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Zápisnica 
 

 
z  11. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce, konaného dňa 18. 12. 2019 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny                      
  
Program: podľa priloženej pozvánky 
 
 
Bod č.1 Otvorenie 
 
Starosta mestskej časti Miloš Ihnát  otvoril 11. zasadnutie 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. Starosta na rokovaní privítal hostí – zástupcu OO PZ SR 
Košice-Ťahanovce, veliteľa stanice mestskej polície Košice-Ťahanovce, zástupkyňu 
médií, zamestnancov  miestneho úradu a verejnosť. Skonštatoval, že miestne 
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Prítomných bolo 13 poslancov. 
 
 
 
Bodč.2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 
 
Starosta za overovateľov zápisnice a uznesení  určil poslanca Jána Pavúka 
a zástupcu starostu Miroslava Janitora. Za zapisovateľku starosta určil Janku 
Rajňákovú. 
 
Bod č. 3 Voľba návrhovej komisie 
 
Za Ťahanovský poslanecký klub navrhla jeho predsedníčka Zuzana Slivenská 
poslanca Stanislava Šimka, poslanec Ján Pavúk do návrhovej komisie navrhol 
poslankyňu Evu Zummerovú 
 
Uznesenie číslo 197/2019 
          Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

schvaľuje  

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Stanislav Šimko,  Mgr. Eva Zummerová  

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

Starosta ďalej upozornil poslanecký zbor na postup pri predkladaní návrhov 

uznesení. 
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Bod č.4 Schválenie programu zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

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 programu postačuje súhlas nadpolovičnej väčšiny 

prítomných poslancov. 

Uznesenie číslo 198/2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa § 12 

odsek 5 a 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

schvaľuje  

zverejnený program 11. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Košice-Sídlisko Ťahanovce 

Hlasovanie:  9/za  0/proti  3/zdržané hlasy   l/nehlasoval 

K zmenám a doplneniu programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva odzneli 

nasledovné návrhy: 

Poslankyňa Zuzana Slivenská – za Ťahanovský poslanecký klub  (ďalej len ŤPK) 

predložila tri návrhy  na vypustenie bodov z programu, a to bod č. 8 – Schválenie 

úhrady faktúry z dôvodu, že túto kompetenciu má plne v rukách starosta mestskej 

časti, bod č. 12 – Návrh programového rozpočtu mestskej časti z dôvodu 

zodpovedného prístupu ŤPK k tvorbe  a schvaľovaniu rozpočtu – v prípade 

následného rozpočtového provizória podľa slov Z. Slivenskej  niektorí členovia ŤPK 

súhlasia s tým, že ŤPK poskytne dotáciu na športové podujatia Zimný halový 

tenisový turnaj a Futsalový turnaj Zdenka Mica, bod č. 13 – prerokovanie žiadostí 

o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti  

K týmto návrhom vyzval starosta na vyjadrenie vedúcu ekonomického oddelenia MÚ  

Mgr. Martu Baxovú, ktorá  vysvetlila, že  v bode č. 8 ide o dosť vysokú čiastku, 

ktorej formu úhrady by malo schváliť zastupiteľstvo. K bodu č. 12 – skonštatovala, že 

rozpočet bol pripravovaný precízne, prerokovaný bol na pracovných stretnutiach, na 

zasadnutiach finančnej komisie, kde sa korigoval na základe podnetov poslancov, 

rovnako sa upravoval aj na zasadnutí miestnej rady, preto si nemyslí, že mestská 

časť nemá dobrý rozpočet a čo sa týka naviazanosti na rozpočet mesta,  príjmová 

časť bude v prípade  podielových daní určite naplnená a podmienené kapitálové 

výdavky sa do rozpočtu v prípade kapitálového transferu z mesta môžu do rozpočtu 

doplniť formou zmeny. Upozornila aj na fakt, že vo februári sú parlamentné voľby, 

ktoré  podmieňujú obrovské množstvo práce a materiálu a prejednávanie rozpočtu 

príde na rad veľmi neskoro. Navrhla možnosť vyňať všetky kapitálové výdavky 

z rozpočtu MČ. Rozpočtové provizórium pre mestskú časť znamená čerpať mesačne 

1/12 minuloročného rozpočtu bez poskytovania dotácií 
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Faktická poznámka poslanca Mazáka na Mgr. Baxovú   - priestor na prerokovanie 

rozpočtu podľa neho nebol dostatočný, lebo na stretnutí počul hovoriť iba jedného 

poslanca a nemal ani možnosť predniesť vlastné otázky súvisiace s rozpočtom 

a ďalšími témami. Bol by rád, keby bolo zvolané pracovné rokovanie, z ktorého by 

starosta neodišiel a kým by rozpočet nenadobudol podobu, ktorá je priechodná 

v zastupiteľstve. K faktúre – nie sú mu jasné kritériá, podľa ktorých niektoré faktúry 

schvaľuje miestne zastupiteľstvo a nie sú mu jasné dôsledky nezaplatenie danej 

faktúry. 

Reakcia prednostky JUDr.Zemkovej na faktickú poznámku poslanca Mazáka – 

aktivita, ktorej sa týka predmetná faktúra, nebola súčasťou rozpočtu na rok 2019, 

mestská časť o tomto záväzku nemala vedomosť, preto navrhol poslanec Šimko, aby 

miestne zastupiteľstvo odsúhlasilo úhradu tejto neplánovanej faktúry z vedľajších 

príjmov, nakoľko žiadne iné financie, ktoré by na túto mohli byť úhradu použité, 

mestská časť v rozpočte nemá. Ide o čiastku asi 6000 €. Je to v podstate rovnaký 

prípad, ako odsúhlasenie finančných prostriedkov na realizáciu priesekov krovia. 

Faktická poznámka poslankyne Slivenskej na Mgr. Baxovú – poďakovala sa 

zamestnancom MÚ za prípravu rozpočtu. Súhlasí s poslancom Mazákom, že 

pracovná porada k rozpočtu nebola efektívna a je za to, aby bola zvolaná ďalšia – 

taká, z ktorej by bol výstupom rozpočet priechodný v zastupiteľstve. 

Faktická poznámka poslanca Miroslava Špaka na Mgr. Baxovú – položil 

starostovi otázku, či sa už niekedy stalo, že mesto neschválilo rozpočet a mestská 

časť áno. Argumentoval tým, že aj samotný starosta mal výhrady k mestskému 

rozpočtu. 

Starosta Miloš Ihnát – vysvetlil, že v mestskom zastupiteľstve bol za to, aby sa 

rokovalo a hlasovalo o rozpočte mesta, napriek tomu, že mal k niektorým položkám 

výhrady. 

Faktická poznámka poslanca Mazáka na starostu Ihnáta – zopakoval svoju 

otázku, čo sa stane, ak mestská časť faktúru vo výške 6000 eur neuhradí. 

Odpovedala na ňu prednostka Zemková, ktorá u viedla, že kým nie je tento bod 

vyradený z rokovania, je predčasné hovoriť o ďalšom postupe mestskej časti. 

Faktická poznámka poslanca Špaka na starostu Ihnáta  - tvrdí, že starosta síce 

chcel rokovať o rozpočte, ale nemal záujem rozpočet schváliť, nakoľko bol proti 

mnohým úpravám (zvyšovanie daní a poplatkov etc.) Starosta poslanca Špaka 

vyzval, aby sa vrátil k prerokovávaniu bodu programu miestneho zastupiteľstva. 

Faktická poznámka poslankyne Slivenskej na starostu Ihnáta – vyzvala starostu, 

aby predstavil konkrétne riziká, ktoré predstavuje neschválenie rozpočtu mestskej 

časti a nastolenie rozpočtového provizória. Starosta odovzdal slovo prednostke 

Beáte Zemkovej. 
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Prednostka JUDr.  Zemková – potvrdila slová Mgr. Baxovej, že do schválenia 

rozpočtu nebude môcť mestská časť  poskytovať dotácie, nebudú sa môcť uskutočniť 

novoplánované podujatia, ktoré sú v návrhu rozpočtu a v plnení nesmie mestská časť 

prekročiť mesačne 1/12 – inu minuloročného rozpočtu.  

Faktická poznámka poslankyne Slivenskej na starostu Ihnáta – je teda teoreticky 

možné pripraviť rokovanie zastupiteľstva na začiatok marca. Dovtedy, čo sa týka 

dotácií na podujatia v januári a februári, Ťahanovský poslanecký klub je ochotný 

požadované čiastky uhradiť. 

Faktická poznámka poslanca Špaka na prednostku Zemkovú – potvrdil slová 

poslankyne Slivenskej a nevidí dôvod, prečo by malo byť rozpočtové provizórium pre 

mestskú časť problémom. 

Poslanec Juraj Mazák  - žiada doplniť program o bod 9.1 – požiadavky na 

kontrolóra,  bod 13.1 – zmena počtu poslaneckých mandátov a bod 13.2 – 

pripomienkovanie územného plánu Sofijská – ide o posunutie petície vo veci  

garážového domu Magistrátu mesta Košice. 

Poslankyňa Eva Zummerová – k návrhom poslankyne Slivenskej: zdá sa jej trošku 

divné zdôvodnenie, že je to veľká zodpovednosť ŤPK  neprijať tento rozpočet 

s odvolaním sa na neprijatý rozpočet mesta, pretože má informácie , že aj ďalšie 

mestské časti (Západ a Dargovských hrdinov) už svoj rozpočet na rok 2020 schválili 

a rokuje  mestská časť KVP, kde by mal byť rozpočet tiež schválený. Nechápe, prečo 

v našej mestskej časti musia byť takéto obštrukcie. Položila  ŤPK otázku, či klub 

plánuje uhradiť okrem športových podujatí  výdavky aj na kultúrne podujatie, ktorým 

je ples, plánovaný na február 2020.   

 

Faktická poznámka poslankyne  Slivenskej na poslankyňu Zummerovú – 1. 

K rozpočtu KVP – tam komunikuje priamo so starostom KVP, s ktorým má 

najotvorenejšiu diskusiu k rôznym veciam, týkajúcim sa aj nášho sídliska a práve oni 

18. 12. nebudú hlasovať o rozpočte a budú v rozpočtovom provizóriu. Čo sa týka 

plesu mestskej časti, platí sa tam vstupné a nie je to dotovaná akcia, ale priama 

akcia mestskej časti.  

K tomuto vystúpeniu požiadal starosta o vyjadrenie Mgr. Baxovú, ktorá uviedla, že 

žiadosti o dotácie do marca sú vo výške cca 2000 €, chcela by vedieť, ako sa ŤPK 

postaví k týmto ostatným žiadostiam. Zároveň jej nie je jasné, aké výhrady 

k navrhovanému rozpočtu poslanci majú, keďže všetky vyslovené výhrady boli 

v predkladanom návrhu zohľadnené. 

 

Faktická poznámka poslanca Špaka na starostu Ihnáta – upozornil, že problém 

nie je v tom, že miestny úrad  nevie urobiť rozpočet. Problém je v tom, že ide 

o hypotetické peniaze z mesta. Toto je tá zodpovednosť. Žiadateľom o dotácie je 

možné vysvetliť a dohodnúť sa s nimi na zmene termínu podujatia, prípadne na 

dodatočnom poskytnutí dotácie. 
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Poslanec Mazák – navrhol  presunúť bod 14 ako 19.2 a bod 15 ako 19.1. z dôvodu 

postupnosti  a aj vyčlenenia väčšieho množstva času na diskusiu. 

Návrhová komisia – poslankyňa Zummerová: 

Uznesenie číslo 199/2019  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

schvaľuje 

návrh na vypustenie z programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva bod č.8  

Schválenie úhrady faktúry číslo 5211900086  

Hlasovanie:   7/za   3/proti   3/zdržané hlasy 

Uznesenie číslo 200/2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

schvaľuje 

návrh na vypustenie z programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva bod č. 12 

Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na 

roky 2020 - 2022  

Hlasovanie:   7/za   6/proti   0/zdržaných hlasov 

Uznesenie číslo 201/2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

schvaľuje 

návrh na vypustenie z programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva bod č. 13 

Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti na I. 

polrok 2020 

Hlasovanie:   7/za   6/proti  0/zdržaných hlasov 

Uznesenie číslo 202/2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

schvaľuje  

návrh na doplnenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva o bod č. 9.1 

Požiadavky na kontrolóra  

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

Uznesenie číslo 203/2019  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

schvaľuje 

návrh na doplnenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva o bod č. 

13.1 Zmena počtu poslaneckých mandátov v miestnom zastupiteľstve  

Hlasovanie:  2/za   10/proti  0/zdržaných hlasov 

 l/nehlasoval  

 

Uznesenie nebolo schválené. 
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Uznesenie číslo 204/2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

schvaľuje  

návrh na doplnenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva o bod č. 

13.2 Pripomienkovanie územného plánu - Sofijská  

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

Uznesenie číslo 205/2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

schvaľuje  

preradenie bodu 14 programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva ako bod č. 

19.2 Voľba členov redakčnej rady  

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

Uznesenie číslo 206/2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

schvaľuje  

preradenie bodu č.15 programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva ako bod č. 

19.1 Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných 

prostriedkov mestskej časti 

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

Uznesenie číslo 207/2019 

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  

schvaľuje  

program 11. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-

Sídlisko Ťahanovce podľa schválených zmien a návrhov 

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

 

Bod č.5 Správa riaditeľa Obvodného oddelenia Policajného zboru SR Košice-

Ťahanovce 

Správu predniesol zástupca riaditeľa mjr. Mgr. Škovran, ktorý podľa dohody, o ktorej 

v úvode bodu informoval starosta mestskej časti, bude takúto správu predkladať 

dvakrát ročne. 

„Bezpečnostná situácia v rámci obvodu Košice-Ťahanovce za rok 2019 je stabilná, 

z pohľadu dosiahnutých ukazovateľov situáciu môžem hodnotiť kladne. 

Nezaznamenali sme žiadne mimoriadne závažné udalosti. Trestná činnosť počas 

piatich uplynulých rokov má klesajúci charakter, čo sa dá pripísať aj preventívnej 

činnosti PZ a zvýšením hliadkovej činnosti v uliciach.  Tento služobný obvod patrí 

k najbezpečnejším. Z deviatich služobných obvodov v rámci Košíc je to  3. miesto. 

Takmer každý druhý trestný čin je objasnený (53% - ná objasnenosť).  



7 
 

Najčastejšie sme sa zaoberali majetkovou trestnou činnosťou (viac ako 50%). Ide 

predovšetkým o drobné krádeže v predajniach, krádeže a poškodzovanie áut, bytové 

krádeže  a podobne. Z násilnej trestnej činnosti ide najmä o nebezpečné vyhrážanie 

a násilie v rodinách. Zaznamenali sme  niekoľko prípadov drogovej činnosti, čo sa 

podarilo objasniť. Čo nás trápi, sú požiare.“ 

Celé znenie správy je na zvukovo-obrazovom zázname, prístupnom na webovom 

sídle mestskej časti, alebo v archíve mestskej časti. 

Starosta Ihnát poďakoval za prednesenú správu, ako aj za spoluprácu s OO PZ 

Košice Ťahanovce v predchádzajúcom roku pri zabezpečení súčinnosti so 

samosprávou. 

Diskusia: 

Poslanec Juraj Mazák – opýtal sa na možnosti informovania obyvateľov cez noviny 

o možnosti úhrady škody v prípade škrabancov na autách, ak je zistený vinník. 

V odpovedi mjr. Mgr. Škovran uviedol, že riešiť to touto cestou by bol asi problém, 

lebo tieto škody nevznikajú z neopatrnosti, ale najčastejšie bývajú úmyselné. 

Poslanec Branislav Jura – opýtal sa na križovatku pri OC Klas a na to, či polícia 

považuje toto riešenie úpravy križovatky za šťastné.  Podľa mjr. Mgr. Škovrana toto 

riešenie nie je šťastné. Je treba sa tým zaoberať a aj z tohto pléna by mala vyplynúť 

požiadavka na políciu, ktorá má dopravného inžiniera kompetentného problémový 

úsek riešiť. 

Poslanec Martin Cuper – zaujímalo ho, či vzniká nejaký problém pri plnení škodovej 

udalosti, ak tá vznikne na mieste, ktoré nie je  vyhradené na parkovanie podľa platnej 

legislatívy. Podľa mjr. Mgr. Škovrana je na to zákon o cestnej premávke. 

Návrhová komisia – poslankyňa Zummerová: 

Uznesenie číslo 208/2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

berie na vedomie  

správu riaditeľa Obvodného oddelenia Policajného zboru Slovenskej republiky 

Košice- Ťahanovce  

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

 

Bod č.6 Správa veliteľa stanice mestskej polície  Košice-Ťahanovce 

Správu predniesol veliteľ stanice Mgr. Petr Geršák.  Zhodnotil stav verejného 

poriadku za posledný štvrťrok 2019, t.j. od posledného riadneho zasadnutia MZ. Na 

plnení úloh sa v hodnotenom období podieľalo 15 príslušníkov MsP zaradených do 

priameho výkonu služby v dvanásťhodinových zmenách. Ďalej sa venoval 
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podrobnejšie vykonávaným kontrolám a riešeniu priestupkov. Celé znenie správy je 

na zvukovom zázname a je aj súčasťou zápisnice vo forme prílohy. 

Po prednesení správy sa starosta Ihnát veliteľovi stanice MsP  Geršákovi poďakoval 

za vynikajúcu spoluprácu v hodnotenom období. Zároveň mu položil doplňujúcu 

otázku, či je dôležité označovať parkovacie miesta plnými čiarami. Mgr. Geršák 

odpovedal, že pri vodorovnom značení by sa čiary  mali vyznačovať tak, ako je to 

uvedené vo vyhláške o cestnej premávke. Ak niekto parkuje cez toto značenie, 

znamená to, že neparkuje čo najefektívnejšie a dopúšťa sa priestupku voči § 23 

zákona o cestnej premávke. V prípade škodovej udalosti na takto zaparkovanom 

vozidle nemusí dôjsť k jej úhrade poisťovňou. Je to však na posúdenie poisťovňou, 

ktorá škodovú udalosť rieši. 

Diskusia: 

Poslanec Juraj Mazák – položil otázku ohľadom vyznačovania parkovacích miest pri 

pozdĺžnom státí. Mgr. Peter Geršák vysvetlil situáciu, že nakoľko je predpísané 

parkovacie miesto v pozdĺžnom státí minimálne 5,5 m a priemerná dĺžka osobného 

vozidla je okolo 4,5m, bolo by vyznačovanie parkovacích miest vodorovným 

značením pre sídlisko Ťahanovce neefektívne. Ďalšiu otázku poslanec Mazák 

smeroval na pokuty za neoprávnené parkovanie dodávok v obytnej zóne. Spýtal sa, 

či je potrebné prijať VZN. Mgr. Geršák odpovedal, že je to ošetrené vyššou normou, 

preto VZN k tomu nie je potrebné. K otázke poslanca Mazáka na optimálny počet 

bezpečnostných kamier na sídlisku Ťahanovce odpovedal Mgr. Geršák, že kamery 

pôsobia hlavne preventívne, ale ich záznam je v 90-tich percentách využívaný 

políciou aj na dokumentovanie trestných činov, takže všetky kamery sú osadené 

odôvodnene. Ohľadom parkovania poslancovi odpovedal aj starosta Ihnát, ktorý 

uviedol, že celú koncepciu parkovania v meste, a teda aj v našej mestskej časti,  má 

na starosti mesto Košice. 

Návrhová komisia –poslankyňa Eva Zummerová : 

Uznesenie číslo 209/2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

berie na vedomie  

správu veliteľa Mestskej polície Košice, stanica Ťahanovce  

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

 

Bod č.7 Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva 

Informáciu o plnení uznesení na rokovanie predložila prednostka miestneho úradu  

JUDr.Beáta Zemková. 

K tomuto bodu neprebehla žiadna diskusia. 
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Návrhová komisia –poslankyňa Eva Zummerová : 

Uznesenie číslo 210/2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

berie na vedomie  

informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva  

Hlasovanie:  12/za   0/proti   0/zdržaných hlasov  1 

/nehlasoval 

 

Bod č.8  Schválenie úhrady faktúry číslo 5211900086 

Tento bod bol z rokovania zastupiteľstva vypustený. 

 

 

Bod č. 9 Správa o činnosti hlavnej kontrolórky 

Bod uviedla hlavná kontrolórka JUDr. Ľudmila Slunečková, ktorá okomentovala 

písomnú formu správy a vyzvala poslanecký zbor na otázky k správe. 

K tomuto bodu neprebehla žiadna diskusia. 

Návrhová komisia –poslankyňa Eva Zummerová : 

Uznesenie číslo 211/2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

berie na vedomie  

správu o činnosti hlavnej kontrolórky  

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

Uznesenie číslo 212/2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

berie na vedomie  

stanovisko hlavnej kontrolórky k čerpaniu rozpočtu za III, štvrťrok 2019  

Hlasovanie:   13/za   0/proti   0/zdržaných 

hlasov 

 

 

Bod č. 9.1 Požiadavky na kontrolóra mestskej časti 

Bod uviedol poslanec Juraj Mazák, ktorý na začiatku rokovania navrhol jeho 

doplnenie do programu. Informoval o dvoch návrhoch na uznesenie, ktoré predložil. 

Jeden sa týkal riešenia stavu nelegálneho využívania pozemkov s ohľadom na to, 

ako dopadli súdne spory v Borovicovom háji. Navrhol poveriť hlavného kontrolóra 
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preverením stavu podnetov od majiteľov alebo správcov pozemkov, či iných 

nehnuteľností, resp. kontrolovať zabezpečenosť súpisu nehnuteľností užívaných 

mestskou časťou bez platného právneho titulu. Ide predovšetkým o pozemky pod 

úradom a skateparkom, ktoré je v záujme mestskej časti vysporiadať čo najskôr, 

pretože súd to mestskej časti zráta spätne aj s úrokmi.  

Starosta Ihnát k predloženému návrhu uviedol, že pozemky pod skateparkom, ktoré 

majú dvoch vlastníkov,   sú úplne iného charakteru ako pozemok pod úradom 

a požiadal prednostku úradu, aby tento stav poslancom ozrejmila. 

Prednostka JUDr. Zemková – čo sa týka miestneho úradu,  ide o multifunkčný 

objekt zapísaný na jednom liste vlastníctva, kde je zhruba 70 vlastníkov. Pod 

objektom sú samé súkromné pozemky, ktoré sú nevysporiadané. 

Druhé uznesenie, ktoré poslanec Mazák predložil, sa týkalo pravidiel poskytovania 

dotácií, ktoré sú nejednoznačne ošetrené  vo VZN a žiada poveriť hlavnú kontrolórku 

preverením a vyhodnotením  tejto situácie.  

Diskusia:  

Hlavná kontrolórka Slunečková : k prvému návrhu – jediná nehnuteľnosť, ktorá 

patrí mestskej časti, je tento úrad a hlavný kontrolór nemá kompetenciu  robiť súpis 

nehnuteľností, pretože podľa §31 ods.10 zákona č. 523/2004 o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy kontrolór nemôže rozhodovať o právach a povinnostiach 

a oprávnených záujmoch, pretože ten nie je orgánom verejnej správy, ale je jej 

zamestnancom. Orgánom verejnej správy je štatutár alebo ním poverený 

zamestnanec, ktorý bude rozhodovať o týchto veciach. V rámci svojej kompetencie 

môže hlavný kontrolór činnosti uvedené v  § 18 f zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení. 

Vo veci dotácií, nie je potrebné meniť VZN o dotáciách, nakoľko všetky potrebné 

lehoty sú dodržané aj v prípade, ak sa podá žiadosť v predstihu, t.j. aj na prelome 

rokov. 

V závere tohto bodu starosta Ihnát informoval o súčasnom stave riešenia pozemkov 

pod skateparkom a vyzval Ing. Fedákovú – vedúcu oddelenia rozvoja MÚ, aby túto 

záležitosť poslancom ozrejmila. 

Starosta Ihnát  – zrekapituloval vyjadrenie Ing. Fedákovej - že situácia je 

v súčasnosti v patovom bode.  

Faktická poznámka poslanca Mazáka na hlavnú kontrolórku Slunečkovú – svoje 

konanie obhajuje tým, že vychádza z konzultácie s prokuratúrou, ktorá sa odvoláva 

na to, že ten majetok je využívaný mestskou časťou nezákonne a že je potrebné 

osloviť hlavnú kontrolórku, aby sa vyjadrila k zákonnosti používania tohto majetku. 

V odpovedi na faktickú poznámku hlavná kontrolórka Slunečková zopakovala svoje 
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predchádzajúce stanovisko, v ktorom sa odvolala na svoje kompetencie zo zákona 

obecnom zriadení. 

Faktická poznámka poslanca Špaka na hlavnú kontrolórku Slunečkovú – 

uviedol, že ak má  kompetenciu  robiť súpis nehnuteľností štatutár alebo jemu 

podriadená osoba, je potrebné požiadavku presmerovať na štatutára. Čo sa týka 

zámeny pozemkov, ktorá by v niektorých prípadoch pripadala do úvahy, o zámene 

pozemkov rozhoduje mestský poslanecký zbor a nie primátor. 

Starosta prerušil rokovanie na 5 minút. 

Po prestávke sa nikto do diskusie neprihlásil a starosta diskusiu uzavrel. 

Návrhová komisia –poslanec Stanislav Šimko : 

Uznesenie číslo 213/2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

žiada starostu  

o preverenie stavu podnetov od majiteľov alebo správcov pozemkov či iných 

nehnuteľností a kontrolu, resp. zabezpečenie súpisu nehnuteľností užívaných 

mestskou časťou bez platného právneho titulu  

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

 

 

Bod č.10 Čerpanie rozpočtu za III. štvrťrok 2019 

Bod predstavila Mgr. Marta Baxová – vedúca ekonomického oddelenia miestneho 

úradu. Uviedla, že poslanci dostali materiál k čerpaniu rozpočtu v písomnej podobe. 

Zhrnula, že príjmy boli rozpočtované  v celkovej výške 933 039  € ( bežné príjmy vo 

výške 855 040 € a kapitálové príjmy – transfer od mesta Košice a grant od 

podnikateľa v celkovej výške 77 999 €. V ďalšom Mgr. Baxová vyčíslila plnenie 

rozpočtu k 30.9.2019 na 68,91 %. Očakáva sa ešte plnenie príjmov vo forme 

transferu od mesta Košice ako úhrada za investíciu Hrady na Varšavskej 

ulici, príjmov z prevádzok predsadenej občianskej vybavenosti na Budapeštianskej 

ulici a príjmov za výherné automaty. 

Výdavková časť pozostáva z časti bežné výdavky vo výške 791 697 € - plnenie na 

58,99 %  a kapitálové výdavky v celkovej výške 129 499 € - plnenie na 20,08 %. 

Z rezervného fondu k 30.9.2019 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky. Celkový 

prebytok k 30.9.2019 bol vo výške 106 271,08  €. V ďalších mesiacoch bolo 

zaznamenané čerpanie z rezervného fondu a ku dňu konania zastupiteľstva je 

zostatok rezervného fondu 48 501, 48 €. 

K tomuto bodu sa do diskusie neprihlásil nikto. 

Návrhová komisia –poslanec Stanislav Šimko : 
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Uznesenie číslo 214/2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia 

§ 14 ods.3, písm. d) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení 

neskorších predpisov  

berie na vedomie  

čerpanie rozpočtu za III. štvrťrok 2019  

Hlasovanie:  12/za   0/proti  0/zdržaných hlasov 

 1/nehlasoval 

 

Bod č. 11 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mestskej časti na 

roky 2020 – 2022 

Starosta mestskej časti vyzval hlavnú kontrolórku, aby predniesla svoje stanovisko. 

Hlavná kontrolórka Ľudmila Slunečková – navrhla tento rozpočet schváliť, aj keď 

príjmy ešte nie sú známe, ale dá sa predpokladať, že daň z príjmu fyzických osôb 

bude kopírovaná z predchádzajúceho  roku, prípadne bude doplnená o čiastku zo 

zvýšenej dane z nehnuteľnosti a je tam aj ďalší aspekt, a to, že od 1.1.2020 platí už 

zákon o zvýšení platov zamestnancov vo verejnej správe o 10 % a dá sa 

predpokladať, že aj v tejto oblasti bude nasledovať navýšenie. Príprava návrhu 

programového rozpočtu zo strany pracovníkov miestneho úradu bola zodpovedná, 

zabrala nemálo času a nakoľko v nasledujúcich mesiacoch je potrebné venovať sa 

príprave a priebehu volieb, sú tu aj pripravované kultúrno-spoločenské akcie,  

žiadosti o dotácie a podľa platného VZN je mestská časť povinná ich riešiť 

s dodržaním všetkých lehôt uvedených v predmetnom VZN a lehôt na vyúčtovanie, 

daných zákonom o účtovníctve. Programový rozpočet je živý dokument a zmena 

rozpočtu podľa zákona o rozpočtových pravidlách je možná podľa situácií, ktoré 

prinášajú okolnosti kedykoľvek. Neprijatie rozpočtu bráni v najbližších mesiacoch 

riadne plánovať akcie a hodnotiť dotácie, nehovoriac už o záverečnom účte mestskej 

časti. 

Do diskusie sa neprihlásil nikto. 

Návrhová komisia –poslankyňa Zummerová : 

Uznesenie číslo 215/2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

berie na vedomie  

stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu na roky 2020 - 

2022  

Hlasovanie:   13/za   0/proti   0/zdržaných hlasov 
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Bod č. 12 Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce na roky 2020 – 2022 

Tento bod bol uznesením miestneho zastupiteľstva z rokovania vypustený. 

 

Bod č. 13 Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti 

na I. polrok 2020 

Tento bod bol uznesením miestneho zastupiteľstva z rokovania vypustený. 

 

Bod č. 14 Voľba členov redakčnej rady 

Tento bod bol uznesením miestneho zastupiteľstva preradený ako bod 19.2. 

 

Bod č. 15 A/ Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných 

prostriedkov  

 mestskej časti  Košice- Sídlisko Ťahanovce – pokračovanie prerušeného bodu 

                   B/ Zásady informovanosti verejnosti prostredníctvom 

komunikačných prostriedkov 

 mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce – návrh mestskej časti 

Tento bod bol uznesením miestneho zastupiteľstva z rokovania vypustený. 

 

Bod č. 16 Zmena Všeobecne záväzného nariadenia číslo 1/2015 

Starosta mestskej časti udelil slovo vedúcej organizačno-právneho oddelenia Mgr. 

Beáte Olšinárovej, ktorá uviedla, že k úprave VZN bolo potrebné pristúpiť z dôvodu 

postupného nadobúdania účinnosti zákona o byrokracii, je to zákon 177/2018 Z.z. 

tak, ako je uvedené v dôvodovej správe, orgán verejnej moci je pri svojej úradnej 

činnosti povinný získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch 

verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy. Pre mestskú časť to znamená, že od 

žiadateľov viac nemôže požadovať informácie z registrov, daňového úradu 

a poisťovní, preto  sa tieto ustanovenia z VZN vypúšťajú. 

Diskusia: 

Poslanec Ján Pavúk – položil otázku, ako bude odteraz miestny úrad kontrolovať 

tieto doklady, na ktoré podľa VZN nebude mať nárok. Na otázku odpovedala Mgr. 

Olšinárová, ktorá informovala o existencii portálu www.oversi.sk, cez ktorý si úrad vie 

požadované údaje overiť. Týka sa to predovšetkým registra trestov, pretože niektoré 

právnické osoby majú zákaz prijímať dotácie z rozpočtu obce a z európskych fondov. 

http://www.oversi.sk/


14 
 

Návrhová komisia –poslankyňa Zummerová: 

Uznesenie číslo 216/2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa § 6 

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

14 ods. 3 písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení 

neskorších predpisov  

schvaľuje  

zmenu Všeobecne záväzného nariadenia číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií z 

rozpočtu mestskej časti  

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

 

 

Bod č.13.2 Pripomienky k územnému plánu Sofijská 

Bod uviedol poslanec Juraj Mazák, ktorý prerokovanie tohto bodu inicioval. V zmysle 

diskusie, ktorá sa odohrala na poslednom zasadnutí komisie výstavby, sa zastavil na 

úrade hlavného architekta ohľadom územného plánu lokalít Sofijská, ÚHA vytypoval 

lokality, ktoré nie sú súčasťou územného plánu, je to len samostatný materiál 

určujúci lokality. Jeho názor je, aby mestská časť nerobila investorom napriek tým, že 

ÚHA im niečo odporučí, čo vzápätí mestská časť odmietne, občania potom spisujú 

petície etc. Navrhuje prerokovať aj s obyvateľmi už vopred tieto zámery , aby 

sa  neťahali z investorov peniaze na štúdie a aby mestská časť pôsobila serióznejším 

dojmom. V návrhu uznesenia žiada starostu mestskej časti, aby zabezpečil jednak 

oficiálne odovzdanie petície, ktorá už existuje  a ktorá by upozornila budúceho 

investora o požiadavkách obyvateľov. V ďalšom podrobnejšie popísal, ktoré lokality 

by bolo vhodné zrušiť a ktoré prerokovať s obyvateľmi dotknutého územia. Zároveň 

žiada starostu o zabezpečenie vytypovania nových lokalít pre ÚHA so záväznými 

termínmi do konca roku 2020. 

 K úvodnému slovu sa vyjadril starosta Ihnát, ktorý uviedol, že verejné zhromaždenie 

k parkovaciemu domu Sofijská sa konalo už v apríli a na ňom obyvatelia povedali 

takému objektu zásadné nie. Mestská časť urobila prieskum, v ktorom opýtaní opäť s 

výstavbou parkovacieho domu nesúhlasili. V súčasnosti investor mení architektúru 

objektu z nadzemného na podzemný, čo opätovne vyvolalo vlnu nevôle 

u obyvateľov. O postupe mestskej časti vyzval informovať PhDr. Žďáru a Ing. 

Fedákovú z oddelenia výstavby miestneho úradu. 

PhDr. Žďára – mestská časť listom zo 4.12. 2019  požiadala ÚHA o stanovisko 

k danej lokalite s tým, že mestská časť žiadala stanovisko na vybudovanie buď 

zelenej plochy alebo čiastočne zelenej plochy a rozšírenie parkovacích miest 

prostredníctvom zatrávňovacích dlaždíc. Odpoveď ÚHA zatiaľ nedošla. Pred 

týždňom sa na magistráte mesta Košice uskutočnilo stretnutie za účasti mestských 
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častí k pripravovaným zmenám a regulácii statickej dopravy  v meste Košice, kde 

ÚHA predstavil niekoľko riešení, ako chcú regulovať parkovacie domy a parkoviská. 

Jedným z dôležitých argumentov bolo obmedzenie zásahu do zelene, čo reálne nie 

je veľmi možné, lebo všetky nové parkovacie miesta sa v zásade budujú na zeleni. 

Mestská časť sa pýtala aj na možnosti zmeny územného plánu v predmetnej lokalite, 

v ktorej je plánovaná občianska vybavenosť, ale mestská časť v nej nechce umiestniť 

parkovací dom, na čo ÚHA odporučil dať si spracovať tzv. urbanistickú štúdiu alebo 

územný plán zóny, ktorý by ÚHA rešpektoval, čo zatiaľ nie je nikde spracované . 

Vzhľadom na náročnosť vypracovania takéhoto dokumentu by sa malo na túto úlohu 

podujať mesto. 

Diskusia: 

Poslanec Miroslav Špak – opýtal sa, prečo tento bod rokovania napriek prísľubu 

obyvateľom, ktorí sa zúčastnili verejného zhromaždenia a boli nespokojní, nebol 

riadne zaradený do programu rokovania miestneho zastupiteľstva. Na otázku 

odpovedal starosta Ihnát. Podľa neho mestská časť tento problém  intenzívne rieši. 

Zatiaľ to teda nebolo potrebné. 

Faktická poznámka poslanca Miroslava Špaka na starostu Ihnáta – žiada 

odpoveď na otázku, ako môže starosta  intenzívne  bez prieskumu, bez podkladov, 

ktoré pripravila komisia rozvoja, bez vedomia tejto komisie a poslancov konať. 

Starosta Ihnát odpovedal, že komisia je poradným orgánom miestneho zastupiteľstva 

a poradným orgánom štatutára je miestna rada. Všetky podrobnosti boli už 

vysvetlené PhDr. Žďárom. Poslanec Špak upozornil aj na fakt, že mesto sa jasne 

vyjadrilo, že nové parkovacie miesta sa dajú realizovať len na úkor zelene. Jedinou 

možnosťou, ako sa tomu vyhnúť je vybudovanie podzemného parkoviska, kde by 

mohla byť povrchová zeleň zachovaná. K tomuto novému návrhu podľa neho štatutár 

nemá žiadne podklady, čo sa týka  súhlasu alebo  nesúhlasu obyvateľov. Starosta 

mu oponoval, že on je presvedčený, že obyvatelia parkovací dom, ani podzemný, 

nechcú a nechcú dokonca ani umiestnenie zatrávňovačov, na ktorých by mohlo 

vzniknúť cca 20 parkovacích miest. Obyvatelia chcú park a starosta ako volený 

zástupca obyvateľov sa ich požiadavkám musí prispôsobiť. 

Faktická poznámka poslanca Juraja Mazáka na starostu Ihnáta – pripomenul, že 

vo svojom diskusnom príspevku hovoril o petícii z roku 2017, nie z roku 2019. Podľa 

starostu je pre zastupiteľstvo relevantný čerstvejší prieskum – z roku 2019. ide 

v podstate o toho istého investora, ktorý bol už raz odmietnutý, pretože nebol 

schopný preukázať finančné zdroje na realizáciu stavby. Pre mestskú časť to 

znamenalo veľké riziko. V poslednom prieskume, ktorý mestská časť realizovala, sa 

95% z opýtaných vyjadrilo k zámeru výstavby parkovacieho domu na Sofijskej ulici 

záporne.  

Faktická poznámka poslanca Miroslava Špaka na starostu Ihnáta – ide mu 

predovšetkým o princíp. Komisia rozvoja rokovala za prítomnosti obyvateľov, prijala 

uznesenia, s ktorými prítomní obyvatelia súhlasili  a ktoré mali slúžiť  ako podklady 
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štatutárovi. Uviedol, že starosta nevzal do úvahy ani ďalších 6 uznesení, ktoré 

komisia prijala a na rokovaní zastupiteľstva nie sú. Starosta mu oponoval, že návrhy 

na rokovanie zastupiteľstva mohol ako poslanec a predseda komisie predložiť aj 

poslanec Špak sám. Žiadne návrhy neboli predložené ani Ťahanovským 

poslaneckým klubom, ktorého je poslanec Špak členom a ktorý má v miestnej rade, 

poradnom orgáne starostu,   dvoch zástupcov.  

Faktická poznámka poslanca Juraja Mazáka na starostu Ihnáta – upozornil, že 

podľa jeho skúseností mesto Košice nemá veľký poriadok medzi územnými plánmi 

zón a mestskými územnými plánmi. Plán zóny podľa jeho informácií bude stáť 

päťcifernú sumu, bude to trvať asi dva roky a nie je dôvod, aby bol financovaný 

z peňazí mestskej časti. Opýtal sa, nakoľko je právne záväzný prieskum, pretože 

právny rámec petície občanov voči samospráve chápe a petícia týkajúca sa 

územného plánovania podľa neho má byť odstúpená na ÚHA, teda na mesto Košice. 

K vyjadreniu na túto faktickú poznámku starosta Ihnát vyzval prednostku MÚ JUDr. 

Beátu Zemkovú, ktorá vysvetlila, že petícia z roku 2017 bola adresovaná mestskej 

časti a zaoberalo sa ňou miestne zastupiteľstvo s výsledkom, že petičný výbor bude 

prizývaný k ďalšej podobnej aktivite smerujúcej k lokalite Sofijská. 

Faktická poznámka poslanca Miroslava Špaka na starostu Ihnáta – starosta 

obdržal 26.11.2019 uznesenia z komisie rozvoja k tejto problematike, avšak na ich 

základe prednostka nepripravila do zastupiteľstva žiadny materiál. Starosta Ihnát mu 

v odpovedi vytkol, že problematiku do programu mal navrhnúť  osobne poslanec 

Špak. 

Poslanec Šimko – vzhľadom na to, že v roku 2017 boli podané v tejto veci dve 

petície, vyzval poslanca Mazáka, aby špecifikoval, ktorú konkrétnu petíciu má na 

mysli, aby starosta mestskej časti odovzdal na ÚHA, prípadne, aby odovzdal obe. 

Podľa predloženého návrhu uznesenia to nie je jasné. 

Procedurálny návrh  poslanca Miroslava Špaka na poslanca Šimka – vzhľadom 

na to, že neexistuje petícia na nový návrh, ktorým sa komisia rozvoja zaoberá, 

navrhuje v tomto bode  ukončiť diskusiu.  

Starosta dal o tomto návrhu hlasovať. 

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

Diskusia v tomto bode bola ukončená. 

Poslanec Mazák – v záverečnom príspevku upozornil, že z jeho pohľadu  je jasné, 

o ktorú petíciu ide, v časti vety, ktorá hovorí, že „ tí, ktorí opätovne odmietajú 

snahu investora o výstavbu v tejto lokalite...“ 

Procedurálny návrh poslanca Špaka – požiadal starostu mestskej časti, aby dal 

hlasovať o prerušení rokovania o tomto bode. 

Hlasovanie:   10/ za  2/ proti  1/ zdržaný hlas. 
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Rokovanie o tomto bode programu bolo prerušené. 

 

Bod č. 17 Správa o činnosti Klubu seniorov 

K predloženému materiálu dostala slovo na vyjadrenie vedúca odd. správneho 

a sociálneho JUDr. Sabová, ktorá pripomenula, že Klub seniorov (dovtedy existovala 

Spoločnosť seniorov s tými istými členmi, pozn. zapisovateľa) vznikol 1.3.2019 na 

základe uznesenia MZ  z 27.2.2019. S jeho činnosťou  vyjadrila spokojnosť. Celé 

vyjadrenie je na zvukovom zázname , zverejnenom na webovom sídle a uloženom 

v audioarchíve mestskej časti. 

K tomuto bodu nediskutoval nikto. 

Návrhová komisia –poslankyňa Zummerová: 

Uznesenie číslo 217/2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

berie na vedomie  

Správu o činnosti Klubu seniorov sídlisko Ťahanovce  

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

 

Bod č. 18 Správa o činnosti komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Starosta mestskej časti vyzval predsedov odborných komisií, ktoré pracujú pri 

miestnom zastupiteľstve, aby zhrnuli činnosť komisií, ktorým predsedajú, za rok 2019 

a otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec  Ján Pavúk – Finančná komisia – v komisii pracujú výlučne poslanci, 

k rokovaniam sú často prizývaní zamestnanci miestneho úradu. Problematika 

komisie je veľmi úzka. Komisia oficiálne zasadala  sedemkrát. Nie všetky jej 

odporúčania  boli akceptované, avšak komisia je poradným orgánom a chce aj 

naďalej takto fungovať. V priebehu roka sa nevyskytli žiadne nezrovnalosti. Zvládlo 

sa čerpanie investícií aj zo zdrojov od mesta Košice. K téme rozpočet na rok 2020 

nezastáva názor, že sa v komisii málo diskutovalo, z časového hľadiska v porovnaní 

s prípravou rozpočtu v predchádzajúcom roku, bolo príprave rozpočtu na rok 2020 

venované dvakrát toľko času. Poďakoval zároveň zamestnancom miestneho úradu, 

ktorí sa na príprave  dokumentu podieľali. Rešpektuje však rozhodnutie 

zastupiteľstva, ktoré odmietlo o tomto bode rokovať. Vyzval poslancov na otázky, na 

ktoré je v priebehu diskusie ochotný odpovedať. Uviedol, že nenamieta ani účasť 

ostatných poslancov na zasadnutiach finančnej komisie, upozornil však, že je 

potrebné dodržať postupnosť pri plánovaní zasadnutí jednotlivých komisií tak, aby 
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ako posledná vždy zasadala finančná komisia a mala všetky relevantné podklady 

k prejednávaným otázkam. 

Poslanec Cuper – Komisia komunitného rozvoja a kultúry – v roku 2019  komisia 

zasadala sedemkrát, vrátane jednej  pracovnej porady. Na svojich zasadnutiach bola 

vždy uznášaniaschopná. V roku 2019 bolo naplánovaných 30 spoločenských 

podujatí, z ktorých sa uskutočnilo alebo ešte uskutoční spolu 29. Na tieto podujatia 

mestská časť vynaložila z verejných zdrojov 9 900 €.  Bolo spustených mnoho 

pilotných projektov, ktoré sa tešili veľkému úspechu – uvítanie detí do života, 

prenosné planetárium, športový deň rodín, šarkaniáda, vatrička, rekonštrukcia 

historických bitiek, graffiti, gurmánfestík. V spolupráci s mestskou časťou sa pod 

záštitou poslanca Cupera konala akcia Výpovede preživších druhej svetovej vojny, 

ktorá je zahrnutá aj v rozpočte na rok 2020. 27.3. sa rokovania komisie zúčastnila 

Mgr. Miroslava Langerová (z Dobrovoľníckeho centra košického kraja, pozn. 

zapisovateľa), ktorá predostrela stratégiu podpory dobrovoľníctva v našej mestskej 

časti v oblasti ekológie, sociálnej pomoci, poradenstva, dobrovoľnícka činnosť 

mládeže, seniorov, škôl i jednotlivcov. Skonštatoval, že spolupráca má pozitívne 

ohlasy a dobrovoľníctvo v mestskej časti je už teraz na veľmi vysokej úrovni, za čo 

patrí pani Langerovej poďakovanie. Člen komisie poslanec Juraj Mazák prejavil 

záujem riešiť koncepciu ihrísk  a voľnočasových priestranstiev v mestskej časti 

a komisia plánuje spustiť prieskum a vytvoriť koncepciu na čo najlepšie využitie 

verejných priestranstiev. V tomto bode sa angažuje aj zamestnanec úradu Jaroslav 

Žďára, s ktorým bude komisia určite spolupracovať. Otvorila sa aj téma komunitného 

centra, pri ktorej je potrebná spolupráca s mestom, komisia je v tejto veci len 

v teoretickej rovine. Nápady členov komisie chce pretaviť do spolupráce s miestnym 

úradom. Koncom roku 2019 sa členstva v komisii dobrovoľne vzdal Mgr.art.  Marián 

Hudák a na jeho miesto komisia navrhla novú predsedníčku Klubu seniorov pani 

Zoricu  Žampákovú. 

V závere skonštatoval, že rok 2019 bol z hľadiska  verejných podujatí pre mestskú 

časť prínosným a poďakoval všetkým členom komisie za ich prínos, nápady 

a postrehy a za skvelú spoluprácu s úradom. 

Faktická poznámka poslanca Juraja Mazáka na poslanca Cupera – ohľadom 

koncepcie verejného priestoru sa snažil hovoriť o možnosti dať informácie  do novín 

a potom počas parlamentných volieb ľuďom ukázať, čo tým bolo myslené, položil 

otázku, či sa to dá stihnúť v takom časovom rozmedzí. Ak nie, je ochotný predstaviť 

alternatívu. V odpovedi bolo uvedené, že prvé vydanie Ťahanovských novín je 

naplánované na marec, takže táto alternatíva neprichádza do úvahy. 

Zástupca starostu  Miroslav Janitor – Komisia športu – komisia zorganizovala 

počas uplynulého roku veľký počet športových podujatí – vo futbalovej lige sa 

odohralo 12 turnajov, na každom turnaji sa zúčastnilo 12 – 15 družstiev. V tenise 

bolo odohraných 14 turnajov vo štvorhre  a 6 turnajov v dvojhre s účasťou 20 – 26 

tenistov na každom turnaji. Od apríla do konca októbra prebiehali tri dlhodobé 
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tenisové súťaže extraliga, prvá liga a druhá liga, na ktorých sa zúčastnilo 54 hráčov. 

Tenisová liga sa hrá od roku 2012. Veľmi obľúbený medzi seniormi je pétang. 

Mestská časť zorganizovala olympiádu v pétangu pre seniorov  a 12 samostatných 

turnajov. U mladšej vekovej kategórie sú obľúbení šípky. V tejto disciplíne sa 

uskutočnilo počas roka 36 turnajov a vznikli dve družstvá. V apríli sa uskutočnil 

stolnotenisový turnaj, na ktorom sa zúčastnilo 22 športovcov. V uličnej 

stolnotenisovej lige sa v závere roka odohrali 4 kolá za účasti 32 hráčov. Obľúbené 

sú aj bežecké podujatia Beh fit a Ťahanovský lesný beh. Premiérovo sa v roku 2019 

uskutočnili aj dva turnaje vo florbale. Obľúbená je aj zumba a Body fit day , ktoré pre 

ženy v ŠA Olympia zorganizovala členka komisie športu Tatiana Vargovčáková. 

Novinkou bola motoristická súťaž Jazda zručnosti, ktorú zorganizoval člen komisie 

Martin Cuper. Všetky športové podujatia sa tešia u obyvateľov veľkej obľube a sú 

zaradené do rozpočtu mestskej časti aj v roku 2020. 

 

Zástupca starostu  Miroslav Janitor – Komisia na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcie verejných funkcionárov – Komisia sa v súlade so zákonom č. 

357/2004 Z.z.  zaoberala podanými oznámeniami funkcií, zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov poslancov miestneho zastupiteľstva, pričom nebolo zistené 

žiadne pochybenie. Komisia v uplynulom období zasadala dvakrát. Miroslav Janitor 

upozornil poslancov na povinnosť podať do konca marca 2020 tieto oznámenia 

a doložiť ich aj  podanými daňovými priznaniami do konca apríla 2020. 

 

Poslankyňa Eva Zummerová – Komisia pre udeľovanie verejných uznaní 

a ocenení  - komisia zasadala 19. februára 2019. Jej predsedom bol v tom čase Ing. 

Stanislav Šimko. Predsedníčkou sa stala až v októbri 2019. Na zasadnutí boli 

prerokované  návrhy na ocenenie a súčasne o nich prebehlo hlasovanie. 

Odsúhlasená bola Cena mestskej časti pre troch jednotlivcov  (Kamil Lazúr, Uršula 

Ambrušová, Peter Kentoš)a jeden kolektív – basketbalový klub CBK Minibuseuropa 

Ťahanovce. Do konca roku 2019 bude zaslaná výzva na predkladanie návrhov na 

Cenu mestskej časti. Termín na doručenie návrhov bude stanovený do konca 

januára 2020. Následne zasadne komisia pre udeľovanie verejných uznaní 

a ocenení, ktorá prerokuje predložené návrhy a hlasovaním vyberie troch 

jednotlivcov a jeden kolektív. O návrhoch bude rokovať miestne zastupiteľstvo 

18.3.2020. 

 

Poslanec Miroslav Špak – Komisia rozvoja, dopravy, životného prostredia 

a ochrany zdravia- skonštatoval, že verí, že každý z poslancov dostáva zápisy 

z komisie, a tak nepovažuje za potrebné zdržiavať zastupiteľstvo. Komisia napriek 

tomu, že jej bol zrušený zapisovateľ i účasť odborných pracovníkov z referátu, 

funguje úspešne a všetky informácie dostávajú poslanci v e-mailoch. Vyzval 

prítomných na vyjadrenie požiadaviek alebo kritiky.  

Starosta Ihnát vytkol poslancovi Špakovi, že vo svojom vyjadrení zavádzal, nakoľko 
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odborní pracovníci sa zúčastňujú všetkých zasadnutí komisie. Skonštatoval, že 

predseda komisie rozvoja nepodal zastupiteľstvu žiadnu správu. 

Faktická poznámka poslanca Špaka na starostu Ihnáta – žiadal potvrdenie zo 

strany prednostky miestneho úradu, že bola komisii zrušená asistencia úradu vo 

forme zapisovateľky a následne skonštatoval, že komisia napriek tomu funguje 

úspešne. Konkrétne aktivity komisie neuviedol. 

Prednostka miestneho úradu Zemková – potvrdila slová starostu, že nie je pravda, 

že sa odborní pracovníci úradu nezúčastňujú zasadnutí komisie, ktorej predsedá 

poslanec Špak. Na komisii sa pravidelne zúčastňuje Ing. Fedáková, aj PhDr. Žďára. 

Procedurálny návrh poslanca Stanislava Šimka – navrhol ukončiť diskusiu 

k tomuto bodu. 

Vzápätí dal o jeho procedurálnom návrhu starosta mestskej časti hlasovať. 

Hlasovanie:  12/ za  1/ proti   0/ zdržaných hlasov 

 

Návrhová komisia – poslankyňa Eva Zummerová –  

Uznesenie číslo 218/2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

berie na vedomie  

Správu predsedu finančnej komisie o jej činnosti  

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

Uznesenie číslo 219/2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

berie na vedomie  

Správu predsedu komisie športu o jej činnosti  

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

Uznesenie číslo 220/2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

berie na vedomie  

Správu predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie 

verejných funkcionárov 

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

 

Uznesenie číslo 221/2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

berie na vedomie  

Správu predsedu komisie komunitného rozvoja a kultúry o jej činnosti  

Hlasovanie:   13/za   0/proti   0/zdržaných hlasov 
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Uznesenie číslo 222/2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

berie na vedomie  

Správu predsedu komisie pre udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní o jej 

činnosti  

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

Uznesenie číslo 223/2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

berie na vedomie  

Správu predsedu komisie rozvoja, dopravy, životného prostredia a ochrany 

zdravia o jej činnosti  

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

 

Bod č. 19 Personálne zmeny v Komisii komunitného rozvoja a kultúry 

O uvedenie bodu požiadal starosta predsedu komisie komunitného rozvoja a kultúry 

poslanca Martina Cupera, ktorý informoval, že z  dôvodu vzdania sa členstva 

v komisii  Mariána Hudáka v zmysle záverov komisie komunitného rozvoja a kultúry 

navrhol na členku komisie neposlankyňu  Zoricu Žampákovú – predsedníčku Klubu 

seniorov v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.  Zastúpenie v komisii si 

vyžiadali samotní seniori. 

Návrhová komisia – poslankyňa Eva Zummerová: 

Uznesenie číslo 224/2019 

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

15 ods.2  

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

predpisov  

a) berie na vedomie 

oznámenie Mgr. art. Mariána Hudáka o vzdaní sa členstva v Komisii 

komunitného rozvoja a kultúry miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

b) volí 

Zoricu Žampákovú za členku Komisie komunitného rozvoja a kultúry miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti z radov obyvateľov mesta Košice  

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

 

Bod č. 19.1. A /Zásady informovanosti občanov prostredníctvom 

komunikačných prostriedkov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce – 

pokračovanie prerušeného bodu 

            B/ Zásady informovanosti verejnosti prostredníctvom 
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komunikačných prostriedkov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce – 

návrh mestskej časti 

Starosta mestskej časti udelil slovo zástupkyni Ťahanovského poslaneckého klubu 

a požiadal ju, aby bod uviedla. Ďalej oznámil, že po vyjadrení navrhovateľa udelí 

slovo zástupcom miestneho úradu, aby uviedli svoj návrh. 

Poslankyňa Zuzana Slivenská – podľa nej bol tento bod už uvádzaný v minulosti 

a kolegovia majú k dispozícii  finálne znenie návrhu Ťahanovského poslaneckého 

klubu. Predložila procedurálny návrh na ukončenie diskusie v tomto bode. 

Starosta Miloš Ihnát dal o tomto procedurálnom návrhu hlasovať. 

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

Diskusia k tomuto bodu bola ukončená. 

Návrhová komisia – poslankyňa Eva Zummerová: 

Uznesenie číslo 225/2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

schvaľuje  

Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov 

mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce - návrh Ťahanovského poslaneckého 

klubu  

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

Vzhľadom na to, že miestne zastupiteľstvo schválilo návrh Ťahanovského  

poslaneckého klubu (A), o ďalšom návrhu v tomto bode miestne zastupiteľstvo už 

nerokovalo. 

 

Bod č. 19.2 Voľba členov redakčnej rady 

Návrh poslanci obdržali elektronicky. Starosta mestskej časti k tomuto bodu uviedol, 

že doteraz všetky predchádzajúce vedenia mestskej časti menovali redakčnú radu 

priamo. Zákon o obecnom zriadení, ani zákon o meste Košice termín redakčná rada  

vo svojom obsahu nemá. Pre transparentnú prípravu Ťahanovských novín aj tentoraz 

redakčná rada ustanovená bola. Jej členmi sú: starosta mestskej časti Miloš  Ihnát, 

zástupca starostu Miroslav Janitor, prednostka miestneho úradu Beáta Zemková, 

poslankyňa miestneho zastupiteľstva Mária Horváthová, neposlankyňa Uršula 

Ambrušová a odborná zamestnankyňa Janka Rajňáková.  

Navrhol, aby vzhľadom aj na požiadavky poslancov premietnuté do Zásad 

o informovanosti..., s účinnosťou od 1.1.2020 bola redakčná rada zvolená jednak zo 

zástupcov z radov poslancov, či odbornej verejnosti a jednak boli starostom 

menovaní dvaja členovia – zamestnanci miestneho úradu. Opierajúc sa aj o závery 

z miestnej rady navrhol za členov redakčnej rady  poslankyňu Máriu Horváthovú 



23 
 

a neposlankyňu Uršulu Ambrušovú. Navrhol ďalej, aby boli štyria členovia redakčnej 

rady volení miestnym zastupiteľstvom a  dvaja boli starostom menovaní 

zamestnanci, z ktorých jeden by bol zároveň redaktor – editor.  Členom miestnej rady 

by bol aj starosta mestskej časti. Vyzval poslancov na ďalšie nominácie na členov 

a otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Juraj Mazák – opýtal sa, či je to v súlade so schválenými Zásadami, 

v ktorých číta, že sú tam trochu iné čísla. 

Poslankyňa Zuzana Slivenská – podala procedurálny návrh -  nakoľko boli 

schválené Zásady Ťahanovského poslaneckého klubu v poslednom znení, ktoré 

majú všetci poslanci v elektronickej pošte, navrhla prerušiť tento bod a do času 

zvolenia novej redakčnej rady v zmysle Zásad, bude fungovať súčasná redakčná 

rada. 

Hlasovanie:  12/za  0/ proti   0/ zdržaných hlasov 

 

 

Bod č. 20 Odmena hlavnej kontrolórky za III. štvrťrok 2019 

Bod uviedla vedúca ekonomického oddelenia miestneho úradu Mgr. Marta Baxová. 

Vysvetlila poslaneckému zboru podmienky odmeňovania hlavného kontrolóra 

a dodala, že navrhovaná odmena je v súlade s platnou legislatívou. 

Starosta k tomuto bodu otvoril diskusiu, do ktorej sa nik z poslancov nezapojil. 

Návrhová komisia – poslankyňa Eva Zummerová: 

Uznesenie číslo 226/2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

         schvaľuje  

odmenu hlavnej kontrolórke mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za III. 

štvrťrok 2019 výške 30% zo súčtu platov za toto obdobie  

Hlasovanie:   11/za  0/proti   l/zdržaný hlas 

 

 

Bod č. 21 Harmonogram zasadnutí volených orgánov na I. polrok 2020 

Starosta mestskej časti vyzval Mgr. Olšinárovú – vedúcu právneho oddelenia 

miestneho úradu, aby bod uviedla. 
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Mgr. Olšinárová – informovala, že harmonogram je spracovaný v súlade s § 12 ods. 

1 a s § 14 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. Súčasťou harmonogramu sú termíny zasadnutí miestnej rady a orientačné 

termíny zasadnutí odborných komisií, ako aj termín uzávierky materiálov. 

Diskusia: 

Poslanec Juraj Mazák – opýtal sa, či je možné v harmonograme fixne dohodnúť aj 

termíny zasadnutí komisií, lebo v súčasnosti to veľmi nefunguje. Na otázku 

odpovedal starosta Ihnát v zmysle, že termíny zasadnutí komisií si vždy určujú 

predsedovia komisií, miestny úrad bude v tejto veci vždy súčinný. 

Faktická poznámka poslanca Špaka na poslanca Juraja Mazáka – vysvetlil, že 

občas sa stane, že termíny kolidujú, nakoľko sú niektorí poslanci veľmi vyťažení aj 

v mestských funkciách, preto sa môže stať, že termín pracovnej porady koliduje 

s termínom zasadnutia komisie. Vzhľadom na to, že nemá k dispozícii priestory 

úradu mimo pracovného času, stáva sa problémom zosúladiť časy jednotlivých 

zasadnutí. Tieto vysvetlenia opytovateľovi  ako vysvetlenie nestačili, vytkol vyradenie 

návrhu rozpočtu na rok 2020 z rokovania práve z dôvodu nedostatočnej prípravy 

a nedostatku času na prerokovanie.  

O vyjadrenie požiadala prednostka miestneho úradu JUDr. Beáta Zemková, ktorá 

oponovala tým, že dôvodom na vypustenie návrhu rozpočtu na rok 2020 z programu 

rokovania nebola jeho nedostatočná príprava alebo kvalita dokumentu, ale fakt, že 

mesto Košice neschválilo mestský rozpočet. 

Poslanec Štefan Bereš – navrhol naplánovať ďalšie zasadnutie miestneho 

zastupiteľstva na 4.3.2020 a nie na 18.3.2020, aby bol rozpočet čím skôr schválený. 

Poslanec Šimko – navrhol určiť presné dni na zasadnutie odborných komisií tak, 

aby finančná komisia zasadala ako posledná v týždni. Zároveň tým bude umožnené 

poslancom zúčastniť sa  zasadnutia ktorejkoľvek komisie, pretože ich termíny 

nebudú rovnaké. Je to buď záležitosťou dohody predsedov komisií alebo je možné 

týmto spôsobom upraviť rokovací poriadok. 

Starosta vzápätí vyzval vedúcu právneho oddelenia miestneho úradu Beátu 

Olšinárovú, aby sa vyjadrila k možnosti meniť harmonogram zasadnutí stanovený 

starostom mestskej časti tak, ako to navrhol poslanec Štefan Bereš. 

Mgr. Beáta Olšinárová – starosta zvoláva miestne zastupiteľstvo v zmysle zákona 

o obecnom zriadení. Ak poslanci žiadajú zvolať zastupiteľstvo v inom ako riadnom 

termíne, vzťahuje sa na to 15 -  dňová lehota, kedy musia štatutárovi doručiť žiadosť 

o zvolanie miestneho zastupiteľstva v mimoriadnom termíne. Zvolávať  miestne 

zastupiteľstvo tak tesne po parlamentných voľbách je podľa nej nefér voči 

zamestnancom miestneho úradu, ktorí budú v tej dobe maximálne vyťažení 

Faktická poznámka poslanca Špaka na starostu Ihnáta – kritizoval plánovanie , 

resp. neplánovanie zasadnutí poradných orgánov mestského zastupiteľstva, čo 
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sťažuje organizáciu pracovného času poslancom, ktorí majú funkcie v mestskom 

i miestnom zastupiteľstve. K pracovnej porade k rozpočtu, ku ktorej sa kriticky vyjadril 

poslanec Mazák, uviedol, že sa plánuje zvolanie ďalšej pracovnej porady, u ktorej 

verí, že bude konštruktívna. 

Faktická poznámka poslanca Bereša na starostu Ihnáta – ohradil sa voči 

vyjadreniu Mgr. Olšinárovej, že naplánovať zastupiteľstvo hneď po parlamentných 

voľbách je nefér voči zamestnancom úradu. O aktivitách úradu nevedel a chcel len 

v dobrej viere veci urýchliť. Po zaznených argumentoch proti zvolávaniu 

zastupiteľstva v skoršom termíne, tieto uznal za dôležité a svoj návrh na uznesenie 

stiahol. 

Faktická poznámka poslanca Mazáka na starostu Ihnáta – nebolo mu jasné, či 

má starosta v pláne zvolávať ešte nejaké mimoriadne zastupiteľstvo, alebo  zostáva 

pôvodný termín. Starosta Ihnát vysvetlil, že zatiaľ nie je nič naplánované.  

Po ďalšej krátkej výmene názorov medzi poslancami Mazákom, Špakom a starostom 

Ihnátom starosta mestskej časti diskusiu k tomuto bodu ukončil, nakoľko sa do 

diskusie už nik ďalší neprihlásil. 

Návrhová komisia – poslankyňa Eva Zummerová: 

Uznesenie číslo 227/2019 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

schvaľuje  

Harmonogram zasadnutí volených orgánov na I. polrok 2020  

Hlasovanie:   11/za   l/proti   0/zdržaných hlasov 

 

Bod č. 22 Interpelácie 

Starosta mestskej časti Miloš Ihnát vyzval poslancov na predloženie interpelácií.  

Žiaden z poslancov  nepredniesol interpeláciu. 

 

Bod č. 23  Otázky poslancov 

Poslanec Juraj Mazák : 

- Akým spôsobom sa posúva vec, ktorá mu bola v marci 2019  napísaná, že 

mestská časť pripravuje pravidlá v súlade so zákonom 1/2014 o organizovaní 

verejných športových podujatí, pripravuje zásady pre ich organizovanie 

a najmä financovanie. 

Odpovedala prednostka miestneho úradu Beáta Zemková – pripravovaná je 

koncepcia športu a jej súčasťou majú byť aj zásady, ktoré majú stanovovať pravidlá 



26 
 

pri organizovaní športových akcií.  Ide o dodržiavanie všetkých legislatívnych noriem, 

súvisiacich s organizovaním týchto športových podujatí. 

Vyjadrenie PhDr. Žďáru, ktorý je podľa slov starostu gestorom koncepcie – 

koncepcia je ešte stále v príprave, stále je v obehu dotazník, ktorý sa k nej bude 

spracovávať a samozrejme súčasťou môžu byť aj spomínané zásady. 

- Uzamykateľné  kontajneroviská – ako sa táto záležitosť posunula ? 

Starosta Miloš Ihnát uviedol, že viackrát v tejto veci interpeloval primátora mesta, 

avšak bolo mu odpovedané, že mesto uprednostňuje podzemné a polopodzemné 

kontajneroviská, aby k nim mal prístup každý obyvateľ mesta. Uzamykateľné 

kontajneroviská, ktoré má napríklad mestská časť Košice – Západ , vraj nebola 

správna cesta riešenia komunálneho odpadu. Pre mestskú časť je veľký problém 

vytypovať miesta na ich vybudovanie vzhľadom na inžinierke siete v podzemných 

kolektoroch, čo by spôsobilo, že budú mať obyvatelia k smetným nádobám veľmi 

ďaleko. Žiadnymi novými  informáciami o postupe pri spracovaní mestskej koncepcie 

v tejto oblasti zatiaľ mestská časť nedisponuje. 

Poslanec Cyril Betuš upozornil na dodržiavanie rokovacieho poriadku, v ktorom je 

uvedené, že má ísť o stručné otázky a stručné odpovede. 

-  Bude mestská časť nejakým spôsobom regulovať hazard? Bola mestskej 

časti odovzdaná nejaká petícia? 

Starosta k tejto problematike nemá žiadne informácie. 

- Zisťoval miestny úrad, ako sa dajú mestskej časti znížiť bankové poplatky? 

Odpovedala prednostka Zemková – bola oslovená Primabanka a VÚB banka. 

Podmienky VÚB sú pre mestskú časť neprijateľné, Primabanka podmieňuje 

bezplatné vedenie účtu stály zostatkom na účte vo výške 20 tisíc eur. Tieto 

podmienky sú pre mestskú časť prijateľné. 

- Je k dispozícii návrh zmluvy na prenájom pozemku pre zriadenie výbehu psov 

pri METRE? 

Odpovedal starosta Ihnát – návrh zmluvy od spoločnosti Metro mestská časť 

pripomienkovala a vrátila spoločnosti. Starosta je s riaditeľom spoločnosti v častej 

komunikácii a je zo strany Metra prísľub, že v dohľadnom čase bude konečný návrh 

zmluvy mestskej časti predložený. 

- Ceny za služby v oblasti GDPR – existuje nejaká ponuka od spoločnosti 

SOMI, s.r.o.?  

Odpovedala Mgr. Beáta Olšinárová – vedúca  právneho odd.  miestneho úradu – ak 

by mestská časť od zmluvy so SOMI odstúpila, musela by  zadať vypracovanie 

nových bezpečnostných smerníc a projektov, ktoré  už má  vypracované, tj. zaplatila  
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by  ešte raz za niečo, čo už má . Zodpovedná osoba za GDPR v zmysle smerníc 

vypracovaných SOMI by  v prípade zmeny spoločnosti na úrade chýbala, a teda 

smernice vypracované spoločnosťou SOMI by boli pre tretiu osobu nepoužiteľné. 

Prednostka Zemková odpoveď doplnila o informáciu, že firma SOMI je ochotná 

rokovať s mestskou časťou o úprave ceny za služby. 

 - Existuje nejaké usmernenie alebo uznesenie, ktorým by zastupiteľstvo určilo 

rozsah zmeny rozpočtu pre starostu,t.j. ktoré rozpočtové opatrenia môže 

vykonávať starosta? 

Odpovedala Mgr. Marta Baxová – vedúca ekonomického oddelenia miestneho úradu 

– takéto uznesenie existuje, je to uznesenie č. 114  z 19. decembra 2012, ktorým 

miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce splnomocnilo 

starostu mestskej časti vykonávať nevyhnutné úpravy v rámci celkových výdavkov 

schválených miestnym zastupiteľstvom v rozsahu 10 % príslušného programu 

a v rámci celkových príjmov schválených miestnym zastupiteľstvom v rozsahu 10 % 

rozpočtu príslušnej kategórie príjmov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie. Starosta 

mestskej časti zároveň predkladá miestnemu zastupiteľstvu písomnú informáciu 

o vykonaných zmenách rozpočtu vrátane ich odôvodnenia. V roku 2018 túto možnosť 

starosta využil, v roku 2019 táto možnosť využitá nebola a všetky zmeny rozpočtu 

boli riadne odsúhlasené zastupiteľstvom. 

- Aké sú kritériá, na základe ktorých sú navrhované odmeny hlavnému 

kontrolórovi? 

Na otázku odpovedala Mgr. Marta Baxová – odmena kontrolórke je navrhovaná 

v zmysle zákona o výške percent dodatočnej odmeny rozhoduje miestne 

zastupiteľstvo 

- Prečo má mestská časť potrebu strojnásobiť počet údržbárov oproti minulým 

rokom. Nesúvisí to so suplovaním aktivít Správy mestskej zelene alebo Kositu? 

Odpovedala prednostka Beáta Zemková – v mestskej časti sú dlhodobo traja 

údržbári, iba v tomto roku bol jeden z nich platený úradom práce , aby mestská časť 

ušetrila nejaké mzdové prostriedky.  

- Starosta v nedávnej minulosti tvrdil poslancom, že je preukázateľný prevod 

10 tis. € na zamestnanca úradu. Nebolo mu odpovedané, či to bolo nejakým 

spôsobom nezákonné, nemorálne, nehospodárne alebo či je k tomu stanovisko 

hlavného kontrolóra. Ako je možné chápať toto vyjadrenie? 

Odpovedal starosta Miloš Ihnát – vedenie mestskej časti má listinný dôkaz  o tom, že 

boli peniaze prevedené z podnikateľského účtu, aby boli potom vyplatené ako 

odstupné, ale k tomu by sa mal vyjadriť poslanec Betuš, ako bývalý starosta, ktorého 

sa prevod týkal. 

Poslanec Cyril Betuš neprejavil záujem vyjadriť sa k tejto transakcii. 
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- V Bratislave majú spoločné úradovne mestských častí a z legislatívneho 

hľadiska je to spôsob, ako ušetriť nejaké prostriedky za predpokladu, že sa 

nezníži počet mestských častí v Košiciach. Bolo by ochotné vedenie mestskej 

časti uvažovať o niečom podobnom, napr. že sa dohodnú mestské časti 

Sídlisko a obec Ťahanovce? 

Na otázku odpovedala prednostka miestneho úradu Beáta Zemková – jediný list, 

ktorý došiel od mesta Košice bola, naopak, požiadavka, aby sme prijali zamestnanca, 

ktorý by fungoval ako kancelária prvého kontaktu pre agendu mesta, čo by všetkým 

mestským častiam len zvýšilo náklady na mzdové prostriedky a využívalo by to 

mesto. 

Poslanec Mazák poukazoval na zdieľané služby, kde by sa ušetrili financie na nákup 

softvéru, v Bratislave to funguje relatívne dobre. Má informácie od starostu obce 

Ťahanovce Niguta, ktorý potvrdil, že je ochotný uvažovať a rokovať o týchto 

možnostiach so sídliskom Ťahanovce. 

Starosta Ihnát zdôraznil, že Sídlisko Ťahanovce má kompetencie v zmysle platného 

štatútu mesta a neuvažuje o zmene svojho pôsobenia.  

Poslanec Betuš pripojil poznámku, že mesto Košice funguje na inom legislatívnom 

základe ako Bratislava. Poslanec Mazák upozornil, že úradovne, o ktorých je reč, 

fungujú iba na vzájomnej dohode dotknutých mestských častí, aby ušetrili peniaze. 

Starosta mestskej časti prisľúbil, že keď sa ozve starosta obce Ťahanovce Nigut, 

môžu o tejto veci spolu rokovať. 

-  Je možné uvažovať o distribúcii prebytkov potravín z potravinových 

reťazcov, ktoré podliehajú rýchlemu skazeniu tak, aby tieto potraviny boli 

využiteľné pre našich obyvateľov a nemuseli by ich obchodné reťazce 

vyhadzovať z dôvodu, že nemajú čas na triedenie a odvoz týchto potravín do 

potravinovej banky? 

Odpovedal starosta mestskej časti Miloš Ihnát – mestská časť robí charitatívne akcie, 

ale spomínané aktivity je zložité riešiť z legislatívneho dôvodu. Ku konkrétnej otázke 

o platbe za distribúciu týchto potravín pre obyvateľov mestskej časti sa starosta 

nevedel vyjadriť, bude  o tejto záležitosti uvažovať. 

- Vedela by mestská časť viesť evidenciu výziev, do ktorých sa zapája, 

respektíve, koľko z nich bolo úspešných, aby sa prípadne mohli niektoré 

projekty recyklovať, pretože mnoho z výziev je viackolových a aj po niekoľkých 

rokoch sa otvárajú kolá na tie isté výzvy? 

Odpovedal starosta mestskej časti. Mnoho výziev je viazaných na vzťah 

k pozemkom. Mestská časť je do niektorých výziev zapojená. Vyzval PhDr. Jaroslava 

Žďáru z oddelenia rozvoja miestneho úradu, aby o nich informoval. Ten uviedol, že si 

vedie evidenciu o grantových výzvach. Ak budú projekty, ktoré má mestská časť 

vypracované, zhodné s požiadavkami budúcich výziev, tak ich mestská časť opäť 
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prihlási. Starosta mestskej časti v závere odpovede uviedol, že Dr. Žďára je 

poslancovi Mazákovi  v tejto veci na úrade plne k dispozícii. 

- Spolu s mestským poslancom Strojným a občanom Jurkovičom  by mali 

záujem urobiť osvetu medzi občanmi o tom, ako funguje samospráva, o jej 

kompetenciách s využitím infografiky v priestoroch školy a pod. Aké by boli 

možnosti realizácie tejto aktivity? 

Starosta mestskej časti nevidí problém v tejto iniciatíve. Ostatní poslanci neprejavili 

záujem sa na nej podieľať. Mgr. Olšinárová – vedúca právneho odd. upozornila, že 

podobné aktivity sa nesmú vykonávať v čase volieb. 

- Akým spôsobom sa na miestnom úrade obstarávajú tonery, nakoľko je to 

nemalá položka rozpočtu? 

Odpovedala Mgr. Olšinárová – vedúca odd. právneho a verejného obstarávania 

miestneho úradu v zmysle, že miestny úrad nakúpil lacnejšie tonery cca o 50% , 

našiel sa dodávateľ originálnych  tonerov z Českej republiky, takže aj pôvodná 

položka v rozpočte na tonery je znížená. 

- Vieme urobiť právnu osvetu, prípadne nejakú informáciu v novinách 

o podmienkach bývania na sídlisku, o možnostiach a zázemí, aby sa ľudia 

prihlasovali na pobyt na sídlisku Ťahanovce? 

Na otázku odpovedala prednostka miestneho úradu Beáta Zemková – je možné 

zorganizovať osvetu aj prenajímateľom bytov, aby sa nebáli prihlásiť nájomcov na 

trvalý pobyt, pretože pobyt je kedykoľvek zo strany vlastníka bytu zrušiteľný a je 

pravda, že by sa tým počet obyvateľov mohol korigovať, čo by bolo pre mestskú časť 

výhodné. 

- Vo veci nahrávania pracovníkov úradu požiadal nezávislého právnika 

o stanovisko, ktorý uviedol, že nahrávať je možné pracovníkov  na verejných 

stretnutiach, zastupiteľstvách. Má mestská časť k tomu nejaké stanovisko od 

firmy SOMI? 

Odpovedal starosta Ihnát, ktorý uviedol, že poslanec Mazák dostal stanovisko 

vedenia mestskej časti k tejto veci – prednosta nie je verejný činiteľ, ale 

zamestnanec a na neverejnej pracovnej porade nedala prednostka svoj súhlas na 

nahrávanie. 

- Vie naša mestská časť nejako ovplyvniť, aby sa územie mestskej časti 

dostalo do prvej fázy vysporiadania  vlastníckych vzťahov k pozemkom 

V odpovedi na túto otázku starosta informoval o svojom rokovaní s poslancami 

NRSR, aj s ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  Matečnou, aj 

o odpovediach ministerstiev spravodlivosti a pôdohospodárstva vo veci 

pripravovaného zákona o sceľovaní pozemkov. Prioritou mestskej časti je, aby sa do 
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zákona o sceľovaní pozemkov vôbec mestská časť dostala, nakoľko 

v pripravovanom zákone sa s pozemkami na území mestskej časti vôbec nepočíta. 

Štát tieto sporné vlastnícke vzťahy účelovo zo zákona vynechal. Úspechom by bolo, 

aby sa štát zaoberal vysporiadaním pozemkov aspoň pod verejnými komunikáciami, 

schodiskami a chodníkmi, čo by mestskej časti v mnohom uľahčilo prácu. Zo strany 

štatutára bola maximálna iniciatíva pre riešenie tohto vleklého problému. 

- Ponúkla mestská časť seniorom, ktorí sa sťažujú na nedostatok priestorov,  

napríklad zasadačku miestneho úradu?  

Odpovedal starosta Miloš Ihnát – v spolupráci s mestom Košice sa hľadali vhodnejšie 

priestory pre seniorov. Črtalo sa riešenie v budove ZŠ Bruselská – elokované 

pracovisko Aténska. Tieto priestory však mesto poskytlo Základnej umeleckej škole 

Irkutská. Náhradné priestory sa našli v budove MŠ Čínska, avšak k tomu je potrebné 

ďalšie rokovanie medzi zainteresovanými, kde sa budú prejednávať podmienky 

fungovania týchto dvoch generačne rozdielnych inštitúcií. 

K odpovedi prednostka Zemková uviedla, že seniori majú požiadavku na samostatné 

priestory, ku ktorým by mali neobmedzený prístup a od ktorých by mali vlastné kľúče. 

Túto požiadavku z minulosti potvrdil aj poslanec Betuš.  

- Otázka smerovala k  vyjadreniu prednostky úradu v mene pracovníkov celého 

úradu, že je poslanec Mazák  spolu s poslancom Špakom brzdou rozvoja 

samosprávy. Opytovateľ vyjadril názor, že uvíta, ak pracovníci úradu , ktorí sa 

s týmto názorom nestotožňujú, vyslovia  svoj postoj. 

V odpovedi prednostka miestneho úradu informovala, že to bolo vyjadrenie jej 

súkromného názoru. 

- Na oficiálnej facebookovej stránke bola zverejnená snímka z hlasovania 

mestských poslancov s textom : „..toto nás neteší..“ Vyjadril počudovanie nad 

tým, že oficiálna fcb stránka komentuje hlasovanie mestských poslancov. 

Akým spôsobom sa dá predísť tomu, aby sa takéto nevhodné príspevky 

nezverejnili? 

Odpovedala prednostka miestneho úradu Zemková , ktorá uviedla, že status bol 

upravený a hlasovanie sa týkalo zvyšovania daní a poplatkov, čo sa dotýka všetkých 

obyvateľov mestskej časti 

- Reklamy, ktoré sú umiestňované na kontajneroviská a ktoré tam nepatria, vie 

ich mestská časť odstrániť na náklady inzerujúcich? 

Starosta Ihnát uviedol, že zatiaľ o tom informácie nedostal, vec sa bude riešiť. 

- O aké kompetencie bude mať mestská časť záujem pri rokovaní o otvorení 

Štatútu mesta Košice a presune kompetencií na mestské časti? 
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Podľa slov starostu mestskej časti bola táto otázka už trikrát nastolená na rade  

starostov mestských častí, stále o tom prebieha živá diskusia, starostovia sa bavia 

o hlavne údržbe komunikácií  a o starostlivosti o zeleň. 

- Existuje výzva na riešenie biologického odpadu vo forme tzv. komunitného 

kompostoviska? Je ochota zo strany vedenia mestskej časti niečo také riešiť? 

Podľa starostu Ihnáta, ak výzva nie je viazaná na preukázanie vzťahu k pozemkom, 

môže sa o tejto výzve uvažovať. 

- Vo veci Europarku  - požiadala už mestská časť o nejaké zverenie pozemku 

od mesta, v akom stave sa tento projekt nachádza? 

O odpoveď starosta požiadal Ing. Fedákovú – vedúcu oddelenia rozvoja miestneho 

úradu – v súčasnosti sa rieši zmluva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

o prenájme pozemku, nakoľko gros celého priestoru tvorí mestský pozemok. 

Mestská časť požiadala mesto Košice o prenájom tohto pozemku v režime hodného 

osobitného zreteľa. Po zhromaždení všetkých relevantných podkladov k rozhodnutiu, 

pôjde žiadosť mestskej časti na prvé rokovanie mestského zastupiteľstva v roku 

2020.Mestská časť okrem toho dala urobiť geometrický plán na majetkovo-právne 

vysporiadanie pozemku. Ten je odsúhlasený správou katastra. Mestská časť žiadala 

aj o zápis tohto geometrického plánu v katastri, avšak ten je podmienený súhlasom 

všetkých vlastníkov pozemkov. 

- V akom stave je wifi signál na miestnom úrade? 

Podľa vyjadrenia prednostky miestneho úradu je wifi funkčné. 

Poslanec Miroslav Špak : 

- Koľko návrhov uznesení pripravil starosta mestskej časti za minulý rok pre 

mestské, prípadne krajské zastupiteľstvo alebo na radu starostov? Je možné 

získať zoznam takýchto návrhov uznesení? 

Odpovedal starosta Miloš Ihnát – vysvetlil, že na pôde miestneho zastupiteľstva 

vystupuje ako starosta mestskej časti, nie ako poslanec mestského, či krajského 

zastupiteľstva. Poslancovi Špakovi navrhol túto tému prejednať mimo verejného 

zasadnutia  miestneho zastupiteľstva.  

Starosta diskusiu v bode Otázky poslancov ukončil, nakoľko sa do nej nik ďalší 

neprihlásil. 

 

Bod č. 24 Rôzne 

V úvode starosta Miloš Ihnát vyzval poslancov na realizáciu zbierky na adopciu Lamy 

alpaky v košickej ZOO.  Príspevky  vo výške asi 10 € od poslancov bude zbierať 

Jarmila Repčíková.  
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Informoval aj o ďalšom love diviakov, realizovanom v súčinnosti so združením 

LOVENA a policajnými zložkami. V otázke riešenia kontajnerovísk pripomenul, že 

bez mestskej koncepcie, ktorá zatiaľ neexistuje, to nie je možné. Ponúkol 

vymaľovanie klietok pracovníkmi údržby z miestneho úradu, ak poslanci schvália 

financie na nákup farby. Vysvetlil ďalej dôvody nekvalitného náteru stropu pri 

rekonštrukcii predsadenej občianskej vybavenosti na Budapeštianskej ulici. 

Nedostatok bol odstránený výberom iného spôsobu penetrácie pred nanesením 

farby. Ďalšia časť pasáže je majetkom mesta v správe Bytového podniku mesta 

Košice, s ktorým začnú rokovania o ďalšom postupe.  Úlohou pre samosprávu je, aby 

mal bytový podnik v správe aj pasáž pred poliklinikou, aby realizácia rekonštrukcie 

prebehla jednotne. 

Poďakoval poslancom miestneho zastupiteľstva za celoročnú prácu v prospech 

mestskej časti. Ako najdôležitejšiu úlohu pre rok 2020  uviedol súvislú opravu ciest 

a chodníkov v mestskej časti. Tento cieľ chce starosta mestskej časti splniť. 

Poslanec Juraj Mazák – informoval, že na Ťahanovciach vzniká sociálny podnik, 

ktorý je ochotný poskytnúť mestskej časti služby za cca 20 – 50 % mzdových 

nákladov. Ide o služby pri údržbe komunikácií, čistiace práce počas výnimočných 

situácií, ale aj dlhodobo. Podnik sídli v budove Bowling arény na Juhoslovanskej 

ulici.  

Poslanec Miroslav Špak – pýtal sa na možnosti adopcie zvierat v košickej ZOO tak, 

aby bolo na tabuľke zverejnené aj meno darcu. Je to možné len  pri adopcii zvieraťa 

zo súkromných zdrojov, nie zo spoločných zbierok, ani zo zdrojov mestskej časti, 

odpovedal starosta Miloš Ihnát. 

Poslanec  Cyril Betuš – upozornil na neosvetlenú pasáž v mieste oproti predajni 

Milk Agro, v priestoroch prevádzky M. Pačanského. V zimnom období je úspora 

prostriedkov  na osvetlenie v pasáži vynechaním niektorých svietidiel nevhodná, 

nakoľko aj počas dňa, kedy sú všetky prevádzky otvorené, je častokrát veľká tma  a  

je nutné, aby bola pasáž dostatočne osvetlená. 

Poslanec Martin Cuper – poprial kolegom poslancom i zamestnancom úradu 

príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok. 

Poslanec Miroslav Špak – upozornil na nekvalitnú prácu pri rekonštrukcii pasáže 

a spýtal sa, ako vyzerá odovzdávací protokol, či obsahuje súpis vád, ktoré budú 

v priaznivých poveternostných podmienkach odstránené. Starosta Ihnát potvrdil, že 

takýto súpis vád existuje. Tento krok bol nutný, nakoľko mestská časť musela do 20. 

decembra vyúčtovať všetky náklady na rekonštrukciu, aby tieto mohli byť mestom 

uhradené. Starosta vyzval poslanca Špaka na kritiku až po odstránení vád na jar 

2020. Mestská časť mala reálne veľmi málo času na opravy a maliarske práce, 

nakoľko akceptačný list od mesta bol podpísaný až koncom augusta a realizáciu do 

veľkej miery brzdilo nepriaznivé jesenné počasie. 
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Bod č. 25 Záver 

V závere starosta mestskej časti poďakoval poslancom za konštruktívny prístup 

v rokovaní a poprial všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov. 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

Miroslav Janitor                                        

Ing. Ján Pavúk                                             

 

 

  

                                                                                  

Mgr. Ing. Miloš Ihnát, v.r. 

                                                                                      starosta MČ 

 

                                                               

 

 

 

 

Za správnosť: JUDr. Beáta Zemková 

 

Zapísala:         Ing. Janka Rajňáková 
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