
Z á p i s n i c a

z 5. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, konaného
dňa 22.5 .2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: podľa priloženej pozvánky

Bod 1. - Otvorenie 

Miloš Ihnát, starosta MČ:

Ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dámy a páni, dovoľte, aby som otvoril 
piate, mimoriadne zvolané 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 mimo harmonogramu 
schváleného miestnym zastupiteľstvom. Toto rokovanie som mal za potrebné zvolať z dôvodu 
havarijného stavu serveru, ktorý spôsobuje každým dňom ďalšie problémy a katastrofálneho 
stavu detského športového ihriska, kde nám bol poskytnutý sponzorský dar podnikateľa pána 
Juráča a tento máme možnosť využiť na opravu predmetného ihriska.
Dovoľte, aby som na rokovaní privítal Vás aj prítomných zamestnancov miestneho úradu 
a verejnosť.
Ešte pred začatím by som chcel vyjadriť poľutovanie nad vážnou situáciou, ku ktorej došlo 
včera v skorých ranných hodinách. Obyvateľom bola okamžite poskytnutá súčinnosť mestskej 
časti, zariadili sme urýchlenej šie odťah vozidiel a zabezpečili sme cestou našich 
zamestnancov základné vyčistenie parkoviska.

Konštatujem, že dnešné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

Prítomných 13 poslancov.

Bod 2. - Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Miloš Ihnát - starosta MČ

Ďalším bodom nášho programu je: Schválenie programu rokovania. Na schválenie 
zverejneného návrhu programu postačuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
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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. 111/2019 - 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 5. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

Hlasovanie: 12/za O/proti l/zdržal sa

Miloš 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.

Na základe doporučenia a odsúhlasenia aj miestnou radou, navrhujem, aby bol zaradený 
bod 5.1 pod názvom Stanovisko mestskej časti Košice -  Sídlisko Ťahanovce k zámene

v
pozemkov v k.ú. Nové Ťahanovce. Dňa 20.5.2019 bol doručený list mestskej časti od mesta 
Košice, kde sme boli požiadaní o vyjadrenie stanoviska k zámene pozemkov. Podrobne sa 
miestna rada zaoberala doručeným listom a obávajúc sa, že tento zámer by mohol byt’ 
predložený na konanie miestneho zastupiteľstva ešte pred zasadnutím nášho podľa 
harmonogramu plánovaného zastupiteľstva, je vhodné, aby tento bod bol prerokovaný 
a prípadne ste k nemu zaujali aj svoje stanovisko.

Doplňujúci návrh starostu MC Miloša Ihnáta.

Uznesenie číslo 112/2019 - 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
doplnenie bodu č. 5/1 - Stanovisko mestskej časti Košice-Sídlisko
v v
Ťahanovce k zámene pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce 

Hlasovanie: 13/za 0/proti 0/zdržal sa

Miloš Ihnát - starosta MČ:
Prosím o predloženie ďalších návrhov.
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J. Mazák - interpelácie sú v každom bode programu, dnes tu nie sú. Prosím zaradiť 
interpelácie i otázky poslancov do programu.

Starosta MČ Miloš Ihnát vyzval prednostku MÚ Beátu Zemkovú, ktorá odpovedala, že 
poslanci dostali písomné vyjadrenie od B. Olšinárovej, je však právo poslancov schváliť si 
tento bod do rokovania a vyzvala B. Olšinárovú.

B. Olšinárová -  k emailu, ktorí poslanci včera dostali, dodala, že toto zasadnutie bolo 
zvolané zo závažných dôvodov a keďže v priebehu 3 mesiacov sa konali 3 zasadnutia 
zastupiteľstva, nebol bod interpelácie zaradený do programu tohto rokovania

v
S. Bereš -  interpelácie sú súčasťou každého rokovania aj otázky poslancov. Poprosil 
dodržiavať Rokovací poriadok MZ. Navrhol zaradiť Interpelácie a Otázky poslancov do 
rokovania programu rokovania MZ.

Doplňujúci návrh poslanca Ing. Juraja Mazáka

Uznesenie číslo 113/2019 - 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
doplnenie bodu č. 5/2 - Interpelácie a bodu č. 5/3 - Otázky

v
poslancov do rokovania programu MZ MC Košice-Sídlisko 
Ťahanovce

Hlasovanie: 13/za O/proti O/zdržalo sa

J. Mazák -  doniesol som ešte návrhy na prerokovanie, a to doplnenie bodu č. 5/4 - Schválenie 
pravidieljire návrh členov rád školských zariadení na území mestskej časti Košice- 
Sídlisko Ťahanovce a doplnenie bodu č. 5/5 - Informovanie predsedov komisií mestskej 
časti.

Doplňujúci návrh poslanca Ing. Juraja Mazáka

Uznesenie číslo 114/2019 - 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
doplnenie bodu č. 5/4 - Schválenie pravidiel pre návrh 
členov rád školských zariadení na území mestskej časti 
Košice-Sídlisko Ťahanovce

Hlasovanie: 13/za O/proti O/zdržal sa
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Doplňujúci návrh poslanca Ing. Juraja Mazáka

Uznesenie číslo 115/2019 - 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
doplnenie bodu č. 5/5 - Informovanie predsedov komisií 
mestskej časti

Hlasovanie: 13/za O/proti O/zdržal sa

Ak nie sú ďalšie návrhy, prosím aby ste hlasovali o programe ako celku.

Uznesenie číslo 116/2019 - 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
program 5. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Košice-Sídlisko Ťahanovce aj so schválenými doplnkami

Hlasovanie: 13/za O/proti O/zdržal sa

Návrh bol odsúhlasený a teda sa budeme riadiť týmto programom.

Bod 3/ - Schválenie návrhovej komisie

Miloš Ihnát - starosta MČ:

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

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

Uznesenie číslo 117/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko

schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
MVDr. Jozef Figeľ 
Mgr. Eva Zummerová

Hlasovanie: 13/za 0/proti 0/zdržalo sa
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Konštatujem, návrhová komisia bola schválená v predloženom znení.

Bod 4. - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti

p. 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
v v
Spaka a pána poslanca Simka. Za zapisovateľku určujem pani Repčíkovú.

Bod 4 - Programový rozpočet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2019 -  II. zmena 
rozpočtu

Miloš Ihnát - starosta MČ:

Materiálom sa podrobne zaoberala miestna rada, ktorá ho doporučuje prerokovať a tiež 
finančná komisia, o stanovisko ktorej požiadam pána poslanca Pavúka, jej predsedu. 
Poprosím o uvedenie bodu Ing. Badaničovú.

Diskusia:
J. Pavúk - Finančná komisia odporúča schváliť II. Zmenu rozpočtu MČ.

M. Janitor - predseda komisie športu -  navrhol umelý koberec a nie trávu, toto je pre deti 
ideálne. Navrhli sme s B. Jurom, aby sa lavičky vybrali kvôli bezpečnosti a dali ich za 
ohradu.

J. Mazák - v dôvodovej správe je uvedených 106 m2 -  ihrisko. Netreba navyšovať rozmery? 

M. Janitor -  stačí 106 m2, netreba navyšovať rozmery.

J. Pavúk -  snažme sa neprekročiť rozpočet.

v
M .S p ak - tento bod je dobre pripravený, nechcel som vstupovať do diskusie.

Uznesenie číslo 118/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice -  Sídlisko
Ťahanovce v súlade s § 14 ods. 3 písm. d) zákona číslo 401/1990 
Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

berie na vedomie



Prijatie a použitie daru, zahrnuté v II. zmene rozpočtu 2019 
schvaľuje
II. zmenu programového rozpočtu mestskej časti na rok 2019 

Hlasovanie: 13/za O/proti O/zdržal sa

Bod 5/1 - Stanovisko mestskej časti Košice -  Sídlisko Ťahanovce k zámene pozemkov 
v k.ú. Nové Ťahanovce 

Miloš Ihnát -  starosta MČ:

Materiálom sa podrobne zaoberala miestna rada, ktorá ho doporučuje prerokovať. 
Poprosím o uvedenie bodu Ing. Fedákovú.

A.Fedáková -  Mesto Košice 10. 5. 2019 požiadalo našu MČ o stanovisko k výstavbe 
supermarketu FRESH. Firma LABAŠ navrhuje vystavať supermarket aj garáže. Rieši sa to od 
roku 2009, niekoľkokrát už tzo bolo prerokované, stále bolo nesúhlasné stanovisko MČ. V r. 
2018 p. Labaš žiada zámenu pozemkov,, resp. odkúpenie pozemkov. Žiadosť nemáme, len 
list od MMK. Chcú postaviť 52 parkovacích miest, v II.etape 22 parkovacích miest na 
komerčné účely -  za odplatu. Pozemok má funkciu verejnej zelene, nie je  určený na výstavbu. 
Poloha je zaujímavá, lebo je zaujímavá i pre investora ale i umiestnenie nášho Európskeho 
parku, na ktorý je už spracovaný projekt. Je to projekt kvalitnej oddychovej zóny. Bolo by 
potrebné ho ponechať pre využitie verejnej zelene. Dňa 14. 3. 2018 bol posledný prerokovaný 
tento bod na kúpu resp. zámenu pozemku o rozlohe 16 197 m2 -  trvalý trávnatý porast. 
Výlučným vlastníkom je mesto Košice.

Diskusia:

v
M. Spak - či mesto uvádza, akú možnosť nám ponúka Labaš za tých 10 000 m2.

A.Fedáková - odpovedala, že mesto žiada o stanovisko k predloženej projektovej 
dokumentácie, pričom zámerom p. Labaša je postavenie obchodnej prevádzky a ako určitý 
bonus ponúka parkovanie pre obyvateľov sídliska.

v
M. Spak -  sa opätovne spýtal, čo ponúka p. Labaš a skonštatoval, že materiál nie je 
dostatočne priravený zo strany mesta Košice.

Uznesenie číslo 119/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice -  Sídlisko

Ťahanovce

a/ nesúhlasí
so zámenou pozemku parcelné číslo 2659 registra E katastrálne 
územie Nové Ťahanovce vo vlastníctve mesta Košice
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b/ nesúhlasí
s výstavbou supermarketu FRESH -  Sídlisko Ťahanovce na 

pozemku parcelné číslo 2659 registra E katastrálne územie Nové 
Ťahanovce

Hlasovanie: 13/za O/proti O/zdržal sa

Bod 5/2 -  Interpelácie

v
M. Spak -  Prosím o zaslanie štatistiky návštevnosti webu tahanovce.net + sledovanosti video, 
prípadne audio záznamov z konania MieZ. Stačí počet pozretí /mesiac + počet návštev 
(jedinečných) návštev na webe. Tiež prosím o info, kto je správcom FB stránky a či majú 
poslanci priestor na tejto stránke prispievať/vystupovať.

v
S. Bereš - Ako je to s plnením uznesenia č. 242/2018 z 21. rokovania MiZ Košice-Sídlisko 
Ťahanovce, konaného dňa 13.6.2018

M. Ihnát -  dostanete písomnú odpoveď.

Bod 5/3 - Otázky poslancov:
v
S. Bereš - predniesol otázku k zverejneniu programu rokovania MZ. Nebol zverejnený 
podľa zákona, aspoň 3 dni pred rokovaním na webovej stránke a 3 dni pred rokovaním MZ 
emailom poslancom. Boli doručené v pondelok 20. 5. 2019. Interpeláciu vzniesol na hlavnú 
kontrolórku a starostu MČ - Podľa Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení či boli doručené 
materiály v stanovenej lehote.

J. Pavúk -  opýtal sa na autobusovú linku č. 56, aby chodila opäť zhora.

M. Ihnát -  môžeme to preveriť, č. 10 bude po MS v Hokeji opäť premávať. Dáme písomnú 
odpoveď.

J. Mazák -  opýtal sa, či sme oslovili školy, či je možné nadviazať s nimi spoluprácu. Ide 
o terénneho sociálneho pracovníka. Máme nejaský zámer na zveľaďovanie ihrísk, alebo 
utlmovanie ihrísk?

v
M. Spak -  opýtal sa na kamerový systém v súvislosti s otázkou poslanca Mazáka 
v interpelácii. Je to Vaša odpoveď -  7 kamier, to je na základe výzvy, na ktorú asi reagovala 
MČ Košice KVP? Či ste reagovali na výzvu. Ako to bolo u nás? Prihlásili sme sa do tejto
výzvy?

B. Zemková -  Sídlisko Ťahanovce nereagovalo na túto výzvu. 2 kamery budú a pribudne 
nám ďalších 7 kamier. Preveríme to a odpovieme.
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J. Špak -  opýtal sa na koncepciu parkovania? Referát ešte nie je ani vytvorený, ale z mesta 
sme vyčlenili asi 300 000 eur. Ideme konať. Stav je katastrofálny. Nechcem čakať na mesto 
Košice.

M. Ihnát -  máte inciciatívu, môžete konať.
v

M. Spak -  dávate mi mandát na to, aby som začal túto vec tu na sídlisku konať, alebo máte 
niečo vymyslené?

M. Ihnát -  každý poslanec, pani poslankyňa, máte iniciatívu konať.

Bod 5/4 - Schválenie pravidiel pre návrh členov rád školských zariadení na území 
mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

Juraj Mazák -  poslanec MZ MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce:

Predložil návrh na schválenie pravidiel pre návrh členov rád školských zariadení.

Diskusia:

v
S. Simko - podporujem návrh poslanca Mazáka, aby sa nestalo to, čo sa stalo teraz pri 
obsadzovaní, niekde zostali prázdne miesta, aby to bolo lepšie odkomunikované medzi 
vedením MÚ a poslancom.

B. Zemková -  na pracovnom stretnutí poslancov bola tabuľka, kde ste sa mali prihlásiť. 
Poslanci B. Jura a M. Janitor sa neprihlásili. Táto tabuľka išla na MMK. Nielen S. Šimko ale 
aj J. Mazák boli vyškrtnutí.

V v

M. Spak -  ZS Bruselská - vôbec sa nestretla Rada školy.

Uznesenie číslo 120/2019 - 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
že návrh na členov rád školských zariadení na území mestskej 
časti Košice-Sídlisko Ťahanovce pred jeho predložením 
zriaďovateľovi školského zariadenia schvaľujú poslanci 
mestskej časti na svojom zasadnutí.

Hlasovanie: 12/za 0/proti l/zdržal sa

Bod 5/5 - Informovanie predsedov komisií mestskej časti

Bod programu uviedol Juraj Mazák -  poslanec MZ MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce.
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Predkladá ho preto, aby sa urobili práce, na ktoré sa navrhujú peniaze, aby sme boli 
dopredu informovaní, čo sa bude robiť. Informačný tok aby sa dostal aspoň k predsedovi 
komisie.

Diskusia:

Ľ. Slunečková -  ak MC dostane návrh alebo žiadosť, zahrňuje sa do programu z rokovania 
MZ. Pred rokovaním MZ rokujú o tom komisie MZ, miestna rada. Občania môžu prísť na 

rokovanie MZ, ktoré je verejné. Predsedovia komisií sú informovaní o týchto návrhoch.

C.Betuš -  všetko sa dostávalo na verejnosť. Každý projekt, o všetkom ľudia vedeli - petície, 
výbežiská pre psov, ľudia sa k tomu vyjadrili.

A.Fedáková -  na komisii bol poverený prepracovaním /N 1/ na základe hmotnosti (dodávok). 
P. Titl to urobil, vzišli nejaké úpravy. Predstavil projekt a je odsúhlasený KDI. Navrhuje 63 
dopravných značiek.

v
M. Spak -  ešte to nebolo ani v komisii. Urobil to zadarmo.

M. Ihnát -  je  to v stave rozpracovanosti.

v
S. Bereš -  teraz ste potvrdili, že ste ten projekt videli, pred 3 dňami bol email, že ste ho nevi
deli.

A. Fedáková -  P. Titl nám predložil projekt sparkovania N1 a stanovisko KDI a projektovú 
dokumentáciu. Nie je ešte konečné rozhodnutie od referátu dopravy MMK. Projekt sa dá ešte 
stále upraviť a dopracovať.

M. Spak -  Buďme radi, že robí pre nás v komisií.

v
S. Simko -  predložil návrh na ukončenie diskusie.

Hlasovanie za ukončenie diskusie: 10/za 2/proti O/zdržal sa 

J. Mazák -sťahujem z rokovania tento bod.

S faktickými pripomienkami vystúpili p. poslanci Špak, Bereš a Mazák.

v
M. Spak navrhol zvolať pracovnú poradu a tam to všetko prejsť.

Bod 6 -  Záver
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Miloš Ihnát -  starosta MČ:

Ďakujem, vážené dámy, vážení páni, dostali sme sa na koniec nášho dnešného rokovania, 
najbližšie riadne rokovanie MZ v súlade so schváleným harmonogramom je plánované na 
26.6.2019.

Overovatelia zápisnice:

Miroslav Spak

Stanislav Šimko

)/
777 
...........

Mgr. Ing. Miloš Ihnát 
starosta MČ

Za správnosť: JUDr. Beáta Zemk 

Zapísala: Jarmila Repčíková
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