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Vec
Interpelácie a dopyty vznesené na IX. zasadnutí M Z v Košiciach dňa 19. septem bra 2019
- odpoveď

Vážený pán poslanec,
na Vaše interpelácie vznesené na IX. zasadnutí MZ uvádzam nasledovné:
•
Interpelácia v znení: Koľko finančných prostriedkov bolo od 1.1.2019 vynaložených na
reklamné články pre mesto Košice doposiaľ (rozdeliť pre jednotlivé médiá - Košice dnes. Sme. atď.)
Január 2019:
- Petit Press, a.s.
Inzerát v denníku Korzár k prevzatiu parkovacieho systému mestom Košice: 1 200,- Eur,
- KOŠICE:DNES M ÉDIA, a.s.
Inzercia na webe a FB Košice dnes v súvislosti s prevzatím parkovacieho systému mestom
Košice: 1 135,20 Eur,
- KOŠICE:DNES M ÉDIA, a.s.
Inzercia na webe a FB Košice dnes v súvislosti s prevzatím parkovacieho systému mestom
Košice: 508,80 Eur.
Február 2019:
Petit Press, a.s.
Inzerát na w w w .korzar.sk k prevzatiu parkovacieho systému mestom Košice: 2 100.- Eur.
J a n u á r - J ú l 2019:
Inzercia k zám eru predaja a prenájm u m ajetku m esta Košice v denníku Košice:dnes: 320,- Eur.
August 2019
- MAFRA Slovakia, a.s.
Inzercia v tlačenom vydaní Flospodárskych novín k výberovým konaniam na riaditeľov mestských
podnikov: 1 291,68 Eur,
- News and M édia Flolding a.s.
Inzercia na etrend.sk k výberovým konaniam na riaditeľov m estských podnikov: 1058,40 Eur.

040 11 Košice, Trieda SNP 48/A

telefón: 055-6419 112
w w w .kosice.sk,sekretariatprimatora@kosice.sk
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September 2019
- KOŠICE:DNES M ÉDIA, a.s.
Inzercia v tlačenom vydaní a na webe denníka Košice Dnes k výberovým konaniam na riaditeľov
mestských podnikov: 600,- Eur,
- Petit Press, a.s.
Inzercia v tlačenom vydaní a na webe denníka Korzár k výberovým konaniam na riaditeľov
mestských podnikov: 1 771,20 Eur.
- M AFRA Slovakia, a.s. - Inzercia na hnonline.sk k výberovým konaniam na riaditeľov m estských
podnikov: 1 291,68 Eur.
O dpoveď pripravil Referát styku s verejnosťou a médiami MMK.

• Interpelácia v znení: Existuje pasportizácia stromov a zelene na sídlisku Ťahanovce?
O dpoveď na dopyt v rovnakom znení Vám zasiela Správa mestskej zelene v Košiciach.

•
Interpelácia v znení: Koľko dobrovoľníckych akcií v tom to roku 2019 bolo pod záštitou
mesta realizovaných?
Ako mesto finančne a propagačné podporuje dobrovoľníctvo v m este Košice? Akú reálnu
súčinnosť a ktorým m estským častiam v tejto oblasti poskytlo? Poprosím konkretizovať.
Pod vedením viceprim átorky mesta Košice Lucie Gurbáľovej sa už v januári uskutočnilo
v priestoroch košického m agistrátu prvé stretnutie pracovnej komisie, ktorá rieši všetky
dobrovoľnícke aktivity počas celého roka 2019. V komisii sú zástupcovia Dobrovoľníckeho centra
Košického kraja, D obrovoľníckeho centra Košíc. Košického sam osprávneho kraja, M esta Košice,
košických veľkých i m enších mestských častí, ale napríklad aj spoločností U. S. Steel Košice,
alebo T-System s Slovakia.
Bol vytvorený pracovný tím ľudí, ktorí pôsobia v oblasti dobrovoľníctva v rámci Košíc
a celého K ošického kraja. Odtiaľ prichádzajú všetky inform ácie o dobrovoľníckych aktivitách
v meste a kraji ako aj podnety pre plánované akcie, ktoré sa snažím e prezentovať na našej novej
webstránke srdcevm este.sk. Sú na nej uvedené všetky dobrovoľnícke aktivity, ktoré sa dejú
v Košiciach, a všetci obyvatelia m esta si tam môžu nájsť také, ktoré sú najbližšie k ich záujmom,
a na ktoré sa môžu prihlásiť. Od marca premával každú nedeľu po uliciach m esta Dobrý trolejbus,
v ktorom sa mohli prezentovať všetky dobrovoľnícke organizácie, robiť si v nich mohli aj nábor
pre svoje aktivity a zároveň m otivovať cestujúcich, aby sa do nich takisto zapojili. Ide nám najmä
o to, aby sme dali signál Európe, že dobrovoľníci tu v meste sú, a fungujú vo viacerých
projektoch. Stovky dobrovoľníkov, vrátane zam estnancov mesta, m estských podnikov a ďalších
inštitúcií sa zapojilo do organizovania osláv 650. výročia udelenia prvej erbovej listiny mestu
Košice, výrazne pom áhali s organizáciou košickej časti M ajstrovstiev sveta v ľadovom hokeji,
ktorá bola všetkým i zainteresovaným i vyhodnotená ako veľmi úspešná a vynikajúco zvládnutá
po všetkých stránkach.
V súvislosti s oslavam i 650. výročia udelenia erbu m estu bola zorganizovaná výtvarná súťaž
pre žiakov košických základných škôl „Nakresli erb pre svoje m esto“ . Tri najlepšie práce budú
práve za pomoci dobrovoľníkov pretransform ované do Street art um enia, aby prácami žiakov
skrášlili naše mesto.
V Košiciach sa uskutočnil tradičný filmový festival Art Film fest, kde mesto úzko
spolupracuje s organizátorm i festivalu, ktorým takisto pom áhajú desiatky dobrovoľníkov.
Dobrovoľníci výraznou m ierou pomohli aj pri príprave a počas trvania M ajstrovstiev sveta
v ľadovom hokeji, M ajstrovstiev sveta m užov i žien v hokejbale.

Koncom jú n a sa „predstavil'1 obyvateľom m esta česko-slovenský trolejbus, ktorý dali
do prevádzkyschopného stavu takisto dobrovoľníci, pracovali na tom vyše 800 hodín.
V meste sa uskutočnil aj koncert dobrovoľníkov, v septembri si Košičania pripomenuli
400. výročie smrti troch košických mučeníkov. Súčasťou spom ienky boli viaceré zaujím avé akcie,
pri ktorých organizovaní takisto pomáhali košickí dobrovoľníci.
V septembri boli Košice hostiteľom konferencie dobrovoľníckych centier z rôznych
európskych krajín, na ktorej si jej účastníci vymieňali svoje skúsenosti z dobrovoľníctva
v jednotlivých mestách. V rámci týždňa regiónov odcestovala (7. 10. 2019) do Bruselu košická
delegácia, ktorá na samostatnej výstave odprezentovala naše mesto a košické dobrovoľnícke
aktivity.
V novem bri Košice odovzdajú titul Európskeho hlavného m esta dobrovoľníctva
nasledovníkom z talianskeho mesta Padova, začiatkom decem bra sa v Košiciach uskutoční
záverečný ceremoniál, na ktorom budú ocenení dobrovoľníci z celého Slovenska.
M nohé dobrovoľnícke aktivity majú veľkú tradíciu v jednotlivých m estských častiach.
Spolupracujú s mestom tým spôsobom, že propagujú svoje aktivity a pozývajú na takéto podujatia
aj obyvateľov iných m estských častí. M áme viaceré odozvy, že na aktivity jednej mestskej časti
chodia mnohí ľudia aj z iných vzdialenejších častí mesta.

Na aktivity súvisiace s dobrovoľníctvom mesto vyčlenilo 50 000,- Eur. následne bola
vyhlásená výzva, aby sa dobrovoľnícke organizácie m ohli uchádzať o podporu, či už išlo
o zaužívané tradičné, alebo nové projekty. Cieľom je zlepšiť podm ienky pre prácu dobrovoľníkov,
preto peniaze slúžia na zabezpečenie ich pracovných nástrojov, akými sú napríklad farby a štetce,
keď idú niečo maľovať, a podobne. Prvá výzva bola zam eraná skôr na jednorazové aktivity,
ďalšiu chce mesto koncipovať tak, aby občianske združenia alebo organizácie predkladali najm ä
dlhodobo udržateľné projekty.
Počas celého roka sa záujem covia podieľajú v rámci desiatok dobrovoľníckych akcií aj
na skrášľovaní nášho m esta a jeho okolia.

Dobrovoľnícke aktivity súvisiace s titulom Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva
Košice 2019 sa oficiálne začali 15. januára 2019 slávnostným cerem oniálom v košickom
Kulturparku.
Vtedy som ako prim átor privítal starostov košických m estských častí, poslancov košického
mestského zastupiteľstva, predstaviteľov akademickej obce, zástupcov krajských inštitúcií
a neziskových organizácii, ktoré sa význam nou mierou zapájajú do dobrovoľníckych aktivít, ako
aj zástupcov podnikateľského či IT sektora. Na slávnostnom cerem oniáli nechýbala ani Gabriella
Civico, riaditeľka Európskeho dobrovoľníckeho centra v Bruseli, ktoré titul Európske hlavné
mesto dobrovoľníctva udeľuje.
M etropola východu získala titul ako vôbec prvé mesto z krajín strednej a východnej Európy,
a šieste európske mesto v poradí. V roku 2014 to bola Barcelona, o rok neskôr Lisabon, v roku
2016 Londýn. N asledovalo írske Sligo, dánsky Aarhus a pre rok 2019 sú to Košice.
Dobrovoľnícke aktivity zam estnancov mesta a m estských podnikov:
- natreli farbami viac ako 250 smetných nádob v uliciach mesta,
- spolu s nám estníčkou prim átora mesta Luciou G urbáľovou obnovili pred začiatkom
M ajstrovstiev sveta v ľadovom hokeji farebný náter na viac ako 250 sm etných nádobách
v košických uliciach. Za štyri hodiny dobrovoľníci natreli čiernou a striebornou farbou liatinové
smetné koše na Hlavnej ulici, M lynskej, Alžbetinej, M oyzesovej, Štúrovej, na Staničnom námestí,
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Nám estí osloboditeľov, N ám estí M aratónu M ieru, ako aj v ďalších častiach mesta. Dobrovoľníci
spotrebovali približne 100 litrov farieb,
- zveľadili areál detského centra na Pollovej ulici 18 v Krásnej,
- v Centre pre deti, ich rodiny a plnoleté osoby na Pollovej ulici v košickej mestskej časti Krásna
nam aľovali dobrovoľníci oplotenie so vstupným i bránam i, drevený altánok, nový šat dostalo
detské pieskovisko aj hojdačky, takisto balkón nad vchodom do hlavnej budovy centra. Pokosili
trávnik, trávu vyhrabali a uložili do nádob na kompost. V ytrhali trávu okolo pníkov stromov ale
i na iných miestach, následne tieto m iesta vysypali m ulčovacou kôrou,
- z historického evanjelického cintorína vypratali tony odpadu. Bývalý cintorín, ktorého súčasťou
je i národná kultúrna pam iatka - kaplnka rodiny Pohle - Roth, už celé desaťročia chátra a stal sa
útočiskom rôznych asociálov. M estskí dobrovoľníci, ktorým prišiel na pomoc aj starosta
MC Košice - Staré mesto Igor Petrovčik s kolegami či m estský poslanec Dominik Karaffa,
vyzbierali, vyhrabali a naplnili zm iešaným odpadom 60 stolitrových plastových vriec. Navyše aj
dva veľkokapacitné kontajnery, každý s objem om 12 kubických metrov,
- urobili kus dobrej práce v areáli Centra pre deti a rodiny,
- záhrada bývalého D etského dom ova na Hurbanovej 42 už potrebovala zásah ľudských rúk ako
soľ. Dobrovoľníci pokosili trávu, spílili a odpratali všetky suché strom y, vrátane konárov, ktoré
popadali zo stromov v zim ných mesiacoch. Vyčistili a nový farebný šat dali aj soche situovanej
pred budovou centra,
- dvakrát sa stretli dobrovoľníci v košickej ZOO, kde natreli farbami výbehy zvierat.
- obnovili farebný náter na cca tisíc m etroch oplotenia M lynského náhonu,
- ďalšou dobrovoľníckou aktivitou je účasť na Polievkovom festivale 2019 a návrat na historický
evanjelický cintorín.
Dobrovoľníci z radov zam estnancov mesta a m estských podnikov sa zúčastňujú
dobrovoľníckych aktivít v každej košickej mestskej časti bez výnim ky, kde pom oc dobrovoľníkov
potrebujú, a oslovia m esto s požiadavkou na pomoc dobrovoľníkov.
Všetky inform ácie ohľadom dobrovoľníckych aktivít m esta sú zverejnené na oficiálnej
webovej stránke m esta Košice: w ww .kosice.sk a špeciálnej webovej stránke zriadenej na podporu
dobrovoľníctva v meste Košice : w w w .srdcevm este.sk.
Odpoveď pripravil Referát styku s verejnosťou a m édiam i MMK.

•
Interpelácia v znení: Aký existuje reálny harm onogram opravy ciest, chodníkov, schodísk
pre rok 2019 za jednotlivé m estské časti?
Kedy sú konečne plánované súvislé opravy ciest, chodníkov, schodísk v MC Košice Sídlisko Ťahanovce? O nedlho bude m razivé, daždivé počasie a 3 m esiace m esto stagnuje - práce
nevykonáva.
Toho času prebieha verejné obstarávanie na dodávateľskú spoločnosť, ktorá bude vykonávať
stavebnú údržbu kom unikácií. Po ukončení verejného obstarávania a podpise rámcovej dohody
na stavebnú údržbu kom unikácií s úspešným uchádzačom bude zvolané jednanie, kde sa dohodne
harmonogram prác opráv chodníkov, ako aj iných závad na pozem ných kom unikáciách
vo všetkých m estských častiach.
Pri pokračovaní opráv chodníkov a iných závad sa bude postupovať podľa priorít
a v závislosti na poveternostných podmienkach.
Tohto roku sa okrem opráv vysprávok v M estskej časti Košice - Ťahanovce zrealizovali aj
súvislé opravy chodníkov na uliciach A m erická trieda pri kostole a na Európskej triede medzi
blokmi.
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Odpoveď pripravilo Oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia
MMK.

• Interpelácia v znení: Koľko m á toho času mesto zam estnancov (z toho počet vedúcich
zam estnancov)?
Počet zam estnancov M M K je 404 a z toho počet vedúcich zam estnancov 39.
O dpoveď pripravil Referát personalistiky MMK.

• Interpelácia v znení: V akom štádiu riešenia sa nachádza koncepcia kontajnerovísk? Kedy
na sídlisku Ťahanovce m ôžem e očakávať m ožnosť realizácie uzam ykateľných kontajnerovísk? Na
Varšavskej ulici m áme aj m estské pozemky.
Mesto m á záujem riešiť návrh rozm iestnenia aj nových polopodzem ných kontajnerov
na území jednotlivých m estských častí. Predbežne nie je stanovený term ín plnenia konkrétnych
úloh, pretože pri takýchto zám eroch m usím e brať v úvahu ekonom ické m ožnosti, technické
riešenie, environm entálne hľadisko a platný zm luvný vzťah.
Aktuálne prebiehajú rokovania k tom uto zám eru m edzi vedením m esta na čele s prim átorom
a vedením spoločnosti K OSIŤ a.s., ako aktuálnym zm luvným partnerom .
Odpoveď pripravilo Oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia
MMK.

•
Interpelácia v znení: V akom štádiu riešenia sa nachádza verejné osvetlenie v meste
Košice? Chystá m esto vyhlásiť súťaž? Budú vym enené stĺpy verejného osvetlenia, ktoré
sa nachádzajú v havarijnom stave?
Uznesenie M Z č. 1238 o vyhlásení súťaže na zákazku: „K oncesia na poskytnutie služieb
verejného osvetlenia m esta K ošice“ bolo zrušené uznesením M Z č. 28. V súčasnosti dochádza
k prehodnocovaniu budúcej prevádzky verejného osvetlenia a dopĺňaniu podkladov o požiadavky
mestských častí. O term íne vyhlásenia novej súťaže na uvedenú zákazku a o ponechaní správy
a údržby dočasném u správcovi verejného osvetlenia - spol. DPM K, a.s. zatiaľ nebolo rozhodnuté.
Túto problem atiku bude riešiť vedenie m esta a následne m estské zastupiteľstvo.
Stĺpy verejného osvetlenia v havarijnom stave ohrozujúcom bezpečnosť obyvateľov budú
postupne vym enené správcom verejného osvetlenia - DPM K, a.s. v rámci výkonu údržby
verejného osvetlenia.
Odpoveď pripravilo Oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia
MMK.

•
Interpelácia v znení: Koľko pracovníkov Správy mestskej zelene bude v prípade sneženia
k dispozícii na MC K ošice - Sídlisko Ťahanovce, koľko bude ručne čistiacich pracovníkov schodiská, prístupy k schodiskám , chodník v správe mesta? Kto bude zodpovedný za vykonávané
práce zimnej údržby? A k to nebude fungovať, aké nastanú opatrenia mesta?
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N a základe porady zo dňa 30.9.2019 vyplynulo, že na sídlisku Ťahanovce bude zimnú
údržbu vykonávať dodávateľská spoločnosť Kosit a.s.. K dispozícii na to bude m ať 10 ručných
pracovníkov a 2 malé m echanizm y.
O dpoveď pripravilo Oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia
MMK.
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Ing. Jaroslav PO L A Č E K
prim átor m esta Košice

