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Zápisnica  

z 13. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce, konaného dňa 14.4.2020 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program: podľa priloženej pozvánky  

 

Bod č.1 Otvorenie 

Starosta mestskej časti Miloš Ihnát otvoril rokovanie 13. zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, ktoré bolo zvolané v súlade s § 15 ods.2, písm. a zákona č. 

401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a podľa rokovacieho poriadku Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je 

uznášaniaschopné, prítomných bolo 13 poslancov. 

 

Bod č. 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

Za overovateľov zápisnice  a uznesení  starosta  určil poslankyňu  Evu Zummerovú a poslankyňu 

Máriu Horváthovú. Za zapisovateľku určil Ing. Janku Rajňákovú. 

 

Bod č. 3 Voľba návrhovej komisie 

Starosta mestskej časti vyzval poslancov na predloženie návrhov do návrhovej komisie. Za 

Ťahanovský poslanecký klub navrhla jeho predsedníčka Zuzana Slivenská Stanislava Šimka, druhou 

členkou návrhovej komisie sa stala Eva Zummerová. 

Uznesenie č. 250/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade s Rokovacím 

poriadkom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

volí   

návrhovú komisiu na rokovanie miestneho zastupiteľstva, konaného dňa 14.4.2020 v 

nasledovnom zložení: Ing. Stanislav Šimko Mgr. Eva Zummerová  

Hlasovanie:  12/za   0/proti   1/zdržaný hlas 

Poznámka: Poslanec Bereš hlasoval za. 

 

Starosta ďalej uviedol, že návrhy na uznesenia predkladané poslancami musia byť návrhovej komisii 

predložené  písomne a musia byť formulované výstižne a jasne, aby nepripúšťali rôzny výklad. Musia 

byť predkladateľom podpísané. Požiadal návrhovú komisiu, aby vždy čítala celý návrh uznesenia tak, 

ako je uvedený v predloženom materiáli. 
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Bod č. 4 Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Návrh programu obdržali poslanci v súlade s rokovacím poriadkom elektronicky. Bol zverejnený na 

úradnej tabuli a na webovom sídle mestskej časti. Na schválenie zverejneného návrhu programu  

postačuje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov. 

Návrhová komisia – poslankyňa Eva Zummerová: 

Uznesenie číslo 251/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 12 ods. 5 

zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

schvaľuje  

zverejnený program 13. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce  

Hlasovanie:  11/za   0/proti   2/zdržané hlasy 

 

Starosta mestskej časti vyzval poslancov, ktorí majú návrhy na zmeny v programe rokovania, aby ich 

predložili. Na zmenu programu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. 

V diskusii k tomuto bodu bolo ako prvému udelené slovo poslancovi Berešovi, ktorý upozornil na 

dodržiavanie rokovacieho poriadku, nakoľko už pri predchádzajúcom bode rokovania sa do diskusie 

hlásil poslanec Špak a nebolo mu udelené slovo. Starosta Ihnát mu oponoval tým, že 

k predchádzajúcemu bodu nebola vyhlásená žiadna rozprava. Poslancovi Špakovi ponúkol možnosť 

vyjadriť sa v prebiehajúcej diskusii. 

Poslanec Špak – položil otázku vedeniu mestskej časti, kto podá podnet na prokuratúru z dôvodu 

hrubého porušenia rokovacieho poriadku, nakoľko starosta mestskej časti informoval všetkých 

obyvateľov a všetkým poslancom poslal pozvánku podľa zákona aj podľa rokovacieho poriadku, 

v ktorej je jasne napísané, že rokovanie bude na ihrisku – v exteriéri. Zmenené to bolo na poslednú 

chvíľu, preto niektorí poslanci meškali, pretože čakali na mieste, kde bolo zvolané zastupiteľstvo. 

Podľa neho starosta porušil minimálne rokovací poriadok. 

Starosta Ihnát ponúkol túto možnosť poslancovi Špakovi, pretože má na to právo a zároveň situáciu 

vysvetlil. Povedal, že v piatok – počas veľkonočných sviatkov -  bola predpoveď na deň konania 

zastupiteľstva zlá, malo pršať a teplota klesla na 5 stupňov. Označil tieto podmienky za neľudské. 

O zmene boli všetci poslanci upovedomení e-mailom. Zostať stáť na ihrisku  bolo slobodné 

rozhodnutie poslancov. Pri ohlásenej faktickej poznámke poslanca Špaka upozornil, že sa prerokúva 

program rokovania a diskusia sa otočila k úplne inej téme, čo znamená porušenie rokovacieho 

poriadku. Požiadal ho o dodržiavanie rokovacieho poriadku, nakoľko zasadnutie by malo celé trvať 

iba hodinu a je potrebné prerokovať dôležité body. 

Faktická poznámka poslanca Špaka – opakoval, že na papieri sú jasné veci a rokovací poriadok podľa 

neho porušil starosta. 

Poslankyňa Slivenská – v nadväznosti na spoločnú pracovnú poradu, ktorá rokovaniu zastupiteľstva 

predchádzala, navrhla z rokovania vylúčiť body č. 5, 7, 9 a 10. 

K tomuto bodu nepribudli žiadne ďalšie návrhy. Starosta dal preto hlasovať o každej zmene programu 

osobitne. 
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Uznesenie číslo 252/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 12 ods. 5 

zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

schvaľuje  

vylúčenie bodu číslo 5 s názvom Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva z 

programu 13. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice- Sídlisko Ťahanovce.  

Hlasovanie:   11/za   0/proti   2/zdržané hlasy 

Poznámka: O uznesení  poslanci hlasovali opätovne, nakoľko bolo prvé hlasovanie starostom 

vyhlásené za zmätočné. Výsledok druhého hlasovania bol starostom mylne interpretovaný, 

nakoľko dvaja poslanci sa podľa výsledku hlasovania zdržali. 

  

Uznesenie číslo 253/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 12 ods. 5 

zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

schvaľuje  

vylúčenie bodu číslo 7 s názvom Čerpanie rozpočtu mestskej časti za IV. štvrťrok 2019 z 

programu 13. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice- Sídlisko Ťahanovce.  

 

Hlasovanie:   11/za   0/proti  2/zdržané hlasy 

 

Uznesenie číslo 254/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 12 ods. 5 

zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

schvaľuje  

vylúčenie bodu číslo 9 s názvom Návrhy na Cenu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na 

rok 2020 z programu 13. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce.  

 

Hlasovanie:  11/za   1/proti   1/zdržaný hlas 

 

Uznesenie číslo 255/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 12 ods. 5 

zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

schvaľuje  

vylúčenie bodu číslo 10 s názvom Odmena hlavnej kontrolórky za IV. štvrťrok 2019 z 

programu 13. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice- Sídlisko Ťahanovce.  

 

Hlasovanie:  9/za   1/proti   3/zdržané hlasy 

Následne dal starosta hlasovať o programe rokovania ako celku v zmysle prijatých zmien a doplnkov. 
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Uznesenie číslo 256/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 12 ods. 5 

zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

schvaľuje  

program 13. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v 

znení prijatých zmien a doplnkov  

Hlasovanie:  10/za   0/proti   2/zdržané hlasy  1/nehlasoval 

 

Bod č. 6  Správa hlavnej kontrolórky mestskej časti 

Materiál k tomuto bodu obdržali poslanci elektronicky, starosta mestskej časti k nemu otvoril 

diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Návrhová komisia – poslankyňa Zummerová : 

Uznesenie číslo 257/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

a) berie na vedomie správu o činnosti hlavnej kontrolórky  

b) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k čerpaniu rozpočtu za IV. štvrťrok  

     2019  

c) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k 1. zmene programového rozpočtu 

    mestskej časti na rok 2020  

Hlasovanie:   13/za   0/proti   0/zdržaných hlasov 

Poznámka: Poslankyňa Horváthová hlasovala za. 

 

Bod č. 8  Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2020 – 1. zmena  

                 rozpočtu 

Materiál obdržali poslanci elektronicky, starosta mestskej časti otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

Poslankyňa Slivenská – v mene Ťahanovského poslaneckého klubu predložila pozmeňujúce návrhy 

a požiadala, aby sa hlasovalo o každom návrhu osobitne. 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 11, ods. 4 písm. b 

zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje 

pozmeňujúci návrh výdavkovej časti programového rozpočtu – 1. zmenu rozpočtu mestskej časti na 

rok 2020 nasledovne: 

PROGRAM č.5: DOPRAVA 

I. Podprogram 5.2: Vyznačenie parkovacích miest čiarami 

Výdavky: 4 000 EUR bežný 

II. Podprogram 5.3: Rozšírenie parkovacích miest na Juhoslovanskej 5 

Zámer: Zlepšenie statickej dopravy na Juhoslovanskej ulici, zvýšenie bezpečnosti 

a zamedzenie kolíznym situáciám 

Výdavky: 5 500 EUR kapitálový 
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III. Podprogram 5.4: Výstavba bezbariérového prístupového chodníka k detskému ihrisku 

a vežovému domu Hanojská 3 

Výdavky: 4 000 EUR kapitálový 

IV. Podprogram 5.5: Oprava havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodov 

Výdavky: 5 000 EUR bežný 

 

PROGRAM  č. 6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT 

V. Podprogram 6.3: Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede 

Výdavky: 3 000 EUR kapitálový 

VI. Podprogram 6.4: Zriadenie kynologického parku na Americkej triede 

Výdavky: 8 000 EUR kapitálový 

VII. Výcvikový kurz zameraný na odstraňovanie výchovných problémov a na základnú 

poslušnosť psov určený pre  psov evidovaných v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

Výdavky: 900 EUR bežný 

VIII. Podprogram 6.5: Príprava územia pre budúce ihrisko „Lidl ihrisko Žihadielko“ vo dvore 

Sofijská – Budapeštianska 

Výdavky: 3 000 EUR kapitálový 

IX. Podprogram 6.8: Športový areál Olympia na Čínskej ulici – modernizácia vonkajšieho 

osvetlenia 

Výdavky: 7 000 EUR kapitálový 

X. Podprogram 6.9: Vianočné osvetlenie 

Výdavky: 3 000 EUR kapitálový 

XI. Podprogram 6.10: Odstránenie havarijného stavu predsadenej občianskej vybavenosti na 

Budapeštianskej ulici v úseku Budapeštianska 34 – 48 a priľahlých priestorov 

Výdavky: 4 000 EUR bežný 

 

PROGRAM č. 9 PODPORNÁ ČINNOSŤ 

 

XII. Ďalšie zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu: 

a/ Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola – položka 633016 Reprezentačné 

výdavky sa navyšuje o 200 EUR z dôvodu čerpania položky aj na nákup cien, prípadne 

poskytovanie finančných prostriedkov na akcie, ktoré nie sú zahrnuté v kultúrnych alebo 

športových akciách mestskej časti alebo nesplnili podmienky na poskytnutie dotácie 

z rozpočtu 

XIII. c/ Program 3: Interné služby mestskej časti – objem prostriedkov v programe sa navyšuje 

o 9 900 EUR, prostriedky na výmenu 3 ks PC so softvérovým vybavením, zabezpečenie 

ďalšieho príslušenstva pre bezproblémový chod miestneho úradu a zabezpečenie auditu 

ku kybernetickej bezpečnosti. 

XIV. d/ Program 8:  Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov – objem 

prostriedkov v programe sa navyšuje o 1 500 EUR – na základe odporúčania Komisie 

športu pri MZ o 500 EUR na spoločný projekt s mestskou časťou KVP – športová 

olympiáda, pozostávajúci zo vzájomných zápasov v hokeji, futbale, stolnom tenise, 

tenise, florbale detí a petangu seniorov a o 500 EUR navýšenie už schválenej akcie 

Športová olympiáda základných škôl /zo 400 na 900 EUR/, ktorú organizačne zabezpečuje 

Rada rodičov pri ZŠ Belehradská , 
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- na základe odporúčania Komisie komunitného rozvoja a kultúry pri MZ zaradiť do 

rozpočtu kutúrnych akcií podujatie Košické Benátky s finančným krytím 500 EUR. 

 

PROGRAM č. 7: BEZPEČNOSŤ 

 

XV. Podprogram 7.1: Civilná ochrana 

Výdavky: 40 000 bežný 

Finančné prostriedky v prípade potreby budú použité na zabezpečenie špeciálneho 

materiálu na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce a obyvateľov mestskej časti v súvislosti s mimoriadnou situáciou COVID – 19. 

 

Navrhnuté zmeny opätovne žiadala poslankyňa Slivenská, aby sa o nich hlasovalo 

samostatne. Svoju požiadavku odôvodnila potrebou nezaťažovať rozpočet mestskej časti 

v situácie, v ktorej sa mestská časť nachádza a umožnením disponovať dostatkom 

finančných prostriedkov pri riešení akútnych problémov súvisiacich s koronavírusom. 

 

O vyjadrenie k návrhu poslankyne Slivenskej požiadal starosta Mgr. Martu Baxovú – vedúcu 

ekonomického oddelenia miestneho úradu. 

Mgr. Baxová – materiál bol konzultovaný, na základe telefonického rozhovoru malo ísť iba o zmenu 

v Programe 5 Doprava, v Programe 6 rekonštrukcia fontány a v Programe interné služby išlo 

o zakúpenie počítačov. Teraz, keď to poslankyňa Slivenská predložila takto jednotlivo, je zbytočné 

akékoľvek vyjadrenie. Materiál bol niekoľkokrát konzultovaný, snaha miestneho úradu bola 

zapracovať niektoré zmeny, v spolupráci s predsedom finančnej komisie bol vypracovaný pracovný 

materiál. Uviedla, že teraz je len na poslancoch, ako sa rozhodnú a ktoré zmeny podporia. V prípade 

otázok je pripravená na ne odpovedať. 

Faktická poznámka poslankyne Slivenskej na Mgr. Baxovú – potvrdila telefonický rozhovor s Mgr. 

Baxovou a podľa nej sú zmeny navrhnuté Ťahanovským poslaneckým klubom len vo vzťahu k tomu, 

čo bolo zo strany ekonomického oddelenia pripravené. Zároveň potvrdila správnosť pripraveného 

materiálu na 1. zmenu rozpočtu. Ostatné návrhy navrhla dať do samostatných bodov, teda hlasovať 

o nich samostatne preto, že nie so všetkými sa Ťahanovský poslanecký klub stotožňuje. Všetky zmeny 

ale sú podľa nej len vo vzťahu k tomu, čo bolo vopred odkomunikované. 

Faktická poznámka poslanca Bereša na Mgr. Baxovú – opýtal sa na list primátora mesta Polačeka, 

v ktorom informuje, že sú mestskej časti krátené podielové dane a účelovo viazané dotácie mesta 

tak, že dotácia je znížená na 22 500 eur a podielové dane za apríl sú znížené o 15 %, za máj o 20 % 

a za jún o 25 %. Vyjadril pochybnosť o tom, že je dobré schváliť plnú výšku dotácie z mesta, keď 

mesto avízuje jej krátenie. 

Mgr. Baxová – schvaľovanie 1. zmeny rozpočtu sa ťahá už mesiac, materiál bol pripravený v čase, keď 

mesto o krátení neuvažovalo. List primátora je iba upozornením, nemá však vplyv na rozhodovanie 

miestneho zastupiteľstva, nakoľko o zmenách v rozpočte mesta musia rozhodnúť mestskí poslanci 

svojím uznesením. Miestne zastupiteľstvo rozhoduje v zmysle stále  platného uznesenia mesta. 

Rozpočet je živá vec a môže sa kedykoľvek upraviť ďalšími zmenami. 

Starosta Ihnát – informoval, že  desiati starostovia mestských častí  zaslali primátorovi mesta list, 

v ktorom vyjadrujú svoj nesúhlas s avízovanými zmenami v prideľovaní finančných prostriedkov 

mestským častiam zo strany mesta Košice. Mestská časť sa v prípade podielových daní stále opiera 
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o platné a vykonateľné uznesenie mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 20.2.2020. Žiadne iné 

uznesenie týkajúce sa zmien v rozpočte mesta nebolo prijaté. Takto majú schválené rozpočty všetky 

mestské časti v Košiciach. V prípade dotácií má primátor právomoc určitej korekcie. Vyjadril 

odhodlanie urobiť všetko preto, aby mestská časť získala od mesta čo najviac finančných 

prostriedkov. 

Faktická poznámka poslanca Bereša na starostu Ihnáta – vyjadril obavu, či mestská časť ustriehne 

prípadný výpadok verejných financií, ktoré sú očakávané z mesta, ak sa začne už realizovať nejaká 

investícia. Vyzval k väčšej opatrnosti v míňaní finančných prostriedkov, aby sa mestská časť 

v konečnom dôsledku nedostala do nútenej správy. 

Starosta Ihnát – ubezpečil poslanca Bereša, že má situáciu pod kontrolou a v žiadnom prípade by 

mestskú časť nevystavil takému riziku, aby sa dostala do existenčných problémov. V prípade 

akýchkoľvek zmien na úrovni mesta pristúpi k zmenám v rozpočte aj mestská časť.  

Faktická poznámka poslanca Špaka na starostu Ihnáta –vytkol vedeniu mestskej časti právnický 

pohľad na vec a poďakoval Mgr. Baxovej za vysvetlenie skutočností, že zmena rozpočtu sa 

pripravovala dávno a že medzitým je realita iná. Je treba reflektovať na reálnu situáciu, ktorá je 

premietnutá do navrhovaných pozmeňujúcich návrhov. 

Poslanec Pavúk – zhrnul, na čom sa pred dvomi týždňami poslanci dohodli telefonicky – ide sa 

navyšovať civilná ochrana na riešenie situácie s koronavírusom. Na tieto účely je možné získať iba 

zdroje z rezervného fondu. Sú to vlastné peniaze mestskej časti. Otázne je, či sa presunú všetky 

finančné prostriedky rezervného fondu, alebo sa táto položka neskráti vzhľadom na súčasnú situáciu 

s financiami. Čo sa týka investícií – áno, investičný zámer bol pripravovaný s tým, že je k dispozícii 90 

tis. € z mesta a tieto financie vie mestská časť využiť. „ My sme to dosť silno skresali. Ak sa na to 

pozrieme pesimisticky, áno, ideme do ničoho, ak trocha optimistickejšie, tak aspoň 70 by sme mohli 

naplánovať do nejakých investícií. Ani teoreticky nám zatiaľ tých 70 tisíc nezobrali. Stať sa môže 

hocičo. Veľa vecí sme zoškrtali, ale väčšina škrtov  ( až 80 %) je pri investíciách, na ktoré by malo byť 

krytie z mesta, takže sme v postate nič neušetrili. Ak nám mesto dá 90 tisíc, minieme 90, ak dá 70, 

minieme 70. Tak, ako je to nastavené teraz, zostane v rezervnom fonde iba pár eur, pokiaľ 

neprerozdelíme prebytok za rok 2019, to bude niekedy v júni, ak sa skôr nestretneme, ale teraz sme 

v podstate na nule. Všetky financie sú vybraté a rozdelené. Ak zastupiteľstvo odsúhlasí 40 tisíc eur 

z rezervného fondu, chcem poprosiť pána starostu, aby ich míňal rozumne. Nemáme povinnosť 

celých 40 tisíc do konca roka minúť. V prípade kritickej situácie, je  samozrejmé , že sa použijú 

peniaze z rezervného fondu.“  Ďalej upozornil pred samotným hlasovaním o zmene rozpočtu aj na to, 

aby poslanci nezoškrtali úplne všetko a venovali rozpočtovým položkám ešte zopár minút. 

Faktická poznámka poslankyne Slivenskej na poslanca Pavúka – na vysvetlenie poslancovi Pavúkovi 

uviedla, že 40 tisíc eur z rezervného fondu je iba akýsi rámec, v rámci ktorého by mal starosta míňať 

finančné prostriedky rozumne. Vysoká suma bola vyčlenená z dôvodu, že vzhľadom na 

nebezpečenstvo nákazy sa poslanci nechcú znova stretávať na ďalšom zasadnutí. Čo sa týka 

kapitálových výdavkov, súhlasila, že finančné krytie zo strany mesta nie je isté. V navrhovaných 

zmenách boli ponechané finančné prostriedky na projektové dokumentácie, lebo je  nevyhnutné, aby 

boli pripravené projekty aj s finančným krytím, na základe ktorého bude mestská časť v budúcnosti 

vedieť, koľko financií a na čo konkrétne bude potrebovať. Príkladom je oprava chodníka na Pekinskej 

ulici, kde dnes nevieme vyčísliť, koľko financií budeme potrebovať, čo podľa nej potvrdí aj Mgr. 

Baxová. 

Poslanec Mazák – k podprogramu 9.2 –  na finančnej komisii jej členovia vyhodnotili, že nákup 

klimatizácie do kancelárií je zmysluplná investícia, avšak zasadačka by sa mohla zaobísť aj bez nej, 
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takže navrhol zmenu tejto výdavkovej položky rozpočtu na 2000 €. Čo sa týka  podprogramu  9.9, kde 

sú  finančné prostriedky na mzdy, v ktorých sú zahrnuté aj nenárokovateľné odmeny a osobné 

príplatky zamestnancov, nesúhlasí  s výškou rozpočtovanej položky v čase, keď tretina obyvateľov 

sídliska sedí doma bez príjmu. Ak chce úrad udržiavať pracovné miesta doteraz podporované 

z ÚPSVAR-u, je treba hľadať rezervy u seba. V podprograme 9.3, kde je navrhovaný objem finančných 

prostriedkov 10 tisíc eur, Ťahanovský poslanecký klub navrhuje 9 900 €, poslanec Mazák navrhuje 

rozpočet tejto položky znížiť  na 7 000 €, nakoľko položka na audit kybernetickej bezpečnosti je podľa 

neho značne premrštená, čo ilustroval na príklade spoločnosti Cargo. Neadekvátna suma je podľa 

neho aj pri platbe za správu e-mailových kont, nakoľko mestská časť zamestnáva interného IT 

technika na polovičný úväzok, ktorý by to mal zvládnuť. Kritizoval aj nacenenie jednotlivých IT 

komponentov, ktoré sa dajú na internete zohnať lacnejšie, ako sa uvádza v dôvodovej správe. 

 

Poslanec Bereš – opýtal sa na spôsob hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch a či sa medzi ne zahrnú 

aj požiadavky poslanca Mazáka, ktoré predniesol samostatne vo svojom príspevku. K návrhom 

Ťahanovského poslaneckého klubu uviedol, že financovanie kynologického parku dotáciou z mesta 

nebolo listom primátora nijako dotknuté, takže by chcel túto položku ponechať podľa pôvodného 

návrhu, rovnako by ponechal financovanie osvetlenia v športovom areáli Olympia. 

Starosta Ihnát – poslanec Mazák je povinný predložiť svoje pozmeňujúce návrhy návrhovej komisii, 

o každom sa bude hlasovať samostatne. 

Faktická poznámka poslankyne Slivenskej na poslanca Bereša – po prednesení návrhov poslanca 

Mazáka sa stotožnila s jeho návrhom v programe 9.3, úprava finančných prostriedkov na interné 

služby navyšuje o 7 000€ namiesto 9 900 €. 

Poslanec Šimko –vyjadril názor, že „keď rokoval Ťahanovský poslanecký klub, neznamená to, že 

nechceme realizovať naplánované investície a chceme ich zrušiť, ale vzhľadom na vzniknutú situáciu 

chceme pozastaviť realizáciu niektorých investičných zámerov. Napríklad Športový areál Olympia -  

ako sa vyjadril pán poslanec Bereš, takisto súhlasím s tým, že areál je potrebné osvetliť, ale 

uvedomujeme si, že teraz športovci nemôžu využívať ihrisko, takže nie je problém potom na júnovom 

zastupiteľstve odsúhlasiť investíciu, ak bude jasné, že mestská časť na to prostriedky má. Preto 

Ťahanovský poslanecký klub navrhuje rokovať o každom bode zvlášť. Pravdepodobne bude ŤPK proti 

niektorým investičným zámerom s tým, že ak sa situácia zlepší a mestská časť bude disponovať 

financiami, ktoré sú teraz plánované, nie je problém v júni tieto investície schváliť. Ak dnes zahlasuje 

ŤPK proti týmto investíciám, neznamená to, že je proti ich realizácii.“ 

Návrhová komisia – poslanec Šimko: 

Uznesenie číslo 258/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 11 ods. 4, 

písm. b) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

schvaľuje 

 pozmeňujúci návrh poslankyne Zuzany Slivenskej k výdavkovej časti programového rozpočtu 

– 1. zmeny rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v podprograme 5.2 - 

Vyznačenie parkovacích miest čiarami s plánovaným bežným výdavkom 4 000 € . 

Hlasovanie:   4/za   8/proti   1/zdržaný hlas  

Uznesenie nebolo prijaté. 
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Poslanec Šimko upozornil starostu, že mnohé z pozmeňujúcich návrhov sú totožné s pôvodnými 

návrhmi, je potrebné si ich prejsť, aby bolo jasné, ktoré pozmeňujúce návrhy sú naozaj pozmeňujúce, 

aby sa nehlasovalo dvakrát o tom istom. 

Starosta Ihnát po tomto upozornení prerušil hlasovanie na  4 minúty a vyzval poslancov, aby si svoje 

názory a postupy ujednotili.  

Po prestávke vyzval návrhovú komisiu, aby pokračovala v prezentovaní návrhov uznesení. 

Poslankyňa Slivenská zastupiteľstvu ešte raz vysvetlila postup prihlasovaní, na akom sa dohodol 

Ťahanovský poslanecký klub. 

Návrhová komisia – poslanec Šimko: 

Uznesenie číslo 259/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 11 ods. 4, 

písm. b) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

schvaľuje  

pozmeňujúci návrh poslankyne Zuzany Slivenskej k výdavkovej časti programového rozpočtu 

– 1. zmeny rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v podprograme 5.3 - Rozšírenie 

parkovacích miest na Juhoslovanskej 5 s plánovaným kapitálovým výdavkom vo výške 5 500 

€.  

Hlasovanie:   5/za   7/proti   1/zdržaný hlas  

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Uznesenie číslo 260/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 11 ods. 4, 

písm. b) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

schvaľuje  

pozmeňujúci návrh poslankyne Zuzany Slivenskej k výdavkovej časti programového rozpočtu 

– 1. zmeny rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v podprograme 5.4 - Výstavba 

bezbariérového prístupového chodníka k detskému ihrisku a vežovému domu Hanojská 3 s 

kapitálovým výdavkom 4 000 €.  

Hlasovanie:   4/za   8/proti   1/zdržaný hlas  

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Uznesenie číslo 261/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 11 ods. 4, 

písm. b) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

schvaľuje  

pozmeňujúci návrh poslankyne Zuzany Slivenskej k výdavkovej časti Programového rozpočtu 

– 1. zmeny rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v podprograme 5.5 - Oprava 

havarijných stavov komunikácií, chodníkov a schodov s bežným výdavkom 5 000 €.  
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Hlasovanie:  11/za   2/proti   0/zdržaných hlasov  

 

Uznesenie číslo 262/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 11 ods. 4, 

písm. b) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

schvaľuje  

pozmeňujúci návrh poslankyne Zuzany Slivenskej k výdavkovej časti Programového rozpočtu 

– 1. zmeny rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v podprograme 6.3 - 

Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede s kapitálovým výdavkom 3 000 

€.  

Hlasovanie:  13/za   0/proti   0/zdržaných hlasov  

 

Uznesenie číslo 263/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 11 ods. 4, 

písm. b) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

schvaľuje  

pozmeňujúci návrh poslankyne Zuzany Slivenskej k výdavkovej časti Programového rozpočtu 

– 1. zmeny rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v podprograme 6.4 - Zriadenie 

kynologického parku na Americkej triede s kapitálovým výdavkom 8 000 €.  

Hlasovanie:  6/za   6/proti   1/zdržaný hlas  

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Uznesenie číslo 264/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 11 ods. 4, 

písm. b) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

schvaľuje  

pozmeňujúci návrh poslankyne Zuzany Slivenskej k výdavkovej časti Programového rozpočtu 

– 1. zmeny rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce - Výcvikový kurz zameraný na 

odstraňovanie výchovných problémov a na základnú poslušnosť psov, určený pre psov 

evidovaných v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce s bežným výdavkom 900 €.  

 

Hlasovanie:  5/za   7/proti   1/zdržaný hlas  

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Uznesenie číslo 265/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 11 ods. 4, 

písm. b) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

schvaľuje  

pozmeňujúci návrh poslankyne Zuzany Slivenskej k výdavkovej časti Programového rozpočtu 



11 
 

– 1. zmeny rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v podprograme 6.5 - Príprava 

územia pre budúce ihrisko „Lidl ihrisko Žihadielko“ vo dvore Sofijská – Budapeštianska s 

kapitálovým výdavkom 3 000 €.  

Hlasovanie:  2/za   9/proti   0/zdržaných hlasov  2/nehlasovali  

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Uznesenie číslo 266/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 11 ods. 4, 

písm. b) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

schvaľuje  

pozmeňujúci návrh poslankyne Zuzany Slivenskej k výdavkovej časti Programového rozpočtu 

– 1. zmeny rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v podprograme 6.8 - Športový 

areál Olympia na Čínskej ulici – modernizácia vonkajšieho osvetlenia s kapitálovým výdavkom 

7 000 €.  

Hlasovanie:  5/za   7/proti   1/zdržaný hlas  

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Uznesenie číslo 267/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 11 ods. 4, 

písm. b) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

schvaľuje  

pozmeňujúci návrh poslankyne Zuzany Slivenskej k výdavkovej časti Programového rozpočtu 

– 1. zmeny rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v podprograme 6.9 - Vianočné 

osvetlenie s kapitálovým výdavkom 3 000 €  

Hlasovanie:  1/za   10/proti  2/zdržané hlasy  

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Uznesenie číslo 268/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 11 ods. 4, 

písm. b) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

schvaľuje  

pozmeňujúci návrh poslankyne Zuzany Slivenskej k výdavkovej časti Programového rozpočtu 

– 1. zmeny rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v podprograme 6.10 - 

Odstránenie havarijného stavu predsadenej občianskej vybavenosti na Budapeštianskej ulici v 

úseku Budapeštianska 34 – 48 a priľahlých priestorov s bežným výdavkom 4 000 €.  

 

Hlasovanie:  4/za   8/proti   1/zdržaný hlas  

Uznesenie nebolo prijaté.   
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Uznesenie číslo 269/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 11 ods. 4, 

písm. b) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

schvaľuje  

pozmeňujúci návrh poslankyne Zuzany Slivenskej k výdavkovej časti Programového rozpočtu 

– 1. zmeny rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v Programe 1: Plánovanie, 

manažment, kontrola – položka 633016 Reprezentačné výdavky sa navyšuje o 200 € z dôvodu 

čerpania položky aj na nákup cien, prípadne poskytovanie finančných prostriedkov na akcie, 

ktoré nie sú zahrnuté v kultúrnych alebo športových akciách mestskej časti alebo nesplnili 

podmienky na dotácie z rozpočtu  

Hlasovanie:  4/za   8/proti   1/zdržaný hlas  

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Uznesenie číslo 270/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 11 ods. 4, 

písm. b) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

schvaľuje 

pozmeňujúci návrh poslankyne Zuzany Slivenskej k výdavkovej časti Programového rozpočtu 

– 1. zmeny rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v Programe 3: Interné služby 

MČ – objem prostriedkov v programe sa navyšuje o 9 900 €, prostriedky potrebné na výmenu 

3 ks PC so softvérovým vybavením, zabezpečenie ďalšieho príslušenstva pre bezproblémový 

chod miestneho úradu a zabezpečenie auditu ku kybernetickej bezpečnosti. 

 

Hlasovanie:  7/za   4/proti   2/zdržané hlasy 

 

Uznesenie číslo 271/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 11 ods. 4, 

písm. b) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

schvaľuje  

pozmeňujúci návrh poslankyne Zuzany Slivenskej k výdavkovej časti Programového rozpočtu 

– 1. zmeny rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v Programe 8 Podpora a rozvoj 

duchovného a fyzického života občanov – objem prostriedkov v programe sa navyšuje o 1 

500 € nasledovne: - o 500 € na základe odporúčania Komisie športu pri MZ na spoločný 

projekt s mestskou časťou KVP – Športová olympiáda - o 500 € ma navýšenie rozpočtu 

Športovej olympiády základných škôl zo 400 na 900 € - o 500 € na základe odporúčania 

Komisie komunitného rozvoja a kultúry pri MZ na podujatie Košické Benátky  

Hlasovanie:  3/za   8/proti   2/zdržané hlasy  

Uznesenie nebolo prijaté. 

Uznesenie číslo 272/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 11 ods. 4, 

písm. b) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
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schvaľuje  

pozmeňujúci návrh poslankyne Zuzany Slivenskej k výdavkovej časti Programového rozpočtu 

– 1. zmeny rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v podprograme 7.1 - Civilná 

ochrana s bežným výdavkom 40 000 €. Finančné prostriedky v prípade potreby budú použité 

na zabezpečenie špeciálneho materiálu na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov 

mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a obyvateľov mestskej časti v súvislosti s 

mimoriadnou situáciou COVID – 19.  

Hlasovanie:  12/za   0/proti   1/zdržaný hlas 

Poznámka: Poslankyňa Horváthová hlasovala za. 

 

Uznesenie číslo 273/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 11 ods. 4, 

písm. b) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

schvaľuje  

pozmeňujúci návrh poslanca Juraja Mazáka k výdavkovej časti Programového rozpočtu – 1. 

zmeny rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v podprograme 9.2 – Zníženie 

výdavku na zakúpenie klimatizácie na sumu 2 000 € 

Hlasovanie:  8/za   1/proti   3/zdržané hlasy 

 

O pozmeňujúcom návrhu  poslanca Juraja Mazáka k výdavkovej časti Programového rozpočtu – 1. 

zmeny rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v podprograme 6.4  -  zmena textu  

doplnením na koniec pôvodného textu Výcvikový kurz zameraný na odstraňovanie výchovných 

problémov a na základnú poslušnosť psov, určený pre psov evidovaných v mestskej časti Košice-

Sídlisko Ťahanovce text „ alebo cannisterapeutickú prácu s deťmi a seniormi“ - miestne 

zastupiteľstvo po prvom hlasovaní, ktoré starosta Ihnát vyhlásil za zmätočné, napokon nehlasovalo, 

nakoľko nebol prijatý ani predošlý pozmeňujúci návrh poslankyne Slivenskej, ktorého sa zmena textu 

týkala. 

Členka návrhovej komisie Eva Zummerová predniesla návrh na uznesenie týkajúce sa schválenia 1. 

zmeny programového rozpočtu na rok 2020 ako celku. 

 

 Uznesenie číslo 274/2020 

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 

schvaľuje  

Programový rozpočet – 1. zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2020 v zmysle prijatých 

pozmeňujúcich návrhov schválených uzneseniami.  

Hlasovanie:  12/za   1/proti  0/zdržaných hlasov  
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Bod č. 11 Interpelácie 

Starosta mestskej časti vyzval poslancov, aby svoje interpelácie odovzdali písomne. S interpeláciou sa 

nik z poslancov neprihlásil. 

 

Bod č. 12 Otázky poslancov 

Starosta mestskej časti vyzval poslancov, aby svoje otázky odovzdali písomne. S otázkou  sa nik 

z poslancov neprihlásil. 

 

Bod č. 13 Rôzne 

Do diskusie v bode Rôzne sa nik z poslancov neprihlásil 

 

Bod č. 14 Záver 

Starosta mestskej časti poďakoval poslancom za účasť i konštruktívny prístup k rokovaniu a za 

serióznosť pri vystúpeniach. Najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva by sa malo uskutočniť 

podľa riadneho harmonogramu v júni. 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

Mgr. Eva Zummerová 

Mgr. Mária Horváthová 

 

 

 

 

        Mgr. Ing. Miloš Ihnát 

        starosta mestskej časti 

 

 

 

 

Za správnosť: JUDr. Beáta Zemková 

 

Zapísala:  Ing. Janka Rajňáková 
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