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Z á p i s n i c a 

z III. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce, 

konaného dňa 27.02.2019 v zasadacej miestnosti  MÚ MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce, 

Americká trieda 15, Košice, so začiatkom o 14.00 hod. 
 

 

Bod 1. Otvorenie  
 

p. Ihnát,  starosta MČ:  

 

             Ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dámy a páni, dovoľte, aby som otvoril 

tretie 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. Dovoľte, aby som na rokovaní privítal ctených 

hostí, aj prítomných zamestnancov miestneho úradu a verejnosť. Konštatujem, že dnešné 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Prítomných je 12 poslancov. Svoju neúčasť v súlade s čl. 

9 ods. 3 Rokovacieho poriadku ospravedlnil pán poslanec Martin Cuper.  

 

 

Bod 2.  Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

 

p. Ihnát,  starosta MČ: 

  

        Návrh programu dnešného rokovania ste v súlade s Rokovacím poriadkom obdržali 

elektronicky, bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle našej mestskej časti  bol 

prerokovaný miestnou radou. Na schválenie zverejneného návrhu programu postačuje 

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.  

  

 

Uznesenie číslo 54/2019 - 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   

zverejnený program zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  program 

                                          3-tieho  zasadnutia  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice- 

                                     Sídlisko Ťahanovce 

 

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

 

 

Bod 3.  Schválenie návrhovej komisie 

 

 p. Ihnát, starosta MČ:  

 

      Prosím, vážené pani poslankyne a páni poslanci, aby ste predložili návrhy na členov 

návrhovej komisie. 

Navrhnutí boli:    Eva Zummerová a  Jozef Figeľ 
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Ďakujem veľmi pekne. Keďže nie sú ďalšie návrhy, dávam hlasovať,  kto je za takéto 

zloženie návrhovej komisie.  

 

Uznesenie číslo 55/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

schvaľuje 

návrhovú komisiu  v zložení     Mgr. Eva Zummerová 

                                                   MVDr. Jozef Figeľ            

                                                       

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

 

Konštatujem, návrhová komisia bola schválená v predloženom znení. 

      Do Vašej pozornosti dávam, že návrhy na uznesenie, predkladané poslancami musia byť  

návrhovej komisii predložené  písomne a musia byť formulované výstižne a jasne, aby 

nepripúšťali rôzny výklad a musia byť podpísané predkladateľom. Prosím návrhovú komisiu, 

aby čítala vždy celý návrh uznesenia tak, ako je uvedený v predloženom materiál 

 

Bod 4.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia 

 

         Za overovateľov zápisnice a uznesení určujem:  Máriu Horváthovú  

                                                                               Miroslava Janitora.  
 

         Za zapisovateľku určujem:                               Jarmilu  Repčíkovú. 

 

 

Bod 5.   Správa riaditeľa Obvodného oddelenia PZ SR Košice – Ťahanovce 

 

p. Ihnát,  starosta MČ: 

 

     Ctené dámy, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som privítal pána riaditeľa Vojtecha Valka  

a informoval vás, že na základe našej vzájomnej dohody bude dvakrát ročne poslanecký zbor 

a verejnosť informovať o činnosti a výsledkoch OO PZ SR na území našej mestskej časti. 

Odovzdávam mu týmto slovo a po otvorení diskusie prenechám priestor na vaše otázky.  

 

Vojtech Valko – riaditeľ OO PZ SR Košice-Ťahanovce  informoval o činnosti  obvodného 

oddelenia  PZ SR. Povedal, že je klesajúci trend trestných činov, je menej priestupkov. 

 

 Ďakujem p. riaditeľovi za prednesenie správy a otváram diskusiu a priestor na vaše otázky 

Ak nie sú ďalšie otázky, uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla 

návrh na uznesenie. 

 

Uznesenie číslo 56/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

berie na vedomie 

správu riaditeľa Obvodného oddelenia Policajného zboru 

Slovenskej republiky Košice-Ťahanovce              
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Hlasovanie:              12/za             0/proti          0/zdržalo sa 

 

Bod 6.   Správa veliteľa Mestskej polície Košice - Ťahanovce 

 

p. Ihnát,  starosta MČ: 

 

     Ctené dámy, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som privítal pána veliteľa Petra Geršáka  

a poprosím, aby predniesol správu o činnosti mestskej polície na našom území a odovzdávam 

mu týmto slovo.  

Veliteľ Stanice mestskej polície Košice-Ťahanovce Peter Geršák informoval o činnosti SMP 

na našom sídlisku. 

 

Diskusia: 

p. Špak – je pravda, že musíte chodiť do mesta riešiť statickú dopravu v meste? 

 

p. Geršák - Je to pravda, v rámci toho máme posilnený výkon služby.  

 

p. Bereš – zákaz vjazdu k ZŠ Belehradská, včera malo prebehnúť nejaké jednanie na mieste, 

či prebehlo jednanie a s akým výsledkom. 

 

p. Ihnát -        Ďakujem p. veliteľovi za prednesenie správy a otváram diskusiu a priestor na 

vaše otázky. Ak nie sú ďalšie otázky, uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu, aby 

predniesla návrh na uznesenie. 

 

Uznesenie číslo 57/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

berie na vedomie 

správu veliteľa Mestskej polície  Košice-Ťahanovce 

 

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

 

 

Bod 7.   Stavba „Košice - Rekonštrukcia hate Ťahanovce“ – vyjadrenie k dokumentácii  

pre územné rozhodnutie   

   

p. Ihnát,  starosta MČ: 

 

         Materiál ste obdržali elektronicky a je zverejnený na webovom sídle mestskej časti. 

Poprosím p. Friga zo SVP OZ Košice,  ktorý prijal pozvanie na zastupiteľstvo a poprosím,  

aby nám predniesol dôvody doručenia podkladov a aké sú zámery v tejto lokalite. 

 

p. Friga – SVP plánuje rekonštrukciu Hate Ťahanovce, je nevyhovujúca kapacita hate, ktorá 

bola postavená v roku 1961. Dotkne sa to drasticky vlastníkov nehnuteľnosti – domov, 

priestorov, reštaurácie. Sme v štádiu územného konania.  
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p. Ihnát – je to verejný záujem štátu, vzťahuje sa k tomu inštitút vyvlastnenia – z dôvodu 

protipovodňovej ochrany mesta.  

 

Diskusia:  

 

p. Mazák -  ja tam bývam, čo ste urobili vo veci informovanosti obyvateľov asi pred 5 rokmi.   

 

p. Friga – sme ešte len pri územnom konaní – rozhodnutie o využití pozemkov. 

 

p. Šimko – toto tu nie je  diskusia medzi poslancom a investorom 

 

p. Figeľ –  aký je časový horizont ukončenia stavby 

 

p. Friga – prebieha územné konanie, neviem ako dlho to bude trvať. 

 

p. Zummerová – nedá sa to realizovať do prava z laického hľadiska a nie na úkor domov? 

 

p. Friga – na pravo – nachádza sa tam mlynský náhon,  malá vodná elektráreň, technicky 

lepší je stav  do prava. 

 

 

Uznesenie číslo 58/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

     

                                       berie na vedomie 
investičný zámer Slovenského vodohospodárskeho podniku, 

štátny podnik, Odštepný závod Košice :  „ Košice - Rekonštrukcia 

hate Ťahanovce „  

 

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

 

  

Bod 8.  Správa o interpeláciach 

 

p. Ihnát,  starosta MČ: 

 

      V súlade s čl. 15 ods. 7 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Košice – Sídlisko Ťahanovce správa o odpovediach na interpelácie poslancov sa zaradzuje 

ako samostatný bod rokovania miestneho zastupiteľstva. Nech sa páči otváram k tomuto bodu 

diskusiu. 

 

Diskusia: 

p. Bereš – aký je zvukový záznam z posledného rokovania MZ, kompletný zvukový záznam 

nie je na webe.  Ako je zabezpečená zimná údržba? Že poslanci nič nerobia k zimnej údržbe.  

 

p. Ihnát -  k interpelácii - preverí miestny úrad túto interpeláciu. Písomne odpovieme.  

 

Uznesenie číslo 59/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 
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berie na vedomie 

správu o odpovediach na interpelácie poslancov miestneho 

zastupiteľstva,  ktoré boli vznesené   dňa 30.1.2019 

 

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

 

 

Bod 9.   Správa starostu mestskej časti o činnosti 

 

p. Ihnát,  starosta MČ: 

 

Vážené dámy poslankyne a páni poslanci ,dovoľte , aby som, Vás oboznámil v základných 

bodoch  so svojou činnosťou od zloženia sľubu starostu MČ doposiaľ.  

Po nastúpení do úradu som s účinnosťou od 12.12.2018 zmenil úradné hodiny a to tak, že som 

zaviedol úradné hodiny aj vo štvrtok v čase od 8.00 – 12.00 hod.  

13.12.2018 som vyjednal s bývalým správcom športového areálu z dôvodu maximálnej 

nespokojnosti s jeho činnosťou ukončenie správy a to s účinnosťou od 1.1.2019. Odovzdal 

som ceny darcom krvi a začal som urýchlené vyjednávanie vo veci odstránenia stĺpikov 

v úrovni vchodov obytných domov Juhoslovanská 5 – 7, kde sme už aj v týchto dňoch 

z dopravného dispečingu mesta Košice obdržali súhlasné stanovisko k ich odstráneniu.  

Z dôvodu, že bývalým vedením MČ bola daná výpoveď zo správy predsadenej časti na 

Budapeštianskej ulici sa konala porada s poslaneckým zborom a výsledkom bolo vzatie 

výpovede späť. Toho času prebiehajú postupne rokovania s nájomcami a vlastníkmi objektov 

predsadenej časti za účelom jej obnovy a skultúrnenia.  

19.12.2018 sa konala rada starostov najmä k téme zimnej údržby. Táto bola obzvlášť náročná 

počas zimnej sezóny , využívali sme vlastné kapacity – našich údržbárov a aktivačných 

pracovníkov. Spoločnosť Kosit bola naozaj súčinná a v tomto kontexte sme niektorí 

starostovia navrhli otvorenie štatútu mesta Košice , aby kompetencia  okrem iného aj zimnej 

údržby prešla na mestské časti o čom sa bude aj do budúcna rokovať.  

Prebiehalo niekoľko rokovaní s fi. Kosit , ako aj monitoring vykonanej zimnej údržby 

s technickým riaditeľom priamo v teréne sídliska Ťahanovce.  

Miestny úrad pripravil vianočné trhy, ktoré sa konali v predsadenej časti na Budapeštianskej 

ulici a kde sa podávala kapustnica vďaka Združeniu žien Slovenska a starostovský punč. 

Výťažok je určený na charitatívne účely.  

Uskutočnili sa 3 pracovné stretnutia so záujemcami o výstavbu parkovacích domov a to 

v úrovni Sofijská, Pekinská a Berlínska ulica. Zatiaľ MČ nezaujala žiadne stanovisko , každý 

zo záujemcov bude pozvaný na príslušné komisie a k témam budeme prizývať aj zástupcov 

vlastníkov a predsedov spoločenstiev dotknutých oblastí .  

V dňoch 4.a 5. Januára 2019 sa uskutočnili stretnutia so žiadateľmi o dotácie o ktorých dnes 

budete rozhodovať.  

S účinnosťou od 7.1.2019 sa dlhodobo riešil medializovaný prípad odobratia psa , ktorý je 

dnes umiestnený v bezpečnom zariadení Animal Kuzmice a je vo veľmi dobrej kondícii.  
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So Správou mestskej zelene bola prejednaná výsadba zelene do voľných črepníkov , orezy 

stromov a úprava zelene na celom sídlisku.  

Dňa 8.1.2019 sa uskutočnilo šetrenie na mieste vo veci osadených dopravných značiek na 

Havanskej ulici, kde naša MČ bola len prizvaná. Mesto doposiaľ ešte vo veci začatého 

správneho konania ešte nerozhodlo.  

Dňa 9.1.2019 zasadala redakčná rada Ťahanovských novín , čoho výsledkom bolo vydanie 

prvého čísla v tomto volebnom období, kde ste aj Vy poslanci mali   možnosť prezentovať 

svoje ciele.  

10.1.2019 som sa v zmysle zákonnej povinnosti starostov sa neustále vzdelávať zúčastnil 

školenia organizovaného expertom na správne právo DOC. Sotolářom – základné princípy 

chodu samosprávy.  

Uskutočnilo sa niekoľko stretnutí s našimi seniormi, výsledkom čoho aj vznik novej 

samosprávy a zosúladenie fungovania tejto komunity so zákonom.  

14.1.2019 som bol oslovený štátnou políciou z dôvodu ohrozenia hliadky polície s diviakmi. 

Preto sa uskutočnilo niekoľko pracovných stretnutí so zložkami polície , Okresným úradom , 

poľovníckym združením LOVENA a výsledkom bol dňa v sobotu 26.1.2019 na základe 

povolenia Okresného úradu uskutočnený hon a lov na diviakov.  

Dňa 16.1.2019 sa uskutočnilo slávnostné stretnutie všetkých starostov Košických MČ 

s primátorom mesta v budove historickej radnice.  

Dňa 17.1.2019 bolo uskutočnené pracovné stretnutie s vami  poslancami . 

Dňa 21.1.2019 sme boli pozvaní mestskom časťou KVP na pracovné stretnutie, kde sme 

prejednali možnosti spolupráce a dotazovali sme sa na možnosti využitia ľadovej plochy 

v našom športovom Areáli, keďže sídlisko KVP má celé chladiace zariadenie vo vlastníctve.  

Dňa 24.1.2019 na úrade práce sa uskutočnilo pracovné stretnutie, kde boli predstavené 

projekty o možnostiach zamestnávania uchádzačov o zamestnanie. Do jedného z takýchto 

projektov sme už aj zapojili a s účinnosťou od 1.2.2019 zamestnávame jedného zamestnanca 

cez projekt z úradu práce, kde 80 % mzdy refunduje práve úrad práce .  

Niekoľko krát som sa zúčastnil rokovaní na MMK , DPMK za účelom riešenia jednak 

riešenia operatívnych vecí , ale aj dlhodobých problémov. Výsledkom napríklad je 

vyspravenie hlavných ciest, opravy verejných osvetlení, posilnenie autobusového spoja 10 vo 

večerných hodinách, lepšia možnosť zakúpenia cestovných lístkov.  

Dňa  28.1.2019 prebehlo rokovanie so spoločnosťou Lidl, čoho výsledkom je zabezpečenie 

možnosti parkovania vozidiel našich obyvateľov v nočných hodinách bezplatne od 19 

hod.večer  do 8.00 hod. nasledujúceho dňa. V ten istý deň náš miestny úrad navštívila pani 

poslankyňa NR SR Mgr. Elena Červeňáková a zasadala aj miestna rada.  

Dňa 29.1.2019 zasadala rada starostov k rozpočtu mesta , kde boli vyjednané lepšie finančné 

podmienky pre MČ , ako pôvodne mesto plánovalo. A v ten istý deň sa uskutočnilo pracovné 

rokovanie s novým riaditeľom Metra o možnosti parkovania, ktoré je ešte vo vývoji.  

30.1.2019 zasadalo naše miestne zastupiteľstvo mimoriadne a boli naplnené a sfunkčnené 

komisie. 
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31.1.2019 zasadalo mestské zastupiteľstvo . 

S účinnosťou od 1.2.2019 som vymenoval za zástupcu starostu pána poslanca Miroslava 

Janitora a za prednostku úradu  JUDr. Beátu Zemkovú.  

Dňa 4.2.2019 prebehlo rokovanie s predsedom Urbariátu o možnostiach vysporiadania 

pozemkov v športovom Areáli – alternatívne zámena, alebo nájom pozemkov.  

Každým dňom náš úrad pripravuje efektívny priebeh prezidentských volieb a postupne aj 

eurovolieb a dňa 19.2.2019 zložili členovia Okrskových volebných komisií zákonom 

predpísaný sľub.  

Dňa 5.2.2019 som rokoval so zástupcom spoločnosti TH Stavbyt o možnosti sceľovania 

mestských pozemkov za účelom vysporiadania v športovom Areály.  

6.2.2019 sa konalo rokovanie so ZŠ Belehradská a za prítomnosti bezpečnostných zložiek , 

mesta Košice k nepriaznivej bezpečnostnej situácii v oblasti dopravy a výsledkom je riešenie 

situácie dopravnými značkami . 

Dňa 7.2.2019 som bol prítomný pri otváraní pri Olympiáde seniorov v rekreačnom strediska 

na Jahodnej pri Košiciach , kde boli prítomní športovci – naši seniori a Združenia žien 

Slovenska sídliaci v našej MČ a v ten istý deň sa uskutočnilo pracovné stretnutie s vami 

poslancami k pripravovanému rozpočtu našej MČ.  

Dňa 8.2.2019 navštívili našu MČ šéfka Dobrovoľníckeho centra pani Langerová a s ňou boli 

dohodnuté prvé dobrovoľnícke akcie a poslanec mestského zastupiteľstva v Košiciach 

Vladislav Stanko, ktorý navrhoval možnosti spolupráce. 

Dňa 12.2.2019 – po malej mediálnej vojne prijal moje pozvanie úspešný športovec 

a Slovenský reprezentant Richard Tury – výsledkom je možný kompromis využitia plochy 

športového areálu.  

Dňa 14.2.2019 prebehlo rokovanie mestského zastupiteľstva v Košiciach.  

Dňa 15.2.2019 sa uskutočnil 22 ples našej mestskej časti. Výsledkom z hľadiska 

charitatívneho bolo vyzbieranie viac ako 1200 euro , čo bol doposiaľ jeden z najvyšších 

výťažkov. Za čo chcem sa verejne poďakovať poslancom p.Zummerovej aj za pomoc pri 

organizácii plesu. P. Špakovi, p. Janitorovi, p. Berešovi .  

Dňa 20.2.2019 zasadala miestna rada. 

Dňa 21.2.2019 som sa zúčastnil pracovného rokovania so spoločnosťou Eurovia, kde sme 

detailne prejednali súčasné negatíva v rámci životného prostredia a potrebné opatrenia 

spoločnosti k zníženiu prašnosti, ktorá pri veternom počasí zasahuje aj na naše sídlisko 

Ťahanovce.                     

22.2.2019  prebehlo rokovanie s riaditeľom ZOO Košice Ing. Erichom Kočnerom v našom 

úrade  a boli odovzdané vaše príspevky na adopcia zvieratka – Lama Alpaka – 140, - euro 

a dohodli sme návštevy ZOO na sobotu 2.marca 2019 od 9.50 hodine pri vstupe do ZOO. 

Dňa 23.2.2019 – Akcia Fašiangové poľovnícke hody, kde si dovolím poďakovať všetkým 

občanom za účasť, všetkým ktorí sa akokoľvek podieľali na organizácii, za skvelo zvládnutú 

akciu, ktorá mala veľmi pozitívny ohlas 
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25.2.2019 zasadalo zastupiteľstvo KSK, kde sa snažím dlhodobo presadiť vybudovanie lávky 

cez Hornád smerom do Kostolian pri Hornáde, ktorá by mala slúžiť aj našim Ťahanovčanom  

26.2.2019 – Školenie celého kolektívu zamestnancov úradu k GDPR a zasadala základná 

organizácia SLOves pri MÚ, kde za členku podotýkam všetci zamestnanci (nakoľko všetci sú 

členmi odborov) prijali aj našu prednostku, bolo zorganizované stretnutie s urbármi za účelom 

riešenia nevysporiadaných pozemkov v športovom areáli a  vyjednával som na SBD 

I v zmysle doručenej odpovede z mesta Košice údržbu tzv. hrebeňov, ktoré by v zmysle 

predloženého dokumentu malo vykonávať SBD I. Toto si vyžiada odborné stanovisko 

dotknutého ministerstva, aby sa ustálila zodpovednosť za údržbu chodníkov na sídlisku 

Dnes MČ navštívil  Ing.Titl – návšteva ulice Bukurešťská a Juhoslovanská 5-7 

 A práve prebieha rokovania miestneho zastupiteľstva MČ  Košice – Sídlisko Ťahanovce   

 

Diskusia:   

 

p. Mazák – poprosil by som to zverejniť na web stránke. 

 

p. Pavúk – aké sú výsledky z rokovania s urbariátom. 

 

p. Ihnát – my nemáme vysporiadané pozemky, nielen SKATE park nie je vysporiadaný. 

 

p. Špak – v správe starostu o činnosti ste hovorili o zámene ťahanovského lesa. Povedali ste, 

že sme ho zachránili, nebolo to šťastné riešenie. 

 

p. Zummerová – nastúpila pracovníčka cez UPSVaR, ako dlho tu bude?  

 

p. Ihnát – je prijatá na 9 mesiacov, úrad práce  jej platí v rámci projektu   80 %  platu. 

Potrebovali sme ju na sekretariát MÚ. 

 

Slivenská –  záver je ten, že ste sa stretli so skaterami a upustili ste o svojho vyjadrenia,  že 

skatepark tu nebude, lebo to nemáte vo svojom volebnom programe  

 

p. Ihnat -  iniciátormi stretnutia som bol ja, zajtra je stretnutie s dotknutými. 

 

 

Uznesenie číslo 60/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

berie na vedomie 

správu starostu mestskej časti o činnosti 

 

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

 

 

 

Bod 10.  Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných 

funkcionárov 
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p. Ihnát,  starosta MČ: 

 

      Poprosím pána zástupcu Janitora a predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu,  

aby správu predniesol. 

 

p. Janitor – predniesol správu Komisie na ochranu verejného záujmu. 

 

Uznesenie číslo 61/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

berie na vedomie 

informáciu predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov pri Miestnom 

zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

 

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

 

 

Bod 11.   Stanovisko hlavného kontrolóra  k návrhu rozpočtu mestskej časti  na roky 

2019 – 2021 

 

p. Ihnát, starosta MČ: 

        Poprosím pani hlavnú kontrolórku, aby predniesla svoje stanovisko. 

 

JUDr. Slunečková – predniesla svoje stanovisko.  

Uznesenie číslo 62/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

 

berie na vedomie  

A)   Správu o činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti  

B) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového 

rozpočtu mestskej časti             Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 

2019, 2020, 2021 

 

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

 

 

Bod 12.   Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti na rok 2019 

 

p. Ihnát,  starosta MČ: 

 

     Poprosím pani hlavnú kontrolórku, aby bod uviedla. 

 

JUDr. Slunečková – uviedla Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky MČ na rok 2019 . 

Diskusia: 
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Ing. Mazák –  prečo sa tak neskoro  schvaľuje Plán kontrolnej činnosti? 

 

JUDr. Slunečková – ustanovujúce zasadnutie MZ sa uskutočnilo v decembri 2018, bolo 

slávnostné, ďalšie rokovanie bolo 30. 1. 2019, tam nebol priestor. V pláne  sú veci od januára. 

Mestský rozpočet bol schválený 1. 2. 2019 t.r.   

 

Ing. Mazák – aj po minulé roky to bolo tak, aj po minulé roky to bolo na konci marca. 

 

JUDr. Slunečková - či nebolo miestne zastupiteľstvo skôr, neviem Vám to teraz povedať.  

 

 

Uznesenie číslo 63/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

berie na vedomie  

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na  rok 2019 

 

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

 

 

Bod 13.   Návrh programového rozpočtu mestskej časti na roky 2019 - 2021 

 

p. Ihnát,  starosta MČ: 

 

       Rozpočet bol uverejnený v súlade so zákonom na webe mestskej časti, boli ste s ním 

oboznámení a bol prejednávaný na pracovnej porade,  prejednávali ho na svojich zasadnutiach 

jednotlivé komisie a miestna rada a odporúčajú ho prerokovať. Poprosím ešte pani vedúcu 

Ing. Badaničovú, aby bod stručne uviedla. 

 

Ing. Badaničová – rozpočet bol vždy schvaľovaný koncom roku, kvôli voľbám je 

schvaľovaný teraz. 

 

Diskusia: 

 

p. Špak -  ozval som sa ako predseda komisie rozvoja, na komisii sme urobili zopár návrhov, 

jeden z nich bol , že autá vážiť nevieme, ale merať ich vieme, budú to autá nad 5 metrov, nech 

sa vyjadria všetci poslanci – k prístupovej ceste Hanojská. 

Predniesol pozmeňujúci návrh  v rozpočte k florbalovému ihrisku na Bruselskej ulici. 

 

p. Ihnát – odporúčal som, aby tie peniaze tam zostali.  Dnes som bol s Ing. Titlom v teréne, 

autá 4900 cm dlhé  nie nad 5 m, nezastavujeme florbal, je to na Vás.  

 

p. Janitor –vôbec netuším, prečo by sme mali ho mali zrušiť, druhá vec – predniesol závery 

z komisie športu, kde preberali rozpočet, navrhol doplniť do rozpočtu:   

 

1) Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 
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s c h v a ľ u j e 

doplniť do rozpočtu mestskej časti v podprograme 8.3.  Športové podujatia -  

Futbalový turnaj škôl – Východ s finančným krytím vo výške 300,- eur 

 

 

2) Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

     s c h v a ľ u j e  

upraviť v rozpočte mestskej časti v podprograme 8.3.  Športové podujatia finančné 

krytie podujatia King of Olympia z 200,- eur na 300,-  eur a zároveň znížiť finančné 

krytie podujatia Škola zručnosti z 500,- na 450,-- eur a podujatie Extraliga  

a Interliga v nohejbale z 1000,- eur na 950,-  eur 

3) Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

     s c h v a ľ u j e 

    doplniť do rozpočtu mestskej časti v podprograme 8.3.  Športové podujatia   Body   

    Fit Day s finančným krytím vo výške 200,-  eur 

 

p. Bereš –  doporučenie komisie, ktoré predložil p. Špak -  projekt na komisii prešiel 4 

hlasmi,  ja som bol proti. Je to nebezpečný úsek.  Je tam 541 vlastníkov – to bol jediný 

problém získať vzťah k pôde  /2 700 m2 pripadá urbariátu/. Včera som bol na urbariáte, 

nie je problém prenajať si 39 m2 pozemku na stavbu výjazdu. Pán poslanec, idete rušiť ale 

nič nenavrhujete.   

 

p. Ihnát – stotozňujem sa s vyjadrením p. Bereša. Zameniť alebo prenajať  pozemok?  

 

Ing. Fedáková -  k možnosti vysporiadania pozemku ide o problematických 39 m 2. 

Vlastníkov tejto pôdy zastrešuje urbariát, nemusíme tento problém riešiť so všetkými 

vlastníkmi. Urobili sme verejné obstarávanie.  

 

p. Špak -  reagujem na vystúpenie p. Bereša. Mrhali sme časom. Sťahujem svoj 

pozmeňujúci návrh na uznesenie, nechcem niť brzdiť. Projekt má už teraz logiku. 

 

p. Ihnát - bol som prítomný na zasadnutí komisie, teraz je čerstvá informácia táto. 

 

p. Slivenská – pár  hodín k tomu diskutujeme, prečo nebol na stretnutie pozvaný predseda 

komisie, ktorej sa to týka? K florbalu sa v diskusii na komisii sme sa dohodli, že to 

nebudem riešiť.  Dnes niečo schválime a zajtra to nebude už platiť? P. Kopejtko sa 

vyjadril, že je to vhodný priestor, ale čo ľudia zajtra? 

 

p. Ihnát – o 15,00 hod. bude u nás stretnutie s obyvateľmi, my  môžeme financie 

presunúť v zmene rozpočtu. 
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p. Bereš – na  komisii  dopravy som bol jediný, čo som bol za,   bránky a mantinely sa 

dajú použiť hocikde. Pomôžme florbalistom.  

 

      p. Slivenská – predkladám doplňujúci návrh na uznesenie: 

1)  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

     s c h v a ľ u j e  

    doplniť do rozpočtu MČ v podprograme 8.1 podujatie „Vesmírne divadlo“  

    s rozpočtom 500,-- eur 

 

     2) Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

schvaľuje 

doplniť do rozpočtu MČ v podprograme 8.1 podujatie „Kurz tvárovej gymnastiky“ 

s rozpočtom 400,- eur 

 

    3) Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

         schvaľuje 

        doplniť do rozpočtu MČ v podprograme 8.1 podujatie  „LEGO deň“ s rozpočtom 500,-   

        eur 

 

p. Horváthová –dovoľte mi , aby  som informovala o záveroch komisie kultúry 

a komunitného rozvoja. Predkladám  doplňujúce  návrhy uznesení z komisie v znení: 

 

1) Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

schvaľuje 

doplniť do rozpočtu MČ v podprograme 8.1 podujatie „Bež za svojím zdravím“ 

s rozpočtom 300,-- eur. 

 

 

2) Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

 schvaľuje 

 doplniť do rozpočtu MČ v podprograme 2.2  financovanie klubovej karty pre 

seniorov  s  finančným krytím vo výške 400,- eur.  

 

 

p. Pavúk -  predkladám Vám stanovisko  Finančnej komisie, ktorá prijala negatívne 

stanovisko k  MONTESSO. Na Ťahanovciach za Hanojskou ulicou navrhujeme  

navýšiť  rozpočet o projekt – Geometrický  plán odkúpenia pozemkov vo vlastníctve  mesta. 

Rozpočet neruší veľké projekty – parkovacie domy. Predložil doplňujúci návrh uznesenia: 

    1) Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 
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schvaľuje 

navýšenie kapitálového výdavku v programe 1. Projektová  príprava o 10 000,- eur na 

vypracovanie geometrických  plánov 

 

 

p. Ihnát – pán podnikateľ odkúpil pozemky – parkovačka „P“, privlastnil si pozemky, už 

v januári sme to riešili. Je to v štádiu riešenia v rozpore so zákonom. Neviem si predstaviť, že 

by sme založili budovu miestneho úradu, to by ste chceli? 

 

p. Špak – predkladám návrh, aby v  tomto bode  neboli odmedzované vstupy do diskusie. 

 

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

 

p. Špak – sú ešte nejaké skryté veci,  ktoré máme dnes schváliť? 

 

p. Ihnát – všetko je uvedené v materiáloch. 

 

p. Betuš – uvedomme  si, tento objekt – budova miestneho úradu - je polyfunkčný,  sú tu aj 

iní – napr. 60 garážnikov, pozor na to, nie je to objekt mestskej časti. Pusťme sa do 

rozvojového programu, ale nie v tomto roku.  

 

p. Figeľ – ako sa postavíme k akciám, ktoré sme chceli zo zrušeného projektu Hanojská. 

Predložil pracovný návrh na technickú prestávku 10 minút. 

 

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

 

 

   S faktickými poznámkami vystúpili v tomto bode  k diskutujúcim  p. Bereš, p. Janitor,  

p. Slivenská, p. Špak, p. Mazák, p. Jura, p. Pavúk, p. Zummerová. 

 

 

 

Hlasovanie za doplňujúce uznesenia poslancov MZ jednotlivo: 

 

 

- Doplňujúci návrh poslanca  MZ Miroslava Janitora 

Uznesenie číslo 64/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

s c h v a ľ u j e 

doplniť do rozpočtu mestskej časti v podprograme 8.3.  Športové 

podujatia -  Futbalový turnaj škôl – Východ s finančným krytím vo 

výške 300,- eur 

 

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

 

 



14 
 

 

- Doplňujúci návrh poslanca  MZ Miroslava Janitora 

Uznesenie číslo 65/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

s c h v a ľ u j e  

upraviť v rozpočte mestskej časti v podprograme 8.3.  Športové 

podujatia finančné krytie podujatia King of Olympia z 200,- eur na 

300,-  eur a zároveň znížiť finančné krytie podujatia Škola 

zručnosti z 500,- na 450,-- eur a podujatie Extraliga  a Interliga 

v nohejbale z 1000,- eur na 950,-  eur 

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

 

- Doplňujúci návrh poslanca  MZ Miroslava Janitora  

Uznesenie číslo 66/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

s c h v a ľ u j e 

doplniť do rozpočtu mestskej časti v podprograme 8.3.  Športové 

podujatia   Body Fit Day s finančným krytím vo výške 200,-  eur 

 

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

 

- Doplňujúci návrh Mgr. Zuzany Slivenskej 

Uznesenie číslo 67/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

s c h v a ľ u j e  

doplniť do rozpočtu MČ v podprograme 8.1 podujatie „Vesmírne 

divadlo“ s rozpočtom  

500,-- eur 

Hlasovanie:              8/za             1/proti          3/zdržali sa 

 
 

- Doplňujúci návrh Mgr. Zuzany Slivenskej 

Uznesenie číslo 68/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

                                           schvaľuje 

                                          doplniť do rozpočtu MČ v podprograme 8.1 podujatie „Kurz  

                                             tvárovej gymnastiky“ s rozpočtom 400,- eur 

 

Hlasovanie:              4/za             1/proti          7/zdržalo sa 

Po vykonanom hlasovaní uznesenie nebolo prijaté. 
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- Doplňujúci návrh Mgr. Zuzany Slivenskej 

Uznesenie číslo 69/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

schvaľuje 

doplniť do rozpočtu MČ v podprograme 8.1 podujatie  „LEGO 

deň“ s rozpočtom 500,- eur 

Hlasovanie:              7/za             1/proti          4/zdržali sa 

 

 
- Doplňujúci návrh  poslankyne MZ Mgr. Márie Horváthovej                                                     

Uznesenie číslo 70/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

schvaľuje 

doplniť do rozpočtu MČ v podprograme 8.1 podujatie „Bež za 

svojím zdravím“ s rozpočtom 300,-- eur. 

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

 

 
- Doplňujúci návrh poslankyne MZ Mgr. Márie Horváthovej 

Uznesenie číslo 71/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

schvaľuje 

doplniť do rozpočtu MČ v podprograme 2.2  financovanie klubovej 

karty pre seniorov s finančným krytím vo výške 400,- eur.  

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

 

 

- Doplňujúci návrh poslanca MZ Ing. Jána Pavúka 

Uznesenie číslo 72/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

schvaľuje 

navýšenie kapitálového výdavku v programe 1. Projektová  

príprava o 10 000,- eur na vypracovanie geometrických  plánov 

 

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

 

 
Hlasovanie za bod programu ako celok: 
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Uznesenie číslo 73/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce 

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

a/   schvaľuje 

programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na 

rok 2019 s doplňujúcimi návrhmi   

 

b/   berie na vedomie 

                                     Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2021 
 

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

 

 

Bod 14.    Návrhy na udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní  

 

p. Ihnát, starosta MČ: 

 

       Návrhy prejednávala komisia na udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní a miestna 

rada. Zhodli sa jednotne na návrhoch a odporúčajú udeliť cenu mestskej časti trom 

jednotlivcom a jednému kolektívu. Poprosím pána predsedu komisie pána poslanca Šimka, 

aby predniesol závery komisie.   

 

p. Šimko – predseda komisie na udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní -  predkladám 

Vám návrhy na ocenenie v roku 2019 nasledovne: 

 

návrhy na Cenu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2019: 

            Basketbalový  klub  CBK  Minibuseuropa Ťahanovce 

            PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. 

            Peter Kentoš   

            Kamil Lazúr 

 
 
Uznesenie číslo 74/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce 

schvaľuje 

návrhy na Cenu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2019: 

 

                                 Basketbalový  klub  CBK  Minibuseuropa Ťahanovce 

                                 PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. 

                                 Peter Kentoš   

                                 Kamil Lazúr 

 

Hlasovanie:              11/za             0/proti          0/zdržalo sa 
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Bod 15. Schválenie prevodu stavby multifunkčného ihriska v Športovom areáli 

Základnej školy na Belehradskej ulici na mesto Košice  

 

p. Ihnát, starosta MČ: 

 

        Materiál ste obdržali v elektronickej forme, prejednala ho komisia rozvoja, dopravy, 

životného prostredia a zdravia a miestna rada a odporúčajú ho prejednať. Nech sa páči 

otváram k tomuto bodu diskusiu 

 

 

Diskusia: 

 

p. Horváthová – som poverená pani riaditeľkou ZŠ informovať, že ihrisko je vo výpožičke 

mesta Košice, ešte ho základná škola nevyužívala. Zriaďovateľ MMK poverí ZŠ správou  

ihriska. 

 

p. Špak – dozvedel som sa, že otvorené bude  do 21,30 hod. Jednanie už prebehlo. Poprosil 

by som informovať skôr o takýchto otázkach a nie 2 minúty pred hlasovaním.  

 

p. Ihnát -  na komisii kultúry bola táto otázka rozdiskutovaná. Bola prítomná i pani 

Slivenská.  

 

Uznesenie číslo 75/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

                                            v súlade s ustanovením  § 14 ods.3 písm. c)  zákona číslo  

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

                                            

                                            schvaľuje 

                                            bezodplatný prevod stavby multifunkčného ihriska v Športovom 

                                            areáli  Základnej školy  na Belehradskej  21 v Košiciach z majetku  

                                            mestskej  časti   do majetku  mesta Košice 
 

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

 

 

Bod 16. Návrh zriadenia záujmového zariadenia mestskej časti Košice – Sídlisko 

Ťahanovce pre seniorov  

 

p. Ihnát, starosta MČ: 

 

         Materiálom sa zaoberali komisie kultúry a komunitného rozvoja a miestna rada 

a odporúčajú ho prejednať. Poprosím pani vedúcu JUDr. Sabovú, aby bod stručne uviedla 

a zároveň poprosím pána Ing. Ivana, ktorého si seniori zvolili za svojho predsedu, aby sa 

predstavil a stručne uviedol svoje stanovisko. Nech sa páči otváram k tomuto bodu diskusiu 

 

p. Sabová – vznik nového záujmového zariadenia mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

pre seniorov má právny základ v ustanovení § 4 ods. 3 písm. I) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy 

zakladá, zriaďuje,  zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové 

a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia.  Z uvedeného dôvodu má 
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mestská časť za potrebné vytvoriť podporu takejto činnosti a napĺňať tým svoje plány rozvoja 

komunitnej oblasti a podporu a tejto sociálnej skupiny obyvateľov mesta Košice.  

 

p. Ihnát – starosta MČ predniesol návrh, aby mohol vystúpiť predseda  záujmového 

zariadenia seniorovo p. Ivan Jozef. 

 

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

 

p. Ivan -  chcel by som Vás poinformovať, čo chcem dosiahnúť. Chceli by sme pomôcť 

základným školám v duálnom vzdelávaní, Nemáme na sídlisku Denný stacionár.  Bol som sa 

pozrieť   v CVČ Juhoslovanská ohľadom priestorov pre našich seniorov. Sú dobré, len 

nevyhovuje II. poschodie – schody.  Navrhoval by som urobiť v lesoparku 1.májovú veselicu 

s gulášom. Požiadal by som poslancov mestského zastupiteľstva o riešenie priestorov za 1 

euro symbolicky.  

 

p. Ihnát – zúčastnime sa spoločne s p. Ivanom  rokovania k vyhovujúcim priestorom pre  

seniorov v ZŠ Bruselská dňa 11. 3. 2019 o 11,00 hod. u námestníčky primátora p. 

Gurbaľovej.  

 

 

Uznesenie číslo 76/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

A ) zrušuje uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-

Sídlisko Ťahanovce číslo 198/2009 zo dňa 16. 12. 2009, ktorým bolo 

schválené založenie Spoločnosti seniorov mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce a jej štatútu, 

B ) schvaľuje zriadenie záujmového zariadenia mestskej časti Košice-

Sídlisko Ťahanovce pre  seniorov s názvom Klub seniorov Sídlisko 

Ťahanovce a jeho štatútu na základe   ustanovenia § 4 ods. 3 písm.   l)  

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

predpisov k 1.3.2019 na dobu neurčitú bez právnej subjektivity. Uvedené 

zariadenie je organizačnou súčasťou   Miestneho úradu  mestskej  časti  

Košice-Sídlisko Ťahanovce a jeho činnosť je financovaná z rozpočtu 

mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a z členských príspevkov členov 

Klubu seniorov Sídlisko Ťahanovce, ktoré nie sú príjmom rozpočtu 

mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.  

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

 

 
Bod 17.   Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu mestskej časti na I.polrok 2019 

 

p. Ihnát, starosta MČ: 

     

         Materiál prejednala finančná komisia aj  miestna rada a odporúčajú ho prejednať. 

Poprosím, aby bod uviedla pani vedúca Ing. Badaničová. Nech sa páči otváram k tomuto bodu 

diskusiu. 

Ing. Badaničová – na základe došlých žiadosti o dotácie predkladám na schválenie jednotlivé 

návrhy žiadostí o dotácie na I. polrok 2019.  Navrhujem, aby sme hlasovali jednotlivo 

o každej žiadosti.  
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KRASOCENTRUM Košice     

 

Uznesenie číslo 77/2019 - Miestne  zastupiteľstvo mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce  

                                          podľa § 14 ods.3 písm.d) zákona číslo 401/1990Zb. o meste Košice 

                                v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

dotáciu z rozpočtu mestskej časti pre Krasocentrum Košice vo 

výške 0,- eur 

 

Hlasovanie:              9/za             1/proti          2/zdržalo sa 

 

BK CBK Minibus Europa 

 

Uznesenie číslo 78/2019 - Miestne  zastupiteľstvo mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce 

                                          podľa § 14 ods.3 písm.d) zákona číslo 401/1990Zb. o meste Košice  

                                     v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

dotáciu z rozpočtu mestskej časti pre  BK CBK Minimus Europa 

vo výške 1 000,- eur. 

 

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

 

 

KK UNION Košice 

 

Uznesenie číslo 79/2019 - Miestne  zastupiteľstvo mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce 

                                          podľa § 14 ods.3 písm.d) zákona číslo 401/1990Zb. o meste Košice 

                               v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

dotáciu z rozpočtu mestskej časti pre  KK UNION Košice vo výške 

200,- eur /marec 2019/ 

 

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

 

 

KK UNION Košice 

Uznesenie číslo 80/2019 - Miestne  zastupiteľstvo mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce 

                                           podľa § 14 ods.3 písm.d) zákona číslo 401/1990Zb. o meste Košice 

                                     v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

dotáciu z rozpočtu mestskej časti pre  KK UNION Košice vo výške 

200,- eur /apríl 2019/ 
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Hlasovanie:              12/za             0/proti          0/zdržalo sa 

 

 

Adiutor  o.z. 

 

Uznesenie číslo 81/2019 - Miestne  zastupiteľstvo mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce  

                                           podľa § 14 ods.3 písm.d) zákona číslo 401/1990Zb. o meste Košice  

                                       v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

dotáciu z rozpočtu mestskej časti pre  Adiutor o.z. vo výške 200,- 

eur  na fašiangový karneval pre deti 

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

 

 

Adiutor  o.z. 

 

Uznesenie číslo 82/2019 - Miestne  zastupiteľstvo mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce 

                                          podľa § 14 ods.3 písm.d) zákona číslo 401/1990Zb. o meste Košice 

                                v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

dotáciu z rozpočtu mestskej časti pre  Adiutor o.z. vo výške 200,- 

eur /február 2019/ na Family ice  pre deti 

 

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

 

MONTESSO 

 

Uznesenie číslo 83/2019 - Miestne  zastupiteľstvo mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce 

                                           podľa § 14 ods. 3 písm. d) zákona číslo 401/1990Zb. o meste 

Košice  

                                      v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

dotáciu z rozpočtu mestskej časti pre   MONTESSO na činnosť 

Detičkovo vo výške 500,- eur 

 

Hlasovanie:              1/za             6/proti          5/zdržalo sa 

Po vykonanom hlasovaní uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

MŠ Juhoslovanská 

 

Uznesenie číslo 84/2019 - Miestne  zastupiteľstvo mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce 

                                           podľa § 14 ods.3 písm.d) zákona číslo 401/1990Zb. o meste Košice 
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                                           v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

dotáciu z rozpočtu mestskej časti pre  Gréckokatolícku cirkev  

vo výške 450,- eur na podujatie „Šport pre všetkých“ 

 

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

 

 

Gréckokatolícka cirkev 

 

Uznesenie číslo 84/2019 - Miestne  zastupiteľstvo mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce   

                                           podľa § 14 ods.3 písm.d) zákona číslo 401/1990Zb. o meste Košice  

                                        v znení neskorších predpisov 

schvaľuje 

dotáciu z rozpočtu mestskej časti pre  Gréckokatolícku cirkev  vo 

výške 450,- eur na podujatie „Šport pre všetkých“ 

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

 

Maják nádeje o. z. 

Uznesenie číslo 85/2019 -  Miestne  zastupiteľstvo mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce 

                                           podľa § 14 ods.3 písm.d) zákona číslo 401/1990Zb. o meste Košice 

                                v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

dotáciu z rozpočtu mestskej časti pre  Maják nádeje  o.z.  na tvorivé 

dielne vo výške 500,- eur.  

 

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

 

 

RK cirkev sv. Dominika Savia   

Uznesenie číslo 86/2019 - Miestne  zastupiteľstvo mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce 

                                           podľa § 14 ods.3 písm.d) zákona číslo 401/1990Zb. o meste Košice 

                                v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

dotáciu z rozpočtu mestskej časti pre  Rímskokatolícku  cirkev  sv. 

Dominika Savia  vo výške 10 000,- eur  na pastoračné priestory 

 

Hlasovanie:              3/za             6/proti          3/zdržalo sa 

Po vykonanom hlasovaní uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

MŠ Juhoslovanská Dopraváčik 

 



22 
 

Uznesenie číslo 87/2019 - Miestne  zastupiteľstvo mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce 

                                          podľa § 14 ods.3 písm.d) zákona číslo 401/1990Zb. o meste Košice  

                                     v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

dotáciu z rozpočtu mestskej časti pre  Dopraváčik vo výške 200,- 

eur. 

 

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

 

 

Bod 18.   Rokovací a organizačný poriadok komisií miestneho zastupiteľstva  

 

p. Ihnát, starosta MČ:  

 

          Materiál ste obdržali elektronicky a bol zverejnený potom, čo bol dopracovaný 

a upravený čiastočne po zakotvení pripomienok niektorých poslancov.     

 

Uznesenie číslo 88/2019  - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

                                            podľa ustanovenia   § 15 ods. 3 zákona číslo 369/1990 Zb. 

                                            o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

Rokovací a organizačný poriadok komisií Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti              Košice-Sídlisko Ťahanovce 

 

Hlasovanie:              3/za             0/proti          8/zdržalo sa 

Po vykonanom hlasovaní uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

Bod 19.   Návrh doplnku k VZN číslo 3/2015 o vylepovaní volebných plagátov počas 

volebnej kampane 

 

p. Ihnát, starosta MČ: 

 

      Materiál ste obdržali elektronicky a bol v súlade so zákonom zverejnený. Poprosím 

o stručné uvedenie pani vedúcou Mgr. Olšinárovou. 

 

Mgr. Olšinárová-  ide o novelizáciu VZN, ktorá bola pripravená v súlade s  novelizáciou 

zákona číslo 181/2014  Z,z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. 

o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, kde v ustanovení 

o umiestňovaní  volebných plagátov na verejných priestranstvách v mestskej časti bola 

doplnená aj volebná kampaň pre voľby prezidenta Slovenskej republiky.  

 

Na jeho schválenie je potrebná  3/5 väčšina hlasov poslancov MZ.  

 

Uznesenie číslo 89/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

                                           v súlade s ustanovením  § 14 ods. 3 písm. a) zákona číslo 401/1990  
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                                           Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

návrh doplnku k všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti  

Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 3/2015 o vylepovaní volebných 

plagátov počas volebnej kampane 

 

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

 

Bod 20.   Odmena hlavnej kontrolórky za III. a  IV. štvrťrok 2018 

 

p. Ihnát: 

 

  Poprosím o uvedenie pani vedúcou Ing. Badaničovou. 

 

p. Badaničová – keďže sa konali voľby a uskutočnilo sa slávnostné zasadnutie MZ, preto je 

odmena pre hlavnú kontrolórku schvaľovaná až dnes. 

 

Diskusia: 

 

p. Mazák – nakoľko hospodárne vidí hlavná kontrolórka nákupy ohľadom ochrany osobných 

údajov v minulých rokoch, v správe  sa to nevyskytuje, že je to nehospodárne, podľa mňa to 

je nehospodárne.   

 

p. Slunečková – kto rozhodol, čo je hospodárne a nehospodárne? 

 

p. Mazák – zodpovednosť je – 7 000,-- eur – je to dosť veľká suma 

 

p. Slunečková - túto sumu schválilo miestne zastupiteľstvo. 

 

 

Uznesenie číslo 90/2019 - Miestne  zastupiteľstvo   mestskej časti  Košice – Sídlisko  

                                           Ťahanovce 

 

schvaľuje      

odmenu hlavnej kontrolórke MČ za 3. a 4. štvrťrok 2018 vo výške 

30% zo súčtu platov za toto obdobie. 

 

Hlasovanie:              10/za             0/proti          2/zdržalo sa 

 

 

Bod 21.   Interpelácie 

 

Ing. Ihnát: 

 

        Interpeláciou sa rozumie kvalifikovaná otázka, ktorá sa vzťahuje na výkon samosprávy 

mestskej časti, uplatňovanie a vykonávanie všeobecne záväzných nariadení mestskej časti 
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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. Nech sa páči vážené dámy poslankyne a páni poslanci 

 
 

p. Bereš - Prečo nie je zverejnený kompletný zvukový záznam z MZ konaného dňa 

30.1.2019.  

p. Betuš -  Preveriť stav oporných múrov v MČ.  

p. Špak - Aké sú celkové náklady na video, audio záznam z rokovaní MieZ a kto vykonal 

objednávku, kedy a komu?  

 

 

Bod 22.   Otázky poslancov 

 

p. Ihnát, starosta MČ: 

 

     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.  

 

Diskusia: 

 

p. Bereš  -  presúvam, čo som nesprávne uviedol na minulom MZ – otázka na hlavnú 

kontrolórku – z akého dôvodu bol zaplatený poplatok na  školenie prednostu MÚ  firme 

APUMS, keď mestská časť nemala v tom čase v organizačnej štruktúre prednostku MÚ. 

 

p. Mazák –  aby sme dostali od vedenia MČ nejakú tabuľku. Kde by bolo  zhruba 

navrhované, akosi navrhujete štruktúru,  keďže sme sa vôbec nebavili o mzdových nákladoch. 

Aby sme v komisii vedeli, čo  ten pol milióna na mzdy  znamená. 

 

p. Ihnát – dostanete písomnú odpoveď, u zamestnancov a ich platov – tu  platí  GDPR. 

 

p. Pavúk - opýtal sa na bezpečnosť ul. Hanojská ul. – Americká trieda, je tam gaštan. 

  

p. Špak -  prosím, aby nám pani prednostka MÚ uviedla svoje úlohy pri riadení MÚ. 

 

p. Figeľ – podávam procedurálny návrh na opakované schválenie  dotácie pre 

rímskokatolícku cirkev vo výške 1 500,- eur . /bolo asi zmätočné/ 

 

p. Betuš – bolo by dobre zopakovať hlasovanie pre čistotu – navrhol využiť ustanovenie – 

procedurálny návrh  - na schválenie dotácie  1 500,- eur pre Rímskokatolícku cirkev. 

 

p. Ihnát – na schválenie potrebujeme 3/5 účasť poslancov na hlasovaní. Dávam hlasovať za 

procedurálny návrh p. Betuša. 

 

Hlasovanie:          12/za               0/proti               0/zdržalo sa  
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p. Slivenská – dotácia bola aj preto, že sme užívali ich pozemky. 

 

p. Betuš -  dávame  finančné prostriedky na priestory, ktoré  budeme môcť využívať aj my 

v našej mestskej časti 

 

p. Špak – bol by som rád, keby sme boli objektívni,  je to jedno aká je to cirkev či 

organizácia, OZ.  majú tu pozemky, majú tu nejaké ihrisko a za to im platíme nejaké 10 000 

eur.  Čo sa tu udialo „záchranou“ ťahanovského lesa, my sme dali cirkvi, to, čo chcela, už nie 

sme dlžní nič, dokonca na tom slušne zarobili. Je rozumné, to, čo hovoríte p. Betuš, či je to 

jediný dôvod, alebo mám zlé info.  

 

p. Mazák – pravdepodobne budeme mať priestor,  nemáme to právne podložené.  Nie je 

lepšie dať im peniaze na pastoračnú činnosť a nie na výstavbu kostola?  

 

Uznesenie číslo 91/2019 - Miestne  zastupiteľstvo mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce 

                                           podľa § 14 ods.3 písm.d) zákona číslo 401/1990Zb. o meste Košice 

                                    v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

dotáciu z rozpočtu mestskej časti pre  Rímskokatolícku cirkev vo 

výške 1500,- eur - investícia 

 

Hlasovanie:              9/za             0/proti          3/zdržali sa 

 

 

Bod 23 – Rôzne 

 

p. Ihnát, starosta MČ: 

 

      Nech sa páči otváram tento bod. 

 

Diskusia: 

 

p. Betuš – plocha – školský ovál na ZŠ Belehradská je vstupným priestorom civilnej ochrany, 

tak isto aj  v ZŠ Bruselská.  

 

p. Slivenská – uskutočnila som stretnutie s INMEDIOU a Inžinierskymi stavbami – došlo 

k odoslaniu cenovej ponuky na 16-17 parkovacích miest, ktoré sľúbila INMEDIA postaviť.  

 

p. Mazák – chcel som ohľadom členov MR, ale nemám ešte odpoveď. O rok budeme riešiť 

zvýšenie platu starostovi, keď toto všetko urobí, určite mu navrhnem zvýšenie.  

 

 

 

Bod  24 - Záver 

 

p. Ihnát, starosta MČ: 
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          Ďakujem Vážené dámy, vážení páni, dostali sme sa na koniec nášho dnešného 

rokovania.  Ďakujem veľmi pekne za konštruktívny prístup, za serióznosť pri vystúpeniach. 

Dúfam, že tak ako dnes, budeme pokračovať aj ďalej.  

         Prajem príjemný zbytok dňa. Najbližšie rokovanie je plánované na 17.4.2019.  

 

Overovatelia zapisnice: 

Mária Horváthová                                                      ...............................................  

                                                                               

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

 

 

   
                                                                        Mgr. Ing. Miloš Ihnát 

                                                                                starosta MČ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Beáta Zemková 
 
Zapísala: Jarmila Repčíková 
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