Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zápisnica
z 8. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Sídlisko
Ťahanovce, konaného dňa 16. 12. 2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: podľa priloženej pozvánky
Bod 1/Otvorenie
V úvode vystúpila Spevácka skupina Spoločnosti seniorov s Vianočným
programom.
Starosta MČ JUDr. Betuš otvoril rokovanie miestneho zastupiteľstva,
privítal prítomných poslancov a hostí: Miroslava Špaka – poslanca MsZ
v Košiciach, redaktora TV NAŠA Pavla Titurusa.
Upozornil poslancov MZ na rokovací poriadok počas rokovania MZ.
Bod 2/ Schválenie programu rokovania Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce
Starosta MČ JUDr. Betuš určil:
zapisovateľka:

Jarmila Repčíková

overovateľov zápisnice:

Ing. Ladislav Olexa
Mária Borovská

MZ hlasovaním zvolilo návrhovú komisiu v tomto zložení:
Mária Borovská
Ing. Ladislav Olexa, PhD.
Mgr. Mária Horváthová
Hlasovanie:

13/za

0/proti

0/zdržalo

Program:
Ing. Ihnát navrhol, aby sme si pod bodom 3A/ vypočuli informáciu o činnosti
zástupcu starostu.
Hlasovanie za doplnenie bodu 3A/
9/za

0/proti

4/zdržali sa
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Hlasovanie za program ako celok:
13/za
0/proti

0/zdržalo sa

Bod 3/ Informácia o činnosti starostu od ostatného zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.
Materiál bol predložený v písomnej forme. S informáciou vystúpil starosta
MČ JUDr. Cyril Betuš, ktorý zodpovedal na otázky poslancov MZ. / obsah
informácií o činnosti starostu MČ je uvedený na zvukovom zázname
z rokovania MZ na webovom sídle MČ/.

Bod 3a/ - Informácia o činnosti zástupcu starostu MČ
Materiál bol predložený v písomnej forme. S informáciou vystúpil
zástupca starostu MČ Ing. Emil Petrvalský, ktorý zodpovedal na otázky
poslancov MZ. / obsah informácií o činnosti starostu MČ je uvedený na
zvukovom zázname z rokovania MZ na webovom sídle MČ/.
Bod č. 4/ Správa o činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice-Sídlisko
Ťahanovce.
Materiál bol predložený v elektronickej podobe.
Uznesenie č. 97/2015: - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce
berie na vedomie
správu o činnosti hlavnej kontrolórky MČ KošiceSídlisko Ťahanovce
Hlasovanie:

11/za

0/proti

0/zdržal sa

Bod č. 5/ ) Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2016.
Materiál bol predložený v elektronickej podobe.
Uznesenie č. 98/2015: - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce
schvaľuje
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Plán kontrolnej o činnosti hlavnej kontrolórky MČ
Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2016.
Hlasovanie:

za/12

proti/0

zdržalo sa/0

Bod č. 6/ - Likvidácia odpísaného a nepotrebného majetku mestskej
časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.
Materiál bol predložený v písomnej forme.
Uznesenie č. 99/2015: - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce
schvaľuje
likvidáciu odpísaného a nepotrebného majetku
mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.
Hlasovanie:

za/12

proti/0

zdržalo sa/0

Bod č. 7/- Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce za rok 2015 - Čerpanie rozpočtu za 3. štvrťrok 2015.
Materiál bol predložený v elektronickej podobe.
Diskusia:
Ing. Drotár – finančná komisia prerokovala tento materiál a odporúča ho
schváliť
Uznesenie č. 100/2015: - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce
schvaľuje
čerpanie rozpočtu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce
za 3. štvrťrok 2015.
Hlasovanie:

za/12

proti/0

zdržalo sa/0

Bod č. 8/ - Programový rozpočet mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce na roky 2016 – 2018.
Materiál bol predložený v elektronickej podobe.
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Diskusia:
Ing. Ihnát – zastavil sa pri položke platu zástupcu starostu na rok 2016 vo
výške 24 291 eur. Zvažoval tento plat, dalo by sa z neho ušetriť 16.741 eur
na nové ihrisko. Predložil návrh pozmeňujúceho uznesenia v znení:
„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce
mení
a/ Z programu 1 – Plánovanie, manažment a kontrola podprogram 2,
kapitola 01.-1.1., položka 611-620- plat zástupcu starostu včítane odvodov
t.j. z ceny práce 24 291 eur, tú znížiť na 16 748 eur.
b/ Do kapitoly : 06.2.0 Program 6,
podprogram 2, položka: 635006:
Prostredie pre život – bežné výdavky t.j. 7 543 eur – ušetrený rozdiel na
ihrisko – plážový volejbal“.
- opýtal sa ešte, či zástupca starostu poberá aj poslaneckú
odmenu.
Ing. Drotár – finančná komisia rokovala o tomto materiáli a členovia mali
tieto pripomienky k materiálu:
Ing. Bereš – žiadne parkoviská nie sú zaradené v rozpočte, nefiguruje
tam ani jeden návrh na rozšírenie stávajúceho parkoviska Pekinská –
Hanojská , ihrisko Pekinská bolo síce zrekonštruované, ale vnutroblokové
ihrisko na Pekinskej nebolo zrekonštruované, nefiguruje v rozpočte, nesúhlasí s platom zástupcu starostu vo výške 24 291 eur, za takto vypracovaný
návrh rozpočtu na rok 2016 nebude hlasovať.
Ing. Drotár – predniesol návrh na zníženie platu zástupcu starostu z 24 291
eur na 16 748 eur, pričom rozdiel 7 543 eur presunúť na výstavbu ihriska
na letný plážový volejbal na Čínskej ulici v ŠA Olympia. O tomto návrhu
členovia hlasovali 2 za a 3 sa zdržali. Zároveň prerokovali návrhy na dotácie
na rok 2016. Porovnal plat zástupcu starostu v minulom funkčnom období
v sume 4 000 eur a teraz 24 000 eur, nárast o 20 000 eur.
Ing. Bereš – Sme v polovici funkčného obdobia. Každý mal svoj volebný
program. Chýba mi tu plnenie bodov z Vášho programu. Prečítal jednotlivé
body starostu MČ. Porovnával výdavky z rozpočtu rok 2014 s rokom 2015.
Výdavky na verejnú správu vzrástli aj napriek tomu, že je 13 poslancov
teraz. Chýbajú mi tu výdavky na parkoviská, plat zástupcu starostu – ten
je tu úplne zbytočný, kvôli tomuto nebudem hlasovať za rozpočet.
Ing. Olexa – 1. 12. 2015 som bol ako predseda komisie dopravy na odbore
výstavby, kde sme tento bod podrobne prerokovali. V komisii sme boli za
schválenie, škoda že nebol na komisii, vysvetlil by p. Berešovi všetko. Ak
toto neprejde , tak všetky veci a dotácie nebudú schválené a nastáva provizórium.
Ing. Ihnát – povedal, že nechce, aby sa mestská časť dostala do provizória.
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Poslanec má právo vyjadriť svoj názor k bodom. Mal určite výhrady ale
podporí rozpočet.
JUDr. Betuš - odpovedal smerom k Ing. Berešovi – že sa tu nič neurobilo.
- Škôlka na Viedenskej ulici - pracuje sa na nej so zameraním na šport,
- Zberný dvor – vystúpil na MsZ, kde požiadal o vytvorenie Zberného dvoru
v Ťahanovciach – chceme sa uchádzať o jeho vytvorenie v Ťahanovciach.
Máme za sebou prvý rok, 2 ihriska sú v rozpočte. Parkovanie – každý by
chcel mať parkovacie miesto pod oknom. Sadnime a riešme, ako riešiť
parkovné miesta z rozpočtu MČ. Len preto nehlasovať za rozpočet, že nie
sú parkoviská. Vyjadril sa k platu zástupcu starostu.
Ing. Ihnát – opýtal sa starostu MČ, kto schvaľuje rozpočet MČ. Aby to
vedeli aj poslanci.
JUDr. Betuš - citoval znenie zákona SNR, ktorý dáva originálnu kompetenciu starostu k platu zástupcu starostu, rozpočet MČ schvaľuje MZ.
Ing. Špak –asi zmeníte rokovací poriadok. Oddeľme hlasovanie o rozpočte
od hlasovania o odmene pre zástupcu starostu. Vy, pán starosta i pán
poslanec Olexa strašíte, ak sa neschváli rozpočet že sa tu nepohneme. Nič
sa nestane, budeme fungovať podľa starého rozpočtu. Pán Bereš nešťastne
začal svoje vystúpenie.
Pozmeňujúci návrh poslanca MZ Ing. Ihnáta
Uznesenie č. 101/2015: - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce
mení
a/ Z programu 1 – Plánovanie, manažment
a kontrola podprogram 2, kapitola 01.-1.1.,
položka
611 – 620 - plat zástupcu starostu
včítane odvodov t.j. z ceny práce 24 291 eur, tú
znížiť na 16 748 eur
b/ Do kapitoly : 06.2.0 Program 6, podprogram 2,
položka: 635006:
Prostredie pre život – bežné
výdavky t. j. 7 543 eur
JUDr. Betuš – upozornil, že skôr ako budete hlasovať, je to v rozpore so
zákonom.
Hlasovanie:
za/3
proti/2
zdržalo sa/8
Po vykonanom hlasovaní uznesenie nebolo schválené.
Uznesenie č. 102/2015 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce
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A, schvaľuje
programový rozpočet MČ Košice – Sídlisko
Ťahanovce na rok 2016.
B, berie na vedomie
programový rozpočet MČ Košice – Sídlisko
Ťahanovce na roky 2017 - 2018
Hlasovanie:
za/10
/zarátaný hlas MVDr. Figeľa „za“

proti/0
zdržali sa/3
a hlas Ing. Drotára „zdržal sa“ /

Bod č. 9/ - Program rozvoja mesta Košice na roky 2015 – 2020
s výhľadom do roku 2025.
Materiál bol predložený v elektronickej podobe. Starosta MČ JUDr.
Betuš vyzval poslancov MZ, aby sa prihlásili do tejto komisie, kto má záujem.
Diskusia:
Ing. Olexa – prihlásil sa do tejto pracovnej komisie.
Ing. Ihnát – podporil tento návrh, povedal, že sa možno prihlási do tohto
tímu na spracovanie. Problém máme s vlastníkmi pozemkov.
Ing-. Bereš – povedal, že páni Janitor, starosta MČ i p. Olexa mali dobré
pripomienky, či prešli do Plánu mesta. Už sa pýtal, ktoré pripomienky prešli
do PHRM ale nebolo mu zodpovedané.
JUDr. Betuš – všetky pripomienky za našu MČ neboli priamo zverejnené,
boli všeobecne poňaté v tomto dokumente. Prakticky prešli všetky naše
pripomienky.
Dobre je, že je takto spracovaný materiál.
Bod –
vysporiadávanie pozemkov by sme chceli, aby poslanci NR, ktorí budú
zvolení, sa začali týmto zaoberať. Nevieme rozbehnúť rozvojové aktivity
v rámci MČ.
Uznesenie č. 103/2015: - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce
a, berie na vedomie
Program rozvoja mesta Košice na roky 2015 –
2020 s výhľadom do roku 2025.
b, odporúča
starostovi mestskej časti pripraviť a predložiť
návrh Akčného plánu MČ Košice-Sídlisko
Ťahanovce na roky 2016-2018
Hlasovanie:

za/13

proti/0

zdržalo sa/0
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Bod č. 10/- Prerokovanie návrhu odmien v zmysle Poriadku
odmeňovania volených orgánov MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za
3.štvrťrok 2015.
Materiál bol predložený v elektronickej podobe.
Uznesenie č. 104/2015: - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce
schvaľuje
odmenu hlavnej kontrolórke MČ za 2. štvrťrok
2015 vo výške 30% zo súčtu platov za toto obdobie.
Hlasovanie:

za/13

proti/0

zdržalo sa/0

Bod č. 11/ - Návrh harmonogramu zasadnutí miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a odborných komisií mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce na 1.polrok 2016.
Materiál bol predložený v elektronickej podobe. Materiál uviedol zástupca
starostu MČ Ing. Emil Petrvalský.
Uznesenie č. 105/2015: - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce
schvaľuje
harmonogram zasadnutí miestneho zastupiteľstva,
miestnej rady a odborných komisií mestskej časti
Košice – Sídlisko Ťahanovce na 1. polrok 2016.
Hlasovanie:

za/13

proti/0

zdržalo sa/0

K bodu č. 12/ - Návrh harmonogramu poslaneckých dní poslancov
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na
1.polrok 2016.
Materiál bol predložený v elektronickej podobe. Materiál uviedol zástupca
starostu MČ Ing. Emil Petrvalský.
Uznesenie č. 106/2015: - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce
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schvaľuje
harmonogram poslaneckých dní poslancov
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice –
Sídlisko Ťahanovce na 1. polrok 2016.
Hlasovanie:

za/13

proti/0

zdržalo sa/0

Bod č. 13/ Interpelácie
Ing. Ihnát:
 Ako bude mestská časť postupovať pri realizácii výbežiska pre psy?
 Aké má informácie vedenie našej MČ v problematike zámeny pozemkov
s územím v ťahanovskom lese?
 V akom právnom stave sa nachádza
požiadavka cirkvi vo veci
zaplatenia za pozemky pri fontáne?
 Ako pokračuje riešenie parkovania na našom sídlisku?
 Kedy bude zrealizované označovanie ulíc na Americkej triede smerom
na III. obytný súbor /Aténska a Viedenská ulica/?
 Zaujímala sa naša mestská časť o návrh, ktorý obdržal starosta, vo
veci šikmého parkovania na Aténskej ulici pri ZŠ Bruselská?
 Zaujíma ma čerpanie reprefondu starostu MČ – položkovite.
 Uzamykateľné kontajnery – aké kroky sú vykonávané v možnosti
čerpania financií z eurofondov.
Mgr. Slivenská:
 Ktorých nehnuteľnosti na sídlisku je MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce
vlastníkom
a ktorých
správcom?
Poprosím
o presný
počet,
identifikáciu, adresu, výšku nájomného, ktoré platia nájomníci týchto
objektov a dobu nájomného .
 V akom stave sú priestory pre seniorov, ktoré mali byť vyčlenené
v rámci budovy bývalej ZŠ Juhoslovanská?
 Aké zámery sú s objektom bývalej ZŠ na Viedenskej ul.? Plánujú sa
prenajať /predať/?
 Aké zámery sú s využitím priestorov bývalej ZŠ Juhoslovanská?
Plánujú sa prenajať, predať?
 V akom štádiu je vybavovanie reklamácie malieb študentov na
zastávkach MHD na našom sídlisku? Boli predmetné diela
reklamované na základe písomného podnetu poslanca Špaka zo dňa
31.5.2015.
 V akom stave je riešenie zámeny pozemkov medzi rím.kat. cirkev
a mestom Košice? Aké kroky, kedy urobila cirkev resp. mesto Košice?
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Kedy má byť byť stretnutie pracovnej skupiny, ktorú zformovalo
mesto?
Ing. Štefan Bereš:
 Priechod pre chodcov Americká trieda /Ázijská trieda, nie je
vybudovaný, je tam veľa chodcov a hrozí kolízia s motorovými
vozidlami/
 30 parkovacích miest INMEDIA? Kedy budú odovzdané MČ
k užívaniu?
 Hala pre tenis – Terasa, hokejová hala – Terasa, Futbalová aréna – Juh,
multifunkčná hala – KVP. Veľa investícii, ani jedna pre Ťahanovce aj
keď som na to upozorňoval v mojej interpelácii dňa 18. 3. 2015
s ohľadom na projekt Košice-Europske mesto športu, aké boli vaše
aktivity pre získanie výstavby objektu pre šport na sídlisku
K bodu č. 14 - Otázky
Ing. Drotár – ospravedlnil sa, že si nenaštudoval rokovací poriadok, má
otázku - pozvánka sa doručuje poslancovi, či to znamená, že ju dostal alebo
čítal.
Ing. Petrvalský – zvyknem tak robiť, že napíšem, aby ste potvrdili prevzatie
Ing. Ihnát – život ukázal, že aj v rokovacom poriadku musíme urobiť malé
kroky. Ak nepríde odpoveď, treba kontaktovať daného poslanca.

Bod č. 15/ - Rôzne
p. Kokinda – ochota musí byť z obidvoch strán, aby sa niečo zmenilo. Pri
rozpočte som sa hlásil do diskusie aj s p. Figeľom a Vy ste ukončili
diskusiu. Či nedošlo k pochybeniu, že tu boli dvaja prihlásení do diskusie.
Ďalej reagoval na vystúpenie Ing. Petrvalského - 80 % práce vykonáva ako
správca IT – opýtal sa, či zástupca starostu MČ robí správcu siete? Hovoril
a porovnával prácu jeho predchodu Ing. Kovaľa , ktorý pracoval na polovičný
úväzok, pripadá mu to divné. Vymenoval všetky posty, ktoré zástupca
v súčasnosti vykonáva.
Ing. Ihnát – máme miestnu radu, 6 poslancov je teraz v MZ nezávislých,
hovoril o pomernom zastúpení, navrhol Ing. Bereša do MR
Ing. Bozogáň - reagoval na vystúpenie p. Kokindu k Ing. Petrvalskému – on
je jeden z jeho 6 asistentov
Ing. Petrvalský – list z MMK – požiadal o predloženie návrhov na ocenenia
MMK – Cena mesta Košice do 15. 1. 2016, doručiť do 10. 1. 2016.
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Ing. Bereš – navrhol, aby si jednotliví poslanci zobrali záštitu nad
jednotlivými podujatiami, navrhol spracovať plán podujatí, aby sa každý
zapísal a pomohol aj pri organizácii podujatia. Napr. Ja inklinujem k fotbalu.
Bod č. 16/

Záver

Starosta MČ Cyril Betuš poďakoval prítomným poslancom za účasť,
poprial im šťastné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok a
rokovanie MZ ukončil.
Overovatelia zápisnice: Ing. Olexa Ladislav
Mária Borovská

.....................................
....................................

JUDr. Cyril Betuš
starosta MČ
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