
Z á p i s n i c a 
z 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce,  

konaného dňa 14. decembra 2022. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program: podľa priloženej pozvánky 

 

 

Bod č. 1 Otvorenie 

Starosta mestskej časti Miloš Ihnát otvoril rokovanie 2. zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, ktoré bolo zvolané v súlade s § 15 zákona č. 
401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a podľa rokovacieho poriadku 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Na zasadnutí privítal aj 
prítomných zamestnancov miestneho úradu a hostí. Skonštatoval, že miestne zastupiteľstvo 
je uznášaniaschopné, prítomných bolo 10 poslancov. Počas rokovania sa dostavili všetci 
poslanci. 

 

Bod č. 2  Sľub poslanca 

Za poslanca miestneho zastupiteľstva bol riadne zvolený Juraj Mazák. V súlade s § 26 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sú poslanci povinní zložiť 
bez výhrad sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastnia. Pán Juraj 
Mazák sa nemohol zúčastniť slávnostného ustanovujúceho zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva a nemohol zložiť zákonom predpísaný sľub. Z uvedeného dôvodu tak urobil na 
tomto zasadnutí zastupiteľstva. 

Nasledoval akt zloženia sľubu poslancom Jurajom Mazákom, ktorý potvrdil svojím podpisom. 

Starosta Miloš Ihnát zároveň požiadal predsedu miestnej volebnej komisie Júliusa Szabó, aby 
odovzdal poslancovi mazákovi osvedčenie o zvolení. Počas aktu všetci prítomní vstali. 

Poslanec Juraj Mazák - „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť 
svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mestskej časti, dodržiavať Ústavu Slovenskej 
republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri 
výkone svojej funkcie poslanca miestneho zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa 
svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

 

Bod č. 3 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov Mareka Fedoročka a Jozefa Figeľa. Za 
zapisovateľku určil Janku Rajňákovú. 

 



Bod č. 4 Voľba návrhovej komisie 

Starosta Miloš Ihnát vyzval poslancov, aby predniesli návrhy na členov návrhovej komisie. Do 
komisie boli navrhnutí poslanci Eva Zummerová a Jozef Figeľ. Starosta dal o tomto návrhu 
hlasovať. 

Uznesenie číslo 16/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v zmysle Článku 4 
odsek 10 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-
Sídlisko Ťahanovce  
volí  
návrhovú komisiu na rokovanie 2. zasadnutia miestneho zastupiteľstva 14. 12 .2022 v 
zložení:  

MVDr. Jozef Figeľ  
Mgr. Eva Zummerová  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 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. Starosta požiadal návrhovú komisiu, aby čítala vždy celý návrh 
uznesenia tak, ako je uvedený v predloženom materiáli. 

Starosta Miloš Ihnát vyzval návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie o zložení 
poslaneckého sľubu poslancom Jurajom Mazákom 

Návrhová komisia – poslankyňa Eva Zummerová: 

Uznesenie číslo 17/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade s § 25 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
konštatuje,  
že poslanec miestneho zastupiteľstva Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP zložil zákonom 
predpísaný sľub poslanca miestneho zastupiteľstva.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 5 Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

Návrh programu poslanci obdržali v súlade s rokovacím poriadkom elektronicky, bol 
zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mestskej časti, bol prerokovaný 
a schválený miestnou radou. Na schválenie zverejneného programu postačuje nadpolovičná 
väčšina prítomných poslancov. 

Návrhová komisia – poslankyňa Eva Zummerová: 



Uznesenie číslo 18/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 12 ods.5 
zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
schvaľuje  
predložený program 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko 
Ťahanovce.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 6 Voľba hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

Funkčné obdobie hlavnej kontrolórky mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce JUDr. Ľudmily 
Slunečkovej sa končí 31.1.2023. Z tohto dôvodu miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
uznesením číslo 582/2022 prijatom na 27. zasadnutí 5.9.2022 vyhlásilo voľbu hlavného 
kontrolóra mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na deň 14.12.2022. Vyhlásenie voľby 
bolo zverejnené na webovom sídle mestskej časti a na úradnej tabuli mestskej časti dňa 19. 
10.2022. Lehota na podávanie písomných prihlášok uplynula dňa 29.11.2022. K tomuto 
dátumu boli doručené dve prihlášky. Posúdenie náležitostí doručenia prihlášok a splnenia 
predpokladov kandidátov na výkon funkcie hlavného kontrolóra bolo vykonané v súlade 
s bodom 4 písm. A/ uznesenia miestneho zastupiteľstva číslo 582/2022. Určené podmienky 
splnili obe uchádzačky – Ing. Helena Badaničová a JUDr. Silvia Kubínová. 

Starosta vyzval obe kandidátky, aby sa postupne predstavili v rozsahu cca 5 minút 
a odpovedali na otázky poslancov. 

Ing. Helena Badaničová – má dlhoročné skúsenosti s prácou v samospráve, ovláda 
konštrukciu rozpočtu, kontrolu rozpočtu, zákon o rozpočtových pravidlách, zákon o obecnom 
zriadení a všetky ďalšie súvisiace zákony. Hlavnou úlohou kontrolóra je podľa nej je 
zabezpečiť, aby všetky výdavky mestskej časti boli vynaložené účelne, efektívne 
a hospodárne. O to sa vždy snažila aj počas svojho aktívneho pracovného života. 

Otázky poslancov: 

Poslanec Juraj Mazák – opýtal sa vzhľadom na to, že kandidátka deklarovala zabezpečenie 
kontroly účelného a hospodárneho vynakladania prostriedkov z rozpočtu mestskej časti, či 
Helena Badaničová pokladá prostriedky vynaložené na plat a odmeny prednostke miestneho 
úradu za účelne vynaložené prostriedky. 

Kandidátka Helena Badaničová – k tejto veci sa odmietla vyjadriť, nakoľko plat prednostky 
a jej odmeňovanie je v kompetencii starostu, ktorý je štatutárom a rieši tieto mzdové otázky. 
Je to jeho kompetencia v zmysle zákona o obecnom zriadení. 

Poslankyňa Zuzana Slivenská – úlohou kontrolóra je, aby poskytoval podporu najmä 
poslancom tým, že bude kontrolovať vedenie mestskej časti a takisto starostu, preto bola 
táto otázka  ( otázka poslanca Mazáka) adekvátna a namieste, lebo ak poslanci nebudú mať 
v niečom istotu, budú sa opierať o názor kontrolóra, ktorý tu bude. Preto, ak bude nejaká 
pochybnosť o zákonnom spracovaní, Ing. Badaničová bude ako kontrolórka prvá, na ktorú 



budú smerovať otázky poslancov. Otázka preto znie, či sa kandidátka cíti objektívna 
a nezaujatá poskytovať podporu poslancom, ktorú bude zastupiteľstvo požadovať. 

Kandidátka Helena Badaničová – myslí si, že určite, vždy bola objektívna a nikdy som 
nezastávala názory starostu alebo prednostky alebo úradu, ale vždy sa snažila o to, aby bol 
dodržaný zákon. V zákone je vždy explicitne vyjadrené to, čo kontrolór má kontrolovať. To 
kontrolovať bude a s výsledkami kontroly bude poslancov oboznamovať. 

Poslanec Tomáš Jurkovič – opýtal sa kandidátky, či by bola ochotná zúčastňovať sa na 
zasadnutiach finančnej komisie, pokiaľ by to komisia požadovala. 

Kandidátka Helena Badaničová – áno, určite. 

Poslanec Tomáš Jurkovič – opýtal sa, čo by chcela kandidátka zahrnúť do svojho plánu 
kontrol, čo tam doteraz nebolo, respektíve nad rámec toho, čo je vymedzené. 

Kandidátka Helena Badaničová – myslí si, že v tom pláne kontrol, ktorý mala predchádzajúca 
pani kontrolórka, je všetko, čo môže kontrolovať a keď sa bližšie oboznámi s činnosťou 
úradu, určite kontrolný plán doplní. 

Poslanec Tomáš Jurkovič – opýtal, sa či môže kandidátka garantovať nezaujatý prístup, 
vzhľadom k tomu, že predtým pracovala na miestnom úrade. 

Kandidátka Helena Badaničová – odpovedala, že vždy mala nezaujatý prístup ku všetkým 
svojim kolegyniam aj kolegom, voči každému starostovi. Keď som odchádzala, 
predchádzajúci starosta JUDr. Betuš jej povedal, že on s vedúcim výstavby sa snažili urobiť 
všetko pre túto mestskú časť a ona vždy povedala, že to smie alebo to sa nesmie.  

Poslanec Juraj Mazák – namietal odpoveď kandidátky o garancii nezaujatosti. Ing. 
Badaničová trvala na svojej odpovedi, nakoľko si myslí, že ak jej starosta pri odchode 
povedal, že vždy dodržiavala zákon a vždy im bránila vo veciach, ktoré by prestúpili zákon, je 
to garancia nezaujatosti. 

Poslanec Marek Fedoročko – opýtal sa, kde vidí kandidátka vzhľadom na svoje dlhoročné 
pôsobenie na miestnom úrade priestor na zlepšenie hospodárnosti, na ktorú oblasť by sa 
zamerala ako na prvú pri výkone kontroly. 

Kandidátka Helena Badaničová – čo sa týka hospodárnosti, určite by prekontrolovala 
toľkokrát pertraktované a pri každom starostovi – čerpanie mzdových prostriedkov, 
ohodnotenie zamestnancov, takisto výberové konania na zhotoviteľov stavieb. 

Poslanec Marek Fedoročko – položil doplňujúcu otázku: Ako by kandidátka navrhovala, aby 
boli nastavené kritériá na hodnotenie výkonu kontrolóra mestskej časti, aká je jej predstava 
o odmene kontrolóra za výkon kontroly v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce s aktuálne 
platnými kompetenciami. 

Kandidátka Helena Badaničová – plat kontrolóra je určený v zákone o obecnom zriadení, 
kde sa odvíja od priemernej mzdy v národnom hospodárstve, krát koeficient (počet 
obyvateľov). Myslí si, že súčasná kontrolórka má presne tento plat. Ďalej je už len na 
poslancoch, či poskytnú kontrolórke odmenu v súčte 30 % zo súčtu platov za štvrťrok, alebo 
nie. Kritériá na odmenu stanovia poslanci 



Poslanec Juraj Mazák – na jeho otázku odpovedala kandidátka, že sa nebude vyjadrovať 
k mzdovým hodnoteniam, na otázku poslanca Fedoročka však odpovedala, že bude 
posudzovať aj mzdové ohodnotenia. Nie je mu preto celkom jasné, ako to má zlúčiť.  

Kandidátka Helena Badaničová – odpovedala, že sa nebude vyjadrovať k aktuálnemu 
problému, ktorý poslanci majú pri súčasnej odmene pre prednostku úradu, ale prekontroluje 
správnosť ohodnotenia zamestnancov a výšku dekretovaných platov v zmysle zákona – či bol 
dodržaný zákon vo veci vzdelania atď. , t.j. kritérií v zmysle zákona o odmeňovaní. 

K opakovanej otázke poslanca k problému, ktorý poslanci majú s odmenou  prednostky 
odpovedala, že nemôže len tak bez preverenia vecí vydať svoje stanovisko. Bude sledovať 
dodržiavanie zákona o odmeňovaní zamestnancov v samospráve. 

Poslanec Juraj Mazák – bol by rád, keby kandidátka odporučila poslancom nejaké kritériá, na 
základe ktorých by posudzovala  svoj pracovný výkon, nakoľko diskusia na finančnej komisii 
počas štyroch predchádzajúcich rokoch k niečomu neviedla. A keďže sa kandidátka hlási o 
funkciu , podľa neho by mala vedieť, ako by mala vyzerať dobre vykonaná práca – 
neformálne kritériá, ktoré by poslancom odporučila. 

Kandidátka Helena Badaničová – myslí si, že kritériá, ktoré chcú poslanci, aby splnila, si majú 
stanoviť sami a je na kontrolórovi, aby ich spĺňal. Nie je na hodnotenom človeku, aby na seba 
vymyslel kritériá. 

Poslankyňa Zuzana Slivenská – predniesla podľa nej odľahčujúcu otázku a požiadala 
kandidátku, aby povedala dve svoje silné a slabé stránky.  Podľa nej bude hlavný kontrolór   
podporou pre miestne zastupiteľstvo, jeho povinnosťou je kontrolovať úrad a starostu vo 
všetkých aktivitách, ktoré bude robiť a v prípade pochybností zo strany poslancov, títo sa 
budú naňho obracať. Preto požiadala kandidátku, aby otázky poslancov nevnímala ako útok. 
Rozumie, že práca kontrolóra nie je jednoduchá a v praxi často nastávajú situácie, kedy je 
kontrolór nútený vydať stanovisko, ktorým ho poverí starosta a pod hrozbou pracovno-
právnej sankcie musí stanovisko naformulovať tak, ako je od neho požadované. Takisto sa 
stáva, že kontrolór je nútený niektoré veci zamlčať alebo nenahlásiť konkrétne skutočnosti, 
teda dostáva sa do rozporu pracovno-právnej a vecnej zodpovednosti. V tejto súvislosti má 
záujem iniciovať zmenu zákona v zmysle, že sa stanovia sankcie voči hlavnému kontrolórovi 
v prípade krytia nezákonných aktivít obce. Na toto by chcela upozorniť kohokoľvek, kto má 
záujem byť kontrolórom predovšetkým v našej samospráve. 

Kandidátka Helena Badaničová – medzi jej silné stránky patrí určite pracovitosť, dochvíľnosť 
a odbornosť, keďže sa vždy snažila, aby všetko, čo urobila, bolo v súlade so zákonmi. V živote 
sa nedala ani jedným zo starostov od roku 1991 prinútiť k niečomu, čo by bolo na hrane 
zákona. 

Čo sa týka to, že by bola nútená vydať nejaké stanovisko, ako spomínala poslankyňa 
Slivenská, pod hrozbou nejakej ekonomickej sankcie, nemá obavy, pretože ekonomickú 
prácu, ktorú pre samosprávu robila,  mala vždy rada. Z istých – súkromných dôvodov od nej 
odišla. Počas výkonu svojej práce vždy dodržiavala zákony a nemyslí si, že z ekonomickej 
stránky by bola nútená niekým urobiť nejaké rozhodnutie, pretože je ekonomicky nezávislá. 

Starosta Miloš Ihnát – zo strany starostu smerom ku kontrolórovi nemôže ísť o žiadnu 
ekonomickú sankciu, je to zákonom neprípustné. Ide o špecifický právny vzťah 



Faktická poznámka poslankyne Zuzany Slivenskej na vystúpenie starostu Ihnáta – kontrolór 
je v pracovno-právnom vzťahu, takže pracovno-právna sankcia pripadá do úvahy a okrem 
toho citovala odborné stanovisko v odbornom článku, čiže to nebolo z jej hlavy a nakoľko 
starosta potvrdil, že kontrolór je v pracovno-právnom vzťahu, je tam možnosť pracovno-
právnej sankcie. 

Poslanec Miroslav Špak – opýtal sa kandidátky na dôvod odchodu z pracovnej pozície na 
miestnom úrade mestskej časti v roku 2019. 

Kandidátka Helena Badaničová – odpovedala, že to bolo z rodinných dôvodov. Dcére 
v Španielsku sa narodili dvojičky. 

Poslanec Tomáš Jurkovič – vrátil sa k otázke o slabých stránkach kandidátky, na ktorú 
neodpovedala. 

Kandidátka Helena Badaničová – ako každý človek si veľmi neuvedomuje svoje slabé 
stránky, o tom by možno mohli hovoriť iní.  

Poslanec Juraj Mazák – opýtal sa, či má kandidátka nejaké dobré príklady z praxe, ktoré by ju 
inšpirovali. 

Kandidátka Helena Badaničová – sledovala prácu kontrolóra Ing. Filipka v mestskej časti 
Košice-Západ a podľa nej je to dobrý kontrolór a dobre vykonávaná práca, ako je kontrola 
efektivity vynaložených výdavkov na stavbách v mestskej časti Košice-Západ. 

Poslanec Miroslav Špak – predpokladá, že kandidátka ovláda prácu aj súčasnej kontrolórky 
mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. V minulosti vedenie mestskej časti obhajovalo stav, 
kedy hlavná kontrolórka používala súkromnú e-mailovú adresu s romantickým menom 
@azet.sk a komunikovala prostredníctvom tejto e-mailovej adresy. Komunikovala najprv 
s úradom, ktorý jej upravoval text, lebo „tak sa to stále robilo“. Má Ing. Badaničová nejaký 
nápad na zlepšenie komunikácie kontrolórky s poslancami? 

Kandidátka Helena Badaničová – má e-mail, ktorý bude zverejnený a na tento e-mail majú 
možnosť poslanci písať. 

 Poslanec Miroslav Špak – opýtal sa na možnosti robiť kontrolu inak alebo lepšie ako to bolo 
doteraz. 

Kandidátka Helena Badaničová – zatiaľ si tieto veci nepreverovala, nakoľko má aj iné 
aktivity, ale určite bude mať veľa nápadov, pretože aj jej dcéra je kontrolórkou na Spiši a jej 
zať JUDr. Hoffman je autorom výkladu zákona 269/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Poslanec Juraj Mazák – pred chvíľou podpisoval mlčanlivosť a veľmi často je problém získať 
z miestneho úradu dokumenty včas v elektronickej podobe ( ako napr. životopisy kandidátok 
alebo technickú dokumentáciu). Aký by zaujala kandidátka ako kontrolórka postoj  k tomuto 
stavu, v ktorom úrad pozýva poslancov do kancelárie pozerať si veci.  Je to v súlade so 
zákonom, na základe ktorého by mali dostávať poslanci veci elektronicky, keď podpisovali 
mlčanlivosť? 

Kandidátka Helena Badaničová – ak majú poslanci podpísanú mlčanlivosť, nie je problém 
získavať dokumenty elektronicky. Najprv si však podrobne preštuduje príslušný zákon, aby 
boli schránky, ktoré používajú poslanci ako služobné, patrične zabezpečené. 



Poslanec Miroslav Špak –  opýtal sa kandidátky, ako sa dostane ku komunikácii bývalej 
kontrolórky vzhľadom na to, že bývalá kontrolórka komunikovala so zastupiteľstvom zo 
súkromnej e-mailovej adresy.  

Kandidátka Helena Badaničová – malo by to byť predmetom odovzdávacieho protokolu 
a bývalá kontrolórka jej bude musieť sprístupniť aj túto e-mailovú adresu. 

Vzhľadom na to, že poslanci nemali na kandidátku Ing. Helenu Badaničovú žiadne ďalšie 
otázky, starosta ukončil diskusiu k vypočutiu tejto kandidátky a pozval na vypočutie  druhú 
kandidátku JUDr. Silviu Kubínovú. 

Kandidátka Silvia Kubínová – vyštudovala právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach, po štúdiu sa 
dostala do stálej štátnej služby na Okresný súd Rožňava, kde pôsobila v pozícii vyššieho 
súdneho úradníka. V roku 2018 bola preložená na Okresný súd Košice-okolie, kde pôsobí 
dodnes so štvorročnou prestávkou počas materskej dovolenky. V súčasnosti je ešte na 
materskej dovolenke s mladším synom. V prípade, ak by bola zvolená do funkcie hlavného 
kontrolóra, v medziach zákona by vykonávala kontrolu zákonnosti, účinnosti, efektívnosti 
v hospodárení a nakladaní s finančnými prostriedkami mestskej časti, resp. majetkom, ktorý 
mestská časť má v správe. Kontrolovala by, či sú plnené všeobecne záväzné právne predpisy, 
rovnako tak nariadenia mestskej časti, ako aj interné predpisy, ktoré sú v mestskej časti 
schválené. Kontrolovala by príjmy a výdavky  a finančné operácie mestskej časti, 
kontrolovala by, či sa riešia sťažnosti a petície obyvateľov. V rámci vlastnej kontrolnej 
činnosti by predkladala miestnemu zastupiteľstvu minimálne každý polrok plán  kontrolnej 
činnosti a na každom zasadnutí miestneho zastupiteľstva by predkladala správu 
o vykonaných kontrolách priebežne. Poskytovala by odborné stanovisko k rozpočtu ako aj 
k návrhu záverečného účtu mestskej časti. Pri svojej práci by spolupracovala so štátnymi 
orgánmi vo veci hospodárenia s finančnými prostriedkami, ktoré mestskej časti poskytuje 
štát, prípadne štrukturálne fondy EÚ a plnila by ďalšie úlohy, ktoré jej vyplávajú z osobitných 
právnych predpisov. 

Poslanec Juraj Mazák – hlavnou úlohou kontrolórky je zabezpečiť, aby boli výdavky účelné, 
efektívne a hospodárne. Aké kritériá by použila na posúdenie toho, či je niečo hospodárne? 
Nepýta sa na zákonnosť, ale na efektivitu a hospodárnosť. Ako príklad uviedol odmeny 
prednostky miestneho úradu, ktoré činia 60 tisíc eur v porovnaní s výškou rozpočtu necelý 
milión eur. Ako by v takomto prípade kandidátka postupovala. 

Kandidátka Silvia Kubínová – zamyslela by sa, či rozsah úloh, ktoré prednostka vykonáva, 
zodpovedá ohodnoteniu a následne by žiadala odôvodnenie, či všetko, za čo je ohodnotená, 
aj vykonáva a či túto činnosť vykonáva tak, ako má. Pokiaľ by si tieto úlohy neplnila, dalo by 
sa  odôvodniť aj to, na druhej strane, ak by spĺňala všetko, čo spĺňať má, prehodnotila by 
tiež,  či je odmena v  adekvátnej sume. 

Poslanec Juraj Mazák – aké kritériá by navrhovala poslancom pri posúdení práce hlavného 
kontrolóra, aby to spĺňalo predpoklady za dobre vykonanú prácu  30 %-nú odmenu. 

Kandidátka Silvia Kubínová – ráta s tým, že na začiatku funkcie by táto odmena asi nebola, 
ale neskôr by poslanci posúdili, či výsledky práce – kontroly boli dostatočné, či zahŕňali čo 
najširší okruh vecí, ktoré je potrebné zo zákona kontrolovať,  aby to bolo v súlade so 
zákonom. 



Poslankyňa Zuzana Slivenská – požiadala kandidátku, aby sebareflexívne vyjadrila  dve silné 
a dve slabé stránky svojej osobnosti a následne sa opýtala, či kandidátka Kubínová pozná 
pomery v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce vo vzťahu k vedeniu mestskej časti 
a toho, ako tu samospráva funguje či nefunguje. Hlavná kontrolórka bude totiž podporou pre 
poslanecký zbor, ktorý sa na ňu bude obracať, nevidí kandidátka v tom  hrozbu, že sa 
dostane do konfliktu záujmov, je na tieto pomery dostatočne vyzbrojená? 

Kandidátka Silvia Kubínová – vlastnosťou, ktorú považuje za pozitívum, ale aj negatívum, je, 
že chce robiť veľa vecí naraz, čo niekedy spôsobuje, že niektoré veci nestíha tak, ako by mala 
a pôsobí veľmi ulietaná, čo však nebráni tomu, aby vykonávala svoju činnosť tak, ako má. Vie 
sa sústredene do veci pustiť a venovať jej čas, kým ju nespraví. 

Čo sa týka samosprávy, má prehľad o starostovi, vo veci financií je oboznámená so správami 
bývalej kontrolórky mestskej časti z predošlých rokov. Čo sa týka zloženia miestneho 
zastupiteľstva po súčasných komunálnych voľbách, to zatiaľ nesledovala, má len všeobecný 
prehľad. 

Čo sa týka fungovania samosprávy a vzťahov starostu s miestnym zastupiteľstvom, cíti sa 
úplne nestranná, nakoľko nikoho osobne nepozná, vzťahy v samospráve sledovala iba ako 
diskusiu na internete v mestskej časti Nad jazerom, kde býva. O vzťahoch v samospráve na 
sídlisku Ťahanoviec vie iba z rozprávania príbuzných. 

Poslanec Tomáš Jurkovič – opýtal sa, ako chce kandidátka Kubínová zvládať prácu 
kontrolórky súbežne s tým, že pracuje na súde. Druhá otázka znela, či by kandidátka bola 
ochotná prísť na zasadnutie finančnej komisie, ak by ju komisia na zasadnutie pozvala. 

Kandidátka Silvia Kubínová – ešte rok a pol je na materskej dovolenke, čo by jej stačilo zžiť 
sa s funkciu hlavného kontrolóra a prejsť celým funkčným obdobím (myslí sa 1 rozpočtový 
rok), aby si mohla rozčleniť čas tak, aby počas pracovného pomeru stíhala aj vykonávanie 
tejto funkcie. K tomu využije aj čas vyhradený na dovolenku a tiež flexibilitu pracovného času 
v zamestnaní. 

Čo sa týka druhej otázky, je ochotná zúčastniť sa zasadnutia komisie, ak bude vopred poznať 
čas zasadnutia. 

Poslanec Tomáš Jurkovič – opýtal sa ešte, čo by kandidátka chcela zaradiť do plánu kontrol 
nad rámec toho, čo hovorí zákon. 

Kandidátka Silvia Kubínová – nevie, čo by sa dalo zahrnúť do plánu kontroly nad rámec 
toho, čo kontrolórovi určuje zákon. 

Poslanec Marek Fedoročko – ako by kandidátka vnímala míňanie verejných zdrojov a ich 
hospodárne nakladanie v prípade, že zamestnanec úradu poberá okrem tarifného platu 
a všetkých zákonných príplatkov aj nejaký osobný príplatok alebo osobnú odmenu, ktorá by 
bola vyššia, ako tarifný plat, ktorý mu zo zákona patrí a popri tom by vykonával ešte ďalšie 
platené verejné funkcie v nejakej inej mestskej časti alebo v meste Košice. Je to podľa nej 
efektívne, hospodárne a správne mať zamestnanca na 100 percentný úväzok, keď popritom 
ešte vykonáva aj ďalšie iné povolanie? 

Kandidátka Silvia Kubínová – podľa nej to nie je efektívne míňanie verejných zdrojov. 



Poslanec Miroslav Špak – opýtal sa, rovnako ako u predchádzajúcej kandidátky, z akej e-
mailovej adresy bude komunikovať s poslancami a ako sa dostane ku komunikácii bývalej 
kontrolórky. 

Kandidátka Silvia Kubínová – asi by sa dohodla s bývalou kontrolórkou, lebo inú možnosť 
nevidí. Najrozumnejšie by bolo založiť nový e-mail, cez ktorý by komunikovali všetci 
kontrolóri – súčasný i tí budúci. Nie je to nič komplikované. 

Poslanec Ján Pavúk – kontrolór pracuje na základe nejakého kontrolného plánu, ktorý má na 
určité časové obdobie. Ktoré tri okruhy kontrol by kandidátka zahrnula do svojho plánu ako 
prvé? Ako by postupovala, ak by dostala konkrétny podnet od nejakého poslanca 
prostredníctvom e-mailu? 

Kandidátka Silvia Kubínová – do svojho plánu kontrol by ako prvé zahrnula kontrolu príjmov 
a výdavkov mestskej časti (faktúry), ďalej nájomných zmlúv s podnikateľmi (napríklad 
trhovisko), efektivitu využitia finančných prostriedkov na stavby. 

Čo sa týka konkrétneho podnetu poslanca, najprv by tento podnet odkomunikovala na 
miestnom zastupiteľstve, ak by sa s tým zastupiteľstvo stotožnilo, potom by túto kontrolu 
vykonala. 

Poslankyňa Eva Zummerová – aké boli subjektívne a objektívne dôvody kandidátky prihlásiť 
sa do tejto voľby? 

Kandidátka Silvia Kubínová – dôvodom bola chuť pracovať ešte počas materskej dovolenky 
a možnosť pracovať aj z domu. 

Poslanec Juraj Mazák – opýtal sa kandidátky , či vie na príkladoch popísať nejaké príklady 
dobre praxe vo funkcii hlavného kontrolóra. 

Kandidátka Silvia Kubínová – sledovala prácu a komunikáciu kontrolóra v mestskej časti Nad 
jazerom a myslí si, že v komunikácii s poslancami vedel obhájiť svoju prácu a výsledky, ktoré 
obsahovali jeho kontroly (dodržiavanie zákonnosti i úkony pri samotnej kontrole). 

Poslanec Juraj Mazák – ako sa kandidátka pozerá na to, že mnohí  vnímajú právo na 
Slovensku nie ako oblasť spravodlivosti a presadzovania spravodlivosti, ale skôr práva 
a zákonnosti. 

Kandidátka Silvia Kubínová – mnohí advokáti, hlavne v súkromnej praxi,  sa snažia 
presadzovať zákon tak, že si všetko prispôsobia situácii ( podľa toho si zákon vykladajú), čo sa 
týka jej vlastného pôsobenia na súde, vždy sa držala dikcie zákona, každé svoje rozhodnutie 
sa snažila podložiť zákonom. 

Keďže poslanci nemali na kandidátku Kubínovú ďalšie otázky, starosta ukončil verejné 
vypočutie kandidátok a ukončil diskusiu k tomuto bodu. 

Starosta Miloš Ihnát  - Podľa § 15 v spojení s § 12 a 13 Rokovacieho poriadku miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce sa určí spôsob hlasovania, či bude 
prebiehať verejne alebo tajne. Vyzval poslancov na hlasovanie o spôsobe voľby hlavného 
kontrolóra tajným hlasovaním. 

Hlasovanie:       10/ za   2/ proti    0/ zdržal sa 

Poslanci schválili tajnú voľbu. 



Voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v malej zasadacej miestnosti miestneho úradu. 
Starosta vyzval k práci volebnú a mandátovú komisiu, aby sčítala hlasy a pripravila zápisnicu 
o výsledku  voľby. V prvom kole sa úspešným kandidátom stane ten, ktorý získa 
nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov. 

Starosta vyhlásil tridsaťminútovú prestávku na tajnú voľbu. 

Volebná a mandátová komisia – poslankyňa Eva Zummerová: 

ZÁPISNICA 

mandátovej a volebnej komisie 
o priebehu a výsledku volieb hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

na funkčné obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2029 
 

konaných na 2. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 
dňa 14. 12. 2022 

 
1. kolo 

 
Počet poslancov miestneho zastupiteľstva:      12 
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili na voľbe hlavného kontrolóra:  12 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:      12 
Počet platných hlasovacích lístkov:      12 
 
Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov: 
1. Ing. Helena Badaničová       6 
2. JUDr. Silvia Kubínová        6 
 
Podľa znenia §18a ods. 3 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, 
obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia 
dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov.   

 
Nakoľko ani  jedna kandidátka nezískala nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov, obe 

kandidátky postupujú do druhého kola.  
 

Správnosť údajov uvedených v zápisnici osvedčujú svojimi podpismi členovia mandátovej 
a volebnej komisie: 

Mgr. Eva Zummerová   

MVDr. Jozef Figeľ    

Ing. Štefan Bereš    

V Košiciach 14.12.2022 o 14.10 hod. 

Starosta mestskej časti vyhlásil druhé kolo voľby. 

Volebná a mandátová komisia – poslankyňa Eva Zummerová: 



ZÁPISNICA 

mandátovej a volebnej komisie 
o priebehu a výsledku volieb hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

na funkčné obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2029 
 

konaných na 2. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 
dňa 14. 12. 2022 

 
2. kolo 

 
Počet poslancov miestneho zastupiteľstva:      12 
Počet poslancov, ktorí sa zúčastnili na voľbe hlavného kontrolóra:  12 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:      12 
Počet platných hlasovacích lístkov:      12 
 
Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov: 
1. Ing. Helena Badaničová       6 
2. JUDr. Silvia Kubínová        6 
 

Podľa znenia §18a ods. 3 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a doplnkov v druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal 
najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom.  

Prebehlo žrebovanie. 

Mandátová a volebná komisia vyžrebovala Ing. Helenu Badaničovú. 

Za hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce bola žrebom zvolená Ing. 
Helena Badaničová. 

 
Správnosť údajov uvedených v zápisnici osvedčujú svojimi podpismi členovia mandátovej 
a volebnej komisie: 

Mgr. Eva Zummerová    
MVDr. Jozef Figeľ   
Ing. Štefan Bereš    

V Košiciach 14. 12. 2022 o 14.35 hod. 

Návrhová komisia – poslankyňa Eva Zummerová 

Uznesenie číslo 19/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na základe 
ustanovenie § 14 ods. 3 písm. k) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v 
znení neskorších predpisov a ustanovení § 18a ods. 3 a ods. 5 zákona SNR číslo 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
A. berie na vedomie 
 zápisnice mandátovej a volebnej komisie o výsledku volieb hlavného kontrolóra 
mestskej časti  



B. volí  
Ing. Helenu Badaničovú za hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Sídlisko 
Ťahanovce na obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2029.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 7 Personálne a obsahové doplnenie komisií miestneho zastupiteľstva 

V zmysle schváleného uznesenia číslo 10/2022 predložil predseda komisie rozvoja, dopravy 
a výstavby obsahovú náplň komisie. Starosta vyzval predsedu komisie Štefana Bereša, aby 
bod uviedol. 

Poslanec Štefan Bereš –  keďže na predchádzajúcom zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
nebola schválená obsahová náplň komisie rozvoja, dopravy a výstavby, na prvom zasadnutí 
komisie sa jej členovia zaoberali obsahovou náplňou a odsúhlasili zásady komisie, dohodli sa 
aj na hlasovaní per rollam. Vzhľadom na to, že úlohy komisii určuje podľa zákona o obecnom 
zriadení miestne zastupiteľstvo (prostredníctvom rokovacieho poriadku), tieto zásady sú skôr 
internou záležitosťou, ale ako predseda komisie s nimi oboznámil celé zastupiteľstvo. To sa 
týka bodu A navrhovaného uznesenia. 

Bod B znie – volí za člena komisie rozvoja, dopravy a výstavby Ing. Petra Vrábela. 

Peter Vrábel je obyvateľom mestskej časti a do komisie sa sám prihlásil. 

Starosta k tomuto bodu otvoril diskusiu. 

Poslanec Ján Pavúk – predniesol návrh na uznesenie, a to na doplnenie piateho člena 
finančnej komisie, poslanca Juraja Mazáka. 

Poslanec Miroslav Špak – poďakoval kolegovi Berešovi, že upravil obsahovú náplň komisie 
na reálne potreby mestskej časti. 

Faktická poznámka poslanca Štefana Bereša na vystúpenie poslanca Špaka – poďakoval 
poslancovi Miroslavovi Špakovi a vyjadril presvedčenie, že s ním ako s predsedom komisie pri 
mestskom zastupiteľstve bude komisia spolupracovať a bude z toho mať osoh mestská časť 
i mesto Košice. 

Návrhová komisia – poslankyňa Eva Zummerová 

Uznesenie číslo 20/2022 

Poslanecký návrh Ing. Štefana Bereša 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 7 ods. 
2 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 
3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
A. určuje  
obsahovú náplň komisie rozvoja, dopravy a výstavby podľa predloženého návrhu,  
B. volí  



za člena komisie rozvoja, dopravy a výstavby Ing. Petra Vrábela, PhD. z radov 
odbornej verejnosti. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie číslo 21/2022 

Poslanecký návrh Ing. Jána Pavúka 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 7 
ods. 2 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 15 
ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
volí  
za člena finančnej komisie Ing. Juraja Mazáka, Ing. Paed. IGIP  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

Bod č. 8 Čerpanie rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

k 30.9.2022 

Materiál poslanci obdržali elektronicky a je zverejnený na webovom sídle mestskej časti. 
Starosta otvoril diskusiu. 

Poslanec Ján Pavúk – finančná komisia prerokovala na svojom zasadnutí stav čerpania 
prostriedkov k 30.9.2022. Nezistila žiadne významné odchýlky alebo prekročenia limitov 
a odporučila predložený materiál prerokovať a schváliť. 

Návrhová komisia – poslankyňa Eva Zummerová 

Uznesenie číslo 22/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa § 14 ods. 3 
písm. d) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov  
berie na vedomie  
čerpanie rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce k 30.9.2022.  

Hlasovanie:  11/ za   0/ proti  1/ zdržal sa  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 9 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mestskej časti na 

roky 2023 – 2025 

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. Nikto z poslancov nediskutoval. 



Návrhová komisia – poslankyňa Eva Zummerová 

Uznesenie číslo 23/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade s § 18f ods.1 
písm. c) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov  
berie na vedomie  
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu na roky 2023-2025. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 10 Návrh programového rozpočtu mestskej časti na roky 2023 – 2025 

Materiál poslanci obdržali elektronicky a je zverejnený na webovom sídle mestskej časti. 
Zaoberali sa ním komisie i miestna rada. Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

Poslanec Ján Pavúk – k rozpočtu bolo jedno spoločné stretnutie, potom sa preberal na 
komisiách. Podľa neho je mestská časť vo veľmi neštandardnej situácii, keď nie je schválený 
štátny rozpočet, schválený rozpočet nemá ani mesto Košice. Ak ani mestská časť svoj 
rozpočet neschváli, bude v tzv. rozpočtovom provizóriu, čo znamená čerpanie finančných 
prostriedkov max. do jednej dvanástiny z rozpočtu predchádzajúceho roku a nebude možné 
ani čerpať dotácie. Finančná komisia odporučila navrhovaný rozpočet prerokovať a schváliť. 

Poslanec Marek Fedoročko – informoval o pozmeňujúcom návrhu, ktorý predkladá 
a v ktorom žiada o zmenu v rozpočte v zmysle článku 11 rokovacieho poriadku. Ide o zmenu 
v programe 9 podprograme 9.1 správa úradu, kde sa menil rozpočet vo výdavkovej časti zo 
sumy 566 700 € na sumu 546 700 €, čím by sa ušetrilo 20 tisíc eur.  

Informoval o intenzívnej komunikácii medzi ním a miestnym úradom. Úlohou poslancov 
miestneho zastupiteľstva je podľa neho byť protiváhou v zmysle toho, ako riadi mestskú časť 
starosta a jeho úrad. Ak existuje možnosť ako efektívnejšie a hospodárnejšie nakladať 
s verejnými zdrojmi z daní obyvateľov, je elementárnou povinnosťou poslancov snažiť sa tie 
možnosti využívať. Z tohto dôvodu podáva aj svoj pozmeňujúci návrh, nakoľko zamestnanci 
miestneho úradu zamestnaní na 100 – percentný pracovný úväzok majú príjmy aj z ďalších 
činností a popritom poberajú aj osobné hodnotenie, ktoré je vyššie, ako ich tarifný plat 
vrátane zákonných príplatkov. V týchto ťažkých časoch je potrebné dvakrát zvážiť, ako 
minieme verejné zdroje. Myslí si, že 4200 eur mesačne na výkon funkcie prednostky úradu je 
skutočne veľký luxus, ktorý si mestská časť nemôže dovoliť. Ušetrené prostriedky si vie 
predstaviť minúť efektívnejšie investične a  k prospechu obyvateľov mestskej časti. 

Starosta sa opýtal predsedu finančnej komisie, či bol tento návrh prerokovaný v komisii. 

Poslanec Ján Pavúk – informáciu o zmene komisia nemala, preto k tomu neprijala žiadne 
stanovisko. 

Poslanec Miroslav Špak – požiadal o prečítanie pozmeňujúceho návrhu, ktorý predložil 
poslanec Fedoročko. 



Poslanec Marek Fedoročko – predniesol pozmeňujúci návrh: 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v zmysle článku 11 
rokovacieho poriadku 

schvaľuje 

A. Zmenu programového rozpočtu na rok 2023 v programe 9  podprograme 9.1 Správa 
úradu a mení rozpočet vo výdavkovej časti zo sumy 566 700 € na sumu 546 700 €. 

B. Finančné prostriedky vo výške 20 tisíc eur presúva v rámci programu 9 Podporná 
činnosť z časti bežné výdavky do sekcie kapitálové výdavky. 

 

Poslanec Miroslav Špak – zopakoval, že štyri roky verejne požadoval, aby pozícia 
prednostu na miestnom úrade v mestskej časti bola zrušená. Za ušetrené peniaze by sa 
dalo postaviť kultúrne centrum nielen pre dôchodcov, ale aj pre mládež a našlo by sa 
veľa ďalších možností, ako využiť ušetrené finančné prostriedky. 

Časom však pochopil, že bez schopnosti manažovať to starosta nezvládne a svoj návrh 
upravil na podobný, aký predniesol v súčasnosti poslanec Fedoročko. Vyčítal starostovi 
nezvládnutie zimnej údržby počas predchádzajúcich dní. 

Poslankyňa Zuzana Slivenská – predložila pozmeňujúci návrh v znení: 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 11 odsek 4 
písm. b zákona č. 369/1900 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
schvaľuje 
použitie finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na 
rok 2023 vo výške 10 tisíc eur na zakúpenie techniky pre vytvorenie obrazovo-zvukových 
záznamov z rokovaní zastupiteľstiev mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, ktorý je 
možné okamžite – priamy prenos – publikovať na internetovú stránku mestskej časti 
a ktorý budeme môcť používať vo vlastnej réžii v spolupráci s hlasovacím konferenčným 
zariadením s automatickým režimom natáčania kamery na účastníkov so zapnutým 
mikrofónom. Požiadavkou je vytvorenie videozáznamu z rokovania prostredníctvom 
vlastného kamerového systému a vytvorenie indexu vo formáte html5 do 48 hodín, ktorý 
je možné okamžite publikovať na internetovú stránku mestskej časti. 

Tento návrh predkladá z dôvodu, že je finančne efektívnejšie mať takéto vlastné zariadenie, 
nakoľko návratnosť je približne dva roky, to znamená, že ak bude fungovať 10 rokov, 8 rokov 
budú potrebné iba náklady na obsluhu. Súčasnosť ukázala, že takáto technika je v mestskej 
časti potrebná. Ak budú záznamy vo vysokej kvalite, určite sa zvýši aj záujem o ich sledovanie 
zo strany obyvateľov. 

Starosta Miloš Ihnát – uviedol, že sa nepamätá, kedy bola z rokovania vylúčená verejnosť. 
Zastupiteľstvá sú v zmysle zákona verejné. Vyzval zároveň predsedu finančnej komisie, aby 
informoval, či bol tento návrh prerokovaný na finančnej komisii. 

Poslanec Ján Pavúk – pripomenul, že ide o poslanecký návrh predložený v súlade 
s pravidlami na zasadnutí zastupiteľstva, nebol teda prerokovaný na finančnej komisii. 



Faktická poznámka poslankyne Zuzany Slivenskej na vystúpenie starostu Ihnáta – ohradila 
sa voči poznámke starostu na svoju adresu. Vo svojom vystúpení hovorila o situácii počas 
covidu, kedy boli zastupiteľstvá bez účasti verejnosti z hygienických dôvodov. 

Poslanec Miroslav Špak – upozornil starostu, aby nevstupoval do vystúpenia poslanca, kým 
neskončí. V príspevku poslanca Pavúka totiž odznelo, že poslanecký návrh je legitímny 
spôsob podávania pozmeňujúcich návrhov počas rokovania miestneho zastupiteľstva. 

Poslanci sa svojimi poslaneckými návrhmi snažia iba o to, aby verejné zdroje šli kam patria 
a aby obyvatelia dostali naozaj to, za čo mestu platia. 

Poslanec Juraj Mazák – uviedol, že sa stotožňuje s návrhom poslanca Fedoročka, podporí ho, 
taktiež vidí logiku aj v návrhu poslankyne Slivenskej. Dal na zváženie do budúcna kamerový 
systém (pouličný), ktorý má taktiež zvyčajne návratnosť v podobe služby obyvateľom. V tejto 
súvislosti sa k nemu dostali informácie, že nie všetky už inštalované  kamery fungujú. 
Požiadal o vysvetlenie, nakoľko mestská časť za túto službu platí zo svojho rozpočtu. 

Vyjadriť sa k tejto otázke požiadal starosta vedúceho oddelenia rozvoja a vnútornej správy 
miestneho úradu PhDr. Jaroslava Žďáru a tiež prítomného veliteľa stanice mestskej polície 
Mgr. Petra Geršáka. 

Jaroslav Žďára – nefunkčnosť kamier rieši mestská časť s dodávateľom, prípadne to nahlási 
mestskej polícii. Nie je si však vedomý toho, že by boli v poslednom čase nejaké 
bezpečnostné kamery nefunkčné. 

Veliteľ Peter Geršák – tak, ako už bolo spomenuté Jaroslavom Žďárom, celý bezpečnostný 
kamerový systém je napojený na mestskú políciu, obrazu má prístup v zmysle GDPR iba 
štátna alebo mestská polícia, prípadne súd na základe žiadosti o sprístupnenie kamerového 
záznamu. V minulosti sa stalo, že boli technické problémy s prenosom z kamery na 
Budapeštianskej 48 z dôvodu prerušeného káblu hlodavcami (prevádzkovateľom je 
spoločnosť Antik). Chyba bola do dvoch týždňov odstránená. Na Juhoslovanskej ulici sa 
realizovala rekonštrukcia bloku, po jej skončení je kamera opäť funkčná. 

Faktická poznámka poslanca Mareka Fedoročka na vystúpenie Petra Geršáka – informoval, 
že ako poslanci dostali nejaké podnety od obyvateľov, potrebovali preveriť nejaké záznamy 
z dôvodu páchania trestnej činnosti a bolo im povedané, že záznamy nie sú, lebo kamery 
nefungujú, tak sa chcel uistiť, aká je realita. 

Veliteľ Peter Geršák – v súčasnosti nevie o žiadnej nefunkčnej kamere, ktorá je pripojená 
priamo na mestskú políciu. Záznamy z bezpečnostných kamier smú v zmysle GDPR prehliadať 
iba príslušníci polície, t.j. orgány prerokúvajúce priestupky alebo orgány činné v trestnom 
konaní. 

Poslanec Marek Fedoročko – požiadal veliteľa MsP, aby v prípade výpadku bezpečnostných 
kamier informovali o tejto aj pracovníkov miestneho úradu, nakoľko mestská časť 
zabezpečuje financovanie prevádzky týchto kamier. 

Faktická poznámka Jaroslava Žďáru na vystúpenie poslanca Mareka Fedoročka – 
informoval, že o výpadkoch funkčnosti kamier je mestská časť upovedomovaná mestskou 
políciou a z vlastnej skúsenosti vie, že nefunkčnosť riešia spoločne. 



Faktická poznámka poslanca Juraja Mazáka na vystúpenie Petra Geršáka – opýtal sa, či 
rozumie správne tomu, že si stanica mestskej polície na základe žiadosti pýta kamerové 
záznamy od iného oddelenia MsP. 

Veliteľ Peter Geršák – áno, je to tak a deje sa to kvôli zákonu o ochrane osobných údajov a je 
to stanovené interným predpisom, nakoľko ten, kto si vyžiada kamerový záznam, je za jeho 
obsah zodpovedný, aby nedošlo k úniku informácií. Na doplňujúci otázku, o aký nosič ide, 
odpovedal Peter Geršák, že je to vzhľadom na množstvo dát na prenosnom hard disku. 

Faktická poznámka poslanca Juraja Mazáka na vystúpenie Petra Geršáka – mesto by podľa 
neho mohlo vymyslieť lepší systém tak, aby si mohli príslušníci na jednotlivých oddeleniach 
pozerať záznamy on line. Opýtal sa, či mestská časť sankcionuje výpadky u dodávateľa. 

Jaroslav Žďára – nakoľko ide o plánované objektívne  krátkodobé výpadky z dôvodu 
zateplenia domu, mestská časť dodávateľa nesankcionovala. 

Faktická poznámka poslanca Tomáša Jurkoviča na vystúpenie Petra Geršáka – opýtal sa 
kto, akým spôsobom a ako často preveruje funkčnosť kamerových záznamov v mestskej 
časti. (sneh, hmla, atď.) 

Veliteľ Peter Geršák – záznamy sú vyvedené on line na operačné stredisko mestskej polície, 
kde ich kontrolujú 24 hodín denne operátori, každý výpadok sa okamžite rieši. 
Poveternostné podmienky  sa neriešia, riešia sa iba technické problémy s kamerami. 

Poslankyňa Eva Zummerová – požiadala poslancov, aby ukončili diskusiu na tému kamerové 
systémy, nakoľko prerokovávaný bod je návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2023. 
k pozmeňujúcim návrhom poslancov uviedla, že je to v súlade so zákonom i rokovacím 
poriadkom a poslanci majú na to právo, zdá sa jej to však nefér, pretože poslanci mali 
niekoľko pracovných stretnutí, komisií, kde bola možnosť prerokovať veci. 

Faktická poznámka poslanca Miroslava Špaka na vystúpenie poslankyne Evy Zummerovej – 
pripomenul, že návrh, ktorý bol prednesený, koluje po internete už štyri roky, teraz ho 
predniesol poslanec Fedoročko naživo. Nič iné sa nezmenilo. 

Procedurálny návrh poslanca Jána Pavúka na prerušenie schôdze po ukončení diskusie 
pred hlasovaním. 

Hlasovanie :    9/ za  2/ proti  1/ zdržal sa. 

Poslanec Jozef Figeľ – traktor, ktorý poslanci žiadajú zakúpiť, nebude hneď, je k tomu 
potrebný nejaký proces, rovnako aj  prenosový systém. Je potrebné vynakladanie zdrojov 
dobre zvážiť a nerozhodovať unáhlene. Bol čas na rokovanie a navrhovatelia ho nevyužili. 
Finančná komisia na svojom zasadnutí prerokúva každé vynaložené euro z miestneho 
rozpočtu, naopak na zastupiteľstve lietajú desaťtisíce – defibrilátory, traktor, prenosový 
systém...). Je potrebné tieto výdavky poriadne prediskutovať. 

Procedurálny návrh poslanca Juraja Mazáka na desaťminútovú prestávke pred ukončením 
diskusie. 

Hlasovanie:      11 / za  1/ proti  0/ zdržal sa. 

 

Starosta vyhlásil desaťminútovú prestávku. 



Poslankyňa Zuzana Slivenská – oznámila, že sťahuje svoj návrh uznesenia s tým, že, ako 
pochopila z diskusie, je všeobecná zhoda o tom, aby boli zabezpečené kvalitné prenosy 
z každého rokovania zastupiteľstva, aby ľudia mali možnosť vidieť, o čom poslanci rokujú, 
ako rokujú. To, ako to úrad zabezpečí, necháva na vedení úradu. 

Návrhová komisia – poslanec Jozef Figeľ: 

Uznesenie číslo 24/2022 

Pozmeňovací návrh poslanca Mgr. Mareka Fedoročka 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v zmysle Čl. 11 
rokovacieho poriadku 
schvaľuje  
A. Zmenu programového rozpočtu na rok 2023 v programe 9, podprogram 9.1 Správa 
úradu a mení rozpočet vo výdavkovej časti zo sumy 566 700 € na 546 700 €,  
B. Finančné prostriedky vo výške 20 000 € presúva v rámci programu 9 Podporná 
činnosť z časti bežné výdavky do sekcie kapitálové výdavky.  

Hlasovanie:  6/ za   2/ proti  4/ zdržal sa 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Poslanec Ján Pavúk – oznámil, že sťahuje svoj procedurálny návrh. 

 

Uznesenie číslo 25/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa § 14 ods. 3 
písm. d) zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov  
A. schvaľuje  
Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2023,  
B. berie na vedomie  
Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2024 
– 2025.  

Hlasovanie:  11/ za   1/ proti  0/ zdržal sa  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 11 Prerokovanie a schválenie dotácií z rozpočtu mestskej časti na I. 
polrok 2023 

Materiál poslanci obdržali elektronicky a je zverejnený na webovom sídle mestskej časti. 
Zaoberali sa ním komisie i miestna rada. Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

Na úvod starosta mestskej časti odovzdal slovo prednostke úradu JUDr. Beáte Zemkovej. 

Prednostka Beáta Zemková – poprosila poslancov, aby v dvoch prípadoch žiadostí, ktoré 
neboli miestnou radou odsúhlasené, predložili pozmeňujúci návrh, o ktorom by bolo možné 
relevantne hlasovať. Vo všetkých ostatných prípadoch sa budú čítať návrhy, ktoré schválila 
miestna rada. 



Poslankyňa Eva Zummerová – predložila pozmeňujúci návrh na pridelene dotácie pre 
Medzinárodnú klavírnu súťaž Petra Toperczera vo výške 300 € tak, ako to navrhla komisia 
kultúry a športu, nakoľko je to asi jediná kultúrna akcia v pravom zmysle slova, ktorú by 
mohla mestská časť podporiť. 

Faktická poznámka poslanca Tomáša Jurkoviča na vystúpenie prednostky Beáty Zemkovej- 
opýtal sa, či v uvedených dvoch prípadoch, kedy sa členovia miestnej rady nezhodli je na 
dotáciu navrhnutá nula. 

Poslanec Marek Fedoročko – jedným z návrhov, ktorý neprešiel hlasovaním cez miestnu 
radu je aj návrh OZ Rada rodičov ZŠ Belehradská 21, v ktorom bola požadovaná dotácia na 
organizovanie 3. ročníka športovej olympiády pre žiakov ZŠ Belehradská 21, ktorý sa koná 
vždy 1. júna. Na olympiáde súťaží 700 žiakov školy v rôznych športových disciplínach a kde 
cieľom je aktivizovať deti k pravidelnému pohybu, k súťaženiu a k radosti z pohybu. Na 
komisii kultúry a športu členovia prechádzali jednotlivé návrhy so zreteľom na ťažkú finančnú 
situáciu a žiadosti nejakým spôsobom optimalizovali a znížili výšku poskytnutej dotácie. To 
komisia kultúry a športu urobila a pri každej žiadosti individuálne požiadavky posudzovala 
a výšku dotácie upravovala tak, aby bola z hľadiska finančných prostriedkov čo 
najefektívnejšie využitá. Na miestnej rade prišli nové návrhy, kde videl, že niektoré žiadosti 
boli podporené (aj finančnou komisiou) v plnej výške, preto predkladá pozmeňujúci návrh 
v nasledujúcom znení: 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v zmysle článku 11 
rokovacieho poriadku a v súlade s VZN mestskej časti  č. 1/2015 o poskytovaní dotácií 
mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce v úplnom znení a s §7 ods. 6 zákona č. 
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

schvaľuje 

poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti na I. polrok 2023 pre žiadateľa Rada rodičov 
školy pri ZŠ Belehradská 21 Košice na realizáciu projektu 3. ročník športová olympiáda pre 
cca 700 detí vo výške 700 € v zmysle predloženej žiadosti o dotáciu. 

Je to jedno euro na dieťa, za ktoré sa zakúpi medaila a odmena. Ani jedno euro nepôjde do 
iných – prevádzkových alebo organizačných nákladov. Takúto podporu považuje  za základnú 
povinnosť poslancov. 

Poslanec Ján Pavúk – opýtal sa, pri ktorých dvoch žiadostiach nedošlo v miestnej rade 
k zhode. Na otázku odpovedala vedúca odd. ekonomického a finančného úradu Mgr. Marta 
Baxová. 

Marta Baxová – miestna rada sa nezhodla iba v dvoch návrhoch, a to je klavírna súťaž 
a športová olympiáda pre žiakov ZŠ Belehradská. 

Faktická poznámka poslanca Miroslava Špaka na vystúpenie poslanca Jána Pavúka – opýtal 
sa o koľko menej pridelí v nasledujúcom roku mestská časť dotácií oproti minulým rokom, 
vzhľadom na vyslovené šetrenie rozpočtu. 

O odpoveď na predloženú otázku starosta požiadal Mgr. Martu Baxovú. 

Marta Baxová – na I. polrok 2023  prišlo mimoriadne veľa žiadostí o dotáciu, a to až na sumu 
19 550 €.  V minulosti to boli žiadosti zhruba okolo 10 tisíc eur za rok , čo mestská časť mohla 



vo veľkej miere pokryť. V budúcoročnom rozpočte je objem prostriedkov na dotácie skrátený 
z 10 na 8 tisíc , takže vznikol ešte väčší rozdiel medzi požiadavkami a finančnými 
prostriedkami určenými na prerozdelenie. V komisiách boli však zohľadňované rôzne faktory 
a kritériá pre posudzovanie žiadostí, na väčšine sa komisie s miestnou radou zhodli. 
K dohode nedošlo iba v dvoch predchádzajúcich prípadoch.  V prípade podpory aj 
predložených pozmeňujúcich návrhov by mestská časť v prvom polroku podporila žiadateľov 
dotáciami v celkovej výške 4 400 €, čo je celkom priechodné.  

Faktická poznámka poslanca Miroslava Špaka na vystúpenie Marty Baxovej – namietal 
krátenie dotácií pre obyvateľov. 

Poslanec Štefan Bereš – predložil pozmeňovací návrh, v ktorom navrhuje prideliť dotáciu 
basketbalovému klubu CBK Minibuseuropa Ťahanovce zvýšenú oproti predloženému návrhu. 
Ide o jednak o asi jediný subjekt, ktorý má v názve Ťahanovce a šport robí na najvyššej 
možnej úrovni – reprezentuje mestskú časť po celom Slovensku, je to pre deti, vychováva 
veľké množstvo detí rôznych vekových skupín aj pre reprezentáciu Slovenska a robí dobré 
meno sídlisku Ťahanovce, rovnako ako Karate klub Union Košice, ktorý dostáva každý rok 
podporu v plnej výške. Je preto na mieste, aby mestská časť tento klub podporila a navrhuje 
dotáciu vo výške 1000 €. 

Starosta Miloš Ihnát – informoval, že CBK Minibuseuropa Ťahanovce podporili aj dotáciou z KSK vo 
výške 10 tisíc eur. 

Faktická poznámka poslanca Miroslava Špaka na vystúpenie starostu Miloša Ihnáta – 
opýtal sa starostu, prečo sa teraz nepýta finančnej komisie, či všetky prednesené 
pozmeňovacie návrhy ňou prešli.  

Reakcia  starostu Miloša Ihnáta  - vyjadril sa, že pýtať sa je jeho slobodné rozhodnutie. 

Faktická poznámka poslankyne Evy Zummerovej na vystúpenie poslanca Štefana Bereša – 
uviedla, že odkedy je poslankyňou (predchádzajúce volebné obdobie, pozn. zapisovateľky), 
CBK sa stále uchádzal o dotáciu z rozpočtu mestskej časti a pravidelne ich dostáva. 

Faktická poznámka poslanca Mareka Fedoročka na vystúpenie poslanca Štefana Bereša – 
aby nedošlo k nedorozumeniu, sám bude veľmi rád, ak budú podporované takéto kvalitné 
projekty ako sú športové kluby Karateklub Union alebo CBK, ktoré odvádzajú skvelú prácu 
a pracujú s deťmi a mládežou, tak, ako to robí aj Rada rodičov pri ZŠ Belehradská 21. Ak bude 
mať mestská časť v budúcnosti taký balík peňazí, ktorý nebude zosekaný návrhmi zo strany 
úradu a poslanci budú mať k dispozícii peniaze, aby podporili takéto aktivity, veľmi rád 
podporí všetky športové a kultúrne aktivity, ktoré sa budú organizovať na sídlisku Ťahanovce. 

Na druhej strane, poslanci dostali jasné pravidlá a na komisii kultúry a športu prechádzali 
každú žiadosť individuálne a podrobne a mnohé žiadosti mali skvelé projekty, ale nespĺňali 
podmienky na poskytnutie dotácie z dôvodu, že prostriedky bolo požadované na materiálne 
vybavenie, lektorov a pod. Z tohto dôvodu došlo ku kráteniu niektorých požiadaviek, preto 
ho prekvapilo, že ak komisia kultúry a športu sa týmto žiadostiam venuje ako hlavný gestor, 
jej názor by mal byť relevantný aj pre ostatných a teraz rozhadzovať tisícku sem, tisícku tam, 
tomu 100 a inému 20 % mu nepríde férové a korektné. 

Poslanec Štefan Bereš – vyjadril sa k faktickej poznámke poslankyne Zummerovej – dotácia 
z KSK bola na rovnaký klub, ale bola to dotácia na činnosť, nakoľko klub vstúpil do extraligy. 
Dotácia mestskej časti je podpora detí v tomto klube a nevidí problém v tom, že sa takáto 



činnosť stále podporuje. Súhlasí s tým, že o dotáciách by mali rozhodnúť komisie kultúry 
a športu a tiež finančná komisia a ostatní by to mali rešpektovať. 

Faktická poznámka poslanca Mareka Fedoročka na vystúpenie poslanca Štefana Bereša – 
v spolupráci s poslancami je ochotný vypracovať nový návrh a prerokovali by spôsob 
prideľovania dotácií na II. polrok 2023 tak, aby boli podporené iba tie akcie, kde sú účastníci 
zo sídliska Ťahanovce a akcie, ktoré sa budú konať na území mestskej časti, aby pomoc bola 
adresná a smerovala pre projekty, ktoré majú zmysel. Najbližšie podujatie by mal byť koncert 
nadaných detí, ktoré nemajú možnosť sa odprezentovať svojím babkám dedkom, susedom, 
kamarátom, lebo na to nemajú vytvorené podmienky. 

Faktická poznámka poslanca Miroslava Špaka na vystúpenie poslanca Štefana Bereša – 
vyčítal poslancom, že sa prú o stovky eur a v predchádzajúcom bode odsúhlasili 20 tisíc eur 
odmeny pre jedného človeka 

Poslanec Štefan Bereš – uviedol, že finančná komisia sa nezaoberala podujatiami, ktoré sú 
v rozpočte mestskej časti na kultúru a šport, ale iba žiadosťami o dotácie.  

Poslanec Juraj Mazák – priklonil sa k názoru poslanca Špaka, že diskusii o prideľovaní dotácií 
bol venovaný podstatne väčší časový priestor ako samotnému návrhu programového 
rozpočtu na rok 2023. 

Návrhová komisia – poslanec Jozef Figeľ: 

Uznesenie číslo 26/2022 

Pozmeňovací návrh poslanca Mgr. Mareka Fedoročka 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v zmysle rokovacieho 
poriadku a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti číslo 1/2015 o 
poskytovaní dotácií mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce v úplnom znení a s § 
7 ods. 6 zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
schvaľuje  
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti na I. polrok 2023 pre žiadateľa Rada 
rodičov školy pri Základnej škole Belehradská 21, Košice na realizáciu projektu „3. 
ročník - Športová olympiáda pre približne 700 detí“ vo výške 700 Eur.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie číslo 26/2022 

Pozmeňovací návrh poslanca Mgr. Evy Zummerovej 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  
schvaľuje  
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti na I. polrok 2023 pre občianske 
združenie Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera vo výške 300 €.  

Hlasovanie:  11/ za   1/ proti  0/ zdržal sa  

Uznesenie bolo prijaté. 



Uznesenie číslo 28/2022 

Pozmeňovací návrh poslanca Ing. Štefana Bereša 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  
schvaľuje  
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti na I. polrok 2023 pre CBK 
Minibuseuropa Ťahanovce vo výške 1000 €.  

Hlasovanie:  10/ za   1/ proti  1/ zdržal sa  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie číslo 29/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií 
mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce v úplnom znení a s § 7 ods. 6 zákona číslo 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
schvaľuje  
poskytnutie dotácie pre žiadateľa BK Košickí Rytieri KOŠICE na úhradu nákladov 
súvisiacich s účasťou na Reprezentačnom bowlingovom kempe v Žiline vo výške 100 
Eur.  

Hlasovanie:  10/ za   2/ proti  0/ zdržal sa  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie číslo 30/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou 
Košice-Sídlisko Ťahanovce v úplnom znení a s § 7 ods. 6 zákona číslo 583/2004Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
schvaľuje  
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre žiadateľa Karate klub UNION 
Košice, o.z. na žiacke súťaže SZK/VUKABU v I. polroku 2023 vo výške 200 Eur.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie číslo 31/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou 
Košice-Sídlisko Ťahanovce v úplnom znení a s § 7 ods. 6 zákona číslo 583/2004Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
schvaľuje  



poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre žiadateľa Karate klub UNION 
Košice, o.z. na žiacke súťaže SZK/VUKABU v I. polroku 2023 vo výške 200 Eur.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie číslo 32/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou 
Košice-Sídlisko Ťahanovce v úplnom znení a s § 7 ods. 6 zákona číslo 583/2004Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
schvaľuje  
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre žiadateľa Hokejbal ST na podporu 
hokejbalu na sídlisku Ťahanovce v období I. polroka 2023 vo výške 0 Eur.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie číslo 33/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou 
Košice-Sídlisko Ťahanovce v úplnom znení a s § 7 ods. 6 zákona číslo 583/2004Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
schvaľuje  
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre žiadateľa Košický atletický klub 
Jednota na výchovu mladej futbalovej generácie zabezpečením dopravy a športového 
výstroja v období I. polroka 2023 vo výške 300 Eur. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie číslo 34/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou 
Košice-Sídlisko Ťahanovce v úplnom znení a s § 7 ods. 6 zákona číslo 583/2004Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
schvaľuje  
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre žiadateľa Rada rodičov školy pri 
Základnej škole Belehradská 21, Košice na realizáciu projektu „Deň zdravia v 
športovom areáli pri ZŠ Belehradská“ s plánovaným termínom uskutočnenia máj – jún 
2023 vo výške 250 Eur.  

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



Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie číslo 35/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou 
Košice-Sídlisko Ťahanovce v úplnom znení a s § 7 ods. 6 zákona číslo 583/2004Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
schvaľuje  
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre žiadateľa Školský basketbalový Klub 
GALAXY Košice na zabezpečenie basketbalu pre deti v ZŠ Belehradská 21, Košice v 
období január – máj 2023 vo výške 0 Eur.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie číslo 36/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou 
Košice-Sídlisko Ťahanovce v úplnom znení a s § 7 ods. 6 zákona číslo 583/2004Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
schvaľuje  
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre žiadateľa ADIUTOR na realizáciu 
projektu „Fašiangový karneval pre deti“ vo výške 100 Eur.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie číslo 37/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou 
Košice-Sídlisko Ťahanovce v úplnom znení a s § 7 ods. 6 zákona číslo 583/2004Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
schvaľuje  
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre žiadateľa ADIUTOR na realizáciu 
projektu „Rodinný športový deň“ vo výške 150 Eur.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 



Uznesenie číslo 38/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so 
všeobecne záväzným nariadením číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou 
Košice-Sídlisko Ťahanovce v úplnom znení a s § 7 ods. 6 zákona číslo 583/2004Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
schvaľuje  
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre žiadateľa Maják nádeje na 
realizáciu projektu „Cez tvorivosť k hodnotám“ – zabezpečenie kreatívnych dielní vo 
výške 300 Eur.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie číslo 39/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou 
Košice-Sídlisko Ťahanovce v úplnom znení a s § 7 ods. 6 zákona číslo 583/2004Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
schvaľuje  
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre žiadateľa Centrum Nepočujúcich 
ANEPS Košice pre zabezpečenie rekondičného pobytu pre nepočujúcich vo výške 200 
Eur.  

Hlasovanie:  11/ za   1/ proti  0/ zdržal sa  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie číslo 40/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou 
Košice-Sídlisko Ťahanovce v úplnom znení a s § 7 ods. 6 zákona číslo 583/2004Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
schvaľuje  
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre žiadateľa Gréckokatolícka cirkev 
farnosť Košice - Ťahanovce na realizáciu projektu „Šport pre všetkých“ vo výške 200 
Eur.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie číslo 41/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou 



Košice-Sídlisko Ťahanovce v úplnom znení a s § 7 ods. 6 zákona číslo 583/2004Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
schvaľuje  
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre žiadateľa Rímskokatolícka farnosť 
sv. Dominika Savia, Košice na podporu spoločenských aktivít v I. polroku 2023 vo 
výške 500 Eur. 

Hlasovanie:  11/ za   1/ proti  0/ zdržal sa  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie číslo 42/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou 
Košice-Sídlisko Ťahanovce v úplnom znení a s § 7 ods. 6 zákona číslo 583/2004Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
schvaľuje  
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre žiadateľa Rímskokatolícka farnosť 
sv. Dominika Savia, Košice na doplnenie zariadenia pastoračného centra a 
revitalizáciu okolia nového kostola vo výške 0 Eur.  

Hlasovanie:   9/ za   3/ proti  0/ zdržal sa  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie číslo 43/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou 
Košice-Sídlisko Ťahanovce v úplnom znení a s § 7 ods. 6 zákona číslo 583/2004Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
schvaľuje  
poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre žiadateľa Ťahanovská záhrada na 
realizáciu projektu „Môj záver života – medzigeneračný dialóg“ vo výške 300 Eur.  

Hlasovanie:  9/ za   0/ proti  1/ zdržal sa   2/ nehlasovali  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie číslo 44/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií mestskou časťou 
Košice-Sídlisko Ťahanovce v úplnom znení a s § 7 ods. 6 zákona číslo 583/2004Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
schvaľuje  



poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre žiadateľa Save Nature by Čivas na 
realizáciu projektu „Čisté Ťahanovce“ vo výške 0 Eur.  

Hlasovanie:  10/ za   0/ proti  2/ zdržal sa  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 12 Návrh na odmenu hlavnej kontrolórky mestskej časti za III. štvrťrok 
2022 

Na základe návrhu finančnej komisie bol zaradený bod na odmenu hlavnej kontrolórky do 
programu rokovania, starosta mestskej časti k nemu otvoril diskusiu. 

Poslanec Ján Pavúk – finančná komisia na svojom zasadnutí odporučila schváliť odmenu 
hlavnej kontrolórke za III. štvrťrok 2022.  

Návrhová komisia – poslanec Jozef Figeľ: 

 

Uznesenie číslo 45/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa znenia § 18c 
ods. 5 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
schvaľuje  
odmenu hlavnej kontrolórke mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce za III. štvrťrok 
2022 vo výške 650 Eur, čo je 30% zo súčtu jej platov za obdobie III. štvrťroka 2022.  

Hlasovanie:  11/ za   0/ proti  1/ zdržal sa  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 13 Harmonogram zasadnutí volených orgánov mestskej časti Košice-
Sídlisko Ťahanovce na I. polrok 2023 

Materiál poslanci obdržali elektronicky a bol zverejnený na webovom sídle mestskej časti. 
Starosta mestskej časti otvoril k tomuto bodu diskusiu, do nej sa nikto neprihlásil. 

Návrhová komisia – poslanec Jozef Figeľ: 

Uznesenie číslo 46/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade s 
ustanovením Článku 6 ods. 1 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  
schvaľuje  
Harmonogram zasadnutí volených orgánov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 
na 1. polrok 2023.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 



Bod č. 14 Správa o plnení uznesenia č. 362/2020 – informácia o aktuálnom 
stave napĺňania podprogramu 1.9 vysporiadanie pozemkov na území 
mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a prípravné práce pri investičných 
zámeroch 

Materiál poslanci obdržali elektronicky a bol zverejnený na webovom sídle mestskej časti. 
Starosta mestskej časti otvoril k tomuto bodu diskusiu, do nej sa nikto neprihlásil. 

 

Návrhová komisia – poslanec Jozef Figeľ: 

Uznesenie číslo 47/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  
berie na vedomie  
správu o plnení uznesenia číslo 362/2020 zo dňa 16.12.2020.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 15 Interpelácie 

V úvode starosta mestskej časti prečítal, čo sa rozumie pod pojmom interpelácia 
a informoval o spôsobe podávania interpelácií poslancami. 

Poslankyňa Zuzana Slivenská – interpelovala starostu mestskej časti: 

„Ktoré konkrétne kroky chcete vykonať v tom, aby sme sa  pričinili na získaní kompetencií 
pre našu mestskú časť? Viem, že ste členom uvedenej komisie, ale rada by som počula 
odpoveď nielen „urgujem, dopytujem sa“, ale že reálne niečo vykonáte, predložíte, 
spracujete. 

Starosta okrem písomnej odpovede, odpovedal aj ústne: 

Starosta Miloš Ihnát – spolu s prednostkou  Beátou Zemkovou a poslancom Miroslavom 
Špakom sú členmi komisie, predsedom ktorej je starosta mestskej časti Košice-Západ Marcel 
Vrchota. Na komisii bola diskutovaná daň za psa, ktorú navrhol Miloš Ihnát. V minulom 
období táto daň neprešla a mestské zastupiteľstvo o nej z istých dôvodov, ktoré nechce 
rozvádzať, ani nerokovalo. Sú opätovne zvolení do tejto komisie a začnú daňou za psa a budú 
pokračovať v ďalších kompetenciách, ktoré sú možné. Mestská časť získala perfektnú 
kompetenciu riešenie ukrajinských utečencov, kde je touto agendou zavalený jeden 
zamestnanec a mestská časť z toho nemá ani jedno euro. Ale pomohlo to mestu Košice 
a mestskí poslanci to odhlasovali. 
Starosta urobí všetko preto, aby mestská časť získala nejaké kompetencie a s nimi aj nejaké 
financie. 

Poslankyňa Zuzana Slivenská – žiadala vysvetlenie, akou kompetenciou je pre mestskú časť 
daň za psa, nakoľko keď hovorí o kompetenciách, má tým na mysli to, že mestská časť bude 
môcť niečo robiť, čo momentálne robí mesto a zároveň to bude mať prínos pre obyvateľov 



mestskej časti. To, že je starosta členom komisie, je skvelé, a aj s ostatnými kolegami sa 
z toho teší, ale ako poslanec a člen komisie vie predkladať návrhy, ktoré budú 
odkomunikované na tejto komisii a nemusí tvrdiť, že predseda tejto komisie niečo neurobil. 
Je starostom mestskej časti, je členom komisie a je mestským poslancom a má kompetenciu 
predkladať návrhy uznesení priamo na zastupiteľstve. 

Poslanec Tomáš Jurkovič – predniesol interpelácie v tomto znení: 

1„ Chcem sa opýtať na konkrétne kompetencie, okrem dane za psa, o ktorej sa rozprávalo 
už aj v minulom volebnom období,  ktoré  budete ako  starosta i  ako mestský poslanec 
presadzovať, aby ich mohla naša mestská časť vykonávať. 

2. „ Aká je priemerná využívanosť wifi siete WiFi pre teba, koľko ľudí ju využíva denne, 
ročne, teda počet prihlásení do tejto wifi siete a rád by som dostal údaje za každý 
kalendárny rok a tiež informáciu dokedy potrebujeme udržať tento projekt funkčný, 
vzhľadom na to, že bol financovaný z externých zdrojov? 

3. „Koľko našu mestskú časť stoja prenosy zo zastupiteľstiev, koľko zastupiteľstiev bolo 
v minulom období nahratých kamerou a koľko nás tieto prenosy jednotlivo a dokopy stáli. 
Koľko mestskú časť stojí audioprenos z miestneho zastupiteľstva? 

4. „ Akým spôsobom boli prideľované zákazky pre spoločnosť RENE IZOLÁCIE KE, s.r.o, 
ktorá má IČO 44514204. Na základe akých zmlúv a akí iní uchádzači sa zúčastnili súťaží na 
opravu ciest, chodníkov a schodísk, koľko z nich bolo robených formou transparentného 
výberového konania, respektíve súťaže a koľko súťaží prebehlo iba na základe toho, že sa 
oslovili vybrané firmy? Ide o zákazky v minulom volebnom období 2018 – 2022.“ 

 

Poslanec Miroslav Špak – predniesol interpeláciu  pre starostu mestskej časti v tomto 
znení: 

„ Ako budete zajtra hlasovať pri zvyšovaní cien za odpad?“ 

 

Bod č. 16 Otázky poslancov 

Poslanec Štefan Bereš – predniesol otázku na vedúceho oddelenie rozvoja miestneho úradu 
Jaroslava Žďáru vo veci zábradlia na Hanojskej ulici. Chcel sa informovať, či sa tam bol zistiť 
skutkový stav alebo nie. Požiadal o informáciu aj o bezbariérového priechodu oproti OC 
COOP Jednota. 

Jaroslav Žďára – oba podnety boli preverené v teréne. Čo sa týka bezbariérového vstupu, ide 
o menšiu úpravu, čo by bolo možné zrealizovať z rozpočtu mestskej časti v rámci bežných 
opráv komunikácií. Vo veci zábradlia bola prisľúbená  v tomto roku mestom oprava, nakoľko 
došlo medzitým k ďalšiemu poškodeniu. Zbúranie časti múrika, ktoré navrhoval poslanec 
Bereš, bude ešte preverené, či pôjde o taký stavebný zásah, ktorý by vedela realizovať aj 
mestská časť alebo to bude musieť ísť cez mesto Košice alebo cez nejaké ohlásenie 
stavebných úprav, keďže sa zasahuje vlastne do cestného telesa. V zásade má táto úprava 
zmysel, ale je potrebné to ešte prekonzultovať s mestom Košice aj vzhľadom na to, či sa 
nenaruší bezpečnosť pri schodisku a pod.  



Poslanec Miroslav Špak – opýtal sa starostu, či má jasné čísla na papieri, že mesto a mestská 
časť ide naozaj do zlých čísel a je vo veľmi zlej dobe a situácii. Opýtal sa tiež, ako bude 
starosta hlasovať o zvýšení poplatkov za školní,  odpad atď. 

Starosta Miloš Ihnát – odpovedal, že hlasuje podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. 
Vždy pracuje v prospech ľudí. 

Poslanec Ján Pavúk – opýtal sa na odpratávanie snehu, okrem intervencií v Kosite, aké má 
mestská časť možnosti poradiť si so snehom. Má vôbec mestská časť nejaké možnosti? 

Starosta Miloš Ihnát – mestská časť má vo svojej správe a vybudovala nejaké komunikácie, 
chodníky a schodiská. O tie sa stará veľmi kvalitne a všetko je v poriadku. Ostatné 
komunikácie má na starosti Kosit. Počas víkendu si mnohí museli pomôcť sami. Poďakoval 
obyvateľom, ktorí pomohli v kalamitnej situácii s odpratávaním snehu. S údržbou zo strany 
Kositu vyjadriť nespokojnosť. 

Poslanec Miroslav Špak – opýtal sa, aký vplyv má starosta na výkon spoločnosti Kosit. 

Starosta Miloš Ihnát – odpovedal, že jeho vplyv je veľmi dôležitý. Keď zavolá Kositu, tak sa 
veci pohnú. Mestská časť patrí k najlepšie obriadeným v meste Košice s výnimkou sídliska 
KVP, ktoré si zabezpečuje zimnú údržbu vo vlastnej réžii. Nie je to optimálne, ale veci sa pohli 
a obyvatelia vyjadrujú s krokmi starostu spokojnosť. 

Poslanec Marek Fedoročko – plánuje sa oprava stĺpikov pred domami na Juhoslovanskej ulici 
5 a 7, ktoré boli pokrivené? Ak áno, kedy? 

Jaroslav Žďára – bola objednaná oprava týchto stĺpikov, poškodila ich pravdepodobne 
nejaká dodávka alebo stroj počas zatepľovania domu. Oprava mala prebehnúť v tomto týždni 
(2. decembrový týždeň, pozn. zapisovateľky), kvôli nepriaznivému počasiu však neprebehne, 
navyše dodávateľ zrejme musí zvoliť inú technológiu opravy. Mestská časť má záujem, aby 
oprava prebehla do konca roka. 

Poslanec Tomáš Jurkovič – opýtal sa, či starosta mestskej časti požiada o kompetenciu 
zimnej údržby pre mestskú časť tak, aby mestská časť zabezpečovala údržbu minimálne 
chodníkov a miestnych komunikácií v vlastnej réžii a starosta by bol za ňu v plnej miere 
zodpovedný. Spoločnosť Kosit vykonáva zimnú údržbu bez nejakej súťaže, bude starosta ako 
mestský poslanec aj tam iniciovať nejakú zmenu, aby sa vyhlásila nejaká transparentná 
verejná súťaž na výber zhotoviteľa na mestské cesty. 

Starosta Miloš Ihnát – navrhne aj v príslušnej komisii túto kompetenciu, je to aj o ekonomike 
– mestská časť by potrebovala strojové zariadenie alebo financie na objednanie služieb. Čo 
sa týka transparentnej súťaže, môže to predložiť na mestskej rade a záleží na tom, ako ho 
tam podporia kolegovia. Je za transparentnosť a je stále transparentný. 

Poslanec Tomáš Jurkovič – oponoval, že práve mesto Košice nie je práve transparentné. 

Starosta jeho vyjadrenie označil ako jeho názorový prúd. 

Poslanec Miroslav Špak – opýtal sa starostu, či si naozaj myslí, že ak niekto mimo neho 
objedná u niekoho službu a zaplatí mu za ňu, že on, ktorý s tým nemá nič spoločné, to 
nejakým spôsobom dokáže ovplyvniť. 



Starosta Miloš Ihnát – snaží sa, aby bolo ľuďom na sídlisku dobre a robí preto všetko, čo je 
v jeho silách. 

 

Bod č. 17 Rôzne 

Poslanec Tomáš Jurkovič – oznámil, že v spolupráci s poslancom Fedoročkom má záujem 
aktualizovať VZN o poskytovaní dotácií a vyzval ostatných poslancov a zamestnancov úradu, 
ktorí majú záujem, aby sa k spolupráci pridali a spoločne vytvorili návrh VZN tak, aby sa 
mohli dotácie poskytovať lepšie ako doteraz a podľa jasných kritérií. Zmenu chcú predložiť na 
najbližšom rokovaní v marci 2023. 

Starosta Miloš Ihnát – informoval, že v piatok 16.12.2022 organizuje mestská časť 
Ťahanovské vianočné trhy. Pozval všetkých poslancov na podujatie. V nedeľu 18. 12.2023 
mestská časť organizuje program na Hlavnej ulici v rámci mestského podujatia Rozprávkové 
Vianoce. Spomenul aj podujatie na Mikuláša, ktoré bolo vydarené aj napriek nepriazni 
počasia. 

Poslanec Miroslav Špak – opäť sa vrátil ku kritike starostu, týkajúcej sa objemu financií, 
ktoré vynakladá na mzdy vedenia úradu a nespokojnosti obyvateľov so službami mesta 
a mestskej časti, ako aj  s navyšovaním poplatkov pre obyvateľov od mesta Košice. 

Starosta Miloš Ihnát – odmietol kritiku poslanca Špaka a uviedol, že rokoval s riaditeľom 
Kositu priamo v teréne o náprave stavu v zimnej údržbe, ktorý bol zanedbaný. V súčasnosti 
má informácie, že situácia sa zlepšuje. 

Poslanec Marek Fedoročko – uviedol, že je rád, že starosta volá a urguje riaditeľa Kositu 
a zodpovedných pracovníkov a že sa snaží, aby sa ulice od snehu vyčistili. Opýtal sa však, či 
by nebolo jednoduchšie, efektívnejšie a zmysluplnejšie, ak by si mestská časť vedela pomôcť 
aj sama a nečakala 4 – 5 dní, kým sem príde Kosit a skonštatuje „áno, mali ste pravdu, 
neupratali sme to..“. Mestská časť Nad jazerom má presne tie isté kompetencie, ako sídlisko 
Ťahanovce, napriek tomu sa rozhodli po niekoľkoročných skúsenostiach so zimnou údržbou 
mesta zabezpečiť vlastný mechanizmus, aby si mohli vnútroblokové komunikácie a chodníky 
čistiť sami. To je podľa neho reálne riešenie, nie volať, písať, ale hľadať spôsoby, ako 
zabezpečiť priebežne čistotu chodníkov. Problém je potrebné riešiť systémovo. 

Starosta Miloš Ihnát – odmietol vyjadrenie poslanca Fedoročka a vyčítal mu, že on ako 
miestny a mestský poslanec neurobil nič. Hlasovanie o mechanizme, ktoré poslanec 
Fedoročko navrhol,  v hlasovaní neprešlo, hlasovalo za neho iba 6 poslancov. Starosta to 
označil, ako akt demokracie. 

Poslanec Marek Fedoročko – tento návrh predložil aj preto, aby verejnosť videla, že má 
snahu robiť niečo pre ľudí a využiť 4200 eur mesačne, ktoré mestská časť platí 
zamestnancovi úradu tak, aby polovica zostala tomu zamestnancovi úradu  a polovica by sa 
využila na zakúpenie vecí pre ľudí, aby boli čisté chodníky. Rešpektuje hlasovanie, kde sa 6 
poslancov rozhodlo, že radšej tie peniaze zostanú pani prednostke, namiesto toho, aby sa 
zakúpilo zariadenie, ktoré by sa mohlo využívať pre obyvateľov sídliska. Ale svoj návrh 
predložil, takže nie je pravda, že neurobil nič. Mechanizmus využíva mnoho mestských častí 
i malé obce, stačí sa ísť pozrieť, ako fungujú. 



Starosta Miloš Ihnát – označil návrh poslanca Fedoročka za protizákonný, pretože podľa 
neho zasahuje do pracovno-právnych vzťahov. 

Prednostka Beáta Zemková – vysvetlila poslancovi Fedoročkovi, že mestská časť uvažuje so 
zakúpením mechanizmu v prípade, že na to získa dodatočné zdroje. Nakoľko nie je schválený 
mestský rozpočet, je potrebné počkať a financie na zakúpenie riešiť v priebehu roka zmenou 
rozpočtu. Teraz bolo prioritou schváliť predovšetkým rozpočet mestskej časti. 

Pri príprave takého  kroku je potrebné myslieť aj na prevádzku mechanizmu a jeho obsluhu. 
Na všetko je potrebné sa pripraviť a neriešiť veci unáhlene. 

Poslanec Marek Fedoročko – vyjadril sa, že je rád, že so starostom nachádzajú spoločnú reč 
a verí tomu, že na každý problém existuje riešenie. Je potrebné len nájsť vôľu veci riešiť. 
Pripomenul, že čistenie chodníkov sa nachádza na úplnom konci aktivít. Služby zabezpečuje 
Kosit, objednáva si to mesto a mestská časť môže iba ak urgovať, prípadne vziať do rúk 
lopaty. Takáto je realita. Je to jasný harmonogram čistenia, takže je potrebné povedať 
ľuďom, že keď nabudúce nasneží, chodníky budú očistené za štyri dni. Mestská časť v tomto 
nemá žiadnu kompetenciu s výnimkou zopár miest, ktoré patria mestskej časti. 

Poslanec Juraj Mazák – uviedol, že plán zimnej údržby dobre popisuje víziu, kde 
automobilová doprava je základným nosným prvkom bez akejkoľvek snahy o zmenu a zimná 
údržba chodníkov je len nepríjemným následkom tohto stavu. Bol by rád, keby mestskí 
poslanci zapracovali na tom, aby mesto vedelo fungovať aj inak ako na automobilovej 
doprave. Na záver dodal, že je hanbou demokracie, že sa v zastupiteľstve aj v ďalšom 
volebnom období našlo zasa dosť ľudí na to, aby ďalšie štyri roky aktívne bránili takéto 
konanie, založené na osobnom prospechárstve dvoch ľudí vo vedení úradu. 

 

Bod č. 18 Záver 

V závere starosta poďakoval poslancom za konštruktívny prístup a serióznosť pri  
vystúpeniach a poprial poslancom krásne prežitie vianočných sviatkov a úspešný vstup do 
roku 2023. Ešte raz pozval poslanecký zbor na pripravované vianočné podujatia. 

 

Overovatelia zápisnice: 

Mgr. Marek Fedoročko ......................................... 

MVDr. Jozef Figeľ  ......................................... 

  

 

        Mgr. Ing. Miloš Ihnát 
                   starosta mestskej časti 

 

Za správnosť: JUDr. Beáta Zemková 

Zapísala: Ing. Janka Rajňáková 



 

 


