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Mestská časť Košice -  Sídlisko Tahanovce

Americká trieda 15, 040 13 Košice

Ing. Juraj Mazák, Paed.IGIP 
poslanec Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Košice -  Sídlisko
v

Tahanovce

Váš list značky / zo dňa Naša značka Vybavuje / linka Košice

starosta mestskej časti 23.5.2019

Vec:
Odpovede na interpelácie prednesené v súlade čl. 15 Rokovacieho poriadku Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Košice -  Sídlisko Tahanovce na V. zasadnutí miestneho
zastupiteľstva

Vážený pán poslanec,

Dňa 17.4.2019 ste na zasadnutí miestneho zastupiteľstva preložili celkom 20 interpelácií v bode
„Interpelácie“, ktoré ste aj doručili písomne. Vaše interpelácie ste predložili v znení:

1. P. prednostka v januári vyzvala poslancov na pripomienkovanie rokovacieho poriadku zastupiteľstva. 
Tieto pripomienky som ja osobne zaslal, resp. uplynul termín pre zaslanie od ďalších kolegov a do 
dnešného dňa nebola nová podoba rokovacieho poriadku (aj po zapracovaní pripomienok) predložená na 
schválenie a ak správne rozumiem stanovisku p. prednostky, ani tak úrad neplánuje učiniť v blízkej 
dobe. Prečo, resp. načo je dobré zbierať pripomienky, ak ich neplánujeme použiť?

2. P. starosta: z akého dôvodu ste sa odmietli zúčastniť pracovnej porady poslancov (mnou iniciovanej 
a dopredu ohlásenej) v pozícii starostu a taktiež mestského poslanca? Je predpoklad, že v budúcnosti by 
ste sa boli ochotný zúčastniť takejto porady? Pracovné porady (bez komplikovaných procesov 
zastupiteľstva) pokladám za efektívny nástroj spolupráce a komunikácie.

3. Z akého dôvodu sa p. prednostka odmietla zúčastniť pracovnej porady poslancov (mnou iniciovanej 
a dopredu ohlásenej) v pozícii prednostu? Je predpoklad, že v budúcnosti by bola ochotná zúčastniť 
takejto porady? Pracovné porady (bez komplikovaných procesov zastupiteľstva) pokladám za efektívny 
nástroj spolupráce a komunikácie.

4. V prípade rekonštrukcie vstupných priestorov úradu: je možné uvažovať o verejnosti prístupom WC 
v štandarde pre imobilných?

5. Zapojila sa / plánuje sa zapojiť naša MČ do výzvy 3966/2019/OSMRR pre získanie mimorozpočtových 
prostriedkov na rozvoj MČ? Ak áno, aký je bližší zámer? Ak nie, prečo?

6. Sídlisko KVP, Košice, na základe výzvy požiadala ministerstvo vnútra o dotáciu na financovanie 
kamerového systému MČ (https://kosice.dnes24.sk/na-sidlisku-kvp-chcu-v-obytnych-zonach-obmedzit- 
parkovanie-dodavok-330787). Zapojila sa naša MČ do tejto výzvy?
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7. Podľa zverejnených informácii na https://dotacie.vlada.gov.sk/2019/zobraz_ziadosti.php?filter=l .2 sa 
úrad našej MC v tomto volebnom období neuchádzal o podporu rozvoja športu z Úradu vlády. Prečo?

8. Aký monitoring grantových a iných výziev úrad používa pri sledovaní otvorených výziev? Kto je 
zodpovedný za sledovanie indikatívnych harmonogramov výziev a a pre aké oblasti / zdroje 
financovania?

9. Prebehla diagnostika zvukového / nahrávacieho systému pre zastupiteľstvá s konkrétnym zoznamom 
chýb alebo komponentov odporúčaných na výmenu? Vychádzam z (ne)kvality zvukového záznamu na 
http://www.tahanovce.net/public/files/MZ_1822/obraz/zasadnutie_2019-04-
17/HerVie/HerVieHtm 15. htm 1

10. Viete zabezpečiť, resp. zabezpečíte, aby úrad na web stránke aj na sociálnych sieťach (oficiálnom 
profile) informoval občanov o plánovaných odstávkach i neočakávaných poruchách inžinierskych sietí? 
Samozrejme len v prípade, že úrad týmito informáciami disponuje, resp. sú zverejňované cez oficiálne 
kanály dodávateľov služieb.

11. Viete zabezpečiť, resp. zabezpečíte, aby úrad na web stránke aj na sociálnych sieťach (oficiálnom 
profile) informoval občanov o navrhovaných alebo plánovaných zmenách v doprave / dopravnom 
značení / pravidlách parkovania ešte v čase tvorby projektovej dokumentácie alebo fáze, keď je možné 
ich pripomienkovať?

12. Viete zabezpečiť, resp. zabezpečíte, aby úrad na web stránke aj na sociálnych sieťach (oficiálnom 
profile) informoval občanov o výpadkoch služieb mestskej hromadnej dopravy z dôvodu nepriaznivého 
počasia, štrajku vodičov apod.? Samozrejme len v prípade, že úrad týmito informáciami disponuje, resp. 
sú zverejňované cez oficiálne kanály dodávateľov služieb.

13. Viete zabezpečiť, resp. zabezpečíte, aby úrad na web stránke aj na sociálnych sieťach (oficiálnom 
profile) informoval občanov o navrhovanej alebo plánovanej výstavbe budov, ktoré nespadajú do 
definície drobná alebo jednoduchá stavba v zmysle stavebného zákona?

14. Viete zabezpečiť, resp. zabezpečíte, aby sa do najbližších zasadnutí komisií dostal na pripomienkovanie 
návrh rokovacieho poriadku komisií na pripomienkovanie?

15. Pracuje úrad alebo p.kontrolórka na súpise pozemkov, ktoré MČ využíva toho času bez právneho titulu? 
Ak áno, bude jeho pracovná podoba predložená poslancom ako predbežná informácia o stave? Ak nie, 
prečo? Podľa môjho laického výkladu zákona o obciach je súčasťou práce kontrolóra aj sledovanie 
zákonnosti činnosti obce, resp. MC.

16. Ako je možné zabezpečiť, aby naše katastrálne územie bolo zahrnuté do pozemkových úprav opísaných 
na http://www.mpsr.sk/?navID=l&id=14055 ? Čo už v tejto veci naša MČ urobila?

17. Na sociálnej sieti Facebook ste (p. starosta) v dňoch po poslednom zastupiteľstve z apríla 2019 napísali 
o mne a/alebo ďalších kolegoch poslancoch nasledovné výroky. Stojíte si za týmito slovami a pokladáte 
ich za hodné verejného šírenia s úmyslom nátlaku alebo zníženia vážnosti napádaných osôb v očiach 
voličov? (Ako inú možnosťja osobne vidím len verejné ospravedlnenie sa.) Citujem:
17.1. Mena poslancov hlasujucich proti oprave ihriska budu sucastou oznamu na plote ihriska.
17.2. Hlasuju proti sebe anajma proti obyvatelom nasho sídliska. Az bude na ihrisku uraz, osobne 

odporucim rodičom riesitto v zákonných rovinách. Toto hlasovanie je proti rozvoju nasej MC.
17.3. Pan poslanec Jura, hlasoval ste proti občanom detom, uradu a samotnému rozvoju nasej MC.
17.4. (p. Mazak, o IT a serveri) Žiadny návrh na riešenie ste nedal.
17.5. (p. Cuper) Neustále Ta budem vyzyvat ak na zastupitelstvach, aby si obvinenie mojho 

zamestnanca ozrejmil a preukazal.
17.6. (p. Spak) Navrhnutý ste nebol z dovodu odbornosti. Len z čisto politických dovodov a aby bol 

klud a pokoj na zastupitelstve. ... Pre verejnost som jasne a pravdivo napisal dovod Vašej čisto 
politickej nominácie za predsedu komisie.

17.7. (p. Spak) Klamal ste a zahmlievate svoje pochybenie pri hlasovaní. Na otázky vôbec 
neodpovedáte.

17.8. (o zastupitelstve) Na buduce samozrejme občerstvenie žiadne...
17.9. Poslanec Mazak dal návrh riešenia ušetrenia financií. Urýchlene predat 12 ročne auto so 

zostatkovou hodnotou 200 euro. Nahrada žiadna.
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17.10. (o poslancoch) Škodia detom, uradu -  obyvatelom.
17.11. (p. Mazak) Výhovorka a plač, ze ste novým poslancom vôbec neobstoja. Takto ste plackal 

prednostke uradu pri jej otazkach.
17.12. Pan Jurac to nemohol vnimat inac ako robenie podrazov.
17.13. (p. Pavúk) Ak predseda komisie nema znalosti, tak pochopitelne členovia ich nemajú uz vôbec.
17.14. (p. Jura) Zatial nula kVasmu prístupu v práci pre nasu MC. Zatial len poberáte poslaneckú 

odmenu mesačne takmer 300 euro.
17.15. Pan Jura bol na rokovanie zastupitelstva len nepripravený. Uz si da určite lepši pozor. ... 

Neštudoval zákon o verejnom obstaravani. ... A tak to potom vyzerá, ked poslanec sa dôsledne 
nepripravuje a vyhovara sa. Budeme musiet robit aj skolenia.

17.16. Poslanci zlyhali, vedia to a teraz sa vyhovaraju.
18. Na sociálnej sieti Facebook ste (p. starosta) taktiež v dňoch po poslednom zastupiteľstve z apríla 2019 

napísali nasledovné výroky. Stojíte si za týmito slovami? Citujem a za pomlčkou („-“) uvádzam 
upresnenie mojej otázky:
18.1. Ake komentovanie hlasovania? Vsak to hlasovanie hovorí jasnou rečou samo za seba. Preto 

vôbec nie je potrebne komentovat toto hlasovanie. -  Prečo ste potom publikovali desiatky 
komentárov k tomuto hlasovaniu?

18.2. Facebook zvládne všetko, ale nezavadzajme verejnost. -  Myslím si, ze svojim jednostranným 
pohladom a tendenčným hodnotením a znevažovaním prace kolegov poslancov ste sa dopustili 
zavadzania verejnosti, pretože ste im neuviedli dovody, pre ktoré komisie navrhli NEpredlozit 
material zastupitelstvu.

19. Na sociálnej sieti Facebook ste (p.starosta) v marci 2019 napísali: „Pre Tahanovcanov. Nakolko 
mnohým obyvatelom vadi , ked starosta odpovedá na správy, komenty a neprajú si to, tak od dnes 
večera na správy a komenty reagovat nebudem. Skutočnosti sice v statuse pridám, ale reagovat nebudem. 
... Cez sociálnu siet facebook reagovat viac nebudem.... Ihnat - starosta.“ Stojíte si za týmito slovami?

20. Na sociálnej sieti Facebook alebo v oficiálnej korešpondencii úradu ste (p. prednostka) v dňoch po 
poslednom zastupiteľstve z apríla 2019 napísali o mne a/alebo ďalších kolegoch poslancoch nasledovné 
výroky. Stojíte si za týmito slovami a pokladáte ich za hodné verejného šírenia s úmyslom nátlaku alebo 
zníženia vážnosti napádaných osôb v očiach voličov? (Ako inú možnosť ja osobne vidím len verejné 
ospravedlnenie sa. Pokladám za minimálne neobvyklé až nie vhodné, keď sa osoba prednostu úradu 
oficiálne vyjadruje k politickým krokom, hlasovaniam alebo hodnotí činnosť a postoje poslancov.) 
Citujem:
20.1. Nepodporili to poslanci, ktorí veci nerozumeju alebo nechcú rozumiet z finančnej komisie 

a to pre mna prekvapujúco Vy (p. Mazak), pan náhradní Pavúk a samozrejme konkurent vo volbach 
pana starostu Jura.

20.2. Taky poslanec nie je na prospech MC.
20.3. Vyjadrujeme opätovné poďakovanie poslancom, ktorí zodpovedne hlasovali...

Ako interpelovaný je starosta povinný v súlade s čl. 15 ods. 5 Rokovacieho poriadku 
„odpovedať na interpeláciu písomne do 30 dni po  rokovaní miestneho zastupiteľstva. “



Odpovede na interpelácie;

K interpelácii 1.
K Rokovaciemu poriadku ste len Vy zaslali poznámky (nejedná sa o pripomienky). Doposiaľ však 
nebola vyslovená žiadna požiadavka na otvorenie Rokovacieho poriadku, ktorý slúži prioritne na 
rokovanie poslancov. Toho č asu je  platný Rokovací poriadok, účinný od roku 2016. V prípade, že 
poslanci budú mať za potrebné Rokovací poriadok upraviť, miestny úrad je  pripravený poskytnúť 
súčinnosť.

K interpelácii 2. a 3
Podľa § 16 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v platnom znení „Miestna rada je  

iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva. Plní úlohy podľa  
rozhodnutia miestneho zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu. “ Pracovné 
stretnutia poslancov môžu byť podľa potrieb poslancami po dohode s miestnym úradom realizované 
v priestoroch úradu podľa potreby. V prípade, že má starosta za potrebné k určitej téme zvolať 
okrem miestneho zastupiteľstva aj „pracovnú poradu“, určite tak učiní. N a otázky, ktoré ste na 
pracovnej porade mali v úmysle preberať, Vám bolo prednostkou odpovedané elektronicky. 
Prednostka je  povinná sa zúčastňovať len zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva 
s hlasom poradným. Je zamestnancom v riadnom pracovnom pomere a v prípade potreby jej 
nariadim účasť aj na pracovnom stretnutí, ak bude potrebné ho mimo komisií či zastupiteľstva 
zvolať.

K interpelácii 4.
V priestoroch miestneho úradu sa nachádza v chodbovej časti WC pre imobilných.

K interpelácii 5.
Toho času nie. Termín uzávierky je  30.6.2019. V prípade, že zváži mestská časť možnosti 

zapojenia sa uvažujúc o okruhoch:
- vytvorenie nových resp. rekonštrukcia starých prístreškov (stolov) v lesoparku spolu s osadením 
napr. jednoduchých informačných/náučných tabúľ o parametroch, flóre a faune lesoparku (možnosť 
spojenia sprístupnenia týchto prístreškov s kultúrno - vzdelávacím programom v lesoparku)
- zazelenanie sídliska osadením kvetináčov, novou výsadbou tam kde je  to možné
- využiť zdroje na úpravu nadchodov

K interpelácii 6.
Na túto otázku Vám bolo odpovedané čiastočne na konaní miestneho zastupiteľstva. Pre 

mestskú časť z dôvodu, aby nebolo nevyhnutné vynakladať na spolufinancovanie žiadne 
prostriedky a z dôvodu beztak potreby napojenia na políciu, je  efektívnejšie, aby o dotácie žiadalo 
mesto Košice. M estská časť ešte plánuje ďalšie kamery, tie však musí efektívne umiestňovať aj 
z dôvodu , že sú vynakladané nemalé finančné prostriedky spoločnosti Antik na základe zmluvného 
vzťahu a to toho času 231,- € mesačne. Doteraz nainštalované kamery: v roku 2015 
Budapeštianska 48, Varšavská 1, v roku 2016 Hanojská 1, v roku 2017 Čínska 1, Európska trieda
11. Kamery obstarané M estom Košice , Mestskou políciou, mestská časť uhradila zriadenie -  
pripojenie kamier, zriadenie elektrickej prípojky a mesačne uhrádza prenos dát ku koncovým 
zariadeniam mestskej polície /centrálny pult na MMK/ a elektrickú energiu.
V roku 2018 mestská polícia dostala z dotácie na prevenciu kriminality finančné prostriedky na 

ďalšie kamery, v tohto dve budú osadené v mestskej časti Košice -  Sídlisko Ťahanovce a to na 
Juhoslovanskej 3 a Helsinskej 24, čerpanie do konca roku 2019.
V zmysle rokovaní s mestom Košice -  Mestskou políciou je  v riešení a návrhu umiestnenie ďalších 
7 kamier na území mestskej časti.



Kamery sú umiestňované v rámci kamerového systému mesta Košice, ktorého vlastníkom 
a prevádzkovateľom je  M estská polícia, oddelenie ochrany objektov. Prenos dát sa uskutočňujeme 
prostredníctvom optickej komunikačnej siete poskytnutej firmou Antik Telecom, s.r.o.

K interpelácii 7.
Ak si podrobne preštudujete Vami avizovanú stránku, väčšina obcí komisiou na poskytnutie 

dotácie odporučená nebola. Nie vždy je  efektívne sa zapájať do každej výzvy. Samozrejme 
v prípade, ak Vy vyviniete iniciatívu, úrad je  pripravený poskytnúť súčinnosť pri projektoch 
vhodných pre mestskú časť prihliadajúc prioritne na kompetencie a záujmy MČ.

K interpelácii 8.
Mesto Košice má vytvorené https://www.kosice.sk/mesto/oddelenie-strategickeho-rozvoia, 

ktoré prioritne opierajúc sa o kompetencie mesta je oprávneným žiadateľom strategických dotácií. 
S účinnosťou od 1.7.2019 po vyhodnotení žiadostí o prijatie do pracovného pomeru bude mestská 
časť zamestnávať zamestnanca, ktorý bude mať čiastočne v pracovnej náplni aj prípravu 
a sledovanie výziev na získanie aj mimorozpočtových zdrojov. Treba však zdôrazniť, že obce nie sú 
neziskové organizácie a ich úlohou prioritne nie je  vyhľadávanie grantov či projektov, toto je 
činnosť neziskového sektora.
Mestská časť zásluhou starostu a jeho zástupcu získala už viac ako 16.000,- € mimorozpočtové 
zdroje. Samozrejme uvítame, ak aj poslanci zabezpečia získanie zdrojov na rozvoj či činnosť mimo 
rozpočtu obce. Dovolíme si pripomenúť hlavné kompetencie a úlohy samosprávy (ktoré v našom 
špecifikom postavení v zmysle štatútu mesta Košice vykonávaj mesto Košice a mestské časti): 
vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s 
majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania, zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a 
záverečný účet obce, rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich 
správu, usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva 
súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti 
právnických osôb a fyzických osôb a k  umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné 
stanoviska k investičnej činnosti v obci, zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu 
miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a 
ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce, 
zabezpečuje verejno-prospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným 
stavebným odpadom,/5c/ udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného 
osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo 
žúmp a miestnu verejnú dopravu, utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a 
práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie 
zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú 
umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport, plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára 
podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidla času predaja v obchode, času 
prevádzky služieb a spravuje trhoviská,, obstaráva a schvaľuje územno-plánovaciu dokumentáciu 
sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a 
schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie 
v obci, vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia 
potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce, zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných 
predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia, organizuje 
hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce, zabezpečuje verejný 
poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je  zakázané aleb 
oobmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste, zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v 
rozsahu podľa osobitných predpisov 161 a dbá o zachovanie prírodných hodnôt, plní úlohy na úseku 
sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu, vykonáva osvedčovanie listín a podpisov

https://www.kosice.sk/mesto/oddelenie-strategickeho-rozvoia


na listinách, vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny. 
Realizuje výkon prenesenej štátnej správy

K interpelácii 9.
Na poslednom zasadnutí miestneho zastupiteľstva bol využitý iný spôsob zabezpečenia 

zvukového záznamu, ktorý nám ponúkla spoločnosť pre toto zastupiteľstvo ako bonus. Bude 
predložená cenová ponuka, na základe ktorej sa vedenie samosprávy rozhodne, či bude túto 
využívať. Toho času je  pôvodným vedením samosprávy zaobstarané zvukové zariadenie už značne 
znehodnotené a nie je  efektívne ho opravovať. Pre ďalší rozpočtový rok sa zváži, či úrad zabezpečí 
vlastné zvukové zariadenie, alebo si bude ako väčšina mestských častí len zapožičiavať pre účely 
miestneho zastupiteľstva tieto od dodávateľských spoločností.

K interpelácii 10 ., 11., 12., 13
O všetkých záležitostiach, o ktorých je  mestská časť informovaná, bezodkladne informujeme 

verejnosť na webe a FB MČ. Poslanci môžu tieto informácie samozrejme ďalej zdieľať na svojich 
súkromných profiloch či weboch, čím napomôžu širšej informovanosti. K tomu však samozrejme 
nemožno nikoho nútiť.

K interpelácii 14.
Rokovací poriadok komisií miestneho zastupiteľstva uznesením miestneho zastupetiľstva 

mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce č. 88/2019 nebol schválený.

K interpelácii 15.
K práci kontrolóra neprináleží sa mi vyjadrovať. Doporučujem, aby ste túto otázku adresovali 

kontrolórke v bode otázky poslancov. Úrad nemá dôvod realizovať súpis pozemkov. Gisplán je 
k dispozícii pre účely overenia si právneho stavu pozemkov a iného nehnuteľného majetku. Toho 
času prebiehajú len rokovania s Urbariátom, ktorý predložil žiadosť na riešenie pozemkov 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Nové Ťahanovce.

K interpelácii 16.
Doposiaľ sme oslovili poslancov NRSR, kde jedna je  aj obyvateľkou MČ Košice-Sídlisko 

Ťahanovce -  Mgr. Elena Červeňáková za OĽANO, ktorá predložila otázky príslušnému 
ministerstvu. Tiež upriamujeme Vašu pozornosť na odpoveď na druhú interpeláciu 
http://www.tahanovce.net/public/media/0700/Interpel%C3%A1cia%20poslanca%20Milo%C5%A1 
a% 20Ihn% C3% Alta%20na% 206.% 20zasadnut% C3% AD% 20M sZ% 20Ko% C5% Alice% 2011.4.2 
019%20 odpove% C4% 8F.pdf

K interpelácii 17 ,18 ,19 , 20.
Ak máte za to, že výroky sú nepravdivé, resp. cítite sa nimi dotknutý, odporúčam obrátiť sa na 

príslušné orgány štátu a riešiť to dostupnými právnymi prostriedkami.

Napriek tomu, že ste požadovali zaslanie odpovedí elektronicky, je povinnosťou v súlade s čl. 
15 ods. 5 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko 
Tahanovce zaslať odpoveď do 30 dní písomne. Preto Vám odpoveď doručujeme v súlade 
s citovaným ustanovením.

Mgr. Ing. Miloš Ihnát 
starosta

http://www.tahanovce.net/public/media/0700/Interpel%C3%A1cia%20poslanca%20Milo%C5%A1


ing. Juraj Mazák, Paed.lGIP, poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice -  Sídlisko Ťahanovce

Vec: interpelácia poslanca, Juraj Mazák

Prosím vedenie mestskej časti o odpovede na nasledovné otázky:

1. P. prednostka v januári vyzvala poslancov na pripomienkovanie rokovacieho poriadku zastupiteľstva. Tieto 
pripomienky som ja osobne zaslal, resp. uplynul termín pre zaslanie od ďalších kolegov a do dnešného dňa 
nebola nová podoba rokovacieho poriadku (aj po zapracovaní pripomienok) predložená na schválenie a ak 
správne rozumiem stanovisku p. prednostky, ani tak úrad neplánuje učiniť v blízkej dobe. Prečo, resp. načo je 
dobré zbierať pripomienky, ak ich neplánujeme použiť?

2. P. starosta: z akého dôvodu ste sa odmietli zúčastniť pracovnej porady poslancov (mnou iniciovanej a dopredu 
ohlásenej) v pozícii starostu a taktiež mestského poslanca? Je predpoklad, že v budúcnosti by ste sa boli ochotný 
zúčastniť takejto porady? Pracovné porady (bez komplikovaných procesov zastupiteľstva) pokladám za efektívny 
nástroj spolupráce a komunikácie.

3. Z akého dôvodu sa p. prednostka odmietla zúčastniť pracovnej porady poslancov (mnou iniciovanej a dopredu 
ohlásenej) v pozícii prednostu? Je predpoklad, že v budúcnosti by bola ochotná zúčastniť takejto porady? 
Pracovné porady (bez komplikovaných procesov zastupiteľstva) pokladám za efektívny nástroj spolupráce
a komunikácie.

4. V prípade rekonštrukcie vstupných priestorov úradu: je možné uvažovať o verejnosti prístupom WC v štandarde 
pre imobilných?

5. Zapojila sa / plánuje sa zapojiť naša MČ do výzvy 3966/2019/OSMRR pre získanie mimorozpočtových 
prostriedkov na rozvoj MČ? Ak áno, aký je bližší zámer? Ak nie, prečo?

6. Sídlisko KVP, Košice, na základe výzvy požiadala ministerstvo vnútra o dotáciu na financovanie kamerového 
systému MČ (https://kosice.dnes24.sk/na-sidlisku-kvp-chcu-v-obytnych-zonach-obmedzit-parkovanie-dodavok- 
330787). Zapojila sa naša MČ do tejto výzvy?

7. Podľa zverejnených informácii na https://dotacie.vlada.gov.sk/2019/zobraz_ziadosti.php?filter=l.2 sa úrad našej 
MČ v tomto volebnom období neuchádzal o podporu rozvoja športu z Úradu vlády. Prečo?

8. Aký monitoring grantových a iných výziev úrad používa pri sledovaní otvorených výziev? Kto je zodpovedný za 
sledovanie indikatívnych harmonogramov výzieva a pre aké oblasti / zdroje financovania?

9. Prebehla diagnostika zvukového / nahrávacieho systému pre zastupiteľstvá s konkrétnym zoznamom chýb alebo 
komponentov odporúčaných na výmenu? Vychádzam z (ne)kvality zvukového záznamu na 
http://www.tahanovce.net/public/files/MZ_1822/obraz/zasadnutie_2019-04-17/HerVie/HerVieHtml5.html

10. Viete zabezpečiť, resp. zabezpečíte, aby úrad na web stránke aj na sociálnych sieťach (oficiálnom profile) 
informoval občanov o plánovaných odstávkach i neočakávaných poruchách inžinierskych sietí? Samozrejme len
v prípade, že úrad týmito informáciami disponuje, resp. sú zverejňované cez oficiálne kanály dodávateľov služieb

11. Viete zabezpečiť, resp. zabezpečíte, aby úrad na web stránke aj na sociálnych sieťach (oficiálnom profile) 
informoval občanov o navrhovaných alebo plánovaných zmenách v doprave / dopravnom značení / pravidlách 
parkovania ešte v čase tvorby projektovej dokumentácie alebo fáze, keď je možné ich pripomienkovať?

12. Viete zabezpečiť, resp. zabezpečíte, aby úrad na web stránke aj na sociálnych sieťach (oficiálnom profile) 
informoval občanov o výpadkoch služieb mestskej hromadnej dopravy z dôvodu nepriaznivého počasia, štrajku 
vodičov apod.? Samozrejme len v prípade, že úrad týmito informáciami disponuje, resp. sú zverejňované cez 
oficiálne kanály dodávateľov služieb.

13. Viete zabezpečiť, resp. zabezpečíte, aby úrad na web stránke aj na sociálnych sieťach (oficiálnom profile) 
informoval občanov o navrhovanej alebo plánovanej výstavbe budov, ktoré nespadajú do definície drobná alebo 
jednoduchá stavba v zmysle stavebného zákona?

14. Viete zabezpečiť, resp. zabezpečíte, aby sa do najbližších zasadnutí komisií dostal na pripomienkovanie návrh 
rokovacieho poriadku komisií na pripomienkovanie?

15. Pracuje úrad alebo p.kontrolórka na súpise pozemkov, ktoré MČ využíva toho času bez právneho titulu? Ak áno, 
bude jeho pracovná podoba predložená poslancom ako predbežná informácia o stave? Ak nie, prečo? Podľa 
môjho laického výkladu zákona o obciach je súčasťou práce kontrolóra aj sledovanie zákonnosti činnosti obce, 
resp. MČ.

https://kosice.dnes24.sk/na-sidlisku-kvp-chcu-v-obytnych-zonach-obmedzit-parkovanie-dodavok-
https://dotacie.vlada.gov.sk/2019/zobraz_ziadosti.php?filter=l.2
http://www.tahanovce.net/public/files/MZ_1822/obraz/zasadnutie_2019-04-17/HerVie/HerVieHtml5.html


16. Ako je možné zabezpečiť, aby naše katastrálne územie bolo zahrnuté do pozemkových úprav opísaných na 
http://www.mpsr.sk/?navlD=l&id=14055 ? Čo už v tejto veci naša MČ urobila?

17. Na sociálnej sieti Facebook ste (p. starosta) v dňoch po poslednom zastupiteľstve z apríla 2019 napísali o mne 
a/alebo ďalších kolegoch poslancoch nasledovné výroky. Stojíte si za týmito slovami a pokladáte ich za hodné 
verejného šírenia s úmyslom nátlaku alebo zníženia vážnosti napádaných osôb v očiach voličov? (Ako inú 
možnosť ja osobne vidím len verejné ospravedlnenie sa.) Citujem:
17.1. Mena poslancov hlasujucich proti oprave ihriska budu sucastou oznamu na plote ihriska.
17.2. Hlasuju proti sebe a najma proti obyvatelom nasho sídliska. Az bude na ihrisku uraz, osobne odporucim 

rodičom riesit to v zákonných rovinách. Toto hlasovanie je proti rozvoju nasej MC.
17.3. Pan poslanec Jura, hlasoval ste proti občanom detom, uradu a samotnému rozvoju nasej MC.
17.4. (p. Mazak, o IT a serveri) Žiadny návrh na riešenie ste nedal.
17.5. (p. Cuper) Neustále Ta budem vyzyvat ak na zastupitelstvach, aby si obvinenie mojho zamestnanca 

ozrejmil a preukazal.
17.6. (p. Spak) Navrhnutý ste nebol z dovodu odbornosti. Len z čisto politických dovodov a aby bol klud a pokoj 

na zastupitelstve. ... Pre verejnost som jasne a pravdivo napisal dovod Vašej čisto politickej nominácie za 
predsedu komisie.

17.7. (p. Spak) Klamal ste a zahmlievate svoje pochybenie pri hlasovaní. Na otázky vôbec neodpovedáte.
17.8. (o zastupitelstve) Na buduce samozrejme občerstvenie žiadne...
17.9. Poslanec Mazak dal návrh riešenia ušetrenia financií. Urýchlene predat 12 ročne auto so zostatkovou 

hodnotou 200 euro. Nahrada žiadna.
17.10. (o poslancoch) Škodia detom, uradu -  obyvatelom.
17.11. (p. Mazak) Výhovorka a plač, ze ste novým poslancom vôbec neobstoja. Takto ste plackal prednostke 

uradu pri jej otazkach.
17.12. Pan Jurac to nemohol vnimat inac ako robenie podrazov.
17.13. (p. Pavúk) Ak predseda komisie nema znalosti, tak pochopitelne členovia ich nemajú uz vôbec.
17.14. (p. Jura) Zatial nula k Vasmu prístupu v práci pre nasu MC. Zatial len poberáte poslaneckú odmenu 

mesačne takmer 300 euro.
17.15. Pan Jura bol na rokovanie zastupitelstva len nepripravený. Uz si da určite lepši pozor. ... Neštudoval zákon 

o verejnom obstaravani. ... A tak to potom vyzerá, ked poslanec sa dôsledne nepripravuje a vyhovara sa. 
Budeme musiet robit aj skolenia.

17.16. Poslanci zlyhali, vedia to a teraz sa vyhovaraju.
18. Na sociálnej sieti Facebook ste (p. starosta) taktiež v dňoch po poslednom zastupiteľstve z apríla 2019 napísali 

nasledovné výroky. Stojíte si za týmito slovami? Citujem a za pomlčkou („-") uvádzam upresnenie mojej otázky:
18.1. Ake komentovanie hlasovania? Vsak to hlasovanie hovori jasnou rečou samo za seba. Preto vôbec nie je 

potrebne komentovat toto hlasovanie. -  Prečo ste potom publikovali desiatky komentárov k tomuto 
hlasovaniu?

18.2. Facebook zvládne všetko, ale nezavadzajme verejnost. -  Myslim si, ze svojim jednostranným pohladom a 
tendenčným hodnotením a znevazovanim prace kolegov poslancov ste sa dopustili zavadzania verejnosti, 
pretože ste im neuviedli dovody, pre ktoré komisie navrhli NEpredlozit material zastupitelstvu.

19. Na sociálnej sieti Facebook ste (p.starosta) v marci 2019 napísali: „Pre Tahanovcanov. Nakoiko mnohým 
obyvatelom va d i, ked starosta odpovedá na správy, komenty a neprajú si to, tak od dnes večera na správy a 
komenty reagovat nebudem. Skutočnosti sice v statuse pridám, ale reagovat nebudem. ... Cez sociálnu siet 
facebook reagovat viac nebudem. ... Ihnat - starosta." Stojíte si za týmito slovami?

20. Na sociálnej sieti Facebook a/alebo v oficiálnej korešpondencii úradu ste (podpísaná p. prednostka) v dňoch po 
poslednom zastupiteľstve z apríla 2019 napísali o mne a/alebo ďalších kolegoch poslancoch nasledovné výroky. 
Stojíte si za týmito slovami a pokladáte ich za hodné verejného šírenia s úmyslom nátlaku alebo zníženia vážnosti 
napádaných osôb v očiach voličov? (Ako inú možnosť ja osobne vidím len verejné ospravedlnenie sa. Pokladám 
za minimálne neobvyklé až nie vhodné, keď sa osoba prednostu úradu oficiálne vyjadruje k politickým krokom, 
hlasovaniam alebo hodnotí činnosť a postoje poslancov.) Citujem:
20.1. Nepodporili to poslanci, ktori veci nerozumeju alebo nechcú rozumiet z finančnej komisie a to pre 

mna prekvapujúco Vy (p. Mazak), pan nahradni Pavúk a samozrejme konkurent vo volbach pana starostu 
Jura.

20.2. Taky poslanec nie je na prospech MC.

http://www.mpsr.sk/?navlD=l&id=14055


20.3. Vyjadrujeme opätovné poďakovanie poslancom, ktorí zodpovedne hlasovali.

Zároveň prosím, ako už bolo povedané, o dodržiavanie dobrej praxe práce s emailom (vyplnenie predmetu, 
odpovedanie na pôvodnú správu atď., napr. podľa https://www.lexika.sk/blog/6-rad-ako-pisat-formalne-emaily/), 
zjednodušuje to komunikáciu a spoluprácu.

Odpoveď mi postačuje emailom na juraj.mazak@gmail.com (môžete ju zaslať aj ostatným kolegom poslancom) alebo 
do elektronickej schránky na slovensko.sk, nie je potrebné zasielať mi ju poštou.

V Košiciach dňa 22.5.2019

https://www.lexika.sk/blog/6-rad-ako-pisat-formalne-emaily/
mailto:juraj.mazak@gmail.com

