Zápisnica
z VIII. zasadnutia MZ MČ Košice - Západ, konaného dňa 15.12. 2015 v
zasadacej miestnosti miestneho zastupiteľstva na 2. poschodí MÚ MČ Košice - Západ
Trieda SNP č.39, Košice, so začiatkom o 15.00 hod

Bod 1. Otvorenie
p. Jakubov: Dobrý deň prajem, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dámy
a páni, dovoľte aby som Vás privítal na VIII. zasadnutí miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Košice - Západ. Z celkového počtu 13 poslancov je v súčasnosti prítomných 11, zo
zasadnutia sa nikto písomne neospravedlnil. Pokiaľ viem, pán poslanec Baník, každú chvíľu
by mal doraziť, už aj dorazil. Pán poslanec Varga asi príde v priebehu rokovania.
Konštatujem, že zasadnutie je schopné prijímať uznesenia.
Bod 2. Schválenie programu rokovania
p. Jakubov, starosta MČ: Vážené poslankyne, vážení páni poslanci, návrh programu
dnešného rokovania ste dostali v pozvánke. V súvislosti so snahou mestskej časti o čo
najrýchlejšie ukončenie investícií týkajúcich sa stavby obytný súbor GROT IV., bola mestskej
časti dňa 10. decembra 2015 doručená žiadosť spoločnosti G.V. Costruzioni o udelenie
písomného súhlasu s prevodom práv a povinností z Dohody o postúpení práva a povinnosti
stavebníka zo spoločnosti G.V. Costruzioni na spoločnosť J.F. Invest. Z uvedeného dôvodu
ako predkladateľ materiálu, ktorý máte v písomnej forme pred sebou, navrhujem do programu
dnešného rokovania doplniť ako bod 18A) Informáciu o udelení súhlasu s prevodom práv
a povinností. Chcem sa opýtať, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, či chce ešte
niekto doplniť program dnešného rokovania? Ak tomu tak nie je, dávam hlasovať najprv o
doplnení bodu 18A) Informácia o udelení súhlasu s prevodom práv a povinností, do programu
dnešného rokovania. Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za bolo 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0.
p. Jakubov, starosta MČ: Konštatujem bod 18A) bude zaradený jednomyseľne do
dnešného programu rokovania. Teraz dámy a páni dávam hlasovať o programe ako, aj s jeho
doplnením, ako o celku. Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0.
p. Jakubov, starosta MČ: Konštatujem, že budeme rokovať podľa tohto
odsúhlaseného programu.
Bod 3. Schválenie návrhovej komisie
p. Jakubov, starosta MČ: Bodom číslo 3 je schválenie návrhovej komisie. Prosím o
návrhy na členov návrhovej komisie. Nech sa páči, pani poslankyňa Adamčíková.
p. Adamčíková: Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, kolegyne, kolegovia. Do
návrhovej komisie navrhujem kolegov pána Baníka, pána Kočiša a pani Zemkovú.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pani poslankyňa, sú ešte iné návrhy za
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členov návrhovej komisie? Ak tomu tak nie je, dávam hlasovať o návrhu pani poslankyne
Adamčíkovej.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržal sa 1.
p. Jakubov, starosta MČ: Konštatujem: návrhová komisia bola schválená v tomto
zložení: páni poslanci Zemková, Baník, Kočiš.
Bod 4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
p. Jakubov, starosta MČ: Ďalším bodom, bod číslo 4 je určenie overovateľov
zápisnice a zapisovateľky. Za overovateľov zápisnice a uznesení určujem podľa abecedného
poradia, pánov poslancov Vargu a Velesa. Za zapisovateľku dnešného rokovania určujem pani
Kovalčinovú.
Bod 5. Prehľad plnenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti
Košice - Západ za obdobie od VI. zasadnutia miestneho zastupiteľstva
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu rokovania, bod číslo 5.
Prehľad plnenia uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice - Západ
za obdobie od VI. zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Prosím o uvedenie materiálu pani
prednostku miestneho úradu.
p. Horváthová, prednostka MÚ MČ: Prehľad plnenia uznesení prijatých Miestnym
zastupiteľstvom Mestskej časti Košice - Západ za obdobie od 22. 9. 2015 do 15. 12. 2015. V
priloženej tabuľke vyhodnocujeme úlohy z uznesení s časťou žiada, resp. ukladá. Číslo
uznesenia je 15-17/02-2015 až 16-17/02-2015 písm. b), miestne zastupiteľstvo žiada starostu
pri nevyhnutnom presune finančných prostriedkov informovať o tom miestne zastupiteľstvo
na najbližšom rokovaní. Na 7. rokovanie miestneho zastupiteľstva je predložený materiál
informácia o úprave číslo 4 a 5 programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ na rok
2015.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pani prednostke. Nech sa páči, dámy a
páni otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási uzatváram rozpravu. Prosím
návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.
p. Kočiš: Dobrý deň, ešte raz dobrý deň. Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo
Mestskej časti Košice - Západ berie na vedomie prehľad plnenia uznesení prijatých Miestnym
zastupiteľstvom Mestskej časti Košice - Západ za obdobie od VI. zasadnutia miestneho
zastupiteľstva.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 13, proti 0, zdržalo sa 0.
p. Jakubov, starosta MČ: Konštatujem uznesenie bolo schválené.
Bod 6. Správa starostu Mestskej časti Košice - Západ o svojej činnosti od VI. zasadnutia
miestneho zastupiteľstva, ústna informácia
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p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu dnešného rokovania. Bodom
číslo 6 je Správa starostu Mestskej časti Košice - Západ o svojej činnosti od VI. zasadnutia
miestneho zastupiteľstva. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi
informovať vás o svojej činnosti od VI. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo
22. septembra 2015. Miestne zastupiteľstvo ešte mimoriadne zasadlo 18. novembra a miestna
rada sa zišla v tomto období 1 krát a to 1. decembra, aby prerokovala materiály dnešného
zasadnutia. Vážené dámy, vážení páni, zo svojej činnosti v tomto období v krátkosti uvádzam:
Čo sa týka pracovných stretnutí, dňa 25. 9. som sa zúčastnil zasadnutia regionálneho
združenia mesta Košice, kde sú členmi vybrané mestské časti. Ďalej som mal pracovné
stretnutie s pánom Dušanom Havrilom, zborovým farárom evanjelickej cirkvi. 29. septembra
som mal pracovné stretnutie s pánom Michalom Tkáčom, povereným kvestorom Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika. Ďalej 29. septembra som mal pracovné stretnutie s riaditeľom
magistrátu k prerokovaniu žiadosti o prenájom 10 kusov skriňových trezorov pre potreby
oddelenia matriky a evidencie obyvateľov, ktoré už aj máme na našej mestskej časti. Ďalej
som absolvoval obhliadku lokality obytného súboru IBV GROT IV za účelom posúdenia
aktuálneho stavu pre možnosť realizácie rokovaní s investorom o ukončení prác na tejto
lokalite. Ďalej 1. 10. som sa stretol s pánom Vimerom, predstaviteľom spoločnosti, ktorá je
novým nájomcom a investorom kina Družba. Ďalej 6. októbra som sa zúčastnil obhliadky na
ulici Obrody za účasti pána zástupcu a zástupcov referátu dopravy, k výstavbe nového
parkoviska na základe podnetov občanov. Absolvoval som pracovné stretnutie s vedúcou
stavebného úradu v Košiciach Ing. Virbovou, ďalej stretnutie s riaditeľom Obvodného
oddelenia Policajného zboru Košice-Západ pánom Fabricim, opäť k dohode o ďalšej
spolupráci v rámci projektu Bezpečná Terasa. Zúčastnil som sa pracovného stretnutia, ktoré
zvolal starosta mestskej časti Sever v spolupráci s oddelením sociálnym Magistrátu mesta
Košice, za účelom dohody o ďalšom financovaní činnosti OS-ky a ZOS-ky. Ďalej som sa
stretol s Mons. Kamasom, rímskokatolíckym farárom v kostole svätého Gorazda o spolupráci
v rámci nášho úradu a tejto farnosti. Ďalej som mal pracovné stretnutie s pánom Pigozzim,
konateľom spoločnosti P.F. Invest a investorom stavby obytný súbor GROT IV. Absolvoval
som rad pracovných stretnutí s primátorom mesta Košice, absolvoval som pracovné stretnutie
s evanjelickým farárom Ondrejom Kolárovským a doktorom Dabocim o možnej spolupráci na
úprave priestranstva pred - jednak kostolom evanjelickým a poliklinikou Terasa. Ďalej som
mal stretnutie s generálnym konzulom Maďarskej republiky pánom Lajossom Senassim. Mal
som pracovné stretnutie s inžinierkou Ploseckou, predsedníčkou Slovenského zväzu telesne
postihnutých vo veci návrhu možnej spolupráce a podpory, ktorí sídlia v našej mestskej časti a
v súčasnosti vyzerá, že budú musieť opustiť tento objekt na Narcisovej ulici. Dva krát som sa
zúčastnil rokovania rady starostov, mal som pracovné stretnutie so starostami jednotlivých
mestských časti, a to s pánom Krištofom, s pánom Betušom, s pánom Hlinkom. Ďalej som mal
pracovné stretnutie s pani Jakešovou, riaditeľkou verejnej knižnice Boccatia. Ďalej stretnutie s
pánom Drábom z neziskovej organizácie Úsmev ako dar, aj vo veci prípravy vianočných
trhov, kde výťažok z predaja punču, kapustnice, by mal ísť pre dobročinné účely, teda pre
charitatívne účely práve pre túto organizáciu. Mal som stretnutie s obyvateľmi asanačného
pásma zo Stokráskovej ulice, kde sme v minulosti realizovali úpravu toho priestranstva a
vyhostenie spoluobčanov, ktorí sa načierno nasťahovali do niektorých objektov. V rámci
pracovných ciest som v dňoch 11. a 14. októbra absolvoval pracovnú zahraničnú služobnú
cestu na pozvanie starostu Mestského obvodu Ostrava-Jih pána Bc. Martina Bednářa, s
ktorými má Mestská časť Košice - Západ podpísanú rámcovú dohodu o spolupráci. Účelom
tejto pracovnej cesty boli bilaterálne rokovania na úrovni vedenia mestskej časti, miestneho
úradu, a na poslaneckej úrovni o prehĺbení tejto spolupráce v jednotlivých oblastiach najmä
športovej, kultúrnej a sociálnej. Chceli sme sa informovať vzájomne o kompetenciách
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jednotlivých mestských častí. Ďalej som sa v dňoch 30. 10., 3. 12. a 11. 12. zúčastnil
služobnej cesty v Bratislave za účelom pracovného rokovania jednak na ministerstve
životného prostredia, na ministerstve práce a sociálnych vecí, kde sídli SORO a na
Envirofonde, kde sme podávali projekt na získanie finančného príspevku, alebo štátnej dotácie
na výstavbu uzamykateľných kontajnerovísk. Zo spoločenských a kultúrnych podujatí chcem
vyzdvihnúť najmä sériu štyroch koncertov, ktoré sa v čase od 23. septembra do 14. októbra
realizovali v našej Pyramíde. Bol to veľmi úspešný projekt, ktorý mal dostatočne dobrú
odozvu aj u občanov tak mestskej časti, ako aj občanov Košíc. Ďalej som sa zúčastnil, resp.
otvoril futbalový turnaj „Odkopnime predsudky, futbal spája“, kde sme ako mestská časť dali
malú finančnú podporu. Zúčastnil som sa slávnostnej inaugurácie nového rektora Technickej
univerzity v Košiciach prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc. Absolvoval som účasť na literárnom
festivale „Číta celá rodina“, ktoré bolo pripravené Knižnicou pre mládež mesta Košice a
osobne som sa zúčastnil čítania na Základnej škole Trebišovská, kde už tradične čítam žiakom
tejto školy. Samozrejme bol som aj na halloweenskej noci v Átrium klube, ktorá bola opäť
jedno vydarené milé podujatie za účasti rodičov a detí v našej mestskej časti. Pokiaľ viem,
bolo tam nahlásených 21 detí s rodičmi a časť ich absolvovala aj nocovanie v našich
priestoroch, ak takto môžem povedať. Samozrejme zúčastnil som sa mesiaca úcty k starším
v ZOS-ke. Mal som stretnutie 4. 11. s jubilantmi Mestskej časti Košice – Západ, ďalšie
športové a iné podujatia, proste bolo to hodne a snáď, snáď takým veľmi pekným podujatím
bolo, keď ma navštívili dámy víťazky súťaže o najkrajšiu predzáhradku, ktorým sme mohli
odovzdať symbolické finančné odmeny, aby mohli realizovať toto podujatie aj budúci rok a
myslím si, že toto podujatie patrilo k jedným z veľmi vydarených a dúfam, že podporíte, aby
aj v budúcom roku sme mohli formou malej dotácie žiadateľov o skrášľovanie našej mestskej
časti podporiť. Samozrejme jedným z posledných podujatí, ktoré bolo, bolo otvorenie Vianoc
na Terase. Myslím si, že všetci veľmi dobre viete, že od 4. v podstate už naplno beží program
pred obvodovým centrom Galéria. Viacerí poslanci ste sa ho už zúčastnili, či aktívne alebo
pasívne a pokiaľ budete mať, čo len trošku času, prosil by som vás, aby ste aj v záujme
stretnutia s občanmi, aj v záujme toho, aby ste videli, ako to prebieha, do 23. decembra pokiaľ
budete mať priestor, ak je možné, aby ste sa zúčastnili tohto podujatia. Toľko zhruba o mojej
činnosti za obdobie od zastupiteľstva v septembri. Nech sa páči, dámy a páni otváram
rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči, pán poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Ďakujem veľmi pekne. Príjemný podvečer prajem. Mňa z tejto
správy najviac teší to, že aspoň, čo som tak percentuálne mohol odhadnúť, tak tých 98 %
možno, je stretnutí na území našej mestskej časti a s ľuďmi, ktorí tuná pôsobia. Ja kvitujem
práve takýto intenzívny záujem o činnosť na Terase, čo v minulosti nie vždycky takto bolo.
Mám však ešte jednu otázku. Zrejme vyplynula z rozhovoru s tou firmou, ktorá robí
rekonštrukciu kina Družby, či sa tam niečo robí teraz, alebo bude sa robiť? A ako to vyzerá?
Nakoľko som tam párkrát bol, v blízkom okolí kina Družby a nevidel som tam nič, len nejaké
ohrady. A tak, možno, že je to skryté vo vnútri, tam som nebol. A v akom štádiu to prebieha?
Ďakujem pekne.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Nech sa páči, hlási sa ešte
niekto ďalší do rozpravy? Ak nie, uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec
Rychnavský, túto otázku som dnes dostal od pána poslanca, ale neoficiálne Bojčíka, takže
obom vám chcem odpovedať. Pokiaľ mám informáciu, tá spoločnosť z Prahy, ktorá má
podpísanú zmluvu s Magistrátom mesta Košice, pretože tento objekt je vo vlastníctve mesta
Košice, mala spracovať projektovú dokumentáciu a po realizácii všetkých legislatívnych
povolení začať s obnovou alebo prestavbou tohto objektu. Neviem momentálne zareagovať
priznám sa, v akom je to stave, ale určite preverím túto skutočnosť, pretože pravdepodobne by
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boli aj ďalší záujemcovia o tento objekt. Prípravné práce prebiehajú, tak vás budem o tom
samozrejme informovať. Pokiaľ došlo k nejakému zabrzdeniu tak budeme apelovať na mesto
Košice, aby zvážili, či je potrebné s touto spoločnosťou zotrvať v zmluvnom vzťahu. Ďakujem
veľmi pekne. Dámy a páni, keďže rozprava bola ukončená poprosím návrhovú komisiu
o návrh na uznesenie.
p. Kočiš: Ďakujem. Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice
- Západ berie na vedomie správu o činnosti starostu Mestskej časti Košice - Západ od VI.
rokovania miestneho zastupiteľstva.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0.
p. Jakubov, starosta MČ: Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.
Bod 7. Správa miestnej kontrolórky o výsledkoch kontrol za obdobie od VI. zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Západ
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu rokovania, je to bod číslo 7.
Správa miestnej kontrolórky o výsledkoch kontrol za obdobie od VI. zasadnutia miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ. Prosím, nech sa páči pani kontrolórka, uveďte
materiál.
p. Klimeková, kontrolórka MČ: Ďakujem. Vážené miestne zastupiteľstvo
predkladám vám správu o výsledkoch kontrol vykonaných od vášho zasadnutia konaného pred
tromi mesiacmi. Táto správa obsahuje výsledky troch kontrol. V správe o výsledku kontroly
opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou vás oboznamujem s tým, ako
boli plnené zákonom ustanovené povinnosti prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a
uplatniť za ne zodpovednosť. Na kontrolu príjmov som vybrala príjmy, u ktorých som za 5
rokov zistila najviac nedostatkov. Okrem nápravy nedostatkov pri úrokoch z omeškania je
rozhodne potrebné zabezpečiť vymoženie pohľadávky vo výške 2.201 EUR aj 85 centov, s
príslušenstvom, pretože inak bude treba nahradiť škodu. Súčasťou tejto pohľadávky je aj
predmet bezdôvodného obohatenia vo výške 1.360 EUR aj 95 centov, ku ktorému došlo
dvojnásobnou úhradou tých istých služieb a výkonov z finančných prostriedkov Mestskej časti
Košice - Západ ešte v roku 2008, čo som zistila pri kontrole vymáhania pohľadávok v roku
2012. Pohľadávka, ktorá je aj uznaná, má byť riadne vymáhaná. Na nápravu tohto nedostatku
som dnes dostala oznámené toto opatrenie. Od roku 2008, kedy sa uvedený prípad stal
Mestská časť Košice - Západ prijala niekoľko opatrení na zamedzenie vzniku chýb pri
úhradách svojich záväzkov a pri vymáhaní pohľadávok, najmä bola v roku 2010 prijatá
smernica na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly. Žiadne iné opatrenie k tomu
oznámené nebolo. Podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona o majetku obcí, orgány obce a organizácie sú
povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany tvorby
životného prostredia. Sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť, zhodnocovať, používať
všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv
alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi. Podľa zákona o majetku obcí orgánmi
obce sú starosta a miestne zastupiteľstvo. Starosta a miestne zastupiteľstvo po zvolení
skladajú sľub tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem dodržiavať ústavu,
ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a že ich budem pri
výkone svojej funkcie starostu alebo poslanca obecného zastupiteľstva uplatňovať podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia“. Iste chápete, že keď som v roku 2012 pri kontrole
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vymáhania pohľadávok zistila, že mestská časť nezabezpečila vymáhanie pohľadávky na
nájomnom a že v roku 2008 uhradila za umelecký výkon a za dodanie plagátov na Kultúrne
leto 2008, teda tie isté služby a výkony dva krát zo svojich finančných prostriedkov, tak
opatrením na nápravu tohto nedostatku nemôže byť prijatie smernice na zabezpečenie
finančnej kontroly. K takémuto nedostatku môžu byť akceptované iba 2 opatrenia. A to:
zabezpečíme vymoženie pohľadávky s príslušenstvom, alebo zabezpečíme nahradenie škody.
Pretože ide o verejné prostriedky. Ako kontrolór som povinná preto vyzvať na prepracovanie
a doplnenie tohto opatrenia. Kontrolu interných predpisov som preverila obsah dvadsiatich
interných predpisov Mestskej časti Košice – Západ. Zároveň som skontrolovala, či sa už pri
evidovaní majetku uhradeného za štátne dotácie, ktoré boli určené na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy, dodržiavajú interné a všeobecne záväzné právne predpisy.
Zistila som, že časť tohto majetku je aj naďalej na pracoviskách, pre ktoré tieto štátne dotácie
určené neboli a odôvodnenia správcu rozpočtovej podpoložky nemajú oporu v zákone.
Celková zistená výška takéhoto porušenia finančnej disciplíny uvedená na 32. strane správy
činí 3.875 EUR aj 56 centov. Podrobnosti obsahuje rokovací materiál, ktorý som vám
predložila písomne, v súlade s rokovacím poriadkom miestneho zastupiteľstva. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne pani kontrolórke za uvedenie
materiálov. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči pán poslanec Bojčík.
p. Bojčík: Vážený pán starosta, dámy a páni, vážená pani kontrolórka, prečítal som si
pozorne vašu predloženú správu a niektoré skutočnosti, čo ste zistili ma vôbec ako občana
mestskej časti netešia, ale som z nich tak, ako v minulosti opäť rozčarovaný. Budeme dnes
opäť schvaľovať dotácie pre jednotlivé subjekty. Možno je medzi nimi aj subjekt, ktorý
nedodržal finančnú disciplínu už v minulosti, žiaľ, dneska mu to schválime. Chýba mi to v
tejto správe. Škoda, že ste nás už oveľa skôr neupozornili na neoprávnené použitia štátnych
dotácií. Tak isto presuny majetku sa už opakujú vo vašich kontrolných správach viackrát.
Predsa len platí zásada, že za jedno porušenie by mala byť rovnako jedna sankcia. Alebo je
iný názor? Žiaľ, opäť sa vraciate k zisteniam z predchádzajúcich funkčných volebných
období. Na záver ešte 1 poznámka. Nedá mi to, keď som si pozrel kontrolné správy vašich
kolegov, nielen z košických mestských častí, ale aj z iných miest a obcí, sú stručné, aktuálne a
viac zrozumiteľné. A musím povedať, nie vždy, tak ako u vás sa mi zdá neraz aj subjektívne.
Preto mám návrh na uznesenie, ktorý by som si dovolil predložiť a prečítať. Návrh na
uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ ukladá miestnej kontrolórke
prepracovať správu o výsledku kontrol za obdobie od VI. zasadnutia miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice - Západ z dôvodu, že kontrolná činnosť nebola vykonaná nezávisle a
nestranne v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 369 z roku 1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení, a prepracovanú správu predložiť na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva.
Ďakujem za pozornosť.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pán poslanec Bojčík. Nech sa páči pán poslanec
Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Je to dosť rozsiahly materiál. Dúfam, že všetci ho
prečítali. Ja ho čítam už asi štvrtýkrát. Je... dosť mám v tom guláš, by som povedal. Zaujali ma
také výroky, že, nie výroky, ale ako vytknutie: pracovník, zle uvádzané, má byť zamestnanec
atď., tak dúfajme, že tým sa nespravila nejaká finančná škoda, že na zmluve uvedený iný
názov nie: pracovník, ale zamestnanec mal byť. Dobre, ale podstata je teraz čo sa chcem
opýtať tu čítam - kontrolou vymáhaných pohľadávok vykonanou v roku 2012 bolo zistené, že
na základe nájomnej zmluvy atď. z roku 2008 prenajaté priestory bla- bla- bla nechcem
menovať aby som nikoho nepoškodil, čiže o čo mi ide. Je to pohľadávka z roku 2008, 2009
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možno až 2012. Kontrolou vymáhania pohľadávok je v roku 2012. Teraz je rok 2015. V
správe sa ďalej uvádza, že doteraz nie sú adekvátne opatrenia prijaté. Pýtam sa, prečo až v
roku 2015? Kde sme boli v roku 2012, 13, 14, 15 a bojím sa, že už je aj 2016? To doteraz
nikomu nevadili, alebo neprekážali, že opatrenia neboli prijaté od roku 2012, a až vadia v
závere roku 2015? Nesleduje sa tým niečo? Alebo neviem. Toto by som poprosil vysvetliť,
ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pán poslanec Kočiš. Nech sa páči, ďalší do
rozpravy. Nehlási sa nikto do rozpravy? Môžem ukončiť rozpravu? Dobre, uzatváram
rozpravu. Poprosím pani kontrolórka o vaše stanovisko.
p. Klimeková, kontrolórka MČ: Budem odpovedať najskôr pánovi poslancovi
Bojčíkovi. Pán poslanec sa vyjadril kriticky ku skutočnosti, že v tejto správe nie sú kontrolné
zistenia z kontroly dotácií, pretože správy o výsledkoch kontrol, ktoré som vám predložila, sú
kontroly opatrení na nápravu nedostatkov, kontrola prenajímania majetku a kontrola interných
predpisov. Takže takéto bolo obsahové zameranie predchádzajúcich kontrol. A keďže
obsahové zameranie kontrol dotácií som vám predložila už na predchádzajúcich zasadnutiach
zastupiteľstva, všetky do jedného - ste ich mali. Všetky do jedného. Tak nevidím dôvod prečo
by som to miešala do týchto kontrol, pod ktoré to nepatrí. Zároveň by som chcela pripomenúť
v súvislosti so snahou o schvaľovanie dotácií iba takým subjektom, ktoré neporušovali
finančnú disciplínu, že to ešte ani nie tak dávno, čo ste občianskemu združeniu Školský
športový klub Union Press, schválili dotáciu znova napriek tomu, že ste krátko predtým odo
mňa dostali správu o výsledku kontroly, v ktorej som vás upozornila, že tento subjekt
vyúčtoval výdavky na ubytovanie, ktoré si nechal uhradiť od účastníkov športových súťaží.
Samozrejme, tieto finančné prostriedky do skončenia kontroly vrátil, sám to ponúkol, sám
ochotne chcel tie peniaze vrátiť a preto mu nebolo potrebné uložiť sankciu. To nič na veci
nemení, že k porušeniu zákona došlo. Takže všetko, čo som vám mohla dať, informácie k
tomu ako sa tu používali dotácie Mestskej časti Košice - Západ, všetko ste odo mňa dostali. A
čo sa týka dotácií za rok 2015, kontrola dotácií za rok 2015 je navrhnutá do plánu kontrolnej
činnosti na 1. polrok 2016. Čo sa týka, že už skôr sa neupozornila na porušenie štátnych
dotácií. Nespomínam si, že by mi niekedy miestne zastupiteľstvo pri schvaľovaní plánu
kontrolnej činnosti ukladalo schvaľovať použitie štátnych dotácií. Kontrolovala som to, čo ste
mi schválili v pláne kontrolnej činnosti. A že som pre pritom zistila aj toto, no tak som to v tej
správe uviedla. Každý poslanec má právo predsa žiadať, aby sa kontrolovali štátne dotácie.
Okrem toho, použitie štátnych dotácii tu minulý rok kontrolovala Správa finančnej kontroly
pri vládnom audite v Mestskej časti Košice – Západ. A keď ste pozorne čítali moje kontrolné
správy, tak ste museli si tam všimnúť, že rovno za prítomnosti správy finančnej kontroly, keď
bola v tejto budove, sa prenášal majetok zakúpený za štátne dotácie na pracoviská
preneseného výkonu štátnej správy, ktorý sa ešte aj počas prítomnosti v tejto budove Správy
finančnej kontroly rýchlo evidoval na pracoviská matrík a na pracoviská Štátneho fondu
rozvoja bývania. Tak asi tam dačo nebolo v poriadku? Čo nebolo v poriadku, bolo v mojich
kontrolných správach. Bolo povedané, že sa nedá uplatňovať zodpovednosť za tie isté
porušenia dva krát. Isteže, ja súhlasím. Ale v predchádzajúcich správach som vám uviedla
konkrétne prípady porušenia finančnej disciplíny a pri terajšej kontrole som zistila ďalšie.
Čiže ja sa nemôžem tváriť, že ďalšie narastajúce porušovanie finančnej disciplíny
neregistrujem. Vraj sa vraciam k zisteniam z predchádzajúcich funkčných období.
Samozrejme, dokiaľ nie sú problémy vyriešené, dovtedy sa ku nim budem vracať. A čokoľvek
prinesie budúci rok, budem sa k tomu vracať, pretože to je moja povinnosť. Je to moja
povinnosť ako kontrolóra, je to moje právo občana. Momentálne tu sedím ako váš kontrol, ako
kontrolór teda mestskej časti Košice – Západ. Je o tom niekoľko právnych rozborov, že
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kontrolór sa môže vracať až do roku 90. A môže sa k tomu vracať aj niekoľkokrát a koľkokrát
to bude potrebné. Čiže nič porušené nebolo. Len som si splnila svoje povinnosti. Vraj sú
správy mojich kolegov stručné, zrozumiteľné a moje také nie sú. A vraj nie sú zase korektné
atď. Tak ja by som vám tu teraz, trvám na tom, že moje kontrolné zistenia sú riadne
preukázané, sú všetky také, aké majú byť. A iba by som chcela pripomenúť, že zo zákona o
obecnom zriadení má každý poslanec právo požiadať o sprístupnenie kontrol miestneho
kontrolóra a miestny kontrolór je povinný na počkanie, na požiadanie sprístupniť aj
poslancovi aj starostovi výsledky kontrol. Za 5 a pol roka čo som kontrolórom ma z vás, aj z
minulých poslancov navštívil niekoľkokrát poslanec Jutka, poslanec Varga, v minulom
funkčnom období asi 3 krát poslanec Sitkár, v tomto funkčnom období asi dva krát, v
minulom funkčnom období dva krát pán poslanec Jakubov. A keď si dobre spomínam, tak to
bolo všetko. Žiaden iný z poslancov túto možnosť nevyužil. A vy tiež nie, aby ste sa zaujímali
podrobne o výsledky kontrol. A ešte by som chcela: s Vami som rozprávala v Galérii, keď ste
žiadali kontrolu dotácie pre rímskokatolícku cirkev, za prítomnosti svedka. A ešte by som
chcela pripomenúť jedno uznesenie, ktoré ste tu prijali 10. 12.2013: Miestne zastupiteľstvo
upozorňuje miestnu kontrolórku, aby výsledky kontrol boli jasné, korektné a objektívne,
poukazujúce na v zistených skutočnostiach, či bol porušený zákon alebo boli porušené právne
predpisy alebo nariadenia. Spomínate si iste naň, pán starosta. Za toto uznesenie nehlasovali
poslanci SDKÚ, poslanec Jakubov a pani poslankyňa Adamčíková. Ostatní poslanci zaň všetci
hlasovali. Hneď nasledujúci deň sa mi jeden poslanec Smeru ospravedlnil. Ďalej sa nebudem
o podrobnostiach zmieňovať, iba ak by to bolo potrebné. Vtedy ste ma upozorňovali, aby
moje správy boli korektné. Moje všetky správy sú korektné. Moje všetky kontrolné zistenia sú
riadne preukázané. Nikto z vás pred týmto zasadnutím obecného zastupiteľstva neprejavil ani
najmenší záujem, až na poslanca Vargu, aby sa o kontrolné zistenia bližšie zaujímal.
Opakujem nikto. Takže prijímať také uznesenie, že ukladá miestnej kontrolórke prepracovať,
to by ste mi najskôr museli pán poslanec ukázať, čo nie je pravda. Pri kontrole boli dodržané
riadne procesné postupy. Ja nebudem prepracovávať výsledky kontrol...
p. Jakubov, starosta MČ: Pani kontrolórka, poprosím vás, poprosím trošku stlmte
hlas.
p. Klimeková, kontrolórka MČ: Áno, ospravedlňujem sa.
p. Jakubov, starosta MČ: Lebo Vám budem musieť odobrať slovo a viete dobre, že
je to moje právo.
p. Klimeková, kontrolórka MČ: Ja poznám vaše právo, pán starosta. Samozrejme, ja
ho nepopieram.
p. Jakubov, starosta MČ: Vy poznáte všetko pani kontrolórka, súhlasím s vami.
p. Klimeková, kontrolórka MČ: Myslím si, že toto nebolo korektné. Myslím si, že
toto nebolo korektné. Čo sa týka otázky pána poslanca Kočiša, no teraz to neviem ani rýchle
nájsť, že doteraz nie sú adekvátne opatrenia, kde sme boli. Pri každej kontrole opatrení som sa
k pohľadávke vo výške 2.201 EUR, myslím, ak si dobre pamätám to číslo, vracala. Pri každej
jednej kontrole opatrení. Takže predpokladám, že ste ich všetky čítali. Či sa tým niečo
nesleduje, neviem. Ja tým určite nič nesledujem. Ja tým sledujem len nápravu nedostatku. Iné
tým ja osobne naozaj nesledujem. Inak nerozumiem tejto otázke, to je všetko. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pani kontrolórka. Pán Kočiš, pán poslanec
neviem, či si prihlásený do diskusie, ale rozprava bola ukončená. Hej? Neviem. Myslím si, že
vzhľadom na to, že je ukončená rozprava, že to nie je vhodné. A keďže bola ukončená
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rozprava, poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.
p. Baník: Návrh na uznesenie: Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice Západ ukladá miestnej kontrolórke prepracovať správu o výsledkoch kontrol za obdobie od
VI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ z dôvodu, že kontrolná
činnosť nebola vykonaná nezávisle a nestranne v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 369 z roku
1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a prepracovanú správu predložiť na najbližšie
rokovanie miestneho zastupiteľstva.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za bolo 9 poslancov, proti 1, zdržali sa dvaja.
p. Jakubov, starosta MČ: Konštatujem, uznesenie bolo schválené.
Bod 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka 2016
p. Jakubov, starosta MČ: Vážené dámy a páni pristúpime k ďalšiemu bodu
rokovania. Je ním bod č. 8 Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka 2016. Nech
sa páči pani kontrolórka, poprosím o uvedenie správy.
p. Klimeková, kontrolórka MČ: Vážené miestne zastupiteľstvo, pred sebou máte
návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016. Materiál je zverejnený v zákonom
stanovenej lehote a bol vám doručený písomne. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu.
Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Zemková: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Západ schvaľuje plán kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka 2016 podľa predloženého
návrhu.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Tak za 11, proti 0, zdržal sa 1.
p. Jakubov, starosta MČ: Konštatujem, uznesenie bolo schválené.
Bod 9. Informácia o úpravách č. 4 a č. 5 programového rozpočtu Mestskej časti Košice Západ na rok 2015
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu rokovania. Bod číslo 9.
Informácia o úpravách číslo 4 a číslo 5 programového rozpočtu mestskej časti Košice - Západ
na rok 2015. O materiáloch, ktoré sú predložené miestnemu zastupiteľstvu rokovala miestna
rada 1. decembra 2015, komisia kultúry mládeže a športu 7. decembra a ostatné komisie 10.
decembra 2015. Informácia o úprave číslo 4 a 5 programového rozpočtu mestskej časti je na
rokovanie predložená v súvislosti s uznesením číslo 15-17/02–2015, ktorým miestne
zastupiteľstvo žiadalo starostu pri nevyhnutnom presune finančných prostriedkov informovať
o tom miestne zastupiteľstvo na najbližšom rokovaní. Týmto materiálom sa zaoberali miestna
rada a komisie, finančná, kultúry mládeže a športu, ktoré odporúčajú miestnemu
zastupiteľstvu predložený materiál zobrať na vedomie. Vážené dámy, vážení páni, úprava
programového rozpočtu číslo 4 zo dňa 10. 9. 2015 bola realizovaná na základe dohody medzi
Úradom práce sociálnych vecí a rodiny a Mestskou časťou Košice - Západ o poskytnutí
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príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, ktorou bolo vytvorené
jedno pracovné miesto uchádzača o zamestnanie v sume 2.254 EUR a spolufinancovanie
MOS-ky, ďalej na základe oznámenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zvýšení
limitu finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na
úseku matrík na rok 2015 vo výške 2.145,94 EUR a v zmysle uznesenia Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ číslo 16-17/02-2015 bod b) zo dňa 17. februára
2015, navýšením bežných výdavkov na dotácie, na základe predpokladaného vývoja žiadosti
o dotácie. Úprava programového rozpočtu číslo 5 zo dňa 9. 10. 2015 bola realizovaná z
dôvodu navýšenia cestovných náhrad v programe 1.1 - volení predstavitelia mestskej časti
a kontrolór o 500 EUR, a v programe 2.1 prevádzka úradu o 500 EUR z dôvodu plánovaných
služobných ciest za účelom rozvíjanie spolupráce s partnerským mestom Ostrava - Juh. Ďalej
úpravy v programe 2.1 Prevádzka úradu presunom finančných prostriedkov v rámci aktivít
tohto podprogramu. Ďalej úprava v podprograme 3.1 Matričná činnosť - presunom finančných
prostriedkov v rámci aktivít tohto podprogramu a úprava v podprograme 3.2 Evidencia
obyvateľov presunom finančných prostriedkov v rámci aktivít tohto podprogramu. Nech sa
páči, dámy a pani, otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram
rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Baník: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ berie na vedomie
informáciu o vykonanej úprave číslo 4 programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ
na rok 2015 starostom mestskej časti Košice - Západ zo dňa 10. 9. 2015 a vykonanej úprave
číslo 5 programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ na rok 2015 starostom Mestskej
časti Košice - Západ zo dňa 9. 10. 2015.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za bolo 12, proti 0, zdržal sa 1.
p. Jakubov, starosta MČ: Konštatujem, uznesenie bolo schválené.
Bod 10. Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu Mestskej
časti Košice - Západ na roky 2016 – 2018
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu rokovania - bod číslo 10:
Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu mestskej časti KošiceZápad na roky 2016 - 18. Nech sa páči, pani kontrolórka, poprosím o uvedenie materiálu.
p. Klimeková, kontrolórka MČ: Ďakujem. Vážené miestne zastupiteľstvo, v súlade
so zákonom o obecnom zriadení vám predkladám stanovisko k návrhu programového
rozpočtu na rok 2016. Návrh rozpočtu je zostavený na tri rozpočtové roky, v súlade s
príslušnými právnymi predpismi. Vnútorné členenie je v súlade so zákonom o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s platnou
rozpočtovou klasifikáciou. Ďalej bol zverejnený v zákonom ustanovenej lehote, aby sa k nemu
mohli obyvatelia vyjadriť a zohľadňuje aj príslušné ustanovenia zákona o obecnom zriadení.
Návrh rozpočtu nie je v súlade so zákonom o meste Košice, najmä s paragrafom 2 ods. 2 a s
§ 54 Štatútu mesta Košice. Zákon o meste Košice ustanovuje, že mestské časti a mesto Košice
majú pri výkone svojich pôsobností dodržiavať Štatút. Tak, ako predchádzajúce návrhy
rozpočtov, ani tento návrh rozpočtu nie je zostavený v súlade so Štatútom, najmä v programe
4. – Komunikácie. Celkovú výšku navrhnutých výdavkov, ktoré nie sú v súlade so štatútom
v som vyčíslila na strane 2 a činí 242.500 EUR. Zastávam názor, som presvedčená, že orgány
mestských častí a mesta si majú ctiť Štatút a majú si ctiť a dodržiavať svoj osobitný predpis,
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ktorým je zákon o meste Košice. Ja chápem, isteže, spoločenskú objednávku, že treba stavať a
udržiavať chodníky a miestne komunikácie a parkoviská, ale toto všetko je kompetencia mesta
Košice, podľa § 54 Štatútu a zákon o meste Košice hovorí, že Štatút treba dodržiavať. Koniec
koncov nie som sama, ktorá na to upozorňuje pravidelne každoročne, pretože na toto isté
upozornil aj Najvyšší kontrolný úrad minulý rok, keď bol na kontrole v Mestskej časti Košice
– Západ. Napriek tomu sa to v Mestskej časti Západ každoročne opakuje a preto odporúčam
miestnemu zastupiteľstvu schváliť navrhnutý rozpočet Mestskej časti Košice - Západ na rok
2016 v znení, ktoré bude zosúladené so zákonom o meste Košice a so Štatútom mesta Košice.
Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pani kontrolórka. Nech sa páči, dámy
a páni, otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nech sa páči, pán poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Ja si vážim tento názor. Myslím, že je správny, že takto to pani
kontrolórka vystúpila. Ale zase na druhej strane vieme, že riešime boľavé problémy našej
mestskej časti a určite to robia aj ďalšie mestskej časti. Z toho dôvodu by som navrhol hlavne
mestským poslancom, aby iniciovali zmenu tohto Štatútu, tak, aby to bolo možné urobiť v
rámci tohto Štatútu. A aby sme neprichádzali vlastne do rozporu s tým, čo sme si nejakým
spôsobom uzákonili. Tá iniciácia by mala prebehnúť tak, aby to bolo možné alternatívne,
alebo tá dotácia, ktorá prichádza tu pravidelne z daní, ani nie, že dotácia, presun finančných
prostriedkov z mestského rozpočtu do jednotlivých mestských časti, aby to bolo možné trebárs
použiť na takéto aktivity, ktoré mestská časť používa. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán poslanec Rychnavský. Nech sa páči,
pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Mňa by zaujímalo, je rok 2015, opäť sa vrátim, bol tu rok
2012, 13, 14. A aj tam mestská časť prijímala rozpočet. Aké tam boli stanoviská kontrolórky k
týmto rozpočtom, by ma zaujímalo? A keď to vytkol kontrolný úrad, najvyšší, aký bol postih?
Ešte to by ma zaujímalo. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlási sa ešte niekto do
rozpravy? Ak nie, poprosím pani kontrolórka.
p. Klimeková, kontrolórka MČ: K pánovi poslancovi Kočišovi, tak ako som
spomínala, už aj v predchádzajúcich pri stanoviskách k návrhom rozpočtu som vás pravidelne
upozorňovala, že predložené návrhy nie sú v súlade so Štatútom a nie sú v súlade so zákonom
o meste Košice. Koniec koncov, všetko je zverejnené. Materiály ste dostali písomne, takže si
to môžete aj porovnať. Takže z mojej strany toľko. Pravidelne, opakovane som na to
upozorňovala, dokonca som na to upozorňovala aj v stanoviskách k návrhom záverečného
účtu. Takže, nie je to prvýkrát. Iba poslednú vec, hádam, som rada, že pán poslanec Kočiš
takto otázku položil, lebo bolo tu aj také moje stanovisko k návrhu rozpočtu, kde som ešte
podrobnejšie sa zaoberala tým, že aké kompetencie v Štatúte má mestská časť a koľko
kompetencií má napr. na úseku sociálnej pomoci, v oblasti sociálnych služieb. V oblasti
sociálnych služieb má mestská časť kompetencie v štatúte na 1 a pol strany, takmer už na 2,
po ostatných zmenách Štatútu. A v oblasti správy a údržby komunikácií má jednu - a to, že
predkladá návrhy na zriaďovanie a umiestňovanie prístreškov a čakární na jej území. To je
celá jej kompetencia v Štatúte mesta Košice. Takže naozaj som na to upozorňovala. A keď to
tak zhrniem, tú celú svoju päťročnú snahu, aby som toto dala do vášho povedomia a celé svoje
štúdium materiálov za 5 rokov, tak môžem z toho urobiť len 1 záver, ktorý z toho vyplýva pre
mňa, že mestská časť má oveľa viac finančných prostriedkov, ako má kompetencií. Takže
chápem aj návrh pána poslanca Rychnavského, že asi by sa bolo tým Štatútom treba zaoberať.
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Nakoniec, máme dlhoročných poslancov v mestskom zastupiteľstve, fundovaných, tak si
nemyslím, že by to bol neprekonateľný problém. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pani kontrolórka. S faktickou pán
poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Prepáčte, ale mne pripadá, že nie ste kontrolórka, ale poslanec, lebo robíte
politiku. Ja iné som sa pýtal. Ja som nepotreboval vaše hodnotenie činnosti, doteraz, Štatút
atď., ale chcel som sa normálne, ako občan, ktorý sa bude pýtať ostatných poslancov, čo ste
urobili s tým chodníkom, ktorý je rozbitý 7, 6, 8, 10, 12, 20 rokov, čo ste urobili s
parkoviskami doteraz? Prečo nekonáte? Atď. A ja dosť mu ťažko vysvetlím, že Štatút a my sa
tu hádame, či máme kompetencie alebo nie. Jeho nezaujíma. My sme povinní od toho... a ja si
myslím, že cestou, zákonnou, samozrejme, a preto sa snažím nájsť tú zákonnú formu, ako by
sa to dalo urobiť. Nie, ako sa to nedá urobiť. Lebo to je najjednoduchšie povedať - nedá sa.
Hotovo. Ste tu zbytočne. De facto ste povedali nám, že sme tu zbytoční. Rovno. Máme viac
peňazí ako môžeme! Čiže de facto ste povedali, že prídeme vypiť kávičku, tvárime sa to
dôležito a to je všetko. To si vyprosím. Preto som sa to pýtal, lebo, v ostatných mestských
častiach, ako to funguje. Aj inde isto musel robiť Najvyšší kontrolný úrad kontrolu aj iste
musel k tomu zaujať stanovisko. Aj inde k tomu dával zrejme nejaký návrh na opatrenie. Toto
som sa chcel opýtať, ako sa to dá, nie ako sa to nedá. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pán poslanec. Zase musím povedať v tomto
prípade, že pani kontrolórka realizovala kontrolné zistenie, povedala svoj názor a nie je jej
povinnosťou nám dávať návrhy. Na to je tu zase poslanecký zbor a úrad. Ale súhlasím s
návrhom pána poslanca Rychnavského, sme tu viacerí poslanci mestského zastupiteľstva, ja
osobne si beriem za svoje, pretože viem, že takmer v každej mestskej časti sa tieto práce
realizujú. A bol som tu poslancom 12 rokov. Sme tu viacerí, možno pán Rychnavský ešte
dlhšie pôsobil v tomto miestnom zastupiteľstve a vždy sa tieto opravy údržby eventuálne aj
nové investície realizovali. Takže beriem si to za svoje, že budem iniciovať otvorenie Štatútu
mesta Košice tak, aby tieto činnosti, ktoré vykonávajú jednotlivé mestské časti, sa dostali do
súladu s našimi vnútornými predpismi. Pretože Štatút mesta je pre nás záväzný predpis.
Neviem ako je to teraz možné v tejto chvíli povedať, vzhľadom na zákon o Košiciach, ale
určite, určite požiadame o otvorenie Štatútu. Nech sa páči, hlási sa ešte niekto do rozpravy?
Ak nie uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.
p. Zemková: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ berie na vedomie
stanovisko miestnej kontrolórky Mestskej časti Košice - Západ k návrhu programového
rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ na roky 2016 až 2018, predložené v súlade s § 18f
ods. 1 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady číslo 369 z roku 1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za bolo 12 poslancov, proti 0, zdržal sa 1.
p. Jakubov, starosta MČ: Konštatujem, uznesenie bolo schválené.
Bod 11. Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ na roky 2016 –
2018
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni pristúpime k ďalšiemu bodu rokovania. Bod
číslo 11 - Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice - západ na roky 2016- 2018.
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Vážené dámy, vážení páni, záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú rozpočtované príjmy a
rozpočtované výdavky roka 2016. Rozpočet je postavený ako vyrovnaný s tým, že kapitálové
výdavky sú plánované vo výške 314.000 EUR. Najväčšími výdavkami v kapitálovom
rozpočte vo výške 130.000 EUR sú výdavky na výstavbu nových parkovísk a vo výške
60.000 EUR na výstavbu a rekonštrukciu chodníkov. To je práve ten prípad, ktorý budeme
musieť dať do súladu so Štatútom a parterov a 50 000 na výstavbu nových kontajnerových na
nových prístreškov na kontajnery. V súčasnosti uvažujeme s tým, že príjmovými finančnými
operáciami by sme z rezervného fondu do rozpočtu presunuli 251.614 EUR. Rátame s tým, že
po vyčíslení rozpočtu tohto roka a po presunutí časti prostriedkov z prebytku bežného
rozpočtu 62.866 EUR by bol schodok rozpočtu vo výške 314.480 EUR ponížený o túto
čiastku. A preto som spomínal čiastku 251.614 EUR. Musím povedať, že v skladbe tohto
rozpočtu ešte nie zahrnutý celý príspevok, alebo celý presun peňazí z mesta Košice, ktorý sme
schvaľovali na mestskom zastupiteľstve včera. A opäť oproti minulému roku by sme mali
dostať určité navýšenie. Nechcem teraz povedať, či to je 20 alebo koľko tisíc EUR, ale určite.
A nerátame tu ešte z 30 000 eurami na kapitálové výdavky, ktoré dostávame každý rok od
mesta, ani s 10 000, s objemom 10.000 EUR, ktorý bol vyčlenený včera a schválený v
rozpočte mesta, pri príležitosti Európskeho mesta športu. Takže samozrejme, aj tieto finančné
prostriedky prispejú k tomu, aby sme ešte viac mohli rozvíjať činnosť v budúcom roku. Je
treba povedať, že markantný rozdiel oproti minulému roku je najmä v investíciách, pretože
sme prehodnotili tie investície, ktoré boli pripravené v minulosti, pripravili nové investície. A
to všetko by sa malo premietnuť už do trošku väčšieho investičného procesu v roku 2016, ako
bol v roku 2015. A súčasne by som ešte chcel povedať, že k týmto materiálom sa zaoberali
miestna rada, komisia finančná, komisia kultúry, mládeže a športu, legislatívno-právna a
sociálna komisia, komisia výstavby životného prostredia, verejného poriadku a komunálneho
rozvoja, ktoré zhodne odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať
a schváliť. Nech sa páči, dámy a páni, otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nech sa páči, pán
poslanec Sitkár.
p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Ďakujem. Keďže k rozpočtu patrí aj vykonávanie
zmien rozpočtu, dovolím si predložiť poslanecký návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo
Mestskej časti Košice, podľa platných právnych predpisov, po a) poveruje starostu Mestskej
časti Košice - Západ podľa ustanovení § 11 ods. 4 písm. b) zákona 369/1990 Zb. v znení
neskorších zmien a doplnkov a § 14 zákona č. 583/2004 Zb. zákonov v znení neskorších
zmien a doplnkov, vykonávať zmeny rozpočtu do výšky 50 % z rozpočtovaných výdavkov
Mestskej časti Košice - Západ na rok 2016. Po b) žiada starostu Mestskej časti Košice - Západ
o vykonanej zmene rozpočtu informovať o tom miestne zastupiteľstvo na najbližšom
rokovaní.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pán zástupca. Nech sa páči, ďalší do rozpravy.
Nech sa páči pán poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Ďakujem za slovo. Ten návrh nebol nijako dopredu avizovaný. Z
akého dôvodu až do výšky 50 % dávame takú možnosť meniť rozpočet? Keď vieme dobre, že
stretávame sa dosť operatívne, a ak by bolo treba, až do takej výšky zmeniť tak, sme tuná my
poslanci. Tak myslím si, že je to až nejako tak, do výšky celkového rozpočtu, alebo som
nerozumel dobre? Myslíš s kapitolou? Či ako to vlastne mám, lebo 50 % z niečoho a myslím,
že tam bolo, zaznelo, že z celkového rozpočtu.
p. Jakubov, starosta MČ: Poprosím, páni poslanci, buďme disciplinovaní.
p. Rychnavský: Takže môže byť, že by to chcelo trošku priblížiť, detailnejšie.
Ďakujem.
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p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pán poslanec Rychnavský. S faktickou pán
zástupca, pán poslanec Sitkár.
p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Takže v podstate vieme, že minulý rok sme si
schválili, alebo sme schválili starostovi 100 %. Keďže ten stav sa preukázal, je tam použitá iba
časť z toho. Naozaj tá zmena v rozpočte nejaká veľká. Myslím, že to bolo možno do 7 %, s
tým, že si potrebujeme ponechať v ďalšom období na nejaké časti investícií, vieme, že nás
čaká dosť dôležitá časť GROTU, takže ponížili sme to zo 100 na 50%. Myslím si, že to
nevyužijeme, tak ako teraz sme využili zo 100 % nejakých 7. Takže je to na ten pohyb. A
myslím, že pani Škvarková nám skôr povie z hľadiska ekonomického, s akou čiastkou my
vieme riešiť.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pán poslanec. Nech sa páči, v rámci rozpravy,
ďalší do diskusie? Ak sa nikto nehlási, poprosím pani Škvarková, chcete informovať?
p. Škvarková, MÚ MČ: Ďakujem za slovo. Starosta na základe vášho poverenia
môže vykonávať zmeny rozpočtu do výšky 100 %. Pokiaľ vy rozhodujete - poslanci
miestneho zastupiteľstva - o výške, v akej môže rozhodnúť. Toto uznesenie hovorí o
päťdesiatich percentách z rozpočtovaných výdavkov, tzn. celkových výdavkov Mestskej časti
Košice – Západ. Kapitálové aj bežné výdavky spolu.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči, v rámci rozpravy kto chce
ešte vystúpiť? Nikto sa nehlási ďalší do rozpravy? Pán kolega Rychnavský ešte si chcel, nech
sa páči.
p. Rychnavský: Dobre. Takže myslím, že som to pochopil. Do výšky teda
rozpočtovaných výdavkov. Výdavky máme spolu vo výške 1 000 000, skoro 2.000.000, áno?
Takže do výšky dvoch, do výšky jedného milióna. Myslím si, dúfam, že to nebude také nejaké
potrebné. Takže jedine by som dal taký dovetok, alebo doplnenie, že v prípade nejakých
havarijných alebo živelných pohrôm, v takomto prípade. A ak by sa takéto skutočnosti
nedajbože udiali, tak tým pádom by to mohlo ísť do tej výšky. Lepšie by to znelo. Tak, ja si
myslím, že maximálne do tých 20 %. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Nech sa páči, ďalší kto chce vystúpiť
v rozprave? Pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem. Ako predseda finančnej komisie musím povedať, a nakoniec to tu
bolo povedané, že presuny finančné vznikli, alebo sa udiali viac-menej v súvislosti s výkonom
prenesenej kompetencii štátnej správy. Čiže matrika, dajme tomu z úradu práce, na
zamestnanie aktivačných pracovníkov. Alebo boli voľby, teraz samozrejme preháňam. Keď
dostaneme peniaze zo štátu a potrebujeme to zaúčtovať, aby sme nemuseli sa stretnúť. Čiže
rozumieme, toto je v poriadku. Doteraz nebol takýto posun. Ja to beriem ako návrh 50 na 50.
Čiže 50 % má teraz k dispozícii. Posun - mal 100, máme 50. 50 dajme tomu je jasných. A do
budúcna nevylučujem aj ten návrh, že môžeme dať 20 %. Možno 2%, 3 %. Ale je tu
investičná akcia, vyriešiť GROT, ktorý tlačíme ako balvan pred nami. A ja z tohto ponímania
beriem, že možno aby bol taký pružnejší ten rozpočet, aby sme sa mohli spolu podieľať na
investícii a vyriešení tohto problému, čiže obytný súbor GROT. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Varga.
p. Varga: Ďakujem pekne za slovo. Môj kritický pohľad na situáciu, kedy sme
schvaľovali vlastne tú kompetenciu pre pána starostu v rozsahu 100 % schváleného rozpočtu,
je teda známa. Toto opticky vyzerá tak, že vlastne je to taký sympatický krok smerom
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k zastupiteľstvu, že vlastne už pán starosta uznáva, že potrebuje aj to zastupiteľstvo nejakým
spôsobom. Ale vzhľadom na tú realitu, že ak je pravda, že len 7 % bolo reálne využitých za
ten čas, tak v podstate sme tam, kde sme boli, že pán starosta naďalej, ak schválime 50 %,
bude môcť robiť všetky potrebné zmeny aj bez nás. Čo má teda naďalej neteší.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pán poslanec Varga. Nech sa páči, ďalší chce
vystúpiť v rozprave? Ak nie, uzatváram rozpravu. Vážené dámy, vážení páni, pred zhruba
rokom, keď sme tu takto sedeli a zastupiteľstvo mi odsúhlasilo 100, teda kompetenciu
pracovať s rozpočtom v plnej výške, prijal som to aj kvôli tomu, lebo nevedel som, kde akými
pohybmi sa dostaneme. Skutočnosť ukázala, že v roku 2015 pravdepodobne celá moja
kompetencia bola využitá niekde na úrovni, nechcem to ešte teraz zhodnotiť, ešte nie je koniec
roka, zhruba 7%. Je ale pravda, že v roku 2016 plánujeme trošku väčšie investície, ako boli v
roku 2015. Sami si môžete porovnať tie čísla, ktoré boli realizované a ktoré sú očakávané v
roku 2015 a ktoré by mali byť v roku 2016. V podstate mne môže byť absolútne jedno, akú
kompetenciu mi schválite. A pán poslanec Varga, neprijímam vašu argumentáciu, že ja som
pochopil, že potrebujem zastupiteľstvo, a preto som ústretovejší. Tento návrh je návrh
poslanecký, to nie je návrh úradu. Úrad nevyšiel so žiadnym číslom. Toto uznesenie bolo
prednesené ako poslanecký návrh. Darmo sa usmievate, je to tak. Či to urobil klub väčšinový,
alebo nie, je to tak. Čiže mne je úplne jedno, ak mi neschválite ani jedno percento. Ak
dostaneme zmeny preneseného výkonu štátnej správy, ktoré sme napr. menili v štvorke,
v päťke, išlo o 2, 3000, 5000 EUR atď., presuny zo štátnych orgánov, ja vás vždy budem
musieť zvolať. Ja nebudem môcť urobiť túto zmenu. Ja vás budem musieť zvolať okamžite,
do štrnástich dní. Ak vám nevadí, že budete sa eventuálne stretávať aj raz mesačne, a možno
pán poslanec Varga, Vám to bude prvému vadiť, pretože Vaše pracovné povinnosti sú také, že
nie vždy ste k dispozícii, aspoň včas aj na rokovaniach komisie, ako som dostal informáciu. A
možno aj pán poslanec Baník, ktorý pracovne sa nevie stále uvoľniť a možno aj ďalší.
Nechcem to smerovať len na vás, a možno ľudia, ktorí pracujú aj mimo Košíc, mne je jedno,
ja vás budem zvolávať. Súčasne očakávame, či bude schválený projekt na uzamykateľné
kontajneroviská, kde môžeme dostať dotáciu možno aj 100.000 EUR. To už je slušný
finančný objem. Keďže to teraz nie je v rozpočte, opäť vás budem musieť zvolať, aby sme si
sadli. Mne je jedno, ja pracujem ako starosta. Ja vás zvolám aj raz za dva týždne. Takže, videli
ste v roku 2015, že som túto kompetenciu absolútne nezneužil na plnenie, alebo ak máte
takéto podozrenie, takýto prípad, tak mi to povedzte. Vždy som sa snažil vychádzať z potrieb
úradu, z potrieb toho, čo je potrebné urobiť, z potrebného presunu prostriedkov v rámci
operatívy. A nikdy som sa nesnažil urobiť niečo za vaším chrbtom a vždy podľa uznesenia,
ktoré bolo prijaté, na nasledujúcom zastupiteľstve som vám predložil tieto zmeny. A pokiaľ
viem, doteraz ani jedna nebola, nie že rozporovaná, ku mnohým nebola ani diskusia. Ani z
ľavej strany, ani z pravej strany. Takže myslím si, že tie zmeny, ktoré sa doteraz udiali v
súčinnosti s úradom, neboli v rozpore so zákonom a nebolo to žiadna uzurpácia moci, ako mi
bolo pred rokom, pán poslanec, Vami povedané. Ďakujem veľmi pekne. Diskusia bola
uzatvorená, poprosím návrhovú komisiu.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo, prečítam poslanecký návrh na uznesenie, ktorý predložil
pán poslanec Sitkár. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ podľa § 14 ods. 3
písm. d) zákona Slovenskej národnej rady číslo 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice v platnom
znení za a) poveruje starostu Mestskej časti Košice - Západ podľa ustanovení § 11 ods. 4
písm. b) zákona č. 369 z roku 1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a § 14 číslo 583
z roku 2004 Zb. zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vykonávať zmeny rozpočtu do
výšky 50 % z rozpočtovaných výdavkov Mestskej časti Košice - Západ na rok 2016. Za b)
žiada starostu Mestskej časti Košice - Západ o vykonanej zmene rozpočtu informovať o tom
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miestne zastupiteľstvo v najbližšom rokovaní.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Konštatujem: za bolo 12 poslancov, proti 1, zdržal sa 0, uznesenie bolo
schválené.
p. Jakubov, starosta MČ: Poprosím ďalej návrhovú komisiu.
p. Kočiš: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ
podľa § 14 ods. 3 písm. d) zákona č. 401 v roku 1990 Zb. o meste Košice v platnom znení, za
a) schvaľuje programový rozpočet Mestskej časti Košice - Západ na rok 2016, v zátvorke
v eurách uvádzame cifry alebo čísla. Bežný rozpočet: príjmy 1 712 587, výdavky 1 649 721,
rozdiel - prebytok +62 866. Kapitálový rozpočet: príjmy 20, výdavky 314 500, rozdiel schodok mínus 314 480, finančné operácie: príjmy 251 614, výdavky 0, rozdiel prebytok
+251 614. Celkom: príjmy 1 964 221, výdavky 1 964 221.
b) berie na vedomie programový rozpočet Mestskej časti Košice - Západ na roky 2017 až
2018 (v eurách). Bežný rozpočet rok 2017: príjmy 1 763 900, výdavky 1 665 210, rozdiel
prebytok +98 690. Bežný rozpočet rok 2018: príjmy 1 816 000, opravujem 1 816 817,
výdavky 1 675 537, rozdiel prebytok +141 280. Kapitálový rozpočet rok 2017: príjmy 20,
výdavky 217 000, rozdiel schodok mínus 216 980. Kapitálový rozpočet rok 2018: príjmy 20,
výdavky 204 500, rozdiel schodok mínus 204 480. Finančné operácie rok 2017: príjmy
118 290, výdavky 0, rozdiel prebytok +118 290. Finančné operácie rok 2018: príjmy 63 200,
výdavky 0, rozdiel prebytok +63 200. Celkom rok 2017: príjmy 1 882 210, výdavky
1 882 210. Celkom rok 2018: príjmy 1 880 037, výdavky 1 880 037.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Konštatujem, za bolo 12, proti 0, zdržal sa 1.
p. Jakubov, starosta MČ: Uznesenie bolo schválené.
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu rokovania. Bod číslo 12
Informácia o poskytnutých dotáciách starostom mestskej časti podľa Všeobecne záväzného
nariadenia Mestskej časti Košice-západ o poskytovaní dotácií. Dámy a páni, materiál ste
obdržali. Moment, vrátime sa ešte k bodu 11. V rámci uznesenia k návrhu programového
rozpočtu na rok 2016 - 18 bolo prečítané uznesenie, návrh uznesenia a schválený v časti a) a
v časti b) čo sa týka finančných čiastok, ale nebola posledná veta. Poprosím preto ešte raz
návrhovú komisie o tento dovetok.
p. Kočiš: Ospravedlňujem sa. Skúsim prečítať návrh na uznesenie ešte raz. Ale
nechajte ma dohovoriť, tak, aby bolo jasné, čo hlasujete, o čom hlasujeme. Pardon. Čiže návrh
na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ podľa § 14 ods. 3 písm. d)
zákona č. 401 z roku 1990 Zb. zákona o meste Košice v platnom znení schvaľuje: za a)
schvaľuje programový rozpočet Mestskej časti Košice - Západ na rok 2016 podľa
predloženého znenia. Za b) berie na vedomie programový rozpočet Mestskej časti KošiceZápad na roky 2017 až 2018 podľa predloženého, prečítaného znenia. Súčasťou tohto
uznesenia je tabuľková časť programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ na rok
2016 (príloha číslo 1) a tabuľková časť programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ
na roky 2017 až 2018 (príloha číslo 2).
p. Jakubov, starosta MČ: Upozorňujem panie poslankyne a páni poslanci, že
hlasovať budeme už len za poslednú vetu: "Súčasťou tohoto uznesenia..." atď. Prosím
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hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržal sa 1. Ďakujem vám pekne
Bod 12. Informácia o poskytnutých dotáciách starostom mestskej časti podľa Všeobecne
záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Západ o poskytovaní dotácií
p. Jakubov, starosta MČ: Vážené dámy a páni, teraz pristúpime k ďalšiemu bodu
rokovania. Je to bod číslo 12 Informácia o poskytnutých dotáciách starostom mestskej časti
podľa všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Západ o poskytovaní dotácií.
Týmto materiálom sa zaoberali miestna rada a komisia kultúry mládeže a športu, ktoré
odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál zobrať na vedomie, a komisia
finančná, ktorá odporúča miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať. Vážené
dámy a páni, predložený materiál máte predložený v písomnej forme pred sebou. Otváram
preto priamo rozpravu k tomuto materiálu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram
rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.
p. Kočiš: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ
berie na vedomie informáciu o poskytnutých dotáciách starostom mestskej časti, podľa
Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Západ o poskytovaní dotácií.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0.
p. Jakubov, starosta MČ: Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne schválené.

Bod 13. Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej
časti Košice – Západ o poskytovaní dotácií na 1. polrok 2016
p. Jakubov, starosta MČ: Vážené dámy, vážení páni, ďalším bodom nášho programu
sú žiadosti o poskytnutie dotácie podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti
Košice - Západ o poskytovaní dotácie na 1. polrok 2016. Doplnený a aktualizovaný zoznam
týchto žiadostí vám bol elektronicky zaslaný 9. decembra tohto roku. Predloženým materiálom
sa zaoberali miestna rada a komisie finančná a kultúry mládeže a športu, ktoré odporúčajú
miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať. Prosím o uvedenie materiálu pani
prednostku miestneho úradu.
p. Horváthová, prednostka MÚ MČ: Miestny úrad Mestskej časti Košice-Západ k
30. 11. 2015 eviduje 6 žiadostí o poskytnutie dotácie na 1. polrok 2016, ktoré je potrebné
podľa čl. 3 bod 7 VZN Mestskej časti Košice - Západ o poskytovaní dotácií prerokovať v
Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Košice - Západ. V tejto žiadosti o poskytnutie dotácie
na 1. polrok 2016 prebehol proces administratívnej kontroly kontrolovanej osoby. Žiadosti o
dotáciu splnili príslušné, príslušný zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň ustanovenia čl. 2 a čl. 3 Všeobecne
záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Západ o poskytnutí dotácií. Tabuľka dotácií je
priložená. Je to 6 žiadostí, kde v tabuľke máte názov subjektu, účel, referencie za roky 2014,
2015, požadovanú sumu a financie, ktoré sú navrhované v programovom rozpočte 2016.
p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Ďakujem za uvedenie materiálu. Otváram rozpravu
k tomuto bodu. Nech sa páči, pani doktorka Adamčíková.
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p. Adamčíková: Ďakujem pekne. Vážený pán zástupca, kolegyne, kolegovia. Ja sa
chcem dotknúť návrhu na uznesenie. Ako som si prezrela podľa predloženého materiálu,
vyzerá tak, že sme - pani Škvarková - sme v limite tých peňazí? Čiže ten bod b) žiada starostu,
aby upravoval niečo, nie je potrebné schvaľovať. Či?
p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Je tam, že v prípade potreby.
p. Adamčíková: Ale načo? To budeme zakaždým schvaľovať? Potom už také
uznesenie máme schválené, že v prípade potreby niekto, presunie hej? Lebo to sa dáva vtedy,
pokiaľ nám v rámci kapitoly peniaze nesedia, že chceme rozdať viacej, než tam je peňazí. Ale
veď predsa nám tam peniaze ešte ostanú. Myslím, že nie je potrebné, aby sme schvaľovali tú
časť b) žiada. Dávam návrh na to, aby sme o tom nehlasovali, keď môžem, je to nad rámec.
Pán starosta, hovorím o tom, že ideme deliť dotácie a jednotlivé kapitoly máme tak naplnené,
že neminieme všetky peniaze, čiže nie je potrebné presúvať peniaze z kapitoly do kapitoly.
Tam ešte ostanú finančné prostriedky.
p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Môžeme vypustiť to b), s tým, že pri
pripravovanom návrhu tam boli vyššie sumy v niektorých kapitolách, preto tam bolo to b). Pri
päťke, šestke, myslím tam prekračoval limit. Takže keby bola celá suma dotácií poskytnutá,
tak by sme potrebovali. Keďže nie je, tak vlastne to b) z uznesenia vypadne. Dobre.
p. Jakubov, starosta MČ: Dobre. Čiže návrh je takýto, aby v rámci uznesenia sa
schválila len časť a) schvaľuje. Dobre tomu rozumiem, pani poslankyňa? Nech sa páči, v
rámci rozpravy ďalej vystúpi pán poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Ďakujem. My sme posledne, keď sme rokovali o tom, jednak na
finančnej komisii, ale ešte aj v rámci miestnej rady poprosili, aby sa vyšpecifikoval počet tých
osôb, žiakov, študentov, kto sa mal zúčastniť tých aktivít, ktoré sú myslím v rámci päťky
a šestky: Pohyb bez bariér a krasokorčuliarske preteky detí. Keďže je to aktivita
celomestského charakteru, tak sme poprosili o to, aby sa vyšpecifikovalo, aká časť aktívnych
účastníkov je z Terasy, z našej mestskej časti. Takže toto sme tak nejako poprosili, ak je to
k dispozícii, samozrejme.
p. Jakubov, starosta MČ: Samozrejme, pán poslanec, vystúpi potom pán vedúci
oddelenia kultúry, pán Béreš, ktorý bude informovať o zisteniach na základe tvojej
požiadavky. Nech sa páči pán poslanec Sitkár.
p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Ďakujem, dovolím si predložiť teraz poslanecký
návrh, ktorý vznikol z rokovania s niektorými z poslancov, ktorí tu sme. Takže návrh na
uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Západ o poskytovaní dotácií Mestskou časťou
Košice – Západ, za a) schvaľuje poskytnutie dotácií na 1. polrok podľa predloženého návrhu
na účely, podľa predložených žiadosti. Po 1.) Združenie Ester, Trieda SNP, Košice Celoeurópska konferencia žien zo židovských komunít spojená s oslavou 20. výročia vzniku
združenia Ester - 300 EUR. Rodičovské združenie pri Materskej škôlke Šafárikova, Košice, nákup ozvučovacej techniky - 250 EUR. Spoločnosť priateľov detí Lienka - nákup počítačovej
techniky - 300 EUR. Základná škola Trebišovská - rekonštrukcia, sadové úpravy športovej
plochy - 300 EUR. Tanečné štúdio Adriany Vrbovej - pohyb bez bariér, celoslovenské kolo
súťaže - 300 EUR, Kraso centrum Košice - krasokorčuliarske preteky deti v Crow Arene 250 EUR.
p. Jakubov, starosta MČ: Poprosil by som teraz pána Béreša, aby podal informáciu o
počte zúčastnených detí za Mestskú časť Západ a za Košice.
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p. Béreš, MÚ MČ: Príjemný dobrý deň ešte raz. Čo sa týka súťaže Pohyb bez bariér,
tak je veľmi obtiažne špecifikovať alebo kvantifikovať počet detí, ktoré sa zúčastňujú tejto
súťaže, tejto integračnej súťaže priamo z Mestskej časti Košice - Západ, pretože dnes už je
realita taká, že rodičia, ktorí sídlia na území Mestskej časti Košice – Západ, častokrát majú
svoje deti v celkoch a umeleckých kolektívoch, ktoré sú nielen na území Košíc, ako takých,
ale aj v celom regióne. Okrem toho je táto súťaž konaná len druhý rok na území mestskej
časti, čo je pre nás takým puncom kvality, pretože široká verejnosť Mestskej časti Košice Západ má možnosť sa zúčastniť tejto súťaže 2 dni. A je to jedna z mála súťaží, ktorá má
integračný charakter, tzn. ponúka priestor pre hendikepované deti, pre deti z detský domovov,
krízových centier, spolu s deťmi z normálnych rodín, ktoré sa na jednom javisku, zúčastňujú a
spolu súťažia v rámci dobrej veci. Čiže aj v rámci správneho, prepáčte za výraz správneho
alebo dobrého marketingu a vizitky Mestskej časti Košice - Západ, ktorá by mala teda
prevziať záštitu nad týmto slovenským podujatím, je len dobrá. A možno ešte posledná
informácia, že po niekoľkých rokoch sa vďaka mestskej časti minulého roku podarilo dostať
túto súťaž späť na územie Košíc. Aj vďaka pánovi starostovi. Čiže kvantifikácia počtu detí z
mestskej časti je nereálna v tomto zmysle.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán vedúci. Pán poslanec Rychnavský,
stačí takéto vysvetlenie? To je všetko, čo sa nám podarilo asi. Krasokorčuľovanie, tam pán
zástupca nech sa páči.
p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Ak môžem, takže je to celoslovenské kolo v Crow
Arene, kde bude 150 detí, z toho je 35 Košičanov a 7 alebo 8 detí je z Terasy.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, nech sa páči, panie poslankyne, páni
poslanci, hlási sa nikto ešte ďalší do diskusie? Ak nie uzatváram diskusiu k tomuto bodu a
poprosím návrhovú komisiu.
p. Kočiš: Ďakujem. Návrh na uznesenie, ktoré predložil pán poslanec Sitkár. Miestne
zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
Mestskej časti Košice - Západ o poskytovaní dotácií Mestskou časťou Košice - Západ
schvaľuje poskytnutie dotácií na 1. polrok 2016, podľa predloženého návrhu, na účely podľa
predložených žiadostí. Prečítam žiadateľov, alebo pre koho to bude: Združenie Ester, Trieda
SNP 55, Košice, na účel: Celoeurópska konferencia žien zo židovských komunít, spojená s
oslavou 20. výročia vzniku združenia Ester - výška 300 EUR. Rodičovské združenie pri
Materskej škole Šafárikova trieda 4, Košice, na účel: nákup ozvučovacej techniky vo výške
250 EUR. Spoločnosť priateľov detí Lienka, Trieda SNP 1, Košice, na účel: Linka detskej
dôvery - nákup počítačovej techniky vo výške 300 EUR. Základná škola Trebišovská 10,
Košice, na účel: sadové úpravy okolia rekonštruovanej športovej plochy vo výške 300 EUR.
Občianske združenie,Tanečné štúdio Adriany Vrbovej, Kalinovská 4, Košice, na účel: Pohyb
bez bariér 2016 - semifinálové kolo celoslovenskej integračnej súťaže vo výške 300. Kraso
centrum Košice, Kavečianska cesta 1, Košice, na účel: Krasokorčuliarske preteky detí v Crow
Arene Košice vo výške 250 EUR.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 12, proti 0, zdržalo sa 0.
p. Jakubov, starosta MČ: Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
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Bod 14. Akčný plán rozvoja Mestskej časti Košice - Západ na roky 2016 – 2018
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k bodu číslo 14: Akčný plán rozvoja Mestskej
časti Košice - Západ na roky 2016 až 2018. Predloženým materiálom sa zaoberali miestna
rada a komisie - finančná a kultúry mládeže a športu, ktoré odporúčajú miestnemu
zastupiteľstvu predložený materiál schváliť. Vážené dámy a páni, tento materiál bol v určitom
prvom návrhu predmetom rokovania nášho mimoriadneho zastupiteľstva. Následne bol
dopracovaný o pripomienky zo strany vás poslancov a potom prerokovaný v miestnej rade a
vo finančných komisiách. Myslím si, že nie je potrebné už asi v súčasnosti uvádzať tento
materiál a rovno by som k nemu otvoril rozpravu. Nech sa páči dámy a páni, nech sa páči pán
poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja len by som chcel uviesť, že daným materiálom sa
zaoberala finančná komisia, ktorá odporúčala ho prerokovať a schváliť na dnešnom miestnom
zastupiteľstve. Ale k tým číslam by som ešte uviedol. Na finančnej komisii sme sa práve
pýtali na tie sumy a ako vznikli atď. Len pre ostatných poslancov, bolo nám povedané, a s tým
sme ho aj schvaľovali a ďalej sme ho odporučili schváliť, že tieto sumy nie sú nemenné. Čiže
ak bude vyhlásený nejaký program, ktorý nám nejak pomôže čerpať viac peňazí na jednotlivé
projektové zámery, tak budeme my ako miestne zastupiteľstvo schvaľovať čo najviac peňazí.
Len toľko, ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Hlási sa ešte niekto do
rozpravy? Ak nie, uzatváram rozpravu k tomuto bodu poprosím návrhovú komisiu.
p. Zemková: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ na základe § 14
ods. 3 zákona č. 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov schvaľuje
Akčný plán rozvoja mestskej časti Košice - Západ na roky 2016 až 2018.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pani poslankyňa. Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržalo sa 0.
p. Jakubov, starosta MČ: Konštatujem, uznesenie bolo schválené.
Bod 15. Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Západ o poskytovaní
elektronických služieb
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, ďalším bodom rokovania bodom číslo 15 je
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Západ o poskytovaní elektronických
služieb. Návrhy všeobecne záväzných nariadení a doplnok číslo 1 všeobecne záväzného
nariadenia mestskej časti, ktoré sú v programe dnešného rokovania zaradenia ako body 15, 16
a 17 boli zverejnené na úradnej tabuli mestskej časti a na našej internetovej adrese dňa 26. 11.
2015, tak, ako to ustanovuje § 6 ods. 3 zákona č. 369 z roku 1990 Zb. o obecnom zriadení v
platnom znení. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia a doplnku číslo 1 začala plynúť lehota,
počas ktorej mohli fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k týmto návrhom. V
zákonom stanovenej lehote neboli podané pripomienky. Návrhom všeobecne záväzného
nariadenia mestskej časti o poskytovaní elektronických služieb sa zaoberali: miestna rada a
komisie kultúry, mládeže a športu, legislatívno-právna a sociálna komisia. Všetci zhodne
odporúčajú starostovi mestskej časti návrh všeobecne záväzného nariadenia na rokovanie
miestneho zastupiteľstva nepredložiť. Napriek tomu, že boli takéto odporúčania, som sa
rozhodol, že tento materiál predložím na rokovanie dnešného zastupiteľstva. A dôvody som
mal na to takéto: keďže mesto Košice získalo finančné prostriedky z projektu OPIS na
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elektronizáciu služieb v rámci mesta Košice a keďže táto elektronizácia sa dotýka všetkých
mestských častí, mesto Košice, ktoré vydalo vlastné všeobecné, alebo prijalo vlastne vlastné
všeobecno záväzné nariadenie, požiadalo všetky mestské časti, aby na svojej úrovni tak isto
schválili miestne všeobecne záväzné nariadenie. Skutočnosť ku dnešnému dňu je takáto, že
všetky mestské časti, až na našu mestskú časť, toto VZN-ko schválili. Neviem teraz povedať,
čo by to vyvolalo vo vzťahu k prideleniu finančných, alebo získaniu finančných prostriedkov,
ktoré sú z eurofondov. A preto by som vás požiadal, aby sme tento materiál prerokovali a
zvážili jeho schválenie. Pretože ostali by sme jedinou mestskou časťou na území mesta
Košice, ktorá tento materiál neschválila. Poprosil by som o krátke uvedenie materiálu, pán
doktor Oravec.
p. Oravec, MÚ MČ: Dobrý deň. Chcem uviesť, že Mestská časť Košice - Západ sa
v súlade s danou stratégiou Projektu informátizácie zapojila do projektu mesta Košice, kde
mesto Košice uzatvorilo zmluvu o partnerstve so všetkými mestskými časťami, kde sa všetky
mestské časti podieľajú na tomto projekte a zaviazali sa poskytnúť maximálnu súčinnosť pri
tom, aby sa tieto ciele tohto projektu naplnili. Tento projekt bude realizovaný až do novembra
2016, ale v tomto materiáli sa hlavne upozorňuje na to, že občania mestskej časti už môžu
komunikovať nielen v listinnej forme, ale aj elektronicky. Samozrejme za použitia
elektronických prístupových práv, na základe elektronického občianskeho preukazu. V tomto
VZN sú uvedené informačné portály jednak celoslovenský, jednak košický, na ktorom sa
občania môžu dozvedieť o možnostiach zapojiť sa do služieb. Tieto jednotlivé podklady budú
postupne v priebehu budúceho roka napĺňané a bude možné uplatniť rôzne podania v rámci
sociálnej agendy, v rámci daní a poplatkov, trebárs, môže sa používať aj občiansky, vodičský
preukaz. A je to iba ďalšia možnosť, proste pre naplnenie tejto komunikácie. Čiže v toľko na
úvod.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne. Vážené panie poslankyne, vážení
páni poslanci, otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nech sa páči, pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja by som len pre moje pochopenie. Ktorá agenda,
konkrétne, by sa dala využívať a ani nie tak pre mňa, ale pre bežných občanov, aby mali
dôvod si vybavovať elektronický občiansky preukaz? Lebo to je podmienka, iste. Aká agenda
by sa dala takto vybavovať? Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, pán poslanec Varga, nech sa páči.
p. Varga: Ďakujem pekne za slovo. Stručne by som chcel uviesť dôvody, pre ktoré
sme prijali to uznesenie, v ktorom žiadame stiahnuť tento materiál. Inak, je to taká asi
všeobecne zdieľaný názor právnikov, že všeobecne záväzný právny predpis, ktorým je aj
VZN, má byť nejakým spôsobom určitý, má ukladať špecifikované práva a povinnosti svojim
adresátom. Tento návrh, je to nejaká informácia. Nič viac. Ja si naozaj nemyslím, že máme
prijímať VZN o tom, že my informujeme o niečom. Skrátka sa nám to zdalo byť predčasné. A
som presvedčený o tom, že to v tých ďalších mestských častiach schválili, je dané len tým, že
možno si to nikto poriadne neuvedomil. A zároveň som hlboko presvedčený o tom, že to
nemôže byť žiadnou prekážkou čerpania. Predsa nemôže byť čerpanie prostriedkov z
eurofondov viazané na takú udalosť, či zastupiteľstvo, ktoré je vždy politickým orgánom,
schváli alebo neschváli. Proste to musí vychádzať z nejakých zmlúv, dohôd o spolupráci atď.
Detaily síce neviem, ale je mojím hlbokým presvedčením, že aj keď to neschválime, nemôže
to byť žiadnou prekážkou. Takže toľko z mojej strany, ďakujem.
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p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pán poslanec Varga. Nech sa páči, pani
poslankyňa Adamčíková. Pardon, s faktickou pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ja nie som právnik a preto sa chcem spýtať pána poslanca Vargu, ako môjho
predrečníka. A ak by sme to neschválili, nebol by tým ohrozený projekt? Nie je potrebné
vykonať aspoň akt, že s tým súhlasíme? Nejaký iný?
p. Jakubov, starosta MČ: Pani poslankyňa Adamčíková.
p. Adamčíkková: Vážený pán starosta, kolegyne, kolegovia. Ja som svoj názor na
tento materiál povedala, na spôsob formy, aká je. Myslím si, že toto nie je všeobecne záväzné
nariadenie. Schválime to, schválime nejaký materiál, ale v žiadnom prípade, naozaj opakujem
znovu, myslím si, že to nie je VZN. VZN musí mať nejaké atribúty, presné. Nie to som ale
chcela povedať. Chcem sa opýtať, akým spôsobom mestská časť participovala,
prostredníctvom koho v tom prípravnom konaní? Lebo pán doktor Oravec hovoril, že sme sa
zúčastňovali na nejakých stretnutiach, na príprave toho všetkého. Kto tam za mestskú časť
bol?
p. Jakubov, starosta MČ: Áno, samozrejme odpoviem. Nech sa páči, pán poslanec
Varga.
p. Varga: Chcel som len reagovať na pána Kočiša, že možno som sa nevyjadril jasne.
Ale ja si myslím, že tá naša účasť je daná nejakou zmluvou, dohodou. Proste tým sme prejavili
našu vôľu participovať na tom. A v tej zmluve, alebo dohode bude špecifikovaná naša
spoluúčasť na tomto projekte, si myslím.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči, ďalší do rozpravy? Pani
poslankyňa Adamčíková, za mestskú časť, pretože tento projekt sa pripravoval v predošlom
roku a pol až dvoch rokoch, je to staré programovacie obdobie. Za Mestskú časť Západ sa
zúčastňoval týchto stretnutí pán Denci, ktorý pracoval, alebo spolupracoval na celom kreovaní
možných vstupov, požiadaviek a uplatnení tejto elektronizácie týchto služieb pre Mestskú časť
Západ. Musím povedať, aj ešte ako vtedajší námestník za mesto Košice, aj teraz, že
pravdepodobne bol vyhodnotený, teda zamestnancami mesta vyhodnotený ako najlepší ITčkár v tejto oblasti. Najmä malé mestské časti s týmto mali veľakrát problémy a veľmi aktívne
sa zapájal pri kreovaní celého tohto procesu tohto materiálu. A vzhľadom na to, že bola
požiadavka aj zo strany pána poslanca Kočiša, pán Denci, bola tu otázka zo strany pána
poslanca, akou formou alebo do čoho sa môžu občania zapojiť, kde to môžu využiť, proste
celú tú elektronizáciu služieb? A pani poslankyňa Adamčíková sa pýtala teda, že ako ste sa
zúčastňovali, akou formou v rámci činnosti prípravy celého tohto projektu OPIS elektronizácia služieb. No, že kto sa zúčastňoval za mestskú časť? Možno by bolo dobré
povedať, že čo všetko to obnášalo, tá vaša účasť na príprave tohoto projektu.
p. Denci.: Spolupráca v podstate spočívala v poskytnutí súčinnosti a analýze
niektorých. služieb, ktoré poskytujú výhradne mestské časti. Takže mesto robilo aj svoje
služby, aj služby pre mestské časti. Z tých sa vybrali niektoré pilotné. Sú to štyri:
informovanie o činnosti obce, informačný servis a dve transakčné. To sú: vydávanie
voličských preukazov a vydávanie resp. oznamovanie o zmene, zrušení alebo vydaní
súpisného čísla. A ostatné služby sú na portáli uvedené a vždy pribúdajú postupne tak, ako sú
uvádzané do prevádzky.
p. Jakubov, starosta MČ: Pani poslankyňa môžeš? Lebo toto bolo asi to, čo
požadoval pán poslanec Kočiš a poprosím ešte raz tú tvoju otázku.
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p. Adamčíková: Pán Denci, ja nepochybujem o vašej odbornosti, viete veľmi dobre. A
nepochybujem o obsahu toho všetkého. Ja si myslím, že to je vynikajúca vec. Je to v súlade so
zákonom. Ja som smerovala k tomu, že akým spôsobom sa to vykryštalizovalo, potom a sa
vytvorila tá právna forma toho, akým spôsobom všetci budeme do toho zapojení. Ja som k
tomu smerovala, či sme mali, možnosť ako mestská časť, sa k tomu vyjadriť alebo niekto na
meste to vymyslel? Lebo sa tu bavíme o nejakom, nie celkom právne korektnom ukončení
celého toho.
p. Jakubov, starosta MČ: Aha, rozumiem otázke, rozumiem. Prípravný výbor bol na
meste. Celý ten proces sa odohral v gescii mesta. Samozrejme jednotlivé mestské časti boli
oslovené z hľadiska technickej, alebo z požiadavky na technickú možnosť uplatnenia týchto
jednotlivých procesov. Mesto Košice samozrejme, keďže to začalo v minulom volebnom
období, v priebehu tohto roka to dopĺňalo, dokreovávalo a určite právne sa na tom žiadna
mestská časť nepodieľala. Čiže bola to kompetencia mesta, ako nositeľa celej úlohy a
všetkých projektov. A začalo sa v čase, keď ešte si pani poslankyňa bola poslankyňou mesta,
takže možno, určite sme to schvaľovali v mestskom zastupiteľstve, niečo si o tom musela
vedieť, pokiaľ si pamätáš. Ale právne už ani ja si nepamätám, lebo aj ja som potom nastúpil
ako starosta, už sme de facto nevstupovali do tej činnosti. Aspoň o tom neviem, ďalej.
Neviem, či pán Denci má takúto informáciu? Tu bola otázka skôr na tú právnu kreáciu, na tú
súčinnosť, nielen technickú mesta a jednotlivých mestských častí, ale aj na celý ten, môžem to
povedať, tak legislatívno-právny proces. Asi to ťa pani poslankyňa zaujíma. Na to asi
nebudeme vedieť teraz odpovedať. Nech sa páči, v rámci rozpravy ešte chce niekto vystúpiť?
Ak nie, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
p. Zemková: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Západ v súlade s § 14 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady číslo 401 z roku
1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, schvaľuje Všeobecne záväzné
nariadenie Mestskej časti Košice - Západ o poskytovaní elektronických služieb.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Upozorňujem vás, panie poslankyne, páni
poslanci, vzhľadom na to, že ide o VZN je potrebná na je potrebný trojpätinový súhlas
všetkých poslancov, prítomných teda poslancov. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie: Za bolo 8, proti 1, zdržal sa 1.
p. Jakubov, starosta MČ: Konštatujem, uznesenie bolo schválené.
Bod 16. Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Západ o vyhradení miest
na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území Mestskej
časti Košice – Západ počas volebnej kampane
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod číslo 16 - Všeobecne
záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Západ o vyhradení miest na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách na území Mestskej časti Košice - Západ
počas volebnej kampane. Návrhom VZN sa zaoberali miestna rada, komisia kultúry, mládeže
a športu a legislatívno-právna a sociálna komisia. Všetky odporúčajú miestnemu
zastupiteľstvu predložený materiál schváliť. Mestská časť má od roku 2006 prijaté VZN o
určení miest vyhradených na umiestňovanie volebných plagátov. Odvtedy však došlo k
viacerým legislatívnym zmenám, týkajúcich sa jednotlivých druhov volieb. Najmä bol prijatý
zákon č. 181 z roku 2014 Zb. zákonov o volebnej kampani, ktorý komplexne upravuje
podmienky volebnej kampane pre všetky druhy volieb organizovaných v Slovenskej
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republike. Preto v záujme lepšej prehľadnosti bolo spracované nové znenie tohto VZN, kde
bola spresnená lokalizácia jednotlivých miest, podľa najbližšieho objektu s prideleným
orientačným číslom. Zabezpečenie zásady rovnosti je upravené tak, že každému
zaregistrovanému kandidujúcemu subjektu sa vyčlení na miestach určených na umiestňovanie
volebných plagátov rovnako veľká plocha. Dámy a páni, otváram rozpravu k tomuto
materiálu. Nech sa páči pán poslanec Varga. Pripraví sa pán poslanec Kočiš.
p. Varga: Ďakujem pekne. Na úvod vlastne by som sa chcel opýtať jednu vec, ktorú
som sa zabudol opýtať na komisii, že či všetky tie miesta, teda tie nosiče sú v majetku
mestskej časti? Dobre. A potom chcem vás informovať že na komisii prebehla...
p. Jakubov, starosta MČ: Áno - aby to bolo zázname, - áno.
p. Varga: Ďakujem. Prebehla taká debata, mal som ja osobne výhradu voči formulácii,
ktorá je v § 2 ods. 3 zacitujem: „umiestňovanie volebných plagátov na iných miestach
verejných priestranstiev v Mestskej časti Košice - Západ je zakázané.“ Je mi jasný zámer
tohto, čo sa tým sledovalo, ale pokiaľ si to niekto takto prečíta, vytrhnuté z kontextu, tak by
mohol si myslieť, že je zakázané umiestňovať reklamu aj na bilbordoch a iných reklamných
nosičoch, ktoré nie sú majetkom mestskej časti, lebo tá formulácia hovorí o verejnom
priestranstve. A aj súkromné spoločnosti majú na verejnom priestranstve umiestnené svoje
nosiče. Čiže myslím si, že by to trebalo spresniť, pokiaľ to cítite aj vy tak, že by to mohlo
zvádzať k takémuto. Tak by som potom navrhol spresnenie a to tak, aby sme namiesto slov
„na iných miestach verejných priestranstiev v Mestskej časti Košice – Západ“ použili slovné
spojenie „na iných miestach na majetku Mestskej časti Košice – Západ“. Takto by to bolo
úplne jasné, že čo sa tým myslí.
p. Jakubov, starosta MČ: Pán poslanec, poprosíme, ak je možné, predložiť v
písomnej forme, v súlade s našimi internými predpismi tento pozmeňovák návrhovej komisii.
Chcel som len odpovedať, že nie je to celkom tak, lebo všetky subjekty, všetky reklamné
spoločnosti agentúry, ktoré majú legálne, hocikde, nielen našej mestskej časti nejaké
zariadenie billboard, iný nosič, atď. musia mať vzťah k pozemku pod týmto zariadením. Čiže
už to nie je verejný pozemok, ale minimálne je to pozemok, ale dobre, nie som právnik,
kľudne spresnite. Nemám s tým problém. Ja len som odpovedal na tie bilboardy, ale
samozrejme, nech sa páči, poprosím o pozmeňujúci návrh. Pán poslanec Kočiš. Pripraví sa
pán poslanec Rychnavský.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ešte k tejto veci, čo bola prednesená. Nemyslím si, že je
to veľmi čisté. Lebo v majetku, presne tak, môže sa chápať - aj zábradlie pri chodníku a ten
chodník je v majetku mesta, napr. a už je ten problém, že nám to nebude sedieť. Čiže ja by
som odporúčal, ako v dobrom, fakt skúsme, keď nechceme sa teraz handrkovať na slovíčkach,
aby sme nevymysleli niečo, čo budeme zasadať o 2 týždne, urýchlene. Skúsme, ak môžeme, to
je len návrh, prehodiť tento bod na koniec a vyprecízovať ten text tak, aby bol jednoznačný,
nemenný výklad, a nie zavádzajúci, ale to je len môj návrh. Ale chcem sa ešte opýtať, sankcie
5: za porušenie ustanovení tohto VZN môže starosta uložiť právnickej osobe alebo fyzickej
osobe oprávnenej na podnikanie atď. pokutu. Je to myslené tak, že by bola zaplatená nejaká
firma a tá by bola pristihnutá pri tom, že vylepuje niekde inde? Na miestach, ktoré nie sú v
súlade s týmto VZN? Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem, nech sa páči pán poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Dobre, ďakujem. Ja si myslím, že v bode číslo, pardon, § 4, bod číslo
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7, je to dobre, že je to tam napísané, ale je potrebné aj uviesť kto, akým spôsobom vyzve
kandidujúce subjekty, ak teda porušia tento paragraf, alebo tento bod, lebo do siedmich dní,
vieme, že málokto dá tieto volebné plagáty dole. Takže vieme, že tento bod je tam len také
zbožné želanie, by som povedal.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. S faktickou pán zástupca,
pán poslanec Sitkár.
p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Keďže vystalo viacero otázok, ja by som dal
procedurálny návrh na nejakú 5 minútovú, 10 minútovú prestávku, aby sme si prešli tieto
jednotlivé body, ktoré teraz prerokúvame. K tým jednotlivým bodom, k tým siedmym dňom, k
tomu, čo vystúpil pán Varga. Skúsme potom vypracovať nejaký pozmeňovák, ktorý sa
predloží. Dobre? Ďakujem pekne.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pán poslanec. Je všeobecný súhlas, aby
sme, aj vzhľadom na to, že rokujeme už 2 hodiny, a už poniektorí odbiehame, lebo príroda
nepustí, urobili 10 minútovú prestávku a potom pokračovali v tomto bode? Môžem to
považovať za všeobecný súhlas? Ďakujem pekne, vyhlasujem 10 minútovú prestávku.
Stretneme sa 17:03 - 17:15. PRESTÁVKA
Dámy a páni budeme pokračovať. Sme v bode 16: Všeobecne záväzné nariadenie
Mestskej časti Košice - Západ o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na
verejných priestranstvách na území Mestskej časti Košice - Západ počas volebnej kampane.
Nasleduje v diskusii, alebo v rozprave, pani poslankyňa Adamčíková, nech sa páči, pani
kolegyňa.
p. Adamčíková: Ďakujem pekne pán starosta. Neviem, že či by sme nemali dať slovo
pánovi doktorovi Vargovi, pretože dal tu nejaký návrh, prerušili sme konanie, tak nech povie,
aký pozmeňujúci návrh predkladá. Chcela som sa k tomu vyjadriť. Ja si myslím, keď už mám
slovo, aby som sa ešte raz nemusela vyjadrovať. § 2 ods. 3 podľa mňa je v poriadku. Pokiaľ
máme s tým problém, tak ja by som ho vybrala úplne vonku, pretože určujeme pozitívne, že
kde plagáty môžu byť, potom nehovorme o tom, že kde nemôžu byť. Lebo môžu byť len tam,
kde sme dovolili. To je po prvé a po druhé, k tej poznámke § 4 ods. 7 pán kolega Rychnavský,
ktorý hovoril s tými siedmimi dňami, tak je tam sankcia. Je to VZN, kde je určená sankcia,
tzn. že môžeme začať naháňať peniaze do miestnej kasy. Je tam oprávnenie pokutovať v
zmysle zákona o priestupkoch, lebo tým pádom je to priestupok, takže len to som chcela,
ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pani poslankyňa. Nech sa páči, pán
poslanec Varga.
p. Varga: Ďakujem pekne. Takže súhlasím s pani kolegyňou Adamčíkovou, že to
pozitívne vymedzenie postačuje úplne. A tým pádom najelegantnejší spôsob vyriešenia tohto
je vypustenie bodu 3 v paragrafe 2. V takomto znení som aj predložil pozmeňovák v písomnej
podobe.
p. Jakubov, starosta MČ: Návrhová komisia dostala, áno? Máme tu dosť právnikov,
tak mohli by ste sa zhodnúť na niečom, áno? Pani kolegyňa Zemková, dostali ste? Áno?
Dobre, nech sa páči v rámci rozpravy chce ešte niekto vystúpiť k tomuto bodu? Ak nie,
uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.
p. Zemková: Pozmeňujúci návrh pána poslanca Vargu: Vypúšťa sa vo všeobecne
záväznom nariadení Mestskej časti Košice – Západ, sa vypúšťa v § 2 bod 3.
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p. Jakubov, starosta MČ: Môžem dať takto o tom hlasovať? Prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržalo sa 0.
p. Jakubov, starosta MČ: Konštatujem, uznesenie bolo schválené. Nech sa páči.
p. Zemková: Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Západ v súlade s § 14 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady číslo 401 z roku
1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov schvaľuje Všeobecne záväzné
nariadenie Mestskej časti Košice - Západ o vyhradení miest na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách na území Mestskej časti Košice - Západ počas volebnej
kampane so schválenými zmenami.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem, nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržalo sa 0.
p. Jakubov, starosta MČ: Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
Bod 17. Doplnok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Západ č.
2/2011, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území Mestskej časti Košice – Západ
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k ďalšiemu bodu rokovania. Bod
číslo 17: Doplnok číslo 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice- Západ číslo
2/2011, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
Mestskej časti Košice- Západ. Návrhom doplnku číslo 1 VZN sa zaoberali miestna rada a
komisie kultúry, mládeže a športu a legislatívno-právna a sociálna. Zhodne odporúčajú
miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál schváliť. Miestne zastupiteľstvo na svojom
rokovaní 18. novembra 2015 vyhovelo protestu prokurátora, proti časti Všeobecne záväzného
nariadenia číslo 2/2011, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území mestskej časti, konkrétne proti § 3 - Povinnosti prevádzkovateľa. Schválením
doplnku číslo 1 bude protestom prokurátora napadnutá časť všeobecne záväzného nariadenia
zrušená. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási, pán poslanec Kočiš, nech
sa páči.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja len chcem skonštatovať, alebo opýtať sa, že my tým
pádom nemôžeme nikomu nič zamedzovať. Dám taký príklad. Máme prevádzku, pohostinské
zariadenie, ktoré produkuje hluk v nočných hodinách a ľudia sa sťažujú. Proti tomu, už
nevieme nič robiť, upraviť prevádzkový čas? Čiže my môžeme? Dobre, ten podnikateľský
subjekt nahlási prevádzkový čas a on keď si povie, že bude mať do jednej, a potom bude
dochádzať k rušeniu? Nie? Mám zlý výklad?
p. Jakubov, starosta MČ: Nie, pán poslanec, nie to tak. Ide o to, že my nemôžeme
uložiť prevádzkovateľovi, že nám je povinný nahlásiť prevádzkové hodiny, ale musí
dodržiavať čas nočného kľudu, všetky ostatné predpisy. Tzn. že teoreticky, ak môže mať
otvorené medzi 6. hodinou rannou a 22. večer, musí sa hýbať v tomto rozpätí. A pokiaľ má
medzi 8. a 16. alebo 3. a 17. to nám môže oznámiť a nemusí, ale samozrejme všetky ostatné
predpisy musí dodržiavať. Čiže tam šlo o to, to bol protest prokurátora, že my nemáme právo
jednoznačne žiadať, aby nám predložil svoje prevádzkové hodiny v tom čase, kedy môže
prevádzkovať dané zariadenie. Stačí takto? Ďakujem pekne. Nech sa páči, ďalší do rozpravy?
Pokiaľ sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.
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p. Zemková: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ v súlade s § 14
ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady číslo 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice v
znení neskorších predpisov schvaľuje Doplnok číslo 1 Všeobecne záväzného nariadenia
Mestskej časti Košice- Západ číslo 2/2011, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Košice - Západ.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Opäť upozorňujem, trojpätinovú požiadavku na
prítomných. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržalo sa 0.
p. Jakubov, starosta MČ: Konštatujem, uznesenie jednomyseľne schválené
Bod 18. Zrušenie správy k parcele C – KN č. 2599/19 k.ú. Terasa
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod číslo 18 - Zrušenie
správy k parcele C – KN č. 2599/19, katastrálne územie Terasa. Predloženým materiálom sa
zaoberala miestna rada a komisia kultúry mládeže a športu. Odporúčajú miestnemu
zastupiteľstvu predložený materiál zobrať na vedomie. Vážené dámy a páni, otváram rozpravu
k tomuto materiálu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.
p. Zemková: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ v súlade s § 14
ods. 3 písm. c) zákona č. 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
berie na vedomie zrušenie správy k nehnuteľnosti parcela registra C-KN číslo 2599/19,
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1927 m², katastrálne územie Terasa, vedená na LV
číslo 12 576.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pani poslankyňa. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržal sa 0.
p. Jakubov, starosta MČ: Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
Bod 18A) Informácia o udelení súhlasu s prevodom práv a povinností
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, pristúpime k doplnenému bodu. Bod číslo
18A) Informácia o udelení súhlasu s prevodom práv a povinností. Vážené dámy, vážení páni,
spoločnosť J.F. Invest nás požiadala o súhlas s prevodom práv od spoločnosti G.V.
Costruzioni, ktorá má v súčasnosti práva ku jednej z komunikácií, neukončenej komunikácii v
lokalite GROT IV z dôvodu toho, že spoločnosť J.F. Invest bude realizovať výstavbu
obytného domu, ktorý je v súlade s územným plánom a stavebným povolením, alebo môže
byť realizovaný v danej lokalite. Naša požiadavka bola, a k tomu sa spoločnosť J.F. Invest
hlási, že zrealizuje pravdepodobne prestavbu a úpravu komunikácie, ktorá síce je
zrealizovaná, ale dodnes neskolaudovaná, pretože nevyhovuje technickým požiadavkám
všeobecného, pardon špeciálneho stavebného úradu, a je potrebné realizovať teda podstatnú
úpravu tejto komunikácie. Vzhľadom na to, že všetky povolenia v minulosti na cestné
komunikácie boli vydané na Mestskú časť Košice - Západ a v minulosti právo ku tejto
komunikácii bolo postúpené na základe zmluvy medzi Mestskou časťou Košice - Západ a
spoločnosťou G.V. Costruzioni napravená spoločnosť G.V. Costruzioni, ktorá sa stala
nástupníckou organizáciou troch talianskych subjektov, rozhodli sme sa dať súhlas tejto novej
organizácii tak, aby sme mohli postupne realizovať ukončenie cestných telies a peších
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komunikácií v tejto lokalite. Viete veľmi dobre, že požiadavka kolaudácie cestných a peších
komunikácii špeciálnym stavebným úradom podmieňuje aj možnú kolaudáciu rodinných
domov, ktoré sú v tejto lokalite postavené. Ja si myslím, že vítame každú iniciatívu, ak
súkromní investori realizujú túto časť a samozrejme minimálne odbremeňujú našu mestskú
časť, ktorá v minulosti, nechcem rozoberať z akých dôvodov, sa stala držiteľom stavebných
povolení pre tieto komunikácie. Nech sa páči, otváram rozpravu, pán poslanec Varga.
p. Varga: Ďakujem pekne. Ja sa len chcem opýtať, či teda prebehlo nejaké skúmanie,
nejaká analýza vhodnosti takéhoto postupu z hľadiska toho samotného subjektu? Či ste žiadali
od nich predložiť doklady, respektíve nejaké dokumenty k finančnej pripravenosti, zázemiu
atď. Teraz výslovne teoretizujem. Samozrejme, nič konkrétne za tým nevidím, ani tým nič
konkrétne nechcem povedať, ale pýtam sa, či to bolo nejakým spôsobom preverené, že či ten
nový subjekt, ktorý má prevziať tie práva a povinnosti je subjektom, ktorý vie to aj splniť?
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Rychnavský. Pripraví
sa pani poslankyňa Adamčíková.
p. Rychnavský: Ja mám jednu otázku a to nasledovnú. Nie je potrebný súhlas G.V.
Costruzioni, že sa vlastne toho práva vzdáva, tých práv a povinností? Predpokladám, ja viem,
že malo by to byť asi troj dohoda, predpokladám.
p. Jakubov, starosta MČ: Áno, odpoviem. Nech sa páči, pani poslankyňa
Adamčíková, pripraví sa pán poslanec Kočiš.
p. Adamčíková: Ďakujem pán starosta. Ja sa chcem opýtať, že vieme konkretizovať, o
ktorú pozemnú komunikáciu pôjde, ktorú budú stavať? By ma zaujímalo, že ktorá cesta to
bude?
p. Jakubov, starosta MČ: Áno, vieme, samozrejme. Nech sa páči, pán poslanec
Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem. Ja by som dal potom do pozornosti, lebo týmto návrhom na
uznesenie udeľujeme súhlas Mestskej časti Košice - Západ s prevodom práv a povinností.
Čiže tam bude záležať na mestskej časti, ako šikovne vyjedná. Čo chcem tým povedať, aby sa
nestalo to, že my im dáme práva a povinnosti, oni preberú stavebné povolenie, niečo si možno
postavia po ich objekt a ďalej nebude. Čiže ako vieme týmto veciam zabrániť, resp. aby s
nami zas, nechcem dopredu hovoriť niečo, čo sa možno nestane, ale radšej sa pýtať teraz, aby
nenastalo to, že opäť budeme my, kto bude ťahať za kratší koniec. Bude s nami vyjednávané
a budeme zase niekde tlačení do niečoho, čo sme si možno nepredstavovali. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem. S faktickou pán poslanec Varga. S faktickou by
ste mali reagovať.
p. Varga: Na pána Kočiša reagujem. V podstate ak si pozorne prečítame ten materiál,
tak zistíme, že k tomu postúpeniu už raz došlo. A predpokladám, že spoločnosť J.F. Invest len
z opatrnosti sa chce vyhnúť akýmkoľvek problémom do budúcna. Proste ich právnici povedali
- dajte to podpísať aj mestskej časti, aby sme mali od nich pokoj do budúcna. Čiže v podstate
týmto aktom my už nič podstatné na tom nevieme zmeniť. Je to fakt, že tie práva prešli
predtým na G.V. Costruzioni, ktorí uzavreli zrejme dohodu s J.F. Investom a teraz si to chcú
ešte poistiť aj týmto súhlasom zastupiteľstva. Takže tak.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pán poslanec za zodpovedanie časti otázky. Nech
sa páči, v rámci rozpravy ešte sú nejaké otázky? Dobre, skúsim zodpovedať. Tak ako je v
dôvodovej správe napísané, v roku 2010 sa vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorých sa
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predmetná stavba realizuje a to pozemkov, sú tu parcelné čísla, to sa správne číta myslím,
G.V. Costruzioni (ží ví kontrukcioni), alebo takto nejak Taliani to tak vyslovujú, so sídlom
v Košiciach. Ide o to, že dňa 15.11.2011 bola uzavretá dohoda medzi mestskou časťou a touto
spoločnosťou o postúpení práv a povinností stavebníka ku viacerým komunikáciám. Ale
spoločnosť J.F. Invest, presne tak ako povedal pán poslanec Varga, môže, alebo na spoločnosť
J.F. Invest môže spoločnosť G.V. Costruzioni, previesť práva k tejto, k jednej z týchto
komunikácií len so súhlasom mestskej časti. Takto je uzavretá pôvodná zmluva, ktorá
bohužiaľ nebola predložená v zastupiteľstve. Prečo, to sa ma nepýtajte. Čiže kvôli tomu v
podstate požiadala spoločnosť J.F. Invest o tento akt, aby mestská časť dala súhlas o postúpení
práv de facto na tretí subjekt. Čiže ten, ktorý je postúpený už na jednu spoločnosť, aby bolo
možné postúpiť na ďalšiu spoločnosť, ktorá ide realizovať investíciu. Lebo G.V. Costruzioni,
by asi, nechcem byť zlým prorokom, asi by sme čakali ďalší 25 rokov. Pani poslankyňa
Adamčíková, poznáš GROT IV? Keď ideš od Kremnickej ulice, je to 3. odbočka doľava. Tá,
ktorá je tými oceľovými zábranami uzatvorená, pretože v niektorých častiach pokleslo teleso
komunikácie. A je ju potrebné úplne otvoriť. Tak naša požiadavka bola takáto, že ten, kto na
konci tej tretej komunikácie bude realizovať ten viacpodlažný objekt, nech si zabezpečí aj - a
oni aj chcú prístupovú komunikáciu, pretože darmo postavia objekt, ak neskolaudujú cestu,
tak ho nebudú vedieť skolaudovať. Hej? Čiže vyslovene z toho toto vzniklo. A nový investor
z opatrnosti - a to zase chválim - požiadal o postúpenie týchto práv G.V. Costruzioni, aj so
súhlasom našim, lebo bez toho ich nemôže dostať. Čiže presne tak, ako vysvetlil aj pán
poslanec Varga. Dámy a páni, hlási sa nikto ďalší do rozpravy? Ak nie, uzatváram rozpravu
poprosím návrhovú komisiu.
p. Zemková: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ berie na vedomie
informáciu o udelení súhlasu Mestskej časti Košice - Západ s prevodom práv a povinností
vyplývajúcich z dohody o postúpení práv a povinností stavebníka zo dňa 15. 11. 2011 na
spoločnosť JF Invest s.r.o. IČO 36189294.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne, prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 11, proti 0, zdržalo sa 0.
p. Jakubov, starosta MČ: Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
Bod 19. Ročné prerokovanie platu starostu mestskej časti Košice- Západ
p. Jakubov, starosta MČ: Vážené dámy a páni, pristúpime k bodu číslo 19 - Ročné
prerokovanie platu starostu Mestskej časti Košice - Západ. Prosím o uvedenie materiálu pána
zástupcu, pána poslanca Sitkára.
p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo. Keďže nám v zákone 253 z roku
1994 Zb. zákonov o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov je daná povinnosť plat starostu opätovne každoročne
prerokovať v miestnom zastupiteľstve, takže sme predložili tento bod. Miestne zastupiteľstvo
k základnému platu v súlade s týmto zákonom plat starostu môže zvýšiť rozhodnutím až o
70 % . Platu starostu nemôže byť nižší ako 2.480 EUR a po jeho zvýšení na maximum nemôže
prekročiť sumu 4.216 EUR. Preto som si dovolil, si dovolím predložiť poslanecký návrh na
uznesenie, ktorý znie: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ na základe § 3
ods. 1 v spojení s § 4 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 253 roku 94 zbierky zákonov o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obci a primátorov miest v znení neskorších
predpisov, schvaľuje plat starostovi Mestskej časti Košice - Západ vo výške
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3.596 EUR mesačne s účinnosťou od 1. 1. 2016.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto materiálu.
Hlási sa niekto do rozpravy? Ak nie, uzatváram rozpravu poprosím návrhovú komisiu.
p. Kočiš: Návrh pána poslanca Sitkára. Návrh na uznesenie: Miestne zastupiteľstvo
Mestskej časti Košice - Západ na základe § 3 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 1 ods. 2 zákona č. 253
z roku 1994 Zb. zákonov o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov, schvaľuje plat starostovi Mestskej časti
Košice - Západ vo výške 3.596 EUR mesačne s účinnosťou od 1. 1. 2016.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem, prosím hlasujte.
Hlasovanie: Za 10, proti 0, zdržal sa 1.
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni, veľmi pekne vám ďakujem za dôveru, ktorú
ste do mňa vložili a dúfam, že tak ako v 1. roku môjho starostovania, ani naďalej ju
nesklamem.
Bod 20. Časový harmonogram zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady na
rok 2016
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k ďalšiemu bodu. Bod číslo 20 - Časový
harmonogram zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady na rok 2016. Pri tvorbe
časového harmonogramu sa vychádzalo z plánu zasadnutí mesta Košice, aby boli miestnemu
zastupiteľstvu prezentované aktuálne informácie z rokovaní mestského zastupiteľstva. Taktiež
boli zohľadnené jarné a veľkonočné prázdniny a zákonom stanovené lehoty súvisiace s
voľbou miestneho kontrolóra. Predloženým materiálom sa zaoberala miestna rada a komisia
kultúry mládeže a športu, odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál zobrať na
vedomie. Nech sa páči, dámy a páni, otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči, pán
poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Len krátko, ďakujem. Myslím, že všetky ostatné návrhy sú tuná
vcelku korektné a jasné. To desiate zasadnutie a jedenáste, to sme si hovorili, že tam by bolo
dobré za podmienok, ak to jedenáste bude tiež o 15. hodine, tak kedy bude potom to desiate,
aby bolo to potom možné nejako tak upresniť, alebo v budúcnosti. A ja by som sa ešte vrátil k
jednému rozpisu. Ten tuná ovšem nie je, neviem či by nemal byť aj súčasťou, lebo si myslím,
že sme mali poslanecké dní rozpísané do konca tohto roka, bolo by dobre ich vyhodnotiť. Aká
návštevnosť bola, a že či je to ešte aktuálne, aby sme chodili každý týždeň? Stálo by za
uváženie, aby sme trebárs my poslanci tu netrávili len tak zbytočne ten čas, a že by sme sa
každý druhý týždeň mohli tam zúčastňovať. A každý prvý týždeň by to zastrešoval úrad,
poprípade pán Andrej by nás mohol potom tam nejako zastrešiť. Tak to dávam na zváženie.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem veľmi pekne pán poslanec. Nech sa páči. Hlási sa
ešte niekto do rozpravy? Ak nie, pardon, pán poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Ďakujem za slovo. Ja narýchlo hľadám, že ako hráme futbal vo Francúzsku.
Vidím, že asi je to v poriadku.
p. Jakubov, starosta MČ: Pán poslanec, to je veľmi dôležité, máš pravdu. Ďakujem
veľmi pekne. Dámy a páni, čo sa týka rokovania miestneho zastupiteľstva s poradovým číslom
10, je tu poznámočka v dôvodovej správe, že čas bude spresnený v súlade s počtom
prihlásených záujemcov na funkciu kontrolóra mestskej časti. Je nám veľmi ťažko povedať, či
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sa prihlási jeden človek, dvaja alebo pätnásti. Samozrejme musíme to všetko akceptovať.
Pokiaľ splnia predpoklady tie, ktoré budú vypísané a zákonom stanovené a pokiaľ budú dvaja,
určite nám bude stačiť asi zasadať o 13. hodine. Pokiaľ budú dvanásti, je možné, že potom by
sme si museli asi individuálne spresniť čas, aby sme mali dostatočný priestor venovať sa
týmto záujemcom. Takže asi budeme posúvať skôr to desiate. pretože to jedenáste zasadnutie,
keďže je slávnostné a budú tam pozvaní hostia, tak to tam by sme veľmi nejaký časový sklz
mať nemali, lebo to sa nepatrí. Tak neviem či stačí takto, pán poslanec. Čo sa týka,
poslaneckých dní, áno my čakáme do konca roka a vyhodnotíme tie poslanecké dni. Ja si
myslím, že veľa krát aj tak sa stalo to, keďže streda je dlhý deň, že pán zástupca, pán poslanec
Sitkár, ak bolo potrebné suploval tých poslancov, ktorí sa nezúčastnili poslaneckého dňa. A je
možné, že sa dohodneme, aby začiatok roka išiel v nejakom móde, či už podľa starého
rozpisu, alebo nového a zrejme by sme chcel som ukončiť kalendárny rok, pán poslanec, čiže
potom by sme vyhodnotili vôbec efektivitu týchto poslaneckých dní. A nevylučujem, že
možno by sme dohodli, že by buď šli v nejakom dvojtýždennom režime, alebo by sme, tak ako
si navrhol - s úsmevom na tvári túto povinnosť preniesli na pána zástupcu - pokiaľ bude
prítomný a bude súhlasiť. Ale vždy, keď aj nemohol niektorý z poslancov prísť, vždy, ak tu
bol pán zástupca, on, ak ja, nebol problém, aby sme týchto našich občanov, chcel som
povedať stránky, prijali. Stačí takto? Ďakujem pekne. Hlási sa ešte niekto do rozpravy? Ak
nie, uzatváram rozpravu poprosím návrhovú komisiu.
p. Zemková: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ berie na vedomie
časový harmonogram zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady na rok 2016.
p. Jakubov, starosta MČ: Prosím hlasujte.
Hlasovanie: za 11, proti 0, zdržalo sa 0.
p. Jakubov, starosta MČ: Konštatujem, uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
Bod 21. Interpelácie poslancov
p. Jakubov, starosta MČ: Dámy a páni sme pri bode 21 Interpelácie poslancov. Chcel
by som to, čo som zabudol na začiatku, privítať teraz pred týmito dvoma bodmi interpelácie a
dopyty pána veliteľa stanice Západ - Mestskej polície pána Šolca. Ďakujem veľmi pekne, že
mal tú trpezlivosť a vydržal s nami doteraz. A myslím si, že práve teraz asi tá jeho účasť je
dobré, aby ste vedeli, že je tu, pretože je možné, že niektoré otázky budú kladené aj na neho.
Vážený zastupiteľský zbor v zmysle rokovacieho poriadku majú poslanci právo interpelovať
starostu, zástupcu starostu, miestnu radu alebo jej člena vo veciach týkajúcich sa výkonu ich
práce. Interpelácia sa podáva starostovi písomne v deň miestneho zastupiteľstva. Poslanec
môže okrem toho predniesť interpelácie aj ústne, v rámci bodu rokovania. Nech sa páči, dámy
a páni prosím o vaše interpelácie. Pani poslankyňa Zemková nech sa páči.
p. Zemková: Ďakujem za slovo. Ja mám päť interpelácii. Prvá by bola: poprosím
zistiť, kedy bude možné na Rožňavskej 18, pred vchodom obytného domu zabezpečiť
namaľovanie žltej čiary „Zákaz parkovania“ ako to bolo občanovi písomne prisľúbené
mestom Košice? Mám tu aj uvedenie číslo listu. Ďalšia je či mestská časť neplánuje ohradenie
venčoviska a cvičiska pre psov nad Toryskou? A či je možné - nad tou poliklinikou, myslím a či je možné zlepšiť osvetlenie v tejto časti, lebo viacerí občania sa sťažovali na to, že je tam
menej bezpečná situácia. Takže to je ďalšia. Do koľkých projektov sa mestská časť v roku
2015 zapojila a aká bola ich úspešnosť? Či využíva mestská časť externé právne služby? A ak,
aké sú náklady na nich? A či je to efektívne pre mestskú časť? A posledná, či je
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predpoklad, že v roku 2016 by mohlo dôjsť k úprave pokrytia rigolu pred obchodným centrom
Cassovia. To som sa už na to dotazovala, pred tým supermarketom Fresh, čo sa ten rigol, je
zničený. Takže to je posledná. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne pani poslankyňa. Nech sa páči, pán
poslanec Kočiš.
p. Kočiš: Neviem, či je to interpelácia, ale v tvojom vystúpení, chcel som sa opýtať
teba, môžem potom v dopytoch alebo teraz môžem? Či neprejavil, alebo aká je situácia
s ľadovou plochou? Či niekto neprejavil záujem tu prevádzkovať nejakú ľadovú plochu?
Alebo ako je, že svojho času sme uvažovali nad tým, že je tu nejaký podnikateľský subjekt,
ktorý chcel v priestoroch, alebo v priestoroch Medickej stavať takúto ľadovú plochu. Či tento
projekt je už v šuflíku, alebo či boli nejaké rozhovory ohľadom toho s niekým inými? Napr.
Vďaka.
p. Jakubov, starosta MČ: Áno, ďakujem. Môžem reagovať priamo na túto otázku.
Áno, pán poslanec, zabezpečoval to myslím, ak si dobre pamätám, pán Kučera, ktorý riešil
ešte keď som pôsobil na meste majetko-právne vysporiadanie pozemkov za internátmi na
Medickej. Boli tam pozemky tak mestské, ako aj Košického samosprávneho kraja. Tento akt
prebehol. KSK trošku meškalo. V súčasnosti, pokiaľ viem, bol podaný projekt na stavebný
úrad. Prebieha alebo možno už aj bolo ukončené územné konanie. Nepoviem ti aké, ale už by
malo byť snáď aj v týchto dňoch ukončené. Malo by sa ísť do stavebného konania a súkromný
investor predpokladá, že v roku 2016 by mohol začať aj výstavbu tejto novej krytej ľadovej
plochy. Táto ľadová plocha by mala v budúcnosti slúžiť pre potreby samozrejme investora aj
pre výukový proces Základnej školy Považská, kde sú športové triedy hokejistov a
samozrejme aj pre verejnosť. Mesto Košice si vyhradilo nejaký časový harmonogram, koľko
by to malo byť otvorené pre verejnosť. Samozrejme my sa k tomu hlásime, ako Mestská časť
Západ, len dúfam, že investor dokáže v tom roku 2016 a 17 túto ľadovú plochu aj zrealizovať.
Akonáhle budem mať nejaký projekt na stole, alebo niečo takéto, určite to necháme,
minimálne v jednej alternatíve - aj pre nás. A ak by som vedel, že už je to v takomto stave,
určite vám to potom aj predložím na niektoré zastupiteľstvo.
p. Kočiš: Nepožadujem písomnú odpoveď, postačuje mi táto odpoveď. Ďakujem
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Nech sa páči v rámci Interpelácií? Je
možné ukončiť bod Interpelácie? Ďakujem pekne.

Bod 22. Dopyty poslancov
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k dobu 22 Dopyty poslancov. Vážené panie
poslankyne, vážení páni poslanci, v zmysle rokovacieho poriadku poslanci majú právo
požadovať vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa činnosti starostu, zástupcu starostu, členov
miestnej rady, predsedov komisií, prednostu a miestneho kontrolóra. Nech sa páči, prosím
o vaše dopyty. Pán poslanec Rychnavský.
p. Rychnavský: Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Ja to mám tak spísané, čiže to pôjde
pomerne rýchlo. Chcel by som sa opýtať, ako je kontrolovaná činnosť Správy mestskej
zelene? Zber lístia po zhrabaní na kôpkach. Či sa budú odvážať alebo nie? A či pôjde
zhrabávanie aj ďalej okrem Luníka I. a na Luníku III., Luníka II. a Luníka I a na Luníku III.
to zastalo pri tom Aničkinom parku. Ďalej to nejde. To lístie bude za chvíľu po celej ploche,
znovu. Potom chcel by som uviesť tak... ako pozornosť na chátrajúci
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chodník medzi ulicou Výstavby a OC Luník II. a tiež schodov pri kine Družba, od Slovenskej
sporiteľne, dole k SNP. A chcel by som sa opýtať na stánok PNS pri kine Družba. Či by
nebolo vhodné ho dať odstrániť? A potom ten stánok pri ulici Hronská. Tie sa už dlhodobo
nevyužívajú a chátrajú a sú predmetom vandalských nápadov. Takže ako pokračujú práce teda
na rekonštrukcii kina Družba? To som už v podstate dostal ako takú odpoveď, ale bolo by
dobre potom v budúcnosti to nejako upresniť a ako postúpili rozhovory na - ja neviem,
myslím, že s obvodným úradom na odstraňovanie a odvážaní vrakov, auto- vrakov
z parkovísk. Ďakujem.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. V rámci dopytov ešte niekto sa hlási?
Poprosím, skúsime zodpovedať dopyty. Nepresnil si pán poslanec na koho, ale začneme
postupne, ako vieme pán zástupca...
p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Ja by som uviedol vlastne k tomu, prvé bolo to
lístie. Keďže momentálne je už počet tých MOS-károv, lebo máme aktivačných, plus máme
MOS-károv, ktorí si musia odpracovať dávku je 10, ukazuje mi pani Mórová a naozaj sa
snažíme len z chodníkov, hej, hrabať lístie po trávniku je to vecou Správy mestskej zelene, a
ako si tu jednali sme s nimi aj včera som hovoril s pani Poprikovou, kde som upozornil na jej
pracovníka pána Špirka. Nie som veľmi spokojný s jeho prácou, ale mám... budeme
komunikovať s poverenou riaditeľkou. Momentálne ten stav je taký, že nevieme ich poslať
všade. A hlavne nám sa jedná momentálne o čistotu. Čo sa týka tých MOS-károv, venujeme sa
naozaj skôr kvôli čistote ich posielame na každý Luník. Niektoré Luníky, na niektorom
Luníku naozaj sú iba po jednom. Takže tam nevieme to obsiahnuť. A vrátim sa k poslednej, to
sú tie auto vraky. To jednanie, ktoré bolo v podstate aj so životným prostredím aj s políciou,
kde sme sa zúčastnili na okresnom úrade, povedali sme si tam vlastne, že od toho nového roku
by sme začali to riešiť. Podľa toho, ako sme si to tam nastavili, jedná sa tam o doručovanie
písomností pre jednotlivých previnilcov, alebo ako by som to povedal. Pretože tam nemali
vyjasnené otázky, kedy, komu ako môžu doručiť a že ich nevedia chytiť. Takže vlastne tam sa
nastavili určité veci. A životné prostredie, tak isto pokiaľ bude mať už podnet, tak mali by
začať konať. Neviem či som niečo zabudol. Pán Šolc im poslal nový zoznam vecí , alebo vecí,
áut, ktorý sa troška znížil z toho počtu 54, myslím na 37 - ak sa pamätám. Takže niektoré
pravdepodobne ony, nezmizli len si tí ľudia asi urobili technickú a emisnú kontrolu, tým
pádom sa vozidlo stalo pojazdné, takže vypadlo z tej evidencie. Nás sa skôr týkajú tie autá,
ktoré sú v tom dezolátnom stave. Tam to bude riešiť, hovorím, od nového roku sme nastavení
tak, že vlastne začali by to odstraňovať tou formou, ako sme si tam vlastne povedali.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne. Ja by som skúsil doplniť, predtým ako
dám slovo pánovi veliteľovi Stanice Západ. Čo sa týka chodníkov, pán poslanec tu si
prejdeme, uvidíme, čo môžeme robiť. V budúcnosti zaradiť do plánu, ale potrebujeme, aby
sme si to, hej, prešli nejako podrobnejšie. Takže k tomu teraz sa nebudem venovať. Poznačili
sme si to. A stánky PNS – Družba, Hronská, tam opakovane sme požiadali mesto Košice, ako
vlastníka pozemku, aby vyzvalo vlastníkov týchto stánkov. A pokiaľ viem, tak aj tam prebieha
korešpondencia. Nevieme to my, ako mestská časť samozrejme odstrániť bez súhlasu, lebo je
to likvidácia cudzieho majetku. Je to veľmi háklivá oblasť. Ale samozrejme niekoľkokrát
prebehol celý rad rokovaní, kde sme žiadali, aby sa zvážila legislatívna možnosť, ako by v
prípade, že nedokážeme prinútiť skutočných vlastníkov to odstrániť, akou formou by to mohlo
byť zrealizované. Ono, čo sa týka tých auto-vrakov, tam sme iniciovali niekoľko rokovaní na
úrovni okresného úradu, aj mesta Košice aj okresného úradu. Po možno dvoch rokovaniach
sme s hrôzou zistili, že niektoré žiadosti, ktoré v minulosti aj boli postúpené na okresný úrad,
už nijako neboli evidované. Nechcem sa vyjadrovať, či boli skartované alebo odložené ad
acta, alebo čo. K tomu by sa vedel vyjadriť možno viac ešte pán Šolc a určite povie. Ale
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znovu sme obnovili celý ten proces a myslím si, že v súčasnosti okresný úrad, nehovorím, že
úplne, ale minimálne je nápomocný tomu, aby tie povinnosti, ktoré mu pripadajú zo zákona si
aj plnil. A teraz, ak môžem pán poslanec, by som ešte vyzval pána náčelníka, pardon veliteľa náčelník je len jeden, velitelia sú viacerí - stanice - myslím na území Košíc - stanice Západ,
aby možno doplnil toto naše stanovisko. Nech sa páči pán Šolc.
p. Šolc, veliteľ MP - Západ: Pán starosta, vážené miestne zastupiteľstvo, moji
predrečníci už úplne skoro všetko zhrnuli. Ja len môžem doplniť o detaily to, čo povedal pán
starosta. Niektoré veci sme prerokovali s okresným úradom a na novo sme ich zrealizovali,
aby nenastali nejaké nedorozumenia. Môžem konštatovať, že máme staršie ako rok vozidlá
odstavené. Myslím, že 20 takýchto vozidiel je. U tých mladších takpovediac to znamená v
roku 2015, ktorým skončila platnosť technickej alebo emisnej kontroly tie považujeme za
živé, ktoré sa aktuálne ten počet mení. Tých 20 máte informáciu, musíte vy zvážiť, či je to
veľa alebo málo. Pribudne jedna kompetencia v rámci zákona o odpadoch v obci. To bolo už
spomínané ohľadom výziev. Takže nebude to postavené na vode, kedy budeme aj navštevovať
takýchto majiteľov vozidiel. Iba toľko.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem pekne a pánovi Šolcovi. Nech sa páči, dámy
a páni, v rámci bodu Dopyty chce ešte niekto vystúpiť? Ak, nie uzatváram bod Dopyty
poslancov.
Bod 23. Rôzne
p. Jakubov, starosta MČ: Pristúpime k bodu číslo 23 Rôzne. Prosím o vaše
príspevky, panie poslankyne a páni poslanci do bodu Rôzne. Nech sa páči, pán poslanec
Sitkár.
p. Sitkár, zástupca starostu MČ: Ďakujem za slovo. Ja v bode Rôzne by som chcel
vlastne poprosiť, budem kontaktovať predsedov komisií z toho dôvodu, že chcel by som
nastaviť nejaký systém, čo sa týka komisii a jednoducho sme nestíhali byť v jeden deň na
troch komisiách. Naozaj aj keď viem, že sa to mohlo stať, nejakým takým, že človek
potrebuje to preložiť, chápem. Chcel by som nastaviť systém. Tzn. bolo by dobré, aby sme si
povedali s predsedami, že 1. bude ja – neviem - komisia finančná, pondelok 2. v utorok bude
rozvoj a životné, 3. kultúra a potom na koniec legislatívno-právna, kde vlastne zhrnieme
všetky tie, ak aby tam boli nejaké tie ... legislatívne veci. Bolo by to výhodné už len z toho
hľadiska, že naozaj, ak aj chceme byť aj z vedenia niekde, niekto, alebo minimálne pri takom
bode, ako je teraz rozpočet, sme nevedeli s pani Škvarkovou - jednoducho sme sa mohli
rozdeliť - akurát – hej A myslím si, že pani Škvarková vysvetlí o 1000% lepšie rozpočet ako
ja. Takže chceli by sme... chceli by sme tomuto dať nejakú formu. Ale samozrejme s vašim
súhlasom. Ďalej v Rôznom ja chcem poprosiť – neviem, kto nominoval - neposlanca - pána
Moyzesa? Či mi vie niekto povedať? Pretože pán, Moyzes sa za celý rok zúčastnil 1×. Chcem
vlastne vymeniť ako člena neposlanca. Na najbližšom budú personálne otázky. To je úlohou
pána Velesa – rozvoj. Neviem teraz celé meno pána Moyzesa, len som si to prezrel, v podstate
za celý rok sa zúčastnil jednej komisie. Takže môj návrh bude, ak ten, ktorý ... ten, ktorý ho
navrhol, nech navrhne niekoho iného, alebo... alebo neviem jak tam je. 2. je bola nejaká výtka
na výmenu predsedov poslaneckých klubov. Tým sa budeme zaoberať - pardon - predsedov
komisií, tak som chcel povedať, nie klubov- ja tu mám poslaneckých... pardon poslancov ako
predsedov komisií. Takže to po rozhovoroch s jednotlivými predsedami komisií. Čo sa týka
poslaneckých, to sme už vlastnia avizovali, že sa pokračuje zatiaľ v mode, aby sme nejak
nenarušili... aj keď nie je to... je pravda tá, že nechodia každý týždeň, ale ak vynecháme, že
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bude dvojtýždňový cyklus, jednoducho možno ešte viacej nám prestanú chodiť. Ja som tu...Ja
tú stredu aj tak som do pol šiestej. V podstate ja nemám problém, ak jednoducho poslanec mi
zavolá - neviem prísť - som tu dobre. Takže nechajme tú pravidelnú... tú týždennú vlastne ten
týždenný cyklus. A uvidíme ďalej potom v období, či na to pristúpime nejak zmeniť alebo nie.
Zatiaľ by som to nechal tak. Takže z mojej strany asi toľko bude k Rôznym.
p. Jakubov, starosta MČ: Ďakujem, pán zástupca. V rámci bodu Rôzne chce ešte
niekto vystúpiť? Pokiaľ nie, uzatváram bod rôzne.
Bod 24. Záver
p. Jakubov, starosta MČ: Vážené dámy a páni, dostali sme sa k poslednému bodu
nášho rokovania a to je Záver. To je ten najkrajší bod. Vážené panie poslankyne, vážení páni
poslanci, chcem sa vám poďakovať za konštruktívny prístup k dnešnému rokovaniu. Súčasne
mi dovoľte, keďže sme pomaly na konci kalendárneho roka a v adventnom čase, aby som sa
vám poďakoval za dobrú spoluprácu a konštruktívny prístup počas celého doterajšieho
volebného obdobia, teda de facto celého tohto kalendárneho roka. Chcem vám zaželať pri
príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov veľa šťastia, veľa zdravia, rodinnú pohodu, veľa
lásky a Božie Vianoce. Ďakujem pekne.
Overili:
JUDr. Zsolt Varga
Emil Veles

Ing. Ján Jakubov
starosta

V Košiciach: 21.12.2015
Vyhotovil: A.S. Partner/PhDr. Kovalčinová
Prednostka MÚ: Ing. Horváthová
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