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Z á p i s n i c a 

 

 

z  12. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, 

konaného dňa 8. januára 2020 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny                      

  

Program: podľa priloženej pozvánky 

 
 

Bod 1. -  Otvorenie 
 

Miloš  Ihnát,  starosta MČ: 

Vážení prítomní, dovoľte mi upozorniť Vás, že z dôvodu úspory nákladov na vyhotovenie 

zvukového záznamu a použitie hlasovacieho zariadenia sa dnes  nebude sa používať 

hlasovacie zariadenie a zvukový záznam bude zaznamenaný do diktafónu. Hlasovať v súlade 

s článkom 11 ods. 9 Rokovacieho poriadku sa bude aklamačne, teda zdvihnutím ruky. Za 

skrutátora určujem pani Humayovú, záznam bude zabezpečovať  pán Žďára. 

Ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dámy a páni, dovoľte, aby som otvoril 

dvanáste zasadnutie  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, 

ktoré bolo zvolané v súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona  Slovenskej národnej rady  číslo 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

   

 Starosta mestskej časti teda zvolal zasadnutie miestneho zastupiteľstva na deň  

8.1.2020 so začiatkom o 15.00 hodine. 

 Na dnešnom rokovaní je prítomných  13 poslancov. Konštatujem, že dnešné 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.  

              

Bod 2. - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti  

 

Za overovateľov zápisnice a uznesení určujem          pána poslanca Cupera a pána poslanca 

Pavúka. 

Za zapisovateľku určujem pani  Jarmilu Repčíkovú. 

 

 

Bod 3 – Voľba návrhovej komisie 

 

Prosím najskôr podpredsedníčku Ťahanovského poslaneckého klubu, aby za klub predložila 

návrh člena z ich klubu do  návrhovej komisie. Ďalej poprosím ostatných poslancov, aby 

predložili ďalšie návrhy na členov návrhovej komisie. 

Predsedníčka  TPK navrhla do návrhovej komisie  poslanca Stanislava Šimka. Ďalej do 

návrhovej komisie sa hlási pani poslankyňa Eva Zummerová. 
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Ďakujem veľmi pekne. Keďže nie sú ďalšie návrhy, dávam hlasovať, kto je za takéto zloženie 

návrhovej komisie. Nech sa páči, hlasujte. 

 

 

Uznesenie číslo 228/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

                                             Ťahanovce 

 

                                             schvaľuje  

                                             návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Stanislav Šimko 

                                                                                            Mgr. Eva Zummerová 

 

 Hlasovanie:                       13   /za         0  /proti        0  /zdržal sa 

 

 

Konštatujem, návrhová komisia bola schválená v predloženom znení. Takže bude pracovať v 

zložení  Stanislav Šimko a Eva Zummerová. 

 

Do Vašej pozornosti dávam, že návrhy na uznesenie,  predkladané poslancami,  musia byť  

návrhovej komisii predložené  písomne a musia byť formulované výstižne a jasne, aby 

nepripúšťali rôzny výklad a musia byť podpísané predkladateľom. Prosím návrhovú komisiu, 

aby čítala vždy celý návrh uznesenia tak, ako je uvedený v predloženom materiáli. 

 

 

Bod 4. - Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

 

Ďalším bodom nášho programu je Schválenie programu rokovania. Návrh programu dnešného 

mimoriadneho rokovania ste v súlade s Rokovacím poriadkom obdržali elektronicky, bol 

zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle našej mestskej časti. Bol odsúhlasený na 

miestnej rade.  Na schválenie zverejneného návrhu programu postačuje nadpolovičná väčšina 

prítomných poslancov.  

 

Uznesenie č. 229/2020 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

                                        podľa § 12 ods. 5 a 7 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

                                        v znení neskorších predpisov 

   

                                       schvaľuje 

                                       zverejnený program 12. zasadnutia  Miestneho zastupiteľstva  

                                       mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

 

Hlasovanie:                   12   /za                   0  /proti               1  /zdržal sa 

 

V prípade, že má niekto návrh na zmenu poradia bodov, doplnenie, vypustenie bodov 

programu, prosím, aby ste predniesli svoje návrhy. Na zmenu programu je potrebný súhlas 

nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.  
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Starosta MČ  Miloš Ihnát navrhol doplniť na rokovanie MZ bod č. 6/1 – Žiadosť  projektu 

WIFI pre Teba. 

 

Juraj Mazák – na minulom rokovaní MZ  poslanci vypustili bod , preto navrhol doplniť na 

rokovanie nasledovné: 

 

Bod č. 4/1 - Zmena počtu poslaneckých mandátov MZ 

 

Bod č. 4/2 - Pripomienkovanie  Územného  plánu Sofijská  ul. 

 

Bod č.  4.3 - Aktuálna výzva podpredsedu vlády SR 

 

Bod č.  5/1 – Zmena VZN č. 1/2015 –dotácie 

 

 

Starosta Miloš Ihnát – má ešte niekto niečo na doplnenie do programu? 

 

 

Hlasovanie za doplnenie bodov do programu rokovania MZ: 

 

Doplňujúce uznesenie poslanca MZ Juraja Mazáka 

 

Uznesenie číslo 230/2020 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

                                             podľa   §  12  ods.  5  a 7  zákona  číslo  369/1990 Zb. o obecnom 

                                             zriadení v znení neskorších predpisov 

                                             

                                             schvaľuje  

                                             zaradenie bodu  č. 4.1 -  Zmena počtu poslaneckých mandátov 

                                            MZ do programu rokovania MZ 

 

Hlasovanie:                        4/za                1/proti              8/zdržalo  sa 

Zaradenie bodu nebolo schválené. 

 

Doplňujúce uznesenie poslanca MZ Juraja Mazáka 

 

Uznesenie číslo 231/2020 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

                                             podľa § 12 ods. 5 a 7 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom  

                                             zriadení v znení neskorších predpisov 

 

                                            schvaľuje  

                                            doplnenie bodu  č. 4.2 -  Pripomienkovanie  Územného  plánu 

                                            Sofijská  ul. do programu rokovania MZ 

 

Hlasovanie:                        4/za                      0/proti                9/zdržalo  sa 

Zaradenie bodu nebolo schválené. 

 



4 
 

Doplňujúce uznesenie poslanca MZ Juraja Mazáka 

 

 

Uznesenie číslo 232/2020 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

                                             podľa § 12 ods. 5 a 7 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom  

                                             zriadení v znení neskorších predpisov 

                                            

                                            schvaľuje  zaradenie bodu  č. 4.3  Aktuálna výzva podpredsedu 

                                            vlády SR do programu rokovania MZ 

 

Hlasovanie:                       12/za             0/proti          1/zdržal sa 

 

 

Doplňujúce uznesenie poslanca MZ Juraja Mazáka 

 

Uznesenie číslo 233/2020 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

                                             podľa § 12 ods. 5 a 7 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom  

                                             zriadení v znení neskorších predpisov 

 

                                             schvaľuje  

                                             doplnenie bodu  č. 5.1 -  VZN č. 1/2015 – zmena do programu 

                                             rokovania MZ 

 

Hlasovanie:                         4/za             6/proti          3/zdržali sa 

Zaradenie bodu nebolo schválené. 

 

 

Doplňujúce uznesenie starostu MČ Miloša Ihnáta 

 

Uznesenie číslo 234/2020 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko  

                                             Ťahanovce podľa § 12 ods. 5 a 7 zákona číslo 369/1990 Zb.  

                                             o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov 

 

                                             schvaľuje  

                                             doplnenie bodu  č. 6.1 -  Žiadosť projektu Wifi pre Teba do  

                                             programu rokovania MZ 

 

Hlasovanie:                        12/za             0/proti          1/zdržal sa 

 

Hlasovanie za program ako celok aj s doplnkami: 

 

Uznesenie číslo 235/2020 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

                                             podľa § 12 ods. 5 a 7 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom  

                                             zriadení v znení neskorších predpisov 

 

                                            schvaľuje 

                                            program 12. zasadnutia  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
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                                            Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa schválených zmien a návrhov 

 

Hlasovanie:                        12/za             0/proti          1/zdržal sa 

 

 

Bod č. 4/3 -  Aktuálna výzva podpredsedu vlády SR   

 

Tento bod uviedol poslanec Juraj Mazák. Poslal som vám túto výzvu na miestny úrad.  

 

Starosta MČ Miloš Ihnát -  informoval, že táto výzva nám došla. Pán Žďára ich  

konzultoval aj s Vami, pán Mazák.   

 

Jaroslav  Žďára –  preštudoval som  túto výzvu.  Je  tam  termín.   Je  to  riziko  stihnúť  

do 16. 1. 2020.  Volal  som  na Úrad Vlády SR. Hlavný dôraz je kladený pri tejto  výzve  – že 

ide  o   regionálny   rozvoj.  Pri  reštaurovaní pomníku sme boli neúspešní. Tohto  roku  máme  

rekonštrukcia fontány. Výzva musí byť minimálne na sumu 10.000,-- eur. Museli by sme tam 

ešte niečo navýšiť.  

 

Miroslav Špak –   prajem  Vám   šťastný  nový   rok. Oznamujem,  že  robím  verejný  

kamerový  aj zvukový   záznam. Vieme,  aká   je   spoluúčasť  na   projektoch?   Koľko  je na 

to  v rozpočte MČ? Koľko  projektov máme pripravených? 

 

Jaroslav Žďára -  na podmienky Sídliska Ťahanovce máme 4 projekty s pozemkami. 

 

Ján Pavúk – odporúčam,  môžeme do  niečoho reálneho ísť.  Poďme  na  fontánu, dajme do 

 rozpočtu 3 000,-- eur, toľko ešte máme.  

 

Jaroslav Žďára – na budúci týždeň by mala byť hotová  projektová dokumentácia, ak to  

stihneme  do 16. 1. 2020. 

 

Prednostka MÚ Beáta Zemková – v prípade, že by ste odsúhlasili výnimočne tento 

kapitálový výdavok (výdavok na projekty, o ktoré sa mestská časť uchádza vo výzvach), Mgr. 

Baxová je pripravená túto zmenu zrealizovať  

 

Juraj Mazák – jedno uznesenie v tomto zmysle som  už predložil, kde sú navrhnuté dve 

konkrétne čísla na nešpecifikovanú výzvu, aby sme sa naozaj nemuseli stretávať. Čo sa týka 

tejto výzvy, kde je projektová dokumentácia takmer hotová, je stále lepšie zaplatiť drobné 

zmeny z nášho rozpočtu, ako zaplatiť rekonštrukciu celej fontány z nášho rozpočtu. Chcel by 

som sa ďalej spýtať, či by bolo prínosom zriadiť občianske združenie pri mestskej časti, kde 

môžu byť aktívni občania, poslanci, záujemcovia z úradu, pretože občianske združenie je 

často priechodnejší subjekt pri prideľovaní finančných prostriedkov ako samospráva. 

 

Jaroslav Žďára – uvažovali sme aj nad touto alternatívou, máme veľmi dobrú spoluprácu so 

Združením žien Slovenska a práve možno sociálne zamerané projekty, na ktorých by sa 

mestská časť mohla spolupodieľať, by sme mohli žiadať cez toto občianske združenie. Aj 

naša skúsenosť je taká, že projekty prechádzajú skôr občianskym združeniam a neziskovým 

organizáciám, ako samospráve. 
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Juraj Mazák – ponúkol k dispozícii na tento účel aj svoje občianske združenie Ťahanovská 

záhrada. Opýtal sa aj, či je reálne vysporiadať pozemky k výzve na enviropark do konca tohto 

roku.  Odpoveď starostu bola, že základnou podmienkou je dohodnúť právny vzťah 

k mestským pozemkom. 

 

Cyril Betuš -  požiadal J. Mazáka, aby  prečítal návrh uznesenia nahlas.  

 

Juraj Mazák – predložil tento  návrh uznesenia:  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce schvaľuje doplnenie 

položky v programe 6 – spoluúčasť mestskej časti pri spolufinancovaní žiadateľa – 

nešpecifikované grantové prostriedky v sume 1000 eur na bežné výdavky a 3000 eur na 

kapitálové. 

 

Marta Baxová – v podstate tá formulácia môže byť, je potrebné to len presnejšie 

špecifikovať: Program 6 - prostredie pre život, podprogram 6.7 spoluúčasť mestskej časti pri 

spolufinancovaní žiadateľa ... Pán poslanec navrhuje aj bežné výdavky, aj kapitálové 

výdavky. Je potrebné ešte zvážiť či navrhované sumy budú dostatočné. 

 

Miroslav Špak – namietol, či je možné prijať takéto uznesenie pre nešpecifikovanú výzvu. 

 

Ján  Pavúk – výzvu by bolo možné špecifikovať orientačne 

 

Jaroslav Žďára – výzva  je na stole, ale ešte vôbec nevieme, či budeme úspešní. Na úrade 

podpredsedu vlády padla informácia, že tento projekt by bol úspešnejší pri výzve ministerstva 

kultúry, pretože tu je  v ňom ťažko zdôrazňovať regionálny rozvoj  

 

Štefan Bereš – môžeme schváliť niečo, ak nemáme rozpočet schválený? Asi by bolo 

vhodnejšie riešiť to pri prerokovávaní rozpočtu. Môžeme teraz schváliť toto uznesenie, ale 

bez finančnej čiastky 

 

Martin Cuper –dá  sa procedurálnym návrhom  presunúť tento bod do bodu  rozpočet?  

 

Ján Pavúk – mali by sme schváliť uznesenie so špecifikovaním účelu a v bode rozpočet by sa 

k tomu vyčlenila finančná čiastka. 

 

 Juraj Mazák – zámerom uznesenia bolo, aby boli k dispozícii finančné prostriedky aj v čase, 

kedy zastupiteľstvo nezasadá (cca 2 mesiace) a  v priebehu ktorého by mohla byť vyhlásená 

ďalšia výzva. Cieľom bolo nechať voľné ruky štatutárovi, aby mohol bezprostredne reagovať 

 

Starosta MČ Miloš Ihnát prerušil rokovanie na 3 minúty.  

 

Starosta MČ Miloš Ihnát požiadal p. Mazáka o predloženie návrhu  uznesenia 

 

Juraj Mazák – predkladám Návrh na uznesenie: 

 

 

Uznesenie č.  236/2020 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

 

                                       s c h v a ľ u j e 

                                       predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v zmysle  
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                                       aktuálne otvorenej výzvy podpredsedu vlády SR 

                                       6983/2019/OSMRR so spolufinancovaním zo strany mestskej  

                                       časti.  

 

Hlasovanie:                        13/za             0/proti          0/zdržal sa 

 

Bod  č. 5 – Návrh Programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na 

rok 2020 - 2022 

Materiál ste obdržali elektronicky a bol zverejnený na webovom sídle a úradnej tabuli. Prosím 

Mgr. Baxovú, aby bod  uviedla a vysvetlila.  

 

Marta Baxová –programový rozpočet, keďže nebol prijatý na poslednom zastupiteľstve, bol 

na návrh poslancov a na základe dohody s MÚ pripravený v podobe, kde boli vyňaté z časti 

príjmov kapitálové príjmy a príjmy, ktoré boli pôvodne príjmami z podielovej dane za psov, 

čiže celková výška príjmov sa zmenila  na 862 153 €. Vo výdavkovej časti bežné výdavky 

zostali v pôvodnej výške a zmenili sa kapitálové výdavky – tie boli vyňaté s výnimkou 

jedného v programe 8, kde bola pôvodne plánovaná dotácia pre rímskokatolícku cirkev.                             

Celý rozpočet výdavkov, ktorý  je spracovaný v časti dotácie, je  10 tis. € na celý rok. 

V ďalšom bode sa bude odsúhlasovať na základe jednotlivých žiadostí o dotácie. Pri takto 

stanovenom rozpočte nám vychádza výsledok hospodárenia 2346 eur, pričom z rezervného 

fondu by sa použilo len 2000 eur. Za predpokladu, že by bol rozpočet takto schválený, bude 

schválený rozpočet mesta Košice a budú jasné  ďalšie kapitálové príjmy aj príjmy za psa, 

nebude problém v priebehu ďalších mesiacov zmenu zapracovať. V tomto zmysle bola 

upravená aj textová časť rozpočtu. Objem príspevkov na kultúrne a športové podujatia 

mestskej časti zostal zachovaný. 

 

Juraj Mazák – navrhol zahrnúť do rozpočtu predchádzajúci bod programu, kde  do 

Programu 6 Prostredie pre život, podprogramu 6.7 bude doplnená položka spoluúčasť 

mestskej časti pri spolufinancovaní žiadateľa o nešpecifikované grantové prostriedky v sume 

2000 € na bežné výdavky a 5000 € na kapitálové výdavky. 

 

 

Ján Pavúk – finančná komisia od posledného zasadnutia MZ nerokovala, čísla zostali 

pôvodné u bežných výdavkov, zmenili sa kapitálové výdavky, nejaké drobné zmeny ešte boli, 

mohli ste si ich pozrieť na internete, ale vo všeobecnosti to bude tvrdé, lebo ak chceme 

dokončiť rozpracované projekty, tak budeme musieť mať vyšší prebytok. Všetko bude záležať 

na prídele financií z mesta. Čo sa týka návrhu poslanca Mazáka 2000 a 5000, zdá sa mi to 

dosť veľa, budeme sa musieť opýtať Mgr. Baxovej, kde sa to odzrkadlí na príjme, aby bol 

rozpočet vybalansovaný. Navrhujem tieto sumy trošku znížiť. Mám otázku na Dr. Žďáru, či 

mestskú časť bude niečo stáť, ak bude vo výzve neúspešná. Dr. Žďára potvrdil, že mestskú 

časť to nebude nič stáť. 

 

 

Marta Baxová – oboznámila poslancov so stavom, s akým bol ukončený rok 2019. Rezervný 

fond zostáva vo výške  48 499,42 €. Nevyčerpali sme ho teda tak, ako sme mali, takže sme 

niečo ušetrili a aj čo sa týka hospodárenia, na účet ešte prišli prostriedky za hazardné hry, 

u ktorých sa vopred nevedelo, v akej výške prídu. Po ukončení roka je predpokladaný 

zostatok a prebytok do rezervného fondu by mohol byť 95 300. Takže bežný výdavok by 
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mohol byť hradený z bežného rozpočtu a kapitálový z rezervného fondu. Na otázku starostu 

ohľadom účelových dotácií z mesta Mgr. Baxová odpovedala, že boli vyfakturované a aj 

uhradené všetky položky. Z našich prostriedkov sme doplatili iba okolo 900 €. 

 

Miroslav Špak – opýtal sa na zádržné v zmluve o odovzdaní diela ( predsadená občianska 

vybavenosť na Budapeštianskej). Starosta ho požiadal o strpenie do mája 2020, kedy bude 

možné dokončiť opravy. Za celú realizáciu berie plnú zodpovednosť. 

 

Alica Fedáková Fedáková -  všetko sme prezreli, vyplatilo sa  všetko, do konca apríla 2020 

nedostatky sa odstránia.  

 

Miloš Ihnát Ihnát – do apríla 2020 bude  všetko v poriadku, dajte mi čas. 

 

Miroslav Špak – Vy ste zaplatili za práce, ktoré ste v katastrofálnom stave prebrali. Dnes 

som sa dozvedel, že je všetko v poriadku. 

 

Miloš Ihnát – vysvetlil  som Vám, že v máji bude celá predsadenka v poriadku. 

 

Prednostka Beáta Zemková – pani Baxová, ako to bolo s tými 105 000,- eurami? 

 

Marta Baxová – podmienkou bolo zhotovenie práce a preplatenie, bez toho by sme  nedostali 

peniaze.  

 

Eva Zummerová -  predkladám návrh na ukončenie diskusie k tomuto bodu rokovania.  

 

Juraj Mazák – má pár otázok – máme tam zahrnuté kapitálové výdavky pre cirkev a ostatné 

nie. Je to úmysel? Spolu stým boli vyňaté aj prípravy na Žihadielko. Prečo ? Na jednej strane 

chceme od ľudí, aby hlasovali a my neodhlasujeme prípravu ihriska? 

 

Marta Baxová – iba jeden zostal, je v dotáciách. 

 

Prednostka Zemková - hlasovanie za ihrisko Žihadielko končí až 29. februára, výsledky 

budú známe 15. marca. V marci sa bude konať ďalšie riadne zastupiteľstvo, na ktorom sa 

prostriedky na prípravu v prípade výhry môžu schváliť. V súčasnosti potrebujeme prostriedky 

len na propagáciu a tie v rozpočte zahrnuté sú. 

 

Stanislav Šimko -  povedal  smerom k pánovi Mazákovi  ste konzistentný, preto sme 

nezahlasovali  za rozpočet na poslednom rokovaní MZ. Mohli sme schváliť kapitálový 

rozpočet  upravený, aby nebolo provizórium. Ja som preto nehlasoval, aby sme sa tu 

nenaťahovali. Teraz je to všetko pripravené, aby  mohol úrad fungovať a nie naťahovať tu. 

 

Štefan Bereš – ja som nesúhlasil ani s kapitálovými položkami, ale ani s bežnými. Teraz 

budem hlasovať za tento návrh, ale potom budem  pripomienkovať po schválení rozpočtu 

mesta. Aj v minulom volebnom období starosta sám viackrát nezahlasoval za  rozpočet kvôli 

platu zástupcu starostu. Chcem povedať, že nie som stotožnený s viacerými časťami rozpočtu, 

preto budem hlasovať za rozpočet,  neskôr budem podávať pozmeňujúce návrhy na ich 

úpravu. Týka sa to hlavne kapitálových výdavkov.  

 

Miloš Ihnát – Nie je pravda, že som hlasoval proti rozpočtu mesta. 
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Juraj Mazák – v programe 5 Doprava na finančnej komisii máme v zápisnici, že máme 

znížiť zo 14 na 10 tisíc bežné výdavky, v návrhu rozpočtu je 12. Prečo? Na túto otázku 

odpovedala Ing. Fedáková, ktorá uviedla, že 12 tisíc je návrhom, ktorý vyplynul zo záverov 

miestnej rady. 

 

Eva Zummerová – prosím Vás, aby ďalšia diskusia pokračovala len k prerokovanému bodu 

programu.  

 

Do diskusie sa nik ďalší neprihlásil, starosta ju ukončil. 

 

 

Uznesenie č. 237/2020 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

                                        v súlade s  § 11 ods. 4 písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb.  

                                        o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

                                        s c h v a ľ u j e 

                                       doplnenie položky v programe 6 Prostredie pre život – Podprogram 

                                       6.7-spoluúčasť MČ pri spolufinancovaní žiadateľa  o nešpecifikované  

                                       grantové mimorozpočtové prostriedky v sume 2.000,-- eur na bežné  

                                       výdavky a 5.000,-- eur na kapitálové výdavky 

             

Hlasovanie:                   13/za             0/proti           0/zdržali sa   

 

 

Uznesenie č. 238/2020 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

                                        podľa § 14 ods. 3 písm. d) zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice  

                                        v znení neskorších predpisov 

 

                                       a/ schvaľuje 

                                       programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na  

                                       rok 2020 v predloženom znení 

                                       

                                      b/ berie na vedomie 

                                      návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko  

                                      Ťahanovce na roky 2021-2022 

 

Hlasovanie:                  10/za              0 /proti          3 /zdržali sa   

 

 

 

Bod č. 6 -  Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti na I. 

polrok 2020 

 

Materiál bol už podrobne prerokovaný v komisiách a miestnej rade. Upozorňujem, že 

o každej žiadosti sa bude hlasovať osobitne 

Marta Baxová -  pre objasnenie som vychádzala z minulých rokov, 10 000,- eur  som  

prerozdelila  pomerom: 

                     sociálne služby                1.000,-- eur 
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                     dotácie : kultúra               1.000,-- eur 

                                    šport                  4.600,-- eur 

cirkev                1.400,-- eur              

                     kapitálové výdavky         2.000,-- eur     

Doporučenie:  na I. polrok je 5.800,-- eur, na II. polrok zostane 4.200,-- eur podľa žiadostí.   

 

Štefan Bereš – ktoré sumy platia, 

Branislav Jura – sumy sú z finančnej komisie, MR ide s ich návrhom. 

 Miloš Ihnát - o každej jednej žiadosti budeme  hlasovať zvlášť.    

Starosta mestskej časti na žiadosť poslancov otvoril diskusiu ku každému návrhu osobitne. 

 

CBK Minibuseuropa Ťahanovce                                                               návrh 1.500,-- eur 

Poslankyňa Eva Zummerová vysvetlila plénu návrh na udelenie dotácie pre CBK 

Minibuseuropa Ťahanovce- požiadavka klubu bola 1 500 €, návrh miestneho úradu 1 300 €, 

stanovisko finančnej komisie 1 500 €, stanovisko miestnej rady 1 500 €, návrh uznesenia je 

teda 1 500 €. 

K tomuto návrhu nediskutoval nikto. 

Uznesenie číslo 239/2020 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

                                             podľa znenia § 14 ods. 3, písm. d)  zákona SNR číslo 

                                             401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 

                                             ods. 6  zákona číslo 583/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách  

                                             územnej samosprávy 

 

                                             schvaľuje  

                                            dotáciu  z rozpočtu mestskej časti pre BK CBK Minibuseuropa 

                                            Ťahanovce Košice  na Európsku basketbalovú ligu EGBL vo  

                                            výške   1.500,-- eur 

 

 

Hlasovanie:                      13/za             0/proti          0/zdržal sa 

 

 

Karate klub UNION Košice                                                                       návrh 200,-- eur 

Poslanec Stanislav Šimko – informoval o žiadosti pre Karate klub UNION Košice na 3. kolo 

žiackej ligy VÚKABU vo výške 200 €. Bola to aj požiadavka klubu, ako aj stanoviská 

miestneho úradu, komisie a miestnej rady. 

K tomuto návrhu nediskutoval nikto. 

 

Uznesenie číslo 240/2020 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

                                             podľa znenia § 14 ods. 3, písm. d)  zákona SNR číslo 

                                             401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 

                                             ods. 6  zákona číslo 583/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách 
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                                            územnej samosprávy 

 

                                            schvaľuje  

                                            dotáciu  z rozpočtu mestskej časti pre Karate klub UNION Košice 

                                            na 3. kolo žiackej ligy VUKABU  vo výške  200,-- eur  

 

Hlasovanie:                         12/za             0/proti          0/zdržal sa          1/nehlasoval   

 

 

Karate klub UNION Košice                                                                       návrh 200,-- eur 

Stanislav Šimko – informoval o ďalšej žiadosti pre Karate klub UNION Košice na 4. kolo 

žiackej ligy VÚKABU vo výške 200 €. Bola to požiadavka žiadateľa, ako aj stanoviská 

miestneho úradu, finančnej  komisie a miestnej rady. 

K tomuto návrhu nediskutoval nikto. 

 

Uznesenie číslo 240/2020 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

                                             podľa znenia § 14 ods. 3, písm. d)  zákona SNR číslo 

                                             401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 

                                             ods. 6  zákona číslo 583/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách 

                                            územnej samosprávy 

 

                                            schvaľuje  

                                            dotáciu  z rozpočtu mestskej časti pre Karate klub UNION Košice 

                                            na 4. kolo žiackej ligy VUKABU  vo výške  200,-- eur  

 

Hlasovanie:                         12/za             0/proti          0/zdržal sa          1/nehlasoval   

 

 

Materská škola Juhoslovanská 4 Košice                                                        návrh 200,- eur 

Stanislav Šimko – informoval o žiadosti pre Materskú školu Juhoslovanská 4 na 

celosídliskovú súťaž Dopraváčik. Žiadosť bola na 200 €, stanoviská všetkých orgánov boli 

200 €. 

K tomuto návrhu nediskutoval nikto. 

 

Uznesenie číslo 242/2020 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

                                             podľa znenia § 14 ods. 3, písm. d)  zákona SNR číslo 

                                             401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 

                                             ods. 6  zákona číslo 583/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách 

                                             územnej samosprávy 

 

                                            schvaľuje  

                                            dotáciu  z rozpočtu mestskej časti pre Materskú školu na  

                                            Juhoslovanskej ulici 4  v Košiciach  na celosídliskovú  súťaž  

                                          „Dopraváčik“  vo výške 200,-- eur 
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Hlasovanie:                        13/za             0/proti          0/zdržal sa   

 

 

ADIUTOR Košice                                                                                           návrh  200,-- eur   

Stanislav Šimko – informoval o žiadosti od OZ ADIUTOR  na akciu Fašiangový karneval vo 

výške 200 €. S požiadavkou sa stotožnili všetky komisie. 

K tomuto návrhu nediskutoval nikto. 

 

 

Uznesenie číslo 243/2020 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

                                             podľa znenia § 14 ods. 3, písm. d)  zákona SNR číslo 

                                             401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 

                                             ods. 6  zákona číslo 583/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách 

                                             územnej samosprávy 

 

                                             schvaľuje  

                                             dotáciu  z rozpočtu mestskej časti pre  ADIUTOR, o.z. na akciu 

                                             Fašiangový karneval vo výške  200,-- eur   

Hlasovanie:                          13/za             0/proti          0/zdržal sa    

 

   

  

ADIUTOR Košice                                                                                           návrh  300,-- eur     

Stanislav Šimko – informoval o žiadosti od OZ ADIUTOR  na akciu FAMILY ICE vo výške 300 

€. Návrh miestneho úradu bol 200 €, všetky ostatné komisie navrhli 300 €. 

 

Diskusia: 

Poslanec Betuš – požiadal, aby sa v budúcnosti podujatia označovali slovenskými názvami 

 

Uznesenie číslo 244/2020 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

                                             podľa znenia § 14 ods. 3, písm. d)  zákona SNR číslo 

                                             401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 

                                             ods. 6  zákona číslo 583/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách 

                                             územnej samosprávy 

 

                                             schvaľuje  

                                             dotáciu  z rozpočtu mestskej časti pre  ADIUTOR, o.z. na akciu 

                                             FAMILY ICE  vo výške  300,-- eur   

 

Hlasovanie:                         13/za             0/proti          0/zdržal sa    

 

 

 

Gréckokatolícka cirkev farnosť Košice Ťahanovce                                     návrh 425,-- eur 



13 
 

Stanislav Šimko – ďalšia žiadosť je  od gréckokatolíckej cirkvi na prenájom telocvične vo 

výške  425 €. Návrh miestneho úradu bol 200 €, stanovisko finančnej komisie bolo 425 € 

a stanovisko miestnej rady bolo 200 €. Návrh na uznesenie je vo výške 200 €. 

 

Diskusia: 

 

Poslanec Pavúk - navrhuje odsúhlasiť 425 €. 

 

Pozmeňujúci   návrh  poslanca MZ  Jána Pavúka  

 

Uznesenie číslo 245/2020 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

                                             podľa znenia § 14 ods. 3, písm. d)  zákona SNR číslo 

                                             401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 

                                             ods. 6  zákona číslo 583/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách 

                                             územnej samosprávy 

 

                                            schvaľuje  

                                            dotáciu  z rozpočtu mestskej časti pre Gréckokatolícku cirkev,  

                                            farnosť  Košice-Ťahanovce  na prenájom telocvične  vo výške  

                                            425,- eur 

 

Hlasovanie:                       10/za      0/proti      2/zdržali sa     1/nehlasoval 

 

 

Rímskokatolícka cirkev sv. Dominika Savia, Košice                                návrh 1.000,-- eur 

Stanislav  Šimko – ďalšia žiadosť je pre rímskokatolícku farnosť sv. Dominika Savia Košice 

na oslavy 25. výročia vzniku farnosti. Žiadosť bola na 3000 €, návrh miestneho úradu bol 

1000 €, stanovisko miestnej rady 1000 €, stanovisko finančnej komisie bolo posunúť 

rozhodnutie o výške dotácie na miestne zastupiteľstvo. 

K tomuto návrhu nediskutoval nikto. 

 

Uznesenie číslo 246/2020 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

                                             podľa znenia § 14 ods. 3, písm. d)  zákona SNR číslo 401/1990 

                                             Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7  ods. 6    

                                             zákona číslo 583/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

                                             samosprávy 

 

                                            schvaľuje  

                                           dotáciu  z rozpočtu mestskej časti pre Rímskokatolícku farnosť sv. 

                                           Dominika Savia Košice na  oslavy 25. výročia vzniku farnosti  

                                           (farská púť, farský deň, ľudové misie, zabíjačka)  vo výške   

                                           1.000,- - eur. 

 

Hlasovanie:                       10/za        0/proti      2/zdržali sa     1/nehlasoval 

 



14 
 

Rímskokatolícka cirkev sv. Dominika Savia, Košice                                návrh 2.000,-- eur 

Stanislav Šimko – ďalšia žiadosť je pre rímskokatolícku farnosť sv. Dominika Savia Košice 

na výstavbu kostola, fary a pastoračného centra. Žiadosť bola na 7000 €, stanovisko 

miestneho úradu a miestnej rady bolo 2000 €, finančná komisia  odporučila materiál 

prerokovať v miestnom zastupiteľstve. 

 

Diskusia: 

Branislav Jura – vzhľadom na to, že mestská časť je momentálne v situácii, kedy je potrebné 

šetriť, navrhuje poskytnúť farnosti sv. Dominika Savia symbolických 10 €. 

 

Juraj Mazák – upozornil, že je potrebné myslieť na všetkých rovnako a určiť nejaké pravidlá 

prerozdeľovania dotácií pre cirkvi. Pri 18 – tich registrovaných cirkvách nie je šanca splniť 

ich požiadavky ani pomerne k príslušnosti k cirkvám. Myslí si, že je nefér rozdávať bez 

nejakého kľúča na kapitálové výdavky. 

Pozmeňujúci návrh poslanca MZ Branislava Juru 

Uznesenie číslo 247/2020 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

                                             podľa  znenia  § 14 ods. 3, písm. d)   zákona  SNR číslo 401/1990 

                                             Zb. o meste Košice  v   znení  neskorších  predpisov  a § 7  ods. 6    

                                             zákona  číslo  583/2004Z.z.  o rozpočtových  pravidlách územnej 

                                             samosprávy 

 

                                            schvaľuje  

                               dotáciu  z rozpočtu mestskej časti pre Rímskokatolícku farnosť sv.  

                                            Dominika Savia Košice na výstavbu kostola, fary a pastoračného  

                                            centra  - kapitálová dotácia  vo výške 10,-- eur.  

 

Hlasovanie:                        1/za                6/proti                5/zdržali sa  1/nehlasoval 

Uznesenie  nebolo schválené.    

 

 

Uznesenie číslo 248/2020 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

                                             podľa  znenia  § 14 ods. 3, písm. d)   zákona  SNR číslo 401/1990 

                                             Zb. o meste Košice  v   znení  neskorších  predpisov  a § 7  ods. 6    

                                             zákona  číslo  583/2004Z.z.  o rozpočtových  pravidlách územnej 

                                             samosprávy 

 

                                            schvaľuje  

                                            dotáciu  z rozpočtu mestskej časti pre Rímskokatolícku farnosť sv.  

                                            Dominika Savia Košice na  výstavbu kostola, fary a pastoračného  

                                            centra – kapitálová dotácia  vo výške  2.000,--  eur 

 

Hlasovanie:                       8/za               2/proti           3/zdržali sa   
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Bod č. 6/1 - Žiadosť na podporu projektu WIFI pre Teba 

 

Tento bod uviedol referent pre rozvoj MÚ PhDr. Jaroslav Žďára.  V zmysle  materiálu 

a dôvodovej  správy, v ktorej sa uvádza zistenie, ktoré mestskej časti poskytol vyšší územný 

celok ako poradenský orgán pri týchto dotáciách , bolo by vhodné tento projekt schváliť 

v našom miestnom zastupiteľstve samostatným uznesením  –  t.j. že zastupiteľstvo  schvaľuje 

predloženie žiadosti o takýto projekt, čo je jednou z povinných príloh pri predkladaní žiadosti 

o dotáciu. Preto bola táto žiadosť zaradená do programu mimoriadne zvolaného miestneho 

zastupiteľstva.  Termín je určený na  13. február 2020. 

 

Diskusia:      

 

K tomuto bodu nediskutoval nikto.  

 

Uznesenie číslo 249/2020 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

 

                                            schvaľuje 

                                            predloženie Žiadosti o nenávratný finančný prostriedok (ďalej len 

                                            NFP)  na   Sprostredkovateľský   orgán  operačného  programu  

                                            Integrovaná   infraštruktúra   (ďalej   len   SO   OP II)  na podporu 

                                            projektu   „WIFI pre Teba“,  vyhláseného  v  rámci výzvy č. OPII- 

                                            2018/7/1-DOP     s   maximálnym   celkovým   spolufinancovaním  

                                            oprávnených   výdavkov  projektu zo strany mestskej časti Košice- 

                                            Sídlisko  Ťahanovce,   a  to  vo  výške   750,- €,   slovom  

                                            sedemstopäťdesiat eur. 

 

Hlasovanie:                        11/za               0/proti             2/zdržali sa   

 

 

Bod č. 7 – Interpelácie 

 

Interpeláciou sa rozumie kvalifikovaná otázka, ktorá sa vzťahuje na výkon samosprávy 

mestskej časti, uplatňovanie a vykonávanie všeobecne záväzných nariadení mestskej časti 

a uznesení miestneho zastupiteľstva. Poslanec môže interpelovať starostu a členov miestnej 

rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce. Interpelácie sa podávajú písomne starostovi 

mestskej časti.  

 

Na rokovaní MZ  neboli vznesené žiadne interpelácie. 

 

 

Bod č. 8 – Otázky poslancov 

 

V súlade s čl. 16 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – 

Sídlisko Ťahanovce poslanci majú právo na zasadnutí miestneho zastupiteľstva klásť otázky 

starostovi, zástupcovi starostu, členom miestnej rady, prednostovi miestneho úradu, 

miestnemu kontrolórovi a vedúcim, prípadne riaditeľom rozpočtových a príspevkových 

organizácií a iných právnických osôb  mestskej časti vo veciach výkonu ich pôsobnosti. 

V rámci otázok nemožno prijímať konkrétne návrhy ani podávať procedurálne návrhy.  
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Bod č. 9 – Rôzne 

 

Miroslav Janitor – predseda KOVZ – pripomenul povinnosť  odovzdať majetkové 

priznanie do konca marca 2020.  

 

Eva Zummerová - predsedníčka Komisie pre  udeľovanie verejných uznaní 

a vyznamenaní  -  pripomínam termín na podanie návrhov na vyznamenania do 31. januára 

2020. 

 

Juraj Mazák – máme Cenovú ponuku  na SOMI  alebo na alternatívnu banku s nižšími 

poplatkami? 

 

Beáta Zemková -  máme komplet ponuku  na 130,-- eur bez DPH. Teraz prišiel návrh 

zmluvy. 

 

Marta Baxová – dali sme požiadavku  na VÚB, zatiaľ nám spájajú dva účty do jedného, bola 

by to celoročná úspora asi 200 €. Prima banka, ktorá je na sídlisku, má poplatky podľa 

zostatku na účte. Pri zostatku 20 000 € by bol účet bez poplatkov. Aj keby sme sa rozhodli 

prejsť do Prima banky, nemôžeme to urobiť naraz, ale postupne v priebehu roka. 

 

Miloš Ihnát – v piatok príde VÚB, pri sume 20 000,-- eur by  bol zvýhodnený  balík. Nedá sa 

to urobiť naraz. Počkáme na vyjadrenie VÚB. 

 

Cyril Betuš – ak nedodržíme sumu 20 000,-- eur – Primabanka nemá žiadne sankčné 

poplatky?  

Marta Baxová – iba mesačný. 

 

Branislav Jura – reagoval na pána Mazáka, bavíme sa tu o 15-20 eur úspore a milióny 

dávame na cirkev.  

 

 

Bod č. 10 -  Záver 

 

Miloš  Ihnát  – starosta MČ: 

       Vážené dámy, vážení páni, dostali sme sa na koniec nášho dnešného rokovania, došli sme 

úspešne do cieľa. Ďakujem veľmi pekne za konštruktívny prístup, za serióznosť pri 

vystúpeniach.  

Celý zvukový záznam je zverejnený na webovom sídle MČ. 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Martin Cuper                                                                   ......................................................... 

 

Ing. Ján Pavúk                                                                 .........................................................                                                      
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                                                                                Mgr. Ing. Miloš Ihnát 

                                                                                         starosta MČ 

       

 

 

 

 

Za správnosť: JUDr.   Beáta Zemková 

 

Zapísala: Jarmila Repčíková 
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