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Z á p i s n i c a 
 

 
zo 4. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce,  

konaného dňa 17. 4. 2019  
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny                      
  
Program: podľa priloženej pozvánky 
 
 
 

Bod 1. -  Otvorenie  
 
M. Ihnát,  starosta MČ:  
 
         „Ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dámy a páni, dovoľte, aby som otvoril štvrté 

zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce, ktoré bolo zvolané v 

súlade s § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 

predpisov a podľa   Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Sídlisko 

Ťahanovce.  

Dovoľte, aby som na rokovaní privítal ctených hostí, aj prítomných zamestnancov miestneho úradu 

a verejnosť.  

Konštatujem, že dnešné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

 

Prítomných 12 poslancov. 

 

Svoju neúčasť v súlade s čl. 9 ods. 3 Rokovacieho poriadku ospravedlnil pán poslanec Stanislav Šimko“ 

 

 

Bod 2. -  Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

 

M. Ihnát - starosta MČ 

 

          „Ďalším bodom nášho programu je: Schválenie programu rokovania. Návrh programu dnešného 

rokovania ste v súlade s Rokovacím poriadkom obdržali elektronicky, bol zverejnený na úradnej tabuli a 

na webovom sídle našej mestskej časti a  bol prerokovaný miestnou radou. Na schválenie zverejneného 

návrhu programu postačuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.“  

  

Uznesenie č.  92/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

podľa § 12 ods. 5 a 7 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení                                                         

v znení neskorších predpisov 

                                          
                                         schvaľuje   

        zverejnený program 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  mestskej         
časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  
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Hlasovanie:                  12/za             0/proti          0/zdržalo sa 

 

 

 

M. Ihnát  – starosta MČ 

      „ V prípade, že má niekto návrh na zmenu poradia bodov, doplnenie, vypustenie bodov programu, 

prosím, aby ste predniesli svoje návrhy. Na zmenu programu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 

všetkých poslancov.“ 

 

J. Mazák - navrhol doplniť do programu rokovania MZ  bod č. 12/1 – Schválenie pravidiel pre 

stretávanie sa občanov s poslancami v priestoroch miestneho úradu. 

 

M. Špak -  navrhol doplniť do programu rokovania MZ bod č. 12/2 – Vypracovanie  dopravno-

technickej štúdie prepojenia Magnezitárska – zjazd Americká trieda vrátane možnosti rozšírenia 

jazdného pásu v smere z ulice Ludvíka Svobodu do ulice Dopravná. 

 

 

 

Uznesenie číslo 93/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

                                           podľa § 12 ods. 5 a 7 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom  

                                           zriadení v znení neskorších predpisov 

 
schvaľuje 
  
a) doplnenie bodu 12/1  - Schválenie pravidiel pre stretávanie sa 
občanov s poslancami  priestoroch miestneho úradu mestskej časti 
 
Hlasovanie:              12/za             0/proti          0/zdržalo sa 
 
 
b) doplnenie bodu 12/2 –Vypracovanie  dopravno-technickej štúdie 

prepojenia Magnezitárska – zjazd Americká trieda vrátane možnosti 

rozšírenia jazdného pásu v smere z ulice Ludvíka Svobodu do ulice 

Dopravná. 

 
Hlasovanie:              12/za             0/proti          0/zdržalo sa 
 
 
c) program 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  mestskej časti 
Košice-Sídlisko Ťahanovce  aj s doplnkami ako  celok 
 
Hlasovanie:              12/za             0/proti          0/zdržalo sa 

Bod 3. - Schválenie návrhovej komisie 

 

M. Ihnát – starosta MČ: 
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           „Prosím,  vážené pani poslankyne a páni poslanci, aby ste predložili návrhy na členov návrhovej 

komisie. Do návrhovej komisie boli navrhnutí 

 

         poslanec       Jozef Figeľ 

         poslankyňa  Eva Zummerová 

 

         Ďakujem veľmi pekne. Keďže nie sú ďalšie návrhy, dávam hlasovať, kto je za takéto zloženie 

návrhovej komisie. Nech sa páči, hlasujte!“ 

 

Uznesenie číslo 94/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko 

 

schvaľuje 

návrhovú komisiu  v zložení: MVDr. Jozef  Figeľ 

                                                         Mgr. Eva Zummerová     

 

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

 

„Konštatujem, návrhová komisia bola schválená v predloženom znení, takže bude pracovať v zložení  

Jozef Figeľ a Eva Zummerová. 

 

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

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

rôzny výklad a podpísané predkladateľom. Prosím návrhovú komisiu, aby čítala vždy celý návrh 

uznesenia tak, ako je uvedený v predloženom materiáli.“ 

 

Bod 4. -  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti  
 
M. Ihnát – starosta MČ: 

      „Ďalším bodom je: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti. Za overovateľov zápisnice a uznesení určujem pána poslanca Mazáka a  

pána poslanca Pavúka. Za zapisovateľku určujem pani Repčíkovú.“ 

 

 

Bod 5 - Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva 

 

M. Ihnát – starosta MČ: 

         „V zmysle § 13 ods. 3 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Sídlisko 

Ťahanovce kontrolu plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva vykonáva okrem iných aj prednosta miestneho 

úradu, ktorý predkladá informáciu o plnení uznesení na rokovanie miestneho zastupiteľstva. Informáciu máte 

predloženú v písomnej podobe. Otváram k bodu diskusiu. 

Ak sa nikto nehlási, uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.“ 
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Uznesenie číslo 95/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

                                    berie na vedomie 

                                    informáciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie:       11/za             0/proti          1/zdržal sa            prítomných 12 poslancov 

 

-Konštatujem, uznesenie bolo  schválené. 

 

 

Bod 6 - Správa o činnosti hlavnej kontrolórky  
 

M. Ihnát  - starosta MČ: 

      -Poprosím pani hlavnú kontrolórku, aby bod uviedla. 

 

L. Slunečková -  -Materiál ste obdržali  v elektronickej forme. Sú v nej výsledky kontrolnej činnosti HK. 

 

Diskusia: 

 

J. Mazák -  správa nie je kompletná, neuvádza sa nikde, čo s pozemkami pod miestnym úradom. 

 

M. Ihnát -  starosta MČ – Novela zákona NR by mala  toto riešiť. Toto spôsobil štát a on by  mal riešiť 

toto s nami. 

 

M. Špak -  vrátim sa k  správe o plnení uznesení MZ. Počul som čerstvú informáciu k ihrisku na ZŠ 

Belehradská, to ihrisko nám zostane? Koľko je  tam záruka ? 

 

M. Ihnát – starosta – v bode „Rôzne“ sa k tomu vrátime. 

 

 

Uznesenie číslo 96/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce  

berie na vedomie  

Správu o činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce. 

 

Hlasovanie:              11/za             0/proti         1/zdržal sa         prítomných  12 poslancov 

-Konštatujem, uznesenie bolo  schválené.  
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Bod 7. - Správa veliteľa Mestskej polície Košice – Ťahanovce 

M. Ihnát – starosta MČ: 

 

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

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

slovo.  

 

P. Geršák – predniesol správu o činnosti Stanice mestskej polície Košice - Ťahanovce, ktorá je 

zverejnená na zvukovom zázname rokovania MZ.  

 

M. Ihnát – starosta MČ: 

 

          Ďakujem pánovi veliteľovi za prednesenie správy a otváram diskusiu a priestor na vaše otázky. 

 

Diskusia: 

 

M. Špak -   ďakujem za informácie, ktoré ste nám dali, chcel by som sa opýtať, či ste boli pri riešení 

zjednosmernenia Americkej triedy pri kostole. Predtým ste potrebovali pomoc poslancov, teraz nie? Ako 

je to s odťahovaním vozidiel? 

 

P. Geršák – bol to návrh občanov /kostol/,  z dôvodu bezpečnosti bola táto časť ulice zjednosmernená, 

boli pripomienky, že to mohlo byť aj opačne. Riešilo sa aj prepojenie s Ázijskou ulicou. Odťahovanie 

vozidiel – to je už krajný dôvod. Posielame ľudí tam, kde hrozí sankcia, kde je staré, dlho odstavené 

vozidlo, ktoré  treba odstrániť. Oboznámil so spôsobom odťahovania odstavených vozidiel a postup pri 

ich odstraňovaní. 

 

M. Ihnát – starosta MČ -  v piatok  bolo odstránené už 95. vozidlo mimo MSP. 

 

C. Betuš – požiadal by som prešetriť vozidlo na Budapeštianskej  48, ktoré je podložené kameňmi, má 

rozbité sklá. Okolo behajú deti, môže dôjsť k úrazu.  

 

M. Špak – ďakujem za zodpovedanie, ale čo s poslancami MZ? 

 

P. Geršák – všetky postupy zasielame na správne orgány. 

 

J. Pavúk – koľko psov máme na sídlisku a koľko je rizikových – bojových plemien? 

 

P. Geršák – evidenciu má miestny úrad, oni Vám podajú informácie. Máme problém s preukazovaním 

psov, nakoľko ľudia si za psa  platia inde a sú v našej MČ. 

 

 

Uznesenie číslo 97/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

berie na vedomie 
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správu veliteľa Mestskej polície  Košice, Stanica Ťahanovce. 

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

 

 

 

Bod 8. -  Správa o interpeláciách  
 
M. Ihnát – starosta MČ:  

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

Sídlisko Ťahanovce správa o odpovediach na interpelácie poslancov sa zaradzuje ako samostatný bod 

rokovania miestneho zastupiteľstva.  

Nech sa páči otváram k tomuto bodu diskusiu 

 

Uzatváram rozpravu a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia 

 

Uznesenie číslo 98/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

berie na vedomie 

Správu o odpovediach na interpelácie poslancov miestneho 

zastupiteľstva, ktoré boli prednesené dňa 27. 2. 2019 

 

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

 

 

Bod 9. – Správa  starostu MČ o činnosti 

 

M. Ihnát – starosta MČ:  predniesol Správu o činnosti od posledného rokovania MZ. 

 

Správa o činnosti starostu: 

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

bodoch  so svojou činnosťou od ostatného zasadnutia miestneho zastupiteľstva,  konaného dňa 

27.2.2019 doposiaľ.  

Dňa 28.2.2019 sa uskutočnilo spoločné stretnutie zástupcov vlastníkov z Bruselskej ulice za prítomnosti 

aj niektorých poslancov a reprezentantov športu skejtbording,  ktorí prejavili záujem využívať Športový 

areál na tento šport. Na základe vzájomnej dohody bude areál využívaný v dolnej časti najmä pre športy 

florball, skejtbording , basketbal a v hornej ako malá oddychová zóna, detské ihrisko a multifunkčné 

ihrisko.  

Dňa 1.3.2019 odovzdala mestská časť vyzbierané prostriedky z akcie poľovnícke fašiangové hody pre 

účely Detskej onkológie v Košiciach v sume 523,22 € a rokoval som s Ing. Popríkovou toho času 

poverenou riadením SMSZ. Výsledkom je už toho času prebiehajúca rozsiahla výsadba stromov 

a postupná revitalizácia zelene.  
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2.3 sme odovzdali do rúk riaditeľa ZOO spolu s poslancami Špakom, Zummerovou, Betušom 

a Janitorom finančné prostriedky poskytnuté aj ostatnými poslancami na účely adopcie lamy alpaky 

4.3 s pani riaditeľkou MČ Budapeštianska 1 bola dohodnutá spolupráca – aktívna účasť detí na 

podujatiach organizovaných MČ, boli konečne zrezané stĺpiky na Juhoslovanskej ulici a bol som 

zisťovať stav dodržiavania podmienok v lome Hradová, aby sa eliminovala prašnosť a znečisťovanie 

okolia 

5.3 ma navštívil pán Kurimský, ktorý má cieľ budovať garážové komplexy, avšak bez predstavy lokality, 

pani Brúderová požiadala o zabezpečenie tričiek ktorými by reprezentovali MČ a tieto už aj  boli pre 

reprezentantov stolného tenisu  odovzdané 

7.3. po porade zvolanej MMK ma navštívili záhradkári, ktorí svoj postoj už aj prezentovali na zasadnutí 

komisie rozvoja, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia, kde poprosím o zhrnutie a závery Ing. 

Fedákovú a pána predsedu komisie poslanca Špaka v závere mojej správy a zúčastnil som sa so 

zástupcom a prednostkou stretnutia som seniormi pri príležitosti MDŽ 

8.3 sa konalo mimoriadne zasadnutie MZ a mestskú časť popoludní navštívilo niekoľko poslancov 

NRSR, z ktorých jedna je aj našou obyvateľkou – pani poslankyňa Červeňáková 

V týždni od 11.3 do 16.3 som pri príležitosti mesiaca kníh na pozvanie pani riaditeľky Strukanovej bol aj 

s prednostkou na návštev MŠ, kde sme deťom čítali a s predsedom nášho Klubu seniorov som navštívil 

viceprimátorku Gurbaľovú. Mestská časť Západ pre ostatné mestské časti pripravila školenie, kde sme 

sa zúčastnili s pani vedúcou Fedákovou a mesto pripravilo prehliadku všetkých športovísk pred 

konaním mimoriadneho zastupiteľstva. Mestská časť veľmi dôsledne pripravila voľby – 1.kolo, ktoré 

prebehlo aj vďaka pripravenosti ZŠ Belehradská, za čo chcem osobitne poďakovať aj pani poslankyni 

Horváthovej, ktorá je tam zástupkyňou, samozrejme všetkým zamestnancom a aj členom volebných 

komisií, čo platí aj pre druhé kolo 30.3. 

V týždni od 18.3-22.3 prebehlo viacero rokovaní a stretnutí – s vlastníkmi garáží a ďalších nehnuteľností 

v multifunkčnom objekte, kde predbežne bola dohodnutá správa objektu, ktorá doposiaľ neexistovala, 

stretnutia s vlastníkmi a nájomcami objektov v predsadenej časti, ktorých výsledkom je jednoznačne 

súhlas s obnovou pasáže a výsledkom čoho bolo aj darovanie pozemku jedného z vlastníkov 

nehnuteľností. Mal so stretnutie s konateľom spoločnosti Inmedia, kde podľa možností už možno 

v tomto roku bude vybudovaných 16 park.miest a prisľúbili aj podporu akcií konaných MČ. Riešený bol 

aj bezpečnostný problém v úrovni ZŠ Belehradská s Ing. Titlom, p. Fedoročkom a veliteľom MP 

Geršákom. 21.3 sa konala konferencia na obnovu krajiny a 22.3 mimoriadne zastupiteľstvo, kde žiaľ 

s poľutovaním musím oznámiť, že sme Olympiádu odmietli. Ďakujem týmto poslancom Slivenskej 

a Špakovi, že olympiádu podporili, aj keď sa v závere neuskutoční.  

V týždni od 25.3 do 30.3 sa uskutočnilo miestne šetrenie so zástupcami VVS za účelom riešenia rigola 

v úrovni Čínska 11-17, kde toho času už prebiehajú práce na oprave. Stretnutie s Mestskými lesmi 

prinieslo sponzoring pre účely akcie Dňa pre sídlisko a dohodli sme fungovanie správy lesoparku. 

Podnikateľ pán Jurač daroval mestskej časti pozemok v hodnote viac ako 6.000 euro, o schválení 

darovacej zmluvy ktorej ešte budete rozhodovať. Bolo pripravené stretnutie pri príležitosti Dňa učiteľov, 

kde sa zúčastnili všetci štatutári školských a predškolských zariadení za prítomnosti aj viceprimátorky 
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Gurbaľovej. Zasadala komisia kultúry a komunitného rozvoja, kde som sa osobne zúčastnil aj 

s prednostkou. S predsedom klubu seniorov p. Ivanom sme prešli lesopark s návrhmi na úpravy 

a v klube seniorov som bol zablahoželať jubilantom. Komisia určená na vyhodnocovanie výberových 

konaní zasadala dňa 28.3.2019. Na VÚC prebehlo stretnutie s štatutárkou Dobrovoľníckeho centra 

a získali sme pre účely pripravovanej brigády ďalšie  prostriedky v hodnote viac ako 200,- €. 30.3. MČ 

zabezpečovala absolútne bezproblémový chod druhého kola volieb. V uvedený deň opustili oblasť 

majetkár dobrovoľne tam žijúci obyvatelia bez právneho titulu a to aj na výzvu jedného z vlastníkov 

záhradných chatiek.  

Ďalší týždeň bol skutočne 7dňový pracovný a začal 1.4.stretnutím s kynologickou agentúrou, kde bolo aj 

komisiou rozvoja odporučené výcvik podporiť, čo bude predložené na ďalšom zasadnutí MieZ 

a stretnutie s výborom vytvoreným zo spoluvlastníkov polyfunkčneného objektu, kde si konečne 

predbežne dohodli správu, ktorú bude vykonávať BPMK. Ing. Majchut s návrhmi projektov najmä z EÚ 

fondov sa oboznámil s územím MČ a predbežne navrhol prvé možnosti uchádzania sa 

o mimorozpočtové zdroje. Zúčastnil som sa celomestskej oslavy Dňa učiteľov, kde aj dvaja 

pedagógovia z MČ boli ocenení. Prebehlo rokovanie s Poštou 13 aj s cieľom skultúrniť prostredie v jej 

okolí, aj zlepšiť podmienky pre zákazníkov. V dňoch 5-7.4 prebehli dobrovoľnícke činnosti, kde 5.4 

aktívne prispela väčšina zamestnancov a Združenie žien Slovenska vyčistením športového areálu, ktorý 

bude ešte potrebné dokončiť vzhľadom na dosť zničený stav, 6.4 viac ako 150 dobrovoľníkov (včítane 

našich seniorov) čistilo Saharu, Lesopark a dolnú časť sídliska, tiež obyvatelia Demetra sa pridali, boli si 

prevziať vrecia a rukavice a tiež vysadili stromy na svojej ulici. Ďakujem za osobnú účasť poslancom 

Berešovi, mestskému poslancovi Strojnému,  poslankyni Horváthovej, že zabezpečili aj účasť žiakov 

školy, poslankyni Zummerovej, ktorá sama upravovala svoje okolie, čo nám aj oznámila a svojmu 

zástupcovi za prípravu a sponzoring úžasnej fazuľovice. V nedeľu bez ohlásenia vyzbierali časť oblasti 

nad Demetrom mladí stredoškoláci v počte 11 asi 40 vriec, čo som následne s našimi zamestnancami 

musel riešiť odvozom. Napriek trošku nekooridovanej činnosti im ďakujem za aktivitu tiež ako aj 

všetkým zúčastneným. V uvedenom týždni zasadali aj komisie pri miestnom zastupiteľstve. 6.4 sa 

uskutočnil aj stolnotenisový turnaj.  

8.4 zasadala rada starostov a 9.4 mestskú časť navštívil primátor mesta. Sľub zložili členovia 

okrskových volebných komisií pre voľby do EÚ parlamentu. 10.4. zasadala miestna rada a riešil sa aj 

práve došlý protest prokurátora, ktorý dnes je zaradený do programu MZ.  

11.4. zasadalo mestské zastupiteľstvo a večer som sa s prednostkou zúčastnil schôdze vlastníkov na 

Budapeštianskej 26,28, kde je nehnuteľnosť v správe MČ a plánujú obnovu bytového domu. Navštívil 

ma večer na úrade aj autor knihy o Ťahanovciach, ktorý nám jednu aj venoval.  

12.4 navštívili MČ za účelom pokračovania v jednaniach za účelom možného získania eurofondov opäť 

Ing. Majchut, ako aj predseda Slovenskej stavebnej komory a na základe požiadavky Gymnázia Alejová 

som prednášal študentom na hodine náuky o spoločnosti o samospráve. Konali sa ako vyvrcholenie 

predveľkonočných aktivít,  zastrešených MČ a Združením žien Slovenska veľkonočné trhy za účasti 

viac ako 50 predajcov. Predtým to boli detské tvorivé dielne, dielne žien a súťažná výstava. 13.4. sa 

konal tradičný šachový turnaj a 14.4 som odovzdal ceny na medzinárodnej klavírnej súťaži Petra 

Toporcera Košice 2019.  
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V tomto týždni navštívila MČ vedúca oddelenia školstva MMK p. Tamášová a riaditeľka ZŠ Belehradská 

p. Kašková a právnik MMK za účelom riešenia prevodu  ihriska na ZŠ Belehradská. S pani prednostkou 

sme navštívili zariadenie DOMKO. So zamestnancom MMK z oddelenia dopravy sme prešli všetky  

nami požadované potreby nevyhnutných opráv ciest a chodníkov  na sídlisku za  účelom určenia   

priorít.So zástupcom starostu p. Janitorom sme  naplánovali Ťahanovské dni a  našu účasť v rámci Dni 

mesta Košice. Poprosím, aby zaujala stanovisko pani Ing. Fedáková a p. Špak k stretnutiu so 

záhradkármi. 

Diskusia: 

Ing. Fedáková –vedúca oddelenia výstavby MÚ -  dostali sme žiadosť od Slovenského 

záhradkárskeho zväzu  o možnosť zrealizovať zavedenie elektriny  v lokalite. Podľa nich je to 

cyklotrasa. Predstavili tento zámer aj na komisii MZ.  

 

M.  Špak -  túto správu o činnosti starostu by som rád dostal, či je to možné v elektronickej forme. 

Spomínali ste naše ihrisko, ktoré je v pláne, na ktorom ste  mali stretnutie so skajterami. Prečo na 

náklady MČ zámerne napísali ste list, v ktorom ste klamali a list poslali našim obyvateľom. 

 

J. Figeľ – opýtal sa na stretnutie k čerpaniu rozpočtových zdrojov, či sa k ním dostanem. 

 

M. Ihnát – starosta MČ -  je veľa výziev, všetko je viazané na pozemky, my máme s tým  problém. 

Cieľom je skultúrniť naše sídlisko. 

 

 

Uznesenie číslo 99/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

berie na vedomie 

správu o činnosti starostu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

 

Hlasovanie:              9/za             0/proti          3/zdržali sa          prítomných 12 poslancov 

 

 
Bod  10. - Schválenie nadobudnutia nehnuteľného majetku do vlastníctva mestskej časti  
 
M. Ihnát – starosta MČ:  

       -Materiál ste obdržali elektronicky a bol zverejnený na webe MČ. Miestna rada jednomyseľne 

odporúča prerokovať a vyjadrila pozitívny postoj, nakoľko sa jedná o prvý nehnuteľný majetok, ktorý 

bezodplatne získala MČ. Tiež by som týmto chcel vyjadriť verejné poďakovanie pánovi Juračovi, ktorý 

nezištne previedol do vlastníctva pozemok, kde sa do budúcna vyhne mestská časť aj možnému 

umiestňovaniu nevhodných stavieb a tento bude slúžiť ako zelená plocha v pasážovej časti. Pán Jurač 

previedol svoj majetok bez akýchkoľvek nárokov a zároveň ponúkol do budúcna MČ že sa jednak bude 

podieľať na úprave predsadenej časti a jednak, že sa sponzorsky bude podieľať na niektorých akciách 

organizovaných mestskou časťou. Zdôrazňujem, že všetky náklady s prevodom znášal pán Jurač.  

 

Nech sa páči otváram k tomuto bodu diskusiu. 
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Diskusia: 

 

Ing. Badaničová -  MZ sa má vyjadriť k tomuto materiálu,  preto je to na prerokovaní v MZ.  

 

J. Pavúk -  čo viedlo majiteľa k darcovstvu? 

 

M. Ihnát – starosta MČ -  majiteľ tam chcel urobiť  parkovisko pre 3 súkromné parkovacie miesta, to 

sme zamietli. Tak sa potom takto rozhodol.  

 

J. Pavúk – boli tam nejaké obmedzenia? 

 

B. Zemková – prednostka MÚ – MČ nesmie pozemok prenajímať tretím osobám. Ide o pozemok 

o rozlohe 106 m2. 

 

M. Špak – nie som právnik, môžu byť nejaké podmienky pri darovaní? 

 

M. Ihnát – starosta MČ -  chceme to skrášliť,  vysadiť zeleň, výsadba kríkov. 

 

Zatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. 

 

Uznesenie číslo 100/2019 -  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 
                                               v súlade s § 11 ods. 4             písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb.  
                                               o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

schvaľuje   

nadobudnutie nehnuteľnosti – pozemku registra C KN, parcela číslo 

3623/3 o výmere 106 m2 v katastrálnom území Nové Ťahanovce do 

vlastníctva mestskej časti na základe darovacej zmluvy uzavretej medzi 

Stanislavom Juračom a mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce. 

 

Hlasovanie:              11/za             0/proti          1/zdržal sa           prítomných 12 poslancov 

 
 
 
Bod 11. - Dodatok č. 1 k zásadám hospodárenia s majetkom mestskej časti Košice – Sídlisko 
Ťahanovce  

 

M. Ihnát – starosta MČ: 

 

       Materiál ste obdržali elektronicky a bol zverejnený na webovom sídle MČ. Miestna rada ho 

odporúča prerokovať. Poprosím pani Ing. Badaničovú – vedúcu ekonomického oddelenia aby bod 

uviedla. 
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Ing. Badaničová – vedúca ekonomického oddelenia MÚ – naša banka - filiálka VÚB už nie je na 

sídlisku. Je potrebné toto prerokovať  i kvôli limitu finančnej hotovosti MÚ – 5 000,- eur, k čomu spĺňame 

podmienky teraz – máme 200 kg trezor – je to kvôli poisťovni.  

 

 

Uznesenie číslo 101/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce  

                                             v súlade s § 11 ods. 4             písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. 

                                             o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje  

Dodatok číslo 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mestskej časti 

Košice-Sídlisko Ťahanovce. 

 

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

 

 

 

Bod 12. -  Harmonogram zastupiteľstiev na II. polrok 2019 

 

M. Ihnát – starosta MČ: 

 

Materiál ste obdržali elektronicky a bol zverejnený na webe. Nech sa páči otváram k tomuto bodu 

diskusiu.  

 

Zatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia 

 

Uznesenie číslo 102/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce  

                                             podľa § 12 ods. 1             zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom  

                                             zriadení v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje  

Harmonogram zasadnutí miestneho zastupiteľstvo a miestnej rady 

mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce na II. polrok 2019. 

 

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

 

 

Bod 12/1. -  Schválenie pravidiel pre stretávanie sa občanov s poslancami  priestoroch 
miestneho úradu mestskej časti 

 
       Materiál uviedol J. Mazák – poslanec MZ. Navrhol, aby sa poslanci schádzali v tom volebnom obvode, 
v ktorom boli zvolení – teda i mestskí poslanci.  
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Diskusia: 
 
C. Betuš – navrhujem doplniť do zoznamu pána Strojného aj mestských poslancov. 
 

Uznesenie číslo 103/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce 

                                           v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona číslo 369/1990 o obecnom 

                                           zriadení v znení neskorších predpisov 

 
schvaľuje 
že poslancovi Mestského zastupiteľstva voleného volebným obvodom 
obsahujúcim mestskú časť Košice-Sídlisko Ťahanovce v Košiciach bude 
poskytnuté miesto v poradí obvyklých poslaneckých dní mestskej časti za 
rovnakých podmienok ako poslancom miestneho zastupiteľstva. Taktiež 
poslancovi mestského a rovnako aj poslancovi miestneho zastupiteľstva 
bude na požiadanie bezodplatne poskytnutá miestnosť počas pracovnej 
doby úradu po dohode so starostom alebo prednostom úradu mestskej 
časti pre vykonávanie stretnutí poslanca s občanmi v záležitostiach 
týkajúcich sa mestskej časti. Poskytnutie miestnosti neplatí pre obdobia 
volebného moratória alebo volebnej kampane akýchkoľvek volieb 
vykonávaných na území mestskej časti. 

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

     

      M. Ihnát – starosta MČ navrhol poslancom, ak potrebujete riešiť verejné záujmy, máte k dispozícií 

zasadaciu miestnosť.  

Bod 12/2. - Vypracovanie  dopravno-technickej štúdie prepojenia Magnezitárska  -  zjazd 
Americká  trieda vrátane  možnosti  rozšírenia jazdného pásu    v smere z ulice Ludvika Svobodu 
do ulice Dopravná 
 

Materiál predložil M. Špak – poslanec MZ.  Navrhol vypracovať  dopravno-technickú štúdiu 

prepojenia Magnezitárskej ulice a zjazdu na Americkú triedu.  -Každý z Vás dostal materiál elektronicky.  

Prešli sme s Ing. Titlom spolu, ponúkol nám urobiť štúdiu bezodplatne. Žiadam, aby sme mu zadali 

objednávku.  

 

Uznesenie číslo 104/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce  

poveruje 

člena Komisie dopravy Ing. Pavla Titla k vypracovaniu dopravno-
technickej štúdie prepojenia Magnezitárska – zjazd Americká trieda 
vrátane možnosti rozšírenia jazdného pásu v smere z ulice Ludvika 
Svobodu do ulice Dopravná. 

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

 

 

Bod 13. - Prerokovanie protestov prokurátora  
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         Na základe avizovanej informácie poslanca Mazáka, tento podal podnet na prokuratúru,  
ktorá jeho podnetu vyhovela a doručila dňa 10.4.2019 protesty,  ktoré vám boli doručené elektronicky. 
Miestna rada, ktorá sa práve dňa 10.4.2019 konala, doporučila protestom vyhovieť. Nakoľko však 
v prípade vyhovenia protestom sa musí znížiť počet členov miestnej rady o jedného člena, na základe 
rozhodnutia sa poslankyne Slivenskej, táto nebude naďalej trvať na členstve. Samozrejme v prípade jej 
záujmu sa bude môcť zúčastňovať bez možnosti hlasovania na zasadnutiach. V bodoch 13.1,13.2,13.3 
a 13.4 v prípade vyhovenia protestom, bude potrebné zrušiť uznesenia prijaté na ustanovujúcom 
zastupiteľstve a následne opäť zriadiť miestnu radu a zvoliť jej členov. 

 

13.1   - Prerokovanie protestu prokurátora podaného pod č. Pd 20/19/8802 

 

Protest ste obdržali elektronicky, miestna rada doporučuje vyhovieť. 

 

Uznesenie číslo 105/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce  

vyhovuje  
protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Košice I podaného pod číslom 
Pd 20/19/8802. 
  

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

 

13.2  Prerokovanie protestu prokurátora podaného pod č. Pd 43/19/8802 

 

Protest ste obdržali elektronicky, miestna rada doporučuje vyhovieť. 

 

Uznesenie číslo 106/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce  

vyhovuje  
protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Košice I podaného pod číslom 
Pd 43/19/8802. 

 

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

 

    

 

13.3 Zrušenie uznesení MZ MČ č. 4/2018 a 5/2018 

 

Materiál ste obdržali elektronicky, miestna rada doporučuje  tento bod prerokovať. 

 

Uznesenie číslo 107/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Košice-Sídlisko Ťahanovce  

                                             zrušuje  
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uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce číslo 4/2018 a 5/2018, prijaté na ustanovujúcom zasadnutí 

dňa 10. 12. 2018. 

 

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

 

 

13.4  Zriadenie miestnej rady mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce. 

 

 Materiál  ste obdržali elektronicky, miestna rada ho doporučuje prerokovať. 

 

Uznesenie číslo 108/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Košice – Sídlisko  

                                             Ťahanovce v súlade s § 7 a § 16 zákona č. 401/1990 Zb. o meste 

                                             Košice v znení neskorších predpisov 

a) zriaďuje 
Miestnu radu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v počte štyroch 
členov, s tým, že podľa § 13b zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení je starostom poverený zástupca po celé funkčné obdobie jej 
členom,  
 
volí poslancov: 
MVDr. Jozefa Figeľa, Mgr. Máriu Horváthovú a Mgr. Evu Zummerovú za 
členov Miestnej rady mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. 

 

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

 

    

Bod 14. - Programový rozpočet MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce na rok 2019 – 1.zmena rozpočtu  
 

    Prosím,  aby materiál ktorý ste obdržali v elektronickej podobe a bol zverejnený na  

webe MČ uviedla vedúca ekonomického oddelenia Ing. Badaničová 

   

Ing. Badaničová – vedúca ekonomického oddelenia MÚ -  I. zmena rozpočtu bola vypracovaná 

ekonomickým oddelením a oddelením výstavby MÚ. Ide o nový podprogram. Aténska ulica – ihrisko pre 

loptové hry,  na nákup nového serveru cca o 3 000,- eur. Server bol zakúpený  ešte  v júni 6/2007.  

Prerokované to bolo aj v komisiách, komisia finančná a komisia  výstavby neodporučila materiál 

prerokovať v MZ, MR ho prerokovala a odporúčala posunúť na rokovanie MZ.  

 

Ing. Fedáková- vedúca oddelenia výstavby MÚ -  rekonštrukcia ihriska pre loptové hry je v sume cca  

5 000,- eur. Postavené bolo v roku 2011 a má rozlohu 106 m2, povrch je značne poškodený, navrhujem 

vymeniť za umelý trávnik. Je to najjednoduchšia a najlacnejšia varianta. 
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M. Janitor – predseda Komisie športu – čo som chcel povedať,  povedala Ing. Fedáková. Boli sme sa 

na ihrisko pozrieť aj s pánom Cuperom, bolo tam veľa detí,  hrali hokej. Odporúčam aj ja umelý trávnik. 

 

J. Pavúk – predseda finančnej komisie -  prečo sme dali záporné odporúčanie komisie, lebo sme 

nemali dostatok informácií. 

 

Ing. Badaničová – ku 30. 11. 2018 je server už vyradený na základe posudku. Celá ekonomika MÚ 

funguje na vyradenom serveri. 

 

M. Špak  - čo odporúča finančná komisia? 

 

J. Pavúk – je záporné stanovisko komisie, ak by sme mali  informácie, bolo by iné rozhodnutie.  

 

M. Ihnát – starosta MČ – riešime havarijný stav 

 

Ing.  Badaničová – nemáme rozpočtované financie na nový server. 

 

J. Figeľ – nemali sme výstup z ostatných komisií, navrhujeml, aby finančná komisia zasadala vždy 

posledná po rokovaniach všetkých komisií. 

 

M. Ihnát – starosta MČ – budeme sa snažiť to skorigovať. 

 

B. Jura – vyjadril sa k hardvéru, serveru či ihrisku. -My potrebujeme 3 cenové ponuky, aby sme na 

základe niečoho mohli odsúhlasiť danú položku.  Detské ihrisko - chceme, aby bolo opravené, na 

základe čoho si myslíte, že je lepšia guma? Choďte do KOSITU, tam majú vzorky, tam Vám lacnejšie 

predajú.  

 

Ing. Fedáková -  na komisii som zdôraznila, o čo ide. Urobila som si prieskum trhu. Konečnú cenu  určí 

komisia na verejné obstarávanie na základe došlých cenových ponúk. Mala som jednu ponuku na 

4 200,-  eur bez odvozu na skládky. Teraz sa presne nedá určiť cena, tú budeme vedieť po otvorení 

obálok s cenovými ponukami.  

 

M. Špak – doplnil informáciu, my sme na komisii neodporúčali tento materiál. 

 

B. Jura – nepovažujem to za prieskum trhu, ak máte 1 ponuku. 

 

J. Mazák – informácie neboli v dostatočnej miere a rozsahu. MÚ má 2 servery. 

 

 M. Janitor – ihrisko je životu nebezpečné, vedia ľudia, že tam môže prísť k úrazu. 

 

J. Mazák – urobil miestny úrad analýzu ihrísk? 

 

J. Figeľ -  bol som sa dnes cez obed pozrieť na ihrisko, boli tam 6 chlapci,  ja budem hlasovať za 

opravu. 
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B. Jura – treba to zvážiť. 

 

J. Pavúk -  ak máme informácie, viem sa rozhodnúť, ak nie,  nepotrebujeme komisie. 

 

Uznesenie číslo 109/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Košice – Sídlisko  
                                             Ťahanovce § 14 ods. 3 písm.d) zákona číslo 401/1990Zb. o meste  
                                             Košice v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje  

programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce – I. 

zmenu rozpočtu. 

 
 

Hlasovanie:             6/za            1/proti          5/zdržali sa        prítomných 12 poslancov 

Po vykonanom hlasovaní uznesenie nebolo prijaté. 

 

Bod 15. - Odmena hlavnej kontrolórky za I. štvrťrok 2019  
 

M. Ihnát – starosta MČ: 

 

       Poprosím o uvedenie pani vedúcou Ing. Badaničovou. 

 

Ing. Badaničová – vedúca ekonomického oddelenia MÚ – materiál ste obdržali  elektronickou 

formou. Je to odmena za výkon funkcie hlavnej  kontrolórky, ktorá je vyplácaná štvrťročne.  

 

Diskusia: 

J. Mazák -  budem hlasovať až  vtedy, keď hlavná kontrolórka uvedie v správe, čo s  pozemkami pod 

miestnym úradom.  

 

Uznesenie číslo 110/2019 - Miestne  zastupiteľstvo   mestskej časti  Košice – Sídlisko 
                                             Ťahanovce 

 

schvaľuje      

odmenu hlavnej kontrolórke MČ za 1. štvrťrok 2019 vo výške 30% zo 

súčtu platov za toto obdobie. 

 

Hlasovanie:              11/za             0/proti          1/zdržal sa            prítomných 12 poslancov 

 

 

Bod 16. -  Interpelácie 

 

M. Ihnát – starosta MČ: 
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           Interpeláciou sa rozumie kvalifikovaná otázka, ktorá sa vzťahuje na výkon samosprávy mestskej 

časti, uplatňovanie a vykonávanie všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a uznesení 

miestneho zastupiteľstva. Poslanec môže interpelovať starostu a členov miestnej rady vo veciach 

týkajúcich sa výkonu ich práce. Interpelácie sa podávajú písomne starostovi mestskej časti.  

 

Nech sa páči vážené dámy poslankyne a páni poslanci. 

 

 Zuzana Slivenská: 

 V piatok, 12. 4. 2019 ste,  pán starosta,  rokovali vo veci využitia dotácií zo štátnych fondov na 

projekty na zachovanie biodiverzity. Aký je výsledok tohto rokovania? V ktorých výzvach sme ako 

oprávneným žiadateľom?  Menný zoznam prosím. Ktoré miesta pre tento účel vytipované ako 

vhodné? 

 

 Na  aký počet výziev reagovala MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za posledné 4 mesiace? Kto má na 
starosti túto agendu zo zamestnancov MČ? 

 
 

 Vo veci vysťahovania obyvateľov z lokality Majetkár, pán starosta,  Vám bol dňa 4. 4. 2019 
doručený list organizácie Europian roma right centre, ktorý bol zároveň žiadosťou o poskytnutie 
informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z  o slobodnom prístupe k informáciám, konkrétne žiadali 
o poskytnutie nasledujúcich informácií: 
 
1. Právny dôvod /titul/ vysťahovania obyvateľov lokality  Majetkár, Košice-Sídlisko Ťahanovce 

2. Informácie o vykonaných konzultáciách s obyvateľmi Majetkár, Košice-Sídlisko Ťahanovce 

ohľadom opustenia ich príbytkov 

3. Či boli z Vašej strany podniknuté kroky, smerujúce  k zabráneniu ich bezdomovectva 

Nakoľko lehota na vybavenie žiadosti už uplynula, prosím Vás o informovanie poslancov o obsahu 

Vašej odpovede. 

 

Štefan Bereš:  

 Je možné vyriešiť bezbariérové riešenie chodníka, smerujúceho k obchodu FRESH Pekinská? 

 

 Je možné  zabezpečiť  zasypanie /upravenie/ výtlkov na parkovisku v zákrute Ázijská/Európska 

trieda? 

 

Bod  17. – Otázky poslancov 

M. Ihnát – starosta MČ: 

        V súlade s čl. 16 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Sídlisko 

Ťahanovce poslanci majú právo na zasadnutí miestneho zastupiteľstva klásť otázky starostovi, 
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zástupcovi starostu, členom miestnej rady, prednostovi miestneho úradu, miestnemu kontrolórovi 

a vedúcim, prípadne riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií a iných právnických osôb 

mestskej časti vo veciach výkonu ich pôsobnosti. V rámci otázok nemožno prijímať konkrétne návrhy 

ani podávať procedurálne návrhy.  

 

J. Mazák – ako je to s rokovacím poriadkom komisií? 

 

M. Ihnát – neschválili ste ho. 

 

Š. Bereš – mám otázku na hlavnú kontrolórku, jej odpoveď na zaplatenie faktúry asociácii prednostov  

APUMS územnej miestnej samosprávy. Účasť prednostky na školení je v poriadku, len to, že nebola 

ešte vo funkcii.  Nemali sme ju zaplatiť, či je to s uvedeným dátumom možné. 

L. Slunečková -  my sme nezrušili členstvo v asociácii, splatnosť faktúry bola 29. 1. 2019. Prednostka 

nastúpila 1. 2. 2019. V tom termíne splatnosti sme už vedeli, že prednostka na MÚ bude.  

 

Š. Bereš -  žiadam odpoveď. 

 

M. Ihnát – starosta MČ – ja som rozhodol tak, aby sa vzdelávala prednostka. Je mojou povinnosťou 

chodiť na školenie. Prednostka pôjde na  také školenie, kde ju pošle starosta. 

 

M. Špak -  ak ide prednostka na školenie, vychádza  1 deň na 200 eur.  

L. Slunečková -  to je 150,-- eur členský príspevok,  uhradený dňa 29. 1. 2019. Prednostka nastúpila 1. 

2. 2019. To sme mali ukončiť členstvo a o 2 dni ho znova obnovovať? 

 

M. Ihnát – predložíme  listinu k členskému pánovi Berešovi. 

 

 

 

Bod 18. Rôzne 

 

M. Ihnát  - starosta MČ:  

 

Nech sa páči otváram tento bod. 

 

Ing. Fedáková – vedúca oddelenia výstavby MÚ - Schválenie prevodu stavby multifunkčného ihriska 

v športovom areáli Základnej školy na Belehradskej ulici na mesto Košice Mestská časť Košice-Sídlisko 

Ťahanovce v roku 2018 zrealizovala rekonštrukciu ihriska v školskom areáli Základnej školy 

Belehradská 21 v Košiciach na vlastné náklady. Išlo o kapitálovú investíciu v hodnote 29 450,89 Eur. K 

plánovanej rekonštrukcii ihriska vydalo mesto Košice písomné súhlasné stanovisko s tým, že po 

dokončení rekonštrukcie bude potrebné uzavrieť zmluvný vzťah medzi mestskou časťou a mestom 

Košice, predmetom ktorého bude bezodplatný prevod technického zhodnotenia majetku na mesto 

Košice. Predmetom bezodplatného prevodu je stavba – multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom s 

oplotením z ochrannej siete. Ihrisko má dve futbalové bránky so sieťou a integrovanými basketbalovými 
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košmi a multifunkčné stĺpy pre volejbal, resp. softbal. Súčasťou ihriska je dláždený bezbariérový prístup 

so zábradlím k vstupnej bránke.  

Po rekonštrukcii ihriska mestská časť uzavrela so Základnou školou na Belehradskej 21 v Košiciach 

zmluvu o výpožičke, na základe ktorej je škola oprávnená užívať predmet výpožičky za účelom 

výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolskej záujmovej činnosti a prenechať ho na športové účely 

obyvateľom mesta Košice. Zmluvné strany sa v tejto zmluve dohodli, že predmet výpožičky sa 

vypožičiava odo dňa účinnosti zmluvy do doby jeho zmluvného prevodu do majetku mesta Košice. 

 

M. Ihnát – starosta MČ – išlo o to, aby sa ihrisko otvorilo.  

 

M. Horváthová – ihrisko sa ničilo tým, že konečným  cieľom je občan. Siete  sú poškodené. Je rozumné 

ihrisko už otvoriť.   

 

M. Ihnát  - starosta MČ – zatiaľ je ihrisko naše a ZŠ ho bude využívať do IX/2020. Lokalita Majetkár – 

podmienky sa tam zhoršili, keď NDS  osadila plot, potom sa už odpad nemal  kde odvážať. Od roku 

2003 sa to rieši. Všetci vlastníci chát  súhlasili s ich  asanáciou. Mesto Košice musí do 30. 6. 2019  

odstrániť odpad z tejto lokality. Pani prednostka má listinný dôkaz. 

 

Z. Slivenská – vďaka Vášmu činu vznikla búrlivá diskusia. Prečo nemáme komunitných pracovníkov 

a komunitné centrum? Ja chcem byť tiež nápomocná pri riešení tohto stavu. 

M. Ihnát – starosta MČ – plných 6 rokov sa venujem tejto problematike. 

 

M. Špak - ako ste mohli uviesť moje meno a dať  aj do listu. 

 

M. Ihnát – starosta MČ – sám ste to dali na FB. 

 

Z. Slivenská – navrhujem, aby sme spolupracovali v tejto veci. A aby sme aj  ako mestskí poslanci 

spolupracovali. 

 

M. Ihnát – starosta MČ –  tu je list, aby mesto Košice  začalo konať. Rómsku problematiku musia 

u týchto neprispôsobivých občanov riešiť štát, mestá a obce spolu. 

 

Z. Slivenská – podstata tohto problému nie je odpad u týchto neprispôsobivých občanov. 

 

 M. Ihnát – starosta MČ – nedali ste žiadny návrh na riešenie. 

 

Z. Slivenská – že som nepredložila svoje návrhy,  nepovažujem to dať von, pokiaľ to neodkonzultujem 

s odborníkmi. 

 

J. Mazák – peniaze, čo by sme nedali do kantajnerovísk, dali by sme  na kontrolu čistoty. 

 

M. Ihnát – starosta MČ – to je Váš názor. 

 

Š. Bereš – ja som zato, aby sa už začali stavať podzemné kontajneroviská. 
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C. Betuš – toto je nekoncepčná diskusia, pripravme pracovné rokovanie ku kontajnerom. 

 

J. Mazák -   predložil návrh, aby mohol v diskusii vystúpiť občan Jurkovič. 

 

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

 

p. Jurkovič – obyvateľ sídliska – jednosmerka pri FRESH malo by sa to zmeniť, aby tam nevznikali 

zápchy. Mám pripravené nejaké veci, čo by tomu pomohli. Napr. zvýrazniť cesty na červeno, dať 

retardéry. 

 

M. Ihnát – starosta MČ – bol tu veliteľ MSP p. Geršák, ak chcete dať podnet na Dopravný inšpektorát, 

máte na to právo.  

 

M. Špak – ďakujem, že pán Jurkovič prišiel medzi nás.  Ani farár, ani šéfka krčmy nemôže dávať návrhy 

na dopravu. 

 

M. Ihnát – starosta MČ - môžete slobodne podať podnet na hociktorý orgán štátnej správy. 

 

M. Horváthová – požiadala o možnosť vystúpiť predsedovi Spoločnosti seniorov p. Ivanovi. 

 

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

 

p. Ivan – zareagoval na situáciu pri vysťahovaní občanov Rómov. Mali sme oveľa lepšie výsledky pri 

vzdelávaní Rómov. Pre nich platia iba príkazy a zákazy.  

 

Z. Slivenská-  poďakovala za vystúpenie a zablahoželala krásnu Veľkú noc poslancom i pracovníkom 

miestneho úradu 

 

M. Špak – pán starosta, stotožňujete sa s výrokmi p. Ivana, že na Rómov platia  iba príkazy a zákazy? 

 

M. Ihnát – starosta MČ - nikdy som nezakazoval a nedehonestoval Rómov. 

 

Z. Slivenská –  v INMEDII som mala dnes rokovanie, zo strany Inžinierskych stavieb majú inú cenu, 

akú mali predstavu. 

 

E. Zummerová – ďakujem  miestnemu úradu, ZŽS za pekné darčeky,  prajem všetkým pracovníkom 

MÚ a poslancom krásnu Veľkú noc. 

 

M. Ihnát – starosta MČ – začínajú sa opravovať chodníky a zábradlia postupne po sídlisku. 

 

 

 

Bod 19.  – Záver 
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          Vážené dámy, vážení páni, dostali sme sa na koniec nášho dnešného rokovania, došli sme 

úspešne do cieľa Ďakujem veľmi pekne za konštruktívny prístup, za serióznosť pri vystúpeniach. 

Dúfam, že tak ako dnes, budeme pokračovať aj ďalej.  Prajem príjemný zbytok dňa. Najbližšie 

rokovanie je plánované na 26.6.2019.  

 

Overovatelia zápisnica: 

Ing. Juraj Mazák, Ing.Paed.IGIP                        .................................................................. 

Ing. Ján Pavúk                                                      ................................................................... 

 

    

 

  

                                                                                 Mgr. Ing. Miloš Ihnát 

                                                                                        starosta MČ 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

Za správnosť: JUDr. Beáta Zemková 

 

Zapísala:        Jarmila Repčíková 
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