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Z á p i s n i c a 

z  ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Sídlisko 

Ťahanovce, konaného dňa 10. decembra 2018. 

 

Prítomní:          JUDr. Cyril Betuš - doterajší starosta MČ 

                          Mgr. Ing. Miloš Ihnát  - novozvolený starosta MČ 

Poslanci:  Ing. Štefan Bereš,  JUDr. Cyril Betuš,  MVDr. Jozef Figeľ, Mgr. Mária 

Horváthová, Miroslav Janitor, Ing. Branislav Jura, M. B. A., Martin Knap , Ing. Juraj Mazák, 

Ing.Paed.IGIP., Ing. Ján Pavúk,  Mgr. Zuzana  Slivenská,  Miroslav  Špak,  Mgr.  Eva  

 Zummerová  

 

Hlavná kontrolórka:  JUDr. Ľudmila Slunečková 

Za MÚ MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce: Mgr. Beáta Olšinárová, JUDr. Dana Sabová, Alica                                          

Fedáková  

 

Hostia: Mgr. Martin Mikula, mjr.Ing. Vojtech Valko, Mgr. Peter Geršák,  Mgr. Patrik Vojtek, 

Ing. Pavol Šestina, riaditelia ZŠ, MŠ, verejnosť  

 

Bod 1/ Otvorenie 

 JUDr. Cyril Betuš  - starosta MČ otvoril ustanovujúce zasadnutie Miestneho 

zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce a zahájil rokovanie.  

 

Bod 2/ Určenie zapisovateľa ustanovujúceho MZ:  

 Za zapisovateľku  bola určená:     Jarmila Repčíková 

 

Bod 3/ Oznámenie výsledkov volieb - informácia predsedu miestnej volebnej komisie o 

výsledkoch volieb starostu MČ a poslancov MZ 

 Ing. Michal Šestina – podpredseda miestnej volebnej komisie oboznámil miestne 

zastupiteľstvo s výsledkami volieb do orgánov samosprávy, ktoré sa konali dňa 10. novembra 

2018.  

 Oboznámil miestne zastupiteľstvo  s výsledkami volieb na funkciu starostu a 

poslancov MZ.  

 Na funkciu starostu bol zvolený   Mgr. Ing. Miloš Ihnát  a 13 poslancov, ktorých 

menovite prečítal.  

 

Uznesenie číslo 1/208 -    Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko  Ťahanovce 



 

2 
 

 A/   berie  na vedomie 

 1.  Výsledky volieb starostu mestskej časti Košice- Sídlisko Ťahanovce 

       a volieb do miestneho zastupiteľstva  mestskej časti pre volebné   

       obdobie   2018 - 2022 

 2.   Vystúpenie novozvoleného starostu 

 

 B/   konštatuje, že  

1. Novozvolený starosta mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

 Mgr. Ing. Miloš Ihnát zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

mestskej časti bez výhrad a tým  sa ujal funkcie starostu mestskej 

časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

 

2. Zvolení poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-

Sídlisko Ťahanovce zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

miestneho zastupiteľstva bez  výhrad a tým sa ujali svojich funkcií: 

 

     

                                     Ing. Štefan Bereš 

     JUDr. Cyril Betuš  

     MVDr. Jozef Figeľ  

     Mgr. Mária Horváthová  

     Miroslav Janitor 

     Ing. Branislav Jura, M.B.A. 

     Martin Knap  

     Ing. Juraj Mazák,  Ing.Paed.IGIP  

     Ing. Ján Pavúk 

     Mgr. Zuzana Slivenská            

     Miroslav Špak 

      Mgr. Eva Zummerová 

                                                                             

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

 

 

Bod 4/  Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti a prevzatie insígnií 

 Text sľubu prečítal novozvolený starosta Mgr. Ing. Miloš Ihnát  a následne zložil sľub, 

čo potvrdil svojim podpisom. Po zložení sľubu prevzal insígnie od JUDr. Cyrila Betuša.   

 

Bod 5/  Zloženie sľubu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-

Sídlisko Ťahanovce 
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 Mgr. Ing. Miloš Ihnát  pristúpil k slávnostnému aktu zloženia sľubu novozvolených 

poslancov do jeho rúk. Sľub poslancov prečítal starosta MČ a 12 poslanci tento sľub potvrdili 

svojim podpisom.  

 

Bod 6/  Vystúpenie  novozvoleného starostu MČ – Mgr. Ing. Miloš Ihnát  

 Vystúpenie sa nachádza na zvukovom zázname.  

 

                                                                         Prestávka 

 

Bod 7/  Schválenie programu ustanovujúceho MZ. 

Mgr. Ing. Miloš Ihnát - starosta MČ skonštatoval, že rokovanie MZ je uznášaniaschopné, je 

prítomných 12 poslancov,  Ing. Šimko je ospravedlnený z dôvodu zahraničnej pracovnej 

cesty. Citoval rokovací poriadok MZ, podľa neho sa dnes na rokovaní nebudú schvaľovať 

členovia odborných komisií MZ.  Predložil návrh programu na rokovanie MZ, ktorý bol 

predložený poslancom v elektronickej forme. Navrhol vyňať z programu  z bodu 13 – Návrh 

na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti, voľba ich predsedov a 

členov  „a členov“ . 

Hlasovanie za zmenu v návrhu:              12/za                        0/proti                  0/zdržalo sa 

Hlasovanie za program ako celok:          12/za                        0/proti                  0/zdržalo sa 

 

Bod 8/ Určenie overovateľov zápisnice z ustanovujúceho  miestneho zastupiteľstva 

Za overovateľov boli určení poslanci:  

                                                                  JUDr. Cyril Betuš 

                                                                  Ing. Štefan Bereš 

 

Bod 9/ Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávaním 

a vedením zasadnutia miestneho zastupiteľstva podľa osobitných ustanovení § 12 ods. 2 

prvá veta, ods. 2 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

       JUDr. Betuš  predložil procedurálny návrh, aby sa hlasovanie uskutočnilo verejne – 

aklamačne.  

Hlasovanie:              12/za                         0/proti                    0/zdržalo sa  
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Uznesenie číslo 2/2018 -    Miestne  zastupiteľstvo  mestskej časti  Košice-Sídlisko 

                                            Ťahanovce   podľa ustanovenia § 12 ods. 2 zákona  číslo 369/1990 

                                           Zb.  obecnom  zriadení  v  znení neskorších predpisov 

p o v e r u j e 

 

poslanca   MVDr.  Jozefa  Figeľa   zvolávaním  a  vedením 

zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2  

prvá veta,  ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia   veta  a  ods. 6  tretia 

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

neskorších predpisov. 

 

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

 

Bod 10/  Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie 

Uznesenie číslo 3/2018 -    Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko  Ťahanovce 

                                           v súlade s §7 ods. 2 zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste  

                                           Košice v znení neskorších predpisov  

 

           A/ volí mandátovú komisiu  v zložení: 

  

           1/ Mgr. Zuzana Slivenská 

            2/ MVDr. Jozef Figeľ  

            3/ Ing. Ján Pavúk 

 

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

 

 

           B/ volí volebnú komisiu v zložení: 

 

     1/ JUDr. Cyril Betuš 

            2/ Mgr. Mária Horváthová 

            3/ Ing. Štefan Bereš 

 

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

 

 

                                           C/ volí návrhovú komisiu v zložení: 

  

     1/ Mgr. Eva Zummerová 

            2/ Miroslav Janitor 

 

Hlasovanie:         12/za             0/proti          0/zdržalo sa 
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     Mgr. Ing. Miloš Ihnát  informoval, že volebná a mandátová komisia bude pracovať počas 

celého volebného obdobia.  

 

 

Bod 11 /Správa mandátovej komisie o overení výsledkov volieb do orgánov samosprávy 

 obcí 

 

  Po overení výsledkov volieb predsedníčka mandátovej komisie Mgr. Zuzana Slivenská  

predniesla správu mandátovej komisie, ktorá je súčasťou tejto zápisnice. 

                                  Mandátová komisia skonštatovala, že voľby do orgánov samosprávy  Mestskej časti 

Košice - Sídlisko-Ťahanovce boli vykonané v súlade so zákonom NR SR o voľbách do 

orgánov samosprávy v znení neskorších predpisov.  

 

 

  Bod 12/   Návrh na zriadenie miestnej rady mestskej časti a voľba jej členov 

 

          Starosta MČ  Mgr. Ing. Miloš Ihnát  predložil návrh na členov miestnej rady. Návrh  je 

5 členov.  

Uznesenie číslo 4/2018 -   Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

                                          v súlade s § 7 ods. 2 a § 16 ods.1 zákona číslo 401/1990 Zb.  

                                          o meste Košice  v  znení   neskorších predpisov 

 

    zriaďuje  

    miestnu radu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v počte 

                                          5  členov s tým, že podľa § 13b ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb.  

                                         o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je starostom  

                                         poverený zástupca po celé svoje funkčné obdobie jej členom. 

 

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

 

 

Voľba členov miestnej rady  miestneho  zastupiteľstva 

 

Poslanec MZ JUDr. Betuš predložil faktickú poznámku, aby sa členovia miestnej rady volili 

naraz – spolu. 

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

 

 

                       Uznesenie číslo 5/2018  - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

                                                                 v súlade s § 16 ods.1 zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice 

                                                                 v  znení neskorších predpisov  

 

volí poslanca  



 

6 
 

MVDr. Jozefa Figeľa - za člena Miestnej rady mestskej časti 

Košice-Sídlisko Ťahanovce 

 

volí poslankyňu 

Mgr. Máriu Horváthovú - za členku Miestnej rady mestskej 

časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

 

volí poslankyňu 

Mgr. Zuzanu Slivenskú - za členku Miestnej rady mestskej časti 

Košice-Sídlisko Ťahanovce 

 

volí poslankyňu 

Mgr. Evu Zummerovú za členku  Miestnej rady mestskej časti 

Košice-Sídlisko Ťahanovce 

  

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

 

                                                                    

Bod 13  / Návrh na zriadenie  komisií  miestneho zastupiteľstva mestskej časti, voľba ich  

predsedov a členov 

    Návrhy na zriadenie komisií predniesol starosta MČ Mgr. Ing. Miloš Ihnát.  

Diskusia: 

M. Špak – opýtal sa, či musia byť nečlenovia komisií z našej mestskej časti. 

Mgr. Ing. Ihnát - odpovedal, že  to doriešime do najbližšieho  rokovania MZ. 

 

Uznesenie č. 6/2018 -  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

                                     v súlade s § 7 ods. 2  zák. SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice  

                                     v znení  neskorších predpisov, ako aj článku 7, ods. 5 zákona 357/2004 

                                     Z.z. o  ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných  

                                    funkcionárov 

zriaďuje 

Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie 

verejných funkcionárov v počte 5  členov -  poslancov 

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

 

 

 

Uznesenie č. 7/2018 -  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

                                      v súlade s § 7 ods. 2 zák. SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení  

                                     neskorších predpisov 
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                                     zriaďuje  

                                      Finančnú komisiu  v počte  5  členov  poslancov 

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

 

 

Uznesenie č. 8/2018 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

                                     v súlade s § 7 ods. 2 zák. SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení  

                                    neskorších predpisov 

zriaďuje  

Komisiu rozvoja, dopravy, životného prostredia a ochrany 

zdravia v počte 7 členov, pričom  4 členov z radov poslancov a  3 

členov odborníkov z radov obyvateľov mestskej časti 

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

 

  

Uznesenie č.9/2018-   Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

                                     v súlade s § 7 ods. 2 zák. SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení  

                                    neskorších predpisov 

zriaďuje  

Komisiu komunitného rozvoja a kultúry v počte 9 členov, pričom 

5  členov z radov poslancov a 4 členov odborníkov z radov 

obyvateľov   mestskej  časti 

                         

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

 

 

Uznesenie č.10/2018-   Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

                                      v súlade s § 7 ods. 2 zák. SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice 

                                      v znení neskorších predpisov 

 zriaďuje  

 Komisiu športu v počte 7 členov, pričom 4 členov z radov 

 poslancov a 3 členov odborníkov z radov obyvateľov mestskej 

 časti 

 

Hlasovanie:       12/za             0/proti          0/zdržalo sa 
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Uznesenie č. 11/2018 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice- Sídlisko Ťahanovce 

                                      v súlade s §  7 ods. 2  zák. SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice  

                                      v znení neskorších predpisov 

                                       

                                      zriaďuje  

                                      Komisu  pre udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní v počte    

                                      5  členov -  poslancov 

 

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

 

 

Voľba predsedov  komisií  MZ MČ  Košice-Sídlisko Ťahanovce 

Starosta MČ Mgr. Ing. Miloš Ihnát povedal, že voľba predsedov komisií  sa uskutoční  

samostnatne, teda každý predseda zvlášť. 

Uznesenie č. 12/2018 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

                                      v súlade s § 15 ods.2  zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

                                     v znení neskorších predpisov  

     

volí poslanca  

Miroslava Janitora 

za predsedu  Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone  

funkcie verejných funkcionárov 

 

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

  

    

Uznesenie č. 13/2018 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

                                     v súlade s § 15 ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

                                     v znení neskorších predpisov  

 

volí poslanca  

Ing. Jána Pavúka 

za predsedu  Finančnej komisie 

 

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

 

Uznesenie č. 14/2018 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

v súlade s § 15 ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov  

                                       volí poslanca  

Miroslava Špaka 



 

9 
 

za predsedu Komisie rozvoja,  dopravy, životného prostredia 

a   ochrany zdravia 

  

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

 

Uznesenie č. 15/2018 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

                                       v súlade s § 15 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  

                                      neskorších predpisov  

 

volí poslanca 

Martina Knapa 

za predsedu  Komisie komunitného rozvoja a kultúry 

 

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

 

 

Uznesenie č. 16/2018 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

                                       v súlade s § 15 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  

                                      neskorších predpisov 

  

volí poslanca 

Miroslava Janitora 

za predsedu  Komisie športu  

 

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

 

 

Predseda Komisie na udeľovanie verejných ocenení bude zvolený na nasledujúcom rokovaní 

MZ.  

 

Bod 14 /Určenie platu starostu mestskej časti v rozsahu určenom miestnym 

zastupiteľstvom uznesením číslo 254 zo dňa 13. 6. 2018  

        Materiál bol predložený v elektronickej forme. 

Uznesenie č. 17/2018 -  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

                                       v súlade s § 14 ods. 3 písm. j) zákona SNR číslo 401/1990 Zb.       

                                       o meste   Košice v znení neskorších predpisov 

 

určuje 

v súlade s § 3 ods.1 a § 4 ods.1 a 2  zákona  NR SR  číslo 253/1994 

Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

a primátorov miest v znení neskorších  predpisov a v rozsahu 

určenom doterajším miestnym zastupiteľstvom najneskôr 90 dní 
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pred voľbami do orgánov samosprávy obcí uznesením číslo 

254/2018 plat starostu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  na 

3,21 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 

Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. 

 Podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona obecné zastupiteľstvo môže 

tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %.  Miestne zastupiteľstvo 

nezvýšilo základný mesačný plat a teda s účinnosťou od 10.12.2018 

plat starostu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  Mgr. Ing. 

Miloša Ihnáta  podľa vyššie uvedeného je  3063 Eur.   

 

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

 

 Bod 15/  Záver  

 

 Starosta MČ  Mgr. Ing. Miloš  Ihnát  poďakoval prítomným za účasť, poprial všetkým 

príjemné prežitie vianočných sviatkov a  rokovanie ustanovujúceho MZ ukončil.  

 

 

 

Overovatelia zápisnice:     

 

Ing. Štefan Bereš                       ............................................. 

 

JUDr. Cyril Betuš                                                          ..............................................     

 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Ing. Miloš Ihnát   

                            starosta MČ 
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