
Z á p i s n i c a

zo 7. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce,
konaného dňa 24.07. 2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: podľa priloženej pozvánky

Bod 1 - Otvorenie 

p. Ihnát, starosta MČ:

Ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dámy a páni, dovoľte, aby som otvoril siedme, 
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.
Dovoľte, aby som na rokovaní privítal ctených hostí, aj prítomných zamestnancov miestneho 
úradu a verejnosť vrátane novinárov a médií.
Konštatujem, že dnešné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Prítomných 10 poslancov.
Svoju neúčasť v súlade s čl. 9 ods. 3 Rokovacieho poriadku ospravedlnil pán poslanec JUDr. 
Betuš, MVDr. Figeľ a Miroslav Špak.

Bod 2 - Schválenie návrhovej komisie 

p. Ihnát -  starosta MČ:

Prosím najskôr predsedníčku Ťahanovského poslaneckého klubu, aby za klub predložila návrh 
člena z ich klubu do návrhovej komisie. Ďalej poprosím ostatných poslancov, aby predložili 
ďalšie návrhy na členov návrhovej komisie.
Mgr. Slivenská navrhuje Ing. Šimka.
Ing. Pavúk navrhuje Mgr. Zummerovú.

Ďakujem veľmi pekne. Keďže nie sú ďalšie návrhy, dávam hlasovať, kto je za takéto zloženie 
návrhovej komisie. Nech sa páči, hlasujte.
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Uznesenie číslo 148/2019 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko

schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Stanislav Simko

Mgr. Eva Zummerová

Hlasovanie: 10 /za 0 /proti 0 /zdržalo sa 10 prítomných

Konštatujem, návrhová komisia bola schválená v predloženom znení. Takže bude pracovať v 
zložení Ing. Stanislav Šimko a Mgr. 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 musia byť podpísané predkladateľom. Prosím návrhovú komisiu, 
aby čítala vždy celý návrh uznesenia tak, ako je uvedený v predloženom materiáli.

Bod 3 - Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

p. Ihnát - starosta MC

Ďalším bodom nášho programuje Schválenie programu rokovania. Návrh programu dnešného 
mimoriadneho 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. 149/2019 - 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 7. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

Hlasovanie: 10 /za 0 /proti 0 /zdržalo sa 10 prítomných 

p. 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. Ak nie sú ďalšie návrhy, budeme sa riadiť týmto 
programom.
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Bod 4 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti

v
p. Ihnát -  starosta MC:

Ďalším bodom je určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti. Za overovateľov zápisnice a uznesení určujem pána poslanca 
Cupera a pána poslanca Bereša. Za zapisovateľku určujem pani Ing. Nagyovú.

Bod 5 - Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2019 -  
4.zmena rozpočtu

Starosta vyzval, aby bod pre jeho závažnosť, nakoľko sa jedná o sumu 105 000 EUR ako 
účelovú dotáciu z mesta Košice, podrobne uviedli Ing. Fedáková, vedúca oddelenia výstavby 
a ŽP a Mgr. Baxová, vedúca ekonomického oddelenia.
Materiál bol prerokovaný na komisii finančnej, komisii rozvoja, dopravy, životného 
prostredia a ochrany zdravia a miestnej rade. Miestna rada odporúčala návrh v predloženej 
podobe prerokovať a schváliť. Materiál bol prejednaný aj dňa 22.07.2019 s poslaneckým 
klubom, pričom do návrhu bola zapracovaná zmena na základe požiadavky klubu.
Na VII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 19.06.2019 Uznesením č. 129 
bolo schválené použitie Rezervného fondu mesta Košice v rozpočtovom roku 2019 
na financovanie kapitálových výdavkov spojených s realizáciou rozvojových projektov 
mestských častí a výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku mesta zvereného 
do správy mestských častí. Pre mestskú časť Košice -  Sídlisko Ťahanovce bola schválená 
čiastka 80 000 EUR.
Na VII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 19.06.2019 Uznesením č. 131 
bola schválená 4. zmena Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019, v ktorej boli 
schválené účelové finančné prostriedky pre mestské časti s účelovým použitím na kapitálové 
a bežné výdavky. Pre mestskú časť Košice -  Sídlisko Ťahanovce bola schválená čiastka 
25 000 EUR

Z 25 000€ je navrhované financovanie zaradené do jednotlivých podprogramov a to:
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola
Podprogram 1.9: Analýza vlastníckych vzťahov v záujmovom území parku na 

Európskej triede
So zámerom vypracovania geometrického plánu pre majetko právne vysporiadanie územia s 
určením analýzy vlastníckych vzťahov pre ďalšie konania za účelom výstavby európskeho 
parku vo výške 3 000 EUR ako kapitálový výdavok.
Doplnený bol Podprogram 1.10: Architektonická štúdia stvárnenia pasáží predsadenej 
občianskej vybavenosti na Budapeštianskej ulici a priľahlých priestorov Budapeštianskej 
ulice a Americkej triedy -  za účelom vypracovania architektonickej štúdie, 
architektonické úpravy priestoru pasáží a priľahlých plôch Budapeštianskej ulice
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a Americkej triedy vo výške 2 000 EUR ako kapitálový výdavok. Tento podprogram vzišiel 
z požiadavky poslaneckého klubu.

Podprogram 6.8: Výstavba detského ihriska na Bukureštskej 29
Za účelom obnovenia detského ihriska je v lokalite dvora Bukureštská podľa PD Detský 
areál Bukureštská 29 spracovanej SMsZ. Jedná sa o obnovu pôvodného detského ihriska, 
jeho skvalitnenie novými hernými prvkami a potrebným mobiliárom, vrátane vhodných 
dopadových plôch v súlade s požiadavkami EN vo výške 13 000 EUR ako kapitálový 
výdavok.
Podprogram 6.9: Osadenie herných prvkov na plochy pri obytných domoch na
Demetri 1-6 - za účelom osadenia herných prvkov detského ihriska (domček so sklzom, 
váhové hojdačky, pružinové hojdačky) na plochy v okolí bytových domov na Demetri 
(vrátane mobiliáru) lavičky, odpadkový kôš a potrebnej úpravy terénu podľa projektovej 
dokumentácie vypracovanej projekciou SMsZ v júli 2019 vo výške 7000 EUR ako 
kapitálový výdavok.

Účelová dotácia vo výške 80 000 € je navrhovaná na použitie nových investičných akcií a na 
odstránenie havarijného stavu majetku mesta Košice a to v podprogramoch:
Podprogram 6.10 Výstavba detského ihriska Varšavská 8-10 dvor
Výstavba detského ihriska na pozemku parcelné číslo 3573 vo vlastníctve mesta Košice 
zvereného do správy mestskej časti vrátane detského ihriska v lokalite Varšavskej, Sofijskej a 
Juhoslovanskej ulice podľa projektovej dokumentácie vypracovanej projekciou SMsZ v máji 
2019. Projektové riešenie predpokladá búracie práce, zemné práce a úpravu spevnených 
plôch, dodávku a montáž nových herných prvkov, realizáciu prístupových chodníkov, 
umiestnenie mobiliáru, údržbu oporného múra, betónových rúr vo výške 32 000 EUR ako 
kapitálový výdavok.

v v ___
Podprogram 6.11: Športový areál Olympia na Čínskej ulici - modernizácia 14 000 EUR 
ako kapitálový výdavok - Výstavba oplotenia petangového ihriska 3 000 EUR - oddelenie 
plochy ihriska pre petang z dôvodu zabránenia nekontrolovanému vstupu malých detí, 
doplnenie zariadení detského ihriska 4 000 EUR - pri tenisovej stene osadenie kombinovanej 
zostavy skíz a závesná hojdačka, prípadne lanová pyramída vrátane vhodnej dopadovej 
plochy, dodávka a montáž LED svietidiel pre osvetlenie športového areálu 7 000 EUR - 
umiestnenie LED svietidiel na jestvujúce stožiare vonkajšieho osvetlenia a ich pripojenie 
káblovým rozvodom za účelom osvetlenia multifunkčného ihriska a detského ihriska v 
športovom areáli.
Podprogram 6.12: Odstránenie havarijného stavu predsadenej občianskej vybavenosti na 
Budapeštianskej ulici v rozsahu realizácie povrchových úprav stropov, prievlakov, stĺpov, 
múrikov-lavičiek, oplechovania atík, dreveného obloženia striešok (vysprávky omietok, nové 
maľby a nátery, obklady), opravy strešnej krytiny zatekajúcich striech, výmena poškodených 
strešných vpustí, odstránenie statických porúch, sanáciou prievlakov, dilatácie nosnej 
konštrukcie a pod. vo výške 34 000 EUR ako bežný výdavok.

Starosta MČ Ihnát z dôvodu obdržania nových návrhov od poslaneckého klubu prerušil na 10 
minút začaté rokovanie pre zistenie potrebných informácií. Predsedníčka Ťahanovského 
poslaneckého klubu Mgr. Slivenská predložila pozmeňujúce návrhy a to:
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Podprogram 6.8: Oprava chodníkov mestskej časti Košice -  Sídlisko Ťahanovce 
a bezbariérová úprava na ul. Juhoslovanská pri Belehradskej č. 12, Ázijská tr., pri Americkej 
tr. č. 1, Americká tr. medzi č. 1-3 vo výške 15.000,- EUR, Podprogram 6.10: Výstavba 
ihriska „Hrady“ Varšavská 8-10 dvor vo výške 46.000,-EUR ako kapitálový výdavok.
Po stanovenom čase a odprezentovaní sa poslancami upozornil na usmernenie mesta Košice 
so všetkými podmienkami dotácie.

Mgr. Baxová -  po konzultácii upozornila, že navrhovaná oprava chodníkov je bežným 
výdavkom, spĺňala by podmienku využitia finančných prostriedkov z objemu sumy 25 000 
EUR ako rozvojové programy a súčasne, že táto investícia nebola schvaľovaná v miestnom 
zastupiteľstve.

Ing. Fedáková -  na základe oboznámenia sa s návrhom počas krátkeho prerušenia 
zastupiteľstva uviedla, že nie je jasná výstavba „Hrady“, na takéto ihrisko nie je spracovaná 
projektová dokumentácia a týmto môže vzniknúť problém.

Mgr. Slivenská -  vysvetľuje, že oba predložené návrhy boli odkonzultované s pracovníkmi 
Magistrátu mesta Košice. Na projekt „Hrady“ majú dve cenové ponuky. Projektovú 
dokumentáciu vypracovanú nemajú, ale zhotoviteľ ju  vie vypracovať do týždňa a vedia 
splniť aj ostatné podmienky mesta Košice. K predloženému návrhu vypracovanému 
pracovníkmi miestneho úradu k odstráneniu havarijného stavu predsadenej občianskej 
vybavenosti, tzv. predsadenke uviedla, že nevie, či to bude akceptované mestom, ale uvedené 
zámery opráv podporujú.

v

Starosta MC Ihnát uviedol, že ho prekvapilo, že po uskutočnených komisiách, pracovných 
poradách bol predložený úplne nový návrh, čo bolo dôvodom krátkeho prerušenia 
zastupiteľstva. Je potrebné, aby úrad bol v takýchto prípadoch informovaný aspoň deň 
vopred. Súčasne upozornil, že on, ako štatutár berie na seba zodpovednosť aj v prípade 
návrhu bez vypracovanej projektovej dokumentácie. Projekty je potrebné riešiť usmernene 
a predchádzať časovému sklzu.

Diskusia:

Ing. Mazák -  navrhuje augustový termín miestneho zastupiteľstva

Mgr. Slivenská -  navrhovala ďalšie miestne zastupiteľstvo k ihriskám dňa 28.08.2019, pričom 
poznamenáva, že štatutár je jeden -  starosta, ale zastupiteľstvo rozhoduje, kde budú použité 
prostriedky. V ďalšom opäť poznamenala, že návrh klubu bol vypracovaný aj v súlade 
s podmienkami MMK, nie bez konzultácií. Nie je isté, na ktoré návrhy dostaneme dotáciu.

Starosta MC Ihnát -  vyjadril sa, že p. Slivenská konzultovala so všetkými, len nie s úradom
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Mgr. Slivenská -  veľa vecí ohľadom investícií riešila počas dovolenky, v pondelok 
22.07.2019 na porade si potrebovala vypočuť všetky informácie, na základe ktorých konala, 
preto bol návrh predložený na poslednú chvíľu

Ing. Mazák -  odporučil prejednať predložené návrhy

Mgr. Baxová -  ozrejmila, že oprava chodníkov je bežným výdavkom

Mgr. Slivenská -  opravu chodníkov síce označili ako kapitálový výdavok, už je to vysvetlené, 
t.j. 15 000,- EUR je bežný výdavok 

v
Starosta MC Ihnát -  žiada o prehodnotenie návrhu ihrisko „Hrady“, na ktoré nie je 
spracovaná projektová dokumentácia, na ostatné úradom predložené návrhy ihrísk sú 
spracované projektové dokumentácie

Mgr. Slivenská -  má informáciu od dodávateľa, že projektová dokumentácia bude spracovaná 
do týždňa, chce byť v komisii verejného obstarávania predmetnej zákazky

Ing. Fedáková - pre malý priestor s oboznámením sa s novým návrhom ihriska sa k nemu 
ťažko vyjadruje, ale bude potrebné aj odstránenie jestvujúcich prvkov. Na ihrisko Varšavská 
máme aj projektovú dokumentáciu aj ohlásené práce na príslušnom stavebnom úrade.

Starosta MC Ihnát -  upozornil, že ideme do niečoho nového

Mgr. Slivenská -  k odstráneniu jestvujúcich prvkov uviedla, že aj to je zahrnuté v cenovej 
ponuke, podkladová vrstva je vyhovujúca. Súčasne pri navrhovaní vychádzali aj z analýzy 
mapovania verejného priestoru spracovanej pánom Hudákom, záverom ktorej bolo, že 
sídlisko je vybavené primeraným počtom ihrísk a v zameraní takmer výlučne na najmenšie 
deti. Teda hrady sú primáme určené pre staršie deti, pre ktoré ihriská nemáme. Pre malé deti 
máme ihriská, postačujúce je pridávanie hracích prvkov. K nahliadnutiu má cenovú ponuku.

v
Starosta MC Ihnát -  opýtal sa, dokedy sú možné zmeny rozpočtu

Mgr. Baxová -  zmeny rozpočtu sú do 31.08., t.j. už dnešný dátum je hraničný, aby sa dotácie 
stihli preinvestovať

Starosta MČ Ihnát -  vyzval ku konsenzu a opýtal sa koľko bude stáť projektová 
dokumentácia na ihrisko „Hrady“

Mgr. Slivenská -  navrhovali termín 28.08., aby sa všetci definitívne rozhodli. Verejné 
obstarávanie je možné zrealizovať do jedného mesiaca, nakoľko sa jedná o verejné 
obstarávanie zákazok s nízkou hodnotou. Cena projektovej dokumentácie je zahrnutá 
v celkovej cenovej ponuke.
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Ing. Bereš -  chce reagovať na zmenu rozpočtu, po 31.08. je možné robiť zmeny bez zmeny 
navýšenia schodku

Ing. Badaničová -  vysvetlila, že schodok je k 31.08.2019 47 500,- EUR. Akcie po tomto 
dátume môžu byť aj iné, ale schodok musí zostať nezmenený. Tiež zdôraznila, že projektová 
dokumentácia musí byť vypracovaná.

Mgr. Slivenská -  na základe prieskumu bolo zistené, že obyvatelia si prajú ihrisko s hradmi, 
jestvujúci podklad je vyhovujúci, je  potrebné len osadenie nových prvkov

Ing. Bereš -  podotkol, že ak bude verejné obstarávanie na hrady, výsledkom je už aj projekt aj 
realizácia, teda ihrisko môžeme mať za mesiac

v
Ing. Simko -  cieľová veková kategória sú deti 8-9 rokov, čo pre ne urobiť, po serióznej práci 
vzišli „Hrady“, poslanecký klub sa rozhodol pre toto ihrisko. 32 000 EUR na ihrisko 
Varšavská navrhuje MČ, 46 000 EUR na „Hrady“ Varšavská navrhuje poslanecký klub, stále 
ide o to isté ihrisko, a nakoniec akceptačný list podpisuje primátor.

Ing. Mazák -  opýtal sa, či je potrebná projektová dokumentácia, keď sa menia hracie prvky

Ing. Fedáková -  je potrebné vedieť o aké prvky sa jedná, pri verejnom obstarávaní je potrebné 
vedieť čo budeme obstarávať, či súčasťou dodávky bude aj projektová dokumentácia, všetko 
je nutné špecifikovať

Mgr. Slivenská, Ing. Bereš -  zhodne uviedli, že je možné urobiť verejné obstarávanie aj 
s projektovou dokumentáciou

PhDr. Žd’ára -  doplnil, že po upozornení SMZ je vhodné, aby pri ihriskách bola spracovaná 
projektová dokumentácia kvôli certifikácii a dodržania bezpečnosti pri umiestnení 
jednotlivých prvkov

Ing. Jura, Mgr. Slivenská, Ing. Bereš -  všetci postupne uviedli, že projektová dokumentácia 
bude vypracovaná certifikovanou firmou v súlade s príslušnými bezpečnostnými predpismi 
a zákonmi

Ing. Mazák -  ohľadom verejného obstarávania, nemusí byť kritériom cena

Ing. Fedáková -  verejné obstarávanie sa dá nastaviť, t.j. čo budeme obstarávať -  opis 
predmetu zákazky, čo tam bude -  počet prvkov, veková kategória

Mgr. Slivenská -  podľa príslušného zákona opis predmetu môže byť nastavený širšie -  
cieľová veková kategória, materiál, plocha na ktorej dielo bude zrealizované, cena

Ing. Mazák -  môžeme zadať maximálnu cenu?
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Ing. Fedáková -  nakoľko sa jedná o zákazku s nízkou hodnotou, je možné zadať 
predpokladanú cenu
Po uzatvorení diskusie starosta MČ Ihnát rokovanie na päť minút prerušil. Po prezentovaní sa 
Ing. Mazák navrhol slovo prítomným občanom do diskusie.

Hlasovanie o možnosti vystúpenia občanov MČ: 

10/za O/proti O/zdržal sa 10 prítomných

v # . . . .
Starosta MC Ihnát -  oznámil, že prítomní občania môžu vystúpiť v dobe trvania troch minút. 
Do diskusie sa postupne zapojili šiesti občania z mestskej časti Košice Sídlisko -Ťahanovce.

1. Občianka Váhovská -  matka dvoch detí, býva na Varšavskej ulici, chce sa vyjadriť 
k hradom. Z pohľadu minulosti pozná pôvodné preliezky, chce mať deti pod oknami. Deti 4- 
7 ročné odrastajú. Je za to, aby boli podporené všetky 3 ihriská nielen jedno, súčasné ihriská 
sú špinavé, rastie tam tráva a preliezky sú staré. Je učiteľkou MŠ, preto veľmi dobre vie aké 
sú ihriská potrebné.

Mgr. Slivenská -  áno, ihriská sú v zlom stave, sama je matkou 10 ročného dieťaťa. 
Poslanecký klub sa opiera o analýzu, z ktorej vyplýva, že radšej jedno veľké kvalitné 
bezbariérové ihrisko. Dobre pozná Varšavskú, hrady by určite boli využité aj mladšími deťmi.

M. Cuper- býva na Sofijskej, ale dôverne pozná ihrisko Varšavská. Nezavrhujú 3 ihriská, ale 
to jedno ihrisko chcú sprístupniť aj pre deti iných vekových kategórií. Nevylučujú, že sa budú 
dávať do poriadku aj ostatné ihriská. Ihrisko Varšavská, chcú zmultifunkčniť. Napr. ihrisko 
Bukureštská je v zlom stave a považuje ho vytvoriť nanovo, ale v blízkosti nad ním je 
Havanská s podobnými prvkami.

Ing. Mazák -  celková koncepcia ihrísk ešte nie je urobená, výstup súvisel skôr s údržbou, 
ktorá je bežným výdavkom.

Ing. Šimko -  suma 105 000,- EUR je veľmi významnou investíciou, nakoľko bežné dopĺňanie 
prvkov ihrísk sa robí priebežne, preto radšej volí väčšiu investíciu.

Občianka Váhovská -sleduje, že za posledných 7 rokov nepribudlo v rámci ihrísk nič nové. 
Ak sa urobí jedno ihrisko a prídu všetky deti, ihrisko bude preplnené a kapacita nebude 
postačujúca. Na 3 ihriskách sa počet detí rozloží.

2. Občianka Vrábelová -  Varšavská ulica, predloženému návrhu sa potešila, žeby bolo tiež 
oplotené, bez zamedzenia vstupu psov. Tiež sa prikláňa k viacerým ihriskám ako k jednému
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Mgr. Slivenská -  v zahraničí je trend, že sa oplocujú výbežiská psov a nie ihriská, ak by boli 
ohradené večnoviská, nevznikli by problémy so psími exkrementami

Starosta Ihnát -poznamenal, že je problém s venčoviskami, nakoľko 90 percent pozemkov je 
v našej mestskej časti nevysporiadaných

Ing. Mazák - uviedol, že ihriská aj venčoviská sú na nevysporiadaných pozemkoch, ako je to 
možné

Ing. Fedáková -  vysvetlila, že síce ihriská sú na nevysporiadaných pozemkoch, ale sú 
pôvodné, teda realizované s bytovou výstavbou, SMZ ich má v správe, prvky sa len dopĺňajú 
a údržba je v kompetencii mestskej časti

PhDr. Zd’ára -  doplnil, že výbežiská sú novými stavbami, ihrisko Varšavská bolo mestom 
Košice zverené do správy mestskej časti

Občianka Vrábelová -  opýtala sa, aká je istota, či bude nové ihrisko udržiavané, keď bude z 
dreva

V V

Starosta MC Ihnát -  údržbu vykonávajú pracovníci MC, prehliadky špecializovaná firma 
s certifikátom

Ing. Fedáková -  uviedla, že údržbu agátového dreva /máme dve ihriská, jedno väčšie, jedno 
menšie/ robí špecializovaná firma po návrhu úpravy, na ostatné ihriská robí celkovú údržbu 
Playsystem, a to ročnú servisnú prehliadku, v prípade prác nad rámec platí MČ. Pracovníci 
MČ robia týždenné vizuálne kontroly a v prípade potreby bežnú údržbu.

Ing. Bereš -  zhodnotil, že nie sú proti detským ihriskám, akurát majú inú predstavu o zložení 
prvkov. Sú za opravu všetkých ihrísk, sú za ich revitalizáciu. Tiež preferujú ihrisko 
Varšavská, ale s inými prvkami, tým sa líšia od návrhu MČ.

Mgr. Slivenská -  áno, odstránenie nedostatkov je v réžii samosprávy, klub navrhuje 
certifikovaný systém, nenavrhuje ihrisko z agátového dreva, z dreva bola jedna z alternatív

Ing. Jura -  doplnil, že ihrisko bude mať prvky aj pre malé deti, aj nová firma bude robiť 
kontroly

3. Občan Guman - chce sa vyjadriť k návrhu klubu, ihrisko pre deti 8-15 rokov je 
diskutabilné, deti v tom veku sú buď pri PC alebo sa idú hrať vonku s loptou, hrajú basket, 
futbal. Je za návrh MČ. Podľa neho budú viac využívané tri ihriská ako jedno veľké.

Mgr. Slivenská -  práve to je zámer, aby vytiahli aj 10 -  ročné deti von na ihrisko, nech sú 
ihriská udržiavané a deti sa tam vyhrajú
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Ing. Jura -  podotkol, že v navrhovanom ihrisku sú aj komponenty pre malé deti a deti vo 
vekovej kategórii 8-15 nemôžu mať tiež ihrisko pre seba?

Občan Guman - nie je proti, ale nech sú prvky rozmiestnené na viac ihriskách, nie všetko 
sústredené do jedného

Mgr. Slivenská -  navrhujú na Varšavskej len iné ihrisko, Demeter ostáva. Dotácie rozhodíme 
buď na viac ihrísk a nevybudujeme nič nové, alebo investujeme do jedného nového

v
Starosta MC Ihnát -  uviedol, že Demeter je citlivá téma. Bývajú tam občania našej mestskej 
časti, platia podielové dane, 70 percent ľudí je zamestnaných, pracujeme s nimi. Má za to, aby 
navrhované ihrisko sme podporili vrátane jeho udržateľnosti.

Ing. Bereš -  chcú pritiahnuť deti od PC, aby nesedeli doma, navrhujú jedno ihrisko a 
v ďalšom sa prikláňajú k vybudovaniu oddychových zón. S Demetrom neboli stotožnení, ale 
súhlasia.

v v
Starosta MC Ihnát -  uviedol, že PhDr. Zďára vypracuje koncepciu športu, ktorá sa prejedná

Občan Guman - je  za to, aby boli aj ihriská pre deti vekovej kategórie 8-15 rokov, ale 
rozmiestnené po sídlisku než na jednom mieste

Ing. Jura -  poznamenal, že nie na všade sa dajú umiestniť veľké prvky, Varšavská je 
najväčšia

v
Ing. Simko -  súhlasí s rozmiestňovaním ihrísk, ale nemáme takú kapacitu, financie 
jednoducho nepustia

4. Občianka Rajecová - býva na Pekinskej, má 2,5 ročného vnuka, ktorý zvládne aj hrad. Pri 
porovnaní s Prahou navrhované hrady nepovažuje za dostatočnú úroveň, prvky sú malej 
obtiažnosti

Mgr. Slivenská -  týmto je potvrdené, že na ihrisku sa môžu hrať aj malé deti

Občianka Rajecová -  je za viac ihrísk

Ing. Jura -  klub je tiež za viac ihrísk, ale nie sú financie

Ing. Bereš -  konštatoval, že pri Pekinskej ulici je viacero pekných ihrísk, nie je problém sa 
kde vyhrať, v budúcom rozpočte budeme ďalšie revitalizovať, udržiavať staré a k prejednaniu 
budúceho rozpočtu pani občianku pozval

v
Starosta MC Ihnát -  zdôraznil a pripomenul, že hlavnou ideou stretnutia je preinvestovanie 
105 000,- EUR
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5. Občan Hurta -  býva na Bukureštskej ulici, ihrisko je pomerne dosť využité, či sa neuvažuje 
so športoviskom, ihriskom pre kategóriu detí do 15 rokov, staršie deti v puberte sa nemajú kde 
vyhrať, či je v pláne postaviť univerzálne ihrisko ako napr. v areáli ZŠ Belehradská.

Mgr. Slivenská -  majú zámer potrebný zohľadniť v koncepcii športu, ktorý pán starosta dáva 
vypracovávať. Obyvateľstvo starne, preto je dôležité citlivo určiť oddychové zóny a zóny 
ihrísk. Napr. na Varšavskej nechcú basketbalové ihrisko. Akýkoľvek predložený zámer sa 
môže stretnúť s nevôľou.

Ing. Šimko -  prvou reakciou na preinvestovanie dotácie bola investícia do Europarku, ktorý je 
komplexne naprojektovaný vrátane sociálnych zariadení. Usmernenie mesta je také, že 
nemáme vzťah k predmetným pozemkom. Hľadáme lokality, kde je možné nejaký zámer 
realizovať a termín je tiež šibeničný.

Občan Hurta -  reagoval na hluk na ihriskách, hluk sme robili aj my ako deti, detské ihriská sú 
potrebné, je pochopiteľné, že na ihriskách je zvýšená hlučnosť.

Mgr. Slivenská -  s pánom Hurtom sa na sto percent stotožňuje, nech sa deti bláznia, ale 
niektorí starší ľudia nevedia tolerovať hluk

Občan Hurta -  opýtal sa ešte Mgr. Horváthovej, či na ZŠ Belehradská neuvažovali vytvoriť 
futbalové triedy

Mgr. Horváthová -  konštatuje, že všetko je o financiách, ZŠ Belehradská sa špecializuje na 
počítače, takže v najbližšej dobe sa futbalové triedy určite nebudú vytvárať

6. Občianka Krajňáková -  Budapeštianska ulica, nevie si predstaviť, že jej 12 -  ročná vnučka 
pôjde na hrady. Pýta sa, prečo sa nerealizuje projekt MÚ, keď je spracovaná projektová 
dokumentácia.

Ing. Bereš -  uviedol, že tak isto aj projekty MÚ sú rizikové, aj ony musia prejsť akceptáciou 
primátora. Do 28.08. sa pripravia projekty zodpovedne a rozhodne sa o nich

Starosta MC Ihnát -  reagoval, že zamestnanci boli na magistráte mesta Košice trikrát, kde im 
bolo zodpovedané, že návrhy budú akceptované

Občianka Krajňáková -je  za projekt MÚ, podľa nej je to väčšia istota

v
Ing. Simko -  hazard je všetko, čo predložíme, poslanci z klubu boli tiež na MMK, tiež máme 
rovnaký prísľub ako starosta. Čo bude akceptované, nikto nevie.
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Mgr. Slivenská, Ing. Bereš -  udávajú, že by ešte zvolali zastupiteľstvo na 28.08. 
a pripomenuli, že ak 1/3 poslancov oň požiada, starosta ho musí zvolať v zmysle platných 
právnych predpisov

Ing. Jura -  doplnil, že istota je podpísaný návrh primátorom

Občianka Krajňáková -  záverom dodala, že má pocit, že sa stále bojuje zajedno ihrisko

Ing. Pavúk -  ako predseda finančnej komisie poznamenáva, že boli rôzne debaty, na 
komisiách, na pracovných poradách. Podmienky mesta je potrebné dodržať, sme v časovej 
tiesni. Čo nám schvália, také dotácie prídu. Treba myslieť aj na úhrady. V konečnom 
dôsledku sa jedná o ihriská, veľké rozdiely nie sú.

Starosta MC Ihnát -  diskusiu uzavrel. Miestna rada odporúča návrhy prerokovať a schváliť 
a pripomenul zodpovednosť hlasovania v tejto vážnej situácii dôležitej pre rozvoj našej 
mestskej časti.

Ing. Mazák -  ešte sa chcel opýtať na program 1- analýza vlastníckych vzťahov v záujmovom 
území Europarku, čo s analýzou, budeme chcieť predmetné pozemky vykupovať?

v
Starosta MC Ihnát -  vykupovanie pozemkov sa musí robiť renomovanou firmou, orgány 
štátnej správy požadujú oprávnenú organizáciu v zmysle platných predpisov

Ing. Fedáková -  vysvetlila, že podprogram má síce názov analýza vzťahov, ale ide 
o vypracovanie geometrického plánu, na základe ktorého sa začne majetkovo -  právne 
vysporiadanie

JUDr. Zemková -  vysvetlila priebeh hlasovania, najskôr sa pijíma 25.000,- EUR a s nimi 
súvisiace uznesenia, potom sa prijíma 80.000,- EUR a s nimi súvisiace uznesenia

Celý záznam diskusie je zaznamenaný na zverejnenom zvukovom zázname.

Uznesenie č. 150/2019: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
podľa znenia § 11 ods.4, písm. b) zákona SNR číslo 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje
použitie účelových finančných prostriedkov pre mestskú časť 
Košice-Sídlisko Ťahanovce zo 4. zmeny Programového rozpočtu 
mesta Košice na rok 2019 vo výške 25.000,- EUR

Hlasovanie: 10/za 0/proti 0/zdržal sa 10 prítomných
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Pozmeňujúci návrh Mgr. Zuzany Slivenskej

Uznesenie č. 151/2019: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
podľa znenia § 11 ods.4, písm. b) zákona SNR číslo 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje
použitie účelových finančných prostriedkov pre mestskú časť 
Košice-Sídlisko Ťahanovce zo IV. zmeny Programového rozpočtu 
mesta Košice na rok 2019 vo výške 15.000,- EUR nasledovne: 
Program 6. Prostredie pre život
Podprogram 6.8: Oprava chodníkov mestskej časti Košice -  
Sídlisko Ťahanovce a bezbariérová úprava na ul. Juhoslovanská pri 
Belehradskej č. 12, Ázijská tr., pri Americkej tr. č. 1, Americká tr. 
medzi č. 1-3 vo výške 15.000,- EUR bežný výdavok

Hlasovanie: 9/za 0/proti l/zdržal sa 10 prítomných

Uznesenie č. 152/2019: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
podľa znenia § 11 ods.4, písm. b) zákona SNR číslo 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje
použitie finančných prostriedkov vo výške 3.000,- EUR zo 
sumy 25.000,- EUR určenej pre mestskú časť Košice-Sídlisko 
Ťahanovce zo 4. zmeny Programového rozpočtu mesta Košice na 
rok 2019 - kapitálový výdavok

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola, Podprogram 1.9:
Analýza vlastníckych vzťahov v záujmovom území parku na 
Európskej triede

Hlasovanie: 10/za 0/proti 0/zdržal sa 10 prítomných

Uznesenie č. 153/2019: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
podľa znenia § 11 ods.4, písm. b) zákona SNR číslo 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje
použitie finančných prostriedkov vo výške 7.000,- EUR zo sumy
25.000,- EUR určenej pre mestskú časť Košice-Sídlisko Ťahanovce 
zo 4. zmeny Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 - 
kapitálový výdavok
Program 6: prostredie pre život, podprogram 6.9 : Osadenie 
herných prvkov na plochy pri obytných domoch Na Demetri 1 -6

Hlasovanie: 10/za 0/proti 0/zdržal sa 10 prítomných
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Uznesenie č. 154/2019: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
podľa znenia § 11 ods.4, písm. b) zákona SNR číslo 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
použitie účelových finančných prostriedkov pre mestskú časť 
Košice-Sídlisko Ťahanovce z rezervného fondu mesta Košice 
v rozpočtovom roku 2019 vo výške 80.000,- EUR

Hlasovanie: 10/za 0/proti 0/zdržal sa 10 prítomných

Pozmeňujúci návrh Mgr. Zuzany Slivenskej

Uznesenie č. 155/2019: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
podľa znenia § 11 ods.4, písm. b) zákona SNR číslo 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje
použitie účelových finančných prostriedkov pre mestskú časť 
Košice-Sídlisko Ťahanovce z rezervného fondu mesta Košice 
v rozpočtovom roku 2019 vo výške 46.000,- EUR Program 6: 
Prostredie pre život, Podprogram 6.10: Výstavba ihriska 

„Hrady“ Varšavská 8-10 dvor vo výške 46.000,-EUR 
kapitálový výdavok

Hlasovanie: 8/za 2/proti 0/zdržal sa 10 prítomných
Ing. Pavúk hlasoval proti

Uznesenie č. 156/2019:Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

podľa znenia § 11 ods.4, písm. b) zákona SNR číslo 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje
použitie finančných prostriedkov vo výške 34.000,- EUR zo sumy
80.000,- EUR určenej pre mestskú časť Košice-Sídlisko Ťahanovce 
z rezervného fondu mesta Košice v rozpočtovom roku 2019 - bežný 
výdavok Program 6: Prostredie pre život, Podprogram 6.12: 
Odstránenie havarijného stavu predsadenej občianskej vybavenosti 
na Budapeštianskej ulici

Hlasovanie: 10/za 0/proti 0/zdržal sa 10 prítomných
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Bod 6 - Odmena hlavnej kontrolórky za II. štvrťrok 2019

Starosta MČ Ihnát poprosil Mgr. Baxovú, aby bod uviedla.
Odmena hlavného kontrolóra môže byť schválená v zmysle § 18 c zákona NR SR č. 36/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov len do výšky 30 % zo súčtu 
platov. Odmeny hlavnej kontrolórky budú vypočítané zo súčtu platov za II. štvrťrok 2019. 
Uviedla, že návrh bol prerokovaný vo finančnej komisii a prijatý bez výhrad ako aj v miestnej 
rade.

Uznesenie č. 157/2019: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

schvaľuje
odmenu hlavnej kontrolórke MČ za II. štvrťrok 2019 vo výške 30% 
zo súčtu platov za toto obdobie.

Hlasovanie: 9/za 0/proti 1/zdržal sa 10 prítomných

Bod 7 -  Stratégia dobrovoľníctva

Starosta MČ Ihnát - Návrh ste obdržali elektronicky, podrobne sa ním zaoberala aj s autorkou 
stratégie pani Langerovou pracovná porada s poslancami, ktorú som zvolal.
Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu.

Diskusia:

JUDr. Zemková - dodala, že bola doručená nová verzia stratégie, kde pani Langerová 
akceptovala pripomienky Ťahanovského poslaneckého klubu

Mgr. Slivenská -  odkomunikovali si s p. Langerovou zmeny, úpravy napr. motivovať nie 
vychovávať

Ing. Mazák -  v stratégii je spomenutý vznik komunitných záhrad, upozorňuje na nich, pretože 
často končia neúspechom, o. i. on sám s manželkou sa spolupodieľa na komunitnej záhrade 
Madridská

Uznesenie č. 158/2019: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

schvaľuje
Stratégiu podpory rozvoja dobrovoľníctva v mestskej časti Košice-
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Hlasovanie:

Sídlisko Ťahanovce na roky 2020 -  2024

10/za 0/proti 0/zdržal sa 10 prítomných

Bod 8 - Interpelácie 

p. Ihnát -  starosta MČ:

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.

v
Ing. Štefan Bereš

• Rekonštrukcia chodníkov na Hanojskej ulici mala prebiehať od 22. týždňa. Z akého 
dôvodu sa nezačala a kedy sa začne realizovať?

• Zmluvy sa nedajú všetky otvoriť, z akého dôvodu ich nemožno vidieť /množstvo 
scanovania materiálov?/

Starosta Ihnát -  „Poslal som Vám, pán poslanec mail včera večer, pracujem na tom tri týždne, 
tlačím na mesto, kedy začnú súvislé renovácie chodníkov ulice Hanojská, Pekinská 13-17 
prepadnutý chodník a odtokový kanál, toto chceme riešiť, a Juhoslovanská 5,7 stípiková alej. 
Doriešil som aj povolenie magistrátu mesta Košice na odrezanie stĺpikov spred vchodov. 
Treba povedať, že aká je situácia v meste. Končí zmluva a mesto Košice má 20 000 EUR na 
opravu výtlkov. Z tých výtlkov chcem, aby urobili pred stípikovou alejou v jednosmerke, aby 
urobili výtlky aspoň do času, kým sa bude rekonštruovať celá cesta. Pýtate sa na Hanojskú. 
Práve je vo výberovom konaní mesto na tieto komunikácie. Musíme vydržať všetky mestské 
časti, či chceme alebo nie 2,5 mesiaca, koncom septembra môže počítať s prvými 
realizačnými prácami 22 mestských častí. Taká je odpoveď Ing. Cichanského a pána Mgr. 
Copa, riaditeľa MMK. Boli sme na rokovaní a povedal jednoznačne, že teraz majú problém 
v tomto, že nemajú ešte stále výber dodávateľa. Takže toto som presne poslal Vám, pán 
poslanec Bereš, večer v maili, neviem, či ste to čítal, jednoducho takáto je situácia. Je to vo 
výberovom konaní, čaká sa na dodávateľa prác a koncom septembra 22 mestských častí môže 
očakávať spustenie prác. Mám prísľub, že tieto tri akcie Pekinská 13,17, Juhoslovanská 5,7 -  
stípiková alej, chcem dobojovať, aby stĺpiky neboli, uvidíme, ak sa to bude dať aj 
s dopravným inšpektorátom, a ďalej Hanojská. Verte mi pán poslanec, záleží mi na 
Hanojskej, je v katastrofálnom stave ten chodník. Svedkom je môj zástupca a prednostka, že
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sme boli na rokovaní a pánom riaditeľom Čopom, ten sa so mnou dohadoval, či Hanojská áno 
alebo nie, a ja  som povedal, že urobme tú Hanojskú nech je pokoj. Čiže asi pôjde Hanojská 
koncom septembra, dobre? Toto je moja odpoveď. Tak pôjde aj moja písomná odpoveď.

Čo sa týka objednávok, definujte akú a sa vám to presne špecifikuje a urobí. Ale mail pošlem 
každému jednému poslancovi, tak sa dohodneme, ten mail, Čo som poslal na Ing. Cichanského 
a mi má odpovedať len áno alebo nie, lebo my sme sa už rozprávali. Povedal mi ako to je, len 
mi má ozrejmiť -  takto je to pre poslancov, tak vám to pošlem.“

Bod 9 -  Otázky poslancov 

p. Ihnát -  starosta MC:

V súlade s či. 16 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice -  
Sídlisko Ťahanovce poslanci majú právo na zasadnutí miestneho zastupiteľstva klásť otázky 
starostovi, 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.

Ing. Mazák - posielal dve výzvy, výstavba cyklochodníka a projekt týkajúci sa 
marginalizovaných skupín obyvateľstva, či úrad na nich pracuje

JUDr. Zemková -  odpovedá, že odkedy úrad prijal nového zamestnanca, všetky výzvy sú mu 
preposielané /PhDr. Žďára/, momentálne sa pripravujeme zapojiť do dvoch výziev

v #
Ing. Simko -  zaujímal sa o pohyb divej zveri

Starosta Ihnát -  diviaky boli videné na ulici Čínska, Pekinská, Viedenská, lokalita Sahara, pri 
benzínovej stanici Shell, oslovil Okresný úrad Košice listom. Ten odporúča spojiť sa 
s poľovníckym združením Lovená. Lovená robí monitoring, nemôže strielať mimo loveckého 
revíra. Starosta urobil všetky kroky na zabránenie výskytu divej zveri v blízkosti obydlí 
v zmysle príslušných právnych predpisov.

Bod 10. -  Záver

Ďakujem 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. Prajem príjemné prežitie letného obdobia, príjemné prázdninové a dovolenkové 
zážitky.
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Overovatelia zápisnice: 

Martin Cuper 

Ing. Štefan Bereš

Mgr. Ing. Miloš 
starosta MČ

Zapísala: Ing. Katarína Nagyová
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