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Zápisnica zo 14. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, konaného dňa 

17.6.2020 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program: podľa priloženej pozvánky  

Bod č.1 Otvorenie  

Starosta mestskej časti Miloš Ihnát otvoril rokovanie 14. 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 10 poslancov. Svoju neúčasť v súlade s článkom č. 9 ods. 3 

rokovacieho poriadku ospravedlnili poslanci Jozef Figeľ a Zuzana Slivenská. 

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  Janku Rajňákovú.  

Bod č. 3 Voľba návrhovej komisie  

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

poslankyňa Eva Zummerová, druhým členom návrhovej komisie sa stal Stanislav Šimko.  

Uznesenie č. 275/2020  

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 17.6.2020 v 

nasledovnom zložení: Mgr. Eva Zummerová, Ing. Stanislav Šimko. 

Hlasovanie:  10/za   0/proti   0/zdržané hlasy 

 

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. Bol prerokovaný miestnou radou.  Na schválenie 

zverejneného návrhu programu postačuje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov. 

Návrhová komisia – poslanec Stanislav Šimko: 

Uznesenie číslo 276/2020  

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

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

schvaľuje  

zverejnený program 14. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce. 

Hlasovanie:  10/za   0/proti   0/zdržané hlasy 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Starosta mestskej časti vyzval poslancov na doplnenie schváleného programu rokovania. 

Poslanec Miroslav Špak – pripomienkoval spôsob elektronického hlasovania, kedy bolo hlasovanie 

viditeľné hneď po stlačení zvoleného tlačidla, nie až po ukončení celého hlasovania. Po tejto 

pripomienke starosta prerušil rokovanie na čas, kým  technik upravil spôsob hlasovania tak, ako to 

bolo v mestskej časti obvyklé, t.j. výsledok hlasovania sa objavil až po časovom odstupe. 

K doplneniu programu nediskutoval nikto a nebolo prijaté žiadne doplňujúce uznesenie. Starosta 

mestskej časti skonštatoval, že rokovanie miestneho zastupiteľstva sa bude riadiť schváleným 

programom. 

Bod č.5 Správa riaditeľa obvodného oddelenia PZ SR Košice – Ťahanovce 

Starosta Miloš Ihnát vyzval prítomného zástupcu riaditeľa obvodného oddelenia PZ SR Košice – 

Ťahanovce, aby správu predniesol. Meno prednášajúceho starosta neuviedol. Ten poslanecký zbor 

informoval, že správa bola poslancom zaslaná elektronicky a ústne upozornil iba na najpálčivejší 

problém, s ktorým sa v súčasnosti obyvatelia obracajú na políciu, a to je vykrádanie pivníc 

a spoločných priestorov v bytových domoch. Ide hlavne o odcudzovanie bicyklov a kolobežiek. 

Požiadal prostredníctvom zastupiteľstva verejnosť, aby bola obozretná a všímavá, aby každý 

podozrivý jav alebo pohyb nahlásila. Len v spolupráci s obyvateľmi sa polícii darí eliminovať trestnú 

činnosť. Ďalším rozmáhajúcim sa problémom začínajú byť nekontrolované strety mládeže 

v miestnom lesoparku, ktoré nie vždy prebiehajú pokojne a musia byť pod dozorom a monitorom 

polície. Schádza sa tam mládež z rôznych mestských častí a dochádza tam k rôznym vzájomným 

provokáciám a  nepokojom. 

Starosta mestskej časti sa polícii poďakoval za spoluprácu pri premiestnení jedného z bezdomovcov 

do útulku v Bernátovciach i za dolapenie miestneho pyromana a za súčinnosť pri odháňaní diviačej 

zveri z obytnej zóny. Následne otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

Diskusia: 

Poslanec Štefan Bereš – položil hosťovi dve otázky: či je možné eliminovať strety skupín mládeže 

v lesoparku a či je možné obnoviť funkčnosť semaforu na križovatke Metro. Opýtal sa aj na dôvod 

vypnutia predmetného semaforu. Apeloval na častejšie kontroly zo strany polície. V odpovedi mu 

zástupca polície odpovedal, že dopravné značenie obvodné oddelenie nemá v kompetencii. Tieto veci 

je potrebné smerovať na dopravného inžiniera, ktorý pracuje na magistráte mesta. K otázke stretov 

mládeže vyjadril obavy z rozširovania z tohto neduhu, polícia priestory dennodenne hliadkuje 

a monitoruje, avšak zakročiť môže len spáchaní priestupku voči verejnému poriadku alebo pri 

spáchaní trestného činu. 

Skúsenosti s vyčíňaním mládeže v lesoparku prezentoval aj starosta Miloš Ihnát, ktorý potvrdil, že bol 

poslancom Cuperom privolaný k skupine vyčíňajúcich mladých ľudí. Následne incident riešila aj 

polícia, ktorú privolal. 

Návrhová komisia – poslankyňa Eva Zummerová: 

Uznesenie číslo 277/2020  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

berie na vedomie  

Správu riaditeľa Obvodného oddelenia PZ SR Košice - Ťahanovce 

Hlasovanie:  10/za   0/proti   0/zdržané hlasy 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Bod č. 6 Správa veliteľa Mestskej polície Košice – Ťahanovce 

Správu o činnosti mestskej polície obdržali poslanci elektronicky. Starosta mestskej časti ospravedlnil 

neúčasť veliteľa stanice mestskej polície Košice-Ťahanovce Petra Geršáka pre služobné povinnosti.  

Otvoril v tomto bode diskusiu. Do diskusie sa z poslancov nikto neprihlásil. 

Návrhová komisia – poslankyňa Eva Zummerová: 

Uznesenie číslo 278/2020  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

berie na vedomie  

Správu veliteľa Mestskej polície Košice, stanica Košice - Ťahanovce 

Hlasovanie:  10/za   0/proti   0/zdržané hlasy 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 7 Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva 

V zmysle Článku 13 odsek  3 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice- 

Sídlisko Ťahanovce vykonala kontrolu plnenia uznesení prednostka miestneho úradu Beáta Zemková, 

ktorá predložila informáciu o plnení prijatých uznesení.  

K tomuto bodu sa nikto z poslancov do diskusie neprihlásil. 

Návrhová komisia – poslankyňa Eva Zummerová: 

Uznesenie číslo 279/2020  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa Článku 13 Rokovacieho 

poriadku  miestneho zastupiteľstva  

berie na vedomie  

informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva 

Hlasovanie:  10/za   0/proti   0/zdržané hlasy 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 8 Správa o interpeláciách 

V predchádzajúcich zasadnutiach miestneho zastupiteľstva nebola predložená žiadna nová 

interpelácia. Starosta otvoril v tomto bode diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil.  

Návrhová komisia – poslankyňa Eva Zummerová: 

Uznesenie číslo 280/2020  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa Článku 15 odsek 7 

Rokovacieho poriadku  miestneho zastupiteľstva  

berie na vedomie  

Správu o odpovediach na interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva. Na 
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predchádzajúcich rokovaniach miestneho zastupiteľstva neboli písomne podané žiadne 

interpelácie. 

Hlasovanie:  10/za   0/proti   0/zdržané hlasy 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 9 Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda – Európska trieda za 

účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice – majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod budúcou 

stavbou 

Úvodné slovo k tomuto bodu predniesol starosta mestskej časti, ktorý uviedol, že Útvar hlavného 

architekta spočiatku zamietol mestskou časťou  predložené riešenie, po ďalšom spoločnom rokovaní 

však toto stanovisko zmenil a za splnenia určitých podmienok k nemu vyjadril súhlas. V súčasnosti je 

potrebné vysporiadať vzťahy k pozemkom v danej lokalite, kde prebehlo rokovanie so spoločnosťou 

TH Stavbyt, ktorá  vlastní vo väčšine tieto pozemky. Vyzval k dovysvetleniu Ing. Fedákovú – vedúcu 

oddelenia rozvoja miestneho úradu, ktorá odovzdala slovo PhDr. Žďárovi – riešiteľovi úlohy. 

Jaroslav Žďára – základné fakty obdržali poslanci v rámci materiálov v dôvodovej správe,  dôvodom 

zaradenie tohto bodu bol fakt, že po rokovaní s TH Stavbyt, ktorý pozemky vlastní,  vyvstala potreba 

zaoberať sa vykúpením väčšej plochy pozemkov, ako mestská časť plánovala. Bude potrebné vykúpiť 

nielen pozemky pod stavbou, ale aj v jej okolí a pozemky medzi stavbou a Ázijskou triedou, čo značne 

navýši rozpočet a pravdepodobne sa to dotkne aj ďalších rozpočtových rokov, prípadne volebných 

období. Z toho dôvodu miestny úrad žiada poverenie od zastupiteľstva, aby mohol pokračovať 

v týchto prípravách. Odhadované náklady na pozemkové úpravy sú cca 60 tisíc €. 

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu: 

Poslanec Špak – položil otázku, kto a s akým mandátom rokoval za TH Stavbyt. Starosta Miloš Ihnát 

odpovedal, že rokovania sa zúčastnil pán Kovalčík, splnomocnený pánom Opaterným, ktorý je 

konateľom spoločnosti, Na otázku, či mal starosta splnomocnenie pána Kovalčíka k dispozícii, 

odpovedal, že splnomocnenie nevidel. 

Poslanec Ján Pavúk – usporadúvanie pozemkových vzťahov  plánované na roky 2021 je pre realizáciu 

stavby problémom nielen termínovým, ale aj finančným. Mestská časť ide  podľa neho do rizika 

a nastolil otázku, aký postoj zaujme zastupiteľstvo k takému postupu. Vyzval kolegov poslancov, aby 

vyjadrili svoj názor.  

Na ďalšom rokovaní zastupiteľstva sa zúčastnil  aj poslanec Juraj Mazák. 

Faktická poznámka poslanca Bereša na poslanca Pavúka – vyjadril podporu danej investícii, otázkou 

je, koľko to bude mestskú časť stáť. Záleží podľa neho  aj na podmienkach, ktoré sa podarí štatutárovi 

vyrokovať so spoločnosťou TH Stavbyt. Vyjadril taktiež pochybnosti o mandáte zástupcu spoločnosti 

TH Stavbyt Kovalčíka na rokovanie s mestskou časťou.  

Starosta na základe vyjadrení zo strany poslancov Špaka a Bereša o kompetenciách zástupcu 

spoločnosti TH Stavbyt, ktoré podľa jeho slov spochybňujú prácu miestneho úradu i starostu, 

požiadal vedúcu oddelenia rozvoja miestneho úradu Ing.  Alicu Fedákovú, aby urýchlene získala 

stanovisko Ivana Kovaľčíka k tejto veci. 
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Poslanec Branislav Jura – výjazdová komunikácia z Hanojskej ulice je potrebná, nebude to prvá 

investícia, ktorá sa bude ťahať viac volebných období, ale je potrebné si uvedomiť, že ak sa  nezačne, 

nebude to stáť nikdy. 

Starosta Miloš Ihnát - vedenie mestskej časti Košice- Sídlisko Ťahanovce  sa ohradzuje proti 

tvrdeniam poslancov, spochybňujúcim vyjednávanie starostu o pozemkoch so spoločnosťou TH 

Stavbyt. Samotný  zástupca TH Stavbyt Kovalčík  - potvrdil niekoľkokrát, že je  poverený konateľom 

spoločnosti Ing. Opaterným pre rokovania o usporadúvaní pozemkových vzťahov na IV. A V. časti 

sídliska Ťahanovce. Spoločnosť má usporiadaných 50 – 60 % pozemkov. Sú to scelené pozemky, ktoré 

sú vo vlastníctve spoločnosti a tá má nárok určovať si podmienky ďalších pozemkových úprav. Išlo 

o predbežné rokovanie. Ďalšie rokovania mestskej časti s TH Stavbyt sú podmienené súhlasom 

zastupiteľstva. 

Poslanec Miroslav Špak – spochybňovanie kompetencií by vyriešil zápis z rokovania so spoločnosťou 

TH Stavbyt, ktorý by bol relevantným výstupom a podkladom pre poslanecký zbor. 

Faktická poznámka poslanca Branislava Juru na starostu Miloša Ihnáta – téma o splnomocnení je 

v tejto súvislosti úplne bezpredmetná. Dôležitý je podpis kúpno-predajnej zmluvy, ktorú podpisuje 

konateľ spoločnosti. 

Starosta Miloš Ihnát poďakoval poslancovi Jurovi za konštruktívny prístup a za ozrejmenie podstaty 

sporu.  

Faktická poznámka poslanca Miroslava Špaka na starostu Miloša Ihnáta – upozornil starostu i 

poslanca Juru, že to, čo umožňuje vyjednávanie súkromných firiem, neplatí pre samosprávu ako 

verejnú inštitúciu. 

Faktická poznámka poslanca Štefana Bereša na starostu Miloša Ihnáta – vo svojich príspevkoch 

vyjadruje iba svoj názor, nikoho nespochybňuje, ani starostu, ani úrad, vyjadril presvedčenie, že sa 

mohli podmienky vyjednať priaznivejšie a za tým si stojí. 

Starosta Miloš Ihnát – k žiadnej dohode zatiaľ nedošlo. 

Faktická poznámka poslanca Štefana Bereša na starostu Miloša Ihnáta – ak nie je na stole žiadna 

dohoda, zastupiteľstvo sa nemá k čomu vyjadriť, materiál bol úplne zbytočný. 

Starosta mestskej časti požiadal o vyjadrenie hlavnú kontrolórku JUDr. Ľudmilu Slunečkovú. 

Ľudmila Slunečková –aby došlo k nejakej dohode, musí najprv zastupiteľstvo schváliť , či k nej má 

dôjsť alebo nie. 

Faktická poznámka poslanca Miroslava Špaka na hlavnú kontrolórku Slunečkovú – opýtal sa hlavnej 

kontrolórky, či videla predmetné uznesenie, o ktorom sa rokuje, a či je nutné takéto uznesenie vôbec 

schvaľovať, keď žiadna dohoda na stole nie je. Hlavná kontrolórka uviedla, že je to nutné, pretože 

uznesenie dáva štatutárovi mandát na budúce rokovania o  uzatvorení zmluvy. 

Starosta mestskej časti udelil slovo Jaroslavovi Žďárovi z miestneho úradu. 

Jaroslav Žďára – potvrdil slová hlavnej kontrolórky o dôvode prijatia uznesenia vzhľadom na to, že 

usporadúvanie vzťahov k pozemkom navýši predpokladané náklady a  starosta potrebuje súhlas od 

zastupiteľstva na to, či pokračovať v realizácii tohto investičného zámeru za nových podmienok, 

alebo nie, aby sa nevynakladali ďalšie finančné prostriedky z verejných zdrojov zbytočne.  
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Poslankyňa Eva Zummerová  -  prečítala ešte raz predmetné uznesenie, aby všetci poslanci vedeli, 

o čom sa diskutuje, že ide len o súhlas s pokračovaním už začatej realizácie investičného zámeru a o 

zaviazanie sa podpory tohto projektu aj v budúcich rozpočtových obdobiach. 

Procedurálny návrh poslanca Miroslava Špaka -  navrhol, aby každý z poslaneckého zboru mal 

k tomuto bodu ešte dva vstupy bez obmedzenia faktických poznámok. 

Starosta dal o tomto procedurálnom návrhu hlasovať. 

Hlasovanie:  9/za   0/proti   2/zdržané hlasy 

Uznesenie bolo prijaté. 

Poznámka. Starosta mestskej časti prečítal výsledok hlasovania chybne: 9 za, 0 proti, 0 zdržaných 

hlasov. V zápisnici je uvedené hlasovanie v súlade s elektronickým hlasovacím zariadením. 

Poslanec Miroslav Špak – uviedol, že starosta na rokovania mandát od zastupiteľstva nepotrebuje, 

dostal ho od voličov. Vyčítal starostovi postup, ktorý sám v mestskom zastupiteľstve kritizoval a tiež 

jeho konfliktný prístup, kedy každú otázku, či kritiku považuje za útok na svoju osobu. Opýtal sa na 

skutočný dôvod návrhu uznesenia, nakoľko je presvedčený, že starosta nie je nijako a nikým 

obmedzovaný pri rokovaniach o investičnom zámere. Opýtal sa aj, ako dopadli asi štyri jednania 

s urbárnikmi, o ktorých starosta zastupiteľstvo neinformoval a na ktoré nepotreboval mandát od 

zastupiteľstva. 

Faktická poznámka poslanca Mazáka na poslanca Špaka – považuje za správne diskutovať o tom, či 

pokračovať v rokovaniach, ak sa náklady na projekt zvyšujú, aby mestská časť zbytočne nemrhala 

financiami. Na druhej strane sa v rezervnom fonde nachádzajú finančné prostriedky, ktoré by 

prípadný deficit mohli vykryť. Pokladá tému za relevantnú a bol by rád, keby sa k tomuto bodu 

skrátila diskusia. 

Faktická poznámka poslanca Špaka  - opakovane sa pýtal, čo zastupiteľstvo predmetným uznesením 

vlastne odsúhlasí. 

Poslanec Ján Pavúk – odpovedal na otázku o bode a predmetného uznesenia, teda s čím miestne 

zastupiteľstvo súhlasí. V prvom rade je potrebný geometrický plán, na ktorý už sú v rozpočte sú 

vyčlenené finančné prostriedky, ako aj súdnoznalecké posudky, ktoré sú tiež vykryté. Po zameraní 

bude jasné, koľko štvorcových metrov  potrebujeme na cestu. Potom bude možné položiť otázku, či 

budú majitelia pozemkov akceptovať  úradnú cenu za  pozemky. Až keď bude mestská časť vedieť, či 

druhá strana s ponukou ceny zo súdnoznaleckých posudkov bude súhlasiť, sa budú môcť vyčísliť 

náklady za pozemky. Potom sa tento návrh predloží zastupiteľstvu na odsúhlasenie (body b a c 

uznesenia). Navrhol hlasovať iba o časti uznesenia (bod a ). Predpoklad splnenia uznesenia v bode a) 

je september 2020, čo znamená, že o zvyšku uznesenia by mohlo zastupiteľstvo hlasovať na svojom 

budúcom zasadnutí v septembri. Navrhol zároveň starostovi aj možnosť zámeny pozemkov, ktorá 

ešte nedávno bola v pláne. 

Starosta mestskej časti Ihnát – informoval, že primátor mesta Jaroslav Poláček je zásadne proti 

akejkoľvek zámene pozemkov. 

Faktická poznámka poslanca Miroslava Špaka na poslanca Jána Pavúka – opýtal sa, či je potrebné 

schvaľovať opätovne veci, ktoré už v rozpočte sú – geometrický plán i súdnoznalecké posudky. 

Zastupiteľstvo ide opakovane schváliť v bode a) obe položky, na ktoré už raz v rozpočte financie 

vyčlenilo.  
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Faktická poznámka poslanca Jána Pavúka  na starostu Ihnáta – vrátil sa k možnosti zámeny 

pozemkov aspoň u majoritných vlastníkov ( aspoň 100 štvorcových metrov). Podľa neho nejde 

o veľké zámeny, ktoré by mohli ľudí poburovať. 

Faktická poznámka poslanca Juraja Mazáka  na starostu Ihnáta – uviedol, že napriek informácii 

starostu, že mesto nechce zámeny pozemkov realizovať, je potrebné o tieto zmeny požiadať.  

Starosta mestskej časti potvrdil, že mestská časť vždy mesto žiada o to, čo je v jej záujme. 

Faktická poznámka poslanca Špaka na poslanca Pavúka – všetky zámeny, o ktoré sa mesto Košice 

snažilo, dopadli zle. Schodnejšiu cestu vidí vo vykúpení pozemkov. 

Poslanec Branislav Jura – podľa neho sa rozoberajú úplne jasné veci. 

Prednostka miestneho úradu JUDr. Beáta Zemková – na stretnutí s TH Stavbyt pán Kovaľčík povedal, 

aké sú požiadavky spoločnosti. To znamená, že suma za všetky pozemky, ktoré by mestská časť 

musela vykúpiť od spoločnosti pre realizáciu stavby, bola vyčíslená zhruba na 60 tisíc eur. Teda bude 

potrebné do budúcich rozpočtových rokov vyčleniť nejaké finančné prostriedky práve na realizáciu 

týchto obchodných transakcií. Po geometrickom zameraní a znaleckom posúdení bude táto suma 

presnejšia a bude jasné približne koľko finančných prostriedkov mestská časť bude potrebovať na 

túto investíciu v budúcom rozpočtovom roku. 

Jaroslav Žďára – pre informáciu doplnil, že spoločnosť TH Stavbyt sa zaviazala, že pozemky bude 

predávať za súdnoznaleckú cenu. Zopakoval, že uznesenie je predložené predovšetkým preto, že 

investícia sa z dôvodu požiadaviek TH Stavbyt mierne navýšila a preto je potrebný súhlas 

zastupiteľstva, že súhlasí s novými podmienkami. 

Faktická poznámka poslanca Miroslava Špaka na Jaroslava Žďáru – opýtal sa, ako tento bod dopadol 

na zasadnutí jednotlivých odborných komisií. 

Odpovedala prednostka Beáta Zemková, ktorá uviedla, že tento bod prejednávala miestna rada, na 

ktorej boli prítomní traja zo štyroch členov a všetci traja doporučili tento bod prerokovať v miestnom 

zastupiteľstve. 

Poslanec Ján Pavúk – na komisii sme tento bod neprerokovali, ale komisia si je vedomá, že sú 

odsúhlasené finančné prostriedky, lebo je to v rozpočte. Požiadal o ukončenie diskusie. 

Poslanec Miroslav Špak – zopakoval, že uznesenie k tomuto bodu vôbec nebolo potrebné. 

Procedurálny návrh poslankyne Evy Zummerovej  na ukončenie diskusie. 

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

Diskusia pokračovala vystúpeniami poslancov prihlásených pred procedurálnym návrhom poslankyne 

Evy Zummerovej. 

Poslanec Štefan Bereš – vyjadril sa kriticky smerom k starostovi na spôsob vedenia diskusie. Požiadal 

ho o dodržiavanie poradia pri udeľovaní slova v diskusii. K samotnému uzneseniu položil otázku na už 

uvedené slová zo strany J. Žďáru a prednostky Zemkovej, že musíme vykúpiť aj iné pozemky, ako tie 

pod stavbou. Opýtal sa, na základe čoho mestská časť musí. Existuje nejaká dohoda, ktorá mestskú 

časť k tomu zaväzuje? Podľa neho taká dohoda neexistuje s výnimkou ústnej dohody medzi 

štatutárom a Ing. Kovaľčíkom. Na druhej strane v uznesení sa hovorí iba o pozemkoch pod budúcou 

stavbou, o žiadnych iných. Aj geometrický plán sa bude robiť iba na budúcu stavbu. Na to mestská 

časť peniaze má, nebudú sa navyšovať, takže to navrhuje odsúhlasiť, aby sa zasadnutie pohlo ďalej. 
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Starosta Miloš Ihnát – na margo čakania na poradie v diskusii uviedol, že poslanec Bereš nebol ani 

raz prihlásený do diskusie a poradie faktických bolo podľa neho dodržané. 

Faktická poznámka poslanca Špaka na poslanca Bereša – chápe vlastníka pozemkov, že sa snaží 

predať celý pozemok, pretože zvyšok by bol aj tak nepredajný. Zopakoval, že nie je nič dohodnuté, 

ale zastupiteľstvo ide hlasovať. 

Poslanec Cyril  Betuš – problém prejazdnosti Hanojskej ulice je pre obyvateľov veľmi dôležitý. Je 

podľa neho potrebné tento materiál podporiť. 

Návrhová komisia – poslankyňa Eva Zummerová: 

Uznesenie č. 281/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

a ) súhlasí  

s pokračovaním činností smerujúcich k majetkovo-právnemu usporiadaniu pozemkov pod 

budúcou stavbou „ Dočasné prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda – Európska 

trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice“  

b ) zaväzuje sa  

prijať v rozpočtových rokoch 2021 a 2022 také rozpočtové opatrenia, ktoré zabezpečia 

postupné usporiadanie pozemkov pod budúcou stavbou „ Dočasné prepojenie Hanojskej ulice 

s križovatkou Ázijská trieda – Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice“.  

Hlasovanie:  10/za   0/proti   0/zdržané hlasy 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 10 Správa o činnosti hlavnej kontrolórky, Plán  kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

Hlavná kontrolórka JUDr. Ľudmila Slunečková – správa bola odovzdaná v písomnej forme.  

V kontrolnej  činnosti postupovala podľa plánu kontrol – Stanovisko k II. Zmene rozpočtu na rok 2020. 

Ku kapitálovým výdavkom uviedla, že sa navyšujú o 36 500 eur a ide o navýšenie na projekty, týka sa 

to aj predchádzajúceho bodu rokovania zastupiteľstva. Súhlasí s navrhovanými zmenami a navrhuje 

ich prerokovať a schváliť na tomto zasadnutí miestneho zastupiteľstva. V čerpaní rozpočtu bolo 

všetko v súlade s plánovanými výdavkami. Ďalšia kontrola bola zameraná na výber správnych 

poplatkov za osvedčenie listín a podpisov na listinách. Za obdobie od 1.1 2020 do 15.5.2020 bolo 

osvedčení  1221 podpisov, z toho . Vybraný správny poplatok za uvedené úkony je 2194 €, z toho za 

osvedčenie mimo úradnej miestnosti 22 € a za osvedčenie kópií listín 677 €.  Plán kontrolnej činnosti 

bol predložený tiež v písomnej forme. 

Starosta mestskej časti otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

Poslanec Štefan Bereš – opýtal sa, ako hlavná kontrolórka kontrolovala 1, zmenu rozpočtu 2020, 

ktorú miestne zastupiteľstvo schválilo 14.4.2020, či sú z tejto kontroly nejaké výstupy, či to vôbec 

kontrolovala, vzhľadom na chaotický priebeh  aprílového zasadnutia zastupiteľstva. Podľa neho 

poslanci doteraz nevedia, čo 14.4.2020 schválili. Požiadal ju o ozrejmenie priebehu hlasovania 1. 

zmeny rozpočtu. 

V odpovedi hlavná kontrolórka potvrdila, že rokovanie v apríli bolo dosť zmätočné, upriamila 

pozornosť na priloženú tabuľku, ktorá vysvetľuje, čo bolo v 1. zmene rozpočtu schválené a čo sa ide 

schváliť 2. zmenou rozpočtu. 
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Faktická poznámka poslanca Miroslava Špaka na hlavnú kontrolórku Slunečkovú -  vysvetlil 

postavenie hlavného kontrolóra, ktorý podľa neho slúži miestnemu zastupiteľstvu a kontroluje 

výkonný orgán samosprávy v mene zastupiteľstva. 

Faktická poznámka poslanca Štefana Bereša na hlavnú kontrolórku – dal jasnú otázku, či bola 1. 

zmena rozpočtu zo strany kontrolórky skontrolovaná a ako bola skontrolovaná. Hlavná kontrolórka je 

pomocnou rukou zastupiteľstva, poslanci kladú legitímne otázky, preto by bolo vhodné zo strany 

JUDr. Slunečkovej, aby reagovala inak. 

Hlavná kontrolórka potvrdila, že kontroluje každú zmenu rozpočtu, hoci o týchto kontrolách 

neinformuje zastupiteľstvo. Informovať zastupiteľstvo má kontrolór zo zákona povinnosť iba 2x 

ročne.  

V zmysle faktickej poznámky poslanca Bereša položil hlavnej kontrolórke otázku aj starosta mestskej 

časti v znení, či postupuje  miestny úrad v súlade so zákonom. JUDr. Slunečková odpovedala kladne. 

Poslanec Miroslav Špak – navrhol uložiť hlavnej kontrolórke povinnosť pripraviť správu z kontroly 

celého procesu financovania, dodania a prevzatia diela Revitalizácia a rekonštrukcia pasáže mestská 

časť Košice-Sídlisko Ťahanovce. Dôvodom podania tohto návrhu sú podľa neho veľké pochybnosti, či 

boli vynaložené prostriedky efektívne, či boli dodávky vykonané iba od firmy, ktorá mala na to 

oprávnenie (upozornil na vozidlá troch cudzích spoločností, ktoré údajne spolupracovali na dodávke). 

Ďalšie pochybnosti sa týkajú kvality prevzatého a zaplateného diela. Požiadal poslanecký zbor 

o podporu tohto návrhu. Následne tento návrh odovzdal návrhovej komisii. 

Starosta Miloš Ihnát – všetky postupy spochybňované poslancom Špakom sú v poriadku. Vysvetlil 

problémy, ktoré sa mestská časť snažila odstrániť, avšak z objektívnych príčin (koronakríza) sa to 

doposiaľ neudialo. Dielo prevzaté nie je. 

Prednostka Beáta Zemková – všetky objednávky boli transparentne zverejnené, t.j. všetko je 

k dispozícii na webe mestskej časti. Všetky uhradené faktúry boli zaslané mestu Košice, ktoré ich 

v plnej miere akceptovalo.  

Starosta mestskej časti vyzval Mgr. Baxovú  vedúcu ekonomického oddelenia, aby sa k veci vyjadrila. 

Mgr. Marta Baxová zopakovala, že všetky faktúry boli mestom Košice uhradené, čo znamená, že 

mesto potvrdilo vynakladanie finančných prostriedkov v súlade s pravidlami.  

Ďalšia diskusia nebola na záznam zachytená. 

Poslanec Štefan Bereš – procedurálny návrh na ukončenie diskusie k tomuto bodu 

Hasovanie:  8/ za  1/proti  1/zdržané hlasy 1/nehlasoval 

Návrhová komisia – poslanec Stanislav Šimko 

Pozmeňovací návrh poslanca Miroslava Špaka 

Uznesenie č. 282/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

poveruje  

hlavnú kontrolórku pripraviť správu z kontroly celého procesu zabezpečenia, financovania, 

dodania a prevzatia diela „Revitalizácia a rekonštrukcia pasáže mestská časť Košice-Sídlisko 

Ťahanovce.  

Hlasovanie:  8/za  1/proti   2/zdržané hlasy  
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Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 283/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade s § 18 f odsek 1 

písmeno d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

a ) berie na vedomie  

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2020  

b ) berie na vedomie  

Správu o činnosti hlavnej kontrolórky  

c ) berie na vedomie  

Stanovisko hlavnej kontrolórky k čerpaniu rozpočtu za I. štvrťrok 2020  

d) berie na vedomie  

Stanovisko hlavnej kontrolórky k II. zmene programového rozpočtu mestskej časti na rok 2020. 

 

Hlasovanie:  10/za   0/proti   1/zdržaný hlas 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 11 Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Správu predniesol predseda komisie a zástupca starostu Miroslav Janitor.  Bola v súlade s písomne 

predloženou správou. Miroslav Janitor skonštatoval, že všetci volení predstavitelia predložili 

majetkové priznania v súlade so zákonom. 

Návrhová komisia – poslanec Stanislav Šimko 

 Uznesenie č. 284/2020 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa Článku 7 odsek 5  

               Ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

               funkcionárov  

               berie na vedomie  

               Správu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri 

               Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

Bod č. 12 Návrhy na Cenu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2020 

Predsedníčka komisie pre udeľovaní verejných uznaní a vyznamenaní Eva Zummerová  tento bod 

uviedla informáciou o zasadnutí komisie, ktorá zasadala 10.3.2020,  a prijatých uzneseniach. Do 

komisie bolo doručených 5 návrhov na udelenie Ceny mestskej časti jednotlivcom a v diskusii mali 

členovia komisie možnosť prekladať ďalšie návrhy na udelenie Ceny mestskej časti. 

V konečnom hlasovaní členovia komisie rozhodovali o piatich návrhoch pre jednotlivcov a troch 

návrhov pre kolektív. Do rokovania zastupiteľstva komisia doporučuje tieto návrhy: 

Kolektív: Mestská polícia Košice - Ťahanovce 
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Jednotlivci: Mária Borovská, PaedDr. Lenka Adzimová, Jozef Kandráč. 

Starosta k tomuto bodu otvoril diskusiu. 

Poslanec Miroslav Špak – položil otázku, či všetci navrhnutí laureáti podpísali súhlas so spracovaním 

osobných údajov. Predsedníčka komisie odpovedala, že komisia pracovala iba s jedným osobným 

údajom, ktorým je meno a priezvisko. Vzápätí sa poslanec Špak opýtal na návrh na ocenenie pre  

Martina Čičváka, ktorý komisia neodsúhlasila, a snažil sa toto meno stotožniť s osobou, ktorá žiadala 

prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám informácie o platoch prednostov.  

Starosta mestskej časti odpovedal, že ide o medzinárodne úspešného divadelného režiséra, ktorý 

roky pôsobí v Prahe, ale jeho korene siahajú na sídlisko Ťahanovce. 

Faktická poznámka poslanca Juraja Mazáka na poslanca Špaka – vysvetlil, že pri ochrane osobných 

údajov je potrebné pracovať s dvoma druhmi údajov – identifikáciou a charakteristikou. 

Procedurálny návrh poslanca Stanislava Šimka na ukončenie diskusie bez možnosti faktických 

poznámok. 

Hlasovanie 11/ za  0/ proti  0/ zdržané hlasy 

Poslankyňa Eva Zummerová – odpovedala poslancovi Špakovi, ktorý sa dožadoval identifikácie 

Martina Čičváka.  Návrh na ocenenie režiséra Martina Čičváka s podrobným popisom jeho úspechov 

mali členovia komisie k dispozícii a poslanec Špak mal možnosť si vyhľadať informácie aj na internete. 

Podľa nej si poslanec Miroslav Špak meno pána Čičváka aj dôkladne preskúmal. V hlasovaní komisie 

tento návrh členovia neodsúhlasili. 

 

Návrhová komisia – poslankyňa Eva Zummerová: 

Uznesenie č. 285/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia §5 Zásad pre 

udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní  

schvaľuje  

udelenie Ceny mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2020 pre Máriu Borovskú.  

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 286/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia §5 Zásad pre 

udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní  

schvaľuje  

udelenie Ceny mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2020 pre Paed.Dr. Lenku 

Adzimovú.  

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 
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Uznesenie č. 287/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia §5 Zásad pre 

udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní  

schvaľuje  

udelenie Ceny mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2020 pre Jozefa Kandráča.  

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 288/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia §5 Zásad pre 

udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní  

schvaľuje  

udelenie Ceny mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2020 pre kolektív Mestskej 

polície - Ťahanovce.  

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 13 Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mestskej časti za rok 2019 

Bod uviedla hlavná kontrolórka JUDr. Ľudmila Slunečková. Uviedla, že rozpočet mestskej časti sa delí 

na bežný, kapitálový a rozpočet finančných operácií. Okrem toho ešte osobitným zdrojom 

a samostatným účtovným okruhom sú príjmy a výdavky súvisiace s prenájmom  pozemkov 

a nehnuteľného majetku – predsadená občianska vybavenosť, ihriská a šatne športového areálu 

Olympia. Tieto sa riadia pravidlami pre prenajímanie mestského majetku, schválenými mestským 

zastupiteľstvom. Výnosy z tejto činnosti za rok 2019 sú 37 026,70 €, náklady na túto činnosť 

predstavujú 25 851,41 €, čiže čisté výnosy z tejto činnosti pre mestskú časť sú 11 175,38 €. Mestská 

časť navrhuje zisk z tejto činnosti použiť na odstránenie havarijného stavu predsadenej občianskej 

vybavenosti na Budapeštianskej ulici v úseku Budapeštianska 34 – 48 a priľahlých priestorov v správe 

mestskej časti. Pokiaľ ide o bežný rozpočet, príjmová časť bežného rozpočtu bola za rok 2019 

realizovaná na 101,99 %. Výdavková časť bežného rozpočtu bola čerpaná na 97,22 %. V kapitálovej 

časti rozpočtu príjmy pozostávajú z kapitálovej dotácie od magistrátu mesta Košice vo výške 72 999, 

97 € + 4 999 € bol kapitálový grant od fyzickej osoby. Výdavky kapitálového rozpočtu predstavujú 

čiastku 106 936,08 €. Podrobné členenie výdavkov je aj v tabuľkovej časti, ktorá je prílohou 

k záverečnému účtu. Pri rozpočte finančných operácií príjmové finančné operácie predstavujú 

23 046,53 € a výdavkové operácie predstavujú sumu 540 €. Po sumarizácii vychádza prebytok 

mestskej časti 96 354,39 €. Vykázaný prebytok hospodárenia navrhla presunúť do rezervného fondu 

s použitím na kapitálové výdavky. Ročná účtovná závierka bola vykonaná v súlade so zákonom 

o účtovníctve, mestská časť má ako súčasť záverečného účtu vypracovanú bilanciu aktív a pasív 

k 31.12.2019, nevykazuje žiadne dlhy a záruky a účtovná závierka a hospodárenie mestskej časti za 

rok 2019 boli overené auditom. Na základe uvedených skutočností odporúčam miestnemu 

zastupiteľstvu Záverečný účet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2019 uzatvoriť 

výrokom „ celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad“. 
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K tomuto bodu nediskutoval nikto z poslancov. 

Návrhová komisia – poslankyňa Eva Zummerová: 

Uznesenie č. 289/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa §18f odsek 1 písmena c 

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

berie na vedomie  

Stanovisko hlavnej kontrolórky mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce k záverečnému účtu 

mestskej časti za rok 2019.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 14 Záverečný účet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2019 so stanoviskom 

audítora 

Materiál obdržali poslanci elektronicky spolu so správou nezávislého audítora, bol zverejnený na 

webovom sídle mestskej časti zaoberali sa ním podrobne finančná komisia a miestna rada. 

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

K tomuto bodu nikto z poslancov nediskutoval. 

Návrhová komisia – poslankyňa Eva Zummerová: 

Uznesenie č. 290/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa § 14 odsek 3 písm. d 

zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov  

a ) schvaľuje bez výhrad  

Záverečný účet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a celoročné hospodárenie za rok 2019 

b ) schvaľuje  

vykázaný prebytok 96 354,39 €  

c ) schvaľuje  

prevod vykázaného prebytku v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy do rezervného fondu  

d ) schvaľuje  

použitie časti zisku z vedľajšej činnosti na odstránenie havarijného stavu predsadenej 

občianskej vybavenosti na Budapeštianskej ulici v úseku Budapeštianska 34 – 48 a priľahlých 

priestorov v správe mestskej časti  

e ) schvaľuje  

použitie časti zisku z vedľajšej činnosti vo výške 4 000 € „ na verejnoprospešné účely v rámci 

plnenia samosprávnych úloh na svojom území“ – na ochranu a bezpečnosť obyvateľov sídliska 

Ťahanovce v rámci preventívnych opatrení zamedzujúcich prechod diviačej zveri cez 

komunikáciu Americká trieda a zastavanú časť mestskej časti vybudovaním oplotenia popri 

Americkej triede, ktoré bude lemovať Sad mládeže.  

Hlasovanie:  9/za   1/proti   0/zdržané hlasy  1/ nehlasoval 

Starosta mestskej časti konštatoval, že uznesenie bolo prijaté. 
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Protestujúcich poslancov upozornil, že v čase čítania uznesenia už nie je možné hlásiť sa do diskusie. 

Poslanci Špak a Bereš prijaté uznesenie napadli z dôvodu, že nebola umožnená diskusia, v ktorej 

chceli podať pozmeňujúci návrh, nakoľko v bode d) prijatého uznesenia nie je konkretizovaná suma. 

Následne vyhlásil starosta mestskej časti päťminútovú prestávku. 

Po prestávke prečítal starosta mestskej časti článok 11 odsek 8 rokovacieho poriadku o postupe pri 

prijímaní uznesení, ktorý hovorí, že prijaté uznesenie sa môže zmeniť novým hlasovaním najskôr na 

najbližšom rokovaní miestneho zastupiteľstva, respektíve v odôvodnenom prípade so súhlasom 

trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov už na tomto istom zasadnutí. 

Starosta otvoril novú diskusiu k prejednávanému bodu a dal priestor poslancom, ktorí nedostali slovo 

v predchádzajúcej diskusii k tomuto bodu. Vzápätí vyhlásil trojminútovú prestávku. 

Po prestávke prečítal starosta návrh uznesenia, ktorým poslanci odsúhlasia nové hlasovanie 

o prerokovávanom uznesení o záverečnom účte. 

Uznesenie č. 291/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa Článku 11 odseku 8 

Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

súhlasí  

s novým hlasovaním o prijatom Uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti č. 290/2020 

o Záverečnom účte mestskej časti za rok 2019.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

Starosta opäť otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

Poslanec Štefan Bereš – predložil návrh na zmenu uznesenia pod písmenom d) :  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 14 odsek 3 písm. d 

zákona SNR  č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 

d) schvaľuje 

použitie časti zisku z vedľajšej činnosti vo výške 7 175, 38 € na odstránenie havarijného stavu 

predsadenej občianskej vybavenosti na Budapeštianskej ulici v úseku Budapeštianska 34 – 48 a 

priľahlých priestorov v správe mestskej časti.  

Starosta Miloš Ihnát požiadal návrhovú komisiu, aby pozmeňujúci návrh poslanca Štefana Bereša 

zapracovala do celkového návrhu uznesenia. Miestne zastupiteľstvo tak môže o uznesení hlasovať 

ako o celku. 

Poslanec Miroslav Špak – opýtal sa na prípravu oplotenia, o ktorom nemal žiadne informácie. Opýtal 

sa aj, prečo zo zdrojov na odstránenie havarijného stavu  predsadenej občianskej vybavenosti je 

platený údržbár. Odpovedal starosta Miloš Ihnát – realizácia oplotenia proti diviakom bola 

prejednávaná vo všetkých komisiách, materiál mala k dispozícii aj komisie, ktorej predsedá poslanec 

Špak.  Na druhú otázku odpovedala prednostka miestneho úradu Zemková, že vždy je časť mzdy 

jedného údržbára refundovaná z tejto položky. Potvrdiť to môže aj bývalý starosta Betuš. 

Starosta uzavrel diskusiu k tomuto bodu. Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia aj 

s doplneným návrhom poslanca Bereša. 

Návrhová komisia – poslanec Stanislav Šimko 
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Uznesenie č. 292/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa § 14 odsek 3 písm. d 

zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov  

a ) schvaľuje bez výhrad  

Záverečný účet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a celoročné hospodárenie za rok 2019  

b ) schvaľuje  

vykázaný prebytok 96 354,39 €  

c ) schvaľuje  

prevod vykázaného prebytku v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy do rezervného fondu  

d ) schvaľuje  

použitie časti zisku z vedľajšej činnosti vo výške 7 175,38 € na odstránenie havarijného stavu 

predsadenej občianskej vybavenosti na Budapeštianskej ulici v úseku Budapeštianska 34 – 48 a 

priľahlých priestorov v správe mestskej časti  

e ) schvaľuje  

použitie časti zisku z vedľajšej činnosti vo výške 4 000 € „ na verejnoprospešné účely v rámci 

plnenia samosprávnych úloh na svojom území“ – na ochranu a bezpečnosť obyvateľov sídliska 

Ťahanovce v rámci preventívnych opatrení zamedzujúcich prechod diviačej zveri cez 

komunikáciu Americká trieda a zastavanú časť mestskej časti vybudovaním oplotenia popri 

Americkej triede, ktoré bude lemovať Sad mládeže.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 15 Výročná správa za rok 2019 

Bod uviedol starosta mestskej časti konštatovaním, že materiál k nemu bol zverejnený na webovom 

sídle mestskej časti, poslancom bol doručený elektronicky a prerokovala a odporučila ho do 

zastupiteľstva aj miestna rada. Otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

Do diskusie sa nikto z poslancov neprihlásil. 

Návrhová komisia – poslanec Stanislav Šimko: 

Uznesenie č. 293/ 2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

schvaľuje  

Výročnú správu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2019  

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

Nakoľko poslancovi Betušovi nefungovalo hlasovacie zariadenie, hlasoval aklamačne za. Jeho 

hlas je započítaný vo výsledku hlasovania. 

Uznesenie bolo prijaté 

 

Bod č. 16 Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu za rok 2019 
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Materiál k tomuto bodu obdržali poslanci elektronicky a bol zverejnený na webovom sídle mestskej 

časti, poslancom bol doručený elektronicky. Podrobne ho  prerokovala a odporučila ho do 

zastupiteľstva aj finančná komisia a miestna rada. Otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

K tomuto bodu nikto z poslancov nediskutoval. 

Návrhová komisia – poslanec Stanislav Šimko: 

Uznesenie č. 294/ 2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

schvaľuje  

Hodnotiacu správu plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

za rok 2019  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

Bod č. 17 Čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2020 

Materiálom sa podrobne zaoberala finančná komisia i miestna rada a poslanci ho obdržali 

elektronicky. Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. Do diskusie sa nikto z poslancov neprihlásil. 

 

Návrhová komisia – poslanec Stanislav Šimko: 

Uznesenie č. 295/ 2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa § 14 odsek 3 písmena d 

zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice  

schvaľuje  

čerpanie rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za I. štvrťrok 2020.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 18 Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti na II. polrok 2020 

V úvode rokovania o tomto bode starosta informoval poslanecký zbor o tom, že materiálom sa 

podrobne zaoberala komisia športu, komisia komunitného rozvoja a kultúry, finančná komisia 

a miestna rada. Hlasovať bude zastupiteľstvo o návrhoch miestnej rady. V prípade, že niektorý 

z poslancov navrhuje inú sumu, požiadal starosta mestskej časti o písomné predloženie 

pozmeňujúceho návrhu uznesenia. Ďalej informoval, že o každom návrhu na pridelenie dotácie bude 

zastupiteľstvo hlasovať osobitne. Slovo odovzdal Mgr. Marte Baxovej – vedúcej ekonomického odd. 

miestneho úradu, aby vysvetlila podrobnosti pri spracovávaní návrhov. 

Mgr. Marta Baxová – materiál dostali poslanci v tabuľkovej forme. Všetky žiadosti boli doručené 

v termíne, teda do 10. mája 2020. V tabuľke sú uvedené sumy, ktoré uviedli žiadatelia o dotáciu, ako 

aj všetky návrhy (miestny úrad, komisia športu, komisia komunitného rozvoja a kultúry, finančná 

komisia a miestna rada). Objem finančných prostriedkov určených na dotácie na rok 2020 bol 

schválený vo výške 10 tisíc eur. Vzhľadom na to, že dotácie, schválené na I. polrok neboli vzhľadom 
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na koronakrízu vyčerpané v plnej výške 5000 €, ale len vo výške 4 325 €, nevyčerpaných zostalo cca 

1700 €. Tie boli presunuté na čerpanie pre II. polrok 2020. 

Diskusia: 

Poslanec Juraj Mazák – vysvetlil poslaneckému zboru, že je jedným zo štatutárov občianskeho 

združenia Ťahanovská záhrada, ktoré žiadalo o dotáciu a materiál k žiadosti odoslal e-mailom aj 

s položkovitým rozpočtom. 

Poslanec Ján Pavúk – vzhľadom na nevyčerpané finančné prostriedky určené pre dotácie v prvom 

polroku, finančná komisia podporila všetky žiadosti v plnej výške, okrem OZ Ťahanovská záhrada, kde 

bol odsúhlasený príspevok 1 200 €. Opýtal sa, ako sa bude hlasovať, keď návrh miestnej rady 

nekorešponduje s návrhmi komisií. V pléne zaznela odpoveď prednostky Beáty Zemkovej, že 

hlasovanie o návrhu miestnej rady je v mestskej časti dlhodobo zaužívané. 

Poslanec Branislav Jura – poukázal na konflikt záujmov u poslanca Mazáka, ktorý žiada dotáciu pre 

svoje občianske združenie. 

Poslankyňa Eva Zummerová – upozornila poslanca Mazáka, že v prípade podpory rímskokatolíckej 

cirkvi sumou  1500 € sa mu zdala čiastka privysoká v porovnaní s 30 – 50 -timi deťmi, pre ktoré by 

mala byť určená dotácia pre občianske združenie Ťahanovská záhrada. Informovala plénum, že pre 

ňu je čiastka, navrhovaná na schválenie pre Ťahanovskú záhradu, privysoká a nezahlasuje za ňu. 

Faktická poznámka poslanca Mazáka na poslankyňu Zummerovú – vysvetli, že u rímskokatolíckej 

cirkvi šlo o kapitálové výdavky na stavbu, nie na činnosť s argumentom, či potom dá mestská časť 

všetkým registrovaným cirkvám, ktorých je na Slovensku okolo 20 ekvivalentné prostriedky na 

kapitálové výdavky v prípade, že o ne požiadajú. 

Poslanec Štefan Bereš – nestotožnil sa s hlasovaním o návrhoch miestnej rady, podľa neho by sa 

malo hlasovať o sumách uvedených v materiáloch a miestna rada by tiež mala postupovať formou 

pozmeňujúceho návrhu. Požiadal Mgr. Olšinárovú z právneho oddelenia, aby sa k tomuto názoru 

vyjadrila. Starosta mestskej časti udelil slovo Mgr. Beáte Olšinárovej. 

Mgr. Beáta Olšinárová – vedúca odd. právneho a verejného obstarávania miestneho úradu – podľa 

nej doteraz platil úzus, že do zastupiteľstva sa predkladá návrh miestnej rady. Každý z poslancov má 

možnosť tento návrh upraviť vlastným pozmeňujúcim návrhom. Môže sa hlasovať aj o sume, ktorú 

žiadateľ požadoval a k tejto sume sa môže viesť diskusia. Aj preto sa hlasuje o každej dotácii 

osobitne. 

Starosta mestskej časti upozornil, že pre návrhovú komisiu je vypracovaný návrh uznesenia, kde sú 

sumy navrhované miestnou radu.  

Faktická poznámka poslanca Juraja Mazáka na vyjadrenie Beáty Olšinárovej – z jeho pohľadu 

materiál predkladá starosta, spracovateľom je Mgr. Baxová, návrh na uznesenie je napísaný a zvyšok 

chápe ako dôvodovú správu. 

 

Faktická poznámka poslanca Štefana Bereša  na vyjadrenie Beáty Olšinárovej – spochybnil logiku 

hlasovania, o ktorej hovorila, lebo by sa týmto spôsobom muselo hlasovať o všetkých predložených 

návrhoch komisií i miestnej rady. 

Poslanec Stanislav Šimko – miestne zastupiteľstvo hlasuje u sume, ktorá je uvedená v predloženom 

materiáli. Ak ide o sumy navrhované miestnou radou, znamená to, že starosta ako predkladateľ sa 



18 
 

stotožnil s týmito návrhmi a podľa nich bol materiál vypracovaný. Ak bude chcieť zastupiteľstvo 

v budúcnosti hlasovať o sume, ktorá bola uvedená v žiadosti, je potrebné túto skutočnosť  vložiť do 

VZN o dotáciách. Pamätá si z minulosti, že ak niektorá z komisií mala iný názor, ako bol názor 

predkladateľa, predseda danej komisie predložil pozmeňujúci návrh.  

Faktická poznámka poslanca Štefana Bereša na poslanca Stanislava Šimka – v úvode rokovania 

o tomto bode bolo povedané, že hlasovať sa bude o návrhoch miestnej rady. Toto zmätočné 

vyjadrenie podľa neho zrejme odštartovalo ďalšiu diskusiu. 

Prednostka Beáta Zemková – uviedla k vyjadreniu poslanca Bereša, že veľmi dobré vysvetlenie k veci 

podal poslanec Stanislav Šimko. Miestna rada ako poradný orgán starostu štatutárovi odporučila, aby 

predložil návrhy, ktoré sú v predloženom materiáli. 

Poslanec Miroslav Špak – vyjadril súhlas s názorom poslanca Bereša. Celá diskusia  vznikla okolo 

komunikačnej chyby starostu, ktorý v úvode bodu uviedol, že hlasovať sa bude o návrhoch miestnej 

rady, nie o návrhoch uvedených predkladateľom. Zároveň upozornil poslancov, že ak žiada o dotáciu 

OZ, v ktorom je členom alebo predsedom poslanec, ide o stret záujmov, mal by to oznámiť a nemal 

by možno o tomto návrhu hlasovať. Ale nie je to zakázané. Nie je však adekvátne porovnávať 

občianske združenie s firmou, ako to vo svojom diskusnom príspevku uviedol poslanec Jura. 

Občianske združenie je nezisková organizácia, ktorá sa venuje ľuďom zo sídliska, prípadne z obce bez 

ohľadu na vierovyznanie.  Zároveň poukázal aj na to, že nie je spravodlivé uprednostňovať jednu 

cirkev pri prideľovaní dotácií. 

Faktická poznámka poslanca Cyrila Betuša na poslanca Miroslava Špaka -  podľa neho by bol 

poslanec v konflikte záujmu iba vtedy, keby ako poslanec hlasoval za tento návrh. Vzhľadom na to, že 

sa v komunikácii vyjadril, že je v konflikte záujmov, hlasovať nebude, je to občianske združenie, tak je 

všetko v poriadku. 

Poslanec Juraj Mazák – doplnil, že po podaní žiadosti zaslal e-mail s položkovitým rozpočtom, 

konkrétnym využitím aj alternatívou po niektorej z komisií, kde bola navrhovaná suma nižšia a taktiež 

Ťahanovská záhrada v žiadosti doložila viacerých partnerov, kde celkový rozpočet projektu bol taký, 

že jeho väčšinu pokrývajú partneri. Dodal ešte, že vzhľadom k schválenej finančnej čiastke, 

vyčlenenej  v rozpočte na rok 2020 na poskytnutie dotácie, prihovára sa za stanovisko finančnej 

komisie, kde boli schválené žiadosti s výnimkou Ťahanovskej záhrady v plnej výške. Peniaze na to 

v rozpočte sú a je to pre ľudí zo sídliska. Podotkol, že aj v prípade Ťahanovskej záhrady je najviac 

klientov zo sídliska, pretože v dedine majú všetci záhradu. 

Starosta diskusiu k tomuto bodu ukončil a požiadal návrhovú komisiu, aby čítala návrhy tak, ako boli 

predložené v materiáli. 

Návrhová komisia – poslankyňa Eva Zummerová: 

Uznesenie č. 296/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so Všeobecne 

záväzným nariadením č.1/5015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v úplnom znení a s §7 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy  

schvaľuje  

poskytnutie dotácie pre občianske združenie Maják nádeje na realizáciu projektu „ Tvorivé 

dielne pre rodiny v núdzi“ vo výške 1000 € (júl – november 2020 )  

Hlasovanie:  10/za   1/proti   0/zdržané hlasy 
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Uznesenie č. 297/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so Všeobecne 

záväzným nariadením č.1/5015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v úplnom znení a s §7 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy  

schvaľuje  

poskytnutie dotácie pre občianske združenie ADIUTOR na akciu „ Letný tábor pre deti 2020“ vo 

výške 500 € ( júl – august 2020 )  

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

 

Uznesenie č. 298/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so Všeobecne 

záväzným nariadením č.1/5015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v úplnom znení a s §7 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy  

schvaľuje  

poskytnutie dotácie pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Košice – Ťahanovce na prenájom 

telocvične na ZŠ Belehradská 21, Košice v rámci projektu „Šport pre všetkých„ vo výške 350 € ( 

september – december 2020 ).  

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

 

Uznesenie č. 299/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so Všeobecne 

záväzným nariadením č.1/5015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v úplnom znení a s §7 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy  

schvaľuje  

poskytnutie dotácie pre Šachový klub Košice na organizáciu šachového turnaja „ Ťahanovce – 

Rapid Open“ vo výške 200 € ( september 2020 )  

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

 

Uznesenie č. 300/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so Všeobecne 

záväzným nariadením č.1/5015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v úplnom znení a s §7 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy  

schvaľuje  

poskytnutie dotácie pre občianske združenie Ťahanovská záhrada na projekt „ Slunce, seno, 

amfiteáter“ vo výške 1000 € (1.7.2020 – 31.11. 2020).  

Hlasovanie:  8/za   1/proti   1/zdržané hlasy  1/ nehlasoval 
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Bod č. 19 Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2020 – II. zmena 

rozpočtu 

O uvedenie bodu požiadal starosta mestskej časti vedúcu ekonomického oddelenia miestneho úradu 

Mgr. Martu Baxovú a vedúcu oddelenia rozvoja Ing. Alicu Fedákovú. 

Marta Baxová – druhou zmenou rozpočtu reaguje mestská časť na zmeny v prideľovaní účelových 

dotácií zo strany mesta Košice, nakoľko sa kvôli koronakríze zmenila ich výška. Na základe žiadosti 

mestskej časti o poskytnutie účelovej dotácie bola mestom Košice listom zo dňa 15.5.2020 potvrdená 

výška poskytnutej dotácie  len v hodnote 22 500 €. Táto suma sa v II. zmene rozpočtu premietla do 

príjmovej časti, kde bola pôvodná položka z 90 tisíc znížená na 22 500. Použitie týchto finančných 

prostriedkov sme sa spolu s oddelením rozvoja rozhodli rozdeliť tak, že 10 tisíc € by bolo použitých na 

financovanie bežných výdavkov, ktoré súvisia s opravami chodníkov, schodísk, atď., 12 tisíc by mohlo 

ísť na realizáciu kapitálových výdavkov. Je určite možný aj iný presune  medzi bežnými a kapitálovými 

výdavkami. Schodok v príjmovej časti sa podarilo znížiť o sumu 3000 eur, ktorú sa starostovi mestskej 

časti podarilo získať ako dotáciu od Košického samosprávneho kraja na projekt rekonštrukcie podlahy 

v kultúrnom stredisku mestskej časti. Celkovo sa tak znížia príjmy oproti pôvodnému rozpočtu  

o 64 500 €. 

Vo výdavkovej časti sa na základe pripraveného materiálu Ing. Fedákovej ako aj podnetov finančnej 

komisie je navrhovaná zmena: 

1. V programe 1.  -  v položke Projekty a po realizačné zamerania sa navyšuje rozpočet o 4 000 € 

na celkových 12 000 €, 

2. V programe 5. Doprava – na podnet finančnej komisie pribudlo v podprograme 5.5 Rozšírenie 

parkovacích miest na Juhoslovanskej5 s kapitálovým  výdavkom 5 500 €, výstavba 

bezbariérového prístupového chodníka s kapitálovým výdavkom 5000 €, vybudovanie 

bezbariérovej rampy na prepojenie chodníkov pri predajni Fresh na Pekinskej ulici 

s kapitálovým výdavkom 4 000 €, oprava havarijných stavov komunikácií a chodníkov 

s navýšením bežného výdavku o 15 000 € 

3. V programe 6. Prostredie pre život – zriadenie kynologického parku vo výške 8 000 € ,a 

výcvikový kurz na odstraňovanie východných problémov a na základnú poslušnosť psov, 

určený pre psov evidovaných v mestskej časti vo výške 900 €– financovalo by sa to z poplatku 

za psa. V podprograme 6.5 – modernizácia vonkajšieho osvetlenia v športovom areáli 

Olympia na Čínskej ulici vo výške 7 000 €. V podprograme 6.8 – vianočné osvetlenie 

kapitálový výdavok vo výške 3000 €. Drobná zmena bude v programe 6. aj v bežných 

výdavkoch, kde bude zahrnutá aj čiastka 10 474 € z poplatku za psa, ktorá v príjmovej časti 

pôvodného rozpočtu je zahrnutá. Z tejto sumy sa budú hradiť aj bežné výdavky, ako je 

zakúpenie vrecúšok, čistiacich potrieb a pod. vo výške 1 500 €. 

4. V programe 9. Správa obecného úradu – je potrebné navýšiť rozpočet o 500 € na zaplatenie 

externého odborného pracovníka z archívu mesta Košice, ktorý dá do poriadku archív 

(naposledy bol archív upravovaný v r. 2012)prostredníctvom Dohody o vykonaní práce. 

S touto činnosťou pôvodný rozpočet mestskej časti nepočítal. V podprograme 9.2 Správa 

a údržba verejného majetku – doplnenie sumy z dotácie KSK.  

V návrhu na zmenu rozpočtu je aj pokrytie kapitálových výdavkov z rezervného fondu vo 

výške 56 750 €. V súčasnosti vychádza celkový prebytok hospodárenia 10468 €. 

 

Starosta udelil slovo predsedovi finančnej komisie Jánovi Pavúkovi a požiadal ho 

o  prezentovanie záverov zo zasadnutia finančnej komisie. 
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Ján Pavúk – finančná komisia návrh na zmenu rozpočtu odporúča schváliť, napriek tomu je potrebné 

správať sa zodpovedne, aj keď to na prvý pohľad vyzerá, že je finančných zdrojov dostatok. Netreba 

zabudnúť, že sa budú vykupovať pozemky a realizovať nejaké investície. Zároveň však podal 

pozmeňujúci návrh na zvýšenie rozpočtu financií na  krytie kapitálových výdavkov na 66 750 €.  

Mgr. Baxová upozornila, že z rezervného  fondu  je možné čerpať finančné prostriedky len na 

kapitálové výdavky a kapitálové výdavky sú vo výške 56 750 €. Preto aj prevod z rezervného fondu bol 

uskutočnený v tejto výške.  

Faktická poznámka poslanca Štefana Bereša na poslanca Jána Pavúka – doplnil, že na finančnej 

komisii sa uzniesli, že treba podporiť rozvoj a rozšírili pôvodný predložený návrh, ktorý bol podľa 

neho skúpy na investície a vyjadril s týmto rozhodnutím spokojnosť. Upozornil, že by bol rád, keby sa 

našli financie aj na dopravné ihrisko na Pekinskej. 

Starosta mestskej časti sa voči tvrdeniu o skúposti v návrhu ohradil. Zámer dopravného ihriska je 

realizovateľný, ale aktuálny je  až v budúcom roku, pretože je potrebné vypracovať projekt a ďalšie 

náležitosti. Všetky financie, ktoré mestská časť ešte získa, pôjdu do rozvoja mestskej časti. 

Faktická poznámka poslanca Juraja Mazáka na poslanca Jána Pavúka – rezerva 10 000€ sa dá 

navýšiť minimálne o venčovisko pre psov v hodnote 8000 € kapitálových výdavkov je z poplatku za 

psa, čím zostane v rozpočte suma 8 000 na bežné výdavky.  

Mgr. Baxová upozornila, že mestu je potrebné pri finančných prostriedkoch získaných z poplatkov za 

psa zdokumentovať, ako bolo použité v súvislosti so zlepšovaním  podmienok pre držiteľov psov. 

Ospravedlnila  sa zároveň poslancovi Pavúkovi a potvrdila možnosť navýšenia sumy rezervného 

fondu. 

Starosta Ihnát – pri tejto príležitosti informoval poslancov, že mestskú časť čaká kontrola zo strany 

mesta, ktorá sa bude týkať evidencie psov a využívania prostriedkov na účely súvisiace s držaním psa. 

Informoval aj o jednaní o vybudovaní bezbariérového prechodu na Pekinskej ulici. 

Poslanec Stanislav Šimko – predložil návrh na navýšenie kapitoly Plánovanie, manažment a kontrola- 

položka Reprezentačné výdavky o 500 € vzhľadom na to, že v núdzovej situácii v súvislosti 

s koronakrízou nebolo možno do poslednej chvíle zistiť, či sa budú v II. polroku konať športové 

podujatia, a tak si nie všetci tradiční žiadatelia stihli podať žiadosti o dotáciu v termíne. Starosta 

mestskej časti by tak mohol prostredníctvom tohto fondu takýmto žiadateľom dodatočne vyhovieť. 

Starosta mestskej časti vyzval poslanca Miroslava Špaka, ako predsedu komisie rozvoja, ktorá je 

podľa neho nosnou komisiou pri miestnom zastupiteľstve, ako sa komisia na túto zmenu rozpočtu 

pozerá. 

Poslanec Miroslav Špak – je potrebné si uvedomiť, že komisia rozvoja je poradným orgánom 

zastupiteľstva, nie starostu. Starosta má ako poradný orgán k dispozícii miestnu radu. Doteraz  

starosta prácu komisie sabotoval a teraz vyžaduje jej vyjadrenia. Upozornil, že komisia bude 

prezentovať závery svojho zasadnutia v ďalšom bode rokovania. 

Faktická poznámka poslanca Juraja Mazáka na poslanca Stanislava Šimka – požiadal ho, aby 

konkretizoval žiadateľov o dotáciu, ktorí nestihli podať svoje žiadosti kvôli koronakríze. 

Poslanec Stanislav Šimko – v podstate každý, kto mal záujem o dotáciu a z objektívnych dôvodov  

(COVID – 19) o ňu v termíne nepožiadal, bude mať možnosť požiadať o príspevok z navýšeného 

reprefondu a bude na starostovi, či tejto žiadosti vyhovie alebo nie. 
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Poslanec Ján Pavúk – informoval, že podal pozmeňujúci návrh, o ktorom by malo zastupiteľstvo 

hlasovať po uznesení o zmene rozpočtu ako celku. Starosta Miloš Ihnát ho upozornil, že sa hlasuje 

vždy najskôr o pozmeňovacích návrhoch, až potom o celku. Vyzval poslanca Pavúka na odovzdanie 

pozmeňujúceho návrhu návrhovej komisii. 

Starosta diskusiu k tomuto bodu uzavrel. 

Návrhová komisia – poslanec Stanislav Šimko : 

Pozmeňujúci návrh poslanca Stanislava Šimka 

Uznesenie č. 301/2020  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

schvaľuje  

ďalšiu zmenu vo výdavkovej časti bežného rozpočtu v Programe 1: Plánovanie, manažment, 

kontrola - položka 633016 Reprezentačné výdavky – navýšenie o 500 € 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, alebo žiadosti na poskytnutie dotácie neboli podané včas.  

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

Návrhová komisia – poslankyňa Eva Zummerová : 

Vzhľadom na to, že prečítané uznesenie nebolo  štylisticky v súlade s predloženým textom, v zápisnici 

je zoštylizované uznesenie podľa predloženého a podpísaného návrhu poslanca Jána Pavúka. Zmeny 

nijako neovplyvnili hlasovanie poslancov o tomto uznesení. 

Pozmeňujúci návrh poslanca Jána Pavúka 

Uznesenie č. 302/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

schvaľuje  

zvýšenie rozpočtu finančných operácií na krytie kapitálových výdavkov z pôvodných 56 750 € 

na sumu 69 250 € .  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 303/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa § 14 odsek 3 písm.d) 

zákona číslo 401/1990Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov  

a ) schvaľuje  

Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2020 – 2. zmena 

rozpočtu v zmysle schválených pozmeňujúcich návrhov  

b ) schvaľuje  

v zmysle zákona číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov použitie prostriedkov rezervného 

fondu na kapitálové výdavky v celkovej výške 69 250 €.  
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Hlasovanie:   11/za   0/proti   0/zdržané hlasy 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 20 Návrhy na rokovanie miestneho zastupiteľstva predložené poslancom Martinom 

Cuperom – Úprava dopravného značenia na Sofijskej ulici 

Bod uviedol navrhovateľ. Vzhľadom na to, že po rokovaní miestnej rady bolo navrhované uznesenie 

poslanca Martina Cupera týkajúce sa úpravy dopravného značenia na Sofijskej ulici,  upravené 

a prekvalifikované, vyhlásil, že sa s touto úpravou stotožňuje. 

Starosta Ihnát k tomu uviedol, že keď mestská časť bude oslovovať mesto Košice v tejto veci, budú 

v žiadosti o úpravy zahrnuté všetky ulice,  aby sa riešilo celé sídlisko. 

Diskusia: 

Poslanec Miroslav Špak – požiadal kolegov poslancov, aby umožnili vystúpiť Ing. Kamilovi Vancákovi, 

generálnemu projektantovi nového  obchodného centra Pri hati a zástupcovi investora fy Primum. 

Tento zámer podporil aj starosta mestskej časti. 

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

Po hlasovaní o súhlase s vystúpením Ing. Kamila Vancáka vyhlásil starosta mestskej časti krátku 

prestávku na prípravu premietacieho prístroja. 

Po prestávke odovzdal starosta slovo  Ing. Kamilovi Vancákovi. 

Ing. Kamil Vancák – predstavil sa plénu a uviedol, že je 24 rokov obyvateľom mestskej časti Košice-

Sídlisko Ťahanovce. Predstavil poslancom za pomoci premietacieho zariadenia  investičný zámer na 

území  areálu bývalých Inžinierskych  stavieb dopravného podniku, ktorý je pri ulici pri Prachárni, 

ohraničený je zľava korytom rieky Hornád, z východnej časti je to železničná trať. Z juhu je to 

Hlinkova ulica a zo severu ho ohraničuje areál UVL (univerzita veterinárneho lekárstva). V súčasnosti 

je v areáli 24 objektov, ktoré boli postavené koncom šesťdesiatych  a začiatkom sedemdesiatych 

rokov minulého storočia. V súčasnosti v areáli pôsobí asi 96 podnikateľských subjektov a vzhľadom na 

to, že nebol nikdy rekonštruovaný, je značne devastovaný. Firma Primum, s.r.o  si toto územie spolu 

s projektantmi vytypovala na výstavbu obchodného centra Pri Hati. Celé obchodné centrum 

pozostáva z piatich veľkých objektov – obchodný dom Kaufland, dve nájomné jednotky,  McDonald 

a čerpacia stanica Oliva. Celková zastavaná plocha navrhovaných objektov je 15 260 m2 , parkovisko 

pre osobné automobily má kapacitu 497 parkovacích miest, z toho 42 parkovacích miest bude 

vyčlenených pre elektromobily, kde budú nabíjacie stanice. Investičný zámer spolu s investorom 

chodíme pravidelne prejednávať s Útvarom hlavného architekta. Tento investičný zámer je 

sústredený aj na ekológiu, asi 35 % zo zastavanej plochy bude tvoriť zeleň – 280 vzrastlých stromov, 

sú tam navrhované dažďové záhrady, ktoré zachytávajú dažďovú vodu. Na území prebehol podrobný 

inžiniersko-geologický prieskum, prebehli geodetické práce s tým, že bol spracovaný projekt na 

odstránenie existujúcich objektov a bola podaná žiadosť na stavebný úrad o vydanie rozhodnutia. 

V súčasnosti sa čaká na jeho právoplatnosť. 28. mája 2020 na okresný úrad, odbor životného 

prostredia bola podaná tzv.  malá EIA ( je zverejnená na enviroportáli ministerstva životného 

prostredia. V rámci toho bolo vykonané dopravno – kapacitné posúdenie existujúcej Hlinkovej ulice 

a priľahlých komunikácií, bola vykonaná hluková štúdia a emisná štúdia s pozitívnym výsledkom 

v prospech navrhovanej stavby. Celková investícia sa odhaduje na 12,2 milióna €, z čoho asi 200 tisíc 

poputuje do fondu rozvoja mesta a asi aj do  mestskej časti vrátane podielových daní po dobu 
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desiatich rokov, čo spolu činí cca 2 milióny eur. Ing. Vancák vyzdvihol ústretovosť starostu mestskej 

časti, ktorý investorovi pomáha organizovať spoločné stretnutia s dotknutými orgánmi. Prebehli dve 

takéto stretnutia na vysokej profesionálnej úrovni za účasti hlavne dopravných expertov, pretože 

najväčším kameňom úrazu je dopravné napojenie, kde sú problémy hlavne s majetkovým 

usporiadaním, preto je možné sa zatiaľ pohybovať iba po existujúcich vozovkách (celá komunikácia 

Pri hati už patrí investorovi. K všetkým dopravným expertom, ktorí sa zúčastnili debaty o dopravnom 

napojení boli prizvaní k spolupráci aj odborníci z technickej univerzity – doc. Sulajová a doc. Mandula. 

Aktuálny stav je taký, že projektová kancelária má vysoko rozpracovaný projekt, pretože je potrebné 

rokovať aj s budúcimi užívateľmi (spoločnosti Kaufland, McDonald ), prijímať ich požiadavky 

a a zosúlaďovať ich s regulatívami a požiadavkami ÚHA a mesta Košice. 

Projekt naväzuje aj na projekt protipovodňových opatrení – II. etapy, kde je investorom Štátny 

vodohospodársky podnik, kedy sa celé koryto z východnej strany posunie smerom na východ asi o 45 

m. Súčasťou hate je aj cyklochodník a  peší chodník smerujúci na sever až k Súdkom a na juh až 

k sídlisku Nad Jazerom. Obe investície sú vzájomne koordinované zo strany oboch investorov. 

Zámer investora, ak sa podarí zabezpečiť inžinierske činnosti, územné rozhodnutie a stavebné 

povolenie tak, aby sa so stavbou dalo začať niekedy koncom roku  2021. Ing. Vancák vyjadril nádej, že 

v spolupráci s kolektívom odborníkov, s ktorými spolupracuje a vďaka ústretovosti mestskej časti sa 

tento zámer podarí zrealizovať. 

Celá investícia je určite prínosom aj pre mestskú časť, pretože celé okolie stavby sa zrevitalizuje 

a vybuduje sa prepojenie cez hrádzu až k novému obytnému súboru Anička. v budúcnosti by bolo 

možné uvažovať na tomto území aj s vybudovaním polyfunkčného objektu , ale to je ešte ďaleko.  

Dobrou správou je , že majú ako projektanti navrhnuté dopravné napojenie a zvládnutie dopravy na 

Hlinkovej ulici v tzv. prvej etape. V druhej etape, ktorá sa nedá časovo odčleniť, ale možno by sa to 

stihlo realizovať aj do roku 2022,  bude plnohodnotné odbočovanie vpravo aj so všetkými 

zaraďovacími  a odbočovacími pruhmi tak, ako to požadujú normy. V súčasnosti sa vykupujú parcely 

na realizáciu týchto dopravných úprav. Vyjadril presvedčenie, že tento dopravný uzol sa podarí 

vyriešiť. 

Starosta Ihnát – opýtal, aký dopad na zeleň  bude mať táto investícia, aj v rámci  EIA, ako aj na 

dopravné výnimky. 

Ing. Vancák - odpovedal, že v EIA bola urobená protihluková štúdia, emisnú štúdiu a dopravno-

kapacitné posúdenie. Všetky vyšli dobre v prospech obchodného centra. Na základe geodetického 

zamerania, ktoré bolo urobené pre celý areál, tvoria 84 %  spevnené betónové, respektíve asfaltové 

plochy. Územie podľa regulatívu ÚHA má obsahovať minimálne 30 % podielu zelene, čo projekt 

prekračuje o 4 percentá množstvo stálej zelene, k tomu bude vysadených 280 nových vzrastlých 

stromov. Súčasťou projektu je nielen zeleň, ale aj zadržiavanie a recyklácia dažďovej vody, použitie 

tepelných zdrojov na báze tepelných čerpadiel systémom elektrina – vzduch, čo tiež šetrí životné 

prostredie, spoločnosť využíva ekologické  inovatívne prvky. Na Slovensku ide asi o najzelenší projekt. 

Čo sa týka dopravných výnimiek – v súčasnosti je v areáli 96 podnikateľských subjektov, ktoré 

využívajú asi 320 osobných áut. Okrem toho je tam stále živá betonárka, ktorá produkuje 10 – 15 

domiešavačov za hodinu. K dispozícii bude 497 parkovacích miest, ktoré  bývajú zaplnené okrem 

sviatkov len sčasti. Aktuálny stav, ktorý je, kedy je tam 320 áut a bude tam 497 parkovacích miest 

v plnej kapacite, neprekročí až tak, pretože nakupujúci v obchodnom centre strávi cca 60 - 90 minút. 
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Urobené budú stavebné úpravy na Hlinkovej ulici s tým, že bude  stredový ostrovček od autobusovej 

zastávky Pri hati zabezpečený cestnou svetelnou signalizáciou a urobený bude peší prechod pre 

imobilných s chodníkom až do obchodného centra. Svetelná signalizácia bude synchronizovaná so 

signalizáciou na Vodárenskej ulici a bude rešpektovať jednotlivé prúdy. Problémy s dopravnou 

špičkou projektant nepredpokladá, vzhľadom na to, že okrem Kauflandu, ktorý je otvorený od 7.00, 

sú ostatné prevádzky otvárané až o 9.00 hod, čo je už po dopravnej špičke. V popoludňajších 

hodinách  bude  smerom od Mieru dopravná signalizácia upravená tak, aby neboli zahlcované obe 

križovatky. 

Po tejto odpovedi otvoril starosta Miloš Ihnát k tomuto bodu diskusiu. 

Poslanec Miroslav Špak – vytkol starostovi mestskej časti, že sa snaží nanútiť poslancom fakt, že 

mestskej časti niekto ide dať 12 miliónov €. Takéto tvrdenie sa podľa neho v ničom nezakladá na 

pravde. Nepravdivé sú ani slová starostu o tom, že poslanec Špak riešil zeleň pri tejto investícii. Jeho 

prioritou je riešenie dopravnej situácie, ktorá má jediný a silný vplyv na obyvateľov mestskej časti 

Košice-Sídlisko Ťahanovce a obyvateľov mestskej časti Dargovských hrdinov. Ak sa na jednej 

z najpreťaženejších vozoviek v meste objaví ďalšie obchodné centrum, bude denne 8 000 ľudí 

chodievať na nákupy, tak nemožno čakať, že sa dopravná situácia uvoľní. Čo sa týka podielových daní, 

mestská časť z toho získa max. 200 - 250 tisíc eur, navyše zatiaľ nie je jasné, ako mesto Košice naloží 

so získanými peniazmi, ktoré investor mestu zaplatí. Ak bude poplatok za rozvoj okolo milióna eur, 

mestská časť z toho možno získa 500 tisíc + dane 200 tisíc ročne, v zmysle záverov komisie rozvoja pri 

mestskej časti bude potrebné zo získaných peňazí (daň z rozvoja) vysporiadať pozemky a dobudovať 

komunikácie na prejazdnosť Hlinkovej ulice.  

Ďalej uviedol, že Ing. Titl upozornil, že testovanie prejazdnosti bolo vykonané 15. januára 2020, čo 

legislatíva neumožňuje, Ing. Vancák upozornil, že jeho príspevok je len informačný, preto komisia, 

ktorej poslanec Špak predsedá, túto informáciu berú len na vedomie a neuzniesla sa na podpore, či 

nepodpore tohto projektu. 

Zároveň sa opýtal, či investícia 12 miliónov eur zahŕňa aj nákup pozemkov a tiež, komu patria 

pozemky, ktoré je potrebné vykúpiť. 

Ing.Kamil  Vancák – odpovedal poslancovi Špakovi, že investícia zahŕňa aj nákup pozemkov, firma 

MMX, s.r.o, ktorú zastupuje JUDr. Šimko, zastupuje spoločenstvo vlastníkov pozemkov. Na to, aby 

prebehlo územné rozhodnutie a aby bolo právoplatné, je potrebné deklarovať vlastnícky vzťah 

k pozemkom a až pri stavebnom povolení sú potrebné  podpísané ostré zmluvy. Počas 

zabezpečovania projektovej dokumentácie a výkonu inžinierskej činnosti, budú pozemky pod 

navrhovaným areálom úplne pod kontrolou investora. 

K dopravnej situácii – od investora dostal projektant pokyny, aby urobil všetko tak, aby bolo 

dopravné napojenie urobené v zmysle  noriem, ale aj v zmysle jeho odborného poznania situácie na 

Hlinkovej ulici. Jediným obmedzením sú nevysporiadané E-čkové parcely, to je zatiaľ najväčšou 

brzdou. Investor stále deklaruje, že aj po tzv. II. etape pri stavebných úpravách na Hlinkovej ulici to 

bude investícia firmy Primum, s.r.o. Na stretnutí dopravných expertov k zhodnoteniu situácie sa 

všetci zhodli, že riešenie územia, ktoré bolo 30 rokov ignorované, bude najväčším orieškom práve pre 

projektanta. Chýba ďalšie premostenie do obce Ťahanovce, chýba ďalšie premostenie na 

Masarykovej ulici, čím by sa odľahčila doprava na Hlinkovej ulici a doprava  by smerovala cez 

Prešovskú cestu smerom do centra. Projektant k tomuto projektu pristupuje naozaj s veľkou 

vážnosťou, pozná normové výpočty, má sčítanie dopravy (norma doporučuje vykonať sčítanie a 

dopravnokapacitné posúdenie  osobných áut a motorovej dopravy od 15. marca do 15. apríla. 

Vzhľadom na krátkosť času, projektant požiadal ÚHA, odbor dopravy, aby mohol toto sčítanie, ktoré 

sa robí fyzicky,  vykonať  v skoršom termíne.  Termín 15. 1.2020 si zvolil na základe štatistík 
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a normových podkladov. Možno to bolo prezieravé rozhodnutie, vzhľadom na to, že v odporúčanom 

marcovom termíne bola doprava poznačená koronakrízou a údaje by boli veľmi skreslené.  

Ing. Vancák zdôraznil, že mu ako Košičanovi na projekte veľmi záleží a ide do toho s plnou vážnosťou 

a zodpovednosťou. Má za sebou 38 zrealizovaných projektov obchodných centier po celom 

Slovensku a pri kapacite 500 parkovacích miest, čo je plná kapacita parkovísk, ktorá bude zaplnená 2 

x v roku, to vychádza tak, že 10% áut ide z areálu vonku za hodinu, čo je 50 vozidiel, čo znamená, že 

na zaradenie jedného auta do pruhu je potrebná 1 minúta a 8 sekúnd. Je potrebné si uvedomiť, že 

neporovnateľne horšie je odbočenie doprava z Prešovskej smerom na Furču (posledná križovatka), 

odbočenie doprava smerom do centra od rýchloumyvárne áut od Magnezitárskej ul. 

Starosta Ihnát – vyjadril sa k poznámke poslanca Špaka, že mestská časť s týmto projektom nemá nič 

spoločné. Upozornil, že vzhľadom na to, že investícia by sa mala realizovať v intraviláne mestskej 

časti, rokoval s Ing. Šimkom a Ing. Vancákom a na základe toho zorganizoval dve stretnutia 

odborníkov, prevažne na dopravu s cieľom pomôcť, aby sa realizácia tohto investičného zámeru 

posunula dopredu, čo bolo aj zo strany projektanta potvrdené. Plusom pre mestskú časť je už len 

samotná revitalizácia tohto zdevastovaného územia a preto ako štatutár plne túto investíciu 

podporuje. Považuje za správne informovať miestne zastupiteľstvo o tomto zámere a dať poslancom 

možnosť sa k tomu vyjadriť. 

Ing. Vancák – doplnil starostu mestskej časti informáciou, aké skúsenosti majú potenciálni investori 

pri vybavovaní povolení na realizáciu stavieb. „ Firma InterCora robí na tomto projekte 3 roky. Sú to 

tri roky snaženia o zabezpečenie pozemkov a ďalších vzťahov,  my (firma EMMI, s.r.o )na tom 

pracujeme 9 mesiacov. Ako projektant mám skúsenosti na celom Slovensku. Možno to bude znieť 

škaredo, čo teraz poviem, ale v Košiciach naše snaženie naráža na orgány verejnej správy; za 

posledné dva roky z Košíc odišli štyria významní investori kvôli tomu, že nevedeli získať stavebné 

povolenie. Boli to výrazne vyššie investície, ako zastupujeme my. Takýto stav je na pováženie. My 

sme  pred štyrmi mesiacmi spolu s konateľom spoločnosti InterCora  navštívili pána starostu, 

predstavili sme mu projekt a vzápätí ma konateľ InterCory z Nemecka požiadal, aby som poprosil 

osobne v jeho mene pána starostu, aby nám pomohol organizovať stretnutia štátnej a verejnej 

správy, pretože pre mňa ako pre projektanta je to naozaj ťažké, pretože  nás nereflektujú napriek 

tomu, že sme vysoko kvalifikovaní a niekedy narážame na doslova nezáujem mesta. Veľmi ďakujem 

pánovi starostovi za jeho snahu, za 30 rokov  som sa nestretol na takom jednaní, na ktorom sa 

zúčastnilo 20 zástupcov z iných organizácií. Je to pre mňa nóvum v Košiciach a na Slovensku tiež.“ 

Vyjadril osobnú snahu, aby sa plánovaná investícia zrealizovala, aj aby bola dobrá previazanosť 

mestskej časti s rekreačným areálom Anička. 

Faktická poznámka poslanca Branislava Juru na poslanca Miroslava Špaka – vysvetlil, že hlasovanie 

na komisii rozvoja neprebehlo tak, ako to prezentoval poslanec Špak. 

Faktická poznámka poslanca Miroslava Špaka na Ing. Vancáka – poznamenal, že nedostal odpoveď 

na otázku, koľko z tých 12 miliónov tvoria  pozemky a upozornil, že investícia len do rozšírenia mosta 

je niekoľkomiliónová a nepokryjú ju zdroje získané z daní na rozvoj od investora.  Problémy označil na 

strane mesta Košice. Ak by fungoval Útvar hlavného architekta alebo hlavného inžiniera mesta, 

investori, či projektanti by vôbec nemuseli veci riešiť prostredníctvom sídliskovej  samosprávy. 

Ing. Vancák – keď sú projektanti oslovení v súvislosti s nejakou zákazkou, v prvom rade skúmajú, či je 

v súlade s územným plánom. Predmetné územie je v súlade s územným plánom klasifikované ako 

vyššia občianska vybavenosť, pod čo spadá aj obchodné centrum. Doteraz sa tam 50 rokov nič 

nerobilo a možno sa ani neurobí. Je však potrebné povedať, že v rámci územného konania 

a stavebného konania vypracovávame projekt tak, aby získal súhlasné stanovisko od 29-tich 
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dotknutých orgánov štátnej  a verejnej správy. Netýka sa to len mesta alebo mestskej časti. Celý 

legislatívny proces absolvuje projekt  tak, aby vyhovoval požiadavkám doporučených noriem, ale aj 

bežnému životu. Podmienky z územného konania sa premietnu do stavebného konania, ktoré je 

potrebné splniť pre získanie právoplatného stavebného povolenia, ktoré môže obsahovať 

podmienky, potom prebehne realizácia diela a čas kolaudácie, kedy sa skúma, či je stavba postavená 

podľa platného stavebného povolenia. Iba tak môže byť skolaudovaná a následne daná do užívania. 

Žiadne iné zjednodušené procesy neexistujú. Takže legislatívna odborná kontrola projektov, 

vypracovaná projektantmi Ing. Vancáka, býva 100 percentná. 

Poslanec Cyril Betuš – poznamenal, že k výhodám  realizácie  projektu by patrila zamestnanosť 

a predovšetkým revitalizácia tohto zdevastovaného územia. Opýtal sa Ing. Vancáka tiež, či sa ako 

projektant nezaoberal pri spoločných rokovaniach s jednotlivými partnermi, vzhľadom na množstvo 

obchodných centier v okolí, či to nezlikviduje niektoré existujúce prevádzky. 

Ing. Vancák - podľa neho to prevádzky na sídlisku neovplyvní, záleží od sortimentu jednotlivých 

prevádzok, ako aj od ich obľúbenosti zo strany spotrebiteľov. 

Poslanec Juraj Mazák – opýtal sa na optimálnu cestu cyklistu do centra a tiež, či sa v súvislosti 

s investičným zámerom riešila aj MHD, železnica, záchytné parkovisko a podobne. 

Ing. Vancák – rekonštrukciou hate, jej posunutím vznikne samostatný peší chodník a samostatný 

chodník pre cyklistov. Bezbariérový prechod pre peších a cyklistov bude aj cez križovatku. Doteraz je 

pešia komunikácia, využívaná aj cyklistami smerom z Furče po ľavej strane smerom do centra, ale 

potom sa ten chodník záhadne stratí, lebo po pravej strane nie je nič. Zámerom je urobiť prepojenie 

na pravú stranu na 6 m komunikáciu pre peších a pre napojenie cyklistov na Aničku a na hrádzu. 

Poslanec Miroslav Špak – vyjadril pochybnosť o tom, že po realizácii investície bude zachovaná 

plynulosť premávky v čase rannej a popoludňajšej dopravnej špičky. Tiež poukázal na to, že ani do 

súčasnej komunikácie v predmetnej oblasti roky nik neinvestoval. 

Ing. Vancák – ubezpečil poslanca Špaka, že investor už do tejto komunikácie investoval a je sčasti 

zrekonštruovaná. Celá vozovka bude súčasťou investície obchodného centra – výmena asfaltového 

krytu i  nové dopravné značenie. 

Poslanec Branislav Jura – poslancom neprináleží žiadať od investora, aby naprával chyby  urobené  

pri výstavbe komunikácii za komunistického režimu. Ocenil snahu projektanta o riešenie 

nevyhovujúcej dopravnej situácie, ale v prvom rade by to malo byť záujmom mesta a štátu. 

Ing. Vancák – dopravno-kapacitné posúdenie vykonali renomovaní docenti na technickej univerzite 

so všetkou vážnosťou (sú inak tvorcami dopravných noriem). Robili  ho na rok 0 , čo je rok 2020 

s výhľadom na roky 2025 až 2070. Po prudkom stúpaní počtu áut v domácnostiach a tým aj záťaže 

existujúcich komunikácií sa zdá, že si ľudia uvedomujú ich limity a snažia sa využívať alternatívne 

spôsoby dopravy do centra mesta (skútre, bicykle, kolobežky). V projekte by mal byť zabezpečený 

prechod k integrovanej doprave (zastávky MHD a SAD) v predstihu. 

Po ďalšej výmene názorov poslancov Špaka a Juru starosta mestskej časti diskusiu k projektu  ukončil. 

V závere Ing. Kamil Vancák poďakoval starostovi i poslaneckému zboru, že mu umožnili 

odprezentovať investičný zámer, na ktorom ako projektant pracuje. 

Pokračovala diskusia k návrhom poslanca Martina Cupera. 
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Miroslav Špak – ocenil, že vedenie mestskej časti tieto návrhy zaradilo do programu rokovania 

zastupiteľstva. Upozornil však na materiál s prijatými uzneseniami komisie rozvoja, ktorý zaslal 

poslancom pred 14-timi dňami. Jeho súčasťou bol aj návrh uznesenia, ktoré predkladá miestnemu 

zastupiteľstvu predkladá. Návrh uznesenia poslancom prečítal. 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce odporúča starostovi mestskej časti, 

aby zabezpečil zodpovedanie otázok prostredníctvom odborne spôsobilých osôb. Predmetné otázky 

sú výsledkom rokovania komisie vo veci riešenia parkovania na sídlisku Ťahanovce:  

a) Urbanistická štúdia možnosti výstavby nových parkovacích kapacít pre lokalitu mestská časť 

Košice-Sídlisko Ťahanovce spracovaná ÚHA mesta Košice – je aktuálna, bude sa meniť?  

b) Aký je aktuálny stav parkovacích miest vybudovaných či vyznačených v pomere k počtu bytových 

jednotiek v našej mestskej časti?  

c) Aký je počet oficiálnych parkovacích miest na území našej mestskej časti?  

d) Aký je počet parkujúcich vozidiel v nočných hodinách?  

e) Aký je počet áut, ktoré majú majiteľa s trvalým bydlisko v mestskej časti?  

f) Pasport parkovacích stojísk mestskej časti?  

g) Štatistika parkovania a obsadenosti v mestskej časti 

h) Zoznam a metodické pokyny k mestom navrhovaným lokalitám pre výstavbu parkovacích garáží na 

území mestskej časti  

i) Je možné regulovať parkovanie v mestskej časti na pozemkoch, ktoré nie sú majetkom mestskej 

časti či mesta Košice? Aká je možnosť, ak sú majetkom telesá, no pozemok nepatrí mestskej časti 

Termín : 40 dní od podpisu uznesenia miestneho zastupiteľstva 

Tieto otázky komisia zaslala už pred viac ako rokom, bez odpovede. Na poslednom zasadnutí komisie 

všetci jej členovia odsúhlasili, že budú požadovať priamo na zasadnutí zastupiteľstva prípravu 

odpovedí na tieto otázky. Požiadal poslanecký zbor o schválenie tohto návrhu. 

Starosta Miloš Ihnát – upozornil poslanca Špaka, že existuje štúdia z roku 2017, vypracovaná 

bývalým poslancom Ing. Olexom, kde sú mnohé z týchto otázok zodpovedané. Zároveň  bol  komisii 

zaslaný list týkajúci sa rezidentského parkovania. Ďalej podotkol, že posunutie dopravnej značky sa 

nedá nazvať materiálom o parkovaní. Ide len o tolerované státia, nie parkovanie. Uviedol ďalej, že 

stratégia parkovania v meste Košice, aj v jeho mestských častiach, je kompetenciou mesta Košice. 

Faktická poznámka poslanca Miroslava Špaka na starostu Ihnáta – upozornil, že parkovanie mala vo 

svojom volebnom programe väčšina poslancov, aj starosta mestskej časti. Preto aj členovia komisie 

odsúhlasili tento návrh uznesenia, aby sa začal tento problém riešiť. Komisia sa snaží apelovať na 

vedenie mestskej časti i poslanecký zbor, avšak jej výstupy sú zo strany vedenia mestskej časti 

ignorované. Poznamenal, že zápisy z komisie sú zo strany prednostky úradu ignorované, čo 

spôsobuje, že niektoré otázky sa stále opakujú, hoci odpovede zo strany mesta mestská časť už 

získala.  

Poslanec Mazák – informoval sa o výzve na elektronizáciu miest, čo tak trochu súvisí aj s parkovaním 

a či je to aplikovateľné aj na naše pomery v súvislosti s tým, čo pred chvíľou navrhoval poslanec Špak 

v uznesení. K otázke sa vyjadril PhDr. Žďára z oddelenia rozvoja miestneho úradu. 

PhDr. Jaroslav Žďára – výzva je dosť náročná na pojmológiu (názvoslovie, pozn. zapisovateľa). Vo 

fáze, v ktorej ešte iba zisťujeme, koľko máme parkovacích miest a koľko vozidiel parkuje mimo nich, 

je pre mestskú časť výzva neaktuálna. Výzva má zmysel na realizáciu konkrétnej parkovacej politiky, 

na koncepčné materiály je nepoužiteľná. Ďalej upozornil, že stále ide o kompetenciu mesta, nie 

mestskej časti. Je pravdou, že v mnohom mestská časť mesto supluje, ale vždy je to len do hranice 
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personálnych a finančných možností mestskej časti. Upozornil navyše, že mesto Košice prichádza 

s VZN o parkovaní a vyhradzovaní parkovacích miest, ktoré s mestskou časťou  nekonzultovalo, 

napriek tomu, že bolo viackrát mestskou časťou oslovené. Problémom navyše na sídlisku Ťahanovce 

je problém s neusporiadanými vzťahmi k pozemkom pod komunikáciami a parkoviskami. 

Starosta Miloš Ihnát – informoval, že mestskú časť čaká rokovanie o pozemkoch s ministrom 

pôdohospodárstva Mičovským a štátnym tajomníkom Feckom, ktorí prisľúbili návštevu v blízkej 

budúcnosti. 

Procedurálny návrh poslanca Branislava Juru – navrhol ukončiť diskusiu k tomuto bodu vrátane 

faktických poznámok. 

Starosta dal o tomto návrhu hlasovať. 

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

Diskusia k tomuto bodu bola ukončená. 

Poslanec Miroslav Špak – vysvetlil starostovi, že parkovanie sa riešilo na miestnom zastupiteľstve 

u v roku 2016 a doteraz sa nič nevyriešilo. O koncepcii vypracovanej Ing. Olexom sa vyjadril, že bola 

odpísaná z koncepcie statickej dopravy firmy EEI. Navyše štatistické údaje  v nej sú veľmi staré. 

Návrhová komisia – poslankyňa Eva Zummerová: 

Návrh uznesenia predložený poslancom Špakom: 

Uznesenie č. 304/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

odporúča  

starostovi mestskej časti, aby zabezpečil zodpovedanie otázok prostredníctvom odborne spôsobilých 

osôb. Predmetné otázky sú výsledkom rokovania komisie vo veci riešenia parkovania na sídlisku 

Ťahanovce:  

a) Urbanistická štúdia možnosti výstavby nových parkovacích kapacít pre lokalitu mestská časť 

Košice-Sídlisko Ťahanovce spracovaná ÚHA mesta Košice – je aktuálna, bude sa meniť?  

b) Aký je aktuálny stav parkovacích miest vybudovaných či vyznačených v pomere k počtu bytových 

jednotiek v našej mestskej časti?  

c) Aký je počet oficiálnych parkovacích miest na území našej mestskej časti?  

d) Aký je počet parkujúcich vozidiel v nočných hodinách?  

e) Aký je počet áut, ktoré majú majiteľa s trvalým bydlisko v mestskej časti?  

f) Pasport parkovacích stojísk mestskej časti?  

g) Štatistika parkovania a obsadenosti v mestskej časti 

h) Zoznam a metodické pokyny k mestom navrhovaným lokalitám pre výstavbu parkovacích garáží na 

území mestskej časti  

i) Je možné regulovať parkovanie v mestskej časti na pozemkoch, ktoré nie sú majetkom mestskej 

časti či mesta Košice? Aká je možnosť, ak sú majetkom telesá, no pozemok nepatrí mestskej časti 

Termín : 40 dní od podpisu uznesenia miestneho zastupiteľstva 

Hlasovanie:  9/ za  0/ proti   2/ zdržané hlasy  

Uznesenie bolo prijaté. 
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Návrh uznesenia predložený poslancom Martinom Cuperom 

Uznesenie číslo 305/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

odporúča  

starostovi mestskej časti podať žiadosť na cestný správny orgán na zmenu organizácie dopravy na 

Sofijskej ulici číslo 17, ktorý by upravil umiestnenie zvislého dopravného značenia posunutím o 5 

metrov k bodu zakrivenia vozovky v spodnej časti zákruty. Tým v požadovanej oblasti vzniknú tri nové 

parkovacie miesta.  

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

 

Bod č. 21 Zmeny a doplnky rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-

Sídlisko Ťahanovce 

O uvedenie tohto bodu požiadal starosta mestskej časti vedúcu právneho oddelenia miestneho úradu 

Mgr. Beátu Olšinárovú. 

Beáta Olšinárová – novela zákona o obecnom zriadení bola prijatá v súvislosti s ochorením COVID – 

19. V tejto súvislosti bol prijatý § 30 f zákona o obecnom zriadení, ktorý vlastne upravuje možnosti 

rokovania obecného zastupiteľstva počas krízovej situácie. Úprava sa netýka iba krízovej situácie, 

ktorá vznikla v súvislosti s novým koronavírusom, ale týka sa aj ďalších možných situácií, ktoré môžu 

vzniknúť. Podľa znenia tohto paragrafu môže obecné zastupiteľstvo rokovať prostriedkami 

komunikačnej  technológie, t.j. videokonferenciou, alebo výmenou písomných prejavov 

korešpondenčným hlasovaním. Ide o výnimočný prípad rokovania miestneho zastupiteľstva, kedy 

zastupiteľstvo môže prijať iba uznesenia vo veciach bezprostredne súvisiacich so zabezpečením 

opatrení na riešenie krízovej situácie a vo veciach, ktoré z dôvodov hroziacej škody neznesú odklad. 

V konkrétnom znení paragrafu je vymenované, k čomu nesmie touto formou hlasovania  obecné 

zastupiteľstvo prijať uznesenie. 

Okrem toho novela rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva upravuje aj ustanovenia v Článku 

9, kde sa vypúšťa znenie odseku 5 a ustanovenia v Článku 12. kde v odseku 1 sa vypúšťa druhá veta. 

Znenie obidvoch  článkov bolo zmenené v dôsledku novelizácie zákona o obecnom zriadení v tom, že 

starosta pri pozastavení výkonu uznesenia ho následne už nemusí prerokovať v miestnej rade 

a taktiež zanikla povinnosť starostu zvolať nové zasadnutie zastupiteľstva v lehote 14 –tich dní 

v prípade, ak zastupiteľstvo nebude uznášaniaschopné z dôvodu neúčasti požadovaného počtu 

poslancov. Na rokovaní miestnej rady mestskej časti, ktoré sa konalo 10. júna tohto roku, bol 

poslancom Stanislavom Šimkom predložený návrh na doplnenie Článku 7 odsek 1 rokovacieho 

poriadku v znení: „ V pozvánke starosta určí miesto a čas rokovania“. Tento návrh bol miestnou 

radou odsúhlasený a je zapracovaný do predloženého  návrhu novelizácie rokovacieho poriadku 

miestneho zastupiteľstva. 

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

Poslanec Štefan Bereš – k zmene rokovacieho poriadku mal dve veci:  

1. Na miestnej rade bol doplnený Ćlánok 7 odsek 1 o text, že pozvánke starosta určí miesto a čas 

rokovania. Navrhuje tento text doplniť ešte o slovo dátum. 

2. Na konci Článku 18 odsek 1 je potrebné zmeniť dátum na 17.6. 2020, t.j. deň, kedy zastupiteľstvo 

rokovalo. 
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Následne prečítal celé znenie pozmeňovacieho návrhu: 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa § odstavec 3 písmeno b) 

zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 

schvaľuje 

zmenu Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

a ) Dopĺňa sa znenie Článku 7 v odseku 1 nasledovne: „ V pozvánke starosta určí miesto, dátum a čas 

rokovania“.  

b ) Článok 18 odstavec 1 - Zmeny a doplnenie Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti schválilo miestne zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 

miestneho zastupiteľstva na svojom rokovaní dňa 17.6.2020. 

Poslanec Juraj Mazák – uviedol, že na zasadnutí niektorých komisií sa hovorilo aj o tom, aby bola do 

zmeny rokovacieho poriadku zapracovaná možnosť, či nemožnosť diskusií k niektorým bodom 

programu. Toto podľa neho nebolo v návrhu zohľadnené. Starosta Ihnát mu oponoval, že v Článku 9 

rokovacieho poriadku je uvedené, že starosta otvorí diskusiu k bodu, ktorý sa prerokováva 

Starosta ukončil k tomuto bodu diskusiu. 

Návrhová komisia – poslanec Stanislav Šimko: 

Uznesenie č. 306/2020 

Pozmeňujúci návrh uznesenia predložený poslancom Štefanom Berešom  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa § 14 odsek 3 písm.b) zákona 

SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov  

schvaľuje  

Zmenu Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

a ) Dopĺňa sa znenie Článku 7 v odseku 1 nasledovne: „ V pozvánke starosta určí miesto, dátum a čas 

rokovania“.  

b ) Článok 18 odstavec 1) Zmeny a doplnenie Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti schválilo miestne zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 

miestneho zastupiteľstva na svojom rokovaní dňa 17.6.2020.  

Hlasovanie:   10/za   0/proti   0/zdržané hlasy 

Uznesenie bolo prijaté. 

Návrhová komisia – poslankyňa Eva Zummerová: 

Uznesenie č. 307/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa § 14 odsek 3 písm. b) zákona 

SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov  

schvaľuje  

Zmeny a doplnky Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Sídlisko 

podľa predloženého návrhu a prijatých  pozmeňujúcich návrhov.  

Hlasovanie:   9/za   0/proti   1/zdržané hlasy 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Bod č. 22 Informácia o sociálnej podpore mesta Košice pre dôchodcov v období od 1.4. do 

30.6.2020 zameranej na ochranu dôchodcov pred šírením ochorenia COVID – 19 

Bod uviedla JUDr. Dana Sabová – vedúca sociálneho oddelenia miestneho úradu. Podpora pre 

dôchodcov vychádzala z prijatého uznesenia mesta Košice z 26. 3.2020, ktoré zvýšilo hranicu 

dôchodku pre priznanie finančného príspevku pre stravovanie dôchodcov a upravilo aj úľavy pri 

poskytovaní verejného stravovania pre dôchodcov formou donášky  počas trvania krízového stavu. 

V mesiaci júl sa má konať doúčtovanie prostredníctvom účteniek za donášku, ktoré boli dôchodcovia 

povinní odkladať, aby im mesto mohlo spätne túto úľavu vyplatiť. Táto úloha bola prenesená na 

mestské časti, v ktorých majú dôchodcovia trvalý pobyt. Po predložení účtovných dokladov mesto 

Košice zašle finančné prostriedky mestským častiam, aby ich dôchodcom vyplatila. 

Diskusia: 

Poslanec Miroslav Špak – chcel sa uistiť v tom, že bez účtovných dokladov dôchodcovia kompenzáciu 

nedostanú. Dr. Sabová túto skutočnosť potvrdila. 

Poslankyňa Zummerová – informovala, že v stredisku sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej 

ulici je stravovanie pre externých stravníkov ešte stále pozastavené, ale od 1.7. 2020 sa to zmení 

a stravovanie bude prístupné aj pre nich – výdajom cez okienko do jednorazových nádob. 

Návrhová komisia – poslanec Stanislav Šimko: 

Uznesenie číslo 308/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

berie na vedomie  

Informáciu o sociálnej podpore mesta Košice pre dôchodcov v období 1.4. – 30.6.2020 zameranej na 

ochranu dôchodcov pred šírením ochorenia COVID – 19. 

 Hlasovanie:   10/za   0/proti   0/zdržané hlasy 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 23 Odmena hlavnej kontrolórky za IV. štvrťrok 2019 a I. štvrťrok 2020 

Bod uviedla Mgr. Marta Baxová – vedúca ekonomického oddelenia miestneho úradu, ktorá citovala 

paragraf zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý hovorí o určovaní odmeny hlavnému 

kontrolórovi. Vzhľadom k tomu, že na predchádzajúcom zasadnutí miestneho zastupiteľstva bol tento 

bod z rokovania vylúčený, návrh obsahuje odmenu za oba predchádzajúce štvrťroky. 

Diskusia: 

Poslanec Juraj Mazák – 20. apríla 2020 posielal e-mailom otázku ohľadom porušenia zákona pri 

príspevkoch na sociálnej sieti. Z miestneho úradu mu bola zaslaná odpoveď, že vec bola postúpená 

hlavnej kontrolórke, od ktorej doteraz nedostal žiadnu odpoveď.  

Vzhľadom na to, že hlavná kontrolórka už nebola prítomná na ďalšom rokovaní miestneho 

zastupiteľstva, požiadal, aby jej táto skutočnosť bola zo strany vedenia pripomenutá. 

Pre ilustráciu ďalej uviedol, že mestský hlavný kontrolór sa zúčastnil na rokovaní každej komisie 

mesta, kde bol Juraj Mazák prítomný, aktívne počúval a bol na témy pripravený, mal naštudované 

súvislosti a poslanci s ktorými sa rozprával, vyjadrili s činnosťou hlavného kontrolóra spokojnosť. 
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Napriek tomu, vzhľadom k potrebe šetrenia pri zníženom výbere daní pokladajú za dostatočné 

základné zmluvné ocenenie jeho práce bez odmien. 

Návrhová komisia – poslanec Stanislav Šimko : 

Uznesenie č. 309/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa § 18c ods. 5 zákona SNR číslo 

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

schvaľuje  

odmenu hlavnej kontrolórke mestskej časti za IV. štvrťrok 2019 vo výške 30% zo súčtu platov za toto 

obdobie. 

Hlasovanie:   8/za   0/proti   2/zdržané hlasy 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 310/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa § 18c ods. 5 zákona SNR číslo 

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

schvaľuje  

odmenu hlavnej kontrolórke mestskej časti za I. štvrťrok 2020 vo výške 30% zo súčtu platov za toto 

obdobie  

Hlasovanie:   6/za   1/proti   3/zdržané hlasy 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 24 Harmonogram zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti na II. polrok 2020 

Materiál obdržali poslanci písomne. Z dôvodu upresnenia termínov doručenia návrhov na zaradenie 

bodov do programu rokovania a dodržanie termínov zasadnutí odborných komisií bolo termíny 

upravené. 

K tomuto bodu nikto z poslancov nediskutoval. 

Návrhová komisia – poslanec Stanislav Šimko : 

Uznesenie č. 311/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

schvaľuje  

Harmonogram zasadnutí volených orgánov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na II. polrok 

2020. 

Hlasovanie:   10/za   0/proti   0/zdržané hlasy 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Bod č. 25 Interpelácie 

V tomto bode odzneli dve interpelácie. Iba jedna z nich – od poslanca Štefana Bereša- bola doložená 

písomne. 

Poslanec Štefan Bereš –  

1. Žiada o znovuzapojenie svetelnej signalizácie pri OC METRO 

2. Opýtal sa, či bolo vypísané výberové konanie na rekonštrukciu štyroch schodísk alebo ako sa 

prišlo k dodávateľovi a ako sa stanovila cena 

Poslanec Miroslav Špak – Opýtal sa starostu, či pripúšťa, že by mohol mať niekto aj iný názor ako on. 

 

Bod č. 26. Otázky poslancov 

 

Poslanec Juraj Mazák – zaujímal sa, či firma Kosit alebo mesto Košice už vyriešili koncepciu odpadov. 

Odpoveď  starostu bola „NIE“. Mestská časť dala mestu návrh na realizáciu troch uzamykateľných 

kontajnerovísk ročne. Primátor je podľa slov starostu proti uzamykaniu kontajnerovísk z dôvodu, že 

každý občan, ktorý platí poplatok za odpad mestu Košice, má právo vyhodiť komunálny odpad do 

akéhokoľvek kontajnera v meste. Neskôr svoju argumentáciu zjemnil a pripustil realizáciu 

uzamykateľných kontajnerovísk pod podmienkou, že mestské časti pripravia územie, kde by mohli 

byť zrealizované. Posledná informácia zo strany mesta je taká, že mesto sa na realizácii 

uzamykateľných kontajnerovísk podieľať nebude a všetky náklady si musí hradiť mestská časť. 

Mestská časť teraz hľadá spôsob, ako legislatívne a finančne pripraviť takúto realizáciu. Na priamu 

otázku poslanca Mazáka, či je uzamykateľnosť kontajnerovísk právne doriešená, odpovedal nie. Je 

potrebné počkať na stanovisko mesta. 

 

Poslanec Ján Pavúk – opýtal sa, v akom stave je riešenie parkovacích miest, ktoré prisľúbila 

spoločnosť INMEDIA a tiež na možnosť využitia nepredaných potravín. Starosta Miloš Ihnát 

odpovedal, že vo veci parkovacích miest vznikol problém tým, že spoločnosti INMEDIA mesto vyrúbilo 

vysokú daň za prenájom pozemku,  súčasťou ktorého sú aj predmetné parkovacie miesta. 

Momentálne je prísľub, že prenájom bude za 1 €. Čo sa týka využitia potravín, označil to za veľmi 

rizikovú záležitosť. Odporučil, aby si využitie zvyšných nepredaných potravín riešili záujemcovia 

individuálne. Poslanec Mazák oponoval a ako príklad uviedol možnosť, ktorú ponúka TESCO, ktoré 

robí aj doručenie a mestská časť by bola v úlohe len nejakého úvodného debatéra (dohoda 

o spolupráci s maloobchodnými prevádzkami) a organizovanie 2 – 3 ľudí, ktorí by vyskúšali nejaký 

pilot na základe informácií zo sociálneho oddelenia.  

Poslanec Pavúk sa vrátil k podstate svojej otázky, ktorá smerovala k tomu, či naozaj prevádzky hádžu 

svoje prebytky potravín do kontajnera. Ak majú prevádzky na sídlisku tieto veci vyriešené, všetko je 

v poriadku.  

 

Bod č. 27 Rôzne 

Starosta mestskej časti v úvode informoval, na čom mestská časť momentálne pracuje. Okrem 

prejednávaných bodov a informácií, ktoré odzneli v priebehu rokovania,  je to výzva pre majiteľov 

pozemkov na starostlivosť o pozemky, zámer renovácie Pekinskej ulice a Juhoslovanskej ulice, 

priestory pre seniorov  a jasle v budove materskej školy na Čínskej ulici, zriadenie fontánky na pitnú 
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vodu v parku pri fontáne, parkovací dom Pekinská – riešenie pozemku, súvislé opravy chodníkov na 

Americkej triede, montáž jedenástich nových svietidiel verejného osvetlenia (LED osvetlenie na 

Berlínskej ulici), záchytné parkovisko Americká trieda – možnosť prenájmu pozemkov za 1 €, 

Majetkár. 

Starosta ďalej vyzval prednostku miestneho úradu Beátu Zemkovú, ktorá prejavila záujem vyjadriť sa. 

Beáta Zemková – ospravedlnila sa poslancovi Berešovi za preklep v materiáloch miestneho 

zastupiteľstva, zároveň však uviedla, že považuje jeho konanie za nekorektné, nakoľko stačilo 

upozorniť spracovateľku na túto chybu, ktorá by bola vzápätí opravená  a nebolo potrebné podávať 

pozmeňujúce návrhy na uznesenie. 

Poslanec  Štefan Bereš – výčitku zo strany prednostky neprijal, pretože jeho dobrou snahou bolo, aby 

celé uznesenie bolo platné. Podobne bola riešená chyba aj v jednom z uznesení, ktoré vypracovala 

Mgr. Baxová a bez problémov sa to vyriešila pozmeňujúcim návrhom. Za nevhodné označil vyjadrenie 

starostu voči zamestnankyni. Neútočil a od neho neodzneli ani žiadne invektívy voči úradu. Aj 

v minulosti na chyby upozornil a boli prejednané, ak na niečo prišiel neskôr, riešil to formou 

pozmeňujúceho návrhu. Požiadal, aby nebol v budúcnosti terčom osobných útokov. 

Poslanec Juraj Mazák – v otázke vyhadzovania potravín vyzval záujemcov, aby sa k nemu pridali 

a skúsi osloviť nejakú prevádzku a nejakého človeka vo vlastnej réžii. Upozornil znova na paralelné 

zasadanie komisií v ktorých je členom. Čo sa týka miestneho úradu požiadal o dohľad nad 

vodohospodárskeho podniku, aby sa úprava cyklotrasy a chodníka urobila tak, aby bola dobrou 

spojnicou so sídliskom. Odstúpil jeden podnet PhDr. Žďárovi – konkrétne ide o osvetlenie schodiska 

z Budapeštianskej 40 na Berlínsku ul.. Vo veci sociálneho podniku, ktorý navrhoval zriadiť, je to vec, 

ktorou by sa miestne zastupiteľstvo mohlo zaoberať. Snažil sa vysvetliť, že zriadenie SP neznamená 

žiadne priame náklady, ale bolo by to myslené tak, že v súčasnosti má mestská časť 4 – 5 pozícií, 

ktoré umožňujú  prijať ľudí s nižšou kvalifikáciou a vzdelaním alebo zdravotným znevýhodnením 

a v prípade preobsadzovania pracovného miesta napr. pri odchode do dôchodku alebo si nájde inú 

prácu, bude možné tieto údržbárske alebo upratovacie činnosti riešiť cez sociálny podnik. V úplne 

najlepšom stave je možné dostať až cca 70 percent nákladov na mzdy naspäť v podobe refundácie zo 

štátneho rozpočtu. 

V závere vystúpenia vyjadril nespokojnosť so správou facebookovej stránky mestskej časti, pretože 

pod hlavičkou mestskej časti sú zverejňované komentáre, ktoré predtým neboli, až po útoky na 

občanov a podľa neho by bolo slušnejšie, aby správa stránky zostala v podobe, ako to bývalo 

predtým. Stačilo by, keby sa mestská časť obmedzila na faktografické informovanie v množstve jeden 

príspevok za 2 – 3 dni, ako to bývalo predtým, momentálne sú tam desiatky až stovky komentárov 

s logom mestskej časti často naozaj vystupujúce voči občanom takým spôsobom, ako by  si 

predstavitelia mestskej časti pravdepodobne z pozície za stolom nedovolili. 

Zástupca starostu Miroslav  Janitor – informoval o zakúpení nových malých futbalových bránok do 

ŠA na Bruselskej ulici, aby sa na futbal nepoužívali florbalové bránky a a by sa prenášaním bránok 

neničilo florbalové ihrisko. 

Poslanec Cyril Betuš – informoval, že dostal od občanov dve otázky ohľadom lesoparku. 

1. Vyskytuje sa na území kraja mor ošípaných, Bolo by dobre informovať ľudí, či sú k tomu prijaté 

nejaké obmedzujúce opatrenia.  

Poslanec Stanislav Šimko – poďakoval starostovi mestskej časti za otvorenie ihriska na Bruselskej 

ulici. Potvrdil problémy s bránkami, ktoré sa medzičasom vyriešili zakúpením malých futbalových 

bránok. 

V minulosti upozorňoval, že na stránke mestskej časti v dokumentoch – platy a odmeny volených 
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orgánov mestskej časti je pravdepodobne chybný údaj o jeho odmene za december 2018, kedy ešte 

nebol poslancom, nakoľko zložil poslanecký sľub až v januári2019, takže žiadna odmena v tomto 

období mu nebola vyplatená. Požiadal o opravu. 

Poslanec Miroslav Špak – vrátil sa k diskusnému príspevku poslanca Mazáka o facebookových 

komentároch  prednostky MÚ pod logom mestskej časti (erbom). Ide o desiatky až stovky 

komentárov. Mestská časť ako inštitúcia by nemala vyjadrovať nejaké názory. Môže komunikovať, 

informovať, nie obhajovať, či dokonca útočiť na obyvateľov. Vyslovil poďakovanie za bránky pre ŠA 

Bruselská, zároveň upozornil, že najväčšou investíciou do športu za posledné obdobie bolo osvetlenie 

atletického oválu, za čo vyjadril poďakovanie poslankyni Márii Horváthovej – riaditeľke ZŠ 

Belehradská a pánovi Fedoročkovi – členovi Rady rodičov školy. 

Bod. č. 28 Záver 

Starosta mestskej časti poďakoval za konštruktívny prístup poslancov počas rokovania a poďakoval 

prítomným za účasť. Poprial všetkým príjemné prežitie letného obdobia. 

 

 

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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