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Zápisnica

zo 6. zasadnutia M iestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce,
konaného dňa 26.6.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: podľa priloženej pozvánky

Bod 1 Otvorenie

Starosta Ihná t -  Začali by sme dnešné rokovanie miestneho zastupiteľstva -  je tropický 
deň, na stole je voda, môžete sa počas rokovania občerstviť.
Vážené dámy, vážení páni, vítam vás všetkých na dnešnom v poradí šiestom zasadnutí 
miestneho zastupiteľstva. Skôr, ako sa dostaneme k samotnému programu rokovania, vás 
chcem informovať o smutnej udalosti -  náhlom úmrtí jedného z organizátorov športových 
podujatí pre našu mestskú časť Košice- Sídlisko Ťahanovce a bývalého poslanca miestneho 
zastupiteľstva MVDr. Miroslava Orsága. Za mestskú časť sa zajtra zúčastníme pohrebu. 
Prosím vás, aby sme si jeho pamiatku uctili minútou ticha. Ďakujem pekne. Dámy a páni, 
kým začneme naše zasadnutie, dovoľte mi ešte vyjadriť osobné poďakovanie, aj 
poďakovanie v mene nás všetkých Ing. Helene Badaničovej, ktorá končí pracovný pomer 
k 31. 7. 2019. Vyjadrujem jej obrovskú vďaku, že moju ponuku pracovať pre túto 
samosprávu prijala a dôslednou poctivou a odbornou prácou pomohla odštartovať toto 
volebné obdobie 2018 -  2022.
Teraz mi dovoľte, aby som otvoril šieste zasadnutie 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. Dovoľte, aby som na 
rokovaní privítal ctených hostí, aj prítomných zamestnancov miestneho úradu a verejnosť.

Konštatujem, že dnešné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Prítomných je 12 poslancov. 
Svoju neúčasť v súlade s článkom 9 ods. 3 rokovacieho poriadku ospravedlnil pán poslanec 
Ing. Bereš.

Bod 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva
Starosta Ihná t -Z a  overovateľov zápisnice a uznesení určujem pána poslanca Betuša a pani 
poslankyňu Horváthovú. Za zapisovateľku určujem pani Repčíkovú.

Bod 3 Voľba návrhovej komisie
Starosta Ihná t -  Prosím, vážené pani poslankyne, páni poslanci, aby ste predložili návrhy 
na členov návrhovej komisie. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Zummerová a navrhol by
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som pána poslanca Figeľa. Sú ešte nejaké návrhy? Keďže nie sú ďalšie návrhy, dávam 
hlasovať, kto je za takéto zloženie návrhovej komisie:

Hlasovanie: za 11 0 proti zdržaný 1

Uznesenie bolo prijaté.

S tarosta Ihná t -  konštatujem, že návrhová komisia bola zvolená v predloženom znení, 
takže bude pracovať v zložení pani poslankyňa Zummerová a pán poslanec Figeľ. Poprosím, 
aby zaujali svoje miesta v návrhovej komisii. Ďalej do vašej pozornosti dávam, že návrhy na 
uznesenia predkladané poslancami musia byť návrhovej komisii predložené písomne 
a musia byť formulované výstižne a jasne, aby nepripúšťali rôzny výklad a musia byť 
podpísané predkladateľom. Prosím návrhovú komisiu, aby čítala vždy celý návrh uznesenia 
tak, ako je uvedený v predošlom materiáli.

Bod 4 Schválenie program u miestneho zastupiteľstva mestskej časti

S tarosta Ihná t -  návrh programu dnešného rokovania ste v súlade s rokovacím poriadkom 
obdržali elektronicky, bol zverejnený na úradnej tabuli, na webovom sídle našej mestskej 
časti a bol prerokovaný miestnou radou. Na schválenie zverejneného návrhu programu 
postačuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Poprosím návrhovú komisiu, aby 
predniesla návrh uznesenia:

Uznesenie č. 122 /2019

M iestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa §
12, ods. 5 a 7 zákona 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov 

schvaľuje 

zverejnený program  6. zasadnutia M iestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Košice-Sídlisko Ťahanovce 

Hlasovanie: za 11 proti 0 zdržaný 1

Starosta Ihná t - program, ktorý bol predložený, je  schválený. V prípade, že má niekto 
návrh na zmenu poradia bodov, doplnenie, vypustenie bodov, prosím, aby ste predniesli 
svoje návrhy. Na zmenu programu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov.

Poslankyňa Slivenská -  ďakujem, mám pozmeňujúci návrh. Prečítam prvý, t.j. zaradiť bod 
4.1 -  Informácia o vzniku poslaneckého klubu, druhý môj pozmeňujúci návrh je vyradiť bod 
číslo 19 a tretí pozmeňujúci návrh je zaradiť bod 19.1 -  Riešenie situácie pri vjazde 
k Základnej škole Belehradská 21
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Starosta Ihná t -  ďakujem pekne, čiže musíme o každom navrhnutom bude pani poslankyne 
hlasovať zvlášť, čiže Bod 4.1 - Inform ácia o vzniku poslaneckého klubu, dámy a páni, 
hlasujte o zaradení tohto bodu do programu:

Hlasovanie: za 11 proti 0 zdržaný 1
Uznesenie bolo prijaté.

S tarosta Ihná t -  tento bod bol zaradený do programu.
Ďalší návrh je vyradiť bod číslo 19 -  Koncepcia dobrovoľníctva:

Hlasovanie: za 7 proti 2 zdržané 3

Uznesenie bolo prijaté.

S tarosta Ihná t -  tento bod bol vyradený.
Bod 19.1 -  Riešenie dopravnej situácie pri Základnej škole Belehradská 21, dámy 
a páni, hlasujme:

Hlasovanie: za 12 proti 0 zdržané 0

Uznesenie bolo prijaté.

S tarosta Ihná t -  konštatujem, že tento bod bol zaradený. Teraz dávam hlasovať o programe 
ako celku, aj so zaradenými bodmi a vyradeným bodom:

Hlasovanie: za 12 proti 0 zdržané 0

Uznesenie bolo prijaté.

S tarosta Ihná t -  konštatujem, že návrh bol schválený a budeme sa riadiť týmto programom 
rokovania miestneho zastupiteľstva.

Bod 4.1 Inform ácia o vzniku poslaneckého klubu

Poslankyňa Slivenská -  rada by som oznámila kolegom aj vedeniu mestskej časti a takisto 
aj zamestnancom, že vznikol poslanecký klub, ktorý má názov Ťahanovský poslanecký 
klub. Tvoria ho siedmi poslanci miestneho zastupiteľstva sídliska Ťahanovce a konkrétne sú 
to osoby: pán Cyril Betuš, pán Štefan Bereš, Martin Cuper, Branislav Jura, Zuzana 
Slivenská, Stanislav Šimko a Miroslav Špak. Za predsedu klubu som bola zvolená ja  -  
Zuzana Slivenská a za podpredsedu klubu bol zvolený pán Branislav Jura. Ďakujem.

Starosta Ihná t -  informáciu prijímame bez uznesenia.
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Bod 5 Inform ácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva

Starosta Ihná t -  V zmysle § 13 ods.3 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce kontrolu plnenia uznesení 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 tomuto bodu diskusiu:

Nikto nediskutuje, uzatváram diskusiu k tomuto bodu, prosím návrhovú komisiu, aby 
predniesla návrh na uznesenie:

Návrhová komisia -  poslankyňa Zum m erová:

Uznesenie č. 127 /2019

M iestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa 
článku 13 ods. 3 Rokovacieho poriadku M iestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

berie na vedomie

Inform áciu o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva 

Hlasovanie: za 12 proti 0 zdržané 0 

Starosta Ihná t -  uznesenie bolo prijaté.

Bod 6 Správa o činnosti hlavnej kontrolórky

Starosta Ihná t -  prosím pani kontrolórku JUDr. Ľudmilu Slunečkovú, aby bod uviedla.

Hlavná kontrolórka Slunečková -  Dobrý deň, pani poslankyne, páni poslanci, správu 
o činnosti som vypracovala podľa riadne schváleného plánu kontrol a bola vám doručená 
v písomnej forme, tak ja  sa len opýtam, či má niekto niečo k tomuto bodu.

Starosta Ihná t -  otváram k tomuto bodu diskusiu. Nediskutuje nikto, uzatváram diskusiu 
k tomuto bodu rokovania a poprosím návrhovú komisiu:

Návrhová komisia -  poslankyňa Zum m erová :

Uznesenie č. 128 /2019

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko podľa § 18f ods. 1 
písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov

a/ berie na vedomie 
Správu o činnosti hlavnej kontrolórky



5

b / berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Hodnotiacej správe programového 
rozpočtu za rok  2018

c/ berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k čerpaniu rozpočtu za I. š tv rťrok  2019 

d/ berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k III. zmene rozpočtu na rok 2019 

Hlasovanie: za 12 proti 0 zdržané 0 

Starosta Ihná t -  konštatujem, že uznesenie bolo prijaté.

Bod 7 Správa veliteľa Stanice mestskej polície Košice -  Ťahanovce

Starosta Ihná t -  dámy a páni, dovoľte, aby som privítal veliteľa stanice mestskej polície 
Košice -  Ťahanovce Petra Geršáka a prosím, aby predniesol Správu o činnosti mestskej 
polície na sídlisku Ťahanovce a odovzdávam mu slovo:

Veliteľ stanice M P G eršák informoval o stave verejného poriadku za obdobie od 1.4.2019 
do 31.5.2019.

- na zabezpečovaní úloh v predmetnom období sa podieľalo 15 príslušníkov MP
- vykonávali sa prevažne vo večerných hodinách kontroly pasáže, výbehu pre psy, 

reštauračných a pohostinských zariadení, areálov školských a predškolských zariadení, 
na periférii sídliska a v lesoparku

- výkon monitoringu nelegálnych skládok na Demetri a pri diaľničnom privádzači
- pracuje sa na osadení kamier na Budapeštianskej ulici (MŠ)
- v rámci situačnej prevencie bol zabezpečovaný dohľad pri priechodoch pre chodcov
- realizácia prednášok pre žiakov II. stupňa na ZŠ Belehradská 21 -  prevencia kriminality 

a prednášok pre MŠ -  dopravná a enviromentálna výchova
- spolupráca pri príprave návrhu zjednosmernenia Bukureštskej ulice
- zaznamenaných bolo 160 oznámení a podnetov od občanov, z ktorých 71 (44%) sa 

týkalo parkovania, 89 oznámení (56 %) týkajúcich sa porušovania verejného poriadku
- vykonaných bolo celkovo 10 asistencií pre ministerstvo vnútra, pre Východoslovenské 

vodárne a kanalizácie (poruchy), DPMK, RZP, asanačnú službu, HZZ SR.
- monitoring a zadržanie nelegálnych sprejerov
- kontrola verejného poriadku počas MS v hokeji
- boli vykonané 2 preventívno - bezpečenostné akcie (ďalej PBA) zamerané na ochranu 

pred zneužívaním alkoholických nápojov mladistvých a maloletých, 3 PBA zamerané na 
dodržiavanie výkonu taxislužieb, PBA na dodržiavanie podmienok držania psov

- riešených bolo 572 priestupkov, z toho 24% tvorili priestupky voči VZN, 69 % na úseku 
dopravy, 47 % ostatné priestupky a delikty
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Celé znenie správy je k dispozícii na webovom sídle mestskej časti ako súčasť 
zvukového a obrazového záznamu zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

Diskusia:
Starosta Ihnát -  máme problém s diviakmi, situácia z februára 2019 sa opakuje, požiadali 
sme znova okresný úrad, avšak neviem, aký bude výsledok, nakoľko nepoznám presnú 
legislatívu. Avšak je potrebné niečo robiť, hoci je to náročné, pretože nie zvieratá narušujú 
náš životný priestor, ale my ich. Spolupracujeme intenzívne aj s pánom veliteľom v tejto 
veci, pretože chceme eliminovať ohrozenie človeka divou zverou na minimum.

Pán veliteľ, chcem ešte poprosiť -  pred Freshom máme asociálov, ktorí obyvateľom vadia 
a ľudia nechápu, že možnosti mestskej polície sú v tejto veci obmedzené. Skúste ešte túto 
skutočnosť vysvetliť. Zároveň vás poprosím o monitoring ľudí, ktorí v uliciach sídliska 
obťažujú žobraním a tiež je treba si posvietiť na psičkárov, aj spolu s poslancami niekedy -  
bol by som rád, keby sme spravili takéto obchôdzky a kontroly. Chcem sa zároveň 
poďakovať za kontrolu Majetkára, ktorá je  dôsledná a stále trvá. Zároveň vás chcem 
poprosiť o vyjadrenie k problému pri vstupe do ZŠ Belehradská z hľadiska polície 
a dopravného dispečingu. Od júla nás ešte čaká maľovanie parkovacích miest, ktoré už 
nebude možné vyznačovať v tvare T, iba celými čiarami. Pri zjednosmernení Bukureštskej 
ulice bude potrebné riešiť aj problém parkovania na chodníku. Našli sme projekt a budeme 
to musieť riešiť, aby bol na chodníku zabezpečený bezpečný prechod a prejazd kočíkom.

Poslanec Betuš -  chcel by som informovať o probléme v parčíku pri ŠA Bruselská, kde 
vzniká tzv. prekladisko tuhého komunálneho odpadu ľuďmi, cestujúcimi z obcí Richnava, 
Kluknava a ostatných v smere Spišská Nová Ves, kde vybratý komunálny odpad 
z kontajnerov triedia a s vybraným nastupujú do vlakov. Chcel by som poprosiť o zvolanie 
pracovného rokovania k tejto otázke, pretože vo večerných hodinách by si tam radi naši 
obyvatelia s deťmi šli sadnúť, ale lavičky sú špinavé a hrozia aj rôzne nákazy.

Starosta Ihná t -  tento problém tu je už niekoľko rokov, mestská časť sa snaží budovať 
uzamykateľné kontajneroviská, zatiaľ mesto dokončilo, ale neodovzdalo jedno -  na 
Varšavskej ulici. Situácia je zlá a súhlasím, že treba sa k tomu stretnúť. Mali sme stretnutie 
so zložkami polície, ale vychádza nám z toho len j ediné riešenie. kontrola, kontrola 
a kontrola.

Poslanec Pavúk -  Robí mestská polícia nejaký nočný monitoring, vzhľadom na veľký 
požiar, ktorý tu bol nedávno?

Starosta Ihnát -  s pánom veliteľom sme už nejaký monitoring absolvovali a dopadlo to 
dosť zle. Začali sme Čínskou ulicou a skončili na Viedenskej. Aj sme si vypočuli svoje, 
takže takéto opatrenia sa už robia a budú sa musieť robiť aj naďalej. Situácia v parkovaní 
je katastrofálna a ľudia parkovacie domy odmietajú.

Poslanec Špak - pán starosta, ak máte také stretnutie, ktoré ste teraz spomínali, že mávate 
aj s pánom veliteľom, existujú z toho nejaké zápisy alebo záznamy, či sú to viacmenej také
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neformálne jednania? Zatiaľ som zaznamenal jeden, ktorý ste nám poslali a bol by som 
rád, keby ich bolo viac a keby mali aj poslanci možnosť nahliadnuť do nich a naštudovať si 
túto problematiku.

Veliteľ sMP G eršák

-  neprispôsobivé osoby na verejnom priestranstve -  problém je v legislatívnej 
rovine, mestský policajt nemôže osobu z verejného priestranstva vykázať, ak nepácha 
priestupok.
- obťažovanie žobrákmi -  na Berlínskej ulici zvýšime kontrolu
- poskytneme súčinnosť aj pri probléme s diviakmi
- lokalita Majetkár -  chodíme priebežne na kontrolu
- ZŠ Belehradská -  je to komplikované riešenie z dôvodu, že je treba vyriešiť dopravu 
v celej dotknutej oblasti (zásobovanie), preto sme sa zhodli, že je potrebné vypracovať 
projekt, ktorý zahŕňa podmienky vstupu s motorovými vozidlami k objektu školy, aj 
podmienky chodcov a určí pravidlá dopravy v tejto oblasti. V súčasnosti je  problém stále 
v štádiu riešenia.
- park Bruselská -  je  potrebné zvýšiť monitoring, budeme to riešiť v súčinnosti s OO 
PZ Košice-Ťahanovce
- požiar vozidiel na Maďarskej -  najväčším problémom bola neprejazdnosť chodníka 
okolo vežiaku Maďarská 5. Čo sa týka samotného parkovania vozidiel, stav je v súčasnosti 
taký, že asi 1/3 počtu vozidiel by tu parkovať nemala, z dôvodu, že porušuje dopravné 
predpisy.
- zjednosmernenie Bukureštskej ulice -  bolo to v riešení už v minulom volebnom 
období, malo by tam byť šikmé státie, vozovka nevyhovuje obojstrannej premávke. Projekt 
nezahŕňa celú ulicu, hoci by si to situácia žiadala.

Kompletné odpovede veliteľa sMP Geršáka sú súčasťou zvukového a obrazového 
záznamu zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva a sú k dispozícii na webovom sídle 
mestskej časti

S tarosta Ihnát -  čo sa týka dopravných projektov, ktoré boli zadané projektantovi Ing, 
Titlovi, prosím pani prednostku Zemkovú, aby sa k nim vyjadrila, v akom stave sú.

Prednostka Zemková -  myslím, že to bude aj súčasťou správy, stručne chcem informovať 
len, že pán Ing. Titl mal riadne objednávkami zadané 3 projekty -  riešenie bezpečnostnej 
situácie na ZŠ Belehradská -  podľa jeho slov na komisii rozvoja sa táto situácia riešila, 
avšak údajne boli k tomu pripomienky zo strany občanov i členov komisie, na ktoré 
odmieta prihliadať, nakoľko ich považuje za nesprávne, preto sa vyjadril, že tieto projekty 
zrejme nevyhotoví, avšak konečné stanovisko nedal, preto sme ho vyzvali elektronicky, na 
čo doposiaľ nereagoval. Vzhľadom k závažnosti situácie sme mu zaslali aj písomnú výzvu 
s lehotou do 30.6., po ktorej odstúpime od objednávky a budeme musieť túto situáciu 
riešiť odznova -  vyhlásiť súťaž a zadať to ďalším projektantom.



8

Faktická poznám ka poslankyne Slivenskej k vystúpeniu prednostky Zemkovej -práve 
z toho dôvodu, čo sa teraz stalo, navrhujem do budúcna zadávať vypracovanie projektovej 
dokumentácie formou zmluvy o dielo, kde si upravíme podmienky úpravy projektu podľa 
pripomienok z našej strany, aby sa predišlo takýmto situáciám, že budeme musieť odstúpiť 
od objednávky.

Starosta Ihnát -  na upresnenie -  Ing. Titl je  členom komisie rozvoja a robil pre občanov 
projekty pro bono. Niektoré dokončil, niektoré zatiaľ odmieta, takže tam máme naozaj 
problémy. Je členom komisie dopravy, takže nevieme, či vôbec bude naďalej členom 
komisie dopravy, lebo mám pocit, že pán Titl nechce pokračovať ďalej. Je to jeho slobodné 
rozhodnutie.

Poslanec Špak -  s pánom Ing. Titlom som sa stretol, všetko je v poriadku, nastavíme tie 
projekty tak, že dostane všetky informácie a tie správne informácie a budeme na nich ďalej 
pracovať.

Starosta Ihnát -  poprosím vás, pán Špak, aby ste pred verejnosťou odpovedali, dokedy 
bude v tejto veci samospráva stáť a kedy budeme pokračovať ďalej.

Poslanec Špak -  ja  nie som dodávateľom týchto projektov, vy ste objednávateľ, vy ste 
zadali objednávku bez vedomia komisie ako takej. Ing. Titl dostal od vás ako štatutára 
objednávku a rešpektuje určite viac vás, ako odporúčací orgán, ktorým je komisia. Vy ste 
zadali objednávku, on ju  vypracoval a predstavil na komisii.

S tarosta Ihnát -  poprosím Ing. Fedákovú, aby sa k tejto veci vyjadrila.

Ing.Fedáková -  požiadavka na vypracovanie projektu vznikla z jednaní za účasti Ing.
Titla, pána Geršáka (sMP), boli sme vtedy aj v teréne a dohodli sme sa, že sa vypracujú 
tieto tri projekty. Ja som pánovi inžinierovi zadala podmienky, na ktorých sme sa dohodli, 
on mi predložil cenovú ponuku a na jej základe mu boli vyhotovené objednávky.

Starosta Ihnát -  prítomný bol aj pán Fedoročko, ktorý tu dnes sedí ako občan. Ako 
štatutár musím povedať, že sa nemôžeme spoľahnúť na prísľuby do budúcnosti, termín je 
do 30.6. Po tomto termíne zháňame nového projektanta.

Faktická poznám ka poslanca Špaka na vyjadrenie starostu Ihnáta  -  som rád, že pani 
inžinierka Fedáková vymenovala všetkých ľudí, ktorí sa zúčastnili tejto prípravy, nebol 
tam dokonca ani len predseda komisie. Budem sa to snažiť urobiť tak, aby táto vaša chyba 
mestskú časť nestála nič naviac a budem sa snažiť, aby to bolo čo najskôr. Ak máte 
v objednávke termín objednávky, ak máte určené podmienky, tak samozrejme máte 
v rukách eso. Ja neviem, čo ste si dohodli, o čom ste rozprávali, do dnešného dňa nebolo 
možné sa s Vami, pán starosta, kľudne stretnúť a porozprávať, čo ste vlastne Ing. Titlovi 
zadali.

S tarosta Ihnát -  musím teraz pred verejnosťou povedať, že objednávky sú na webe, čiže 
každý občan, aj pán poslanec má možnosť si ich prečítať, čiže žiadna objednávka nebola
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tajná a mestskú časť to zatiaľ nestálo nič. Oslovil som ľudí, ktorí sú odborníci na dopravu 
(Ing. Titl robí dopravné stavby, je  členom komisie, pán Geršák je v týchto veciach 
fundovaný), takže všetko prebehlo tak, ako má, len niekde to zlyhalo, ale nie na tomto 
stole.

Faktická poznám ka poslanca M azáka na vystúpenie starostu Ihnáta  -  neviem tú 
objednávku na webe momentálne nájsť, viete mi povedať, kedy bola zadávaná, lebo z toho, 
čo hovoríte, mi nie je jasné, čo v nej bolo.

Starosta Ihnát -  pani Ing. Fedáková, poprosím vás, aby ste sa k tomu vyjadrili.

Ing. Fedáková -  pánovi Titlovi boli vystavené tri objednávky -  jedna je riešenie 
bezpečnostnej situácie pri ZŠ Belehradská ( zjednosmernenie a dobudovanie parkovacích 
miest), druhá objednávka bola na projektovú dokumentáciu na výstavbu chodníka pozdĺž 
oplotenia školy a tretia objednávka bola na rozšírenie parkovacích miest pri bytovom dome 
Juhoslovanská 5. V objednávkach je napísaná cena, je presne napísané, ako to má riešiť, 
koľko paré má vyskladniť a termín bol 30.5.2019.

Prednostka Zemková -  chcela by som len dodať, že od pána Fedoročka, ktorý sa v mene 
rodičov dosť angažuje v tejto veci, nám bolo oznámené v e-maili, že pán Titl na komisii 
rozvoja , ktorá zasadala, komunikoval absolútne neprofesionálne. Nemožno teraz 
obviňovať mestskú časť za to, že pán Titl má asi iné predstavy. Ak tvrdíte, pán Špak, že on 
je teraz ochotný to upraviť podľa pripomienok komisie, tak mne to tu z tohto e-mailu 
vôbec nevyplýva.

Faktická poznám ka poslanca Špaka na vystúpenie starostu Ihnáta  -  ešte raz 
zopakujem -  ideme na tom pracovať, stretol som sa s Ing. Titlom, vysvetlil som mu veci, 
vysvetlil som mu ten tok informácií i ten šum, ktorý tu nastal kvôli tomu, že komisia 
nemala prístup k vašej objednávke. To, že bola zverejnená, sme sa dozvedeli od vás.
Základ je, že ste to objednali a nefunguje to a nefunguje to preto, že to, čo dodal Ing. Titl 
a prišiel prezentovať komisii, komisia napadla vrátane občana, ktorý tu sedel. Ideme to 
prerobiť, chceme vyhovieť rade školy, chceme to urobiť tak ako treba, ale poprosím vás, ja  
vám donesiem tú objednávku a vy ju  len podpíšete. Nedávajte do toho vôbec žiadne svoje 
aktivity.

S tarosta Ihnát -  pán poslanec, mne nemôžete prikazovať, čo budem alebo nebudem robiť, 
prosím vás pekne, nezadávajte starostovi mestskej časti Košice- Sídlisko Ťahanovce úlohy. 
Jedine uznesením.

Faktická poznám ka poslanca M azáka na vyjadrenie starostu Ihnáta  -  zverejnená časť 
objednávky obsahuje iba rámcové údaje, čiže nie je možné zistiť detaily textu. Bolo by 
dobré tieto detaily komunikovať s predsedom komisie. Nie je  mi jasné, aký dôvod máme
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vyzývať pána Titla, keď mal termín do konca mája. Dohodnite sa s ním neformálne 
a rýchlo a hotovo. Na opravnú lehotu nemá právny nárok.

Starosta Ihnát -  treba povedať jednu dôležitú vec: komisia je poradným orgánom 
miestneho zastupiteľstva.

Faktická poznám ka poslanca Špaka na vyjadrenie starostu Ihnáta  -  môžete nám, 
prosím, teraz zaslať plné znenie týchto objednávok a ukázať to?

Starosta Ihnát -  máte právo všetky objednávky vidieť, prosím Ing. Fedákovú, aby všetky 
predmetné objednávky pánovi Špakovi pripravila k nahliadnutiu.

Poslanec Ju ra  -  postavím sa na stranu kolegu - predsedu komisie, aj na stranu kolegu 
Mazáka. My len chceme ohľadom objednávok, neobjednávok byť viac informovaní cez 
predsedov komisie a to z tohto dôvodu, že vo viacerých veciach by sme našli prienik skôr, 
ako by došlo k nezhodám ( chodník ZŠ Belehradská, parkovanie N1 a pod.). Takto sa nám 
zbytočne naťahuje čas.

Prednostka Zemková -  chcem vás poprosiť, aby ste využívali možnosť, ktorú dáva 
prítomnosť vašej asistentky komisie, ktorou je pani Ing. Fedáková, ktorá je vám 
k dispozícii celú pracovnú dobu. S ňou si vopred môžete dohodnúť stretnutie, komisia 
môže zasadnúť aj mimo stanovených termínov pred zastupiteľstvom a všetky otázky si 
o probléme môžete vydiskutovať. Som prekvapená, že napriek tomu, že ste vopred vedeli, 
že to bude témou komisie, riešite to tu a vyťahujete nejaké negatíva. Pani Fedáková je 
promptná, fundovaná a veci rieši poctivo.

Faktická poznám ka poslanca M azáka na vyjadrenie prednostky Zemkovej -  prosím, 
aby ste mi objasnili tok informácií a postupnosť krokov pri realizácií rozhodnutí podľa 
kompetencií.

Prednostka Zemková -  je v kompetencii komisie, aby si na zasadnutia prizývala 
odborníkov z miestneho úradu, ako aj predsedov iných komisií, ak sa prejednávajú 
záležitosti z ich oblasti.

Procedurálny návrh poslanca Špaka -  navrhujem ukončenie diskusie v bode Správa 
o činnosti stanice mestskej polície Košice -  Ťahanovce.

Hlasovanie: za 11 proti 0 zdržaný 1
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Poslanec Pavúk -  k toku informácií -  ak niečo príde na finančnú komisiu, malo by to 
prejsť všetkými komisiami, malo by to mať hlavu a pätu a jednoznačný návrh - áno alebo 
nie. Vzhľadom na to, že dnes vznikol nový poslanecký klub, sa tieto toky možno trochu 
upravia.

Návrhová komisia -  poslankyňa Zum m erová:

Uznesenie č. 129/2019

M iestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

berie na vedomie

Správu veliteľa stanice Mestskej polície Košice-Ťahanovce 

Hlasovanie : za 12 proti 0 zdržaných 0

Bod 8 Správa o interpeláciách

Starosta Ihnát -  v súlade s článkom 1 ods 7 Rokovacieho poriadku Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti košice-Sídlisko Ťahanovce Správa o odpovediach na 
interpelácie poslancov sa zaraďuje ako samostatný bod rokovania miestneho 
zastupiteľstva. Otváram k tomuto bodu diskusiu.

Bez diskusie

Návrhová komisia -  poslankyňa Zum m erová:

Uznesenie č. 130 /2019

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa 
čl. 15 ods. 7 Rokovacieho poriadku M iestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

berie na vedomie

Správu o odpovediach na interpelácie poslancov miestneho 
zastupiteľstva, ktoré boli prednesené dňa 22.mája 2019

Hlasovanie: za 12 proti 0 zdržané 0

Bod 9 Správa starostu mestskej časti o činnosti

S tarosta Ihnát - dovoľte, aby som vás oboznámil v základných bodoch so
svojou činnosťou od konania posledného riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva,
konaného 17. apríla 2019:
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18.4. -  stretnutie so starostom MČ Košice -Ťahanovce vo veci vybudovania spojovacieho
chodníka v úrovni nadchodu

23. -  26.4 -  konalo sa stretnutie zástupcov vlastníkov zo Sofijskej ulice v súvislosti 
návrhom vybudovania parkovacieho domu
- konalo sa stretnutie s vlastníkmi nehnuteľností v polyfunkčnom dome na 
Americkej triede 1, výsledkom čoho je výhodne dohodnutá správa objektu 
BPMK, s.r.o
- uskutočnilo sa stretnutie so záujemcom o vybudovanie parkovacieho domu na 
Pekinskej ulici

29.4 -  5.5. -  boli odštartované Dni mestskej časti plné kultúrnych a športových podujatí. Ich 
súčasťou bolo odovzdávanie verejných ocenení. Tu je treba pripomenúť, že 
slávnostný ceremoniál by sme mali vnímať ako slávnostné zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva na ktorom sú odovzdávanie ocenenia udelené 
miestnym zastupiteľstvom. Prítomnosť poslancov je prejavom úcty voči týmto 
osobnostiam.

13. -  17. 5. -  prebehlo stretnutie so Správou mestskej zelene -  výsledkom je aj projekt 
Ťahanovská lúka a postupné zlepšovanie stavu zelene na sídlisku

- konalo sa stretnutie so spoločnosťou ANTIK a občanom Jurkovičom vo veci 
umiestnenia bicyklov v rámci projektu bikesharing, ktorý je od júna realitou
- prebehlo stretnutie s Klubom seniorov -  seniori požiadali o presun financií 
v rozpočte a prisľúbili účasť v dobrovoľníckych podujatiach -  maľovanie 
lavičiek, čo sa postupne realizuje

22. 5. - konalo sa mimoriadne zvolané miestne zastupiteľstvo,
- poskytoval som súčinnosť pri mimoriadnej udalosti požiar vozidiel na 

Maďarskej ulici
- v tom čase prebehlo aj jednanie s Kositom
- s M. Langerovou sme prejednali návrh Stratégie podpory dobrovoľníctva

v mestskej časti na roky 2020 -  2024
- mestskú časť navštívil prokurátor Košice I. z dôvodu podnetov, v ktorých je 

dnes už konanie zastavené, avšak očistné práce v lokalite Majetkár prebehli 
a stále prebiehajú

- zástupcovia Okresného úradu Košice sa zúčastnili stretnutia vo veci 
náletových drevín a invazívnych rastlín v lokalite Americká trieda -  dolná 
strana (CS Shell)

25.5. -  bezproblémovo prebehli eurovoľby

27.5 -  1.6. -  prebehlo rokovanie so spoločnosťou DEKOR za účelom získania možnosti 
parkovania pre obyvateľov v nočných hodinách pred OC KLAS

- účasť na Konferencii k GDPR v Banskej Bystrici
- s viceprimátorkou Gurbaľovou sme hľadali riešenie pre umiestnenie Klubu 

seniorov v priestoroch budov v správe mesta.
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- skomplikovala sa situácia s budovaním parkovacích miest spoločnosťou 
INMEDIA, čo sa v súčasnosti stále rieši

- na základných a materských školách prebiehali voľby štatutárov, na 
niektorých z nich som sa zúčastnil, blahoželám k zvoleniu za riaditeľku ZŠ 
Belehradská pani poslankyni Horváthovej, so školou máme skvelú spoluprácu

- 30.5. som otvoril Majstrovstvá SR v basketbale dievčat v telocvični na 
Juhoslovanskej ulici.

- zúčastnil som sa Dozornej rady DPMK, kde je v súčasnej dobe žalostný stav (z
rezervného fondu mesta bolo podniku poskytnutých 300 tis. €, avšak hrozí 
zvyšovanie cien za prepravu)

3.6 -  8.6. -  konala sa Rada starostov, kde bol navrhnutý presun financií z rezervného fondu
mesta na kapitálové a bežné výdavky pre mestskú časť vo výške 105 tis. €. 
Nakoľko v tomto čase ešte nie je podpísané uznesenie primátorom mesta, bude 
potrebné na rozhodnutie o využití týchto finančných prostriedkov zvolať v lete 
pravdepodobne mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva
- bol zrealizovaný kynologický seminár a od 1. júla bude prebiehať výcvik psov
- prebehla skvelá akcia Deň detí -  ďakujem poslancom MZ, ktorí osobne 

prispel a Združeniu žien Slovenska za organizáciu podujatia
- prebehla obhliadka mestskej časti v spolupráci s bezpečnostnými zložkami 

a SMZ a následne bola zorganizovaná preventívna akcia na zistenie 
prejazdnosti vnútroblokových komunikácií.

- prebehla Detská olympiáda v MŠ Belehradská 6
- pred plánovanou akciou Vatrička boli upravené odpočívadlá a priestory 

v lesoparku.

17.6 -  21.6. -  riešila sa sťažnosť obyvateľov Budapeštianska ul. s reštauráciou U Katky
- prebehlo podujatie Deň zdravia, ktoré zorganizovalo Združenie žien Slovenska
- zasadala miestna rada a konalo sa zasadnutie mestského zastupiteľstva
- účasť na stretnutí, ktoré organizovala MČ Západ za účelom plánovanej zmeny 

Štatútu mesta vo veci kompetencií mestských častí.
- mestskú časť navštívila zamestnankyňa Úradu splnomocnenca vlády pre 

rómske otázky a koordinátorka Národného projektu terénnej sociálnej práce, 
ktorá nám ponúkla možnosť zamestnávať terénnych sociálnych pracovníkov. 
Táto fáza projektu končí v októbri, mestská časť sa do projektu preto zatiaľ 
nezapojí.

- prebehlo zastupiteľstvo KSK (starosta je  poslancom KSK)
- kriticky hodnotím postoj pani poslankyne Slivenskej k organizácii podujatia 

Vesmírne divadlo. Z verejnosti sa prihlásili len 4 osoby a ponechávam na 
vyhodnotenie, či do budúcna bude reálne voliť takýto postup pri využívaní 
verejných zdrojov.

- konalo sa stretnutie so spoločnosťou Eurovia

Úplné znenie správy je súčasťou zvukového a obrazového záznamu, ktorý je zverejnený na
webovom sídle mestskej časti.



14

Diskusia:

Faktická poznám ka poslankyne Slivenskej na vyjadrenie starostu Ihnáta  k akcii 
Vesmírne divadlo, k torá  bola predmetom správy- vážený pán starosta, akcia sa mala 
konať pod záštitou mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Pokiaľ mám dobré 
informácie, tak na akciách mestskej časti sú spolusúčinní aj zamestnanci. Ja som na uvedenú 
akciu všetko pripravila a vás som len ráno požiadala, aby ste nezabudli na to, že je tam 
potrebné zabezpečiť nejaký dozor alebo prítomnosť nejakého zamestnanca z nášho úradu. 
Akcia bola dohodnutá, chcem sa týmto veľmi pekne poďakovať za súčinnosť kolegyni pani 
Horváthovej, naozaj si to veľmi vážim, myslím si, že akcia dopadla výborne, vystriedalo sa 
tam viac ako 100 detí, takže táto vaša kritika nie je na mieste.

Prednostka Zemková -  ja  vám chcem oponovať, pani poslankyňa. Na zasadnutí komisie 
kultúry ste požadovali, čo môže potvrdiť tu prítomná pani inžinierka Rajňáková, aby sme 
pripravili zoznam záujemcov o túto akciu, čiže to bolo jediné, čo ste požadovali a všetko 
ostatné, tvrdili ste, že si zorganizujete sama. Podobne to prebieha aj pri iných akciách. V deň 
akcie ráno som od vás dostala e-mail s prosbou o zabezpečenie dozoru z radov 
zamestnancov a tiež pomoc pri rozložení a zložení stanu. My sme o tom dovtedy nič 
nevedeli -  presný čas začiatku podujatia, o objednávke, ktorú ste podávali, kde a ako ste ju 
realizovali. jediné, čo ste požadovali a poprosím o potvrdenie aj Ing. Rajňákovú, bolo, aby 
sme zabezpečili zoznam záujemcov.

Ing. Rajňáková -  môžem potvrdiť, že na komisii vyvstala takáto požiadavka od pani 
poslankyne, aby sme umiestnili na stránku mestskej časti nejaký prihlasovací formulár, 
ktorým by sa vedela verejnosť na túto akciu prihlásiť. To sme riešili s naším IT technikom, 
bohužiaľ naša stránka nemá taký redakčný systém, ktorý by toto umožňoval, tak som 
ponúkla pani poslankyni, aby sme to urobili buď fcb anketou alebo prihlasovaním cez e
mail, prípadne na telefónne číslo. Bohužiaľ cez fcb prihlásil len jeden pán svoje dve deti. 
Následne som pripravila propagačný materiál v spolupráci s firmou, ktorá ponúka akciu, 
takže sme pripravili plagátik, ktorý bol zverejnený na webe, aj na facebooku, urobili sme na 
fcb udalosť, že sa to organizuje v čase od 13. do 18. hodiny. O inej súčinnosti neviem.

Faktická poznám ka poslankyne Slivenskej na vyjadrenie prednostky Zemkovej -  áno, 
zabudla som sa poďakovať ešte aj pani Rajňákovej, lebo naozaj bola súčinná a telefonovali 
sme ohľadom toho, čo sa nedalo zabezpečiť. Ako ste správne citovali moju správu, ja  som 
požadovala prítomnosť niekoho len pri rozložení a zložení, pretože všetko bolo zabezpečené 
zo strany firmy.

Faktická poznám ka poslanca Špaka na vyjadrenie starostu Ihnáta- ja  som tam bol
a rozprával som s pani, ktorá tam od začiatku do konca stála, pretože to bol zamestnanec 
firmy, ktorá nám to dodala, ktorá tam robila servis a ktorá pri 35 -  tich stupňoch nevie 
v telocvični zabezpečiť klimatizáciu ani v stane.
1. 120 rodín bolo vďačných za túto akciu
2. vy ste sa tam zdržali tri minúty a išli ste preč, tak nemôžete posúdiť situáciu
3. Nezaťahujme do diskusie našich zamestnancov
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Bol som tam, všetko bolo zabezpečené, a to, že nemôžete zabezpečiť dvoch ľudí na 20 
minút, stačí povedať, zabezpečí si to každý po svojej línii.

Poslanec Špak -  poprosím dať správu, ktorú ste predniesli, do písomnej formy.

Starosta Ihná t -  správa je súčasťou zápisnice z dnešného rokovania.

Návrhová komisia -  poslanec Figeľ:

Uznesenie č. 131/2019

M iestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

berie na vedomie

Správu starostu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce o činnosti 

Hlasovanie: za 11 proti 0 zdržaný 1

Bod 10 Správa Komisie na ochranu verejného záujm u pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov

Tento bod uviedol predseda komisie Miroslav Janitor.

M iroslav Jan ito r -  Komisia na svojom rokovaní, ktoré sa konalo dňa 13. júna 2019, 
vykonala kontrolu podaných oznámení o funkcii, zamestnaní, činnosti a majetkových 
pomeroch, ktoré v súlade s ustanovením v článku 7 odst. 1 Ústavného zákona č. 357/2004 
Z.z. v znení neskorších predpisov je verejný funkcionár povinný podať počas výkonu 
funkcie vždy do 31.marca. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že všetci poslanci miestneho 
zastupiteľstva, ale aj tí, ktorí skončili mandát poslanca v decembri 2018, si svoju zákonnú 
povinnosť splnili a oznámenie boli podané v súlade s článkom 7 odst. 1 ústavného zákona.

Do diskusie sa neprihlásil nikto.

Návrhová komisia -  poslanec Figeľ:

Uznesenie č. 132 /2019

M iestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa 
čl. 7 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujm u pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov

berie na vedomie
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Správu Komisie na ochranu verejného záujm u pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti 
Košice-Sídlisko Ťahanovce

Hlasovanie: za 12 proti 0 zdržané 0

Bod 11 Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečném u účtu mestskej časti Košice- 
Sídlisko Ťahanovce za rok  2018

Bod uviedla hlavná kontrolórka Ľudmila Slunečková

Ľudm ila Slunečková -  rozpočet miestneho úradu ako základný nástroj finančného 
hospodárenia mestskej časti je  rozčlenený na
- bežný rozpočet, obsahom ktorého sú bežné príjmy a bežné výdavky,
- na kapitálový rozpočet, ktorého príjem pozostáva z dotácie od magistrátu mesta Košice 

a výdavky sú hradené i z prostriedkov rezervného fondu
- finančné operácie, ktorými sú vykonávané prevody z peňažných fondov

- osobitným zdrojom sú príjmy a výdavky súvisiace s prenájmom pozemkov
a nehnuteľného majetku (predsadená občianska vybavenosť, ihriská a ŠA Olympia.) 
Tieto sa riadia pravidlami pre prenajímanie majetku schválenými mestským 
zastupiteľstvom. Výnosy z tejto činnosti v roku 2018 boli 34 266,29 €, náklady na túto 
činnosť činili 33 996,42 €.

Celá informácia hlavnej kontrolórky je súčasťou obrazového a zvukového záznamu 
z miestneho zastupiteľstva, zverejneného na webovom sídle mestskej časti.

Do diskusie sa neprihlásil nikto.

Návrhová komisia -  poslanec Figeľ:

Uznesenie č. 133 /2019

M iestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa 
§ 18 f  odsek 1 písm. c) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov

berie na vedomie

Stanovisko hlavnej kontrolórky mestskej časti Košice-Sídlisko 
Ťahanovce k Záverečném u účtu mestskej časti za rok 2018

Hlasovanie: za 11 proti 0 zdržané 0
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Bod 12 Záverečný účet mestskej časti za rok  2018 so stanoviskom audítora

Starosta Ihnát -  materiál vám bol doručený v elektronickej podobe a bol zverejnený na 
webovom sídle mestskej časti. Zaoberala sa ním finančná komisia i miestna rada. Prosím 
vedúcu ekonomického oddelenie miestneho úradu mestskej časti Ing. Badaničovú, aby 
bod uviedla.

Ing. Badaničová -  materiál podrobne vo svojom stanovisku rozobrala hlavná kontrolórka 
JUDr. Slunečková. Záverečný účet obsahuje :
- celkovú závierku mestskej časti
- časti, ako súvaha, výsledovka a výkaz ziskov a strát, nájdete na internetovej stránke 
http://www.registeruz.sk/cruz-public/home, kde keď zadáte naše IČO 00691071, tak, ako máte 
uvedené v dôvodovej správe, rovnako sú prístupné aj u nás na ekonomickom oddelení.

Celkové hospodárenie za rok 2018 skončilo prebytkom 62 298,59 €. Všetky tieto príjmy je 
potrebné schváliť a presunúť z bežného účtu na rezervný, z ktorého budú môcť byť použité 
len na kapitálové výdavky. Všetky príjmy, ktoré aj v tomto roku budete mať v závere roku 
ako prebytok bežného účtu, sa budú musieť previesť len do tohto rezervného fondu. Čo sa 
týka vedľajšej činnosti -  skončila miernym ziskom 269,87 €, výdavky a tržby , ktoré boli, 
máte uvedené. Tržby sú limitované mestskými zásadami prenajímania. Myslím si a aj 
audítor skonštatoval, že mestská časť dodržala zásady rozpočtového hospodárenia 
a Záverečný účet je potrebné schváliť bez výhrad.

Do diskusie sa neprihlásil nikto.

Návrhová komisia -  poslanec Figeľ:

Uznesenie č. 134 /2019

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa 
§ 11 f  odsek 3 písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov

a) schvaľuje bez výhrad
Záverečný účet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a celoročné 
hospodárenie za rok 2018

b) schvaľuje
vykázaný prebytok 62 298,59 €

c) schvaľuje
prevod vykázaného prebytku v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy do rezervného 
fondu.

Hlasovanie: za 11 proti 0 zdržané 0

http://www.registeruz.sk/cruz-public/home
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Bod 13 Výročná správa za rok 2018

Starosta Ihná t -  materiál ste obdržali elektronicky a bol zverejnený na webovom sídle 
mestskej časti. Zaoberala sa ním podrobne finančná komisia a miestna rada. Prosím Ing. 
Badaničovú, aby bod uviedla.

Ing. Badaničová -  výročná správa za rok 2018 je takisto povinnou súčasťou závierky 
mestskej časti za rok 2018. Obsahuje údaje, ktoré už boli uvedené v predchádzajúcom - 
Záverečnom účte. Sú tam údaje zo súvahy - z bilancie aktív a pasív, rozbor záväzkov 
a pohľadávok a ostatné dôležité informácie o kapitálových transferoch o kapitálových 
výdavkoch. Ako súčasť závierky túto výročnú správu overoval aj audítor a prešla finančnou 
komisiou.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Cyril Betuš.

Poslanec Betuš -  pre mňa osobne končí volebné obdobie 2014 -  2018 práve dnes. Tento 
dokument je pre každého starostu, či primátora alfou a omegou. Od roku 2014 až do roku
2018 prebehli všetky správy a materiály podobne, ako aj táto. Chcel by som poďakovať tebe 
Helenka (Badaničová, pozn. zapisovateľa) ), Beátka ( Olšinárová, pozn. zapisovateľa)
Alicka (Fedáková, pozn. zapisovateľa), Danka (Sabová, pozn. zapisovateľa), pani JUDr. 
Slunečková, neobídem ani zástupcu starostu pána Petrvalského a predchádzajúcu 
prednostku JUDr. Černú. Ďakujem vám všetkým za spoluprácu a samozrejme aj vašim 
podriadeným, ktorí na tomto úrade pracovali. Odviedli ste perfektnú prácu a som na vás 
hrdý. Ďakujem pekne.

Návrhová komisia -  poslanec Figeľ:

Uznesenie č. 135 /2019

M iestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade 
s § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov

schvaľuje

Výročnú správu za rok 2018 

Hlasovanie: za 11 proti 0 zdržané 0
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Bod 14 Hodnotiaca správa k program ovém u rozpočtu za rok 2018

Starosta Ihná t -  materiál ste obdržali elektronicky a bol zverejnený na webovom sídle 
mestskej časti. Zaoberala sa ním podrobne finančná komisia a miestna rada. Prosím Ing. 
Badaničovú, aby bod uviedla.

Ing. Badaničová -  aj hodnotiaca správa ako taká nie je síce súčasťou závierky mestskej 
časti, ale v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách každý rozpočet musí byť prijatý 
a vyhodnotený ako programový, čiže aj rok 2018 v programovej štruktúre (9 programov) sú 
vlastne tie isté čísla, len rozložené do programov. Je doplnená dôvodovou správou, bola 
prejednaná na finančnej komisii, ktorá ju  odsúhlasila a posunula na schválenie do miestneho 
zastupiteľstva.

Do diskusie sa neprihlásil nikto.

Návrhová komisia -  poslanec Figeľ:

Uznesenie č. 136 /2019

M iestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade 
s § 16 ods. 5 písm. g) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

schvaľuje

Hodnotiacu správu k program ovém u rozpočtu za rok  2018 

Hlasovanie: za 12 proti 0 zdržané 0

Bod 15 Čerpanie rozpočtu za I. š tv rťrok  2019

Starosta Ihná t -  materiálom sa podrobne zaoberala finančná komisia a miestna rada 
a obdržali ste ho elektronicky. Prosím o uvedenie bodu vedúcu ekonomického oddelenia 
Ing. Badaničovú.

Ing. Badaničová -  v príjmovej časti rozpočtu je plnenie na 23,28 % , rovnomerne sa plní 
podielová daň poskytovaná MMK..
Ostatné druhy príjmových položiek sa plnia adekvátne k obdobiu, ktoré je hodnotené.
Čo sa týka kapitálovej časti, nie je tam čerpanie, lebo ide o zimné mesiace. Čo sa týka 
čerpania za polrok, ktorý dostanete na stôl v septembri, ten urobí už moja kolegyňa Mgr. 
Marta Baxová.

Diskusia:

Poslanec Pavúk -  systém ma asi nezaevidoval, ale má procedurálny návrh. Po tomto bode 
by som chcel 10 -  minútovú prestávku.
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Hlasovanie o procedurálnom  návrhu:

Za 11 proti 0 zdržané 0

Starosta Ihná t -  po tomto bode bude vyhlásená 10 minútová prestávka.

Do diskusie sa neprihlásil nikto.

Návrhová komisia -  poslanec Figeľ:

Uznesenie č. 137 /2019

M iestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade 
s § 14 ods. 3 písm. d) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení 
neskorších predpisov

schvaľuje

čerpanie rozpočtu za I. štv rťrok  2019 

Hlasovanie: za 11 proti 0 zdržané 0

Starosta vyhlásil 10 -  minútovú prestávku.

Bod 16 Dotácie na II. polrok 2019

Starosta Ihná t -  materiálom sa podrobne zaoberala komisia športu, komisia komunitného 
rozvoja a kultúry, finančná komisia a miestna rada. Konečným návrhom sú miestnou radou 
navrhované a odsúhlasené sumy. V prípade, že navrhujete inú sumu, prosím, aby ste 
predložili pozmeňujúci návrh uznesenia. Prosím najprv Ing. Badaničovú, aby materiál 
kompletne aj s jednotlivými sumami uviedla. V rámci diskusie prosím, aby ste prípadne 
uviedli pozmeňujúce návrhy a následne požiadam návrhovú komisiu, aby každý návrh 
prečítala samostatne a o každom budeme hlasovať osobitne.

Ing. Badaničová -  myslím, že by sme mali postupovať tak, ako to už bolo povedané, že 
prečítam návrh a ak bude mať niekto iný návrh, tak prosím formou pozmeňujúceho návrhu.

CBK Minibuseuropa - odporúčanie miestnej rady 500 €

Poslanec Pavúk -  na základe odporúčania finančnej komisie mám pozmeňujúci návrh vo 
výške 750 €

Návrhová komisia -  poslanec Figeľ:

Uznesenie č. 138 /2019
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade 
s platným i právnym i predpism i v znení neskorších predpisov

schvaľuje

dotáciu pre CBK M inibuseuropa Ťahanovce vo výške 750 €

Hlasovanie: za 10 proti 0 zdržané 1

Pozmeňujúci návrh bol prijatý.

Ing. Badaničová -  Karate UNION - 1. kolo žiackej ligy VUKABU -  všetky komisie aj 
miestna rada odporúčajú 200 €.

Návrhová komisia -  poslanec Figeľ:

Uznesenie č. 139 /2019

M iestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade 
s platným i právnym i predpism i v znení neskorších predpisov

schvaľuje

dotáciu pre K arate UNION Košice vo výške 200 €

Hlasovanie: za 11 proti 0 zdržané 0

Ing. Badaničová -  Karate klub UNION - 2. kolo žiackej ligy VUKABU -  všetky komisie 
aj miestna rada odporúčajú 200 €.

Návrhová komisia -  poslanec Figeľ:

Uznesenie č. 140 /2019

M iestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade 
s platným i právnym i predpism i v znení neskorších predpisov

schvaľuje

dotáciu pre K arate UNION Košice vo výške 200 €

Hlasovanie: za 11 proti 0 zdržané 0

Ing. Badaničová -  Klub všestrannej turistiky - 66. celoslovenský zraz a 50. stretnutie 
mládeže -  finančná komisia 200 €, miestna rada 200 €.

Návrhová komisia -  poslanec Figeľ:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade 
s platným i právnym i predpism i v znení neskorších predpisov

Uznesenie č. 141 /2019
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schvaľuje

dotáciu pre Klub všestrannej turistiky Košičan vo výške 200 €

Hlasovanie: za 11 proti 0 zdržané 0

Ing. Badaničová- Viganček -  zakúpenie cimbálu, odporúčanie miestnej rady je 500 €

Návrhová komisia -  poslanec Figeľ:

Uznesenie č. 142 /2019

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade 
s platným i právnym i predpism i v znení neskorších predpisov

schvaľuje

dotáciu pre O Z Viganček vo výške 500 €

Hlasovanie: za 11 proti 0 zdržané 0

Ing. Badaničová- gréckokatolícka cirkev -  šport pre všetkých -  prenájom telocvične na II. 
polrok. Žiadosť o dotáciu vo výške 350 €

Návrhová komisia -  poslanec Figeľ:

Uznesenie č. 143 /2019

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade 
s platným i právnym i predpism i v znení neskorších predpisov

schvaľuje

dotáciu pre gréckokatolícku cirkev -  farnosť Košice-Ťahanovce vo výške 
350 €

Hlasovanie: za 11 proti 0 zdržané 0

Ing. Badaničová- posledná dotácia -  žiada ju  Maják nádeje, OZ na podujatie Letom 
svetom -  požadovaná dotácia je vo výške 500 €

Návrhová komisia -  poslanec Figeľ:

Uznesenie č. 144 /2019

M iestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade 
s platným i právnym i predpism i v znení neskorších predpisov

schvaľuje
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dotáciu pre občianske združenie M aják nádeje vo výške 500 € 

Hlasovanie: za 11 proti 0 zdržané 0

Bod 17 Zriadenie osvetlenia cyklotrasy v záhradkárskej lokalite M oňok potok a jeho 
poskytovanie

Starosta Ihná t -  prosím o uvedenie tohto bodu Ing. Fedákovú a Ing. Badaničovú 
a stanoviská komisií finančnej a komisie rozvoja, dopravy, životného prostredia a ochrany 
zdravia. Dovoľte mi, aby som na úvod vyjadril svoj postoj. Ide o 9 občanov, ktorí majú 
trvalý pobyt v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce -  v tejto lokalite. To je jedna 
stránka veci. Druhá stránka veci je, že sa tu bavíme o desiatich rokoch, čo by znamenalo asi 
18 000 eur a mne ako štatutárovi mestskej časti vadí, že tam chýba riešenie po desiatich 
rokoch, aby sme náhodou nevyrobili problém ďalším samosprávam v čase, keď my tu už 
nebudeme.

Ing. Fedáková -  mestská časť obdržala 2. apríla žiadosť od Slovenského zväzu 
záhradkárov -  základná organizácia Košice Sever o zabezpečenie osvetlenia centrálnej 
komunikácie v záhradkárskej lokalite Moňok potok, ktorú okrem majiteľov chát využívajú 
aj peší turisti, cyklisti, nakoľko je  súčasťou mestskej cykloturistickej trasy, vozidlá 
mestských lesov, záchranárske vozidlá a iné subjekty. Žiadosť je prílohou tohto materiálu, 
priložená je cenová ponuka poskytovateľa. Zo žiadosti vyplýva požiadavka na osvetlenie za 
účelom zvýšenia bezpečnosti a zabránenia devastácie záhradkárskej lokality. Výbor 
základnej organizácie rokoval s možnými dodávateľmi tejto služby, avšak nakoľko táto 
služba môže byť poskytovaná iba na základe zmluvy s obcou ako objednávateľom, preto 
požiadal mestskú časť o spoluprácu. Poskytovateľ v tomto prípade zabezpečí kompletnú 
výstavbu tohto verejného osvetlenia, vrátane vypracovania projektovej dokumentácie 
(predpokladá sa montáž 16 -  tich kusov svietidiel.) V cene je zahrnutá spotreba elektrickej 
energie, revízia, servis a údržba. Služba by bola poskytovaná na základe zmluvy 
s poskytovateľom -  VSD na dobu 10 rokov -  navrhovaná mesačná platba je 150 €.

Ing. Badaničová -  pre mňa je to jasné, po schválení sa položka zahrnie do rozpočtu 
a každoročne bude mestská časť z rozpočtu hradiť čiastku 1800 €. Je to na 10 rokov. 
Pripomeniem, že zo Štatútu mesta vyplýva, že prevádzkovateľom verejného osvetlenia 
v meste je mesto Košice. Čo sa týka ekonomiky, nie je tu žiadny problém.

Diskusia:

Poslanec Špak -  na základe poslednej vety Ing. Badaničovej mám pocit, že to bude dobrý 
pozmeňujúci návrh, dovolím si za Ťahanovský poslanecký klub predložiť pozmeňujúci 
návrh, kde Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce žiada prejednať 
zriadenie verej ného osvetlenia v záhradkárskej lokalite Moňok potok a poskytovanie služby 
verejného osvetlenia na základe zmluvy s poskytovateľom na náklady mesta Košice.
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Ing. Pavúk -  čísla nepustia -  nemáme dlhodobo rozpočet, vzhľadom na štátny rozpočet, 
kde sa uvažuje so znížením odvodov pre fyzické osoby a tým aj so znížením daní, ktoré 
prídu do mesta, treba počítať s tým, že v budúcnosti by sme nemuseli mať taký bohatý 
rozpočet, ako doteraz. Navyše -  správcom i prevádzkovateľom osvetlenia je mesto a nie my, 
takže i z právneho i z ekonomického hľadiska odporúčam posunúť to na mesto, aby dalo 
definitívne stanovisko. Podporujem teda návrh posunúť to mestu.

Návrhová komisia prednáša pozmeňujúci návrh poslanca Špaka -  poslanec Figeľ:

Uznesenie č. 145 /2019

M iestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

žiada
starostu mestskej časti p rejednať zriadenie verejného osvetlenia 
v záhradkárskej lokalite M oňok potok a poskytovanie služby verejného 
osvetlenia na základe zmluvy s poskytovateľom na náklady mesta Košice

Hlasovanie: za 11 proti 0 zdržané 0

Bod 18 Program ový rozpočet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok  2019 -  III. zmena 
rozpočtu

Materiál uviedla vedúca ekonomického oddelenia Ing. Badaničová

Ing. Badaničová -  do III. zmeny rozpočtu zapracujem dotácie tak, ako boli schválené 
v predchádzajúcom bode a čo sa týka výdavkov, je potrebné do rozpočtu bežných výdavkov 
našej mestskej časti zahrnúť výdavky súvisiace s držaním psov v mestskej časti, keďže 
kapitálové výdavky sú už vyčerpané (oplotenie ihrísk) a nerysuje sa žiadny, na ktorý by sa 
dali zdroje využiť. Na preukázanie relevantnosti použitia poukázaných daní za psa pri 
kontrole budú tieto výdavky triedené na rozpočtovej podpoložke. Ďalšia zmena v rozpočte 
sa týka presunu finančných prostriedkov pre Klub seniorov, kde finančné prostriedky 
schválené na nákup karty do CVČ, ktoré klub nedokáže minúť, je  potrebné zahrnúť do 
balíka financií na činnosť klubu tak, že na nákup karty bude vyčlenených 100 € a na činnosť 
klubu 1800 €.

Presné znenie úvodnej informácie k tomuto bodu je zverejnené na webovom sídle mestskej 
časti ako súčasť zvukového a obrazového záznamu.

Do diskusie sa neprihlásil nikto.

Návrhová kom isia- poslanec Figeľ:

M iestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

Uznesenie č. 146 /2019
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a) schvaľuje
presun finančných prostriedkov v kapitole 1020 v rám ci položky 
633006
pre Klub seniorov vo výške 300 € na činnosť klubu.

b) schvaľuje
zmenu vo výdavkovej časti rozpočtu -  použitie finančných 
prostriedkov z mesta Košice z príjm ov daní za psa

c) žiada
zapracovať všetky schválené zmeny do rozpočtu mestskej časti na rok
2019 v súlade s prijatým i uzneseniami 

Hlasovanie: za 11 proti 0 zdržané 0 

Bod 19 Riešenie dopravnej situácie pri ZŠ Belehradská 21

Bod uviedla poslankyňa Zuzana Slivenská.

Poslankyňa Slivenská - tento bod sa týka výstupu, ktorý prišiel z komisie dopravy, preto 
odovzdávam slovo predsedovi tejto komisie pánovi Špakovi

Starosta Ihná t -  slovo odovzdávam ja, pani poslankyňa, nie vy. Takže vy, ako 
predkladateľka tento bod neuvediete?

Poslankyňa Slivenská -  ja  som predkladateľkou tohto bodu a spracovateľom je pán Špak

Poslanec Špak -  komisia rozvoja, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia nášho 
zastupiteľstva prijala uznesenie, ktoré tu pripájam a ktoré by mali mať všetci poslanci vo 
svojich schránkach. To uznesenie hovorí o tom, že odporúčame zastupiteľstvu, aby poverilo 
pani poslankyňu Slivenskú, aby požiadala príslušné orgány o osadenie príslušného 
dopravného značenia a aby som bol konkrétny, je tu návrh, aby sme zastavili to tzv. U-čko 
príjazdu k Belehradskej 21 a bude tam obmedzený vjazd. Počas školského roku medzi 7.00 
a 8.00 tam bude zákaz vjazdu -  obmedzený vjazd a tiež popoludní v čase medzi 13.00 
a 17.00 hod. Budú tam osadené časové dopravné značky, osadenie ktorých pani poslankyňa 
už predjednala, ale keďže rešpektuje názor zastupiteľstva, tak tento bod predkladá za 
Ťahanovský poslanecký klub. Prečítam vám navrhované uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

a) schvaľuje
upraviť prejazd motorových vozidiel na prístupovej komunikácii k Základnej škole Belehradská 
21 podľa uznesenia č. 14 /2019 z Komisie rozvoja, dopravy, životného prostredia a ochrany 
zdravia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
b) poveruje
poslankyňu Zuzanu Slivenskú požiadať príslušné orgány o osadenie dopravného značenia, ktoré 
upraví prejazd motorových vozidiel na predmetnej prístupovej komunikácii v zmysle uznesenia 
14/2019 z Komisie rozvoja, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
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Starosta Ihná t -  z vašej informácie vyplynulo, ako keby toto riešenie bolo už predbežne 
schválené. Pýtam sa, ktorý z orgánov, ktoré o tejto veci rozhodujú, dal súhlasné stanovisko? 
Ako starosta mestskej časti o tom neviem.

Diskusia

Poslankyňa Slivenská -  odpoviem na túto vašu otázku ja, nakoľko ja  som sa zúčastnila 
minulý štvrtok dopravného dispečingu na magistráte mesta Košice. Tam som to predjednala 
a zároveň som poprosila tam prítomných, aby sme počkali s riešením alebo s jednotlivými 
krokmi, ktoré je v tomto potrebné urobiť a chcela som mať poverenie od zastupiteľstva, aby 
to bolo naozaj zastupiteľstvo, kto rozhodol, že do toho ideme.

Starosta Ihná t -  na dopravnom dispečingu od vás nežiadali žiadny projekt?

Poslankyňa Slivenská -  nie, nepotrebovali nič.

Poslanec Špak -  vysvetlím to ešte raz -  ideme tam osadiť, myslím, že dve značky tak, ako 
ste bez projektu osadili značky pri kostole. Toto je to dočasné riešenie, ktoré urgentne 
vyrieši tento problém do času, kým pripravíme projekt.

S tarosta Ihná t -  požiadam o vyjadrenie k tejto veci aj veliteľa stanice mestskej polície pána 
Geršáka, ktorý tu kvôli tomu zostal.

Veliteľ sMP G eršák -  áno, tento návrh bol prezentovaný ako dočasné riešenie do projektu 
s tým, že by šlo o jednu značku, nakoľko vraj už bolo vopred niečo dojednané 
s podnikateľmi -  nejaké vstupy atď. Projekt je  ale prioritný. Referát dopravy ako cestný 
správny orgán trvá na riešení formou projektu. Návrh, na dočasné riešenie, ktorý bol pred 
chvíľou prezentovaný bol vyhodnotený ako lepší, než žiadny. Takže účastníci stretnutia po 
dohode všetkých strán k nemu nemali žiadne námietky.

Poslanec Figeľ -  nakoľko začínajú prázdniny, chcem sa spýtať, či je  to dočasné riešenie 
také naliehavé, či nezačneme rovno riešiť projekt.

Faktická poznám ka poslanca Špaka na vystúpenie poslanca Figeľa -  1.chceme to 
komunikovať tu v pléne, 2. ideme to komunikovať smerom vonku, 3. podľa mňa je lepšie to 
dať pred prázdninami ako takú infoznačku, ak sa to podarí ihneď, aby si na ňu ľudia zvykali, 
tak ako si zvykali na značku pri kostole.

Faktická poznám ka poslanca Ju ru  na vystúpenie poslanca Figeľa -  je  dobré to osadiť už 
teraz, aby si ľudia zvykli, aby 4. septembra tam značka stála.

S tarosta Ihná t -  celkom zaujímavým riešením je prebúranie plotu do školského areálu.
Bolo by to jednoduchšie riešenie, ako prekladať stĺp verejného osvetlenia a likvidovať 
vzrastlé stromy.
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Faktická poznám ka poslanca Špaka na vystúpenie starostu Ihnáta  -  chcel by som dať
procedurálny návrh, ale nakoľko hlasovacie zariadenie procedurálny návrh neumožnilo, 
vystupujem formou faktickej poznámky.

Procedurálny návrh : Vysvetlilo sa všetko v tomto bode rokovania a nepovažujem za 
potrebné ďalej rozoberať projekt, ktorý spolu ideme pripraviť. Ak chcete, môžete sa 
zúčastňovať týchto rokovaní -  navrhujem ukončiť rozpravu k tomuto bodu.

Hlasovanie: za 10 proti 0 zdržané 1

Vystupujú k tomuto bodu už len doteraz prihlásení poslanci.

Faktická poznám ka poslankyne Horváthovej na vystúpenie starostu Ihnáta  -  chcem sa 
spýtať, či pri úvahe zriadenia chodníka v areáli školy sa myslí na jeho zimnú údržbu -  ako 
bude zabezpečená.

Starosta Ihná t -  určite by sme nejaké riešenie našli - mestská časť by to zabezpečila. 
Budeme hľadať riešenie.

Poslankyňa Slivenská -  chcem poznamenať, že konkrétne riešenia tejto dopravnej situácie 
by sme mali nechať na dopravný dispečing, oni sa s tým musia vysporiadať, nie my.

Poslankyňa Zum m erová -  pýtam sa pána poslanca Špaka, ktorý prezentoval, že to dostali 
všetci poslanci do schránok, kde a kedy to dostali, lebo ja  o tom počujem teraz prvý raz.

Poslanec Špak -  my máme uznesenie a zápis z komisie, ktorý je na miestnom úrade a nie ja 
mám zabezpečovať, aby ste ho dostali, ale pani prednostka.

Prednostka Zemková -  pán poslanec, zápis z komisie vyhotovuje asistentka komisie Ing. 
Fedáková a následne je zverejnený na webe. Tento sa nedoručuje všetkým poslancom, ale je 
k dispozícii. Vy ste však uviedli, že ste to zaslali do schránok. Čiže -  je zverejnený na webe 
a má ho k dispozícii každý občan

Návrhová kom isia- poslanec Figeľ: 

Uznesenie č. 147 /2019

M iestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

a) schvaľuje
upraviť prejazd motorových vozidiel na prístupovej komunikácii k Základnej 
škole Belehradská 21 podľa uznesenia č. 14 /2019 z Komisie rozvoja, dopravy, 
životného prostredia a ochrany zdravia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Košice-Sídlisko Ťahanovce
b) poveruje
poslankyňu Zuzanu Slivenskú požiadať príslušné orgány o osadenie dopravného 
značenia, ktoré upraví prejazd motorových vozidiel na predmetnej prístupovej 
komunikácii v zmysle uznesenia 14/2019 z Komisie rozvoja, dopravy, životného 
prostredia a ochrany zdravia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-
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Sídlisko Ťahanovce

Hlasovanie: za 10 proti 0 zdržaný 1

Bod 20 H arm onogram  zasadnutí M iestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice- 
Sídlisko Ťahanovce na II. polrok 2019 -  inform ácia

Starosta Ihná t -  materiál ste obdržali písomne. Z dôvodu upresnenia termínov doručovania 
návrhov na zaradenie bodov programu, najmä od vás, a dodržania termínov organizovania 
komisií sme tieto termíny upresnili. Nakoľko ste harmonogram na druhý polrok už 
odsúhlasili, k bodu sa nebude prijímať uznesenie.

Poslanec Pavúk -  prosím predsedov komisií, aby podklady (zápisy z komisií) pre finančnú 
komisiu doručili včas, komisia zasadá vždy týždeň pred miestnou radou ako posledná.

Bod 21 Interpelácie

Bod uviedol starosta mestskej časti Miloš Ihnát. Interpelovali títo poslanci:

Poslanec Betuš:

1. Je možné v spolupráci s NDS upraviť okolie renesančného murovaného stĺpu, ktorý 
je predlohou erbu našej mestskej časti?

2. Bolo by možné opraviť nebezpečný stav kanálového vpustu na Budapeštianskej ulici 
č. 44?

3. V spolupráci s OO PZ SR , MsP, železničnou políciou a mestskou časťou Ťahanovce 
riešiť problém prepravy komunálneho odpadu vo vagónoch ŽSR zo stanice 
Ťahanovce?

4. Bolo by možné upraviť zasadací poriadok miestneho zastupiteľstva po vzniku 
Ťahanovského poslaneckého klubu?

Poslanec Špak :

1. Na základe interpelácie 1 z 5. zasadnutia MZ vás žiadam o uvedenie dôvodu 
rozhodnutia objednania videozáznamu z miestnych zastupiteľstiev, keďže nie je 
možné zistiť jeho sledovanosť a význam tejto služby nie je možné zhodnotiť, či 
analyzovať jeho potrebu. Taktiež prosím o zverejnenie pravidiel, smerníc alebo 
kódexov, na základe ktorých sú príspevky na obecnej fcb stránke zmazané, resp. 
ukrývané. Prosím o informáciu, ako úrad eviduje a reguluje profily na stránkach
a ako pristupuje k tzv. fake profilom. Je mestská časť ochotná jednať alebo jednala 
o spolupráci so skupinou Ťahanovce Ťahanovčanom, ktorá má oveľa väčší záber?

2. Je možné, aby starosta mestskej časti zabezpečil zasielanie uznesení a zápisov 
z komisií všetkým poslancom sídliska?

3. Je možné, aby starosta mestskej časti zasielal zápisy zo svojich rokovaní poslancom 
miestneho zastupiteľstva?
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Poslanec Šimko :

1. Má mestská časť informácie o tom, či bude pokračovať rekonštrukcia zdravotného 
strediska -  poliklinika sídlisko Ťahanovce?

2. Ak aj takéto informácie nemáme, či je v tejto veci plánované stretnutie starostu 
mestskej časti s predstaviteľmi mesta

3. Či sú vybrané miesta, kde majú byť umiestnené dve kamery, ktoré majú byť dodané 
mestskej časti, o ktorých ste minule rozprávali, resp. kto o takomto umiestnení 
kamier rozhoduje

Poslanec Pavúk :

V akom stave je príprava projektu zjednosmernenia Hanojskej ulice?

Bod 22 Otázky poslancov

Bod uviedol starosta mestskej časti Miloš Ihnát. 

Nikto z poslancov nepoložil otázku.

Bod 23 Rôzne

Starosta Ihná t -  čaká nás boj o 16 parkovacích miest od INMEDIA, VVS dali nesúhlasné 
stanovisko z dôvodu existencie sietí pod úrovňou pozemkov, dali sme urobiť zameranie 
týchto sietí. Pani Ing. Fedáková, popíšte túto situáciu, prosím.

Ing. Fedáková -  na základe našej objednávky sa uskutočnilo vytýčenie sietí vodárenskej 
spoločnosti, nakoľko VVS nesúhlasí s tým, aby na ich potrubí bolo postavené parkovisko, 
takže je  vecou ďalšieho rokovania, či zmenia svoj názor alebo nie.

Faktická poznám ka poslanca Špaka na vystúpenie Ing. Fedákovej -  chcem sa opýtať na 
dôvod uvedenia INMEDIE do bodu Rôzne, lebo sme o tom neboli informovaní

Starosta Ihná t -  pán poslanec sme v bode Rôzne.

Poslanec Špak -  chcem sa opýtať predsedu komisie športu ohľadne mantinelov na 
florbalovom ihrisku, či mu neboli hlásené nejaké problémy v súvislosti so silným vetrom, 
lebo som mal takýto dopyt od občanov.

Zástupca starostu Jan ito r -  áno, je tam problém, že v prípade silného vetra tie mantinely 
spadnú. Z bezpečnostného hľadiska ich nie je možné trvalo upevniť, pomohlo by ich nejako 
zaťažiť.

Faktická poznám ka poslanca Špaka na vystúpenie zástupcu starostu Jan ito ra  -
navrhujem jednoduché riešenie naplniť vrecká s pieskom a nimi zaťažiť jednotlivé 
mantinely.
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Faktická poznám ka poslanca Ju ru  na vystúpenie zástupcu starostu Jan ito ra  -  chcel by 
som len vysvetliť -  riešenie so závažiami je dobré, ale florbal je primárne halový šport 
a mantinely nie sú pevné z dôvodu, že ak sa hráč vrhne za loptičkou, aby sa mantinel 
posunul a hráč by doň nenarazil kolenami (a prepadol cez neho).

Zástupca starostu Jan ito r -  súhlasím s pánom Špakom, keď už raz tie mantinely vonku sú, 
tak to treba zaťažiť v únosnej miere tak, aby nepadali pri každom poryve vetra.

Poslanec Ju ra  -  súhlasím s ľahkým zaťažením.

Poslanec Pavúk -  chcem sa spýtať, či nemáme nejaké nové informácie ohľadom 
vysporiadavania pozemkov, na ktorých stoja naše budovy.

Starosta Ihná t -  v tejto veci neprebehli zatiaľ žiadne rokovania, v NRSR je v čítaní novela 
zákona 66/2009 Z.z., vďaka ktorej by sa mali pozemky sceľovať. Máme jeden problém -  
Košice celé a sídlisko Ťahanovce zvlášť sú vyňaté z programu vlády SR, vyňaté z programu 
ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, na základe ktorého by mal štát 
povinnosť za tieto pozemky zaplatiť. Je to nepochopiteľné. Poslanci NRSR pani 
Červeňáková -  obyvateľka našej mestskej časti spolu s pánom poslancom Feckom 
z OĽANO podali teraz predsedovi NRSR interpelácie presne na sídlisko Ťahanovce. 
Prvýkrát v histórii poslanci NRSR vedia, že existuje sídlisko Ťahanovce. Konečne sa bavia 
o tom, ako ďalej s pozemkami. My sa nepohneme ďalej, pokiaľ štát do toho nevstúpi 
a nebude platiť za tieto pozemky pri ich vysporiadavaní. Aj mesto Košice sa teraz začlenilo 
do K8 -  do inej organizácie ako bol ZMOS a budem rád, keď aj mesto Košice v rámci K8 
túto otázku otvorí a začnú sa konečne tieto pozemky vysporiadavať aspoň sčasti. Bol by som 
za to, aby sa vysporiadali aspoň pod školami a verejnými inštitúciami (viď poliklinika), 
pretože prvou podmienkou na eurofondové výzvy je vzťah k pozemku. A tam končíme.

Poslanec C uper -  chcel by som vás v závere všetkých pozvať na verejné podujatie, ktoré sa 
bude konať túto sobotu pod názvom VATRIČKA. Dúfam, že všetci prídete. Pre samosprávu 
a sponzorov dávam robiť samostatné sedenie, preto je potrebné sa vopred prihlásiť. 
Otvorenie podujatia je o 10.00 , trvať bude, predpokladáme, do neskorých večerných hodín.

Starosta Ihná t -  dovoľte mi ešte informovať, že v utorok budeme mať stretnutie s pánom 
riaditeľom Pituchom na SOŠ služieb, kde sa budeme snažiť dohodnúť na dobrovoľníckej 
pomoci v rámci študentskej praxe pri obnove predsadenky.
Rád by som sa ešte vyjadril k organizácii podujatí . Rád by som zdôraznil, že ak sa niekto 
podujme zorganizovať akciu a stojí to mestskú časť nemalé prostriedky, mal by ju 
zodpovedne dotiahnuť do konca. Rád by som vás touto cestou pozval na Vatričku 
a skutočne vyzdvihol organizáciu podujatia, ktorú má na starosti pán poslanec Cuper. Tiež si 
dovolím poďakovať všetkým organizátorom akcií pre mestskú časť -  Združeniu žien 
Slovenska Košice, zástupcovi starostu Janitorovi, sponzorom, niektorým zamestnancom 
a poslancom za pomoc pri akcii Deň detí, ktorá mala obrovský úspech u verejnosti (poslanci 
Šimko, Špak, Slivenská)
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Faktická poznámka poslanca Špaka na vystúpenie starostu Ihnáta -  spomínali ste
nejaké práce ohľadom rekonštrukcie a revitalizácie pasáže? Ja o ničom neviem.

Starosta Ihnát -  už na prvom miestnom zastupiteľstve ste sa pýtali, kedy bude urobená 
pasáž, kedy bude zrevitalizovaná. Pýtali ste sa vy a ja  som povedal, že je to v procese 
riešenia, ideme na rokovanie, ešte veci nie sú vyjasnené, preto nemám dôvod vás o tom 
informovať.

v
Faktická poznámka poslanca Spaka na vystúpenie starostu Ihnáta -  pána Pitucha 
poznám 25 rokov, školil som aj jeho učňov, žiakov a študentov. Skúste pouvažovať, či by 
nestálo za to ma pri tomto rokovaní mať a budete to mať oveľa ľahšie posunúť to ďalej 
poslancom.

Bod 24 Záver

Starosta Ihnát -  vážené dámy, vážení páni, dostali sme sa na koniec dnešného rbkovania, 
došli sme úspešne do nášho cieľa. Ďakujem veľmi pekne za konštruktívny prístup, za 
serióznosť pri vystúpeniach. Prajem príjemné prežitie letného obdobia, príjemné 
prázdninové a dovolenkové zážitky. Prajem si, aby sme sa v pokoji a kľude všetci 
v kompletnom zložení stretli na septembrovom zastupiteľstve.

Cyril Betuš

Overovatelia zápisnice:

Mária Horváthová

Za správnosť: JUDr. Beáta Zei

Zapísala: Jarmila Repčíková


