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Zápisnica zo 17. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Košice-Sídlisko Ťahanovce, konaného dňa 26.11.2020 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program: podľa priloženej pozvánky  

 

Bod č.1 Otvorenie 

  

Starosta mestskej časti Miloš Ihnát otvoril rokovanie 17. zasadnutia miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, ktoré bolo zvolané v súlade 

s § 15 ods.2, písm. a zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 

predpisov a podľa rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Košice-Sídlisko Ťahanovce. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, 

prítomných bolo 12 poslancov. Zo zasadnutia sa písomne ospravedlnila poslankyňa 

Mária Horváthová a hlavná kontrolórka Ľudmila Slunečková. Ďalej uviedol, že 

z dôvodu úspory nákladov, nakoľko bolo zasadnutie zvolané mimoriadne, sa na ňom 

nebude používať hlasovacie zariadenie a zvukový záznam bude zhotovený 

prostredníctvom diktafónu. Hlasovať v súlade s článkom 11 ods. 9 rokovacieho 

poriadku sa bude aklamačne, teda zdvihnutím ruky. Za skrutátorky určil Ivetu 

Humayovú a Máriu Gédrovú. Záznam zabezpečoval PhDr. Jaroslav Žďára. 

 

Bod č.2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia 

miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Za overovateľov zápisnice  určil starosta mestskej časti poslancov Jozefa Figeľa 

a Jána Pavúka, za zapisovateľku  Janku Rajňákovú. 

 

Bod č. 3 Voľba návrhovej komisie 

Starosta mestskej časti vyzval poslancov na predloženie návrhov do návrhovej 

komisie. Do návrhovej komisie sa prihlásila poslankyňa Eva Zummerová, druhým 

členom návrhovej komisie sa stal Jozef Figeľ 

Uznesenie číslo 342/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade 

s Rokovacím poriadkom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-

Sídlisko Ťahanovce 

volí  

návrhovú komisiu na rokovanie miestneho zastupiteľstva, konaného dňa 

26.novembra 2020 v  nasledovnom zložení:  
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Jozef Figeľ  

Mgr. Eva Zummerová 

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

 

Bod č. 4 Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti 

Návrh programu bol poslancom zaslaný elektronicky, bol zverejnený na úradnej 

tabuli a na webovom sídle mestskej časti. Bol prerokovaný miestnou radou. 

Návrhová komisia – poslankyňa Eva Zummerová 

 Uznesenie č. 343/2020 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa § 12 

ods. 5 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  

schvaľuje  

zverejnený program 17. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Košice-Sídlisko Ťahanovce.  

          

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

  Uznesenie bolo prijaté. 

Starosta vyzval poslancov na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 

programu zasadnutia. Na zmenu programu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 

všetkých poslancov. 

Zmenu ani doplnenie programu zasadnutia nikto z poslancov nenavrhol. 

Bod č. 5 Návrh na odkúpenie pozemkov pod budúcou stavbou „ Dočasné 

prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda-Európska trieda za 

účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice „ 

Bod uviedla vedúca oddelenia rozvoja, dopravy a životného prostredia miestneho 

úradu Ing. Alica Fedáková. 

Alica Fedáková – Na naplnenie zámeru výstavby cestnej komunikácie – prepojka 

Hanojská je potrebné v ďalšom konaní, či už pre územné alebo stavebné, preukázať 

vzťah k pozemku, na ktorom bude táto cestná komunikácia vybudovaná. Práve 

z tohto dôvodu je mestská časť práve v štádiu uzatvárania kúpnych zmlúv a v zmysle 

zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti nadobúdanie vlastníctva 

nehnuteľného majetku podlieha schváleniu miestnym zastupiteľstvom. Ide o päť 

prípadov – štyri fyzické osoby a jedna právnická osoba – TH Stavbyt. Cena je podľa 

znaleckého posudku 53,30 €/m2. Túto cenu každá zo strán akceptovala, takže 

v návrhu uznesenia je presne vyčíslená výmera výlučného vlastníctva alebo 

spoluvlastníckych podielov, je tam presne vyčíslená suma, ktorá bude jednotlivým 

predávajúcim zaplatená. Tieto kúpne zmluvy potom aj so schváleným návrhom 
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uznesenia budú postúpené na kataster so žiadosťou o vklad a návrhom na vklad. 

Mimoriadne bolo zastupiteľstvo zvolané aj kvôli tomu, aby sa všetky formality stihli do 

konca roku 2020. Mestská časť zároveň požiada o urýchlený vklad, nakoľko sú na to 

v tohtoročnom rozpočte schválené finančné prostriedky a na úhradu kúpnej ceny by 

sa využila aj dotácia mesta – transfer, ktorý bližšie odprezentuje vedúca 

ekonomického oddelenia Mgr. Marta Baxová. Okrem týchto pozemkov, kde sú známi 

vlastníci, bude mestská časť potrebovať pod pripravovanú komunikáciu aj pozemky 

vo vlastníctve Urbariátu. S Urbariátom prebehlo rokovanie a mestská časť mu zaslala 

písomný návrh nájomnej zmluvy na nájom na 99 rokov za cenu ako keby kúpnu 

podľa znaleckého posudku. Mestská časť ďalej rokuje aj s mestom Košice – 

majetkovo-právnym oddelením, nakoľko niektoré z pozemkov sú aj mestské. Tieto by 

chcela mestská časť zlegalizovať prostredníctvom nájomnej zmluvy za výhodnú 

cenu, z dôvodu, hodného osobitného zreteľa, keďže ide o riešenie zložitej situácie 

v parkovaní. 

Starosta mestskej časti k tomuto bodu otvoril diskusiu. 

Poslanec Ján Pavúk – položil predkadateľovi niekoľko otázok:  

1.Koľko plochy pozemkov potrebuje mestská časť ešte odkúpiť, t.j. koľko tisíc eur 

bude mestská časť ešte potrebovať na odkúpenie v budúcom rozpočtovom roku,  

2.ako to bude vyzerať vo veci podielového spoluvlastníctva s mestom Košice, či to 

nevyvolá problémy pri stavebnom konaní, ak tam budú dvaja spoluvlastníci 

3. Na niektorých listoch vlastníctva je zaznamenaná ťarcha, ako sa s tým mestská 

časť vysporiada? 

Na otázky odpovedala Ing. Alica Fedáková – čo sa týka ťarchy, tá bude musieť byť 

pred návrhom na vklad vymazaná, nakoľko kataster nezavkladuje niečo, čo má 

vecné bremeno. Súčasťou kúpnej zmluvy, ktorú TH Stavbyt podpíše, bude výmaz 

záložného práva. Bude to teda ošetrené ešte pred podaním návrhu na vklad do 

katastra. 

Čo sa týka toho, že mestská časť bude zapísaná ako spoluvlastník, nakoľko mesto 

Košice nemá záujem svoje pozemky predávať. Ošetrenie nájomnou zmluvou je 

jednoduchšia cesta, nakoľko je to takisto právoplatný vzťah k pozemku pre územné 

alebo stavebné konanie. 

Suma za plochu, ktorú mestská časť zaplatí v tomto roku, je konečná a do budúceho 

roku sa k tejto stavbe už výkup realizovať nebude. Zaplatí sa už len nájom Urbariátu 

na sto rokov, čo je cca 4000 € ak poslanci mesta schvália prenájom mestských 

pozemkov za hodnotu s dôvodu osobitného zreteľa. Konečná cena by mala byť cca 

35 tisíc + 4000 prenájom Urbariátu. Písomný návrh nájomnej zmluvy je taký, aby sa 

to zaplatilo v dvoch splátkach. 

Poslanec Pavúk – odporúča dať do zmluvy alebo nejako inak ošetriť ťarchu, pretože 

banky medzi sebou majú záložné práva, vznikajú tam problémy. Ide o ťarchu 

súkromnej firmy. 

Prednostka Beáta Zemková  - pred vkladom do katastra bude ťarcha vymazaná. 
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Poslanec Štefan Bereš – poďakoval miestnemu úradu za promptné vybavenie 

všetkých záležitostí smerujúce k výkupu predmetných pozemkov. Čo sa týka 

Urbariátu, pri počiatočných rokovaniach sa hovorilo, že sa to nedá, avšak po 

spoločných rokovaniach, ktoré mal s Urbariátoch sa dospelo k nájomnej zmluve na 

99 rokov s tým, že mestská časť zaplatí nájomné vo výške kúpnej ceny pozemku. Je 

to štandardné riešenie, ktoré sa využíva aj pri obytných domoch. Verí, že sa všetko 

do konca roka vyrieši, aby sa v budúcom roku mohlo začať stavať a aby bola 

zvýšená bezpečnosť, ako aj  komfort  prejazdu a parkovania tam žijúcich obyvateľov 

(ul. Hanojská, poznámka zapisovateľky). 

Prednostka Beáta Zemková – doplnila informácie o pracovnom stretnutí 

s Urbariátom za účasti právnej zástupkyne Urbariátu a predsedu. Problém Urbariátu 

je v súčasnosti taký, že k podpisu nájomnej zmluvy potrebujú súhlas nadpolovičnej 

väčšiny všetkých členov. Vzhľadom k tomu, že sa nemôže zísť naraz viac ako 6 ľudí, 

nemôže aktuálne zorganizovať spoločné stretnutie a v stanovách nemá zakotvenú 

možnosť hlasovať per rollam alebo písomne. V budúcnosti si chce tieto záležitosti 

ošetriť. Jeho zástupcovia sú však naklonení uzavretiu takej nájomnej zmluvy, v ktorej 

bude zahrnutá kúpna cena a bude tam taká klauzula, ktorú mestská časť s nimi 

dohodla, že v prípade, že by sa zmenila legislatíva,( lebo zatiaľ je k predaju pozemku 

potrebný stopercentný súhlas členov – vlastníkov, inak môže pozemky len 

prenajímať), prevedie sa vlastnícke právo automaticky na mestskú časť. 

Nakoľko sa nikto ďalší do diskusie neprihlásil, starosta diskusiu k tomuto bodu 

uzavrel. 

Návrhová komisia – poslankyňa Eva Zummerová: 

        Uznesenie číslo 344/2020 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa 

ustanovenia § 14 ods. 3 písm. c) zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v 

znení neskorších zmien a predpisov 

a) schvaľuje 

odkúpenie nasledujúcich pozemkov v uvedených podieloch nachádzajúcich sa 

v okrese Košice I., obec Košice-Sídlisko Ťahanovce, katastrálne územie Nové 

Ťahanovce, zapísaných na katastrálnom odbore Okresného úradu v Košiciach: 

- na LV č. 2581 ako par. registra „C“ č. 3444/12 – ostatná plocha o výmere 2  

  m² (podiel 1/1 pod B1 a B2) 

- na LV č. 2601 ako par. registra „C“ č. 3346/232 – ostatná plocha o výmere 11 

  m² (podiel 1/1 pod B1) 

- na LV č. 2637 ako par. registra „C“ č. 3346/745 – ostatná plocha o výmere 9  

  m² (podiel 31/40 pod B3 zodpovedá výmere 6,97 m²) 

- na LV č. 3567 ako par. registra „C“ č. 3346/746 – ostatná plocha o výmere 68 

  m² (podiel 1/3 pod B2 zodpovedá výmere 22,67 m²) 
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- na LV č. 3567 ako par. registra „C“ č. 3346/747 – ostatná plocha o výmere 16  

  m² (podiel 1/3 pod B2 zodpovedá výmere 5,33 m²) 

- na LV č. 3204 ako par. registra „C“ č. 3444/11 – ostatná plocha o výmere 4 m²   

  (podiel ¾ pod B1, B2 a B5 zodpovedá výmere 3 m2) 

- na LV č. 3204 ako par. registra „C“ č. 3346/748 – ostatná plocha o výmere 79 

  m² (podiel ¾ pod B1, B2 a B5 zodpovedá výmere 59,25 m²) 

- na LV č. 3204 ako par. registra „C“ č. 3346/749 – ostatná plocha o výmere 27 

  m² (podiel ¾ pod B1, B2 a B5 zodpovedá výmere 20,25 m²) 

- na LV č. 3241 ako par. registra „C“ č. 3346/750 – ostatná plocha o výmere 126 

  m² (podiel 2/3 pod B2 zodpovedá výmere 84 m²) 

- na LV č. 3241 ako par. registra „C“ č. 3346/751 – ostatná plocha o výmere 87  

  m² (podiel 2/3 pod B2 zodpovedá výmere 58 m²) 

- na LV č. 2779 ako par. registra „C“ č. 3346/754 – ostatná plocha o výmere 206 

  m² (podiel ½ pod B2 zodpovedá výmere 103 m²) 

- na LV č. 3167 ako par. registra „C“ č. 3346/755 – ostatná plocha o výmere 239 

  m² (podiel 1/1 pod B1)  

od spoločnosti TH STAVBYT s.r.o., Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice, IČO: 36 

785 491, zastúpenú na základe plnej moci Ivanom Kovalčíkom za cenu celkom 

32.751,25 EUR (tridsaťdvatisícsedemstopäťdesiatjedeneurdvadsaťpäťcentov) 

za výmeru spolu 614,47 m2, pričom jednotková cena určená znaleckým 

posudkom je 53,30 €/m2. 

b) schvaľuje 

odkúpenie nasledujúcich pozemkov v uvedených podieloch nachádzajúcich sa 

v okrese Košice I., obec Košice-Sídlisko Ťahanovce, katastrálne územie Nové 

Ťahanovce, zapísaných na katastrálnom odbore Okresného úradu v Košiciach: 

- na LV č. 3567 ako par. registra „C“ č. 3346/746 – ostatná plocha o výmere 68 

  m² (podiel 2/3 pod B1 zodpovedá výmere 45,33 m²) 

- na LV č. 3567 ako par. registra „C“ č. 3346/747 – ostatná plocha o výmere 16 

  m² (podiel 2/3 pod B1 zodpovedá výmere 10,67 m²) 

od Márii Sabolovej, r. Forraiovej, Ing., bytom Slovenskej Jednoty 7, 040 01 

Košice, nar. 27.9.1961 za cenu celkom 2984,80 EUR 

(dvetisícdevätstoosemdesiatštyrieurosemdesiatcentov) za výmeru spolu 56 m2, 

pričom jednotková cena určená znaleckým posudkom je 53,30 €/m2. 

c) schvaľuje 

odkúpenie nasledujúcich pozemkov v uvedených podieloch nachádzajúcich sa 

v okrese Košice I., obec Košice-Sídlisko Ťahanovce, katastrálne územie Nové 

Ťahanovce, zapísaných na katastrálnom odbore Okresného úradu v Košiciach: 
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- na LV č. 3204 ako par. registra „C“ č. 3346/749 – ostatná plocha o výmere 

27m² (podiel 1/30 pod B6 zodpovedá výmere 0,9 m²) 

od Františka Borovského, r. Borovského, bytom Na hájiku 2253/4, 040 13 

Košice, nar. 07.04.1959 za cenu celkom 47,97 EUR 

(štyridsaťsedemeurdeväťdesiatsedemcentov) za výmeru spolu 0,9 m2, pričom 

jednotková cena určená znaleckým posudkom je 53,30 €/m2. 

d) schvaľuje 

odkúpenie nasledujúcich pozemkov v uvedených podieloch nachádzajúcich sa 

v okrese Košice I., obec Košice-Sídlisko Ťahanovce, katastrálne územie Nové 

Ťahanovce, zapísaných na katastrálnom odbore Okresného úradu v Košiciach: 

- na LV č. 3204 ako par. registra „C“ č. 3346/749 – ostatná plocha o výmere 27 

  m² (podiel 1/30 pod B7 zodpovedá výmere 0,9 m²) 

od Anny Borovskej, r. Olexovej, bytom Na hájiku 2253/4, 040 13 Košice, nar. 

28.01.1960 za cenu celkom 47,97 EUR 

(štyridsaťsedemeurdeväťdesiatsedemcentov) 

za výmeru spolu 0,9 m2, pričom jednotková cena určená znaleckým posudkom 

je 53,30 €/m2. 

e) schvaľuje 

odkúpenie nasledujúcich pozemkov v uvedených podieloch nachádzajúcich sa 

v okrese Košice I., obec Košice-Sídlisko Ťahanovce, katastrálne územie Nové 

Ťahanovce, zapísaných na katastrálnom odbore Okresného úradu v Košiciach: 

- na LV č. 3204 ako par. registra „C“ č. 3346/749 – ostatná plocha o výmere 27  

  m² (podiel 1/30 pod B8 zodpovedá výmere 0,9 m²) 

od Márii Kránitzovej, r. Borovskej, bytom Erveňská 700/51, 044 14 Čaňa, nar. 

27.08.1970 za cenu celkom 47,97 EUR 

(štyridsaťsedemeurdeväťdesiatsedemcentov) 

za výmeru spolu 0,9 m2, pričom jednotková cena určená znaleckým posudkom 

je 53,30 €/m2. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 6 Programový rozpočet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2020 - 5. 

zmena rozpočtu 

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

Marta Baxová – v nadväznosti na materiál prejednávaný v predchádzajúcom bode, 

týkajúci sa výkupu pozemkov, je potrebné urobiť aj zmenu v rozpočte na rok 2020. 
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Počas prípravy 5. zmeny rozpočtu vznikli nové okolnosti, prezentované zo strany 

mesta Košice, čo sa týka príjmov mestskej časti, bolo potrebné pripraviť trošku 

väčšiu zmenu. Hlavná zmena je v časti príjmov, kde, ako už na poslednom zasadnutí 

miestneho zastupiteľstva avizovala,  mesto Košice pôjde do zmeny rozpočtu mesta 

Košice s tým, že bude mestskej časti krátiť podielové dane o sumu, ktorú si mestská 

časť požiadala od ministerstva financií ako návratnú finančnú výpomoc. Mestskej 

časti tak boli znížené príjmy z podielových daní o sumu 41 065 €. 

Ďalšia zmena vyplynula už z pôvodného uznesenia mestského zastupiteľstva, ktoré 

ešte vo februári 2020 mestským častiam schválilo transfery, ktoré však v priebehu 

roka vzhľadom na situáciu s COVID – 19 upravovalo, ale na poslednom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva 16. novembra 2020 bol prijatý návrh, že sa naspäť vrátia 

pôvodné sumy, čo pre našu mestskú časť znamená 90 tisíc €, t.j.v plnej výške, ako to 

bolo pôvodne odsúhlasené. Mestská časť doteraz požiadala mesto o 22 500 € 

a neskôr o sumu 40 tisíc €, ktoré boli prijaté do rozpočtu mestskej časti v 2. a 3. 

zmene rozpočtu. Zostávajúcu časť tohto transferu vo výške 27 500 € mesto Košice 

ešte poskytne. Zo strany mestskej časti bola mestu Košice zaslaná žiadosť 

o akceptáciu aj v súvislosti s výkupom pozemkov, týkajúcich sa stavby Hanojská, 

takže by mestská časť mohla na výkup pozemkov využiť aj tieto finančné zdroje. Je 

to dosť krátky čas, verí však, že sa podarí včas predložiť všetky potrebné dokumenty 

mestu Košice. 

Do zmeny rozpočtu bolo zapracované aj zníženie príjmov, a to o príjmy z výťažku 

z hazardných hier, pretože v tejto položke bol v roku 2020 veľký prepad z dôvodu 

jednak COVID – 19, ako aj legislatívnych zmien, kde niektoré spoločnosti mali 

licencie, na základe ktorých odvádzali prostriedky do rozpočtu obce 0,5 % hernej 

istiny. Tieto im 30. júna 2020 skončili. Na základe novovydaných individuálnych 

licencií majú prevádzkovatelia hazardných hier povinnosť platiť nie do rozpočtu obce, 

ale do štátneho rozpočtu. Celkové zníženie  je 28 565 €. 

Vo výdavkovej časti z dôvodu, aby bol dodržaný vyrovnaný rozpočet, keďže nebudú 

čerpané prostriedky na niektoré kultúrne a športové podujatia, boli znížené výdavky 

v Programe 8 o 6 000 eur. Čo sa týka výkupu pozemkov v časti kapitálových 

výdavkov, aby sme mohli uhradiť kúpnu cenu, potrebujeme navýšiť kapitálové 

výdavky o 5 000 € z 30 tisíc na 35 tisíc eur, zároveň boli znížené výdavky o čiastku 

na akciu, ktorú sa do konca tohto roka nepodarí zrealizovať, a to je výstavba 

bezbariérového prístupového chodníka k detskému ihrisku a vežovému domu 

Hanojská 3. Táto suma je vo výške 5 000 €. Celkovo sa výdavková časť rozpočtu 

znižuje o 6 000 €, v kapitálovom rozpočte dochádza len k presunu finančných 

prostriedkov medzi programami. Výška krytia kapitálovými výdavkami zmenená 

nebola, mestská časť v prvom rade využila prostriedky získané od mesta, nebolo 

preto potrebné čerpať prostriedky z rezervného fondu. Celkový výsledok 

hospodárenia ku koncu roka pri využití prostriedkov rezervného fondu a návratnej 

pôžičky od ministerstva financií predpokladáme vo výške 68 473,37 €. 
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Diskusia: 

Poslanec Ján Pavúk – finančná komisia o tejto zmene nerokovala vzhľadom na 

krátkosť času úzku špecifikáciu zmien, ktoré boli predložené. V príjmovej časti sú to, 

dá sa povedať, vynútené zmeny, ktoré sme predpokladali. Výpadok nedaňových 

príjmov z hazardných hier bude mať na rozpočet mestskej časti tvrdý dopad, avšak 

ide o zákonnú zmenu, ktorú bude musieť mestská časť akceptovať. Vo výdavkovej 

časti sa nemení nič, došlo tam len k presunu čiastok medzi položkami. Vo 

všeobecnosti mestská časť znižuje hospodársky výsledok o 28 tisíc eur. 

Starosta mestskej časti Miloš Ihnát – miestna rada na svojom zasadnutí 

odporúčala tento materiál schváliť. 

Návrhová komisia – poslanec Jozef Figeľ: 

Uznesenie číslo 345/2020 

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  

Programový rozpočet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2020 - 5. zmena 

rozpočtu 

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

          Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č.7 Interpelácie 

Poslanci nepredložili žiadne interpelácie. 

 

Bod č.8 Otázky poslancov 

Poslanec Juraj Mazák – opýtal sa, či bude priestor na pracovnej porade k rozpočtu 

na rok 2021, ktorá bola na plánovaná po skončení zasadnutia miestneho 

zastupiteľstva, pre riešenie problému cyklochodníka, cyklokrižovatku a podobne. 

Odpovedal starosta mestskej časti, že nakoľko táto téma súvisí s mestskou časťou, 

tak áno. 

 

Bod č.9 Rôzne 

Poslanec Branislav Jura – ako poslanec pracuje pre mestskú časť dva roky, 

oboznamuje sa s vecami, chápe, že médiá hýbu svetom, fungujú tu mienkotvorné 

sociálne siete, na ktorých si všeličo prečíta, ale doteraz všetko bral s nadhľadom. 
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Chce sa však vyjadriť k situácii, ktorá sa stala pred pár dňami a o ktorej sa dozvedel 

od človeka, ktorého sa to týka. Na komentáre na sociálnych sieťach si už zvykol, ale 

je pre neho osobne ako poslanca, člena poslaneckého zboru neprípustné, aby 

starosta ako štatutár mestskej časti pri inom názore alebo nezhode fyzicky napadol 

poslanca  a dal mu hlavičku do nosa. Nevie si predstaviť ďalšiu spoluprácu starostu 

s poslaneckým zborom v ďalších dvoch rokoch volebného obdobia. Osobne sa ho 

tento incident veľmi dotkol, pretože tentoraz to bol poslanec Bereš, v budúcnosti to 

môže byť hocikto iný z poslancov – aj on osobne, kto môže byť terčom takéhoto 

útoku. Je to pre neho niečo neospravedlniteľné a úplne za čiarou. 

Z tohto dôvodu si nevie predstaviť ďalšiu spoluprácu so starostom ako člen miestnej 

rady – poradného orgánu starostu, a preto sa vzdáva členstva v miestnej rade. Za 

takejto situácie totiž nevie predstaviť dôveru v spoločný postup pri hľadaní riešení, 

keď pri akejkoľvek nezhode môže dôjsť k fyzickému napadnutiu poslanca. Vnútorne 

ako človek to nedokáže akceptovať. 

Starosta mestskej časti Miloš Ihnát – požiadal Branislava Juru, aby svoju 

rezignáciu podal písomne. K samotnému incidentu sa starosta nechcel vyjadriť, 

nakoľko nesúhlasil s vykreslením incidentu, ako ho podal poslanec Jura. Podľa neho 

je na poslancovi Štefanovi Berešovi, ktorého sa celý incident týkal, aby to riešil cez 

orgány štátu. V čase incidentu  bol v blízkosti aj zamestnanec miestneho úradu 

a mestský policajt, ktorý podľa slov starostu povedal: “Jeden aj druhý, choďte od 

seba preč!,“ podľa neho teda nešlo o fyzické napadnutie, ale o niečo iné, k čomu sa 

nechce vyjadrovať. Toto necháva na poslanca Bereša. Osobne zatiaľ žiadne právne 

kroky nevykonal, hoci by mohol, pretože skutková podstata trestného činu 

nebezpečného vyhrážania je skutková podstata, ktorá môže spôsobiť to, že človek 

môže byť aj trestne stíhaný. Nechal to radšej tak. Ďalej sa k tomu vyjadrovať nebude. 

Na margo vzdania sa členstva v miestnej rade poslanca Juru vyjadril ľútosť, že jednal 

na základe jednostranných informácií, ale jeho vzdanie sa akceptuje. 

„Pán poslanec, ja keď chcem, pôjdem k lekárovi a mi dá 40-dňovú PN-ku. Ale príde 

znalec, a povie 5 dní alebo 4 dni alebo 0 dní. To už je prax. Čiže ja môžem hrať 

herca, ale skutočnosti sú trošku iné . A bol tam aj mestský policajt a on to videl. A ja 

som sa s ním bavil potom...“ 

Reakcia poslanca Branislava Juru na vyjadrenie starostu Miloša Ihnáta -  nejde 

súdiť, ani hodnotiť, nakoľko nebol prítomný. Vie však, čo znamená dať hlavičku – či 

už silnú alebo slabú, to už je rozdiel, ale pokiaľ niekto príde a ide sa dať zdravotne 

ošetriť a bolí  ho nos, tak predpokladá, že ho niečo do toho nosa zasiahlo. 

Zmysluplná hlavička je zasiahnuť protivníka  do oblasti nosa s úmyslom zlomiť mu 

ho. Neprijateľný je ale už len náznak – ťuknutie. 

Poslanec Štefan Bereš – chcel by sa k tomu tiež vyjadriť, aj keď vie, že svojím 

spôsobom porušuje rokovací poriadok. Boli tam aj jeho susedia, bol tam aj Jaroslav 

Žďára (zamestnanec miestneho úradu, poznámka zapisovateľky).  

„Môžem povedať, že som bol napadnutý, aj keď som nebol napadnutý silou, že by to 
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vyžadovalo moju práceneschopnosť, nebudem si predsa vymýšľať, ako  ste tu 

povedali, pán starosta, že môžem ísť k lekárovi dať sa vypísať. To je možno váš štýl, 

ktorým to riešite. Ale hovorím, už mám dosť tej vašej dvojtvárnosti – tu nejaké 

srdiečka, tam chodíte na súdy a riešite si svoje veci, že ste nejaký dobromil ... 

a napádate poslancov. Takže, nebolo to vážne zranenie, ale trikrát hlavička tam bola. 

Neviem, či to videl pán Žďára, samozrejme je zamestnanec úradu...“ 

Prednostka Beáta Zemková – vyzvala poslanca Štefana Bereša, aby podal trestné 

oznámenie a neohováral starostu pred kolegami. 

Poslanec Bereš sa proti tomuto vyjadreniu ohradil a uviedol, že neohovára, len 

hovorí, ako to je. 

Starosta Miloš Ihnát -  upozornil, že to, čo povedal poslanec Bereš, je vážna vec. 

Na to prednostka Zemková uviedla, že trestné oznámenie podajú oni (starosta 

a prednostka, poznámka zapisovateľky).  

Poslanec  Štefan Bereš uviedol, že sa nikomu nevyhrážal, uviedol len, že si to 

vybavia inde. Myslel tým na súde. Požiadal starostu o verejné ospravedlnenie, 

nakoľko aj pred dvomi mesiacmi  (v septembri) boli zamestnankyne Baxová 

a Fedáková svedkami, ako ho starosta ponižoval, ako mu nadával po pracovnej 

porade. Nechce to bližšie rozvádzať, len hovorí, že starosta sa cíti ako neviniatko. 

Starosta Miloš Ihnát – vo vyjadreniach poslanca Bereša vidí iba politiku, lebo o dva 

roky sú voľby. Uviedol, že sa mu nemá za čo ospravedlňovať. Uviedol, že sa rád 

vyjadrí k istým veciam. Tie však nekonkretizoval. 

Poslanec  Štefan Bereš – ku kontaktu došlo kvôli tomu, že starostu kritizoval za 

obrubníky .. „Plus, to bola tá čerešnička na torte pre vás, tá hlavička vznikla kvôli 

tomu, že som hovoril, že za starostovania pána Betuša sa urobila cesta na Ázijskej, 

to bol vrchol a vtedy došlo k tomu incidentu“. 

Poslanec Juraj Mazák – uviedol, že aj keď starosta hovorí, že sa k tejto veci nebude 

vyjadrovať, vyjadruje sa celkom dosť. Myslí si, že keď sa starosta neustále na 

facebooku vyjadruje ku všetkému v hojnom objeme, mohol by skúsiť povedať svoj 

pohľad aj k tomuto, pretože tak zbytočne necháva priestor na domýšľanie tak 

poslancom, ako aj občanom. 

Starosta mestskej časti na túto výzvu nereagoval a keďže sa nikto ďalší do diskusie 

v tomto bode neprihlásil, diskusiu ukončil. 

 

Bod č. 10 Záver 

Starosta mestskej časti poďakoval poslancom za konštruktívny priebeh rokovania 

a pozval prítomných poslancov na pracovnú poradu k rozpočtu na rok 2020, ktorá 

bola naplánovaná po skončení rokovania miestneho zastupiteľstva. 
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Overovatelia zápisnice: 

MVDr. Jozef Figeľ 

 

Ing. Ján Pavúk 

   

 

      Mgr. Ing. Miloš Ihnát 

                                                          starosta mestskej časti 

 

 

 

Za správnosť:  JUDr. Beáta Zemková 

Zapísala: Ing. Janka Rajňáková 

 

 

 

 

 

 


