstva o tom rozhodovať. Preto by bolo vhodné, aby sa zvážila
aj miera toho zavinenia. Jeden deň neskôr vyúčtovanie, zabudli, alebo bolo hrubé porušenie
také, ktoré sa nedá nevšimnúť, alebo nedá sa akceptovať a nechať to na zastupiteľstvo, či
rozhodne alebo nerozhodne. Aj vzhľadom na to, že takéto porušenia, alebo takýto nedostatok
predchádzajúca dotácia mala alebo nemala. Len toľko. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, pán poslanec Liba.
p. Liba: Ďakujem. Dobrý, dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, vlastne, tiež by som sa
vrátil k tej predchádzajúcej, k predchádzajúcemu bodu. Vlastne ja som nebol ako nezávislý
poslanec pozvaný k tomuto procesu, že či, ako by som mohol aj ja do toho v budúcnosti
zasiahnuť? Pretože som čakal, že tu sa to bude robiť a to už tie sumy boli prerozdeľované.
Ďakujem. Nevedel som, že to je už predtým sa to robilo. Som čakal, že teraz to budeme robiť.
p. Jakubov, starosta MČ: Poprosím dámy a páni, ukľudnime sa. Rečník má slovo a
slovo udeľujem ja. Buďme kultúrni, poprosím! Nech sa páči.
p. Liba: Ďakujem. Iba toto, že by som vedel do budúcnosti, že keď sa to bude riešiť.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, pán poslanec Baník.
p. Baník: Ďakujem za slovo. Kolegovia, nechcem zdržiavať, len máme tu právnikov padol návrh, aby nedostali dotáciu tí, ktorí majú nejakú podlžnosť, alebo ktorí niečo nesplnia.
Ja čítam tento návrh a je tu jasne napísané, že mestská časť poskytne dotáciu žiadateľovi,
pokiaľ nie je v likvidácii, atď. nie je dlžníkom voči mestskej časti a mestu Košice a nie je voči
žiadateľovi vedené priestupkové konanie alebo konanie o uložení pokuty zo strany mestskej
časti. Priestupkové konanie, predpokladám je priestupok a priestupok je porušenie VZN. Tak
isto - čiže ak nemám pravdu, ma poučte, tak isto nám prislúcha to právo schvaľovať dotácie a
pracovníci úradu majú moju plnú dôveru, že do zoznamu žiadateľov, alebo žiadosti
predkladané zastupiteľstvu sa nikdy nedostane žiadosť, kde by dlžník, kde by bol žiadateľ
porušil podmienky VZN pri žiadosti. Čiže takáto žiadosť sa ani nedostane k nám na stôl a
takýto žiadateľ, ktorý urobil priestupok tak isto nebude mať dotáciu. Čiže ja nevidím žiaden
problém v predloženom návrhu. Tak ma poučte.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. S faktickou pán poslanec Bojčík, po ňom pán
poslanec Sitkár.
p. Bojčík: Len krátko škoda, že odišiel pán poslanec Kočiš, chcel by som sa ohradiť
voči jeho slovám - lebo neviem - prečo nasilu.
p. Jakubov, starosta MČ: Pán poslanec, pán poslanec, ja ťa nechám dohovoriť, ale s
faktickou sa vystupuje na predrečníka. Čiže vystupuješ na pána poslanca Baníka. Tak neviem,
či ho chceš ešte zotrieť?
p. Bojčík: Nie, pardon.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Pán poslanec Sitkár.
p. Sitkár: Ďakujem. Keďže všetko toto sme už prebrali na komisii, na miestnej rade,
momentálne dávam procedurálny návrh na ukončenie rozpravy. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Je tu procedurálny návrh na ukončenie rozpravy.
To znamená, že všetci, ktorí sú prihlásení majú právo vystúpiť a týmto bude rozprava
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ukončená. Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 9, proti 0, zdržal sa 1. Konštatujem, procedurálny návrh bol
schválený. Poprosím ďalšieho vystupujúceho, pán poslanec Varga.
p. Varga: Dobre, takže evidentne je to citlivá záležitosť podľa množstva reakcií z
vašej strany. Ten kšeft, ktorý, toto slovo, ktoré sa vám nepáči, je práve v tom, čo ste sami
priznali, že dotácie sa rozdeľujú podľa dohody, toho kto má o čo záujem, má deklarovať ten
záujem a dohodneme sa, že teraz my výjdeme tebe v ústrety a potom, tak nejak spravodlivo,
každý nech si povie, a to je tá chyba. V minulosti, v minulosti bol tu návrh, na dotačné
schémy, kde by boli jasné transparentné kritériá, ktoré sa majú vyhodnocovať. V tomto návrhu
to tak tiež nie je. Ja viem, že to je zložité, ale ani len ambícia tu nie je niečo také pripraviť.
Dotácie sa nemajú rozdeľovať podľa toho, že kto o čo má záujem, ale majú byť jasné kritériá.
No keby som sa vás, pán Kočiš, opýtal, že podľa čoho ste sa rozhodli, že práve tomu alebo
onomu žiadateľovi presne toľko a inému nie, no určite by ste mi to nevedeli povedať, lebo
veľmi dobre viem, ako vznikajú tie dohody. Čiže, čiže poprosím, trošku s takým väčším
rešpektom hľadať to rácio za tým, čo hovorím. A menej, menej to brať osobne. Si stojím za
tým! Je to politický kšeft.
p. Jakubov, starosta MČ: Páni, páni poslanci, prosím dodržiavajme etiku rokovania.
p. Varga: Správne a presné pomenovanie toho, čo sa deje pri schvaľovaní dotácie,
lebo keby to bolo na základe objektívnych kritérií, tak sa povie: "dávame tej a tej škôlke, lebo
podľa nejakých kritérií, ktoré sú stanovené, tak a tak sme vyhodnotili váhu toho kritéria, je
tam toľko detí, neviem, nedostali v minulosti, alebo majú také a také staré tie zariadenia",
skrátka objektívne kritériá. Ja teraz neviem aké sú to. Je úloha úradu predložiť pravidlá, ale
skrátka tváriť sa, že to nie je zákulisná dohoda, tak mi príde, akože, nehnevajte sa, od vás
úplne, proste pokrytecké.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, pán poslanec Bojčík.
p. Bojčík: Nedá mi zareagovať na to, čo tu doteraz padlo. A musím sa ohradiť voči
slovám Stana Kočiša, kolegu, že prečo nemáme klub. Neviem, na základe čoho má nasilu
vzniknúť druhý poslanecký klub. Ja si myslím, že čas a doba lepšie ukáže, či bude alebo nie.
A teraz to riešiť my máme a vy nie. Tak len toľko.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Odzneli všetky vystúpenia. Na záver by
som chcel poprosiť zamestnanca úradu pána Kolarčíka a chcel by som sa opýtať, či všetky
dotácie, ktoré boli predložené, spĺňajú v súčasnosti náležitosti tak, aby mohli byť riadne
schválené? Aj keď sa to netýka tohto bodu, a chcem sa ešte opýtať, či máme v limite, v
časovom limite, ktorý sme požadovali, dotácie, ktoré neboli zaradené do dnešného rokovania,
do predchádzajúceho bodu, stručne prosím.
p. Kolarčík, MÚ MČ: Vážený pán starosta, vážené zastupiteľstvo, samozrejme
všetky dotácie, žiadosti o dotácie, ktoré boli predložené do miestneho zastupiteľstva boli
preverené a tohoto roku zvlášť prísnejšie. Mám tu záznamy o administratívnej kontrole
kontrolovanej osoby, každej jednej osoby. Čiže mám tu kompletné spisy a všetko bolo
dôkladne skontrolované. Do dnešného dňa nedošla ďalšia žiadosť, ktorá by nebola zaradená
na rokovanie miestneho zastupiteľstva. Čiže všetky boli.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pán kolega. Vážené dámy a páni, mrzí ma, že pri
bode VZN sme sa vrátili k predošlému bodu, kde bol dostatočný priestor, aby sme ho
rozdiskutovali. Vznikli tu zbytočné emócie a vznikli tu zbytočné osočovania. Tak, ako
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povedal zamestnanec úradu pán Kolarčík, do rokovania boli zaradené tie žiadosti, ktoré úrad
obdržal, tie ktoré prišli v danom čase. Až je nejaká žiadosť nezaradená, ja o tom vedomosť
nemám a pán Kolarčík potvrdil, že nie je. Čiže pán kolega Varga, ak žiadosti, ktoré prišli na
úrad a boli zaradené a žiadne neboli vylúčené, neviem o akých kšeftoch sa tu chceme baviť.
Vždy bolo v minulosti zvykom, že predstavitelia poslaneckých strán alebo poslaneckých
klubov si sadli za rokovací stôl a pred zastupiteľstvom prerokovali dotácie a dohodli sa na
určitom prerozdelení. Prečo? Pretože nie je možné prísť na zastupiteľstvo s inými žiadosťami,
ktoré nemáme preverené, či spĺňajú, či spĺňajú patričné požiadavky a kritériá. Bohužiaľ, pán
poslanec Rychnavský, nie je to možné, že by sme tu došli s inými žiadosťami. Mohli by sme
dôjsť len tými žiadosťami, ktoré úrad v danom čase obdržal a spĺňajú kritériá. A tie sú všetky
tu zaradené. Čiže bavíme sa o ničom. A bohužiaľ, rozprava, komunikácia, konsenzus, to je to,
že si ľudia sadnú za rokovací stôl a komunikujú. Takže, pán poslanec Varga, odmietam aj ja
osobne takýto názor, že tu došlo k nejakému kšeftáreniu a mrzí ma, že sa znižujete na takúto
úroveň. A každý poslanec má prísť na dané zastupiteľstvo patrične pripravený. Vy ste si
vyzdvihli materiály na rokovanie, keď ja som už odchádzal zo svojej kancelárie sem, na
rokovanie. Jediný ste si ich nevyzdvihli. Áno, mate mail, ja to beriem. Je to vaša vec. Možno
ste pripravený. Ale po tom, ako ste rozobrali pripomienky pri predošlom bode, komisie
legislatívno, sociálnej, ja ich mám všetky pred sebou, aj so stanoviskami, tiež to nebolo úplne
presné. Ale nechcem sa k tomu vracať. Nerád by som bol, aby naše zastupiteľstvo dospelo k
tomu, že sa tu budete, panie poslankyne a páni poslanci, navzájom osočovať. Je nás tu pár a
mali by sme rokovať kultúrne. Ďakujem veľmi pekne. Keďže rozprava bola skončená, prosím,
aby sme pristúpili k hlasovaniu. Chcem vás upozorniť, že pre schválenie tohoto bodu v zmysle
§ 12 ods. 7 zákona 369 z roku 1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, na prijatie
všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných
poslancov. Prosím hlasujme.
p. Bojčík: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ
v súlade s § 14 odseku 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady číslo 401 z roku 1990 Zb.
o meste Košice v znení neskorších predpisov, schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenia
Mestskej časti Košice - Západ o poskytovaní dotácií Mestskou časťou Košice - Západ.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne pán poslanec. Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 10, proti 0, zdržal sa 1.
p. Jakubov, starosta MČ: Poprosím, aby pri vyrozumení jednotlivých subjektov,
ktoré dostanú dotácie, sme k tomu priložili aj výsledok hlasovania k týmto dotáciám.
Hlasovanie je verejné, takže je verejne dostupné, aby jednotlivé subjekty vedeli, kto sa
rozhodol dotácie prideliť alebo nie. Ďakujem.
Bod 6.2: Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice Západ
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu bod číslo 6.2: Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice - Západ. Poprosím pani
Oravcová o uvedenie materiálu.
p. Oravcová, MÚ MČ: Vážené dámy, vážený páni, dovoľte mi, aby som svoje
úvodné slovo odkázala na dôvodovú správu. V dôvodovej správe, ktorá je priložená v
materiáli je, sú stručne uvedené dôvody, prečo predkladáme návrh zásad o hospodárení a
nakladaní s majetkom mestskej časti. Na dôvodovú správu sa odvolávam aj z toho dôvodu, že
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bola som prítomná na zasadnutí komisií, takže mám za to, že materiál je prerokovaný,
poslanci sú oboznámení s našimi dôvodmi prečo to predkladáme, a na jednotlivých komisiách
som aj na všetky otázky odpovedala. V prípade, ak sú ďalšie otázky zo strany poslaneckého
zboru, som pripravená odpovedať na ne opäť.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, miestna rada na
svojom zasadnutí 14. apríla materiál zobrala na vedomie a odporučila ho miestnemu
zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Komisie miestneho zastupiteľstva - Komisia finančná
dňa 23. apríla tento materiál zobrala na vedomie a odporúča ho prerokovať a schváliť
miestnemu zastupiteľstvu. Komisia legislatívno-právna a sociálna dňa 16. apríla zobrala na
vedomie Zásady hospodárenia nakladania s majetkom a odporúča miestnemu zastupiteľstvu
tento materiál prerokovať a schváliť v predloženom znení. Komisia kultúry mládeže a športu
20. apríla zobrala na vedomie tento materiál a odporúča ho prerokovať a schváliť. Komisia
výstavby životného prostredia, verejného poriadku a komunálneho rozvoja na svojom
zasadnutí 22. apríla prerokovala tento materiál a odporúča ho prerokovať a schváliť. Nech sa
páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a
poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia.
p. Badlíková: Uznesenie: V súlade s § 9 a 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení zmien a doplnkov Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ schvaľuje
predložený materiál Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice Západ.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za bolo 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, materiál bol
jednomyseľne schválený.
Bod 6.3: Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice –
Západ
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu, bod číslo 6.3: Rokovací
poriadok miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ. Miestna rada na svojom 14tom zasadnutí, pardon na svojom zasadnutí 14. apríla tento materiál zobrala na vedomie a
odporúčala ho miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť v predloženom znení. Komisie,
ktoré sa zaoberali týmto materiálom: Legislatívno-právna a sociálna dňa 16. apríla zobrala na
vedomie tento materiál a odporúča ho prerokovať a schváliť na zastupiteľstve, Komisia
kultúry, mládeže a športu dňa 20. apríla zobrala materiál na vedomie a odporúča ho
prerokovať a schváliť, Komisia výstavby, životného prostredia verejného poriadku a
komunálneho rozvoja dňa 22. apríla prerokovala tento bod a odporúča materiál na
zastupiteľstve prerokovať a schváliť. Prosím o uvedenie materiálu, pán zástupca starostu.
p. Sitkár: Takže, v podstate ten materiál uvádzam druhýkrát. Na legislatívno-právnej
sme tam urobili ešte nejaké kozmetické úpravy. Myslím si, že sme si to prešli aj vo všetkých
komisiách. Neviem, či je treba k tomu niečo dodať. Sú tam zapracované nejaké legislatívne
zmeny atď. Takže nebudem sa opakovať. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, otváram rozpravu k tomuto materiálu.
Nech sa páči, pán poslanec Bojčík.
p. Bojčík: Ďakujem za slovo. Ja by som mal jednu malú kozmetickú úpravu. Paragraf
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§ 6: Návrh programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva, bod 3 a tu je pozvánka s
navrhovaným programom a príslušnými materiálmi: "sa zverejňuje elektronicky na webovej
stránke mestskej časti najneskôr 7 pracovných dní", aby tam bolo doplnené slovo
"pracovných", odôvodním prečo. Aj my sme mali komisiu v pondelok, ktorá bola 8 dní pred
zasadnutím miestneho zastupiteľstva a je vždy lepšie si pozrieť dopredu materiály, jak na
poslednú chvíľu prísť a potom o tom rokovať. Čiže z toho titulu - či sa to dá doplniť? 7
pracovných dní.
p. Jakubov, starosta MČ: Chcel by som sa opýtať, či tento návrh nevychádza z
nejakého legislatívneho predpisu, tzn. zákona o obecnom zriadení a či si môžeme voľne
upraviť tento termín? To je prvá moja otázka. Druhá otázka: čo to bude znamenať
samozrejme, v príprave materiálov a v termínoch zasadnutia miestnej rady. Vieme reagovať?
Nech sa páči, pán doktor Oravec.
p. Oravec, MÚ MČ: Dobrý deň. Takže tento termín nie je daný nejakým žiadnym
zákonom. Je to iba z dôvodu prakticky, vždy sme to robili týždeň pred zastupiteľstvom. Čiže,
dá sa to upraviť - kľudne aj 7 pracovných dní. Len tým pádom sa to posunie, tá príprava musí
byť, akože, trošku skoršia, len kvôli tomu to je, nič iné.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Nech sa páči, pani poslankyňa Adamčíková.
p. Adamčíková: Ďakujem pekne pán starosta. Ja som pochopila, čo myslí pán Bojčík,
aj teraz - čo to vlastne prezentoval - má to súvis so zvolávaním a s riešením problémov na
komisiách. Tak buď nejakým spôsobom sa dohodneme, len teraz, narýchlo, do časti
zasadnutia komisie, urobiť nejaký legislatívny návrh. Je to veľmi rýchle. Lebo tam sa, ja som
si to pozrela, tam nie je nič napísané o tom, že ako skoro majú členovia komisie dostať
materiály a je to pravda. Lebo poslanci - ako poslanci - ale máme aj menovaných členov, ktorí
naozaj to dostávajú tesne pred zasadnutím komisie. A keď chceme, aby pracovali tak, ako
chceme, tak majú na to veľakrát krátky časový úsek. Takže buď nejakým takýmto spôsobom,
alebo potom prijať to, čo hovorí pán poslanec, 10 pracovných dní. Ale myslím si, že toto by až
celkom tak neriešilo ten problém doručovanie materiálov na komisie.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Mňa teraz, týmto návrhom napadlo, od pána poslanca
Bojčíka, nie som proti, samozrejme, ale by som to vylepšil, možno, ten návrh o slovíčko
"spravidla". Totižto "spravidla 10 dní", aby sme, ak sa to dá, dávali ten materiál, alebo koľko nepamätám presne to číslo 7, pardón, sa ospravedlňujem - 7 pracovných dní. Tak sa
ospravedlňujem "spravidla 7 pracovných dní", aby tam, keď by sme to schvaľovali, by sme
doplnili toto slovíčko, aby sme sa nebránili alebo nevylúčili materiál, ktorý potrebujeme
prerokovať a bude zaradený len 3 dní pred rokovaním napr.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Hlási sa ešte niekto ďalší do diskusie?
Upozorňujem, je to, je to zmena - jednak legislatívna zmena v návrhu materiálu, čiže tento
návrh by mala mať návrhová komisia ako zmenu uznesenia písomnou formou. Takže prosím
naformulujte to. A očakávam vaše návrhy. Nech sa páči, pani poslankyňa Adamčíková.
p. Adamčíková: Ďakujem pekne. Chcem dať taký návrh - pán kolega Bojčík - čo
keby sme to urobili tak, že teraz by sme schválili návrh rokovacieho poriadku tak, ako je
predložený a dáme si za úlohu - aj legislatívno-právna komisia, s príslušným útvarom
mestskej časti, pripravíme. Nevidím problém, aby sme na najbližšie zastupiteľstvo dali
pozmeňujúci návrh v časti "riešenia materiálov pre komisie", lebo tu ide o komisie. Nejde o
zastupiteľstvo, aby sme teraz narýchlo, rýchlo niečo neprijali a potom budeme z toho
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nešťastní.
p. Jakubov, starosta MČ: Ak tomu rozumiem, pani poslankyňa, čiže materiál by bol
schválený takto a potom by sme urobili nejaký interný predpis pre prípravu materiálov pre
komisie? Alebo ako to mám chápať.
p. Adamčíková: Napríklad. Alebo by sme doplnili rokovací poriadok. Neviem. Lebo
sa mi zdá, že teraz, vidíš.
p. Jakubov, starosta MČ: Odporúčam ak by to mala byť jednoduchá úprava radšej ju
upraviť teraz, pretože toto je návrh, ktorý schvaľujeme. Pretože ak dnes schválime nejaký náš
vnútorný predpis, a už od 2 týždne, už teraz vieme, že ho ideme upravovať, to je to najhoršie,
čo môžeme robiť v každom legislatívnom procese.
p. Adamčíková: Môžem, môžem, tak potom, keď môžem poprosiť, urobme si 5
minútovú prestávku, aby sme to naformulovali tak, aby to bolo dobré.
p. Jakubov, starosta MČ: Dobre, vyhlasujem päťminútovú, pardon, nemôžem, lebo
ju musíme odhlasovať. Prosím, takže padol tu návrh na 5 minútovú prestávku. Prosím
hlasujte.
Hlasovanie: Za 10, proti 1, zdržalo sa 0.
p. Jakubov, starosta MČ: Vyhlasujem 5 minútovú prestávku.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďalšia v poradí je pani poslankyňa Budišová. Nech sa
páči, pani poslankyňa.
p. Budišová: Ja som, práve je to už irelevantné, ale len som chcela navrhnúť, že by
sme teraz vyriešili tú zmenu, lebo potom by to bolo dodatkom, alebo potom by sa to rušilo.
Takže je to v tejto chvíli.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem, pani poslankyňa. S faktickou? Pán, stlač si tú
faktickú, znovu a sa ti vypne. Dobre, ďakujem. Čiže, hlási sa ešte niekto do rozpravy? Ak nie,
uzatváram rozpravu. Návrhová komisia má k dispozícii nejaký pozmeňujúci návrh? Tak
poprosím, nech sa páči.
p. Badlíková: Takže návrhová komisia prijala pozmeňujúci návrh. Prečíta pán pána
Bojčíka, nech sa páči.
p. Bojčík: Takže: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ schvaľuje podľa predloženého návrhu - zmenu § 6 ods. 3 nasledovne, takto: „Pozvánka s navrhovaným
programom s príslušnými materiálmi sa zverejňuje elektronicky na webovej stránke mestskej
časti najneskôr 10 dní pred zasadnutím miestneho zastupiteľstva, v prípade zvolania
zasadnutia miestneho zastupiteľstva podľa § 4 ods. 3 a 4, najneskôr 3 dni pred termínom
zasadnutia. V prípade, ak o to poslanec miestneho zastupiteľstva požiada, materiály sa mu
zasielajú v písomnej forme.“
p. Jakubov, starosta MČ: Chcem sa opýtať prítomných právnikov, či je v poriadku
takéto znenie uznesenia? Dobre. Tak prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo schválené.
p. Jakubov, starosta MČ: Áno, nech sa páči teda pozmeňujúci návrh. Poprosím o
pôvodné uznesenie.
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p. Budišová: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ v súlade s
paragrafom 14 ods. 3 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady 401/1990 zbierky o meste
Košice v znení neskorších predpisov, schvaľuje Rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice - Západ v predloženom znení, v rámci pozmeňujúceho schváleného
návrhu.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržalo sa 0 konštatujem uznesenie bolo jednomyseľne
schválené.
Bod 6.4: Rokovací poriadok redakčnej rady občasníka Terasa
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod 6.4: Rokovací poriadok
redakčnej rady občasníka Terasa. Miestna rada na svojom zasadnutí 14. apríla tento materiál
zobrala na vedomie, odporúčala ho miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť v
predloženom znení. Z komisii sa týmto materiálom zaoberala Komisia kultúry, mládeže a
športu na svojom zasadnutí 20. apríla, kde zobrala materiál na vedomie a odporúča ho
prerokovať a schváliť. V súčasnosti neviem o tom, že by v minulosti mestská časť disponovala
žiadnym platným vnútorným predpisom, ktorý by upravoval pôsobenie redakčnej rady. Z toho
dôvodu je predložený materiál, ktorý by mal vymedziť činnosť postavení a kompetencie
členov redakčnej rady. Poprosím pani prednostku, aby uviedla tento materiál.
p. Horváthová, prednostka MÚ MČ: Ako pán starosta už uviedol, vlastne, v
minulosti bola redakčná rada, ktorá ale nemala žiadny platný vnútorný predpis, ktorý by
upravoval pôsobenie. Z toho dôvodu sme predložili materiál, kde je jednoduchý predpis
redakčnej rady, kde sú vymedzené jednak zloženie redakčnej rady, jednak jej kompetencie a
úlohy a pôsobnosť redakčnej rady.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči,
pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ospravedlňujem sa, že sa hlásim skoro jak jeden môj
kolega z od vedľa z mesta, myslím, ale chcem sa opýtať: je tu evidenčné číslo EV 3964/10 v
2. odseku čl. 1 a tam je napísané občasník Terasa. Je pod týmto číslom zaevidovaný názov
"Terasa" alebo či je "Nová Terasa"? Lebo posledné čísla sme dostávali v predchádzajúcom
volebnom období "Nová Terasa". Len upozorňujem, že aby sme náhodou nechtiac neurobili
na začiatku hneď chybu. Ďakujem.
p. Horváthová, prednostka MÚ MČ Podľa zistenia, ktoré máme...
p. Jakubov, starosta MČ: Moment, nech sa páči pani prednostka...
p. Horváthová, prednostka MÚ MČ: Pardon, podľa zistenia, ktoré máme, my sme si
to preverili, je občasník evidovaný pod názvom Terasa.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Nech sa páči, ďalší do rozpravy. Ak sa nikto
nehlási, uzatváram rozpravu, prosím o návrh uznesenia.
p. Badlíková: - Rokovací poriadok redakčnej rady občasníka Terasa v predloženom
znení.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem, prosím hlasujte.
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Hlasovanie: Za 10, proti 0, zdržal sa 1. Konštatujem, uznesenie bolo schválené.
Bod 6.5: Schválenie členov redakčnej rady občasníka Terasa
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod číslo 6.5: Schválenie
členov redakčnej rady občasníka Terasa. Miestna rada na svojom zasadnutí 14. apríla zobrala
na vedomie tento materiál a odporučila miestnemu zastupiteľstvu zrušiť uznesenie miestneho
zastupiteľstva číslo 184-26/02 z roku 2013 a prerokovať a schváliť predložený návrh na
členov redakčnej rady. Z komisií sa materiálom zaoberali: Komisia kultúry, mládeže a športu
na svojom zasadnutí 20. apríla, kde odporúča tento materiál prerokovať a schváliť na
najbližšom zasadnutí. Prosím o uvedenie materiálu predkladateľa, pána zástupcu starostu.
p. Sitkár, zástupca starostu: Ďakujem. Predkladám poslanecký návrh na členov
redakčnej rady. Z radov poslancov za stranu Smer - SD: Andrej Sitkár, Stanislav Kočiš, za
Most-Híd: pán Jozef Bojčík, a za nezávislých kandidátov: pán Peter Liba.
p. Jakubov, starosta MČ: Ešte snáď na dovysvetlenie, prečo je potrebné zrušiť
uznesenie 184-26/02-2013. Pretože v minulosti, fakt, toto zastupiteľstvo alebo tento úrad,
alebo zastupiteľstvo, nedisponovalo žiadnym materiálom. A v podstate uznesenie, ktoré
svojho času volilo členov redakčnej rady občasníka v zložení: Margita Adamčíková, Slavomír
Baník, Štefan Korpa, Milan Béreš, Mikuláš Čečko, Zsolt Varga a Richard Dlhý, de facto
dodnes platné, tým pádom, že sme prijali tento náš vnútorný predpis, jednoznačne je tam
vyšpecifikované, kedy a ako končí členstvo v redakčnej rade. Tzn. u poslancov zánikom
mandátu, alebo vzdania sa mandátu. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, otváram rozpravu k
tomuto materiálu. Nech sa páči, pani poslankyňa Adamčíková.
p. Adamčíková: Pán starosta, kolegyne, kolegovia, ja sa ospravedlňujem, dávam
pozmeňujúci návrh na uznesenie v bode b) schvaľuje členov redakčnej rady občasníka Terasa
z radov poslancov v znení takomto: Ing. Andrej Sitkár, Ing. Stanislav Kočiš, Smer - SD,
doktor Jozef Bojčík, Most-Híd, Mgr. Peter Liba, NEKA.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Nech sa páči, ak sa nikto ďalej nehlási,
uzatváram rozpravu. Prosím o návrh uznesenia, teda o pozmeňujúci návrh. Dostala návrhová
komisia v písomnej forme tento návrh?
p. Budišová: Dostala. Takže pozmeňujúci návrh v časti b) schvaľuje - členov redakcie
občasníka Terasa z radov poslancov Ing. Andrej Sitkár, Ing. Stanislav Kočiš, Smer - SD
doktor Jozef Bojčík, Most-Híd a Mgr. Peter Liba, NEKA.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, pozmeňujúci návrh bol
schválený. Poprosím a pôvodné uznesenie.
p. Budišová: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Západ ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva číslo 184-26/02-2013, b) schvaľuje členov
redakčnej rady občasníka Terasa z radov poslancov: Ing. Andrej Sitkár Ing. Stanislav Kočiš,
Smer-SD, doktor Jozef Bojčík, Most-Híd a Mgr. Peter Liba, NEKA, c) berie na vedomie
menovanie členov redakčnej rady občasníka z radov zamestnancov Mestskej časti Košice Západ: Ing. Andrea Horváthová, doktor Dominik Béreš a Jana Bermanová.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
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Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne
schválené.
Bod 7.1: Prevod nehnuteľného majetku - dokončených investícií z majetku
Mestskej časti Košice - Západ do majetku Mesta Košice z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod číslo 7.1: Prevod
nehnuteľného majetku - dokončených investícií z majetku Mestskej časti Košice - Západ do
majetku mesta Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Miestna rada na svojom
zasadnutí 14. apríla zobrala na vedomie tento materiál. Odporúčala ho miestnemu
zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Tento materiál nebol prerokovaný v komisiách.
Poprosím, pán vedúci, pán Szomogyi o stručné uvedenie materiálu.
p. Szomogyi, MÚ MČ: Vážené dámy, vážení páni, prevod nehnuteľného majetku
dokončených investícií z majetku Mestskej časti Košice - Západ do majetku mesta Košice z
dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvod predloženia: ukončenie procesu výstavby a
skolaudovaní investičných akcií zrealizovaných Mestskou časťou Košice -Západ a ich prevod
za účelom zabezpečenia ich správcovstva podľa § 16 Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom Mestskej časti Košice - Západ. Je tu návrh na uznesenie. Zoznam odovzdávaných
stavieb - navrhujeme schváliť prevod nasledovných 20 stavieb: chodník - prepojenie Triedy
SNP - Kysucká, chodník - Humenská 11 až 21, chodník Laborecká, chodník Nešporova,
chodník Nešporova 2, chodník Poľovnícka, parkovisko pri ZŠ Považská 2, rozšírenie
parkovacích plôch Pošta 11, parkovisko Šafárikova – medziblok, parkovisko Sokolovská,
parter Gudernová, rekonštrukcia parteru za obchodným centrom Erika, rekonštrukcia parteru
pred obchodným centrom Erika, vodovodná prípojka pri fontáne Luník II, Trieda SNP 24,
osvetlenie umeleckého diela Košický dom Luník I. - Trieda SNP - Zuzkin park, osvetlenie
umeleckého diela Karička Luník V. - Trieda SNP - Muškátová, osvetlenie umeleckého diela
Meteor, osvetlenie umeleckého diela Kompozícia Luník VI., osvetlenie umeleckého diela
Východ slnka Luník VIII. pred OC, osvetlenie umeleckého diela Kompozícia Luník V.,
Orgovánová, nadobúdateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48. Miestne zastupiteľstvo Mestská
časť Košice - Západ svojim uznesením číslo 20 - 17/02 2015 zámer previesť nehnuteľný
majetok dokončené investície z majetku Mestskej časti Západ do majetku mesta Košice z
dôvodu hodného osobitého zreteľa schválilo zámer. Teda daný návrh na prevod tohto majetku,
ako je uvedené v tomto dokumente, miestne zastupiteľstvo mestskej časti v súlade s § 9 ods. 2
a § 9 a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady číslo 138/92 o majetku obcí
schvaľuje.
p. Jakubov, starosta MČ: Dobre, stačí. Ďakujem pekne pán vedúci. Dovolím si len
pri tejto príležitosti povedať, že pani kontrolórka upozornila na jednu chybu pri 7. položke parkovisko pri ZŠ Považská - nie 2, ale 12. Zrejme to je prieklep. Takže poprosím, aby sa to
upravilo. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto materiálu. Pán poslanec Varga.
p. Varga: Ďakujem za slovo. Neviem, či pán vedúci, keďže je tu krátko, bude vedieť
mi odpovedať. Ale možnože buď on alebo niekto iný.
p. Jakubov, starosta MČ: Možno budem vedieť ja. Nech sa páči.
p. Varga: Všimol som si, pri niektorých položkách, buď je uvedené preberací
protokol napr. pri bod číslo 5 - chodník Nešporová 2, preberací protokol zo dňa 11.9.2009,
ďalej sú tu dátumy napr. číslo 8 kolaudačné rozhodnutie zo dňa 21.10.2010 a niekoľko ďalších
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takýchto starších záležitosti, tak ma zaujíma, že čo bolo dôvodom toho, že to tak dlho trvalo?
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne za otázku pán poslanec. Poviem
úprimne - neviem. Keď som sa zhostil úradu a preberal to, čo všetko ostalo otvorené na tomto
úrade, zistil som, že mnohé investície, ktoré realizovala mestská časť rôznym spôsobom a tu
je ich len časť, doteraz neboli majetko-právne vysporiadané a odovzdané buď mestu do
správy, ktoré má povinnosť sa o to starať, a viseli ako otvorené investície na mestskej časti. A
nikto sa tým dlhé roky nezaoberal. Tak som si dovolil jednoznačne - obrazne povedané požiadať naše odborné útvary, aby sa týmto zaoberali. Urobili sme niekoľko rokovaní s
mestom Košice, kde sme jednoznačne požiadali, aby tieto ukončené, už v minulosti ukončene
investície, prevzali do svojej správy, pretože mestská časť nemá vytvorené technické
podmienky, aby sa starala o takéto, o takéto činnosti, alebo takýto majetok. Takže, neviem
povedať, čo - to by ste sa museli pýtať predchádzajúcich starostov alebo predchádzajúcich
zamestnancov úradu. Ale snažíme sa to, čo nebolo dotiahnuté v minulosti, nejako uviesť na
správnu mieru. Neviem, či vám stačí takáto odpoveď. Nech sa páči, faktická, pán poslanec
Varga.
p. Varga: Že na takýto úkon vždy treba dvoch. Tak vlastne moja otázka smeruje aj k
tomu, že či náhodou nebolo aj zo strany mesta nejak kladený odpor? A teda, že či vôbec
nebola tá aktivita vyvinutá, alebo v takom prípade, ako beriem.
p. Jakubov, starosta MČ: Pán poslanec, úprimne povedané, neviem. Ale bavíme sa o
období, keď - už to mám povedať tak politický - sedel tu Smerák a na meste bol KDH a potom
v období, keď tu sedel zástupca pravice a na meste bol Smerák a neviem - vôbec ma to
nezaujíma. Snažím sa to dať do poriadku, pretože sme občanmi tejto mestskej časti, tohoto
mesta. A bez ohľadu na politickú príslušnosť sme povinní tieto majetko-právne úkony
zrealizovať. Pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ja len takú technickú poznámku, že dúfam, že tam neuplatňuje si niekto
nejakú škodu? Napr. spadol na chodníku, alebo čo, lebo potom sme my správcom a my by
sme museli hradiť všetky tieto vecí spojené s týmto. Čiže ja len podporujem to, že urýchlene
to odovzdajme, ak to kto chce niekto prebrať, samozrejme a nech sa stará o to ten, komu to
vyplýva aj zo štatútu, aj má na to finančné prostriedky. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Áno, pán poslanec, to je jeden z dôvodov, prečo tak
robíme. Ďakujem pekne, nech sa páči, kto sa hlási ďalší do rozpravy? Ak nikto, uzatváram
rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.
p. Badlíková: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Západ v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 a § 9 a ods. 8 písm. e) zákona Slovenská národná
rada číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v jeho platnom znení, schvaľuje prevod nehnuteľného
majetku dokončených investícií z majetku Mestskej časti Košice - Západ do majetku mesta
Košice 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 ustanovením § 54 Štatútu mesta Košice vykonáva ich správu
a údržbu - za cenu 1 € s DPH jednotlivo, v predloženom znení.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Dovolím si upozorniť, pani poslankyne a
páni poslanci, ide o osobitný zreteľ, je potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov.
Nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie: Konštatujem - za bolo 11, proti 0, zdržalo sa 0. Uznesenie bolo
jednomyseľne schválené.
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Bod 7.2: Uzatvorenie nájomnej zmluvy 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 bodu. Bod číslo 7.2: Uzatvorenie
nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Parcela pod garážovým boxom
Idanská ulica, Košice, medzi Mestskou časťou Košice - Západ a pánom J.H uvedeného v
materiáli Matuškova 2, Košice. Miestna rada na svojom zasadnutí 14. apríla materiál zobrala
na vedomie a odporučila ho miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Komisia kultúry,
mládeže a športu odporúča tamten materiál prerokovať a schváliť. Otváram rozpravu k tomuto
bodu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Bojčík: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice -Západ v
súlade s § 9 a odsek 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 schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy k majetku vo vlastníctve mesta Košíc 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 C-KN číslo 2447/167 celková výmera 1420 m2 - zastavané plochy a
nádvoria, pardon katastrálne územie Terasa uvedené v LV číslo 12 567. Identifikácia nájomcu
- Július Horváth, Matuškova 389/2, 040 11 Košice. Informácia o nájomnej zmluve doba
platnosti zmluvy neurčitá výška nájomného 0,66 centov/meter štvorcový/rok, výpovedná
doba: v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, upozorňujem, opäť je potrebná
trojpätinová väčšina všetkých poslancov. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie: Konštatujem za bolo 11, proti 0, zdržalo sa 0. Uznesenie bolo
jednomyseľne schválené.
Bod 7.3: Uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa k
časti nehnuteľnosti na Michalovskej ulici 49 v Košiciach, medzi Mestskou časťou Košice
- Západ a žiadateľom Gabriel Klema – LUKY
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod 7.3: Uzatvorenie
nájomnej zmluvy, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, k časti nehnuteľnosti na
Michalovskej ulici 49 v Košiciach, medzi Mestskou časťou Košice - Západ a žiadateľom
Gabriela Klema - LUKY. Miestna rada na svojom zasadnutí odporúča materiál prerokovať a
schváliť. Komisia kultúry, mládeže a športu na svojom zasadnutí 20. apríla berie na vedomie
tento materiál, odporúča ho prerokovať a schváliť na zastupiteľstve. Nech sa páči, otváram
rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú
komisiu.
p. Budišová: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Západ v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c) zákona 138/91 Zb. v znení neskorších predpisov a podľa
§ 23 ods. 3 a ods. 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice Západ schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy k majetku vo vlastníctve mesta Košice, v
správe Mestskej časti Košice - Západ, z nižšie uvedených dôvodov hodných osobitného
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zreteľa: k priestorom bola viackrát vyhlásená obchodná verejná súťaž na prenájom, resp. zo
strany vlastníka objektu dražba na prevod majetku bez podania úspešného návrhu, tepelné
pomery v budove súvisiace s typom obvodovej konštrukcie. Identifikácia nehnuteľností na
prenájom: časť nehnuteľnosti, nebytové priestory o výmere 170,20 m², súpisné číslo stavby
1333 iná budova, postavená na parc. 1038 o výmere 414 m², katastrálne územie Terasa,
vedená na LV číslo 12 576. Identifikácia nájomcu: Gabriel Klema, obchodný názov: Gabriel
Klema - LUKY, Bauerova 40, 040 23 Košice, IČO: 14 307 138. Informácie o nájomnej
zmluve: Účel nájmu - stolárska dielňa. Doba platnosti zmluvy - neurčitá. Výška nájomného:
15 €/m2 na rok. Výpovedná dohoda: doba v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 10, proti 0, zdržal sa 1. Konštatujem, uznesenie bolo schválené.
Bod 8: Interpelácie
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod číslo 8: Interpelácie
poslancov. Nech sa páči, vážené dámy a páni, v súlade s § 16 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku
miestneho zastupiteľstva máte právo interpelovať starostu mestskej časti, zástupcu starostu,
miestnu radu alebo jej členov vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce. Nech sa vám páči.
Nech sa páči, pani poslankyňa Badlíková.
p. Badlíková: Ja som sa chcela len spýtať, veľa sa tu písalo a veľa sa rozprávalo a
schvaľuje sa parkovacie miesta. Ja bývam na Obrody 9.
p. Jakubov, starosta MČ: Pani poslankyňa, chcem sa opýtať, bude to interpelácia
alebo otázka? Otázka je v bode 9 - Dopyty poslancov.
p. Badlíková: Interpelácia. Ide len o problém: parkovacie miesta, vzhľadom na to, že
brigádnické centrum a to - vlastne medicínske centrum na Brigádnickej ulici, svojho času, keď
stavalo toto veľké dielo, tak sľúbilo, že občania ktorí, ktorí bývajú tuná, na Obrody, alebo v
okolí, budú môcť používať parkovacie miesta, ktoré vytvorili. Nie je to pravda. Tie miesta sú
prázdne. Oni tam majú tie svoje zámky v podstate celý víkend, je to tam zamknuté. A tí
občania, vlastne okrem toho, že je tam obrovský hluk a pohyb tých osobných áut celý týždeň,
tak vlastne nevyužívajú tieto parkovacie miesta.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pani poslankyňa za interpeláciu. Chcem
upozorniť - interpelácia sa podáva starostovi písomne v deň rokovania miestneho
zastupiteľstva. Poslanec môže okrem toho predniesť interpeláciu ústne aj v rámci bodu
rokovania, čo však nezbavuje povinnosti odovzdať ju písomne. Dúfam, že bude predložená
písomne, aby sme na ňu mohli odpovedať, lebo na interpelácie sa odpovedá písomne.
Ďakujem pekne. Nech sa páči, ďalší, interpelácie. Ak sa nikto nehlási, uzatváram bod
Interpelácie. Samozrejme, pani poslankyňa, bude ti odpovedané písomne.

Bod 9: Dopyty poslancov
p. Jakubov, starosta MČ: Otváram bod číslo 9: Dopyty poslancov. Vážené panie
poslankyne, páni poslanci, podľa § 16 ods. 7 rokovacieho poriadku, 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
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ich činnosti. 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. Prosím o vaše dopyty. Nech sa páči, pán poslanec
Rychnavský.
p. Rychnavský: Tak ja by som sa chcel spýtať na výkon a kontrolu jednotlivých
výkonov, ktoré vykonáva, vykonávajú dodávateľské firmy alebo mestské firmy na našom
území a týkajú sa života bežných a všetkých občanov. Ako sa vykonáva kontrola už
spomínaného, alebo mnou navrhovaného, zberu posypového materiálu v rámci mestskej časti,
nakoľko aj keď mi bolo potvrdené na úrade, že tieto priestory, tieto chodníky a tieto cesty boli
očistené, trebárs strojovo, ale vzhľadom na to, že nebola príprava v dostatočnej miere urobená
pred čistením, to znamená, že autá, osobné autá, na komunikáciách stáli, alebo aj z časti na
chodníkoch, tieto strojovo nemohli byť očistené. Preto si myslím, že takéto čistenie nemá
absolútne žiaden význam. Preto žiadam, nie, pýtam sa, akým spôsobom sa to kontroluje? Lebo
mám evidentne jasné, že zatiaľ po týchto výkonoch z našej strany nie je nijaká možnosť
kontroly, alebo nekontroluje sa, keď vidíme, že takýto, takýto výkon je nedostatočný. Ja som
spomínal už pánovi vedúcemu oddelenia rozvoja a udal som mu zase tiež zopár prípadov.
Napr. chodník na ulici Bernolákova po pravej strane od Triedy SNP smerom k Základnej
umeleckej škole, tam chodia aj malé deti na vyučovanie hudobných predmetov. No a potom
tiež Markušova - tá bola strojovo čistená, ale absolútne nedôsledne. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Bojčík.
p. Bojčík: Vážené dámy, páni, teší ma, že v najbližšom období sa v našej mestskej
časti začne stavať Národné tenisové centrum. Ale rád by som ešte vedel jednu informáciu
ohľadne športového stánku - a či sa začne s výstavbou ľadovej plochy na Luníku I.? Lebo v
predchádzajúcom volebnom období bola takáto informácia. A dal by som tak isto návrh, ktorý
by určite potešil veľa občanov, aby vedeli, čo je nové ohľadne posunú kolaudácii na Grote. A
preto by som navrhol na najbližšie naše miestne zastupiteľstvo pozvať pána Pigozziho, aby
nám podal informáciu ohľadne dokončenia prepojovacej cesty, či vôbec začal, či niečo s tým
robí, aké je tam, v súčasnosti stav? Lebo všetci vieme, že sa to odkladá, odkladá, ale už by to
raz trebalo pretnúť. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Poprosím pán zástupca
odpovedať pánovi poslancovi Rychnavskému.
p. Sitkár: Ďakujem. (Pardon) Čo sa týka zberu sme v kontakte na magistráte s pánom
Oršulom, s pánom Cichanským, kde vlastne koordinujeme nejaký postup prác. Do konca tohto
mesiaca mali prebehnúť tie strojové čistenia. Samozrejme, kde autá stoja sa to nedočistí. Naši
pracovníci MOS-kári dostali za úlohu cez pani Doboš kontrolovať pri svojich čisteniach, ja
neviem trávnatých plôch atď., všetky tie chodníky, zmapovať to. V prípade, kde nie sú
dočistené, budú dočistené. Doteraz sme mali len síce ôsmich pracovníkov MOS, tí, čo si majú
odrobiť. Teraz máme prísľub, že ich bude okolo 20. Takže už troška bude možno snáď viac.
Ale nevieme to číslo presne, koľkí nastúpia. Takže vlastne my chodíme pri bežných
obhliadkach s pracovníkmi oddelenia rozvoja aj s pánom Szomogyim aj s pánom Kováčom pri obhliadkach si tak isto všímame hlavne tie, koordinátorka, pani Doboš má za úlohu tak isto
vytvoriť nejaký plán, kde treba dočistiť. Čo sa týka Bernolákova, Markušová - zatiaľ ja som
nedostal podnet ani od občanov. Vieme to pozrieť. Pošleme tam ihneď vlastne pokiaľ naozaj
tam nebolo dočistené. My čistíme len chodníky. Na cestu nemôžme pustiť týchto mos-károv,
pretože jednoducho to nemôžme. Všetko odstupuje potom vlastne na magistrát, čo sa týka
ciest. Chodníky, chodníky samozrejme dočistíme.
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p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Ja ešte doplním pána poslanca, lebo
trošku iné chcel pán poslanec Rychnavský. V podstate, ak sa nemýlim, budúci týždeň majú
končiť tieto práce, údržby komunikácií, či už vozidlových alebo peších. Ja som dnes mal
stretnutie s novým pánom generálnym riaditeľom Kositu a dohodli sme sa, že po našej
obhliadke dostane informáciu aj mesto Košice - doprava aj priamo Kosit, ktoré komunikácie
boli buď nedôsledne očistené, alebo vôbec nedočistene. Je možné, že tá forma čistenia bola
trošku - nie taká ideálna - ako po iné roky, aj vzhľadom na to, že sa menil vlastník v Kosite, a
možno zavádzali aj určitú novú formu, ja neviem, prevádzkovej činnosti kontroly atď. Ale
dohodli sme sa, že dostane od nás túto finálnu informáciu, aby to, čo je potrebné ešte v rámci mňa zaujíma naša mestská časť, bolo dočistené. Čo sa týka peších ťahov, samozrejme, tam sa
urobí znovu obhliadka, osobne pán zástupca aj naši príslušní zamestnanci, aby sme vedeli
posúdiť, čo, kde, ako je a vedeli dočistiť. A chcel by som vás touto formou aj poprosiť, pani
poslankyne a páni poslanci, každý sme z nejakého Luníka, ak vieme, že niekde bolo niečo, nie
je adekvátne dočistené, upravené, poprosím, dajte nám túto informáciu. Máme na seba maily,
máme na seba telefóny, aby sme trošku uľahčili aj tú kontrolnú činnosť našim. Veď je to
trošku aj v našom záujme. Ak môžem takto poprosiť, hej, nie je to vaša povinnosť, ale chcem
poprosiť, hej? Pán poslanec Bojčík, na to by som odpovedal ja. Čo sa týka výstavby ľadovej
plochy - neviem momentálne zareagovať. Viem, že spoločnosť, ktorá to pripravovala na čele s
pánom to je Kučerák, alebo ako sa volal - proste mal doriešiť ešte majetko-právne
vysporiadanie pozemkov, pretože časť pozemkov bola mesta Košice. Pokiaľ viem, bolo
rozhodnuté o prenájom týchto pozemkov. Časť bola v majetku samosprávneho kraja - VÚCky, neviem to si musím preveriť v akom je stave. A viem, že investor zvažoval ekonomické
všetky dopady, či do toho pôjde alebo nie. Ale beriem si to za svoje. Stretneme sa, keď chceš,
môžem aj teba prizvať potom na to stretnutie, aby sme si to prešli s tým investorom, ktorý to
chcel realizovať na Medickej za internátmi. Hovoríme o tej istej ploche? Čo sa týka Grot samozrejmé opäť som sa trošku začal šťúrať v Grote po nástupe. Momentálne pán vedúci
Somogyi dáva dokopy určité materiály z Grotu. Bohužiaľ zistili sme, že nie sú materiály v
takom stave, ako sme si predstavovali. Vieme dobre, čo sme tu starší poslanci, že mestská
časť bola spoluinvestorom týchto jednotlivých technických investícií. Bohužiaľ neboli všetky
dotiahnuté. V prvom rade dávame dokopy agendu, pretože asi ani táto nie je kompletná.
Prizvali sme našu bývalú zamestnankyňu pani Cicmanovú, ktorá nám trošku pomáha dávať to
dokopy, lebo asi bola najlepší služobne najdlhší pamätník, ktorý to dodával dokopy. A
samozrejme, jednoznačne mojim záujmom je dať do poriadku Grot, začať kolaudovať
postupne tieto stavby, pretože žije tam veľmi veľa rodín, veľmi veľa obyvateľov, ktorí de
facto využívajú svoje rodinné domy - ľudovo povedané - načierno. A bude potrebné tento stav
legalizovať. Takže osobne je to moja úloha a môžem ti garantovať, že na tomto pracujeme. A
pokiaľ sa dohodneme, na najbližšie zastupiteľstvo predložíme nejakú správu. Nech sa páči pán
poslanec Varga.
p. Varga: Ďakujem za slovo pán starosta. Chcem vás poprosiť, keby ste vedeli nás
informovať o harmonograme prác, ktoré súvisia a s rekonštrukciou električkových tratí na
území mestskej časti, o prípadných očakávaných dopravných obmedzeniach a opatreniach
týkajúcich sa náhradnej hromadnej dopravy. Tie podrobnosti by som privítal písomne a keď
môžte teraz stručne ústne, tak budem vďačný. Vďaka.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Môžem hneď zareagovať. Včera bolo na
meste Košice odovzdávacie a preberacie konanie tohto úseku, ktorý sa dotýka našej mestskej
časti. Je to Bardejovská ulica - od Dopravného podniku mesta Košíc až po triedu - áno od
DPMK až po Triedu SNP. Pokiaľ viem, bol tam prítomný pán vedúci Somogyi, tuším od 6.
alebo od 10., pán vedúci, od 10. by mala byť výluka. Tzn. že Bardejovská ulica bude čiastočne
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uzatvorená. Predpoklad ukončenia tohto uzla, ktorý sa dotýka našej mestskej časti je, ak sa
nemýlim 31. október 2015. Taký je harmonogram výstavby. Čo sa týka dočasného
dopravného značenia, nemá ho ešte predložené finálne ani mesto Košice. Dnes som osobne
telefonoval s dopravným inžinierom pánom Titlom, ktorý sľúbil, že aj mestská časť dostane
návrh dočasného dopravného značenia alebo zmeny dopravného značenia aj v elektronickej aj
papierovej forme. Takže mali by sme to dostať v najbližších dňoch, samozrejme, pokiaľ viem,
zhotoviteľom stavby by mala byť EUROVIA, spoločnosť EUROVIA, čo je renomovaný
zhotoviteľ. Osobne som rád, že to bude spoločnosť, ktorá rozumie tejto činnosti, takto slušne
sa vyjadrím. A podrobnejšie harmonogramy, neviem o tom, že by mal investor. Ako náhle ich
bude mať, určite ich budeme mať aj my a budem vám ich vedieť predložiť. Nech sa páči s
faktickou pán Varga.
p. Varga: Iné úseky sa neplánujú?
p. Jakubov, starosta MČ: Momentálne je vydané stavebné povolenie na 4 uzly v
rámci tzv. METKY - Modernizácie električkových tratí. V našej mestskej časti sa dotýka
momentálne v súčasnosti tento jeden. Nech sa páči, v rámci dopytov pani poslankyne, páni
poslanci - ak nie, uzatváram tento bod.
Bod 10: Rôzne
p. Jakubov, starosta MČ: Otváram bod číslo 10: Rôzne. Nech sa páči dámy a páni,
vaše príspevky do tohto bodu. Nech sa páči, pán poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Ďakujem za slovo. Ja by som v tomto bode v krátkosti len požiadal,
aby sme v najbližšom, do najbližšieho zasadnutia nášho zastupiteľstva prijali taký nový úzus,
alebo schválili si zvýšenie počtu členov jednotlivých komisiách miestneho zastupiteľstva. V
súčasnosti máme 7, navrhujem aspoň na 9, z dôvodu, že počet členov poslancov sa znížil,
samozrejmé musíme to obsadiť tieto komisie, alebo mali by sme obsadiť, ale keďže tie
komisie sa zaoberajú širším počtom problematiky, tak by som privítal, aby na týchto
komisiách sa zúčastňoval väčší počet odbornej neposlaneckej verejnosti a tým pádom by sme
mohli vykryť alebo získať nejaké ďalšie podnetné informácie aj od týchto občanov. Ďakujem
pekne.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Nech sa páči, ďalší do
rôzneho? Ak nikto, uzatváram bod Rôzne. A na záver by som pán poslanec, ak môžem,
povedal svoj názor na komisie. Nevylučujem to, samozrejme, bude to chcieť právnu úpravu aj
našich vnútorných materiálov, ale odporúčam, aby k tomuto bodu sa pripravilo stretnutie,
možno opäť na úrovni pána zástupcu starostu, lebo je to aj politická záležitosť. Tzn. za účasti
zástupcov, či už klubov alebo predstaviteľov jednotlivých strán, aby sme si povedali niečo k
tomu, ako, prečo, začo. Máme nejaký kľúč, nemusíme ho striktne dodržiavať. Beriem to. Ale
je potrebné si uvedomiť, že každý nárast členov komisie neposlancov znamená aj nárast alebo
určitú záťaž nášho rozpočtu, pretože títo členovia sú odmeňovaní, aj keď nie vysokou
čiastkou, samozrejme. Pokiaľ bude takýto konsenzus zo strany poslancov, ja sa tomu
absolútne nebránim. A pokiaľ vieme do týchto komisií menovať odborníkov, takže myslím si,
že by sme mohli to urobiť takto, aby pán zástupca na svojej úrovni zvolal zástupcov
jednotlivých politických strán a nezávislých poslancov a aby táto problematika, táto otázka,
bola rozdiskutovaná. Predpokladám, že to najbližšie zastupiteľstvo si nemyslel slávnostné v
máji, ale asi júnové, hej? Áno, pracovné. Dobre. Ďakujem pekne, takže asi takto. Ak môžem,
keďže sme ukončili bod rôzne.
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Bod 11: Záver
p. Jakubov, starosta MČ: Vážené dámy a páni, dovoľte mi, aby som vám poďakoval
za konštruktívny prístup k dnešnému rokovaniu. Ďakujem za účasť a týmto rokovanie III.
zastupiteľstva končím. Želám vám všetkým pekný deň a príjemné oslavy 1. mája.

Overili:
Ing. Slavomír Baník
PaedDr. Jozef Bojčík, MPH

Ing. Ján Jakubov
starosta

V Košiciach: 06.05.2015
Vyhotovil: A.S. Partner/PhDr. Kovalčinová
Prednostka MÚ: Ing. Horváthová
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