
Zápisnica 

z 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, konaného dňa 
25. septembra 2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: podľa priloZenej pozvánky

Bod 1 Otvorenie

Starosta Miloš Ihnát - otvoril zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko 
Ťahanovce a privítal na rokovaní hostí , zamestnancov miestneho úradu a verejnosť. Skonštatoval, že 
je prítomných 13 poslancov a zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

Bod 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

Starosta Miloš Ihnát -  Za overovateľov zápisnice a uznesení určil poslanca Jána Pavúka a poslanca 
Miroslava Janitora. Za zapisovateľku určil Ing. Rajňákovú.

Bod 3 Voľba návrhovej komisie

Starosta Miloš Ihnát -  požiadal o predloženie návrhov na členov návrhovej komisie.
Poslankyňa Zuzana Slivenská - do komisie navrhla poslanca Stanislava Šimka.
Starosta Miloš Ihnát -  vyzval na predloženie ďalších návrhov. Prihlásila sa poslankyňa Eva 
Zummerová. Následne dal starosta Miloš Ihnát hlasovať o návrhovej komisii v zložení -  poslanec 
Stanislav Šimko, poslankyňa Eva Zummerová.

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

Starosta Miloš Ihnát skonštatoval, že návrhová komisia bude pracovať v navrhovanom zložení - 
Stanislav Šimko a Eva Zummerová.

Bod 4 Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti

Starosta Miloš Ihnát -  Návrh programu poslanci v súlade s rokovacím poriadkom obdržali 
elektronicky, bol zverejnený na úradnej tabuli , na webovom sídle mestskej časti a bol prerokovaný 
miestnou radou. Na schválenie návrhu zverejneného programu postačuje nadpolovičná väčšina 
prítomných poslancov.

Návrhová komisia -  poslankyňa Eva Zummerová -  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 
Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 12 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
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schvaľuje predložený program 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko 
Ťahanovce.

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

Starosta ďalej vyzval poslancov na prednesenie návrhov na zmenu poradia bodov, doplnenie, 
vypustenie bodov programu. Na zmenu programu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov.

Poslankyňa Zuzana Slivenská - navrhla bod 12 presunúť za bod 5 ako bod 5.1, ďalej navrhla doplniť 
do programu body 5.2 s názvom Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných 
prostriedkov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a 5.3 -  Odvolanie a voľba členov miestnej rady 
mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Starosta Miloš Ihnát -  upozornil, že v zmysle rokovacieho poriadku materiály na rokovanie 
miestneho zastupiteľstva majú byť vypracované tak, aby poskytovali pravdivé, právne a vecne 
overené informácie, ktoré výstižne a zrozumiteľne objasňujú problém, ktorý má byť prerokovaný 
a ak to vyplýva z povahy materiálu, aj návrh na riešenie alebo opatrenie. Rozsiahlejšie údaje 
a prehľady sú v prílohách materiálu. Materiály sa vypracovávajú vecne a časovo tak, aby pred 
rokovaním miestneho zastupiteľstva boli prerokované v miestnej rade a v príslušných komisiách 
miestneho zastupiteľstva, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Je to v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 
Materiály sa zverejňujú pred zasadnutím na webovom sídle..atď. Upozornil poslankyňu Slivenskú na 
porušovanie rokovacieho poriadku pri predkladaní materiálov na zastupiteľstvo. Jej návrh Zásad 
informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov nebol nikým nikde 
prerokovaný, neoboznámil sa s nimi dostatočne ani miestny úrad. Čo sa týkalo návrhu na odvolanie 
a voľbu členov miestnej rady, vytkol Zuzane Slivenskej , že materiálu podľa rokovacieho poriadku 
chýba dôvodová správa. Je to vážny zásah do chodu samosprávy . Požiadal ju, aby materiál uviedla 
podľa pravidiel a udelil jej slovo, ktoré Zuzana Slivenská nevyužila.

Starosta Miloš Ihnát -  dal hlasovať o presunutí bodu 12 do bodu 5.1 Zriadenie zón zákazu státia 
vozidiel dĺžky nad 4,9m v čase od 17. do 7. hodiny

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

Návrh bol schválený.

Bod 5.2 Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov mestskej 
časti.

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

Bod bol zaradený.

Bod 5.3 - Odvolanie a voľba členov miestnej rady 

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

Bod bol zaradený.
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Hlasovanie o programe ako celku aj so zmenenými a doplnenými bodmi.

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

Starosta skonštatoval, že zastupiteľstvo sa bude riadiť programom so zmenenými a zaradenými 
bodmi.

Bod 5 Správa veliteľa stanice mestskej polície Košice-Ťahanovce

Starosta Miloš Ihnát -privítal veliteľa stanice mestskej polície Petra Geršáka a požiadal ho, aby 
predniesol správu o činnosti mestskej polície.

Veliteľ Peter Geršák - predložil túto správu o činnosti stanice mestskej polície Košice-Ťahanovce 
o stave verejného poriadku za obdobie od 1.6. do 31.8. 2019:

Za hodnotené obdobie príslušníci zo stanice Mestskej polície Košice -  Ťahanovce (ďalej len stanica 
MsP -  Ťahanovce) zabezpečovali úlohy vyplývajúce zo zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, plnili 
aktuálne úlohy nariadené povereným náčelníkom MsP, preverovali a prešetrovali došlé oznámenia, 
sťažnosti a podnety od občanov, vykonávali dohľad nad majetkom občanov a majetkom mesta, 
dohliadali na verejný poriadok a čistotu, kontrolovali statickú dopravu, ako aj dodržiavanie VZN 
mesta a mestských častí.
Na vyššie uvedenom zabezpečovaní úloh sa v hodnotenom období podieľalo pätnásť príslušníkov 
stanice MsP -  Ťahanovce zaradených do priameho výkonu služby. Počas hodnoteného obdobia sme 
vo večerných a nočných hodinách vykonávali priebežné kontroly pasáže, výbehu pre psov pri ul. 
Helsinskej a lokality „Majetkár", kde sa zdržiavali neprispôsobiví občania. Počas prázdnin sme zvýšili 
kontrolu verejného poriadku aj v areáloch školských a predškolských zariadení, detských ihrísk, kde sa 
schádza mládež a zároveň v periférii sídliska a lesoparku nad ul. Viedenskou a Čínskou, kde sme v 
minulosti zaznamenali najčastejšie požívanie alkoholu na verejnom priestranstve, kde je to VZN 
zakázané a taktiež sme kontrolami zamedzovali opätovnému vytváraniu nelegálnych skládok odpadu.
V rámci situačnej prevencie sme do konca školského roka pravidelne v ranných hodinách pred 
začatím vyučovania dohliadali nad bezpečnosťou a plynulosťou v cestnej premávke pri ZŠ 
Belehradskej a na priechodoch pre chodcov na Európskej triede, kde prechádza množstvo detí a 
ktoré sme vyhodnotili z hľadiska dopravného zaťaženia v rannej dopravnej špičke ako rizikové. Počas 
prázdnin sme vykonali niekoľko besied a prednášok s ukážkou techniky pre deti denného tábora 
Detičkovo. Na základe nevhodného parkovania motorových vozidiel pri výmenníku tepla, ktorý sa 
nachádza pri vjazde do areálu MŠ Juhoslovanská 4, ktoré bránili pracovníkom pri vstupe a niekedy aj 
vjazde do areálu škôlky SMsZ a zásobovaniu MŠ, bola v spolupráci s referátom dopravy MMK v 
mesiaci august doplnená zvislá DZ B3 (zákaz vjazdu motorovým vozidlom) s DT E12 (okrem TEHO, 
SMsZ a zásobovania), kde sa situácia po osadení uvedenej značky výrazne zlepšila.

Za hodnotené obdobie sme zaznamenali 211 oznámení a podnetov občanov z ktorých bolo 67 (t.j. 
32% oznamov) na riešenie parkovania a to bránenie vo výjazde z parkovacích miest, obsadenie 
vyhradeného parkovacieho miesta iným motorovým vozidlom a porušovanie zákazového dopravného 
značenia. Najviac, až 144 (68%) oznámení sa týkalo porušovania verejného poriadku ako napr. 
rušenie nočného pokoja, obťažovanie bezdomovcami, podnapité osoby ležiace na zemi, požívanie 
alkoholu na miestach, kde je to zakázané, spaľovanie odpadu neprispôsobivými osobami a voľne 
pohybujúcimi sa diviakmi.
Z množstvom motorových vozidiel na sídlisku Ťahanovce a následným nedostatkom parkovacích 
miest súvisí aj dlhodobé parkovanie starých vozidiel, ktoré narušujú estetický vzhľad obce a ohrozujú
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životné prostredie. Za hodnotené obdobie sme na sídlisku Ťahanovce zistili vlastnou činnosťou, 
prípadne nám boli oznámené občanmi celkovo 5 vozidiel. Držiteľom týchto vozidiel bola zaslaná 
výzva na ich odstránenie podľa zákona o odpadoch a zároveň boli oznámení na Okresný úrad -  odbor 
pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie za porušenie povinnosti držiteľa vozidla t.j. neplatnosť 
STK a EK. V jednom prípade bolo staré vozidlo odstránené samotným majiteľom.
Za hodnotené obdobie sme vykonali celkovo 20 asistencií a to pre DPMK, MV SR, VVaK, ÚPSVaR, RZP, 
SMsZ a pre MÚ MČ Sídlisko Ťahanovce pri obnove vodorovného dopravného značenia na ul. 
Viedenská, Aténska, Helsinská, Bruselská, Pekinská a na Americkej triede pri Pošte 13.
Počas prázdnin sme vykonali 11 preventívno-bezpečnostných akcií, z toho 7 zameraných na 
dodržiavanie zákona č.219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o 
zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a príslušného ustanovenia VZN mesta 
Košice č.78 o čistote a verejnom poriadku na území mesta Košice, ktoré okrem iného zakazuje 
požívanie alkoholu na verejných priestranstvách. V hodnotenom období (t.j. počas prázdnin) sme 
zistili celkovo 44 priestupkov.
Novelou zákona č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave nadobudli príslušníci obecných polícií oprávnenie 
kontrolovať výkon taxislužieb, kde sme za hodnotené obdobie zistili celkovo 11 priestupkov a 
správnych deliktov.
Na najnavštevovanejšej sociálnej sieti „Facebook" na našom profile s názvom: „ Mestská polícia 
Ťahanovce", pravidelne informujeme občanov o zistených priestupkoch.
Konkrétne prípady/priestupky:
Dňa 05.06.2019 pri odpratávaní odpadu v lokalite „Majetkár", boli zistení dvaja opustení psi, jeden 
Staffordšírsky teriér a Nemecký ovčiak, ktorí ohrozovali pracovníkov pri zabezpečovaní čistiacich prác. 
Na základe toho bola privolaná asanačná služba, ktorá obidvoch psov odchytila.
Dňa 10.06.2019 od 20:00 do 22:00 h vo večerných hodinách sme v spolupráci s HaZZ, OO PZ 
Ťahanovce a starostom MČ Sídliska Ťahanovce vykonali kontrolu prejazdu hasičského vozidla na 
problémových uliciach (Čínska, Helsinská, Aténska a Viedenská), kde sme zistili osem priestupkov a to 
bránenie prejazdu, kde vozidlá väčšinou odstavené v strede vozovky tvorili cestnú prekážku.
Dôvodom bol požiar vozidiel v máji tohto roku, kedy mali hasiči prejsť k horiacim vozidlám.
Dňa 28.08.2019 o 20:10 h počas preventívno-bezpečnostnej akcie na dodržiavanie zákona o ochrane 
pred zneužívaním alkoholických nápojov bolo pri kontrole podozrivého, ktorý požíval alkohol a nemal 
pri sebe doklady lustráciou zistené, že je po ňom vyhlásené celoštátne pátranie. Na miesto bola 
privolaná hliadka Policajného zboru SR, ktorá si podozrivého prevzala.

Vyhodnotenie vybraných ukazovateľov činnosti stanice MsP Ťahanovce za obdobie od 01.06.2019 
do 31.08.2019
Celkový počet vyriešených priestupkov za uvedené obdobie: 670 
z toho:
-priestupky na úseku verejného poriadku VZN: 233 (35%)
-priestupky na úseku dopravy: 369 (55%)
-iné priestupky a správne delikty: 68 (10%) 
z toho vyriešených:
-v blokovom konaní: 218 na sumu: 2 805,- € (32%)
-oznámením, správou o výsledku objasňovania, resp. oznámením: 17 (3%)
-preventívne, t.j. „napomenutím": 435 (65%).
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Počet vyriešených priestupkov za VI.2019 až 
VIII.2019 v %

■ Dop:

■ VZN:

■ Zák:

Počet vyriešených priestupkov za VI.2019 až 
VIII.2019 v %

■ Dop:

■ VZN:

■ Zák:

Starosta Miloš Ihnát -otvoril k tomuto bodu diskusiu. Zároveň vystúpil ako prvý diskutujúci. Vyslovil 
spokojnosť a uviedol, že spolupráca s mestskou políciou na sídlisku Ťahanovce je fantastická. „ Pre 
činnosť, ktorú vykonáva pán Geršák, by som ho za žiadnu cenu nechcel stratiť. Je pre mňa takmer 
nenahraditeľný. Na činnosť mestskej polície predtým chcem zabudnúť, ale to, čo sa vykonáva teraz, 
funguje na minútu a na sekundu presne. Tak si to predstavujem. Ďakujem pekne, pán veliteľ." 
Upozornil ďalej na konanie honu na diviaky. Zároveň vysvetlil dôvody, prečo sa doteraz hon 
nekonal, hoci má mestská časť povolenie od 20.8. do 30.9.. Uviedol, že je to z toho dôvodu, že 
Lovena, ako dobrovoľnícke poľovnícke združenie odmietla lov, kvôli vegetácii. „ Pôjdeme do toho
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teraz, aj keď je vegetácia, nemáme inú možnosť, to povolenie je vydané veľmi nešťastne, ale 
využijeme túto možnosť. Mali sme v pondelok rokovanie, takže pán veliteľ bude tiež súčinný, ako aj 
štátna polícia a všetci, čo sa týka ochrany zdravia obyvateľov. „ Ďalej doplnil informácie o spoločných 
aktivitách mestskej časti s mestskou políciou pri značení parkovacích miest, odstraňovaní vrakov 
a monitorovaní plôch, kde hrozí nelegálne osídľovanie

Poslanec Miroslav Špak - opýtal sa, čo vymaľovanie parkovacích čiar vlastne pre obyvateľov 
znamená v prípade, ak budú parkovať mimo týchto čiar.

Veliteľ Peter Geršák -  v rámci zákona o cestnej premávke , §23 tohto zákona dáva povinnosť 
vodičovi, čo najlepšie využiť parkovacie miesto, to znamená, že ak bude parkovať cez čiary, dopúšťa 
sa priestupku.

Poslanec Miroslav Špak - „Mám to chápať tak, že sme teraz urobili medvediu službu poisťovniam, 
lebo týmto ideme proti obyvateľom, ak dobre rozumiem."

Starosta Miloš Ihnát -  vysvetlil Miroslavovi Špakovi, že vyznačenie parkovacích miest je to služba pre 
obyvateľov, priali si to a je to dobre. T-čko nespĺňalo náležitosti vyhlášky.

Poslanec Juraj Mazák -  opýtal sa na diviaky, prístup združenia Lovena označil za laxný a chcel 
vedieť, kto je zodpovedný za prípadné následky na zdraví, ak dôjde k stretu diviaka s obyvateľom, 
respektíve, či sú nejaké právne možnosti nátlaku na Lovenu.

Starosta Miloš Ihnát -  odpovedal na otázku Juraja Mazáka : „Lovný revír má združenie LOVENA.
K výmene Loveny -  to by som sa musel sťažovať na ministerstve alebo jeho orgánoch, na čo doposiaľ 
nemám dôvod, pretože som sám uznal, že loviť počas bujnej vegetácie nie je možné. Riešil som tie 
kroviny a teraz vám to prečítam: V predmetnej veci mesto uvádza nasledovné -  v uvedenej lokalite 
(od CS Shell po panorámu) sa nachádza 1000 parciel prevažne registra E, z toho
a) katastrálne územie Nové Ťahanovce 724 parciel
b) katastrálne územie Ťahanovce 355 parciel.
Pri parcelách je evidované veľké množstvo vlastníkov, najmä v rozpätí 3 -  5 vlastníkov, 6 -  10 
vlastníkov a viac ako desať vlastníkov. Matematika hovorí, že je to približne 10 tisíc vlastníkov. Ja som 
urobil jeden krok, bol som rokovať s ministerkou Matečnou , venovala mi 15 minút k téme 
pozemkov. Bola pri mne Elena Červeňáková - poslankyňa NRSR, a podpredseda výboru NRSR pre 
pôdohospodárstvo a životné prostredie pán Pčolinský. Pani ministerka vie o tom, že sídlisko 
Ťahanovce je postavené takmer na čierno, avšak nie sme jediní v republike. Štát na vysporiadanie 
pozemkov financie nedá. Sľúbila však pomoc, ak jej napíšeme list so žiadosťou o vysporiadanie 
pozemkov aspoň pod komunikáciami (cesty, chodníky, schody). O ostatných pozemkoch sa baviť 
nechcela. Navštívil som následne poslanecký klub Most-Híd -  pána Eleméra Jakaba a povedal, že 
pomôže a treba mu tiež napísať list, nakoľko z mostu Híd je predseda výboru NRSR pre 
pôdohospodárstvo a životné prostredie. Skúsia nám pomôcť v tom, aby sme v zmysle zákona 
66/2009 Z.z. o sceľovaní pozemkov do sceľovania pozemkov dostali, pretože sme ako sídlisko 
Ťahanovce i mesto Košice z neho z neznámych dôvodov boli vyňatí. Je potrebné, aby sme sa tam 
dostali aspoň sčasti a aby štát vlastníkom zaplatil. Nie je to jednoduché, lebo len ta tom spomínanom 
úseku je 10 tisíc vlastníkov -  na miestach, kde sa vyskytujú diviaky. Robím všetky kroky, ktoré 
z pozície starostu môžem robiť."
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Poslanec Juraj Mazák -  zopakoval otázky, kto bude zodpovedný za prípadné následky na zdraví a či 
sú nejaké právne možnosti nátlaku na Lovenu.

Starosta Miloš Ihnát -  starosta mestskej časti odpovedal, že zodpovednosť štatutára je vykonať 
všetky potrebné kroky na zabezpečenie ochrany života a zdravia. Tie aj vykonal. Požiadal Mgr. 
Olšinárovú, vedúco organizačného a právneho oddelenia miestneho úradu, aby vysvetlila, kto je 
v prípade incidentu zodpovedný.

Mgr. Beáta Olšinárová -  podľa jej vedomostí za takéto napadnutie alebo ohrozenie človeka 
zvieraťom je zodpovedný štát. Čo sa týka nátlaku na Lovenu, podľa nej je to vec ministerstva 
a nemyslí si, že by mestská časť mala nejaké právne normy alebo právne páky na to, aby poľovnícke 
združenie vymenila, ak ide o legálne ustanovený lovný revír tohto združenia.

Starosta Miloš Ihnát -  zastal sa poľovníckeho združenia a vyjadril, že mestská časť má s týmto 
združením korektné vzťahy a dobrú spoluprácu

Poslanec Jozef Figeľ -  poprosil o pomoc pri osadzovaní tabúľ so zákazom vodenia psov do lokality 
v okolí rímskokatolíckeho kostola. Z toho priestoru si podľa neho robia niektorí občania venčovisko. 
Pripravený dosvedčiť to bol aj prítomný farár Patrik Vojtek.

Veliteľ PeterGeršák - v zákone 282/ 2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, je 
uvedené, že na takýchto miestach musia byť osadené tabuľky buď so zákazom vstupu so psom alebo 
zákazom voľného pohybu psov. V súčasnosti je na predmetnom mieste iba jedna tabuľa a pri riešení 
musia mestskí policajti vlastne preukázať, že občan porušil zákaz, nakoľko môže do priestoru prísť 
z akejkoľvek strany a vyhovára sa, že okolo takej tabuľky nešiel, že o tom nevie atď.

Ešte v minulom volebnom období boli dodatočne doplnené tieto zákazové tabule v priestore medzi 
Varšavskou a Sofijskou ulicou, tam je to urobené tak ako má byť, t.j. z ktorejkoľvek strany človek 
vstúpi do tohto priestoru, tak míňa danú tabuľku. Situácia sa tam zlepšila, ale bolo by vhodné tieto 
tabuľky po sídlisku doplniť. V predmetnom priestore bola vykonaná kontrola, ale je to stále na 
posúdení a na dokazovaní, preto je potrebné vždy zavolať 159 alebo 158, pretože aj štátna polícia má 
túto kompetenciu, dokonca aj rozšírenú.

Poslanec Stanislav Šimko -opýtal sa na pravotočivú zákrutu z Európskej triedy na Americkú triedu, 
ktorú spomínal už minule. Ide o úsek medzi poštou smerom ku Klasu, vznikajú tam kolízie, rád by 
vedel, či je výhľadovo nejaký návrh na riešenie tejto situácie.

Veliteľ Peter Geršák -  súhlasil, že existuje návrh na osadenie zákazovej dopravnej značky, nakoľko 
tam stoja aj nákladné motorové vozidlá, ktoré bránia rozhľadu, keď tam vodič vchádza, takže 
v najbližšej dobe to bude predložené na referáte dopravy mesta Košice. je potrebné však brať do 
úvahy, že v záujme bezpečnosti bude zlikvidovaných niekoľko parkovacích miest.

Starosta Miloš Ihnát -  uzavrel diskusiu k tomuto bodu

Návrhová komisia -  poslankyňa Eva Zummerová - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 
Sídlisko Ťahanovce berie na vedomie Správu veliteľa Stanice mestskej polície Košice -  Ťahanovce.

Hlasovanie : 13 /za 0/proti 0/ zdržaných hlasov
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Uznesenie bolo prijaté.

Bod 5.1 Zriadenie zón zákazu státia pre motorové vozidlá dĺžky nad 4,9 m v čase od 17.00 do 7.00 
hod.

Starosta Miloš Ihnát -  informoval o tom, že materiál poslanci obdržali elektronicky a bol zverejnený 
na webe mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Zaoberala sa ním miestna rada a Komisia rozvoja, 
dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia. požiadal Ing. Alicu Fedákovú, aby bod a materiál 
uviedla.

Ing. Alica Fedáková -  mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce zabezpečila na základe záverov 
rokovaní ako aj v zmysle stanoviska Komisie rozvoja, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia 
vypracovanie projektu dopravného značenia oprávneným projektantom. Tento projekt rieši reguláciu 
parkovania vozidiel nad 4,9 m v čase od 17. do 7.na parkoviskách, ktoré sú prioritne v našej mestskej 
časti pre osobné motorové vozidlá. Tento projekt rieši obmedzenie parkovania horeuvedených 
vozidiel , teda vozidiel kategórie N1 na všetkých parkoviskách a komunikáciách obytného súboru 
okrem parkoviska, ktoré je prvým modulom parkovísk pri veterinárnej ambulancii na Americkej 
triede, parkoviska pri Pošte 13 a komunikácie C107, tzv. malá Americká trieda a samotnej Americkej 
triedy. Vyznačenie zón bude zabezpečené dopravným značením IP 24 A -  začiatok zóny a a IP 24 B -  
koniec zóny. Projektová dokumentácia bola odsúhlasená Krajským riaditeľstvom PZ v Košiciach -  
Krajským dopravným inšpektorátom, ktorý vydal súhlasné záväzné stanovisko a následne cestný 
správny orgán -  mesto Košice -  vydal určenie použitia trvalého dopravného značenia podľa tohto 
projektu. Po schválení by umiestnenie dopravných značiek v zmysle projektovej dokumentácie 
zabezpečila mestská časť na vlastné náklady -  z rozpočtu mestskej časti.

Diskusia:
Poslanec Miroslav Špak -  vyzval k zabezpečeniu čo najlepšej informovanosti občanov zo strany 
úradu, keď bude zákaz v platnosti, aby dotknutí vodiči mali informáciu, kde je možné s dodávkami 
parkovať, taktiež požiadal o zabezpečenie informovanosti aj pri ostatných zmenách v dopravnom 
značení na komunikáciách v mestskej časti. Zároveň informoval o výhradách farníkov a ostatných 
obyvateľov, ktorých sa zmeny dotknú a upozornil, že bude potrebné tento projekt obhajovať pred 
nespokojnými obyvateľmi, nakoľko bude do roku 2021 dostavaný kostol a jeho vzhľad budú 
parkujúce dodávky narúšať. On osobne ale projekt podporí. Požiadal o udelenie slova pre farára 
Vojteka, ktorý prišiel na zasadnutie a chce sa k tejto veci vyjadriť.

Starosta Miloš Ihnát -  informoval o rokovaní s riaditeľom spoločnosti Metro, na ktorom riaditeľ 
Metra vyjadril súhlas so znížením nájomného za plochu pre zriadenie parkoviska pre 50 vozidiel z 18 
tis. € na 9 tis. €, čo by bolo v prepočte 750€ mesačne pre mestskú časť, a teda na jedno vozidlo 15 € 
na mesiac. Mestská časť uskutoční nový prieskum záujmu o parkovanie na tejto ploche. S Metrom by 
bolo možné uzavrieť nájomnú zmluvu a následne vytvoriť nájomný vzťah medzi mestskou časťou 
a užívateľom vozidla. Zároveň sa chystá mestská časť s Metrom uzavrieť výhodnú nájomnú zmluvu 
na plochu pre zriadenie výbehu pre psy (10€/rok).
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Faktická poznámka poslankyne Zuzany Slivenskej na starostu Miloša Ihnáta -  upozornila na to, že 
tieto podmienky prenájmu predniesla starostovi mestskej časti pred polrokom , hoci sa niektoré 
detaily upravili a tiež návrh zmluvy poskytla starostovi mestskej časti pred rokom.

Faktická poznámka poslanca Juraja Mazáka na starostu Miloša Ihnáta -  poslanec položil otázku, či 
bude parkovanie pri Metre pre podnikateľov výhodou v tom zmysle, že budú cestnému orgánu vedieť 
dokladovať, že tam parkujú svoje vozidlo.

Starosta Miloš Ihnát -  všetko bude fungovať na základe zmluvných vzťahov, takže nájomník 
parkovacieho miesta bude disponovať zmluvou o prenájme parkovacieho miesta.

Faktická poznámka poslankyne Zuzany Slivenskej na starostu Miloša Ihnáta -  dodala, že cenu za 
prenájom plochy od Metra dohodla pred rokom v ešte nižšej cene, ako teraz informoval starosta. 
Starosta Ihnát prisľúbil, že situáciu prešetrí prednostka miestneho úradu, ale zároveň trval na svojom 
názore, že pôvodná cena za prenájom bola 18 tisíc €.

Poslanec Juraj Mazák -  položil otázku, ktorou tlmočil požiadavky obyvateľov na zriadenie 
odstavného parkoviska pre dodávky aj na Čínskej ulici, prípadne uprednostnenie nejakým spôsobom 
rezidentov, alebo umožnenie parkovania dodávok za poplatok v rámci sídliska . Ďalšou alternatívou 
by bolo odsunúť všetky dodávky úplne mimo sídliska (mimo obytnej zóny -  napr. k METRU)

Starosta Miloš Ihnát - nie je možné vysunúť všetky nadrozmerné vozidlá zo sídliska, nakoľko niektoré 
spĺňajú podmienky na prepravu osôb a slúžia ako rodinné vozidlá. Čo sa týka druhej otázky -  už 
v minulosti bol zámer zriadiť záchytné parkovisko v Sade mládeže, avšak stroskotal na vlastníckych 
vzťahoch k pozemkom.

Poslanec Ján Pavúk -  spýtal sa na možnosť vyhradenia parkovacieho miesta pre dodávku na 
parkovisku pri pošte a tiež na finančné náklady realizácie projektu, na čo starosta mestskej časti 
odpovedal, že mesto Košice ako cestný správny orgán vyhradzuje parkovacie miesta na svojich 
pozemkoch výhradne pre zdravotne znevýhodnené osoby na základe posudku lekára. Čo sa týka 
finančných nákladov odpovedala Ing. Fedáková -  cena za dopravné značky aj s osadením bude do 
3000 €. Financované by to malo byť z podprogramu 5.1 -  bežná údržba komunikácií, ktorý je určený 
presne na tieto účely.

Poslanec Miroslav Špak -  upozornil na to, že spustenie projektu N1 je dočasná záležitosť. Situáciu 
zastupiteľstvo po roku zhodnotí a na základe toho prijme ďalšie opatrenia.

Vďaka všeobecnému súhlasu poslancov vystúpil pred miestnym zastupiteľstvom miestny farár Patrik 
Vojtek, ktorý podporil myšlienku zriadenia parkoviska pre dodávky na ploche spoločnosti METRO, 
pretože vytesnením dodávok na spomínané parkoviská pri pošte, pri veterinárnej ambulancii, či na 
malej Americkej triede neprinesie efekt v počte uvoľnených parkovacích miest na sídlisku.
Pripomenul, že farnosť potrebuje aspoň v nedeľu voľné parkovacie miesta v okolí kostola. Výhodou 
parkovania pri METRE je aj blízkosť autobusovej zastávky MHD:

Faktická poznámka poslankyne Zuzany Slivenskej na Patrika Vojteka -  v nadväznosti na to, čo 
spomenul pán Vojtek, že je v blízkosti Metra zastávka MHD, informovala starostu o možnosti, o ktorej 
rokovala s riaditeľom spoločnosti. Spočívala vo vydaní špeciálnej čipovej karty na parkovanie, ktorá

9



by zároveň slúžila ako karta pre vnútorný okruh MHD v mestskej časti. K takémuto riešeniu je 
samozrejme treba prizvať aj Dopravný podnik mesta Košice.

Starosta Miloš Ihnát -  návrhom pani Slivenskej sa bude zaoberať hneď po podpise zmluvy, ktorý je 
závislý od záujmu zo strany obyvateľov. Upozornil aj na zlú komunikáciu mesta Košice s mestskou 
časťou a na očakávanú koncepciu rezidentského parkovania v podmienkach mestských častí, ktorá 
mešká niekoľko mesiacov.

Poslanec Miroslav Špak -  poprosil starostu mestskej časti, aby o takýchto skutočnostiach, ktoré sa 
týkajú práce Komisie rozvoja komisiu tiež informoval, aby sa mestská časť v téme parkovania 
posunula ďalej.

Poslanec Jozef Figeľ -  informoval sa na možnosť parkovania kamiónov v prípade, že si zaplatia počet 
obsadených parkovacích miest. Na túto otázku musí získať starosta mestskej časti odpoveď od 
riaditeľa spoločnosti Metro.

Starosta mestskej časti uzavrel diskusiu k tomuto bodu.

Návrhová komisia - poslanec Stanislav Šimko -  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 
Sídlisko Ťahanovce schvaľuje zriadenie zón zákazu státia pre motorové vozidlá dĺžky nad 4,9 m 
v čase od 17. do 7. hodiny podľa projektu spracovaného ÚDI, s.r.o. Košice -  Ing. Zoltán Béreš 
a odsúhlaseného Krajským riaditeľstvom policajného zboru SR, Krajským dopravným inšpektorátom 
Košice a cestným správnym orgánom -  mestom Košice.

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

Bod 5.2 Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov mestskej 
časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

V úvode tohto bodu starosta mestskej časti pripomenul, že bol materiál doručený na poslednú chvíľu 
a nebola možnosť ho pripomienkovať. Podľa jeho slov predkladateľka poslankyňa Slivenská hrubo 
porušila rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva a oznámil zároveň, že v prípade schválenia tohto 
materiálu ho on ako štatutár nepodpíše a posunie ho na preverenie prokuratúre.

Faktická poznámka poslanca Štefana Bereša na starostu Miloša Ihnáta -  upozornil, že podľa zákona 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 25 má poslanec právo predkladať návrhy a vyzval starostu, aby 
nebral poslancom toto právo.

Prednostka Beáta Zemková -  upozornila na fakt, že v minulom volebnom období to bol člen ŤPK pán 
Betuš, ktorý neustále upozorňoval poslancov na dodržiavanie rokovacieho poriadku a teraz 
podporuje v porušovaní rokovacieho poriadku svoju kolegyňu.

Faktická poznámka poslanca Štefana Bereša na starostu Miloša Ihnáta -  zákon vymedzuje, kedy je 
uznesenie miestneho zastupiteľstva neplatné a materiál bol predložený v súlade so zákonom

Poslankyňa Zuzana Slivenská -predkladateľka materiálu - taxatívnym spôsobom informovala 
o svojich výhradách voči vyjadreniam starostu :
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1/ - materiály boli podané slušne, nie hodené

2/ - zákon uznáva len dve možnosti nepodpísania uznesenia prijatého poslancami. Ak sa rozhodnutie 
starostu nestotožňuje s jedným z nich, porušuje starosta zákon, nie rokovací poriadok.

3/ - rokovací poriadok komisií bolo potrebné prerokovať v komisiách z dôvodu, že sa bytostne 
dotýkal ich členov -  poslancov i neposlancov, avšak Zásady informovanosti nie sú dôležité vo vzťahu 
k členom komisií, ale sú dôležité vo vzťahu k obyvateľom a ku komunikácii mestskej časti voči 
obyvateľom. Stalo sa totiž už neraz, že došlo k zneužitiu stránky mestskej časti zo strany starostu tak, 
že pod hlavičkou a logom mestskej časti prezentoval osobné názory. Ako dôkaz ponúkla zaslať 
starostovi do večera screenshoty komunikácií.

4/ - pripomenula starostovi mestskej časti jeho vlastné slová, ktorými ju po nepodpísaní uznesenia 
vtedajším starostom Betušom v predchádzajúcom volebnom období utvrdzoval v správnosti jej 
postupu, ktorý teraz sám kritizuje.

K bodu rokovania zaznelo ospravedlnenie k oneskorenému doručeniu materiálu poslancom. Uviedla, 
že takýto materiál je už dlhé roky v mestskej časti KVP a nie je pravda, čo v e-maili uviedla prednostka 
Zemková, že sme odlišné mestské časti. Naopak, sme mestské časti, ktoré sa riadia nejakými 
pravidlami a zásadami a pokiaľ sa poslanci, zastupujúci svojich obyvateľov uznesú na tom, že chcú 
upraviť komunikáciu mestskej časti navonok, tak tvrdenia starostu, ktoré sú manipulatívne a môžu 
viesť k tomu, že zmetú niektorých poslancov, sú naozaj na tejto pôde nevhodné.

Janka Rajňáková, ref. pre spoluprácu s verejnosťou MÚ -  vyjadrila svoj osobný názor, k čomu bola 
vyzvaná starostom mestskej časti, ako názor pracovníka s médiami, v ktorom uviedla, že mestská časť 
Košice-Sídlisko Ťahanovce bola tvorcom zásad, ktorými sa inšpirovala aj mestská časť KVP a ktoré 
tvoria základ predloženého materiálu. Vyjadrila súhlas s tým, aby do zásad informovanosti boli 
zahrnuté aj elektronické komunikačné prostriedky a aby sa skvalitnil obsah webového sídla mestskej 
časti. Pripomenula, že dosiahnuť obsahovú vyváženosť a nezávislosť obecného periodika je 
problémom takmer všetkých samospráv. Posudzuje ho a hodnotí nezávislá organizácia TIS, ktorá 
naposledy vyhodnotila Ťahanovské noviny ako najlepšie v Košiciach a 19. z takmer stovky 
samosprávnych periodík na Slovensku. Webové sídlo má svoje rezervy, z ktorých mnohé sa dajú 
eliminovať a osobne je prístupná širšej diskusii o jeho obsahu. K výberu externého editora 
komunikačných prostriedkov mestskej časti, kontrolovaného zastupiteľstvom, vyjadrila názor, že to 
nemá oporu v zákone.

Starosta Miloš Ihnát -  dodal, že na webové sídlo majú prístup len zamestnanci , nie starosta, ani 
prednostka. Uviedol, že na sociálnej sieti bola zriadená diskusia, do ktorej môžu prispievať poslanci, 
aj radoví občania. Čo sa týka skrývania komentárov, uviedol, že bol skrytý komentár, ktorý obsahoval 
vulgarizmus. Stránku na sociálnej sieti spravuje J. Rajňáková, prístup má aj prednostka úradu B. 
Zemková. Vyjadril zároveň presvedčenie, že v roku 2019 sa Ťahanovské noviny v rámci hodnotenia 
TIS ešte zlepšia. V otázke zamestnania externého editora vyjadril ostrý nesúhlas. Materiál ako celok 
je preňho neprijateľný a navrhuje prerušenie rokovania o tomto bode programu. Čo sa týka spôsobu 
predkladania materiálov do zastupiteľstva na poslednú chvíľu, označil to nie za spoluprácu, ale za 
mocenský boj zo strany TPK.
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Faktická poznámka poslankyne Zuzany Slivenskej na starostu Miloša Ihnáta -  vysvetlila pointu 
predloženia predmetného materiálu -  tejto oblasti sa venuje J. Rajňáková a robí to podľa nej dobre 
a tento materiál nijako nezasahuje do jej činnosti, ale je potrebné vytvoriť priestor na nezávislú 
a nestrannú osobu, ktorá by nebola zamestnancom úradu, čo je podstatné, nakoľko zamestnanci 
úradu sú podriadení prednostke úradu a plnia úlohy ňou zadané, a tu už môžeme polemizovať 
o nejakej objektivite a nezaujatosti. Starosta podľa nej vystupuje navonok nepriateľsky a osočuje 
poslancov, ktorí s jeho názorom nesúhlasia. (Ako príklad uviedla správanie starostu na Rade školy pri 
ZŠ Belehradská). Čo sa týka sumy 2000 € za takúto externú službu, tá bola upravená na rovnakú, ako 
je na sídlisku KVP, t.j. 980 €

Starosta Miloš Ihnát -  označil vyjadrenie poslankyne Slivenskej za klamstvo a poukázal na zlyhanie 
poslanca M. Špaka v riešení dopravnej situácie pri ZŠ Belehradská. Ďalej upozornil na fakt, že oproti 
iným mestským častiam nedáva sídlisko Ťahanovce žiadne finančné prostriedky navyše na PR alebo 
reklamu. Napriek tomu je PR našej mestskej časti najlepšia v Košiciach. Vyjadril nesúhlas s tým, že by 
starosta alebo prednostka zneužívali hlavičku mestskej časti na sociálnej sieti.

Faktická poznámka poslanca Miroslava Špaka na starostu mestskej časti -  80 € mesačne pre editora 
je neporovnateľne menšia suma, ktorú by zaplatila mestská časť po odsúhlasení redakčnou radou 
editorovi v porovnaní s PR realizovaným prednostkou s platom 3500 €.

Reakcia starostu na poslanca Miroslava Špaka -  upozornil na zákon 369/1990 Zb., ktorý upravuje 
právomoci starostu a ktorý hovorí, že miestne zastupiteľstvo nemá právomoc prikázať starostovi 
zamestnať editora. Starosta je zodpovedný za celý chod mestskej časti, aj za financie a poprosil , aby 
to poslanci rešpektovali. Požiadal, aby poslanci presne pomenovali problém.

Faktická poznámka poslankyne Zuzany Slivenskej na starostu Miloša Ihnáta -  jediné, čo jej vadí, je 
komunikácia starostu, ktorá polarizuje spoločnosť. Na margo externého editora, ten nemusí byť 
v pracovno-právnom vzťahu s mestskou časťou.

Prednostka Beáta Zemková -  v Zásadách sa hovorí o editorovi, ktorého odsúhlasí zastupiteľstvo. 
Poslanci chcú teda svojim rozhodnutím nanútiť starostovi, s kým má podpísať zmluvný vzťah. 
Nechápe, o čo sa takýto akt právne opiera.

Faktická poznámka poslanca Juraja Mazáka na starostu Miloša Ihnáta -  oponoval starostovi vo veci 
platby mestskej časti za PR, pretože aj programové vybavenie, web, Facebook , vydávanie novín a 
mzda zamestnankyne sa musí zahrnúť do nákladov na PR.

Starosta Miloš Ihnát -  mal namysli platenú reklamu v regionálnych denníkoch a sponzorované 
odkazy na sociálnych sieťach. Požiadal zároveň vedúcu ekonomického oddelenia o informáciu, kedy 
bolo zrušené odoberanie denníka Korzár v printovej podobe.

Faktická poznámka poslanca Miroslava Špaka na Ing. Rajňákovú -  vyjadril sa k skrývaniu 
komentárov, ktoré boli podľa slov starostu vulgárne a J. Rajňáková ich preto odstránila. Prečítal plénu 
skrytý komentár, ku ktorému sa následne vyjadrila prednostka Zemková a skonštatovala, že šlo 
o komentár, ktorý sa jej osobne dotýkal, a preto ho odstránila.

Poslanec Miroslav Špak -  skvelé umiestnenie Ťahanovských novín v hodnotení TIS považuje za 
úspech, avšak s informáciami na fcb stránke , kde sa zverejňovali politické komentáre a osočujúce

12



komentáre pod hlavičkou mestskej časti, to nemá nič spoločné. Uviedol, že starosta začína mať 
problém s hejtermi a pravidlá informačného toku by pomohli riešiť aj tento problém, ak by stránku 
spravoval niekto nezávislý.

Starosta Miloš Ihnát -  nepripúšťa akýkoľvek vplyv poslancov na riadenie komunikácie na sociálnej 
sieti. Uviedol, že facebook je iba doplnkový informačný kanál ( môže a nemusí byť zriadený).

Ďalšia diskusia sa vracala k už vysloveným pripomienkam zo strany poslancov. Celá diskusia je 
súčasťou obrazového záznamu zverejneného na webovom sídle mestskej časti.

Návrhová komisia -  poslanec Šimko -  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 
Ťahanovce schvaľuje Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov.

Hlasovanie: 6 / za 1 / proti 5 / zdržaných hlasov

Uznesenie nebolo prijaté.

Bod 5.3 Odvolanie a voľba členov Miestnej rady mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

Bod navrhla poslankyňa Slivenská, ktorá ho aj uviedla. Zmeny v zložení miestnej rady navrhol 
Ťahanovský poslanecký klub z dôvodu dodržania proporcionality, nakoľko má klub 7 členov z 13 
poslancov zastupiteľstva a v miestnej rade nemá žiadne zastúpenie. Zároveň uviedla, že členka 
miestnej rady Mária Horváthová sa dobrovoľne vzdala členstva v miestnej rade v prospech jedného 
z členov ŤPK.

Do diskusie sa nikto neprihlásil, nakoľko nebolo okomentované predkladané uznesenie.

Návrhová komisia -  poslanec Šimko -  Miestne zastupiteľstvo odvoláva členov miestnej rady Jozefa 
Figeľa, Máriu Horváthovú a Evu Zummerovú.

Po prednesení uznesenia starosta kritizoval spôsob predloženia uznesenia priamo na zastupiteľstve 
bez udania dôvodov odvolania jednotlivých členov miestnej rady. Poukázal na dobrú spoluprácu 
s členkou MR Evou Zummerovou, ktorej nik neoznámil, že ju ide zastupiteľstvo odvolať. Následne dal 
o tomto návrhu uznesenia hlasovať.

Hlasovanie: 7 / za 2 / proti 4 / zdržané hlasy
Uznesenie bolo prijaté.

Po hlasovaní vznikla neformálna diskusia o tom, že odvolaná členka Eva Zummerová nedostala 
možnosť vyjadriť sa k návrhu, nakoľko o ňom nevedela. Starosta Ihnát to označil za neseriózny postup 
zo strany pani Slivenskej. Následne otvoril diskusiu k ďalšiemu predloženému uzneseniu, ktoré 
obsahovalo voľbu nových členov miestnej rady.

Poslanec Jozef Figeľ -  informoval miestne zastupiteľstvo, že on s návrhom na dobrovoľné vzdanie sa 
členstva v miestnej rade nesúhlasil.

Faktická poznámka poslanca Miroslava Špaka na poslanca Jozefa Figeľa -  upozornil v nej starostu 
na dodržiavanie Rokovacieho poriadku, pretože vzniká chaos v riadení schôdze.
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Poslankyňa Zuzana Slivenská vo svojej faktickej poznámke zopakovala dôvody predloženia návrhu 
uznesení a poukázala na slobodnú vôľu v rozhodovaní každého poslanca.

Poslankyňa Eva Zummerová -  namietala falošnú proporcionalitu, uviedla, že pri prvotnom 
rozdeľovaní funkcií na začiatku volebného obdobia sa vzdala všetkých ďalších funkcií, pretože bola 
nominovaná do miestnej rady, čo zastupiteľstvo schválilo. Teraz bola z miestnej rady odvolaná bez 
udania dôvodu a zostalo jej iba členstvo v sociálnej komisii (rozumej Komisii komunitného rozvoja 
a kultúry), kde nie je možné dohodnúť so súčasným predsedom taký termín zasadnutia, ktorý by bol 
pre ňu prijateľný, a Komisii pre udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní, ktorá sa stretáva iba raz 
za rok.

Faktická poznámka poslanca Stanislava Šimka na poslankyňu Evu Zummerovú -  spomenul, že na 
zasadnutí klubu (TPK)predniesol požiadavku, že v zmysle zachovania proporcionality by bolo 
potrebné prehodnotiť aj členstvo v jednotlivých komisiách. Klub je otvorený novým návrhom.

Poslanec Štefan Bereš vo svojej faktickej poznámke potvrdil správnosť rozhodnutia TPK, nakoľko 
obaja bývalí členovia -  Figeľ aj Zummerová kandidovali za tú istú koalíciu.

Hlavná kontrolórka Ľudmila Slunečková -  vysvetlila poslancom zásady proporcionality pri 
obsadzovaní miest v miestnej rade.

Poslanec Miroslav Špak -  upozornil, že Ťahanovský poslanecký klub má v zastupiteľstve väčšinu a nie 
je v poriadku, ak nemá zastúpenie v miestnej rade. Zároveň vyzdvihol pozitíva členstva v klube.

Starosta Miloš Ihnát - vyzval poslancov , aby prestali politikárčiť, ale spojili sily pre rozvoj mestskej 
časti a jej obyvateľov.

Do diskusie zasiahla hlavná kontrolórka, ktorá bola pohoršená jej úrovňou.

Poslanec Juraj Mazák -  navrhol diskutovať k téme alebo ukončiť diskusiu.

Poslankyňa Eva Zummerová -  vyslovila otázku, či bude vyhlásené predchádzajúce hlasovanie 
o odvolaní miestnej rady za zmätočné alebo bude platné. Odvolávala sa na vystúpenia hlavnej 
kontrolórky a vedúcej právneho oddelenia, ktoré spochybnili predložené návrhy.

Starosta vyhlásil hlasovanie za právoplatné. Zároveň požiadal poslankyňu Slivenskú, aby prečítala 
návrh, ktorý predkladá. Tá požiadala o prednesenie návrhu návrhovú komisiu.

Návrhová komisia -  poslanec Stanislav Šimko -  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 
Ťahanovce volí členov miestnej rady pána Branislava Juru, pána Stanislava Šimka a pána Jozefa 
Figeľa.

Hlasovanie: 8/za 1/proti 3/zdržané hlasy

Na základe Rokovacieho poriadku, ktorý vzápätí citovala Mgr. Olšinárová a ktorý stanovuje 
samostatné hlasovanie o každom navrhovanom členovi, vyhlásil starosta hlasovanie za zmätočné, 
následne dal hlasovať o tom, či bude hlasovanie verejné a po hlasovaní otvoril diskusiu 
k predloženým návrhom a taktiež priestor pre prípadné nové návrhy.

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

Poslankyňa Eva Zummerová navrhla za členku miestnej rady seba.

Poslanec Juraj Mazák - upozornil Ťahanovský poslanecký klub na včasné predkladanie návrhov, aby 
sa s nimi mohli poslanci oboznámiť a vopred ich pripomienkovať, lebo takto sa predlžuje zasadnutie 
je to neefektívne.

Starosta diskusiu uzavrel a dal hlasovať o každom navrhnutom členovi v abecednom poradí. 

Návrhová komisia -  poslanec Stanislav Šimko-
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce volí za člena miestnej rady Jozefa 
Figeľa.
Hlasovanie: 12/za 0/proti 1/zdržaný hlas

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce volí za člena miestnej rady 
Branislava Juru..
Hlasovanie: 7/za 1/proti 5/zdržaný hlas

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce volí za člena miestnej rady 
Stanislava Šimka.
Hlasovanie: 8/za 1/proti 4/zdržané hlasy

Starosta Ihnát skonštatoval, že poslanci Figeľ, Jura a Šimko boli zvolení za členov miestnej rady.

Bod 6 Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva

Bod uviedol starosta mestskej časti, ktorý zároveň otvoril k tomuto bodu diskusiu.

Poslanec Miroslav Špak -  kritizoval vyjadrenia prednostky Zemkovej na adresu členov Komisie 
rozvoja, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia o tom, že nesplnili uznesenie č. 104/2019, 
ktoré nie je termínované. Uviedol, že plnenie uznesenia stále trvá a Ing. Titl ho realizuje zdarma.

Prednostka Beáta Zemková - vysvetlila dôvody zaradenia tohto nesplneného uznesenia, ktoré sa 
týkali zasadnutia Komisie rozvoja a nedostatočnej komunikácie jej člena Ing. Titla s vedením 
mestskej časti.

Poslanec Miroslav Špak -  označil nátlak na Ing. Titla za šikanu voči odborníkovi - členovi komisie, 
ktorá je poradným orgánom miestneho zastupiteľstva.

Starosta Miloš Ihnát - požiadal vedúcu oddelenia výstavby MÚ Ing. Fedákovú, aby kópiu objednávky, 
ktorá je predmetom sporu členov komisie s vedením mestskej časti, odovzdala Miroslavovi Špakovi.

Starosta ukončil diskusiu .

Návrhová komisia -  poslanec Stanislav Šimko -  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 
Ťahanovce berie na vedomie informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie: 12/za 0/proti 1/zdržaný hlas
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Bod 7 -  Správa o činnosti hlavnej kontrolórky

Bod uviedla hlavná kontrolórka Ľudmila Slunečková. Súčasťou správy je jej stanovisko 
k monitorovacej správe programového rozpočtu k 30.6.2019, ktorej predkladanie ukladá zákon a 
stanovisko k čerpaniu rozpočtu za I. polrok 2019. Svoju činnosť kontrolórka zamerala aj na kontrolu 
autoprevádzky miestneho úradu, kde skonštatovala úspory v prevádzke motorového vozidla , na 
vecnú stránku plnenia uznesení podľa plánu kontrol, na správnosť odmeňovania volených orgánov. 
Súčasťou materiálu je aj stanovisko k 5. zmene rozpočtu mestskej časti na rok 2019

V diskusii k tomuto bodu vystúpil starosta Ihnát, ktorý pripomenul, že úspora pohonných hmôt je 
vykazovaná aj preto, že starosta používa na jazdu súkromné vozidlo, pohonné hmoty si platí sám, 
rovnako je to aj s platbami za telefón, kde prednostka, zástupca starostu a starosta používajú 
súkromné telefóny aj na služobné účely a platia ich z vlastných zdrojov.
K tomuto bodu nikto z poslancov nediskutoval.

Návrhová komisia -  poslankyňa Eva Zummerová -  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 
Sídlisko Ťahanovce berie na vedomie

a) Správu o činnosti hlavnej kontrolórky,
b) Stanovisko hlavnej kontrolórky k čerpaniu rozpočtu za I. polrok 2019,
c) Stanovisko hlavnej kontrolórky k Monitorovacej správe programového rozpočtu k 30.6.2019,
d) Stanovisko hlavnej kontrolórky k 5. zmene programového rozpočtu na rok 2019

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

Bod 8 Správa o odpovediach na interpelácie

Tento bod uviedol starosta Miloš Ihnát, ktorý k nemu zároveň otvoril diskusiu. Nikto z poslancov 
nediskutoval.

Návrhová komisia -  poslankyňa Eva Zummerová -  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 
Sídlisko Ťahanovce berie na vedomie Správu o odpovediach na interpelácie poslancov miestneho 
zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti dňa 
26.júna 2019 a 24. júla 2019.

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

Bod 9 Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2019

Materiál bol prejednaný na finančnej komisii a miestnej rade a bol doručený všetkým poslancom 
elektronicky. Starosta vyzval k uvedeniu bodu vedúcu ekonomického oddelenia Mgr. Baxovú 
a zároveň požiadal o vyjadrenie predsedu Finančnej komisie poslanca Pavúka.

Mgr. Baxová - oboznámila poslancov s dôvodovou správou k čerpaniu rozpočtu. Vysvetlila čerpanie 
podľa jednotlivých programov.

Poslanec Pavúk -  predseda finančnej komisie - ako predseda finančnej komisie potvrdil, že čerpanie 
rozpočtu za I. polrok je v súlade s rozpočtovými pravidlami, mestská časť nemá problém s likviditou,
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na margo percenta plnenia rozpočtu uviedol, že hlavný nápor bude až v treťom a štvrtom štvrťroku 
2019. Upozornil zároveň na ustriehnutie čerpania všetkých kapitálových i bežných výdavkov, ktoré sú 
naplánované. Obrátil sa s touto otázkou aj na starostu mestskej časti, ktorý vyčerpanie kapitálových 
výdavkov potvrdil.

V diskusii k tomuto bodu sa nikto z poslancov neprihlásil.

Návrhová komisia -  poslankyňa Eva Zummerová -  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 
Sídlisko Ťahanovce schvaľuje čerpanie rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za I. polrok 
2019.

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

Bod 10 Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mestskej časti k 30.6.2019

Materiál bol prerokovaný na finančnej komisii a miestnej rade, bol zverejnený na webovom sídle 
a bol doručený všetkým poslancom elektronicky. Starosta vyzval k uvedeniu bodu vedúcu 
ekonomického oddelenia Mgr. Baxovú a zároveň požiadal o vyjadrenie predsedu finančnej komisie 
poslanca Pavúka.

Mgr. Marta Baxová -  predniesla podrobný komentár k Monitorovacej správe v súlade s dôvodovou 
správou, ktorú poslanci obdržali. Jej prejav korešpondoval so stanoviskom hlavnej kontrolórky.

Poslanec Ján Pavúk -  predseda finančnej komisie -  finančná komisia monitorovaciu správu 
prerokovala a odporúča ju schváliť.

V diskusii nikto nevystúpil.

Návrhová komisia -  poslankyňa Eva Zummerová -  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- 
Sídlisko Ťahanovce schvaľuje Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu mestskej časti Košice 
-  Sídlisko Ťahanovce k 30.6.2019

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

Bod 11 Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2019 -  5. zmena 
rozpočtu -  pokračovanie prerušeného bodu zo zasadnutia konaného 19.8.2019

Starosta Miloš Ihnát -bod bol zaradený z dôvodu, že na zastupiteľstve, konanom 19.8.2019 bol 
prerušený, nakoľko nebolo známe stanovisko mesta Košice k čerpaniu prostriedkov v celom rozsahu 
105 tisíc €, ktorých akceptáciu mestská časť žiadala. Stanovisko mesta Košice bolo doručené až 
21.9. 2019 s tým, že mesto Košice neakceptovalo vynaloženie finančných prostriedkov vo výške 3000 
€ na analýzu vlastníckych vzťahov v záujmovom území s doporučením, aby boli tieto prostriedky 
použité na opravu komunikácií. Pri takomto použití finančných prostriedkov môže mestská časť 
považovať 3000 € za akceptovaných zo strany mesta. Akceptované boli aj financie v objeme 102 tisíc 
€. Zároveň uviedol, že z tohto dôvodu je nevyhnutné zrušiť pôvodné uznesenie mestskej časti,
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v ktorom je sporných 3000 € a prijať nové uznesenie, ktoré bude korešpondovať s požiadavkou mesta 
Košice. Materiál bol prerokovaný finančnou komisiou a miestnou radou.

Mgr. Marta Baxová -  uviedla , ako sa odrazí zmena v tabuľkovej časti rozpočtu a okomentovala 
presuny finančných prostriedkov v rámci jednotlivých kapitol a položiek.

Poslanec Ján Pavúk -  predseda finančnej komisie - komisia odporúča túto zmenu schváliť, ide len 
o presun 3000 € z kapitálových do bežných výdavkov.

Diskusia:

Poslanec Miroslav Špak - žiadal informáciu o navýšení rozpočtu pre SMZ na realizáciu ihriska na 
Varšavskej ulici, o ktorom sa dozvedel na zasadnutí komisie rozvoja a dopravy. Starosta požiadal
o vyjadrenie vedúcu oddelenia výstavby a dopravy Ing. Fedákovú.

Ing. Alica Fedáková -  mestská časť nepotrebuje rozpočet na realizáciu ihriska na Varšavskej 
navyšovať, nakoľko v rozpočte mestskej časti na rok 2019 je schválených 5000 € na revitalizáciu 
tohto ihriska. Tieto finančné prostriedky by mali byť použité na výmenu pôvodne projektovanej 
štrkovej plochy pod hlavným herným prvkom za gumové zatrávňovacie rohože, čo bolo vyhodnotené 
ako bezpečnejšia dopadová plocha. Vysvetlila zároveň, ako budú použité finančné zdroje určené na 
realizáciu ihriska na Varšavskej ulici.

Ing. Bobík -  SMZ - zmenu dopadovej plochy a všetky zmeny, ktoré sa od júna v projekte udiali, si 
vyžiadala mestská časť, ktorá zároveň navýšila finančné prostriedky na realizáciu na 16 tisíc € pre 
SMZ.

Prednostka Beáta Zemková -  potvrdila, že aj zo strany dodávateľa herného prvku odzneli výhrady 
k dopadovej ploche. Keďže mestská časť mala narozpočtované nejaké finančné prostriedky, 
využiteľné na účely zmeny v realizácii dopadovej plochy, mestská časť ich využila.

Ing. Alica Fedáková -  po otázke poslanca Špaka vysvetlila podrobne, v čom spočíva zmena v realizácii 
dopadovej plochy. Celé vysvetlenie je na zvukovom zázname na webovom sídle mestskej časti.

PhDr. Jaroslav Žďára -  dovysvetlil poslancovi Špakovi, akým spôsobom bola dohodnutá výmena 
dopadovej plochy.

Poslanec Miroslav Špak -  vyjadril nespokojnosť s tým, že 5000 €, ktoré boli plánované na niečo iné, 
sa vlialo do rozpočtu ihriska na Varšavskej k vylepšeniu dopadovej plochy bez toho, aby boli o tom 
poslanci informovaní.

Zástupca starostu Miroslav Janitor -  predniesol uznesenie komisie športu, ktorá doporučuje presun 
finančných prostriedkov z nezrealizovaných športových podujatí vo výške 1 400 € do kultúry 
a zorganizovanie podujatia pre verejnosť s názvom gurmánfest, ktorý sa bude konať 19. októbra.

Poslanec Martin Cuper - na návrh komisie komunitného rozvoja a kultúry použiť na pripravované 
podujatie gurmánfest aj nevyužité finančné prostriedky vo výške 300 € z podujatia Bež za svojím 
zdravím, garantom ktorého bola poslankyňa Horváthová, predniesol návrh na uznesenie MZ, 
v ktorom MZ doporučuje presun finančných prostriedkov z nezrealizovaných športových podujatí vo
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výške 1 700 € (celé znenie je súčasťou zvukového záznamu) do kultúry na realizáciu podujatia 
Gurmánfest.

Poslanec Ján Pavúk -  upozornil na prejednávaný bod, ktorý riešil presun financií vo výške 3000€ a po 
príspevkoch predrečníkov sa stratil v obsahu. Ďalšie presuny neboli predmetom rokovania finančnej 
komisie.

Poslanec Miroslav Špak -  upozornil na zmenu názvu podujatia, aby sa nezasahovalo do autorských 
práv na nejakú značku

Poslanec Juraj Mazák -  oznámil, že sa zdržal hlasovania pri hlasovaní v komisii komunitného rozvoja 
a kultúry za návrh prednesený poslancom Cuperom, nakoľko nie je stotožnený s tým, aby sa míňali 
finančné prostriedky na neplánovanú a narýchlo pripravovanú akciu v nevhodnom období len preto, 
že sa zvýšili.

Poslanec Martin Cuper -  na kultúru ide všeobecne málo peňazí, uvedomuje si neskorý termín, ale 
chce sa chopiť šance a urobiť niečo pre ľudí.

Poslanec Ján Pavúk -  opýtal sa, či má mestská časť istotu, že žiadne zo zrušených podujatí už nemá 
šancu na realizáciu a nárokovanie finančných zdrojov. Na otázku mu odpovedala Ing. Baxová -  
vedúca ekonomického oddelenia, ktorá to potvrdila.

Poslanec Jozef Figeľ -  upozornil predsedov športovej komisie a komisie komunitného rozvoja 
a kultúry, aby rešpektovali fakt, že finančná komisia zasadá ako posledná z komisií pred konaním 
zastupiteľstva. Jeho slová podporil aj predseda finančnej komisie Ján Pavúk.

Poslanec Miroslav Špak -  ospravedlnil sa za neskorý termín zasadnutia komisie rozvoja, dopravy, 
životného prostredia a ochrany zdravia z objektívnych dôvodov.

Návrhová komisia -  poslankyňa Zummerová -

a) Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 14, ods. 3, 
písm. d) Zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
ruší
uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce č. 152/2019, 
prijaté na svojom 7. zasadnutí dňa 24.7.2019, ktorým bolo schválené použitie finančných 
prostriedkov vo výške 3000 € zo sumy 25 tisíc €, určenej pre mestskú časť Košice -  Sídlisko 
Ťahanovce zo 4. zmeny programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 -  kapitálový 
výdavok Program 1. Plánovanie, manažment, kontrola, Podprogram 1.9. Analýza vlastníckych 
vzťahov v záujmovom území park na Európskej triede

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

b) Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 14, ods. 3, 
písm. d) Zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 
schvaľuje
5. zmenu rozpočtu - presun finančných prostriedkov 3000 €, rozpočtovaných na kapitálové 
výdavky a použitie týchto účelových finančných prostriedkov pre mestskú časť Košice-Sídlisko 
Ťahanovce zo 4. zmeny programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 vo výške 3000 €
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na bežné výdavky -  Program 5. Doprava, podprogram 5.4 Oprava havarijných stavov 
komunikácií, chodníkov a schodísk v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

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

c) schvaľuje presun finančných prostriedkov z nezrealizovaných športových podujatí vo výške
1 700 € do kultúry a zorganizovanie podujatia s názvom Ťahanovské slávnosti jedla- Program 
8. Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov

Hlasovanie: 11/za 0/proti 1/zdržaný hlas

Bod 13 Interpelácie 

Poslanec Juraj Mazák 
-  V rámci výsadby stromov Dobrovoľníckym centrom Košíc -  bolo to konzultované so Správou 
mestskej zelene?
K interpelácii sa vyjadrila prednostka Zemková, ktorá informovala o tom, že Dobrovoľnícke 

centrum Košíc oslovilo viacero mestských častí s ponukou výsadby stromov na území mestskej 
časti. Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce požiadala o konzultáciu Správu mestskej zelene, 
aby bola výsadba efektívna, nakoľko nestačí stromy len vysadiť, ale je potrebné zabezpečiť aj 
následnú starostlivosť o zeleň. Dobrovoľnícke centrum sa zaviazalo prevziať starostlivosť 
o vysadenú zeleň do vlastnej réžie. Správa mestskej zelene k tomu zaujme stanovisko po 
konzultácii s mestskou časťou nasledujúci deň (deň po zasadnutí MZ, pozn. zapisovateľa).
- zaujíma sa o platové triedy zamestnancov priradené k jednotlivým pracovným pozíciám, čo 
by pomohlo poslancom pri tvorbe rozpočtu na ďalší rok

Poslanec Miroslav Špak - interpeloval starostu - po všetkom, čo odznelo na tomto 
zasadnutí požadoval jeho verejný ústny súhlas s tvrdením na sociálnej sieti o tom, že 
prednostka miestneho úradu nikdy neukrývala žiadne komentáre

Bod 14 Otázky poslancov

V úvode tohto bodu prednostka MÚ Beáta Zemková ospravedlnila pred poslancami neúčasť 
hlavnej kontrolórky na ďalšom rokovaní zastupiteľstva z rodinných dôvodov. Poprosila 
poslanecký zbor, aby otázky na pani kontrolórku predložili písomne.

Poslanec Juraj Mazák -  pýtal sa na avizované organizačné zmeny na miestnom úrade, na čo 
starosta mestskej časti neodpovedal s tým, že všetko je vo vývoji. Poslanec Mazák zároveň vyzval 
starostu, aby opísal, ako si predstavuje prácu poslanca, aby sa to dalo porovnať s jeho bývalou 
poslaneckou činnosťou, pretože nadobudol dojem, že starosta svoju prácu na plný úväzok 
a prácu miestneho úradu vydáva za vlastnú a porovnáva ju s činnosťou poslanca. Odpoveď 
starostu bola v zmysle, že starosta mestskej časti nie je nadriadený žiadnemu poslancovi 
a poslanec miestneho zastupiteľstva nie je nadriadený starostovi.
Ďalšiu otázku smeroval poslanec Mazák na prednostku úradu, ako úspešnú právničku. Opýtal sa
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jej na postup pri podozrení z prezradenia daňového tajomstva a spýtal sa, či by podala trestné 
oznámenie. Pani Zemková na túto otázku odpovedala kladne.

Poslanec Miroslav Špak - Otázku adresoval prednostke miestneho úradu a spýtal sa jej či 
ukrývala komentáre na stránke mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Pani Zemková 
zopakovala svoju odpoveď z predchádzajúcej diskusie, kde bola položená rovnaká otázka. Skrytý 
komentár sa dotýkal jej osoby.

Poslanec Ján Pavúk -  spýtal sa starostu, či frézovanie chodníkov a komunikácií je realizované 
z odsúhlasených peňazí od mesta Košice a tiež, kedy sa začne s opravou Hanojskej ulice. 
Odpoveď starostu bola kladná, avšak upozornil, že oprava Hanojskej ulice nie je v tomto balíku 
financií, ale je súčasťou mestského rozpočtu, ktorý je momentálne stopnutý z dôvodu výberu 
dodávateľa .

Bod 15 Rôzne

Slovo si na úvod vzal starosta mestskej časti Miloš Ihnát, ktorý dovysvetlil situáciu v realizácii 
opráv niektorých chodníkov a komunikácií, ktoré sú v réžii mesta Košice. Vo veci parkovacích 
miest od spoločnosti INMEDIA oznámil, že projekt zastal na ÚHA, kde je problém s odobrením zo 
strany mesta, pretože pôvodne malo ísť o 30 parkovacích miest, nie 16. Posun vo veci nastal, keď 
ÚHA súhlasil so 16 parkovacími miestami za podmienky, že tam bude vybudovaný chodník. 
Zároveň boli dohodnuté podmienky údržby týchto plôch počas celého roka. Starosta Ihnát ďalej 
informoval o pokračovaní v prácach pri odstraňovaní havarijného stavu predsadenej občianskej 
vybavenosti na Budapeštianskej ulici. Pozval všetkých na brigádu 19.10.2019 so zrazom na ŠA 
Olympia. 28. 9.2019 sa uskutoční hon a lov diviakov v okolí sídliska Ťahanovce a tiež podujatie 
Strom života -  výsadba stromčekov s DCK.

Poslanec Martin Cuper -  informoval o vzdaní sa členstva v komisii komunitného rozvoja a kultúry 
Mgr. art. Mariána Hudáka a oznámil, že na budúcej schôdzi predloží návrh na zvolenie nového 
člena tejto komisie.

Poslanec Juraj Mazák - po výhradách, smerovaných k správaniu starostu na zasadnutí Rady školy 
pri ZŠ Belehradská, ktorý znevažoval neprítomného poslanca a venoval sa témam, ktoré 
nesúviseli so vzdelávaním, výchovou a činnosťou školy, sa vzdal pozície v Rade školy, poďakoval 
sa všetkým za spoluprácu a požiadal miestny úrad, aby mu pomohol pri organizačnom 
zabezpečení náhrady.

PhDr. Jaroslav Žďára - MÚ -  pozval poslancov na pracovné stretnutie k téme budúcnosť športu 
v mestskej časti, budovanie športovísk, cyklotrás a koncepcia rozvoja športu.

Bod 16 Záver

Starosta poďakoval prítomným za konštruktívny prístup k prejednávaným témam a za serióznosť 
pri vystúpeniach.
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Overovatelia zápisnice: 

Ing. Ján Pavúk 

Miroslav Janitor

/i

Mgr. Ing. Miloš Ihiiát
starosta mestskej časti
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