
Z á p i s n i c a

z 10. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce,
konaného dňa 18. 10. 2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: podľa priloženej pozvánky

Bod 1. - Otvorenie 

Miloš Ihnát, starosta MČ:

Vážení prítomní, dovoľte mi upozorniť Vás, že z dôvodu úspory nákladov na 
vyhotovenie zvukového záznamu a použitie hlasovacieho zariadenia sa dnes nebude používať 
hlasovacie zariadenie a zvukový záznam bude zaznamenaný do diktafónu. Hlasovať v súlade 
s článkom 11 ods. 9 Rokovacieho poriadku sa bude aklamačne teda dvihnutím ruky. Za 
skru tá to ra  určujem  pani Ing. Rajňákovú, záznam bude zabezpečovať Dr. Ž ď ára.

Ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dámy a páni, dovoľte, aby som otvoril 
10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, ktoré 
bolo zvolané v súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Dňa 11.10. 2019 bola doručená žiadosť šiestich poslancov miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce -  pánov Ing. Bereša, JUDr. Betuša, Cupera, 
Špaka, Ing. Šimka a Ing. Juru o zvolanie 10. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti.

Podľa ustanovenia §12 ods.1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného 
zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, 
aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Zároveň som tiež 
považoval z dôvodu, že mestská časť bola oslovená záujemcom o investíciu zvolať toto 
zastupiteľstvo a doplnili sme požadované body programu o ďalšie, ktoré boli odsúhlasené na 
zasadnutí miestnej rad dňa 15.10.2019.

Starosta mestskej časti teda zvolal zasadnutie miestneho zastupiteľstva na deň 
18.10.2019 so začiatkom o 9,00 hodine.

Starostovi mestskej časti bolo doručené písomné ospravedlnenie neúčasti na dnešnom 
zasadnutí od poslanca MZ MVDr. Jozefa Figeľa, ktorý je na dovolenke mimo územia SR.

Na rokovaní MZ je prítomných 12 poslancov, rokovanie je uznášania schopné.

Bod 2. - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti
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Za overovateľov zápisnice a uznesení určujem pani poslankyňu M áriu Horváthovú a pána 
poslanca Cyrila Betuša.

Za zapisovateľku určujem pani Jarm ilu  Repčíkovú.

Bod 3 -  Voľba návrhovej komisie

Prosím najskôr predsedníčku Ťahanovského poslaneckého klubu, aby za klub predložila návrh 
člena z ich klubu do návrhovej komisie. Ďalej poprosím ostatných poslancov, aby predložili 
ďalšie návrhy na členov návrhovej komisie.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Stanislav Šimko a Eva Zummerová.
Ďakujem veľmi pekne. Keďže nie sú ďalšie návrhy, dávam hlasovať, kto je za takéto zloženie 
návrhovej komisie. Nech sa páči, hlasujte.

Uznesenie číslo 185/2019 - M iestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 
Ťahanovce 

schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Stanislav Šimko

M gr. Eva Zum m erová 

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

Konštatujem, návrhová komisia bola schválená v predloženom znení.

Do Vašej pozornosti dávam, že návrhy na uznesenie predkladané poslancami musia byť 
návrhovej komisii predložené písomne a musia byť formulované výstižne a jasne, aby 
nepripúšťali rôzny výklad a podpísané predkladateľom. Prosím návrhovú komisiu, aby čítala 
vždy celý návrh uznesenia tak, ako je uvedený v predloženom materiáli.

Bod 4. - Schválenie program u zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Ďalším bodom nášho programu je Schválenie programu rokovania. Návrh programu dnešného 
mimoriadneho rokovania ste v súlade s Rokovacím poriadkom obdržali elektronicky, bol 
zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle našej mestskej časti. Bol odsúhlasený na 
miestnej rade. Na schválenie zverejneného návrhu programu postačuje nadpolovičná väčšina 
prítomných poslancov.

V prípade, že má niekto návrh na zmenu poradia bodov, doplnenie, vypustenie bodov 
programu, prosím, aby ste predniesli svoje návrhy. Na zmenu programu je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

2



Ing. Stanislav Šimko navrhol doplniť do programu rokovania MZ bod 7/1 -  Riešenie 
problematiky diviačej zveri

Uznesenie č. 186/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 
podľa § 12 ods. 5 a 7 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov

a)schvaľuje
zverejnený program 10. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko 
Ťahanovce

b)schvaľuje
zaradenie bodu 7.1 na základe návrhu poslanca Ing. Stanislava Šimka -  Riešenie 
problematiky diviačej zveri

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

Bod 5. - Schválenie investičného zám eru na výstavbu polyfukčného parkovacieho 
domu na pozemku parcelné číslo 3352/3 a 3353/3 v k.ú. Nové Ťahanovce

Materiál bol prerokovaný v Komisii rozvoja, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia, 
finančnej komisii a miestnej rade. Prosím Ing. Fedákovú a následne zástupcu investora 
o uvedenie bodu.

Ing. Fedáková -  povedala, že Mestská časť Košice -  Sídlisko Ťahanovce obdržala žiadosť 
Pavla Kollára, Bystrická 23, Košice o schválenie investičného zámeru -  výstavby 
polyfunkčného objektu -  parkovací dom na pozemku parcelné číslo 3352/2 a 3352/3, 
katastrálne územie Nové Ťahanovce v lokalite medzi Pekinskou a Hanojskou ulicou. 
Predmetné územie je riešené ako kombinovaná výstavba parkovacieho domu o kapacite 300 
parkovacích miest /150 garážových boxov a 150 parkovacích státí/ a doplnkovej občianskej 
vybavenosti /retailové prevádzky na prenájom/ v troch podlažiach. Objekt je situovaný na 
území dnešného parkoviska s hlavným vjazdom/výjazdom na Ázijskú triedu a 
vjazdom/výjazdom pre zásobovanie riešeného objektu na ulicu Pekinská. Pozemky parcelné 
číslo 3352/2 a 3352/3 sú vo výlučnom vlastníctve mesta Košice. Na uvedené územie je 
spracovaná overovacia štúdia, ku ktorej sa vyjadril referát ÚHA a miestne zastupiteľstvo v 
predchádzajúcom období zobralo na vedomie informáciu o overovacej štúdii pre územie s 
predpokladanou výstavbou garážovo parkovacieho domu v lokalite medzi Pekinskou a 
Hanojskou ulicou uznesením č. 261/2018 z 23. rokovania miestneho zastupiteľstva dňa 12.9. 
2018.

Ing. Olexa -  v zastúpení p. Kollára, ktorý ho poveril zastupovaním, predniesol podnikateľský 
zámer. Ide o objekt na pozemku mesta Košice. Pripravili sme kapacitné aj dopravné 
podmienky. Potrebujem vyjadrenie Vášho miestneho zastupiteľstva.

Diskusia:

M iroslav Špak - informoval, že komisia vyslovila kladné stanovisko a odporúča materiál 
prerokovať na MZ.
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Ján  Pavúk - Finančná komisia MZ prerokovala tento materiál a odporúča ho prerokovať na 
zasadnutí MZ.

Ju ra j M azák - ocenil komunikáciu pri tomto materiáli.

Miloš Ihnát - informoval, že o vystúpenie požiadal občan Ján Gordiak.

Ján  Gordiak, Belehradská 13 - opýtal sa, aký význam bude mať pre sídlisko tento objekt, 
bude to 300 verejných alebo súkromných miest na parkovanie?

Ladislav Olexa -  je to polyfunkčný parkovací dom, investor ide riešiť parkovací dom, 
statickú dopravu. Z toho vychádza i myšlienka výstavby. Dom bude mať 3 časti, z toho jedna 
časť sú garáže.

M iroslav Špak -  predniesol pozmeňujúci návrh uznesenia, kde slovo „schvaľuje“ navrhuje 
nahradiť „súhlasí“ :
„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- Sídlisko Ťahanovce 
súhlasí
s investičným zámerom výstavby polyfunkčného objektu parkovací dom na pozemku parcelné 
číslo 3352/2 a parcelné číslo 3352/3 v katastrálnom území Nové Ťahanovce “

Branislav Ju ra  -  MMK požaduje súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko.

Ing. Olexa -  zástupca investora -  MZ schvaľuje, je to schvaľovací proces, myslím, že to 
vystihuje tento postup.

Zuzana Slivenská -  podľa mňa ako MČ nemáme kompetencie schváliť tento materiál, my 
môžeme súhlasiť.

Eva Zum m erová -  bude možné kúpiť miesta, alebo len prenájom?

Ing. Olexa -  bude aj možnosť odkúpenia

Ju ra j M azák - v dôvodovej správe je uvedených 150 garáži a 150 miest. Je v nej uvedené 
niečo viac ako hovorí Ing. Olexa.

Alica Fedáková -  ja  som vychádzala zo štúdie z roku 2017. Možno kapacita bude úplne iná.

Miloš Ihnát -  budem trvať na prieskume obyvateľov dotknutých ulíc.

Štefan Bereš -  na tomto území chýba veľa parkovacích miest, odporučil, aby sme schválili 
tento zámer, resp. súhlasili s týmto investičným zámerom investora.

4



M iroslav Špak -  občan asi nedostal postačujúcu odpoveď. Ak dáme tých terajších 62 
parkovacích miest, z ulice by zmizli ďalšie parkované autá.

Ján  G ordiak -  chýba nám koncepcia parkovania, mesto by nemalo ďalej predávať pozemky. 
My všetci potrebujeme parkovať. Aut je strašne veľa, treba vybudovať záchytné parkoviská.

Pozmeňujúci návrh pána poslanca Miroslava Špaka

Uznesenie číslo 187/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- Sídlisko Ťahanovce

súhlasí
s investičným zámerom výstavby polyfunkčného objektu 
parkovací dom na pozemku parcelné číslo 3352/2 a parcelné číslo 
3352/3 v katastrálnom území Nové Ťahanovce

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

Starosta vyhlásil prestávku na rokovaní na 5 minút.

Bod 6. - Zásady informovanosti občanov prostredníctvom  kom unikačných prostriedkov 
mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

Prosím o uvedenie bodu predkladateľov.

Zuzana Slivenská - už to bolo predložené na predchádzajúcom rokovaní MZ s tým, že to 
bude prerokované na dnešnom MZ. Poprosila kolegov, ak majú k tomuto bodu nejaké 
pripomienky, nech sa vyjadria.

Diskusia:

Ján  Pavúk - na Finančnej komisii MZ sme navrhli, aby tento materiál bol prerokovaný na 
pracovnom stretnutí. Poprosil TPK, aby tento materiál bol prerokovaný na prac. stretnutí 
poslancov MZ, či s tým súhlasia.

Zuzana Slivenská - áno, preto dnes môžete vzniesť svoje základné pripomienky a potom ho 
zhrnieme podrobne na pracovnom stretnutí.

Ján  Pavúk -  požiadal o stručnú komunikáciu, povedal, že je proti zvyšovaniu rozpočtu 
týmto spôsobom. Ak by sa to dalo riešiť bez navýšenia rozpočtu.

Eva Zum m erová - Pripájam sa k návrhu Jána Pavúka, čo mi tam vadí, je  navyšovanie 
rozpočtu o 2 000,-- eur.

Beáta Zemková -  svoje pripomienky som poslala každému poslancovi. Je za pracovné 
stretnutie, aby sme to tam bod po bode prerokovali.
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Ju ra j M azák -  porovnávať môžeme, ak máme dve čísla. Ak nemáme súčasný model, 
nevieme, o aké navýšenie ide. Opýtal sa, či môže niekto iný ako starosta schvaľovať 
financie, ktoré boli v tomto modeli.

M iroslav Špak -  ak sa rozhodne, že redakčná rada dá 500,- eur a nie 2,000,-- eur ročne, tak 
či tak to schvaľuje zastupiteľstvo. Nemáme čo porovnávať, opýtal sa, ako to zasiahne 
rozpočet MČ. Tento návrh bol schválený pred 7 rokmi za starostovania p. Kijevskej na 
Sídlisku KVP za 15 minút a boli následne radi, že mali tieto zásady. Nevidím dôvod 
neschváliť tieto zásady. Dostali sme ich v elektronickej forme, pripomienky prišli od pani 
prednostky, pána Mazáka a pani Zummerovej. Z toho mi vychádza, ak nemajú poslanci 
pripomienky, malo by byť 11 za.

Ju ra j M azák -  navrhol prerušiť rokovanie k tomuto bodu a stretnúť sa na pracovnom 
rokovaní.

Štefan Bereš -  mal som pripomienku, ako p. Mazák navrhol, prerušiť tento bod, stretnúť sa 
na pracovnom stretnutí. Podporujem jeho návrh.

M iroslav Jan ito r -  súhlasím s týmto návrhom.

Zuzana Slivenská - vypočula si väčšinový názor poslancov, preto predložila pozmeňujúci 
návrh na prerokovanie tohto materiálu na pracovnom stretnutí poslancov.

Hlasovanie za prerušenie rokovania tohto bodu:
12/za 0/proti 0/zdržalo sa

Bod 7. - Program ový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2019 
- 6. zm ena rozpočtu

Materiál ste obdržali v elektronickej forme a bol prerokovaný na komisiách a v miestnej 
rade. Prosím o uvedenie Mgr. Baxovú -  vedúcu ekonomického oddelenia.

M arta  Baxová -  vedúca ekonomického oddelnia MÚ -  Materiál pripravený k 6. zmene 
rozpočtu vznikol z dôvodu :
- v roku 2019 zamestnáva mestská časť 2 zamestnancov na základe zmluvy s ÚPSVaR. 
Na základe tejto zmluvy je časť nákladov na mzdy hradená zo štátneho rozpočtu. Tieto 
prostriedky neboli zapracované do príjmovej časti rozpočtu a zároveň vo výdavkovej časti 
zaťažujú rozpočet Programu 9: Podporná činnosť, Podprogram 9.1, 01.1.1 Správa úradu. 
Predpokladaná výška prostriedkov, ktoré budú poskytnuté mestskej časti je  8 500,00 eur. Táto 
suma pri 6. zmene rozpočtu zvýši rozpočet príjmovej časti v položke 312 001 Transfery zo 
štátneho rozpočtu a vo výdavkovej časti Program 9: Podporná činnosť, Podprogram 9.1, 
funkčná klasifikácia 01.1.1 Správa úradu, Mzdy
- v schválenom rozpočte na rok 2019 boli rozpočtované finančné prostriedky na odmeny 
poslancov v pôvodne poskytovanej výške, t.j. 285,00 eur na poslanca za mesiac. Pri tvorbe 
rozpočtu nebola zohľadnená ich zmena v dôsledku zmeny priemernej výšky mzdy v 
národnom hospodárstve na 302,50 eur. Vplyv na prečerpanie tejto položky má aj skutočnosť, 
že v roku 2018 nebola vyplatená odmena hlavnej kontrolórke za III.Q 2018 z dôvodu konania 
komunálnych volieb a doplatenie tejto odmeny sa uskutočnilo až v roku 2019. Z uvedeného
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vyplýva potreba navýšiť rozpočet Programu 1: Plánovanie, manažment a kontrola , 
Podprogram 1.2 funkčná klasifikácia 01.1.1 Výkon funkcie MZ o 7 000,00 eur
- o prostriedky, ktoré navyšujú Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola , Podprogram 
1.2 funkčná klasifikácia 01.1.1 Výkon funkcie MZ, je potrebné z dôvodu zachovania 
pôvodného výsledku hospodárenia upraviť výdavky v iných programoch o 7 000,00 eur 
nasledovne: - Program 7: Bezpečnosť, podprogram 7.3 Kamerový systém - 500,00 eur - 
Program 9: Podporná činnosť, Podprogram 9.1, 01.1.1 Správa úradu, funkčná klasifikácia 632 
Energie, voda, telekom, 632001 Energie - 3 000,00 eur - Program 9: Podporná činnosť, 
Podprogram 9.1, 01.1.1 Správa úradu, funkčná klasifikácia 637 Služby, stravné, SF, 637004 
Všeobecné služby - 3 000,00 eur - Program 9: Podporná činnosť, Podprogram 9.1 01.1.1 
Správa úradu, funkčná klasifikácia 635 Rutinná a štandardná údržba, 635006 Údržba budov
- 500,00 eur -

Diskusia:

Ján Pavúk -  predseda Finančnej komisie informoval, že komisia prerokovala tento materiál 
a odporúča schváliť 6. Zmenu rozpočtu MČ.

Uznesenie číslo 188/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
podľa znenia § 11 ods.4, písm. b) zákona SNR číslo 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje
programový rozpočet -  6. zmenu rozpočtu mestskej časti na rok

2019

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

Bod 7/1 - Riešenie problem atiky diviačej zveri

Ďalším bodom rokovania MZ je  Riešenie problem atiky diviačej zveri.

S informáciou riešenia problematiky diviačej zveri na sídlisku Ťahanovce vystúpil 
poslanec Stanislav Šimko. Povedal, že lov nebol úspešný, bola veľká vegetácia. Zúčastnil sa 
na stretnutí s Východoslovenskou distribučnou. Táto organizácia odstráni náletové rastliny. 
Predložil návrh na použitie finančnej čiastky vo výške 2 000,-- eur z vedľajšej činnosti, t.j. 
z príjmov z prenájmu zverejneného majetku mesta Košice v zmysle Štatútu mesta Košice — 
„na verejnoprospešné účely v rámci plnenia samosprávnych úloh na svojom území“ — na 
ochranu a bezpečnosť obyvateľov sídliska Ťahanovce v súvislosti s premnoženým výskytom 
diviačej zveri na území mestskej časti, a to najmä vykonávaním opatrení na odstránenie 
náletových drevín na území mestskej časti, kde sa diviačia zver zdržiava.

Diskusia:

Miloš Ihnát - uskutočnili sa už 2 lovy. Diviačia zver je premnožená. Požiadali sme SZmK, 
aby v stredovom páse strihali kríky. Aby šoféri videli, odkiaľ vybehne diviak.
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p. K atuna -  LOVENA -  hovoril o streľbe v interviláne -  šanca, že sa spôsobí škoda na 
životoch, to si nikto neuvedomuje. Snaha tu bola, pokiaľ sa neurobí niečo s porastom, 
úspechy nebudú. Streľba nie je vždy najlepšie riešenie.

Miloš Ihnát -  Sad mládeže -  občan požiadal LOVENU, aby monitorovali prieseky, aby sa 
poľovníci dostali všade. Je to dobrovoľné združenie.

Ju ra j M azák -  koľko krát by ste vedeli prísť do konca t.r. a do konca roku 2020?

Katuna -  Lovena -  všetko sa musí robiť v spolupráci s políciou a ďalšími zainteresovanými 
zložkami po súhlase Okresného úradu. Pokiaľ nebudú prieseky, nikto nemá odvahu vystreliť 
v tom neprehľadnom teréne. Strieľalo sa až na Moňovom potoku.

M iroslav Špak -je  tu veľa iných organizácií. Iba LOVENA môže strielať?

p. K atuna -  všetko, čo je zastavané od 200 m -  je  to nepoľovný revír.

M artin  C uper -  prizvať na akciu iné poľovnícke združenia

p. K atuna -  môžeme pozvať iba hostí, 1x do roka.

Ju ra j M azák -  nie je možné pozývať individuálnych hostí?

p. K atuna -  Hosťovská poľovačka je iba 1x ročne. Tohtoročná bude v decembri t. r.

Doplňujúci návrh Ing. Stanislava Šimka

Uznesenie číslo 189/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- Sídlisko Ťahanovce

a)schvaľuje
použitie finančnej čiastky vo výške 2 000,-- eur z vedľajšej 
činnosti, t.j. z príjmov z prenájmu zverejneného majetku mesta 
Košice v zmysle Štatútu mesta Košice -  „na verejnoprospešné 
účely v rámci plnenia samosprávnych úloh na svojom území“ -  na 
ochranu a bezpečnosť obyvateľov sídliska Ťahanovce v súvislosti 
s premnoženým výskytom diviačej zveri na území mestskej časti 

a to najmä vykonávaním opatrení na odstránenie náletových drevín 
na území mestskej časti, kde sa diviačia zver zdržiava.

b) poveruje
starostu mestskej časti na rokovania s dotknutými orgánmi štátnej 
správy a vykonanie všetkých zákonných opatrení, súvisiacich 
s problematikou výskytu diviačej zveri v mestskej časti.

Hlasovanie: 12 /za 0 /proti 0 /zdržal sa
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Materiál ste obdržali a bol prerokovaný v miestnej rade. Prosím pani prednostku 
o uvedenie materiálu.

Prednostka MU Beáta Zemková povedala, že na poslednom MZ sa ústne vzdal Juraj 
Mazák členstva v RŠ pri ZŠ Belehradská. Bol oslovený poslanecký zbor. Návrh padol na 
Miroslava Špaka. V Komisii pre udeľovanie verejných uznaní - nakoľko došlo k zmene 
v MR, sa Stanislav Šimko vzdal funkcie predsedu a navrhol Evu Zummerovú za 
predsedníčku tejto komisie.

Uznesenie číslo 190/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- Sídlisko Ťahanovce

berie na vedomie
vzdanie sa členstva poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Košice-Sídlisko Ťahanovce Ing. Juraja Mazáka, Paed. IGIP 
v Rade školy ZŠ Belehradská

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

Uznesenie číslo 191/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- Sídlisko Ťahanovce

odporúča
mestu Košice navrhnúť za člena Rady školy ZŠ Belehradská 

poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko 
Ťahanovce Miroslava Špaka

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

Bod 8. -  Personálne otázky.

Uznesenie číslo 192/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- Sídlisko Ťahanovce

berie na vedomie
vzdanie sa predsedu Komisie pre udeľovanie verejných uznaní 
a vyznamenaní Ing. Stanislava Šimka

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

Uznesenie číslo 193/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- Sídlisko Ťahanovce

volí
za predsedníčku Komisie pre udeľovanie verejných uznaní 
vyznamenaní Mgr. Evu Zummerovú

Hlasovanie: 12 /za 0 /proti 0 /zdržal sa
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Uznesenie číslo 194/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- Sídlisko Ťahanovce

berie na vedomie
vzdanie sa členstva Mgr. Evy Zummerovej v Komisii pre 
udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní

Hlasovanie: 11 /za 0 /proti 0 /zdržal sa 1/nehlasovala

Uznesenie číslo 195/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- Sídlisko Ťahanovce

volí
Ing. Stanislava Šimka na návrh predsedníčky Komisie pre 
udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní za člena Komisie 
pre udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní

Hlasovanie: 11 /za 0 /proti 0 /zdržal sa 1/nehlasovala

Bod 9. - Inform ácia o realizovaných investičných akciách z finančných prostriedkov zo 
4. zmeny Program ového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 a z rezervného fondu 
mesta Košice v rozpočtovom roku 2019

Materiál ste obdržali a bol prerokovaný v miestnej rade.

Uznesenie číslo 196/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- Sídlisko Ťahanovce

berie na vedomie
Informáciu o realizovaných investičných akciách z finančných 
prostriedkov zo 4. zmeny Programového rozpočtu mesta Košice 
na rok 2019 a z rezervného fondu mesta Košice v rozpočtovom 
roku 2019

Hlasovanie: 11 /za 0 /proti 0 /zdržal sa 1/nehlasovala 

Bod 10. -  Interpelácie

Interpeláciou sa rozumie kvalifikovaná otázka, ktorá sa vzťahuje na výkon samosprávy 
mestskej časti, uplatňovanie a vykonávanie všeobecne záväzných nariadení mestskej časti 
a uznesení miestneho zastupiteľstva. Poslanec môže interpelovať starostu a členov miestnej 
rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce. Interpelácie sa podávajú písomne starostovi 
mestskej časti.

Neboli vznesené žiadne interpelácie.
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Bod 11. - Otázky poslancov

V súlade s čl. 16 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice -  
Sídlisko Ťahanovce poslanci majú právo na zasadnutí miestneho zastupiteľstva klásť otázky 
starostovi, zástupcovi starostu, členom miestnej rady, prednostovi miestneho úradu, 
miestnemu kontrolórovi a vedúcim, prípadne riaditeľom rozpočtových a príspevkových 
organizácií a iných právnických osôb mestskej časti vo veciach výkonu ich pôsobnosti.
V rámci otázok nemožno prijímať konkrétne návrhy ani podávať procedurálne návrhy.

Ju ra j M azák -  opýtal sa:

S  prečo nefunguje wifi
S  Kedy bude avizovaná organizačná štruktúra
S  Playsystém, bezplatné ihriská
S  Položkový rozpočet playsystému

Beáta Zemková:

- Organizačná štruktúra je  v príprave, spustená bude o 1. 1. 2020. Zmena v počte 
zamestnancov nenastane.

- Pokiaľ sa týka wifi -  máme niekedy problémy so serverom.

- U Playsystému položkovité položky sú u Ing. Fedákovej. Nechceme to zverejňovať 
po sociálnych sieťach.

- Záruka u Playsystému -  teraz je zmluva so Správou mestskej zelene, záruka sú 2 roky.

Miloš Ihnát -  od nástupu som neprepustil žiadneho pracovníka, ako jediný v meste.

Stanislav Šimko - opýtal sa, čo je s koncepciou športu?

Jaroslav Ž ď ára  -  informoval o stretnutí ku koncepcii športu, ktorú zvolal miestny úrad. 
Prostredníctvom FB sme pripomienkovali šport na sídlisku, zúčastnilo sa ho asi 100 
obyvateľov.

Branislav Ju ra  -  ja chápem koncepciu športu - ako prilákať detí a zapojiť ich do športu.

M iroslav Špak -  podľa mňa je 100 ľudí málo, ktorí sa zapojili do vyplnenia dotazníka. 
Osobne mám pripomienky voči forme dotazníka.

Bod 12. -  R  ô z n e

Starosta MČ Miloš Ihná t pozval poslancov MZ na brigádu v sobotu v rámci Roku 
dobrovoľníctva dopoludnia pred Olympiou. Poobede sa uskutoční 1. ročník Ťahanovského
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Gurmánfestíku 2019. Hovoril o stípikovej aleji Juhoslovanská 5-7. Informoval o výbehu pre 
psov pri METRE, o osadení 80 ks kvetináčov.

Stanislav Simko- poďakoval zástupcovi starostu za vybudovanie florbalového ihriska, 
hovoril o stretnutí ku koncepcii rozvoja športu a športovísk na sídlisku. Mali by sme si dať 
nejaký cieľ. Zamyslieť sa nad tým, p. Janitor robí veľmi veľa športových podujatí, treba 
podporiť aj občianske združenia.

Starosta MC Miloš Ihnát -  využitie bežeckého areálu na ZŠ Belehradská bude upravené.

Bod 13. -  Z á v e r
Vážené dámy, vážení páni, dostali sme sa na koniec nášho dnešného rokovania, Ďakujem 
veľmi pekne, za konštruktívny prístup, za serióznosť pri vystúpeniach. Prajem príjemný 
víkend a verím, že sa s väčšinou uvidíme zajtra na oboch akciách mestskej časti

Celý zvukový záznam je zverejnený na webovom sídle MC.

Overovatelia zápisnice: 

Mgr. Mária Horváthová 

JUDr. Cyril Betuš

Mgr. Ing. Miloš IF 
starosta MČ

Za správnosť: JUDr. Beáta Zemková /  

Zapísala: Jarmila Repčíková

12


