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

konaného dňa 23. novembra 2022. 
 

Prítomní:  

Novozvolený starosta mestskej časti Mgr. Ing. Miloš Ihnát 

Novozvolení poslanci miestneho zastupiteľstva : PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD., 

MBA, Ing. Štefan Bereš, Mgr. Marek Fedoročko, MVDr. Jozef Figeľ, Mgr. Mária Horváthová, 

Miroslav Janitor, Mgr. Tomáš Jurkovič, Ing. Ján Pavúk,. Mgr. Zuzana Slivenská, Miroslav Špak, 

Mgr. Eva Zummerová. 

Hlavná kontrolórka: Ľudmila Slunečková 

Za miestny úrad mestskej časti:  JUDr. Beáta Zemková, Mgr. Marta Baxová, Ing. Andrea 

Levická 

Predseda miestnej volebnej komisie mestskej časti: Július Szabó 

Hostia: podľa prezenčnej listiny 

Zapisovateľka: Ing. Janka Rajňáková 

 

Slávnostná časť  

 

Bod č. 1 Otvorenie 

Po zaznení štátnej hymny Slovenskej republiky starosta mestskej časti Miloš Ihnát otvoril 

slávnostnú časť ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-

Sídlisko Ťahanovce. Privítal novozvolený poslanecký zbor i pozvaných hostí a verejnosť. 

 

Bod č. 2 Oznámenie výsledkov volieb – informácia predsedu miestnej 

volebnej komisie o výsledkoch volieb starostu mestskej časti a poslancov 

miestneho zastupiteľstva 

Starosta Miloš Ihnát odovzdal slovo predsedovi miestnej volebnej komisie Júliusovi Szabó. 

Július Szabó – predniesol správu volebnej komisie v znení, ako je zhotovená písomná 

zápisnica miestnej volebnej komisie z volieb do orgánov samosprávy obcí a miest zo dňa 

29.10.2022. Z celkového počtu zapísaných voličov 17 712 sa na hlasovaní zúčastnilo 4 847. 

Počet platných hlasov pre voľby do miestneho zastupiteľstva bol 4 843. Počet platných 

hlasov pre voľbu starostu mestskej časti bol 4 681 hlasov. 

Starostom mestskej časti sa stal Mgr. Ing. Miloš Ihnát s počtom hlasov 3000. 
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Vo voľbách do miestneho zastupiteľstva bolo zvolených 12 poslancov: 

1. Mgr. Ing. Miloš Ihnát       2 774 hlasov 

2. Mgr. Zuzana Slivenská     2 100 hlasov 

3. Miroslav Špak       1 487 hlasov 

4. Mgr. Marek Fedoročko     1 485 hlasov 

5. Miroslav Janitor      1 445 hlasov 

6. Mgr. Mária Horváthová     1 424 hlasov 

7. Mgr. Tomáš Jurkovič      1 326 hlasov 

8. Mgr. Eva Zummerová      1 210 hlasov  

9. PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD., MBA  1 108 hlasov 

10. Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP    1 105 hlasov 

11. Ing. Ján Pavúk       1 048 hlasov 

12. MVDr. Jozef Figeľ      1 013 hlasov. 

Mgr. Ing. Miloš Ihnát sa dňa 8. 11. 2022 písomne vzdal mandátu poslanca miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, nakoľko funkcia starostu 

mestskej časti je nezlučiteľná s funkciou poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti. Na funkciu poslanca tak nastúpil náhradník, ktorým je Ing. Štefan Bereš 

s dosiahnutým počtom hlasov 936. 

 

Bod č. 3 Zloženie sľubu starostu mestskej časti 

Starosta Miloš Ihnát – predniesol zákonom predpísaný sľub služobne najstaršiemu 

poslancovi Jozefovi Figeľovi v tomto znení: 

„ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy mestskej časti a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, 

ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri 

výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia 

a svedomia.“ 

Po podpise sľubu novozvolenému starostovi mestskej časti odovzdal predseda miestnej 

volebnej komisie Július Szabó osvedčenie o zvolení za starostu. 

 

Bod č. 4 Zloženie sľubu poslancov miestneho zastupiteľstva 

Starosta Miloš Ihnát – vyzval poslankyňu Uršulu Ambrušovú, aby predniesla zákonom 

predpísaný sľub poslanca miestneho zastupiteľstva a všetkých poslancov, aby svoj sľub 

potvrdili podpisom. 

Poslankyňa Uršula Ambrušová – predniesla zákonom predpísaný sľub poslanca 

miestneho zastupiteľstva v tomto znení: 
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„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.“ 

Následne všetci prítomní poslanci sľub podpísali a od predsedu miestnej volebnej 

komisie obdržali osvedčenie o zvolení.  

Sľub nezložil neprítomný Juraj Mazák. 

 

Bod č. 5 Vystúpenie novozvoleného starostu mestskej časti 

Novozvolený starosta mestskej časti Miloš Ihnát predniesol úvodný prejav. 

Starosta Miloš Ihnát – „ Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení hostia, 

obyvatelia mestskej časti, dámy a páni, 

dovoľte mi, aby som sa v prvom rade srdečne poďakoval všetkým voličom, ktorí  opäť vložili 

dôveru do môjho pôsobenia vo funkcii starostu a taktiež zablahoželal všetkým novozvoleným 

poslancom k ich zvoleniu do miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce, do mestského zastupiteľstva mesta Košice i do zastupiteľstva Košického 

samosprávneho kraja. 

Som rád, že vďaka dôvere obyvateľov  môžem nadviazať na prácu z predchádzajúceho 

volebného obdobia a pokračovať v začatých projektoch, cieľoch a zámeroch. Zároveň som 

však pripravený na ďalšiu  spoluprácu, nové výzvy, ktoré vzídu z potrieb obyvateľov mestskej 

časti, ale aj tých, ktoré prinesie vzájomná komunikácia a práca poslaneckého zboru.  

Som si vedomý, že každý dobrý nápad, každá podaná pomocná ruka  a každá dobre mienená 

rada má za cieľ prispieť k spoločnému dobru všetkých obyvateľov mestskej časti  a som preto 

otvorený konštruktívnym rozhovorom so všetkými, ktorým záleží na rozvoji mestskej časti a na 

spokojnosti jej obyvateľov. 

V uplynulom volebnom období sa nám mnohé podarilo. Začali sa upravovať pozemkové 

vzťahy, postupne sa snažíme legalizovať stavby z minulosti, revitalizovala sa zeleň na sídlisku, 

pribudlo množstvo stromov, nových upravených plôch. Aj vďaka našim obyvateľom začali sa 

čistiť lokality od invazívnych a náletových rastlín,  bola zrekonštruovaná fontána, opravené  

mnohé chodníky, cesty a schodiská, uzatvorili sme prvé kontajneroviská, podarilo sa nám 

upraviť a poľudštiť pasáž, ktorá bola v havarijnom stave. V mestskej časti pribudli ihriská, 

športoviská, z ktorých sme si dve aj spoločne vybojovali, pribudli nové kultúrno-spoločenské 

podujatia, rozbehla sa dobrovoľnícka činnosť. Mestská časť sa zaktivizovala  a záujem o veci 

verejné sa zvýšil.  

Je to dobré znamenie a povzbudenie pre nás všetkých, ktorí preberáme zodpovednosť za 

ďalšie štvorročné obdobie, aby sme všetky výzvy, plány a predsavzatia, s ktorými sa púšťame 

do ďalšej práce, mohli plniť čo najlepšie a k spokojnosti všetkých.  
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Osobne sa veľmi teším na spoluprácu s každým, kto má úprimnú snahu prispieť k rozvoju 

sídliska Ťahanovce a do práce pre mestskú časť vložím všetku svoju energiu a pracovné 

nasadenie. 

Som spoločne s poslaneckým zborom, úradom a obyvateľmi  pripravený pracovať pre našich 

občanov a pre úspešnú budúcnosť a rozvoj mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. 

Ďakujem veľmi pekne za pozornosť“.  

 

Po prejave starostu nasledovala polhodinová prestávka. 

 

Pracovná časť 

 

Bod č. 6. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice určil starosta mestskej časti poslankyňu Uršulu Ambrušovú 

a poslanca Štefana Bereša. Za zapisovateľku určil Janku Rajňákovú. 

 

Bod č. 7 Voľba  mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie 

Starosta Miloš Ihnát vyzval poslancov k návrhom na členov jednotlivých komisií. Informoval 

zároveň, že činnosť volebnej a mandátovej komisie bude počas celého volebného obdobia. 

Návrhovú komisiu volí miestne zastupiteľstvo na každom svojom zasadnutí. 

Návrhy : 

Poslanec Miroslav Špak – navrhol spojiť volebnú a mandátovú komisiu do jednej spoločnej. 

Za členov spojenej komisie navrhol poslancov Evu Zummerovú, Jozefa Figeľa a Štefana Bereša. 

Procedurálny návrh poslanca Miroslava Špaka spojiť volebnú a mandátovú 

            komisiu 

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

Procedurálny návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie číslo 1/2022 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v zmysle Článku 4  

odsek 10 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-

Sídlisko Ťahanovce 

 volí  

A. Mandátovú a volebnú komisiu (spojenú) v zložení: 
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Mgr. Eva Zummerová 

MVDr. Jozef Figeľ 

Ing. Štefan Bereš. 

 

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

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Starosta mestskej časti vyzval poslancov na podávanie návrhov do návrhovej komisie.  

Uznesenie číslo 2/2022 

 

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 v zložení: 

Mgr. Eva Zummerová 

MVDr. Jozef Figeľ. 

 

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

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 8 Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia 

miestneho zastupiteľstva 

Návrh programu v súlade s rokovacím poriadkom poslanci obdržali elektronicky, bol 

zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mestskej časti. Na schválenie  návrhu 

programu postačuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. 

Uznesenie číslo 3/2022 

 

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 pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce vo volebnom období 2022 – 

2026. 
 

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

 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Starosta vyzval poslancov na predloženie zmien a doplňujúcich návrhov schváleného programu 

zasadnutia. 

Poslanec Miroslav Špak – požiadal o doplnenie programu zasadnutia o bod 15.1 s názvom 

Podklady prípravy rozpočtu mestskej časti. 

 

Poslanec Ján Pavúk – položil doplňujúcu otázku poslancovi Špakovi, aby vysvetlil, ako to 

s doplneným bodom programu myslel, či chce, aby sa diskutovalo o rozpočte na budúci rok. 

Poslanec Špak mu odpovedal bez prihlásenia (nie je vyhotovený záznam). 

Starosta uzavrel diskusiu k tomuto bodu. 

 

Uznesenie číslo 4/2022 

Doplňujúci návrh poslanca Miroslava Špaka 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

dopĺňa  

bod 15.1 Podklady k príprave rozpočtu mestskej časti  do predloženého programu 

pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Košice-Sídlisko Ťahanovce vo volebnom období 2022 – 2026. 
 

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

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

Uznesenie číslo 5/2022 

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 pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa schválených zmien a 

návrhov. 
 

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

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Starosta vyhlásil desaťminútovú prestávku. 



7 
 

 

Bod č. 9 Správa mandátovej komisie o overení výsledkov volieb do orgánov 

samosprávy obcí 

Správu mandátovej komisie predniesla poslankyňa Eva Zummerová: 

Mandátová komisia overila výsledky volieb do orgánov samosprávy mestskej časti Košice-

Sídlisko Ťahanovce, ktoré sa konali 29.10.2022. 

Konštatuje, že voľby do orgánov samosprávy mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce boli 

vykonané v súlade so zákonom  NR SR číslo 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného 

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Za starostu mestskej časti bol zvolený Mgr. Ing. Miloš Ihnát. Novozvolený starosta Miloš 

Ihnát  prevzal osvedčenie o svojom zvolení od predsedu miestnej volebnej komisie a zložil 

zákonom predpísaný sľub starostu. 

Starosta  Miloš Ihnát sa dňa 8. 11. 2022 písomne vzdal mandátu poslanca miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, nakoľko funkcia starostu mestskej 

časti je nezlučiteľná s funkciou poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti. Podľa 

zápisnice miestnej volebnej komisie prvým náhradníkom na funkciu poslanca miestneho 

zastupiteľstva je Štefan Bereš. 

Za poslancov do miestneho zastupiteľstva boli  riadne zvolení: 

PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD, MBA 

Mgr. Marek Fedoročko 

MVDr. Jozef Figeľ 

Mgr. Mária Horváthová 

Miroslav Janitor 

Mgr. Tomáš Jurkovič 

Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP 

Ing. Ján Pavúk 

Mgr. Zuzana Slivenská 

Miroslav Špak 

Mgr. Eva Zummerová. 

Všetci  poslanci s výnimkou neprítomného Juraja Mazáka prevzali z rúk predsedu miestnej 

volebnej komisie osvedčenie o zvolení a zložili zákonom predpísaný sľub poslanca. Na 

dnešnom zasadnutí sa ujalo svojej funkcie 11 poslancov.  

Mandátová komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu uznesením potvrdiť  platnosť volieb 

starostu  mestskej časti a poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko 

Ťahanovce. 

 

Návrhová komisia – poslankyňa Eva Zummerová: 
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Uznesenie číslo 6/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

A. berie na vedomie 

1. výsledky voľby starostu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a volieb do 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce pre volebné 

obdobie 2022 - 2026 

2. Vystúpenie novozvoleného starostu mestskej časti 

B. konštatuje, že 

1. Novozvolený starosta mestskej časti  Mgr. Ing. Miloš Ihnát zložil zákonom 

predpísaný sľub starostu mestskej časti  

2. Zvolení poslanci miestneho zastupiteľstva  

PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. MBA 

Ing. Štefan Bereš 

Mgr. Marek Fedoročko 

MVDr. Jozef Figeľ 

Mgr. Mária Horváthová 

Miroslav Janitor 

Mgr. Tomáš Jurkovič 

Ing. Ján Pavúk 

Mgr. Zuzana Slivenská 

Miroslav Špak 

Mgr. Eva Zummerová  

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca miestneho zastupiteľstva. 

 

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

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 10 Zmena Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

Poslanci materiál aj s odôvodnením obdržali elektronicky, starosta mestskej časti otvoril 

diskusiu. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Návrhová komisia – poslankyňa Eva Zummerová: 

Uznesenie číslo 7/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa § 14 ods. 3 
písm. b) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov  
schvaľuje  



9 
 

zmeny a  doplnky Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Košice-Sídlisko Ťahanovce nasledovne: 
v Článku 4 ods. 12 v poslednej vete sa text „na nasledujúcom rokovaní miestneho 
zastupiteľstva“ nahrádza slovom „následne“. 
 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 11 Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude 

oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

Poslanci obdržali materiál na rokovanie elektronicky. 

K tomuto bodu nediskutoval nikto. 

Návrhová komisia – poslankyňa Eva Zummerová:  

Uznesenie číslo 8/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 

poveruje 

poslanca MVDr. Jozefa Figeľa zvolávaním a vedením zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata 
veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 
 

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

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 12 Zriadenie miestnej rady mestskej časti a voľba jej členov 

Starosta Miloš Ihnát poprosil poslancov, aby si niektorý z nich osvojil prednesenie 

procedurálneho návrhu a navrhol spôsob hlasovania v ďalších bodoch „verejne“. 

Za členov miestnej rady zároveň po vzájomnej komunikácii , ako aj zachovaní zastúpenia 

politických strán a nezávislých kandidátov  a aj z titulu  funkcie zástupcu starostu, ktorého ku 

dňu 23.11.2022 vymenoval a je ním Miroslav Janitor, navrhol za ďalších členov miestnej rady 

poslancov Jozefa Figeľa, Tomáša Jurkoviča a Mareka Fedoročka. 

Poslanec Miroslav Špak – podal procedurálny návrh, aby sa hlasovalo verejne. 

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

 

Procedurálny návrh bol prijatý. 
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Návrhová komisia – poslankyňa Eva Zummerová: 

Uznesenie číslo 9/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade s § 7 ods. 2 a 

§ 16 ods. 1 zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov  

 
A. zriaďuje 

Miestnu radu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v počte 4 členov.  

 

B. volí za členov miestnej rady poslancov 

Mgr. Tomáša Jurkoviča 

MVDr. Jozefa Figeľa 

Mgr. Mareka Fedoročka 

 

C. berie na vedomie, 

že ďalším členom miestnej rady je zástupca starostu v súlade s § 13b ods. 2 zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

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

 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Bod č. 13 Zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti a určenie 

ich obsahovej náplne 

Materiál poslanci obdržali elektronicky, starosta k tomuto bodu otvoril diskusiu. 

Poslanec Miroslav Špak – opýtal sa, či dostane na zasadnutí odpovede na svojich 14 otázok, 

ktoré zaslal starostovi 16. 11.2022 a ktoré sa týkali návrhov mestskej časti. Na žiadnu 

z otázok doteraz nedostal odpoveď. Zatiaľ totiž nemá o čom hlasovať. 

Starosta Miloš Ihnát – vyzval poslanca Špaka na predloženie pozmeňujúcich návrhov pre 

návrhovú komisiu, o ktorých bude rozhodovať zastupiteľstvo. 

Faktická poznámka poslanca Špaka na vystúpenie starostu Ihnáta – komisia, ktorá je 

v predmetnom návrhu, sa volá komisia rozvoja, nemá v názve dopravu a výstavbu, čo asi 

znamená, že mestská časť nemá na tieto aktivity kompetenciu. V návrhu obsahovej činnosti 

je samý monitoring a nie je tam nič rozvojové. 

Poslanec Miroslav Špak – necíti sa byť odborníkom pre iné komisie, preto si detailne prezrel 

iba komisiu rozvoja. Komisiu dopravy a výstavby, ktorú predtým štyri roky viedol, považuje za 

veľmi podstatnú a bola na sídlisku potrebná. Ak sa schváli obsahová náplň komisie 

v navrhovanej podobe, nevie si predstaviť, čo bude jej predseda robiť. 

Poslankyňa Zuzana Slivenská  - predniesla procedurálny návrh na 5 – minútové prerušenie 

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

 

Procedurálny návrh bol prijatý. 

Prestávka. 

Pokračovanie diskusie. 

Poslanec Miroslav Špak – po spoločnej diskusii s poslancami predkladal pozmeňujúci návrh 

k zmene názvu komisie a obsahovej náplni, ktorú si zadefinuje komisia na svojom úvodnom 

zasadnutí a predloží ho poslancom miestneho zastupiteľstva.  

 Z dôvodu získania časového priestoru na  formuláciu pozmeňujúceho návrhu starosta opäť 

prerušil rokovanie na tri minúty.  

Návrhová komisia – poslanec Jozef Figeľ 

Uznesenie číslo 10/2022 

Pozmeňujúci návrh poslanca Miroslava Špaka 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce  

A. dopĺňa 

názov komisie miestneho zastupiteľstva tak, že k názvu Komisia rozvoja dopĺňa slová 

dopravy a výstavby 

B. vypúšťa  

obsahovú náplň Komisie rozvoja z pôvodného návrhu.  

Obsahovú náplň komisie  predloží jej predseda na ďalšom zasadnutí miestneho 

zastupiteľstva. 

 

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

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie číslo 11/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa § 7 ods. 2 zákona č. 

401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, podľa § 15 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa čl. 7 ods. 5 písm. b) ústavného 

zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskorších predpisov 

 

A. zriaďuje komisie miestneho zastupiteľstva: 

Komisiu na ochranu verejného záujmu pri vykonávaní funkcie verejných funkcionárov  

Finančnú komisiu  

Komisiu rozvoja, dopravy a výstavby  

Komisiu kultúry a športu 
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B. určuje obsahovú náplň komisií miestneho zastupiteľstva nasledovne: 

1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri vykonávaní funkcie verejných funkcionárov:   

zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich z ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o 

ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov v rozsahu stanovenom zákonom. 

2. Finančná komisia: 

a) prerokúva a prijíma stanoviská k návrhu rozpočtu mestskej časti, jeho zmenám a 

doplnkom, kontroluje plnenie rozpočtu mestskej časti;  

b) vyjadruje sa k záverečnému účtu mestskej časti a rozdeleniu prebytku hospodárenia;  

c) vyjadruje sa ku všetkým návrhom všeobecne záväzných nariadení, ktoré majú dopad na 

rozpočet mestskej časti; 

d) vyjadruje sa k návrhu na prijatie úveru alebo pôžičky;  

e) vyjadruje sa k dôležitým investičným zámerom mestskej časti;  

f) vyjadruje sa k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti;  

g) vyjadruje sa ku všetkým ostatným aktivitám, zámerom a koncepčným dokumentom 

mesta, ktoré majú dopad na financovanie a rozpočet mestskej časti;  

h) spolupracuje s ostatnými komisiami zriadenými miestnym zastupiteľstvom;  

i) vyjadruje sa k materiálom, ktoré sú predkladané na rokovanie miestneho zastupiteľstva 

v oblasti svojej pôsobnosti. 

         3. Komisia kultúry a športu: 

 a) predkladá návrhy v otázkach riešenia problematiky kultúry a športu;  

b) spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych a športových podujatí v mestskej 

časti;  

c) spolupracuje pri vytváraní podmienok na realizáciu a pri organizovaní kultúrnych 

a športových aktivít v mestskej časti, ktoré sú tradičné alebo usporadúvané 

príležitostne; 

d) prerokúva a prijíma stanoviská k návrhu rozpočtu mestskej časti a k jeho 

úpravám;  

e) predkladá miestnemu zastupiteľstvu návrhy na udeľovanie Ceny mestskej časti 

f) vyjadruje sa k návrhom všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a k ich 

doplnkom v oblasti svojho pôsobenia;  

g) spolupracuje s ostatnými komisiami zriadenými miestnym zastupiteľstvom;  

h) vyjadruje sa k materiálom, ktoré sú predkladané na rokovanie miestneho 

zastupiteľstva v oblasti svojej pôsobnosti. 

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 14 Voľba predsedov  a členov komisií miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti 

Predsedov komisií navrhuje v súlade s rokovacím poriadkom po vzájomných rokovaniach 

s poslancami starosta. Nakoľko boli zriadené komisie, za predsedu finančnej komisie navrhol 

poslanca Jána Pavúka, za predsedu komisie kultúry a športu Miroslava Janitora, za predsedu 
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komisie rozvoja, dopravy a výstavby Štefana Bereša , za predsedníčku komisie na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Zuzanu Slivenskú. 

Diskusia: 

Poslanec Miroslav Špak – keďže poslanci napokon dospeli k z mene názvu komisie na 

komisiu rozvoja, dopravy a výstavby  a vzhľadom na to, že poslanec Špak je predsedom 

komisie dopravy a výstavby mesta Košice, dal poslaneckému zboru na zváženie, či nebude 

pre miestne zastupiteľstvo efektívnejšie a pružnejšie, ak bude za predsedu komisie 

nominovaný on. 

Poslankyňa Eva Zummerová – proti návrhu poslanca Špaka nič nemá, avšak keď tak 

rozmýšľa, na jednej strane by to mohlo byť produktívne, ako poslanec Špak hovorí, avšak na 

druhej strane spolupráca na mestskej časti nebola v minulosti veľmi uspokojivá a prínosná. 

 Faktická poznámka poslanca Špaka na vystúpenie poslankyne Zummerovej – podľa neho 

bola komisia, ktorej v minulosti predsedal, najaktívnejšou komisiou, má najviac uznesení 

a jediný problém, ktorý komisia mala, boli priestory na zasadnutia. Keďže na tomto zasadnutí 

odznel sľub, že tu spolupráca bude, verí, že priestory bude komisia k dispozícii mať. 

Návrhová komisia – poslankyňa Eva Zummerová: 

Uznesenie číslo 12/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce v súlade s § 15 zák. 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Článkom 4 ods. 
12 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko 
Ťahanovce  
volí  
za predsedov komisií miestneho zastupiteľstva poslancov: 
 
1. Za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

     funkcionárov Mgr. Zuzanu Slivenskú,  

2. Za predsedu Finančnej komisie Ing. Jána Pavúka,  

3. Za predsedu Komisie rozvoja, dopravy a výstavby Ing. Štefana Bereša, 

4. Za predsedu Komisie kultúry a športu Miroslava Janitora. 

 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Starosta vyhlásil dvadsaťminútovú prestávku. Prestávka slúžila  pre novozvolených 

predsedov komisií na návrhy ich členov. 

Po prestávke starosta poprosil predsedu každej komisie, aby predniesol svoje návrhy na 

členov komisie a predstavili tak svoje pracovné tímy. 
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Poslanec Ján Pavúk – ako novozvolený predseda finančnej komisie navrhol nasledovné 

zloženie komisie: 

Štefan Bereš 

Jozef Figeľ 

Tomáš Jurkovič a  

Ján Mazák 

Vzhľadom na to, že poslanec Mazák na ustanovujúcom zasadnutí pre neprítomnosť nezložil 

poslanecký sľub, oficiálny návrh na členov finančnej komisie je Štefan Bereš, Jozef Figeľ 

a Tomáš Jurkovič. 

Poslankyňa Zuzana Slivenská – komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov, ktorej predsedá, bude po schválení pracovať v tomto zložení: 

Uršula Ambrušová, Mária Horváthová, Ján Pavúk, Eva Zummerová. 

Poslanec Štefan Bereš – do komisie rozvoja, dopravy a výstavby navrhol týchto členov:  

poslancov Mareka Fedoročka, Tomáša Jurkoviča a Jána Pavúka, 

neposlancov  z radov odbornej verejnosti Ladislava Olexu a Petra Kolára. 

Zástupca starostu Miroslav Janitor – do komisie kultúry a športu navrhol: 

poslancov Máriu Horváthovú, Uršulu Ambrušovú, Evu Zummerovú, Mareka Fedoročka 

neposlancov z radov odbornej verejnosti Tatianu Vargovčákovú, Danielu Geletkovú, Petra 

Bozogáňa a Júliusa Szabó. 

Po prednesení návrhov starosta požiadal návrhovú komisiu, aby sa hlasovalo en bloc za 

zloženie všetkých komisií. 

Návrhová komisia – poslankyňa Eva Zummerová 

Uznesenie číslo 13/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce v súlade s § 15 zák. 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Článkom 4 ods. 
12 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko 
Ťahanovce 
volí  
za členov komisií miestneho zastupiteľstva : 

1. Do Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

poslancov PhDr. PaedDr. Uršulu Ambrušovú, PhD., MBA 

      Mgr. Máriu Horváthovú 

               Ing. Jána Pavúka 

       Mgr. Evu Zummerovú               

2. Do Finančnej komisie 

poslancov Ing. Štefana Bereša 

             MVDr. Jozefa Figeľa 

       Mgr. Tomáša Jurkoviča               
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3. Do komisie rozvoja, dopravy a výstavby 

poslancov Mgr. Mareka Fedoročka 

             Mgr. Tomáša Jurkoviča 

       Ing. Jána Pavúka 

neposlancov z radov odbornej verejnosti Ing. Petra Kolára 

    Ing. Ladislava Olexu, PhD.              

        

4. Do komisie kultúry a športu 

poslancov  PhDr. PaedDr. Uršulu Ambrušovú, PhD., MBA 

       Mgr. Mareka Fedoročka 

       Mgr. Máriu Horváthovú 

       Mgr. Evu Zummerovú 

neposlancov z radov odbornej verejnosti Ing. Petra Bozogáňa 

       Danielu Geletkovú 

       Júliusa Szabó 

       Tatianu Vargovčákovú 

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

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 15 Určenie platu starostu mestskej časti v rozsahu určenom uznesením 

miestneho zastupiteľstva číslo 558/2022 zo dňa 8.6.2022 

Materiál poslanci obdržali elektronicky, starosta otvoril diskusiu, do ktorej sa nikto 

z poslancov neprihlásil. 

Návrhová komisia – poslankyňa Eva Zummerová: 

Uznesenie číslo 14/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v súlade s § 14 ods. 3 

písm. j) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov  

určuje  

mesačný plat starostu Mgr. Ing. Miloša Ihnáta podľa § 3 ods. 1  a § 4 ods. 1 a 2 zákona 

NR SR číslo 235/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch  starostov 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov a v rozsahu určenom uznesením 

miestneho  zastupiteľstva   číslo  558/2022  zo dňa  8. 6. 2022  vo výške   3887,50 €. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 
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Bod č. 15.1 Podklady k príprave rozpočtu mestskej časti 

Starosta mestskej časti vyzval predkladateľa návrhu poslanca Miroslava Špaka, aby bod 

uviedol. 

Poslanec Miroslav Špak – navrhovaným uznesením chce požiadať o transparentnosť 

a informovanosť smerom k poslaneckému zboru a k verejnosti, ktorá má neodnímateľné 

právo na to, aby presne vedela, ako mestská časť hospodári s peniazmi. Na ulici často počuť 

od obyvateľov, že poslanci schvaľujú rozpočet a majú zodpovednosť. Je to pravda, a preto 

má pripravený návrh, ktorý vďaka jeho transparentnosti  umožní bezpochyby poslancom 

hlasovať podľa ich  svedomia. 

Po celý čas starostovia tvrdili, že nie je možné, aby poslanecký zbor vstupoval do 

zamestnaneckých vzťahov a to sa používalo ako argumentácia pre poslanecký zbor vtedy, ak 

poslanci chceli vedieť, kam tečie 75 % rozpočtu mestskej časti. Na komisiách sa poslanci 

zaoberajú 100- eurovými dotáciami, kde sa zisťuje, komu to ide, s akým záujmom to ide, kto 

to prevezme, ako to ľuďom prospeje, poslanci o tom rokujú a o každej stoeurovke hlasujú 

zvlášť. Avšak pri sume 530 tisíc eur je v rozpočte jeden riadok – správa úradu. Nič viac. 

Navrhované uznesenie nevstupuje do pracovno-právnych vzťahov, neurčuje osoby vo 

funkciách a neovplyvňuje organizačný poriadok vedenia úradu, ani výšku mzdy, či odmien 

zamestnancov. Uznesením poslanec Špak navrhuje, aby sa rozpočet sprehľadnil. Aby položky 

v tak obrovskej sume, ktorú miestne zastupiteľstvo naraz schvaľuje, boli jasne kalkulované. 

Tento návrh je podporený zákonom o obecnom zriadení  „...kompetencia obecného 

zastupiteľstva spočíva vo vymedzení objemu mzdových a ostatných materiálnych 

prostriedkov na činnosť prednostu obecného úradu“. 

Preto žiada, aby v rozpočte boli jasne definované a odkryté položky následne samostatne 

kalkulované. 

Prečítal návrh uznesenia: 

„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa zákona SNR  číslo 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov žiada starostu, aby 

v každom nasledujúcom rozpočte mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce boli nasledovné 

položky definované a vyčíslené samostatne: 

• Funkčný plat včítane odvodov pri pozícii prednostu úradu 

• Plat starostu včítane odvodov 

• Plat, prípadne odmena zástupcu starostu včítane odvodov 

• Odmeny poslancov včítane odvodov 

• Odmena kontrolóra včítane odvodov. 

Pripomenul, že rozpočet tak bude v tomto bode transparentný a mestská časť sa tak stane 

príkladom aj pre ostatné samosprávy. Osobne nevidí jediný dôvod nepodporiť toto 

uznesenie. Návrh uznesenia odovzdal návrhovej komisii. 

Návrhová komisia – poslankyňa Eva Zummerová: 
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Uznesenie číslo 15/2022 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce podľa zákona SNR 

číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

žiada starostu, 

aby v každom nasledujúcom rozpočte mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce boli 

nasledovné položky definované a vyčíslené: 

- Funkčný plat včítane odvodov pri pozícii prednostu úradu, 

- Plat starostu včítane odvodov, 

- Plat, prípadne odmena zástupcu starostu včítane odvodov, 

- Odmeny poslancov včítane odvodov, 

- Odmena kontrolóra včítane odvodov. 

 

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

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Bod č. 16 Záver 

V závere starosta mestskej časti poďakoval prítomným za konštruktívne rokovanie, za 

serióznosť pri vystúpeniach. Oznámil zároveň termín najbližšieho zasadnutia miestneho 

zastupiteľstva, ktoré bude 14. decembra 2022. 

 

Overovatelia zápisnice: 

PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD., MBA 

Ing. Štefan Bereš 

 

         

 

 

       Mgr. Ing. Miloš Ihnát 

                   starosta mestskej časti 

 

 

Za správnosť:  JUDr. Beáta Zemková 

Zapísala: Ing. Janka Rajňáková 
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