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Z á p i s n i c a 

 
 

z 2.  rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko 
Ťahanovce, konaného dňa 30. 1. 2019  

 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny                      
  

Program: podľa priloženej pozvánky 
 

 
 
Bod 1) Otvorenie  

  

 Starosta MČ Mgr. Ing. Miloš Ihnát otvoril  druhé, mimoriadne zvolané  
zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Sídlisko 

Ťahanovce, ktoré bolo zvolané v súlade s § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401 z 
roku 1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a podľa   

Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – 
Sídlisko Ťahanovce. Na rokovaní privítal prítomných zamestnancov 
miestneho úradu a verejnosť. Skonštatoval, že dnešné zastupiteľstvo je 

uznášaniaschopné. Prítomných  bolo  11 poslancov. 
Svoju neúčasť v súlade s čl. 9 ods. 3 Rokovacieho poriadku ospravedlnil 
poslanec Branislav Jura.  
 

 

Bod 2) – Schválenie programu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

Košice- Sídlisko Ťahanovce a procedurálne úkony 

 

          Materiál bol predložený v elektronickej forme. Doplňujúce materiály 
poslanci obdržali vo svojich pracovných obaloch poslancov MZ.  

 
        Starosta MČ Mgr. Ing. Miloš Ihnát  navrhol  vypustiť bod  6.7.  
Rokovací poriadok komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti  

z dôvodu, že tento nebol odporučený na schválenie Miestnou radou a že boli 
doručené pripomienky po zverejnení materiálu na webovom sídle. Je síce 
škoda, že nereagovali poslanci na výzvu, kde bola určená lehota na 

predloženie pripomienok, ale tieto doručili až na miestnu radu, resp. až po 
zverejnení materiálu.  

     Navrhol  zaradenie bodov  6.1.1., 6.2.1. a 6.3.1,   a teda zrušenie 
uznesení č. 14/2018, 15/2018  a 16/2018  miestneho zastupiteľstva, na 
základe ktorých boli za predsedov   komisií zvolení poslanci Miroslav Špak, 

Miroslav Janitor a Martin Cuper (pred zmenou priezviska poslanec Martin 
Knap) a bod  6.4.4 voľba predsedov troch komisií Miestneho zastupiteľstva.  

V prípade, ak bude odsúhlasené uznesenie, ktorým bude komisia zrušená, 
de iure zaniká aj post predsedu. Nakoľko tento bol odsúhlasený osobitným 
uznesením, musí byť toto uznesenie analogicky zrušené a po opätovnom 
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zriadení komisií, musí byť vykonaná opätovná voľba predsedov týchto 

komisií.  
 

Uznesenie číslo 18/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 
                                            Sídlisko  Ťahanovce podľa § 12 ods.5 a 7  
                                            zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

                                            v znení neskorších predpisov  
 
                                          schvaľuje   

                                             zverejnený program zasadnutia Miestneho 
                                             zastupiteľstva  mestskej časti Košice-Sídlisko 

                                             Ťahanovce 
 
             

Hlasovanie:              10/za             0/proti          0/zdržalo sa 
 

 
 
Hlasovanie za zaradenie bodov 6.1.1. s názvom zrušenie uznesenia č. 

14/2018 prijatého na ustanovujúcom zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti dňa 10.12.2018 , 6.2.1 s názvom zrušenie uznesenia č. 
15/2018 prijatého na ustanovujúcom zasadnutí miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti dňa 10.12.2018., 6.3.1. s názvom zrušenie uznesenia č. 
16/2018 prijatého na ustanovujúcom zasadnutí miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti dňa 10.12.2018 a 6.4.4.  s názvom voľba predsedov troch 
komisií miestneho zastupiteľstva do zverejneného programu zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva a 6.7.  Rokovací poriadok komisií miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti   
 

Diskusia: 
 
Mgr. Slivenská - povedala, že je rada, že si poslanci osvojili jej návrh 

vypustiť prerokovanie rokovacieho poriadku komisií na tomto rokovaní. 
 
JUDr. Betuš – predložil  zmenu , aby bod č. 5 nasledoval za bodom č. 2, aby 

nebol  Ing. Šimko vylúčený z ďalšieho hlasovania.  
 

 
Uznesenie číslo 19/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –   
                                            Sídlisko  Ťahanovce podľa § 12 ods. 5 a 7 

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

schvaľuje  
vypustenie bodu č. 6.7. s názvom „Rokovací 

poriadok komisií miestneho zastupiteľstva 
mestskej  časti“ zo zverejneného programu 
zasadnutia miestneho  zastupiteľstva. 
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zaradenie 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-
Sídlisko Ťahanovce podľa § 12 ods. 5 a 7 

zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov schvaľuje zaradenie 
bodov 6.1.1. s názvom zrušenie uznesenia č. 

14/2018 prijatého na ustanovujúcom 
 zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti dňa 10.12.2018 , 6.2.1 s názvom zrušenie 

uznesenia č. 15/2018 prijatého na 
ustanovujúcom zasadnutí miestneho 

 zastupiteľstva mestskej časti dňa 10.12.2018., 
6.3.1. s názvom zrušenie uznesenia č. 16/2018 
prijatého na ustanovujúcom zasadnutí 

miestneho zastupiteľstva mestskej časti dňa 
10.12.2018 a 6.4.4.  s názvom voľba  predsedov 

troch komisií miestneho zastupiteľstva do 
zverejneného programu zasadnutia miestneho 
 zastupiteľstva. 

                      
Hlasovanie:           11/za             0/proti          0/zdržalo sa 

 
 

Hlasovanie  za program ako celok: 
 
Uznesenie číslo 20/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-  

                                            Sídlisko  Ťahanovce podľa § 12 ods.5 a 7 
                                            zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v   
                                            znení neskorších predpisov  

  
schvaľuje 

program zasadnutia Miestneho zastupiteľstva         
mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 
v znení  prijatých doplnkov 

                         
Hlasovanie:            11/za             0/proti          0/zdržalo sa 

 
 
Bod č. 5 – Sľub poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

 
      Po prečítaní textu sľubu poslanca MZ zložil do rúk starostu MČ Mgr. Ing. 
Miloša Ihnáta   poslanecký sľub Ing. Stanislav Šimko. Podpísal sľub 

a zapísal sa do Pamätnej knihy mestskej časti.  
 

 

Uznesenie číslo 21/2019 -  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-   

                                            Sídlisko Ťahanovce 
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                                     konštatuje,  

                                     že zvolený poslanec miestneho zastupiteľstva  
                                     mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

                                      Ing. Stanislav Šimko zložil zákonom 
predpísaný sľub  poslanca miestneho 
zastupiteľstva bez  výhrad a tým sa ujal svojej  

funkcie. 
                        
Hlasovanie:              11/za             0/proti          0/zdržalo sa 

 

 

Bod č. 3 – Schválenie návrhovej komisie 
 
    Do návrhovej komisie boli navrhnuté Mgr. Eva Zummerová a Mgr. Zuzana 

Slivenská. 
 

Uznesenie číslo 22/2019 -  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-   

                                            Sídlisko Ťahanovce 

                                          schvaľuje 

                                            návrhovú komisiu  v zložení:    
                                                     Mgr. Eva Zummerová 
                                                  Mgr. Zuzana Slivenská 

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

 

 

Bod č. 4 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia 
MZ 

 
Starosta MČ Mgr. Ing. Miloš Ihnát  určil:  

 

 Zapisovateľku                       Jarmila Repčíková 

 

 Overovateľov zápisnice:        Martin Cuper 

                                                        MVDr. Jozef Figeľ     

 

Bod č. 6 – Komisie miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

 

       Materiál  uviedol starosta MČ Mgr. Ing. Miloš Ihnát. Predložené boli 

v elektronickej forme. 

 

6.1.  Zrušenie uznesenia č. 8/2018, ktorým sa zriaďuje Komisia 

rozvoja, dopravy a životného prostredia a ochrany 

 

       Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- Sídlisko Ťahanovce na 

ustanovujúcom zasadnutí dňa 10.12.2018 prijalo uznesenie číslo 8/2018, 
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ktorým bola  zriadená Komisia rozvoja, dopravy životného prostredia 

a ochrany zdravia v počte 7 členov, pričom 4 členov z radov poslancov a 3 
členov odborníkov z radov obyvateľov mestskej časti. Na návrh poslanca 

Miroslava Špaka, ktorý predniesol na porade poslancov 17.1.2019 sa 
predkladá návrh na zrušenie uznesenia z dôvodu, aby členmi komisie 
nemuseli byť iba  obyvatelia mestskej časti, ale obyvatelia mesta Košice. 

 
Uznesenie číslo 23/2019 – Miestne   zastupiteľstvo  mestskej  časti Košice- 

                                            Sídlisko   Ťahanovce   v   súlade  s  §12 ods. 7  
                                            zákona    č.  369/1990Zb. o   obecnom  

                                            zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
  

zrušuje  

uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 8/2018, 

prijaté na ustanovujúcom zasadnutí dňa 
10.12.2018. 

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

 

 

 6.1.1. Zrušenie uznesenia číslo 14/2018, prijatého na ustanovujúcom 

rokovaní miestneho zastupiteľstva mestskej časti   /predseda/ 

 

        Materiál bol predložený z dôvodov, aby nedošlo k prípadnému 

protiprávnemu stavu.  

Uznesenie číslo 24/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-  
                                             Sídlisko Ťahanovce v súlade s §12 ods. 7  

                                             zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení  
                                             v znení neskorších zmien a doplnkov  

 

zrušuje  

uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 

14/2018, prijaté na ustanovujúcom zasadnutí 

dňa 10.12.2018. 

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

 

K bodu č. 6.2. Zrušenie uznesenia číslo 9/2018, prijatého na 
ustanovujúcom rokovaní miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
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       Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na 

ustanovujúcom zasadnutí dňa 10.12.2018 prijalo tiež  uznesenie číslo 
9/2018, ktorým bola  zriadená Komisia komunitného rozvoja a kultúry 

v počte 9 členov, pričom 5 členov z radov poslancov   a 4 členov odborníkov 
z radov obyvateľov mestskej časti V kontexte s návrhom poslanca Miroslava 
Špaka, ktorý predložil návrh na zrušenie uznesenia, dotýkajúce sa  výlučne 

komisie rozvoja, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia, si osvojil 
starosta na základe požiadaviek poslancov Cyrila Betuša a Juraja Mazáka na 
pracovnom rokovaní dňa 17.1.2019, aby nedošlo k prípadnej diskriminácii, 

aby boli zrušené aj uznesenia týkajúce sa komisií, kde členmi majú byť aj 
neposlanci, aby títo nemuseli byť len obyvatelia mestskej časti Košice – 

Sídlisko Ťahanovce, ale obyvatelia mesta Košice. 

 

Uznesenie číslo 25/2019 -  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 

                                            Sídlisko Ťahanovce v súlade s §12 ods. 7                  

                                             v znení neskorších zmien a doplnkov  

 

zrušuje  
uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 9/2018, 

prijaté na ustanovujúcom zasadnutí dňa 

10.12.2018. 

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

 

 

6.2.1. Zrušenie uznesenia číslo 15/2018, prijatého na ustanovujúcom 

rokovaní miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

        Materiál bol predložený z dôvodov, aby nedošlo k prípadnému 

protiprávnemu stavu.  

 

Uznesenie číslo 26/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 

                                           Sídlisko Ťahanovce v súlade s §12 ods. 7 zákona 

                                           č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  

                                           neskorších zmien doplnkov  

 

zrušuje  

uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 

15/2018, prijaté na ustanovujúcom zasadnutí 

dňa 10.12.2018. 
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Hlasovanie:              12/za             0/proti          0/zdržalo sa 
            

 
 
6.3 Zrušenie uznesenia číslo 10/2018, prijatého na ustanovujúcom 

rokovaní miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
             

          Uznesením č.  10/2018, ktorým bola  zriadená Komisia športu  
v počte 7 členov, pričom 4 členov z radov poslancov   a 3 členov odborníkov 

z radov obyvateľov mestskej časti  Na základe už uvedeného sa predkladá 
na schválenie uznesenie o zrušení prijatého uznesenia  č. 10/2018 

 

 

Uznesenie číslo 27/2019 -  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 

                                             Sídlisko Ťahanovce v súlade s §12 ods. 7 

                                             zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení 

                                             v znení neskorších zmien a  predpisov 

 
zrušuje  

uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 

10/2018, prijaté na ustanovujúcom zasadnutí 

dňa 10.12.2018. 

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

 
6.3.1. Zrušenie uznesenia číslo 16/2018, prijatého na ustanovujúcom 

rokovaní miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

       Materiál bol predložený z dôvodov, aby nedošlo k prípadnému 

protiprávnemu stavu.  

 

 

Uznesenie číslo 28/2019  - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 

                                             Sídlisko Ťahanovce v súlade s  §12 ods. 7  

                                             zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

                                             v znení neskorších zmien  a  predpisov 

zrušuje  

uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 
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16/2018, prijaté na ustanovujúcom zasadnutí 

dňa 10.12.2018. 

                       

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

 

6.4 Schválenie nových uznesení o zriadení komisií miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti  6.4.1, 6.4.2 a 6.4.3 – návrhy na 

zriadenie komisií rozvoja, dopravy, životného prostredia a ochrany 

zdravia, komisie komunitného rozvoja a kultúry a komisie športu 

 

         Z dôvodu zrušenia 3 komisií miestneho zastupiteľstva, je nevyhnutné 

ich opätovné zriadenie,  a to prijatím uznesení. Na základe výsledkov dohôd 

budú zriadené totožné komisie, kde však zastúpenie verejnosti by malo byť 

garantované všetkým obyvateľom mesta Košice.  Materiál bol predložený 

v elektronickej forme.  

 

 

6.4.1. Komisiu rozvoja, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia 

 

Uznesenie číslo 29/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 

                                            Sídlisko Ťahanovce v súlade s §7 ods. 2 zákona 

                                            č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení  

                                            neskorších predpisov 

 

zriaďuje 

Komisiu rozvoja, dopravy, životného prostredia 

a ochrany zdravia v počte 7 členov, z toho 4 

členov  z radov poslancov a  3 členov  z radov 

obyvateľov mesta  Košice 

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

 

6.4.2. Komisiu komunitného rozvoja a kultúry 

 

Uznesenie číslo 30/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 

                                            Sídlisko Ťahanovce v súlade s §7 ods. 2 zákona  

                                            č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení  

                                            neskorších predpisov 

 

zriaďuje 
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Komisiu komunitného rozvoja a kultúry v počte 

9  členov, z toho  5 členov z radov 

poslancov a 4 členov z radov   obyvateľov mesta 

Košice 

                        

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

 

6.4.3.  Komisia športu 

 

Uznesenie číslo 31/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 

                                           Sídlisko Ťahanovce v súlade s §7 ods. 2 zákona  

                                           č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení  

                                           neskorších predpisov 

 

zriaďuje 

Komisiu športu v počte 7 členov, z toho 4 členov 

z radov  poslancov a 3 členov z  radov obyvateľov 

mesta Košice 

 

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

 

6.4.4.  Voľba predsedov 3 komisií miestneho zastupiteľstva 

 

            Z dôvodu zrušenia komisií a zrušenia uznesení, ktorými boli zvolení 

predsedovia týchto komisií, je nevyhnutné vykonať opätovnú voľbu 

predsedov dotknutých komisií. Na základe predbežných rokovaní poslancov, 

boli za predsedov komisií navrhnutí pre komisiu rozvoja, dopravy, životného 

prostredia a ochrany zdravia poslanec  Miroslav Špak, komisiu komunitného 

rozvoja a kultúry poslanec  Martin Cuper a komisiu športu poslanec Janitor.  

 

 

Komisia  rozvoja, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia : 

  

Uznesenie číslo 32/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 

                                            Sídlisko Ťahanovce v súlade s §15 ods. 2  

                                            zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

                                            v znení neskorších  predpisov 

 

v o l í  
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za predsedu  Komisie rozvoja, dopravy, 

životného prostredia a ochrany zdravia 

poslanca:       Miroslava Špaka  

                        

Hlasovanie:              11/za             0/proti          0/zdržalo sa 
 

Komisia komunitného rozvoja a kultúry                                                                             

 

Uznesenie číslo 33/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 

                                         Sídlisko Ťahanovce v súlade s §15 ods. 2 zákona 

                                            č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  

                                            neskorších  predpisov 

      

     v o l í  

     za predsedu Komisie komunitného rozvoja 

     a kultúry poslanca    Martina Cupera 

                         

Hlasovanie:              11/za             0/proti          0/zdržalo sa 
 

 
 
Komisie športu 
 

Uznesenie číslo 34/2019 -  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 

                                             Sídlisko Ťahanovce v súlade s §15 ods. 2 

                                             zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

                                             v znení neskorších  predpisov 

 

 v o l í 

 za predsedu Komisie športu  poslanca       
Miroslava Janitora 
                                         

                 
Hlasovanie:              10/za             0/proti          1/zdržal sa 

 
 

6.5. - Voľba predsedu Komisie  pre udeľovanie verejných uznaní 

a vyznamenaní 

 

        Z dôvodu, že na ustanovujúcom zastupiteľstve nebol zvolený predseda 

komisie pre udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní, na základe 

predbežných dohôd poslancov bol za predsedu navrhnutý  poslanec Šimko.  

 

Uznesenie číslo 35/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 
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                                            Sídlisko Ťahanovce v súlade s §15 ods. 2 

                                            zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom 

                                            zriadení v znení neskorších  predpisov 

 

volí poslanca 
Ing. Stanislava Šimka 

za predsedu  Komisie pre udeľovanie verejných 
uznaní a vyznamenaní poslanca  

 

                         
Hlasovanie:              11/za             0/proti          0/zdržalo sa 

 

 

6.6.  -  Návrh predsedov komisií na členov komisií a ich voľba 

         Materiál bol predložený v elektronickej forme.  Na ustanovujúcom 
a dnešnom zastupiteľstve bolo odsúhlasených 6 komisií,  a to Komisia 
finančná  v počte členov 5, pričom za predsedu  bol zvolený poslanec  Ing.  

Ján Pavúk, Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie 
verejných funkcionárov – za predsedu ktorej bol zvolený poslanec   Miroslav 

Janitor a to v počte 5 členov, taktiež v počte 5 členov Komisia pre udeľovanie 
verejných uznaní a vyznamenaní, ktorej predsedom sa stal na základe dnes 
prijatého uznesenia poslanec Ing. Stanislav Šimko, Komisia rozvoja, dopravy, 

životného prostredia a ochrany zdravia, za predsedu ktorej bol zvolený  
poslanec  Miroslav Špak v počte 7 členov, komisia športu so 7 členmi za 
predsedu ktorej bol zvolený poslanec Miroslav Janitor a komisia 

komunitného rozvoja a kultúry za predsedu ktorej bol zvolený poslanec 
Martin Cuper  a ktorá má 9 členov.  

 

6.6.1. - Komisia rozvoja, dopravy, životného prostredia a ochrany 

zdravia 

 

Uznesenie číslo 32/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 

                                            Sídlisko Ťahanovce v súlade s §15 ods. 2  

                                            zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

                                            v znení neskorších  predpisov 

 

                                         v o l í  

                                            za predsedu  Komisie rozvoja, dopravy,  

                                            životného prostredia a ochrany zdravia  

                                         poslanca   Miroslava Špaka  

                        
Hlasovanie:              11/za             0/proti          0/zdržalo sa 

http://www.tahanovce.net/samosprava/komisie/financna-komisia/
http://www.tahanovce.net/samosprava/komisie/financna-komisia/
http://www.tahanovce.net/samosprava/komisie/ochrana-verejneho-zaujmu/
http://www.tahanovce.net/samosprava/komisie/ochrana-verejneho-zaujmu/
http://www.tahanovce.net/samosprava/komisie/verejneuznania-vyzvania/
http://www.tahanovce.net/samosprava/komisie/verejneuznania-vyzvania/
http://www.tahanovce.net/samosprava/komisie/vystavba-doprava/
http://www.tahanovce.net/samosprava/komisie/vystavba-doprava/
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-  Komisia komunitného rozvoja a kultúry  

Uznesenie číslo 33/2019  - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 

                                             Sídlisko Ťahanovce v súlade s §15 ods. 2  

                                             zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

                                             v znení neskorších  predpisov 

 

v o l í  

za predsedu Komisie komunitného rozvoja 

a kultúry poslanca  Martina Cupera 

                         
Hlasovanie:              11/za             0/proti          0/zdržalo sa 
 

 

 - Komisia športu      

Uznesenie číslo 34/2019 -  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 

                                            Sídlisko Ťahanovce v súlade s §15 ods. 2  

                                            zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

                                            v znení neskorších  predpisov 

 

v o l í 

                                             za predsedu Komisie športu  poslanca 

                                             Miroslava Janitora                                                   
 
Hlasovanie:              10/za             0/proti          1/zdržal sa 

 
    

 - Komisia  pre udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní  

 

Uznesenie číslo 35/2019- 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 

 

volí poslanca 
Ing. Stanislava Šimka 

za predsedu  Komisie pre udeľovanie verejných 
uznaní a vyznamenaní poslanca  

 
                         
Hlasovanie:              11/za             0/proti          0/zdržalo sa 
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6.6.2.   Návrh za členov komisií: 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných      
funkcionárov 

 

Uznesenie číslo 36/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 

                                            Sídlisko Ťahanovce v súlade s § 15 ods. 2  

                                            zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

                                            zriadení v znení neskorších predpisov  

 
volí  
členov Komisie na ochranu verejného záujmu 

pri výkone verejných funkcionárov 

                    

                                                       Mgr. Zuzanu Slivenskú 

                                                       Ing.. Branislava Juru 

                                                       Ing. Jána Pavúka 

                                                      JUDr. Cyrila Betuša   

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

Finančná komisia: 

 

Uznesenie číslo 37/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 

                                           Sídlisko Ťahanovce v súlade s § 15 ods. 2  

                                           zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  

                                           zriadení v znení neskorších predpisov  

                                           volí členov  Finančnej komisie  

                                  1) Ing. Štefana Bereša   

                                  2) MVDr. Jozefa Figeľa  

                     3) Ing. Juraja Mazáka  

                     4) Ing. Branislava Juru  

                         

Hlasovanie:              11/za             0/proti          1/zdržalo sa 
 

Komisia  komunitného rozvoja a kultúry z radov – poslancov: 

 

Uznesenie číslo 39/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 

                                            Sídlisko Ťahanovce v súlade s § 15 ods. 2  

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

volí 

členov  Komisie komunitného rozvoja a kultúry 

- poslancov 

 

 1) Mgr. Zuzanu Slivenskú  

  2) Mgr. Evu Zummerovu 

 3) Ing. Juraja  Mazáka, Ing. Paed. IGIP. 

 4) Mgr. Máriu Horváthovú 

                       

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

    

Komisia športu  – poslancov: 

 

Uznesenie číslo 40/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 

                                            Sídlisko Ťahanovce v súlade s § 15 ods. 2  

                                            zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  

                                            zriadení v znení neskorších predpisov   

 

volí  

členov  Komisie športu  – poslancov 

 

  1) Ing. Stanislava Šimka  

          2) Martina Cupera  

  3) MVDr. Jozefa Figeľa   

                         

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

Komisia pre udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní: 

 

Uznesenie číslo 41/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 

                                            Sídlisko Ťahanovce v súlade s § 15 ods. 2                             

                                           zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  

                                           zriadení v znení neskorších predpisov  

 
volí 

členov Komisie pre udeľovanie verejných uznaní 
a vyznamenaní 
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  1) JUDr. Cyrila Betuša 

  2) Mgr. Máriu Horváthovú 

   3) Miroslava Špaka   

  4) Mgr. Evu Zummerovú  

                         
Hlasovanie:              12/za             0/proti          1/zdržal sa 
 

 

Komisia rozvoja, dopravy, životného prostredia a ochrany  zdravia   

z radov obyvateľov  mesta  Košice: 

 

Uznesenie číslo 42/2019 -   Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 

                                             Sídlisko Ťahanovce v súlade s § 15 ods. 2     

                                             zákona  SNR č. predpisov 

 

volí  

za člena   Komisie rozvoja, dopravy, životného 

prostredia a ochrany  zdravia   z radov 

obyvateľov  mesta  Košice 

 

  Ing. Pavla Titla 

                      

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

 

Uznesenie číslo 43/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 

                                            Sídlisko Ťahanovce v súlade s § 15 ods. 2  

                                            zákona  SNR č. predpisov 

volí  

za člena   Komisie rozvoja, dopravy, životného 

prostredia a ochrany  zdravia   z radov 

obyvateľov  mesta  Košice 

 

     Ing. Ľubomíra Kollára 

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

 

Uznesenie číslo 44/2019 -  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 

                                             Sídlisko Ťahanovce v súlade s § 15 ods. 2  

                                             zákona  SNR č. predpisov 
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volí  

za člena   Komisie rozvoja, dopravy, životného 

prostredia a ochrany  zdravia   z radov 

obyvateľov  mesta  Košice 

      

              Ing. Petra  Kolára 

                       

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

 

Komisia komunitného rozvoja a kultúry  z radov obyvateľov mesta  
Košice:    

 

Uznesenie číslo 45/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-                      

                                            Sídlisko Ťahanovce v súlade s § 15 ods. 2  

                                            zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

                                            zriadení v znení neskorších predpisov  

 

volí  

za člena  Komisie komunitného rozvoja 

a kultúry  z radov obyvateľov mesta  Košice 

   Jozefa Egeda  

 

Hlasovanie:              12/za             0/proti          0/zdrž 
 

Uznesenie číslo 46/2019 -   Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 

                                              Sídlisko Ťahanovce v súlade s § 15 ods. 2  

                                              zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

                                              zriadení v znení neskorších predpisov  

 

volí  

za člena  Komisie komunitného rozvoja 

a kultúry  z radov obyvateľov mesta  Košice 

 

  Teréziu Kovalčíkovú 

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

   

Uznesenie číslo 47/2019 – Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 
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                                            Sídlisko Ťahanovce v súlade s § 15 ods. 2  

                                            zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  

                                            zriadení v znení neskorších predpisov  

 

volí  

za člena  Komisie komunitného rozvoja 

a kultúry  z radov obyvateľov mesta  Košice 

 

   Ildikó Szegedyovú 

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

 

 

Uznesenie číslo 48/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 

                                            Sídlisko Ťahanovce v súlade s § 15 ods. 2  

                                            zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  

                                            zriadení v znení neskorších predpisov  

 

                                          volí  

za člena  Komisie komunitného rozvoja 

a kultúry  z radov obyvateľov mesta  Košice 

 

                               Mariána Hudáka 

Hlasovanie:              7/za             0/proti          5/zdržalo sa 
 

 
Komisia športu: 

 
Uznesenie číslo 49/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 

 

Sídlisko Ťahanovce v súlade s § 15 ods. 2 zákona  SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov  

 

volí  

za člena  Komisie  športu z radov obyvateľov mesta  Košice 

 

                                       Bc.  Šimona Forraia  

                        

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

    

Uznesenie číslo 50/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 
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                                           Sídlisko Ťahanovce v súlade s § 15 ods. 2  

                                           zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  

                                           zriadení v znení neskorších  predpisov  

 

volí  

za člena  Komisie  športu z radov obyvateľov 

mesta  Košice    Ing. Petra Bozogáňa  

                        

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

 
 
Uznesenie číslo 51/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 

                                           Sídlisko Ťahanovce v súlade s § 15 ods. 2  
                                           zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  

                                           zriadení v znení neskorších  predpisov  
 

volí  

za člena  Komisie  športu z radov obyvateľov 

mesta Košice     Tatianu Vargovčákovú    

                   

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

 

K bodu č. 7 – Informácia  o poslaneckých dňoch 

 

     Materiál bol predložený v elektronickej forme. Uviedol ho starosta MČ 

Mgr. Ing. Miloš Ihnát. Mestská časť má dlhoročnú tradíciu zmyslom ktorej je 

zabezpečiť garantovanú možnosť obyvateľov sa v určenom čase stretnúť so 

svojím poslancom. Už tradične je to streda v čase od 16.00 do 17.00 hod. 

Nakoľko na základe všeobecného konsenzu sa poslanci dohodli, že táto 

tradícia zostane zachovaná, prosím, aby ste sa na základe doručeného 

každému z vás harmonogramu aj týchto dní zúčastňovali. Harmonogram je 

prístupný aj na webovom sídle mestskej časti. Podotýkam, že Mestská časť 

Západ vo svojom odmeňovacom poriadku zaviedla v prípade neúčasti na 

poslaneckom dni aj zníženie odmeny. Je to však na svedomí každého či sa 

zúčastní, tiež ako spropaguje možnosť sa na úrade, kde má k dispozícii aj 

zamestnancov úradu sa s občanom stretnúť.  

 

 

Uznesenie číslo 52/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 

                                           Sídlisko Ťahanovce  

berie na vedomie 
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informáciu o poslaneckých dňoch na I. polrok  

2019 

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

    

K bodu  č. 8 – Harmonogram rokovaní orgánov samosprávy na I. polrok  
2019     
     

        Materiál bol predložený v elektronickej forme. Uviedol ho starosta MČ 

Mgr. Ing. Miloš Ihnát.  

 

Uznesenie číslo 53/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 

                                            Sídlisko Ťahanovce   

 

berie na vedomie 

                                            harmonogram rokovaní orgánov samosprávy na 

                                            I. polrok  2019 

                         

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

 

    

K bodu č. 9 – Interpelácie 

 

        V súlade s čl. 15 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce 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.  

 

 

Ing. Štefan Bereš   - sa  opýtal: 

- Kedy bude zrealizovaný zákaz vjazdu k ZŠ Belehradská od firmy 

SWAN, ktorý pomôže k zvýšeniu bezpečnosti našich deti pri vchode 

a odchode zo školy? 

- Aký je plat funkcie asistentky starostu ktorá bola zriadená dňa 

15.12.2018? 

- Prečo sa nerobila zimná údržba na Hanojskej ulici strojovo alebo keď 

to nešlo ručne? Robili ju len obyvatelia tejto ulice. 

- Aké sú plány MČ s ihriskom, ktoré je bývalým Skateparkom? 
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- Kedy bude vynovená pasáž na Budapeštianskej ulici, ktorú ste p. 

starosta okamžite vynoviť? 

- Mali ste jednanie s investorom PD medzi Pekinskou a Hanojskou 

ulicou, prečo už neuvažujete s podzemným PD? Je tu dosť málo miesta 

a postaviť PD len na povrchu je podľa mňa veľký luxus.  

- Z akého dôvodu boli preplatené faktúry pre APUMS školenie a ročný 

poplatok, keď mestská časť nemá v organizačnej štruktúre zriadenú 

funkciu prednostu úradu? Interpelácia na starostu a kontrolórku.  

 

Mgr. Ing. Ihnát -  odpovedal na otázky poslanca MZ Ing. Štefana Bereša. 

Povedal, že k 1. 2. 2019 budú menovaní prednostka MÚ JUDr. Beáta 

Zemková a zástupca starostu  Miroslav Janitor. Budú stretnutia 

s Urbariátom k riešeniu pozemkov. Informoval, že stiahol z MMK výpoveď 

ohľadom predsadenky. 

 
 

Bod č. 10 -  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.  

 

Ing. Mazák – povedal, že naša miestna rada má veľa členov, obrátil sa na  
generálnu prokuratúru  ohľadom počtu členov MR. 
 

 
K bodu č.  11 - Záver  
  
       Vážené dámy, vážení páni, dostali sme sa na koniec nášho dnešného 

rokovania, nášho dnešného maratónu. Ďakujem veľmi pekne za 

konštruktívny prístup, za serióznosť pri vystúpeniach. Dúfam, že tak ako 

dnes, budeme pokračovať aj ďalej.  Najbližšie rokovanie je plánované na  

27. 2. 2019. Upozornil na  pracovné stretnutie na deň 7.2.2019 ohľadom 

pripravovaného rozpočtu našej mestskej časti.  

  Starosta mestskej časti  poďakoval prítomným  za účasť na MZ 
a rokovanie  MZ  ukončil.  
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Celé rokovanie MZ je na zvukovom zázname, ktoré je zverejnené na 

webovom sídle MČ. 
 

 
 
Overovatelia zápisnice:    

                                                         

Martin Cuper                                       ................................................ 

 

Miroslav Janitor                                   ............................................... 

 

 

 

                                                                      Mgr. Ing. Miloš Ihnát 

                                                                                  starosta MČ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala:   
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