Zápisnica
z 9. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce, konaného dňa 16. marca 2016.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: podľa priloženej pozvánky
Bod 1) Otvorenie.
Starosta JUDr. Betuš otvoril rokovanie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, privítal prítomných.

Bod č. 2) - Schválenie programu Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a procedurálne úkony.
Starosta JUDr. Betuš určil:
Zapisovateľku:

Humayová Iveta

Overovateľov zápisnice:

Ing. Bozogáň Peter
Ing. Drotár Milan

Návrhovú komisiu:

Ing. Ladislava Olexu, PhD.
Janitor Miroslav
MVDr. Figeľ Jozef

Hlasovanie za návrhovú komisiu:
12/za

0/proti

0/zdržalo sa

Starosta predložil program rokovania MZ.
Poslanec MZ
Ing. Bereš predložil doplňujúci bod č.3/1 – Riešenie
parkovania na sídlisku Ťahanovce.
Poslanec MZ Ing. Ihnát predložil doplňujúci bod č. 3/2 Ťahanovského lesa - zámena pozemkov.

Problematika

Hlasovanie za bod č. 3/1 :

11/za

0/proti

2/zdržali sa

Hlasovanie za bod č. 3/2 :

11/za

0/proti

2/zdržali sa
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Bod č. 3) Informácia o činnosti starostu od ostatného rokovania
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.
JUDr. Betuš informoval poslancov o svojej činnosti.

Bod č. 3/1 – Riešenie parkovania na sídlisku Ťahanovce.
Materiál uviedol MZ Ing. Bereš, ktorý sa kriticky vyjadril k problematike
parkovania našej MČ. Hrozí tu kritická situácia v zložkách - hasiči, polícia.
Nič sa tu nerieši. Chce navrhnúť postup, ako bude pokračovať koncepcia
parkovania. Nedá sa tu dýchať, každý má nejaké zlepšenie vo svojom
programe. Aby sme už na júnovom MZ prijali konkrétne podmienky.
JUDr. Betuš – predložte Váš návrh.
Ing. Bereš – nemám konkrétny návrh, len chcem riešiť túto situáciu, poďme
to riešiť. Predložil návrh:
„o d p o r ú č a m starostovi navrhnúť ekonomickému oddeleniu vyčíslenie, akej časti z rozpočtu môžeme použiť na riešenie parkovania v MČ
Košice-Sídlisko Ťahanovce do 30. 6. 2016“

Ing. Ihnát – Minulý rok sme sedeli všetci poslanci s pracovníkmi fy EEI. Či
prebehli už nejaké rokovania s developermi. Sad mládeže - potrebujeme
súčinnosť poslancov na riešenie tohto sadu. Skôr sa dozvedám informácie
z médii, mala by byť lepšia komunikácia, aby mali poslanci informácie.
Ing. Olexa - chce vniesť trošku zmysel do rokovania tohto MZ. Zdržal sa
hlasovania z dôvodu, že materiály prechádzajú rokovaním v jednotlivých
komisiách MZ, táto problematika sa týka konkrétne komisie dopravy, ale
komisia nedostala žiadny materiál. Cieľom nie je, aby sme tu urobili debatu.
Navrhol, aby sa tento bod zaradil do programu najbližšieho rokovania MZ.
My nájdeme cestu, akým spôsobom to budeme riešiť. Nieže vyvolať diskusiu
a až potom toto riešiť. Tu odznel návrh, novelizovať rokovací poriadok MZ.
Bol všetkým predložený návrh p. Slivenskej. Už v decembri bolo prijaté
uznesenie, že rokovací poriadok bude prerokovaný v mesiaci jún 2016. Ten
sa musí zodpovedne pripraviť a je naplánované jeho prerokovanie na
najlbližšom rokovaní MZ.
Naučte sa systém, aký je medzi poslancami.
Ing. Ihnát - nemôžeme so všetkým súhlasiť, čo povedal Ing. Olexa. Ale nech
už máme niečo ucelené. Situácia na sídlisku je zložitá, sme najhoršie
sídlisko, čo sa týka vysporiadania pozemkov.
Ing. Bereš – treba to riešiť, preto predložil aj tento bod. Požiadal všetkých
poslancov, aby sa k tomu vyjadrili. Som za to, aby sa to hneď začalo riešiť.
Nie som zato, aby sa ukončila diskusia k danému bodu. Na to sme tu, aby
sme požiadavky občanov riešili. Nie direktívne, že ukončíme diskusiu, nato
sme tu, aby sme veci riešili.
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Ing. Olexa – schválili sme si program, podľa ktorého sú pripravené
materiály. Ako môžeme zaujať stanovisko len z takejto diskusie. My sme
preskočili bod – otázky poslancov a interpeláciu, kde môžete vzniesť dané
otázky, na ktoré Vám bude zodpovedané.
JUDr. Betuš - informoval o 10-11 informáciách od čias, kedy sme začali
hovoriť o tejto problematike. Urobili sme analýzu parkovania, po nociach
sme chodili po uliciach. Nikdy nepodpíšem stavbu parkovacích miest na
nevysporiadaných pozemkoch. Úloha samosprávy nie je budovať parkovacie
miesta. Toto v zákone nenájdete, ale vytvárať podmienky, aby sa takéto
podmienky riešili a zabezpečovali. Zavolali sme profesionálov, aby sme sa
ich opýtali na riešenie – polícia, hasiči, záchranári. Ďalej hovoril o parkovaní
na chodníkoch, návrhu modelu parkovania, Mesto Košice nie je vlastníkom
verejných priestranstiev – sú to súkromné osoby, Rada starostov – vyjadril
na nej spôsob riešenia parkovania. Ku parkovaniu poslali svoje stanovisko 5
obyvatelia, z toho 2 poslanci MZ Ing. Bereš a Ing. Ihnát, Firma EEI nie je
našim partnerom, ale partnerom Mesta Košice. Pripraví sa pracovná porada
k danej problematike. Tento bod nie je koncepčne pripravený. Je treba na
tomto pracovať. Niektorých som tu nevidel 4 mesiace.
Ing. Drotár – problém je v pozemkoch, nedajú sa vykúpiť pozemky? Za tie
roky sa nedali vykúpiť pozemky?
Ing. Figeľ – tak to tu vyzerá, akoby sa v uplynulých volebných obdobiach
nepostavili
žiadne parkovacie miesta. Poprosil Ing. Jesenského, aby
povedal, koľko parkovacích miest sa doteraz postavilo.
Ing. Jesenský –Postavili sme 860 parkovacích miest do zapísania ROEPu.
Posledné parkoviska sme postavili na Maďarskej ul., kde bol relatívne
priestor vhodný na parkovisko a je majetkom mesta Košice. Rozprávate sa
o nejakých 30 000 eurách, za to postavite tak 15 parkovacích miest. Mesto
nás v ničom neobmedzuje.
Ing. Olexa – Dňa 4. 2.2016 sme sa stretli s p. primátorom, kde sme ho
požiadali o pomoc pri riešení tejto zložitej situácie v parkovaní. Uskutočnilo
sa rokovanie Integrovaného záchranného systému, z ktorého vyšiel kvalitný
podklad, ktorý bude predložený pánovi primátorovi.
Ing. Bereš – netvrdil som, že sa tu nič neurobilo. Predložil doplňujúci návrh
na uznesenie:
Doplňujúci návrh uznesenia Ing. Béreša:
Uznesenie číslo 107/2016 - o d p o r ú č a m
starostovi navrhnúť ekonomickému oddeleniu vyčíslenie, akej časti z rozpočtu môžeme
môžeme použiť na riešenie parkovania v MČ
Košice-Sídlisko Ťahanovce do 30. 6. 2016
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Hlasovanie:

6/za

6/zdržalo sa

0/proti

Po vykonanom hlasovaní uznesenie nebolo schválené.
/celá diskusia, ktorá odznela v tomto bode, je
z rokovania MZ/.

na zvukovom zázname

Bod č. 3/2 - Problematika Ťahanovského lesa - zámena pozemkov.
Materiál uviedol Ing. Ihnát. 14. 3. 2016 sa konalo rokovanie Mestského
zastupiteľstva v Košiciach. Bol som napätý, ako sa to bude riešiť. Nie je to
také jednoduché. Môžu z riešenia tohto problému byť aj súdne spory. Preto
som otvoril túto otázku, aby sme dostali kvalifikovanú odpoveď. Toto MZ má
dnes právo vedieť, akým smerom postupujme alebo aké riziká nás čakajú.
JUDr. Betuš - nemám kompetenciu k tejto veci sa vyjadrovať, štatutárom
mesta Košice nie je Betuš ale Richard Raši – primátor. Rokovanie prebieha
medzi primátorom mesta Košíce a Rímskokatolíckou cirkvou. My sme tam
boli prizvaní ako účastníci len s poradným hlasom a vyjadrujeme sa len
odporúčajúcim uznesením. Túto správu pošle všetkým poslancom MZ
v Košiciach. Keď sa dostane k nám táto informácia, zvolám poslaneckú
poradu, kde Vám predložím túto správu a budeme sa o nej rozprávať.
Špak – áno, čítali sme túto správu, pre Vás nie je problém prečítať tú právu.
JUDr. Betuš – informáciu, ktorú predložil pán primátor, pošle všetkým
poslancom MZ v Košiciach.
Ing. Ihnát - Doplňujúci návrh uznesenia Ing. Ihnáta:

Uznesenie číslo 108/2016 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Sídlisko Ťahanovce
berie na vedomie
krátku informáciu poslanca Ihnáta o zámene
pozemkov
s rímskokatolíckou
cirkvou
/Ťahanovský les/ na sídlisku Ťahanovce
Hlasovanie:

8/za

5/proti

0/zdržal sa
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Bod č. 4) - Správa o činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce.
Materiál bol predložený v elektronickej forme.

Uznesenie číslo 109/2016 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Sídlisko Ťahanovce
berie na vedomie
správu o činnosti HK
Hlasovanie:

12/za

0/proti

Bod č. 5) – Programový
rozpočet
mestskej
Ťahanovce za rok 2016 - 1. zmena rozpočtu.

0/zdržal sa

časti

Košice-Sídlisko

Materiál bol predložený v elektronickej forme.

Uznesenie číslo 110/2016 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce
schvaľuje
1. zmenu programového rozpočtu MČ KošiceSídlisko Ťahanovce na rok 2016.
Hlasovanie:

13/za

0/proti

0/zdržal sa

Bod č. 6) - Akčný plán MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce na roky 2016 –
2018.
Materiál bol predložený v elektronickej forme.

Uznesenie číslo 111/2016 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice –
Sídlisko Ťahanovce
schvaľuje
Akčný plán MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce
na roky 2016 - 2018.
Hlasovanie:

12/za

0/proti

0/zdržal sa
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Bod č. 7)
Prerokovanie návrhu odmien v zmysle Poriadku
odmeňovania volených orgánov MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce za 4.
Štrťrok 2015
Materiál bol predložený v elektronickej forme.

Uznesenie číslo 112/2016 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce
schvaľuje
odmenu hlavnej kontrolórke MČ za 4. štvrťrok
2015 vo výške 30% zo súčtu platov za toto
obdobie.
Hlasovanie:

12/za

0/proti

0/zdržal sa

Bod č. 8)- Návrhy na cenu MČ Sídlisko Ťahanovce na rok 2016
Materiál uviedol Ing. Emil Petrvalský – predseda Komisie MZ na
udeľovanie verejných ocenení a vyznamenaní.
Uznesenie číslo 113/2016 - Miestne zastupiteľstvo mestskej časti KošiceSídlisko Ťahanovce
schvaľuje
návrhy na Cenu MČ Košice-Sídlisko
Ťahanovce na rok 2016:
Kolektív:

Jednotlivci:

Základná Škola Belehradská

Miroslav Krbaťa
Mgr. Katarína Holováčová
Bc. Lucia Cmárová

Hlasovanie:

12/za

0/proti

0/zdržal sa

Bod č. 9 ) - Interpelácie
Ing. Ihnát: opýtal sa:
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 V akom stave riešenia sú mestské pozemky pod zámer
uzamykateľných kontajnerovísk? Bol vypracovaný zámer – projekt pre
ENVIRO FOND?
 Rokovala naša mestská časť v problematike správcu rigolu pod lesom?
 Je možné vyhodnocovať interpelácie a dopyty aj v rámci novely
rokovacieho poriadku?
Ing. Olexa: – požiadal spracovať komplexnú správu o stave výpočtovej
techniky „Kompatibilita PC s cieľom zabezpečiť úlohy OPIS – Elektronizácia
služieb mesta Košice a MÚ MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce. Správu predložiť
na najbližšie miestne zastupiteľstvo i s návrhom na riešenie.

Bod č. 10) – Otázky poslancov

Bod č. 11) – Rôzne
Mgr. Slivenská - nebola jej doručená odpoveď emailom na vznesenú otázku
z posledného rokovania MZ.
Hovorila o termínoch na odpoveď z rokovacieho poriadku.
Ing. Petrvalský - informoval poslancov MZ o potrebe odovzdať majetkové
priznanie do 30. 3. 2016.
Zároveň pripomenul možnosť podať žiadosť o dotáciu na II. polrok 2016 do
10. 5. 2016.
Ďalej povedal, že končí doba adopcie zvieratka v košickej ZOO poslancami
nášho MZ a môžete opäť prispieť na ďalšiu adopciu sumou 10 eur p.
Repčíkovej.
Ing. Olexa - opýtal sa na stav informačnej techniky na MÚ.
Ing. Petrvalský - odpovedal na otázku Ing. Olexu - stav starých počítačov,
bude sa meniť nový server, zálohovanie dokumentov. Informoval o stave
počítačov, tlačiarni, operačných systémov, ktoré máme na miestnom úrade.
Ing. Bereš - navrhol, aby sa interpelácie a zápisnice z MZ zverejňovali na
web stránke MČ. Opýtal sa, či pozemky na florbalové ihrisko je vo vlastníctve
Mesta Košice.
Ing. Ihnát - privítal možnosť poslancov MZ publikovať v Ťahanovských
novinách.
PaedDr. Ambrušová požiadala osadiť spomaľovacie retardéry na
Belehradskej ulici. Web stránka je neprehľadná, či sa dajú zmeniť farby.
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Bod č. 12) - Záver
Starosta mestskej časti poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
miestneho zastupiteľstva ukončil.
Overovatelia zápisnice:
Ing. Peter Bozogáň

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

Ing. Milan Drotár

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

JUDr. Cyril Betuš
starosta MČ
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