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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 
 
 

Zápisnica 
 
z XVIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, konaného dňa 
20.septembra 2016 o 15.00 hodine v priestoroch Miestneho úradu MČ Košice-Sídlisko KVP, Trieda 
KVP č.1,  I. poschodie,  zasadacia miestnosť      

 
Prítomní poslanci MieZ : Podľa prezenčnej listiny z XVIII. zasadnutia MieZ, ktorá tvorí prílohu 
zápisnice. 

Ďalší prítomní a zamestnanci mestskej časti: Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice. 

1. Otvorenie  
 Čas rokovania o bode 1/  00:00:00 – 00:06:10 

Starosta: Dobrý deň všetkým prítomným. Na prezentáciu budeme musieť počkať lebo poslanci 
opúšťajú miestnosť. Pán poslanec Tóth s faktickou - pán poslanec Matoušek a aj pán Lörinc sa išli 
odfotiť. Vizuálne vidím, že sme uznášania schopní. Vítam vás na XVIII. zasadaní MieZ MČ Košice  
-Sídlisko KVP a týmto otváram naše rokovanie. Prosím, prezentujte sa pani poslankyne a páni 
poslanci. Zjavne je tu viac poslancov prítomných ako prezentovaných.  

p. Tóth: Hlasovacie/prezentačné zariadenie raz funguje, raz nie. 
Starosta: Prezentovalo sa 11 poslancov, čo sa týka ospravedlnených - nedostal som žiadnu 

ospravedlnenku. Konštatujem pri 11 prezentovaných poslancoch sa nik neospravedlnil. Pán poslanec 
Matoušek opustil rokovaciu miestnosť, ale vráti sa. Naše rokovanie je uznášania schopné. Prosím 
právne oddelenie, aby v priebehu rokovania vyhodnocovalo uznášania schopnosť, tzn. odchody  
a príchody poslancov, aby zaznamenávalo účasť. Návrh programu ste obdŕžali v písomnej podobe. Pán 
poslanec Matoušek vošiel do rokovacej miestnosti. Prosím poslancov o doplňujúce návrhy 
k predloženému programu. Pán poslanec Boritáš, nech sa páči. 

p. Boritáš: Prečítam návrh uznesenia. MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP v súlade s platnými 
ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi schvaľuje nový 
bod programu č. 7/ XVIII. rokovania MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP s týmto názvom - Stanovisko 
poslancov miestneho zastupiteľstva k činnosti pána starostu MČ Košice-Sídlisko KVP Ing. Alfonza 
Halenára s tým, že ďalšie body programu budú po schválení tohto uznesenia primerane prečíslované. 

p. Takáč: Žiadam o zaradenie bodu programu č. 8/ Personálne otázky. 
Starosta: Nikto sa s doplňujúcimi návrhmi nehlási. Poďme prosím hlasovať o predložených 

návrhoch. Dávam hlasovať o návrhu, ktorý predložil pán poslanec Boritáš, ktorý navrhuje vsunúť  
do  súčasného programu za bod 6/ ako bod 7/, nový bod, ktorý bude mať názov - Stanovisko poslancov 
miestneho zastupiteľstva k činnosti pána starostu MČ Košice-Sídlisko KVP Ing. Alfonza Halenára,  
ďalšie body programu budú po schválení tohto uznesenia primerane prečíslované. Prosím, hlasujte  
o tomto návrhu na doplnenie programu. 

 
Počet  prítomných poslancov:  11 
Hlasovanie :  Za hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0.  
Tento nový bod programu bol schválený. 
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Starosta: Doplňujúci návrh programu od pána poslanca Takáča - ako bod číslo 8/ Personálne otázky, 
ostatné body sa prečíslujú. Hlasujte prosím o tomto návrhu na doplnenie programu nášho rokovania. 

 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie :  Za hlasovalo 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0.  
Aj tento návrh na doplnenie programu bol prijatý.  
 

Starosta: Dávam teraz hlasovať o návrhu programu ako celku s  doplnením bodov 7/ a 8/ s tým, že 
pôvodné body číslo 7/, 8/ atď. budú prečíslované na 9/, 10/ atď. Prosím, hlasujte o tomto návrhu  
na program. 

 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie :  Za hlasovalo 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0.  
Návrh na uznesenie bol prijatý. Konštatujem, že toto naše zasadanie zastupiteľstva sa bude riadiť týmto 
schváleným programom. 
 
1. c/ Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice  
 Čas rokovania o bode 1.c/  00:06:22 – 00:07:55 

Starosta: Prosím pracovníkov úradu, aby zabezpečili tlač nového programu nášho rokovania  
a prosím prítomných, aby zotrvali na svojich miestach. Budeme sa venovať ďalším formálnym 
záležitostiam. Prosím teraz o vaše návrhy na členov návrhovej komisie. Pán poslanec Tóth. 

p. Tóth: Pán starosta, my navrhujeme pani poslankyňu Fiľakovskú a pána poslanca Pacha. 
Starosta: Je ešte nejaký ďalší návrh? Ak nie, dávam hlasovať o členoch návrhovej komisie v zložení 

pani poslankyňa Fiľakovská a pán poslanec Pach. Prosím hlasujte. 
 

Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie :  Za hlasovalo 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0.  

 
Starosta: Zvolili sme si návrhovú komisiou v zložení - pani poslankyňa Fiľakovská a pán poslanec 

Pach. Prosím, aby sa odobrali k stolu pre návrhovú komisiu. Za overovateľov zápisnice určujem pána 
poslanca Pacha a pána poslanca Takáča. 
 
2. Kontrola plnenia uznesení 
Čas rokovania o bode 2.   00:08:07 – 00:52:43 
Starosta: Prichádzame k bodu 2/ Kontrola plnenia uznesení. Materiál ste obdržali v písomnej 

podobe. Predkladateľka, pani zástupkyňa starostu Gamcová, chce uviesť tento materiál? Áno, nech sa 
páči. 

p. Gamcová: Vážení poslanci, prečítam návrh na uznesenie tak, ako ste ho dostali. Vidíte tam 
kontrolu všetkých uznesení, ktoré sme v minulosti prijali, takže dovoľte, aby som prečítala návrh  
– MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP berie na vedomie informáciu  o  plnení  uznesení zo  XVI. 
zasadnutia  MieZ MČ  Košice–Sídlisko KVP zo dňa 28.06.2016,  zo XVII. zasadnutia MieZ MČ 
Košice-Sídlisko KVP - mimoriadneho  zo dňa 14.07.2016  a  prehľad o stave plnenia uznesení  
z predchádzajúcich zasadnutí MieZ so stavom k 06.09.2016 takto: a) zaradiť uznesenie číslo 157 
v bode 1 zo dňa 08.03.2016, uznesenia č. 174/b, 174/c, 174/d, 174/e, 182/d, 182/e, 187, 189, 191, 192/c  
zo dňa 28.06.2016, uznesenia č. 197, 198/a, 198/b zo dňa 14.07.2016  medzi splnené úlohy, b) zaradiť 
uznesenia č. 174/a, 178, 179, 182/a, 182/b, 182/c, 190, 192/a, 192/b zo dňa 28.06.2016 a č. 172 zo dňa 
26.04.2016 medzi úlohy v plnení. 
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Starosta: Ďakujem, otváram k tomuto bodu diskusiu. Pán poslanec Boritáš, nech sa páči. Je tu 
procedurálny návrh pána poslanca Boritáša. Obdržala ho návrhová komisia? Máme ho v papierovej 
podobe? Nech sa páči, je tam kopírovací stroj. Bol predložený návrh pána poslanca Boritáša v znení  
– MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP v súlade s platnými ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade s § 9 bod 13 platného rokovacieho poriadku 
MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP schvaľuje dĺžku vystúpenia každého diskutujúceho bez časového 
obmedzenia počas celého XVIII. rokovania MieZ. Ďakujem, hlasujte prosím. 

 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie : Za hlasovalo 12, proti 0, zdržalo sa 0, návrh na uznesenie bol prijatý. 
Pokračujeme v diskusii k bodu 2/. 

 
p. Lörinc: Nakoľko si nie som istý, chcel by som poprosiť právne oddelenie o preverenie faktu, či 

procedurálny návrh musí byť predložený návrhovej komisii. Ďalej mám otázky ohľadne kontroly 
plnenia uznesení. Konkrétne na uznesenia, ktoré sú medzi úlohami v plnení a dúfam, že tu sú prítomní 
zodpovední zamestnanci, ktorí mi o tom povedia niečo viac. Uznesenie č. 174/a zo dňa 28. 6. a týka sa 
obsadenia dvoch uvoľnených pozícií, ktoré máme na úrade (kancelária 1. kontaktu a oddelenie 
podnikateľských činností a informatiky) – v akom je to stave?, prebehli výberové konania?, aký je 
počet uchádzačov? Ďalej uznesenie 182/a zo dňa 28.6., ktoré má deklaratívny charakter a v podstate 
hovorí, že poslanci MieZ v podstate odmietajú koncepciu EEI a žiada zachovanie bezplatného 
parkovania až do doby kým nebude prijatá iná koncepcia – prečo je toto uznesenie v plnení? Uznesenie 
182/b z 28.6. ohľadom vypracovania stanoviska pána Sotolářa, kde sme žiadali nášho externého 
právnika, aby vypracoval stanovisko k potenciálnemu výberu poplatkov za parkovanie od občanov 
firmou EEI. Ďalej uznesenie v plnení zo dňa 28.6., ktoré sa týka kamerového systému a vypracovanie 
koncepcie rozvoja kamerového systému mestskej časti - v akom stave to je?, aké kroky boli prijaté  
v tomto uznesení. Uznesenie 172 zo dňa 26.4., kde žiadame starostu aby konal vo veci aktuálnej výzvy 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zameranej na triedený zber komunálnych 
odpadov a mechanickú biologickú úpravu komunálnych odpadov. Nie som si istý, ale mali sme takú 
diskusiu ohľadom uzamykateľných kontajnerov - tam bolo vyjadrenie, že mestská časť nie je 
oprávnený žiadateľ, ale určite kolegovia, aj vy pán starosta, ste postrehli informáciu z Terasy, kde 
mestská časť Terasa (napriek tomu, že je to rovnaká mestská časť ako my) získala  externé zdroje, 
mimo rozpočtu mestskej časti, na uzamkýnateľné kontajneroviská. Tento projekt už začínajú 
realizovať. 

Starosta: V diskusii pokračuje pán poslanec Takáč, nech sa páči. 
p. Takáč: Ďakujem pekne pán starosta. Upozorňujem na malý formálny nedostatok, ktorý nie je 

potrebné brať ako výčitku -  len podľa môjho názoru uznesenie č. 198/a, ktorým sme zriaďovali  
komisiu parkovania - je tam oznam o komisii parkovania, mailovú adresu a aj stránku na parkovanie, 
tak tá stránka je súčasne zriadená inak, ako bola požiadavka v uznesení. Výsledok je ten istý, len 
nekorešponduje s požiadavkou.  

Starosta: Ďakujem. V diskusii nasleduje pani zástupkyňa starostu Gamcová, nech sa páči. 
p. Gamcová: Ďakujem pekne. Chcela by som poprosiť pani doktorku Čechovú, aby sa za miestny 

úrad vyjadrila k uzneseniu č. 172 vzhľadom na fakt, že preverovala aktuálnu výzvu triedeného zberu 
komunálnych odpadov a má k tejto veci podrobnejšie informácie. To je moja prvá požiadavka. A druhá 
– prikláňam sa k pánovi poslancovi Lörincovi ohľadom uznesenia, kde malo byť urýchlené obsadenie 
dvoch voľných miest na našom úrade, svieti to na webe od 20. 7. 2016. Tiež si myslím, že toto 
uznesenie treba čo najskôr naplniť a presunúť ho do úloh splnených. Ďakujem. 

Starosta: Pán poslanec Horenský, nech sa páči. 
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p. Horenský: Zaujímajú ma dve uznesenia – jedno, ktoré je v plnení č. 192/a, ktoré sa týka vyvolania 
stretnutia s majiteľom firmy BRONET, v podstate prešli tri mesiace - aký je v tom momentálny stav? 
Ďalšia otázka – prečo je uznesenie č. 192/b, ktorým sme žiadali starostu MČ Košice-Sídlisko KVP, aby 
písomne dementoval, alebo písomne potvrdil informácie uvedené v médiach týkajúce sa údajného 
zákazu starostu na zúčastňovanie sa poslancov na akciách realizovaných MČ, ešte stále v plnení?  

Starosta: Robili ste si poznámky k jednotlivým uzneseniam, ktoré treba vysvetliť? Poznámky máme, 
takže teraz poprosím právne oddelenie, aby zodpovedalo otázky k jednotlivým uzneseniam,  prípadne, 
že nemáte informácie, je potrebná prítomnosť ďalších zamestnancov úradu, ale myslím, že pani 
Čechová vie k niektorým otázkam odpovede. Prosím, do mikrofónu. 

PhDr. Heribanová: Nebola som prítomná, takže som nezaevidovala otázky.  
Starosta: Dostal som informáciu od pani Kiriľákovej, že si robila poznámky a vie ku ktorým 

uzneseniam je potrebné zaujať stanovisko. 
PhDr. Heribanová: Uznesenie č. 174/a - právne oddelenie zverejnilo požiadavku poslancov,  

prichádzajú žiadosti na obsadenie týchto miest a je to v kompetencii vedenia, aby si vybralo zo žiadostí 
a aby sa rozhodlo, či záujemcovia spĺňajú požiadavky, ktoré boli vypísané na obsadenie týchto 
pracovných miest. Uznesenie č.182/a je deklaratívne, keďže ešte nie je vyriešená kompetencia 
parkovania, tak je zatiaľ toto uznesenie zaradené medzi uznesenia v plnení. Uznesenie 182/b  
-  stanovisko JUDr. Sotolářa bolo poslancom zaslané, ale vlastne je splnené, pretože toto uznesenie, 
tento návrh bolo nutné následne predložiť na augustové rokovanie MieR a tam to bolo predložené. 
Následne to predkladáme na septembrové (dnešné) zasadnutie MieZ a až po tomto zasadnutí MieZ ho 
môžeme presunúť medzi splnené. Uznesenie č. 192/b - k tomuto by mohlo odpovedať oddelenie 
výstavby, viem, že bolo rokovanie s firmou BRONET, ale ja nemám bližšie informácie. Právne 
oddelenie nebolo k tomuto rokovaniu prizvané. 

Starosta: Pani Čechová, máte k tomuto viac informácii?  
JUDr. Čechová: Aby sme dodržali časovú postupnosť. Prvá bola otázka na uznesenie č. 172 

ohľadom výzvy zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, ktorú vyhlásilo Ministerstvo 
životného prostredia - ako vyplýva z názvu výzvy, bola zameraná na zvýšenie miery zhodnocovania 
odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podporu predchádzania 
vzniku odpadov, v každom prípade zo samotného uznesenia nevyplynulo - aspoň teda nie mne - že sa 
máme uchádzať o nenávratný finančný príspevok na uzamykateľné prístrešky pre kontajnery, to je prvá 
vec a za druhé, aj tak by sme z tejto výzvy nemohli túto aktivitu realizovať. V každom prípade, keďže  
vieme, že naozaj je potreba nejako riešiť túto otázku, tak hľadáme iné formy ako zabezpečiť 
uzamykateľné prístrešky. Bol tu nejaký dotaz na to, ako to robí Mestská časť Západ, aj tomuto sa 
venujeme, sledujeme aj aktuálne výzvy z environmentálneho fondu. Tam zvyknú byť vyčlenené 
finančné prostriedky aj na vybudovanie týchto zamkýnateľných  prístreškov, určite sa tomuto budeme 
venovať, ale z tejto výzvy, ktorá bola, by sme to aj tak nevedeli zrealizovať, keďže sa týkala recyklácie, 
nákupu nádob na zber triedeného odpadu atď., na toto kompetenciu nemáme, ale čo sa týka budovania 
prístreškov a kontajnerovísk, toto je aj naša úloha. Otázku rozdelenia kompetencie v rámci štátu to ešte 
preveríme a chceme sa tomu venovať do budúcna. K druhému uzneseniu – spoločnosť BRONET  
– v júni bolo doručené písomné stanovisko konateľa spoločnosti BRONET, ktorým nám oznámil, že 
budovu, ktorú vlastnil a ktorej sa týkala prístavba, nateraz už nevlastní. Budova bola predaná v máji  
novému vlastníkovi, spoločnosť BRONET neprevádzkuje reštauráciu, prevádzkuje ju iná spoločnosť. 
Takže nás odkazuje na to, aby sme riešili realizáciu detského ihriska s novým prevádzkovateľom 
reštaurácie. Vstúpili sme do rokovania aj s novým prevádzkovateľom reštaurácie a táto spoločnosť je 
ochotná do budúcna aj hovoriť o tom, že by mala záujem aj nejaké ihrisko tam zriadiť, ale v každom 
prípade nie hneď, až keď sa situácia zastabilizuje. Je však potrebné povedať aj to, že už som to riešila 
aj s JUDr. Sotolářom, a to uznesenie, ktorým bola spoločnosť BRONET zaviazaná na výstavbu ihriska 
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je formulované veľmi všeobecne, jednoducho na to nemáme páky a ani nevieme sformulovať žalobný 
návrh, nakoľko v uznesení sa uvádza ako termín uskutočnenia toho detského ihriska ako 2. etapa, ktorá 
je veľmi neurčitá, môže byť o mesiac, o rok, o dva o päť, to je jedna vec. Nie je určene ani miesto, kde 
by sa mala výstavba zrealizovať, ani ako by malo to ihrisko vyzerať. Samotná vynútiteľnosť tohto 
záväzku spoločnosti BRONET, je takmer mizivá. V každom prípade sa ešte pokúsim nájsť nejaké 
riešenie, či je ešte nejaká cesta ako by sme vedeli vymôcť splnenie tohto záväzku. Spoločnosť 
BRONET sa už vyjadrila, že dobrovoľne toto ihrisko nevybuduje.  

Starosta: Máme ešte ďalšie otázky na ďalšie uznesenia? 
Ing. Timková: Odpovedala by som na otázku ohľadom uznesenia č.190, ktorá sa týka koncepcie 

rozvoja kamerového systému - uznesenie v plnení. Určený termín - do konca septembra.  Je to  
v prípravnej fáze tak, ako je to určené, tzn. pripravujeme analýzu súčasného stavu. Som v rokovaní  
s náčelníkom štátnej aj mestskej polície. Polícia si vytypovala nejaké priestory, kde hovoria, že by oni 
navrhovali do budúcna umiestniť nejaké kamery. Všetky tieto návrhy momentálne zbierame, dávame 
ich do mapky a pripravujeme tak, aby sme vám podali čo najviac informácii k tomuto uzneseniu. 
Dúfam, že to stihneme v termíne. Ešte doplním k uzneseniu, ktoré sa týka obsadenia voľných miest  
– mám tu žiadosti, robím pohovory, vyberám si, lebo nie všetci samozrejme vyhovujú, takže preto sme 
nechali oznam na webovej stránke, že sú miesta voľné, pretože sme si ešte z ponúk definitívne 
nevybrali. Dúfam, že to uzavrieme čo najskôr, ale je potrebné s každým z nich hovoriť osobne. 

Starosta: Ďakujem, zostalo nám ešte nejaké číslo uznesenia nezodpovedané? Do mikrofónu, prosím. 
PhDr. Heribanová: Ešte je otázka k uzneseniu č. 192/b. K tomuto by ste asi mohli odpovedať vy, 

pán starosta. 
Starosta:  Odpovedal som pánovi poslancovi hneď na zastupiteľstve s tým, že mu bude preposlaný 

e-mail, ktorý bol poslaný pánu poslancovi Tóthovi. Stalo sa tak, ak sa tak nestalo, bude poslaný ešte 
raz. Týmto považujem akékoľvek ďalšie vyjadrovanie sa k tomuto uzneseniu... nie je jednoducho 
nutné. E-mail bude poslancovi poslaný, nech si ho prečíta, čo tam je. Ďalej s faktickými – pani 
zástupkyňa starostu Gamcová, nech sa páči. 

p. Gamcová: Na poslednej MieR som navrhla presunúť uznesenie č. 172 medzi úlohy v plnení a to 
z dôvodu, že sa týka aktuálnej výzvy. Hovoríme o dvoch rozdielnych veciach – táto výzva sa týka 
triedenia odpadov a v uznesení nehovoríme o žiadnych uzamkýnateľných kontajneroch. Navrhli sme, 
že by bolo dobre zapojiť sa do tejto výzvy. Druhá požiadavka z MieR bola, aby sa doplnili informácie 
z mestskej časti Západ a bolo prisľúbené, že nám tieto informácie poskytnete na tomto MieZ. 

 Starosta: S faktickou pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 
p. Lörinc:  Chýba mi odpoveď na prvú otázku – podľa rokovacieho poriadku, ak je podaná  

procedúra, je nutné predložiť návrh návrhovej komisii? Druhá vec – uznesenie č.182/b – stanovisko 
JUDr. Sotolářa. Ak sa nemýlim pán Sotolář je platený paušálom, čo znamená, že je jedno koľko 
žiadostí ide z mestskej časti, je to vykonané. Prekvapilo ma, že za vypracovanie analýzy žiada nejakých 
7 000 €. Buď máme paušál, alebo mu platíme jednotlivé úkony.  

Starosta: S faktickou pán poslanec Takáč. 
p. Takáč: Ďakujem pekne. Chcel by som sa spýtať, lebo som to celkom nepochopil - aktuálny 

majiteľ reštaurácie je právny nástupca predchádzajúceho majiteľa, ktorý mal vybudovať ihrisko? Ak je 
právny nástupca, tak musí prebrať všetky právne záväzky, ktoré boli voči mestskej časti. Ja tam  
problém nevidím, iné je to čo bolo povedané – ako bude to ihrisko vyzerať.  

Starosta: S faktickou nasleduje Boritáš, nech sa páči. 
p. Boritáš: Ďakujem pekne. Pred chvíľočkou pán starosta odpovedal, že o odpovedi pre poslanca 

pána Tótha, nie je nutné informovať miestne zastupiteľstvo. Ja tvrdím, že áno je nutné, preto vás  
žiadam, aby ste informovali prítomných o odpovedi pre pána poslanca Tótha. Všetky interpelácie a 
otázky ktoré mieria na úrad, alebo na vedenie úradu, myslím si, že je dobré, aby odpovede na ne dostali 
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všetci poslanci aj prítomní občania, sú tu aj novinári, aby vedeli ako sa naložilo s jednotlivými 
otázkami, príp. interpeláciami. Ešte mám požiadavku, aby ste informovali toto plénum o odpovedi  
pre pána poslanca Tótha. Ďakujem. 

Starosta: Môžem tak učiniť hneď, ak dá niekto návrh na päťminútovú prestávku, ja si to vytlačím 
a prečítam. S faktickou pán poslanec Tóth. 

p. Tóth: Po mojej faktickej otázke môže byť procedurálny návrh na päťminútovú prestávku. Ja by 
som sa ešte vrátil k firme BRONET, pán Zlacký tu bol v roku 2013 a hovoril, skoro prisahal, že nie je 
problém urobiť ihrisko na Dénešovej ulici, pretože vznikala petícia proti letnej/zimnej terase a zrazu 
postaviť ihrisko je problém. Zisťoval som si ceny, koľko by stala nejaká hojdačka a podobné prvky  
– maximálne 1 500 – 2 000 €, myslím si, že pre podnikateľov toto nie je problém. A možno by bolo 
vhodné sa zamyslieť nad tým (ak si nesplnil požiadavku) ako mu obmedziť tú letnú terasu, alebo 
novému majiteľovi. Lebo potom je to o čom, ak my niečo schválime a povieme obyvateľom, že tam 
postaví detské ihrisko (to bol jediný dôvod prečo sa stiahla petícia) a zrazu sa to nebude robiť, lebo sa 
predala budova. Pán Zlacký tam je, spoločnosť BRONET tam je tiež, tak je potrebné rozmýšľať  
nad tým ako mu zrušiť tú terasu, ak sa to dá. 

Starosta: S faktickou, nech sa páči, pán poslanec Lörinc. 
p. Lörinc: Pred hlasovaním o prestávke by som chcel požiadať o odpovede na moje otázky, nech sa 

na to potom nezabudne. Samozrejme, okrem odpovede na tú vašu otázku. 
Starosta: Neviem, možno som dával pozor niekde inde, ale nepočul som procedurálny návrh  

na prestávku a v akej dĺžke. Pokiaľ niekto tento návrh nepredloží, nemôžem dať hlasovať. Zatiaľ pani 
Čechová, môžete zodpovedať niečo bližšie pánovi poslancovi Takáčovi a pánovi poslancovi Tóthovi 
ohľadom toho detského ihriska?  

JUDr. Čechová: K otázke pána poslanca Takáča, ohľadom právneho nástupníctva - právny nástupca 
spoločnosti môže vzniknúť jedine v prípade, že spoločnosť zanikne a to buď zlúčením, splynutím, 
rozdelením, z tohto hľadiska pokiaľ boli prevedené vlastnícke práva k nehnuteľnosti bez toho, aby sa 
nejakým spôsobom riešila právna subjektivita pôvodného vlastníka, tak nový vlastník budovy nie je 
právnym nástupcom z toho hľadiska, aby na neho prechádzali záväzky pôvodného vlastníka budovy. 
K návrhu pána poslanca Tótha - asi ťažko, ešte skúsime porozmýšľať nad tým, čo by sme vedeli, akým 
spôsobom, nejaké páky, ktoré by sme vedeli použiť na spoločnosť BRONET, v každom prípade tá 
terasa tak či tak, už nie je ich vlastníctvom. Ak myslíte zrušiť tú terasu, ktorá bola vystavaná a ktorej 
výstavba bola podmienená výstavbou ihriska, pochybujem, že z hľadiska nejakých tých stavebných 
predpisov, keďže nie som stavbárka, tak to by som sa musela poradiť, že by ešte toto prichádzalo  
do úvahy. Na druhej strane nie som si istá nejakou právnou relevanciou, ktorú majú takéto 
podmieňovania – áno, budeme súhlasiť pokiaľ vy urobíte toto - pokiaľ viem to nemá asi oporu  
v nijakom zákone.  

Starosta: Pani Čechovú doplní pani prednostka. 
Ing. Timková: Prevádzkovateľ zariadenia nie je vlastníkom budovy, prevádzkovateľ reštaurácie je  

v podnájme a nemá vlastnícky vzťah. 
Starosta: Právne oddelenie ešte zodpovie otázku pánovi poslancovi Lörincovi. 
PhDr. Heribanová: Ak som správne pochopila, vy ste sa pýtali, či je potrebné dávať návrh  

na uznesenie, ktorý dal pán Boritáš, pri návrhu k zmene programu? Nie, nie je to potrebné - poslanec 
má právo predložiť pred schválením programu návrh na zmenu programu a doplnenie bodov. 

Starosta: Nie. Otázka znela, že v prípade, že konkrétne pán poslanec Boritáš predniesol návrh  
na uznesenie - miestne zastupiteľstvo v súlade s platnými ústavnými zákonmi, zákonmi, atď., miestne 
zastupiteľstvo schvaľuje dĺžku vystúpenia... atď. Pán poslanec Lörinc vlastne namietal, že takýto návrh 
má byť prednesený starostom, keď som vás dobre pochopil, a nie návrhovou komisiou. Môžete 
precizovať ešte raz vašu otázku prosím, pán poslanec? 
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p. Lörinc: Bol prednesený procedurálny návrh, k návrhu sa dáva hlasovať bežne. Má byť návrh 

predložený písomne?  Nie je to návrh na uznesenie, je to procedurálny návrh.  
PhDr. Heribanová: O procedurálnom návrhu sa dáva hlasovať. Bez písomného návrhu. 
Starosta: Vyzerá to, že dnes budeme rokovať veľmi dlho. Môžeme vám potom poslať odpoveď 

písomne, pán poslanec? Dobre, ďakujem, takže prosím hneď urobiť poznámku - písomnú odpoveď 
pánu poslancovi Lörincovi. S faktickými, ďalej pokračuje pán poslanec Takáč, nech sa páči. 

p. Takáč: Ďakujem pekne. Na základe informácií, ktoré som tu dnes počul - aktuálny majiteľ nie je  
právnym nástupcom – chcel by som upozorniť do budúcna, aby sme s takýmito vecami rátali, lebo 
potom môže tu prísť niekto, kto nám posľubuje hory-doly, odíde napr. predá niekomu nehnuteľnosť 
a ten ďalší nemusí splniť tieto veci. V prípade takýchto žiadostí, ktoré budeme mať my na investorov,  
nejakým spôsobom toto do zmluvy zadať, že v prípade ak nevykoná našu žiadosť (napr. výstavbu 
detského ihriska a iné) dať tam nejaké penále, nejakú pokutu, aby sme sa aspoň takým spôsobom mali 
o čo oprieť pri nejakom súdnom spore. Ďakujem. 

Starosta: Ďakujem. S faktickou pán poslanec Boritáš, nech sa páči. 
p. Boritáš: Ďakujem pekne. Som zhrozený z toho, ako sa správa žiadateľ (pôvodný). V uznesení  

bolo niekoľko podmienok a niekoľko častí uznesenia, ja to nazvem ľudsky – čerešničky si zobral 
postavil si tam, a časť uznesenia, ktorá mu nevyhovuje vlastne nechal tak a neplní si ho.  Toto nie je  
rovnocenný vzťah medzi žiadateľom a mestskou časťou. Konštatujem, že je to vážna vec, pretože 
naozaj schválili sme, že tam môže stavať, ale s podmienkou, že nám postaví detské ihrisko atď. Ústne 
to konštatoval (máme záznam)– áno, v poriadku - a teraz sa toho zbavuje, reštaurácia funguje a my sme 
zostali na holičkách a dokonca, ak by to boli občania, respektíve sú tu, a môžu si povedať, čo ste to  
za poslanci, že nás klamete, že tam bude ihrisko a ihrisko tam do dnešného dňa nie je. Dal by som tento 
podnet na preskúmanie JUDr. Sotolářovi. Ďakujem pekne. 

Starosta: Ďakujem. S faktickou pán poslanec Pach. 
p. Pach: Len k tomu, včera sme mali komisiu výstavby, vlastne to trošku súvisí aj s tou 

problematikou BRONET, môže dopadnúť ako obytný súbor POVRAZY - tiež sme tam mali určité 
podmienky na rekonštrukciu schodov, na rekonštrukciu chodníka a prístupovej cesty smerom  
k vodárni, resp. Zlatej podkovy – sú tam tri podmienky. Pokiaľ si pamätám zo včerajšej komisie, 
investor sa zdráha tieto podmienky splniť a máme si vybrať, čo je naša priorita. Takže tiež by skutočne 
do budúcna bolo zvažovať tieto veci zmluvne dohodnúť, ak je niečo na papieri a podpísané. Potom je 
to už iná debata ako takto nezáväzne. Len toľko z mojej strany. 

Starosta: Ďakujem. V diskusii nasleduje pán poslanec Matoušek, nech sa páči. 
p. Matoušek: Mám procedurálny návrh na päťminútovú prestávku. 
Starosta: Odznel návrh na päťminútovú prestávku. Prosím hlasujte. 
 

Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie :  Za hlasovalo 11 poslancov, proti 1, zdržalo sa 0. Návrh na 5 minútovú prestávku sme 
schválili. 
 
 Starosta: Po prestávke sa prezentuje 11 poslancov, konštatujem, že sme uznášaniaschopní. 
Pokračujeme v bode 2/ v diskusii. Odpovedám na žiadosť pána poslanca Boritáša - bola to pošta 
zaslaná pánu poslancovi Tóthovi a pán poslanec Takáč zdá sa, že je uvedený v kópii, aspoň je tu 
uvedený jeho účet. Znenie tej pošty: Dobrý deň pán poslanec Tóth, bolo mi povedané, že počas (správa 
je z 25. 5. 2016) minulých volebných období sa poslanci miestneho zastupiteľstva nezúčastňovali akcií 
mestskej časti, resp. že im to bolo dokonca zakazované. Ihneď po mojom nástupe do funkcie starostu 
som otvoril, predovšetkým poslancom miestneho zastupiteľstva dvere dokorán, aby sa mohli 
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zúčastňovať všetkých podujatí mestskej časti. Nastal však stav, kedy poslanci na akciách mestskej časti 
začali svoje vlastné aktivity a to bez schválenia. Príklady - 25. 12. 2015 poslanci miestneho 
zastupiteľstva na akcii Vianoce na KVP uskutočnili podávanie kapustnice, v akcii mestskej časti bolo 
schválené a dlhé roky tradíciou, že kapustnica je podávaná starostom a punč poslancami miestneho 
zastupiteľstva, toto sa uskutočnilo napriek mojej výzve pánovi poslancovi Pachovi, aby bolo od tejto 
aktivity upustené. Druhý príklad  - 29. 12. 2015 na akcii Silvestrovská zábava v Dennom centre pán 
poslanec Lörinc, zhodou okolností kandidát na poslanca Národnej rady Slovenskej republiky vo 
voľbách 5. 3. 2016, pred všetkými prítomnými a za ich potlesku priniesol do tomboly vecnú odmenu v 
mene poslancov miestneho zastupiteľstva. Na tej istej akcii mestskej časti bola pani poslankyňa 
Adamčíková, a to v prítomnosti svojho rodinného príslušníka – manžela, zhodou okolností tiež 
kandidáta na poslanca do Národnej rady Slovenskej republiky. Pán Adamčík bol zvolený za poslanca 
NR SR. Tretí príklad – 6. 2. 2016 na akcii Karneval na ľade, pán poslanec Lörinc spolu s pánom 
poslancom Matoušekom vošiel na ľadovú plochu pri odovzdávaní cien držiac v rukách ocenenia pre 
víťazné masky. Z dôvodov ako vyššie uvádzam, aby nedochádzalo k zneužívaniu akcií mestskej časti 
prípadnému osobnému prospechu a zabezpečujúc zodpovednosť štatutára za riadne využívanie 
prostriedkov mestskej časti na účel, na ktorý sú určené, oznamujem poslancom miestneho 
zastupiteľstva, že v programe akcií mestskej časti budú pôsobiť iba po schválení štatutárom mestskej 
časti. S pozdravom Alfonz Halenár. S faktickou pán poslanec Tóth, nech sa páči. 
 p. Tóth: Chcem sa opýtať, či sú tam všetci poslanci, lebo vraj niektorí neboli v kópii uvedení. 
Môžete sa pozrieť prosím? 
 Starosta: Môžeme to vyriešiť neskôr prosím? Ja to prepošlem ešte raz, aby sa každý videl. 
 p. Tóth: Pošlite, ďakujeme. 
 Starosta: Pán poslanec Lörinc s faktickou, nech sa páči. 
 p. Lörinc: Pokiaľ viem účel nebol to, aby sa ten e-mail prečítal, lebo ten pravdepodobne všetci 
videli, ale účelom bolo to, či si stojíte za tými slovami. Čiže pán starosta,  stojíte si za tým, trvá takýto 
stav, alebo chcete to nejako upraviť? 
 Starosta: Pokiaľ sme v bode 2/ kontrola plnenia uznesení, kde pán poslanec Takáč navrhol 
uznesenie, aby som dementoval alebo potvrdil... môžem to prečítať - aby som písomne dementoval 
alebo písomne potvrdil informácie uvedené v médiách týkajúce sa údajného zákazu starostov  
na zúčastňovanie sa poslancov na akciách realizovaných mestskou časťou. Ešte raz hovorím, 
odpovedal  som na zastupiteľstve, že žiaden taký pokyn, že účasť poslancov na akciách je samozrejme 
otvorená účasť v programe bude schvaľovaná. Bol prečítaný e-mail, aby bolo celkom zrozumiteľné, 
prečo k takémuto niečomu došlo. Pokiaľ nikto nie je prihlásený v diskusii k bodu 2/, uzatváram 
diskusiu a  prosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. 

  Návrhová komisia: MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP berie na vedomie  informáciu  o  plnení  
uznesení zo  XVI. zasadnutia  MieZ MČ Košice–Sídlisko KVP zo dňa 28.06.2016,  zo XVII. 
zasadnutia MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP - mimoriadneho  zo dňa 14.07.2016  a  prehľad o stave 
plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MieZ so stavom k 06.09.2016 takto:  a) zaradiť 
uznesenie číslo 157 v bode 1 zo dňa 08.03.2016, uznesenia č. 174/b, 174/c, 174/d, 174/e, 182/d, 182/e, 
187, 189, 191, 192/c  zo dňa 28.06.2016, uznesenia č. 197, 198/a, 198/b zo dňa 14.07.2016  medzi 
splnené úlohy,   b) zaradiť uznesenia č. 174/a, 178, 179, 182/a, 182/b, 182/c, 190, 192/a, 192/b zo dňa 
28.06.2016 a č. 172 zo dňa 26.04.2016 medzi úlohy v plnení. 
 Starosta: Počuli ste návrh na uznesenie, hlasujte prosím. 
 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie :  Za hlasovalo 9 poslancov, proti 2, zdržalo sa 0.   Návrh na uznesenie bol prijatý. 
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3. Informácia o vybavených interpeláciách 
 Čas rokovania o bode 3/  00:52:46 – 01:00:10 
 p. Halenár, starosta MČ: Prechádzame k bodu číslo 3/ Informácia o vybavených interpeláciách. 
Materiál ste obdržali v písomnej podobe, otváram k nemu diskusiu. Pán poslanec Takáč, nech sa páči. 
 p. Takáč: Ďakujem za slovo. Chcel by som reagovať na odpovede, ktoré som dostal na interpelácie. 
Tá jednoduchšia - interpelácia č. 23/2016 (týmto žiadam informáciu, z akého dôvodu sa pán starosta 
nezúčastnil akcií MČ ako sú: „Deň detí“ a „Míľa pre Mamu“), vaša odpoveď pán starosta - počas 
konania akcie „Deň detí“ som sa zúčastnil stretnutia poslancov mesta zameraného na parkovanie. 
Snažím sa byť v kontakte s občanom, ale sú aj také situácie, keď z rôznych dôvodov nemôžem byť 
prítomný na všetkých podujatiach. Nie je tam zmienka o tom, kde ste boli keď bola  „Míľa pre Mamu“, 
ja nepovažujem túto interpeláciu za odpovedanú v plnom znení. Interpelácia 22/2016 (týmto žiadam 
informáciu, akú novú myšlienku pán starosta doniesol pre mestskú časť od jeho zvolenia, respektíve 
akú akciu, či podujatie pripravil podľa svojho nápadu. Aký nový projekt zveľadenia MČ realizoval 
a zároveň ho aj ukončil.), vaša odpoveď obsahuje viacero odpovedí, s niektorými súhlasím,  
nad niektorými som sa musel skutočne zasmiať, lebo tlač výplatných pások do uzavretej papierovej 
obálky, to ste vy, ako Ing. Alfonz Halenár vymysleli túto vec, nie je to náhodou zákon o ochrane 
osobných údajov? Ďakujem pekne. 
 Starosta:  Pán poslanec, hneď vám budem odpovedať na vaše výčitky. Priznávam sa vám, že 
neviem, čo som robil, neviem, čo som robil počas akcie a nedokážem to napísať. Skrátka, vy sa ma 
pýtate, čo som robil pred časom a prečo som nebol na akcii, a ja neviem, lebo jednoducho bola buď 
nejaká rodinná záležitosť alebo nejaká iná vec. Netuším, čo som robil, keď vám toto nestačí, je mi to 
ľúto, neviem vám inak odpovedať. Čo sa týka druhej interpelácie – ak je tomu tak, tak v tomto prípade 
zrejme tu došlo k situácii nezákonného stavu na úrade, kým som neprišiel ja. S faktickou pán poslanec 
Takáč, nech sa páči. 
 p. Takáč: Pán starosta, každý človek zabúda, je úplne normálne, stačilo napísať do interpelácií, že 
neviem čo som robil a nerobiť z toho teraz divadlo.  
 Starosta: Pán poslanec Takáč, skúste aj vy popremýšľať nad tým, že či naozaj tie uznesenia, alebo 
tie interpelácie, ktoré dávate, napĺňajú váš mandát. Či naozaj je to, čo predkladáte v súlade so zákonom 
o obecnom zriadení, či to je to, s čím budete nakoniec predstupovať pred vašich voličov. Je možné, že 
aj takéto otázky bude dostávať a nakoniec ich budete vedieť aj zodpovedať. Pán poslanec Takáč, nech  
sa páči. 
 p. Takáč: Pán starosta ďakujem za slovo. Myslím si, že moja interpelácia bola vhodná, pretože  
občania sa pýtali kde ste, a ja ako zástupca občanov som požadoval túto informáciu. Stačilo povedať 
 – neviem, mal som iné pracovné záležitosti, ale nie, že na interpeláciu príde len čiastočná odpoveď. 
 Starosta: V diskusii nasleduje pán poslanec Horenský, nech sa páči. 
 p. Horenský: K interpelácii 22/2016 v podstate odpovedáte v oblasti kultúry a vzdelávania kde 
uvádzate – zavedenie tématickosti kultúrnych podujatí – neviem čo si mám pod týmto predstaviť. Ako  
ste to myslel? 
 Starosta: Je to niečo veľmi jednoduché, tzn. kultúrne akcie sú napĺňané naozaj tou témou, ktorou sú 
označované aj v texte, aj teda tým svojim zameraním, ale hlavne v texte. Ak je kultúrna akcia 
orientovaná napr. na Vianoce, tak sa snažím, aby tam bol podčiarknutý zmysel Vianoc, a pod. Pán 
poslanec Boritáš, nech sa páči.  
 p. Boritáš: Ďakujem pekne. Vrátim sa k tomu, čo ste rozprávali v predošlom bode. Čítali ste 
odpoveď pre pána poslanca Tótha, vážne vás upozorňujem pán starosta, že výsledok, ktorý ste  
konštatovali vo vašej odpovedi - na takéto činy vás neoprávňuje žiaden zákon. Žiaden zákon vás 
neoprávňuje, aby ste konali tak, ako ste to uviedli v odpovedi pre pána poslanca Tótha. Ja vás 
upozorňujem, zvážte to a porozmýšľajte o tom, či trváte na takomto stanovisku. Ďakujem pekne. 



10 
 

 Starosta: V diskusii pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 
 p. Lörinc: Toto sú interpelácie z posledného miestneho zastupiteľstva? Tiež som nejaké posielal 
a do materiálu zaradené neboli. 
 Ing. Timková: Predložené sú interpelácie z posledného MieZ. Vy ste zasielali požiadavky v zmysle 
zákona č. 211, to je iné. 
 Starosta: Pokiaľ nie je do diskusie nikto prihlásený, uzatváram diskusiu a prosím návrhovú komisiu 
o prednesenie návrhu na uznesenie. 
 Návrhová komisia: MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP berie na vedomie informáciu o vybavených 
interpeláciách poslancov, ktoré boli prednesené na XVI. zasadnutí MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP dňa 
28. 06. 2016. 
 Starosta: Ďakujem, hlasujte prosím. 
 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie :  Za hlasovalo 7 poslancov, proti 4, zdržal sa 1.   Návrh na uznesenie bol prijatý. 
 
4. Rokovania miestnej rady – informácia a závery  
 Čas rokovania o bode 4/  01:00:20 – 01:06:20 
 p. Halenár, starosta MČ: Prechádzame k bodu číslo 4/ Rokovania miestnej rady – informácia 
a závery. Materiál ste obdržali v písomnej podobe, otváram k nemu diskusiu. Pán poslanec Boritáš, 
nech sa páči. 
 p. Boritáš: Ďakujem pekne. Na poslednej miestnej rade, mimo iného, toto teraz hovorím preto, že 
nie všetko je zachytené v správe z miestnej rady, má pán starosta vyzval, aby som pri navrhovaní 
svojich uznesení nepoužíval spojenie, ktoré máme všetci pri sľube poslanca – citujem „Miestne 
zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP v súlade s platnými ústavnými  zákonmi,  zákonmi  
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi schvaľuje, určuje atď., je presná citácia toho, čo 
všetci títo poslanci sme sľúbili pred začiatkom tohto volebného obdobia. To, že ma pán starosta vyzval, 
aby som toto nepoužíval, pretože on má dojem, že nie všetko čo predkladám je v súlade s tým, čo som 
vám teraz prečítal. To ako keby už vopred rozhodol a povedal, že dávam uznesenie, ktoré nie je 
v súlade s tým, čo som citoval. Vyhradzujem si to, aby ma pán starosta nejakým spôsobom k tomuto 
vyzýval, aby som to čo sme všetci sľúbili prestal používať, aby som sa začal správať obdobne ako vy 
pán starosta, v niektorých prípadoch. Ďakujem pekne. 
 Starosta:  Môžeme si spoločne vypočuť záznam, pán poslanec, ale tam som jednoznačne povedal, že 
vás vyzývam, aby ste nepoužívali túto formuláciu, pretože evokuje/navádza, ako keby vaše uznesenie 
bolo v súlade so všetkými tými citovanými vecami a môže to pre niektorých poslancov znamenať, že je 
všetko v poriadku. Ďalej som vám uviedol príklad, kde prokurátor schválené uznesenie obecného 
zastupiteľstva vyhlásil za nezákonné. Chcem prosím, aby ste to pochopili a v prípade, že to aj naďalej 
budete používať, ja vám v tom samozrejme nedokážem zabrániť, ale chcem povedať, že to evokuje ako 
keby to bol naozaj ten návrh na uznesenie v súlade so všetkým, pretože to tak navrhujete, pričom to tak 
nemusí byť. Prosím ostatných, aby od toho abstrahovali, keď bude pán poslanec Boritáš navrhovať 
nejaké uznesenie, že je v súlade s ústavou a všetkými ústavnými zákonmi a všetkými nariadeniami  
a všetkými zákonmi, aby zvážili, či to je naozaj tak. Jednoducho je možné, že nejaký návrh  
na uznesenie nemusí byť dokonca ani v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Pán poslanec Boritáš, 
nech sa páči. 
 p. Boritáš: Vážený pán starosta, teraz ste sa opäť prejavili akoby diktátor, pretože nielen mňa ste 
vyzývali, aby som toto nepoužíval, ale teraz, vo vašej reči, ste dokonca vyzvali aj ostatných poslancov, 
aby - keď ja toto uvádzam - spochybnili to, čo ja navrhujem v uznesení. Budem to riešiť inou formou, 
zatiaľ to nechám tak. Ďakujem pekne. 
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 Starosta: Áno. Pán poslanec Tóth v diskusii, nech sa páči. 
 p. Tóth:  Chcem sa opýtať, prečo v informácii nie je augustová MieR? Je tu júlová MieR a ešte sme 
mali MieR aj v septembri. 
 Starosta: Z praktických dôvodov, MieR je veľa. Na ďalšom MieZ dostanete tieto  informácie.  Ešte  
s faktickou pán poslanec? Nech sa páči. 
 p. Tóth: Len potom sa zabudne na tie veci, ktoré boli prejednávané.  Keď to predložíte v novembri, 
ako sa vrátime k veciam, ktoré sme prejednávali v auguste a v septembri? Keď sa vedelo spracovať 
júlové, vedelo sa aj augustové, tam bol podľa mňa len jeden bod. 
 Starosta:  Neviem, či si dobre spomínam, ale keď bol ešte člen MieR, pán poslanec Matoušek, práve  
on namietal, že pokiaľ nie je zápisnica, aby neboli závery dávané pred poslancov. Takže budem sa 
zatiaľ toho držať. Pokiaľ nie je nikto prihlásený do diskusie v bode 4/, uzatváram diskusiu k tomuto 
bodu a prosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie. 
 Návrhová komisia: MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP berie na vedomie informáciu z rokovaní MieR 
MČ Košice-Sídlisko KVP. 
 Starosta: Hlasujte prosím o tomto návrhu. 
 
Počet  prítomných poslancov:  11 
Hlasovanie :  Za hlasovali 4 poslanci, proti 3, zdržali sa 4.  Návrh na uznesenie nebol prijatý. 
 
5. Informatívna správa z XI. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 13. júna 2016  
 Čas rokovania o bode 5/  01:06:25 – 01:13:02 
 p. Halenár, starosta MČ: Prechádzame k bodu číslo 5/ Informatívna správa z XI. rokovania 
Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 13. júna 2016. Materiál ste obdržali v písomnej podobe, 
otváram k nemu diskusiu. Pán poslanec Boritáš, nech sa páči. 
 p. Boritáš: Ďakujem pekne. Uvedené zastupiteľstvo, z ktorého máme teraz rešerž, som sledoval  
na  internete. Pár dní pred tým sme mali MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP (naše), kde toto zastupiteľstvo 
schválilo zámenu člena rady školy na Základnej škole Starozagorskej - jednalo sa o moju osobu  
a za mňa bol schválený pán poslanec Mihaľov. Následne som sledoval mestské zastupiteľstvo (bol tam 
rozdiel 3-4 dní), očakával som, že vy ako pán starosta, ktorý ste bol prítomný na našom  zastupiteľstve, 
dáte pripomienku, aby bolo zmenené členstvo v školskej rade - moje a pána poslanca Mihaľova. 
Nestalo sa tak, napriek tomu, že ja som telefonoval na organizačné oddelenie Magistrátu mesta Košice, 
kde mi bolo povedané - ak to bude navrhnuté nejakým poslancom, nie je problém zámenu urobiť. Tak 
sa čaká tri mesiace pokiaľ bude táto zámena urobená. Mám na vás otázku – prečo  to nie je uvedené  
v tomto zápise, pretože táto správa je určená pre miestne zastupiteľstvo, najmä čo sa týka našej 
mestskej časti by tam malo byť uvedené. Ďalšia vec – prečo ste nenavrhli túto zmenu v  mestskom 
zastupiteľstve, aby tri mesiace nebolo vákuum. Ďakujem pekne. 
 Starosta: To by aj mňa zaujímalo. Dostalo sa to uznesenie na príslušné oddelenie Magistrátu mesta 
Košice?  Právne oddelenie, vieme to hneď, alebo odpovieme pánovi poslancovi písomne.  
 PhDr. Heribanová: Odpovieme písomne. 
 Starosta: Odpovieme písomne a dúfam, že sa budete zodpovedne venovať tomu, ako takéto 
uznesenia od doby, kedy sú podpísané, odchádzajú na príslušné inštitúcie k tomu, aby boli vybavené. 
Tak to je prvá vec a ďalšia... pripomeňte mi pán poslanec. Máte faktickú? Ešte jednu vec ste chceli.  
 p. Boritáš: V poriadku, teraz ste opäť ako už niekoľkokrát, zhadzovali svoje povinnosti a nedostatky 
na pracovníčky miestneho úradu. Nie je to vôbec ich problém, ja som nenapadal ani miestny úrad, ani 
nikoho, ale vás ako poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý ste túto informáciu o zámene jedného 
poslanca za druhého v danej rade školy mali a nesplnili ste si svoju úlohu, ktorá vám vyplýva opäť  
zo sľubu v meste, už ako poslanca. Ďakujem pekne. 
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 Starosta: Pán poslanec, nemôžem s vami súhlasiť, nechcite odo mňa ako poslanca mesta, že budem 
riešiť to, čo by z môjho pohľadu, prirodzene mali riešiť príslušní ľudia na úrade. Skrátka, aby sa to 
dostalo do nejakých návrhov na uznesenie, jednoducho to nestačím fyzicky, ľudsky, to odo mňa 
nechcite. Ani to robiť nebudem, budem robiť všetko preto, aby keď bude prijaté uznesenie, aby naozaj 
od doby podpisu prešlo príslušnými oddeleniami tak, aby bolo naplnené, a aby to, o čom sa uznesú 
poslanci miestneho zastupiteľstva, bolo vykonané. To mám robiť ja, nie vykonávať uznesenia. Pán 
poslanec Takáč, s faktickou, nech sa páči. 
 p. Takáč: Ďakujem pekne pán starosta. Musím na to reagovať, pretože ak by ste sedeli len na rade 
starostov, ale ako poslanec mestského zastupiteľstva, kde hájite farby našej MČ, ste na to mohli 
dozrieť. A ako poslanec mesta ste mohli dať návrh priamo na zastupiteľstve. Je to len nejaké ľudské 
zlyhanie, alebo ste na to zabudli, stačí len povedať - prepáčte.  Ďakujem pekne.  
 Starosta: Dobre, ešte raz pán poslanec, možno považujem za osobné zlyhanie to, že som nedal  
dostatočný dôraz na to, aby uznesenie poslancov bolo riadne splnené tu na úrade. Ja vám teraz môžem 
celkom otvorene povedať, že už sa to nestane, nebude sa to opakovať, aby nejaké uznesenie nebolo  
doručené včas patričným ďalším inštitúciám, resp. na ďalšie vykonanie. Osobne na toto dohliadnem, 
môžete sa spoľahnúť. Pokiaľ nie je v diskusii nikto ďalší prihlásený, končím diskusiu a prosím 
návrhovú komisiou, aby predniesla návrh na uznesenie. 
 Návrhová komisia: MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP berie na vedomie informatívnu správu z XI. 
rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 13. júna 2016. 
 Starosta: Hlasujte o tomto návrhu. 
 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie :  Za hlasovalo 6 poslancov, proti 3, zdržali sa 3.  Návrh na uznesenie nebol prijatý. 
 
6. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti kontrolórky MČ Košice-Sídlisko KVP za obdobie  
 od 28. 6. 2016 do zasadnutia MieZ dňa 20. 9. 2016 

 Čas rokovania o bode 6/  01:13:15 – 01:23:15 
 Starosta: Správu kontrolórky mestskej časti ste obdržali v písomnej podobe, otváram k nej diskusiu. 
 p. Takáč: Ďakujem pekne pán starosta za slovo. Ja len jednu vec - na základe správy, ktorú 
predložila pani kontrolórka veľmi rýchlo, za čo jej veľmi pekne ďakujem, musím konštatovať, že stále 
neovládate  rokovací poriadok mestskej časti, a tak isto ste to dokázali pred chvíľou, keď pán poslanec 
Matoušek opustil miestnosť a vy ste to nezahlásili.  
 Starosta: Pokiaľ viem, my to v rokovacom poriadku nemáme - povinnosť predsedajúceho ohlasovať 
odchod a príchod poslancov. Ja som sa k tomu podujal na základe toho, že tu došlo k situácií, kedy som 
pri hlasovaní 6 : 5 vyhlásil uznesenie za prijaté,  tzn. väčší počet poslancov hlasoval za, než boli proti, 
ale počet prítomných poslancov bol 12. Po konzultácii s JUDr. Sotolářom som prijal jeho návrh, aby 
som hlásil odchody a príchody. Niekedy to nestačím zaregistrovať, preto žiadam aj právne oddelenie, 
aby si robilo poznámky. Nie je nikde pán poslanec v rokovacom poriadku, nevyčítajte mi prosím vecí, 
ktoré tam nie sú. Takže aby sme predišli situácii, kedy vyhlasovanie výsledku hlasovania môže byť 
zmätočné pre počet poslancov, preto je nutné, aby sme mali neustály prehľad o počte poslancov, aby sa 
to už neopakovalo. Ak som na to zabudol, že pán poslanec Matoušek odišiel, prosím, ak nejaký 
poslanec príde/odíde, hneď ma prosím upozornite, aby som to zahlásil ešte aj do mikrofónu. Pán 
poslanec Takáč s faktickou, nech sa páči. 
 p. Takáč: /nezrozumiteľné/ 
 Starosta: Pán poslanec Lörinc s faktickou, nech sa páči. 
 p. Lörinc: Ďakujem veľmi pekne. Budem citovať zo správy o kontrolnej činnosti pani kontrolórky 
Anny Hókovej,  škoda že nie je prítomná, prosím uviesť citované vety doslovne v zápisnici. Záver 
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kontrolórky k bodu I. - Na základe uvedených skutočností je nutné skonštatovať, že starosta mestskej 
časti Ing. Alfonz Halenár nedodržal ustanovenie § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
v platnom znení tým, že neudelil slovo poslancovi Lörincovi a následne odmietol odovzdať vedenie 
zasadnutia zástupkyni starostu Ing. Márii Gamcovej. Zároveň nebolo dodržané ustanovenie § 9 ods. 10, 
11 a 15 Rokovacieho poriadku MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP. K bodu II., záver pani kontrolórky 
Hókovej, citujem - Kontrolou bolo zistené, že starosta mestskej časti na troch rokovaniach MieZ nedal 
hlasovať o návrhoch uznesení, ktoré boli predložené návrhovej komisii. K porušeniu procesného 
postupu došlo na rokovaní MieZ dňa 8.3.2016, 26.4.2016 a 28.6.2016. Po upozornení na tento 
procesný nedostatok odovzdal slovo návrhovej komisii a prebehlo hlasovanie o návrhoch uznesení. 
Opatrenie prijaté po prvom zistenom prípade (rokovanie MieZ dňa 8.3.2016) nebolo účinné, pretože 
situácia sa opakovala v ďalších dvoch prípadoch. Je nutné upozorniť na skutočnosť, že v prípade, ak by 
starosta nedal možnosť zastupiteľstvu o predloženom návrhu uznesenia hlasovať, porušil by 
ustanovenie § 25 ods. 4 písm. a/ zákona o obecnom zriadení, zakotvujúce jedno zo základných 
oprávnení poslanca, a to návrhové oprávnenie poslanca. Pri výkone kontroly nebolo zo strany povinnej 
osoby dodržané ustanovenie § 21 ods. 3 písm. b/ zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole, ktoré 
určuje, že povinná osoba je povinná predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou alebo prizvanou 
osobou vyžiadané originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, písomností, záznamov dát  
na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupy, atď. Ďakujem veľmi 
pekne. 
 Starosta: Považujem za potrebné, ihneď na toto reagovať. Chcem oznámiť, že vzhľadom na tieto, aj 
vami citované závery kontrolórky, sme zaslali na prokuratúru podanie s cieľom zistiť, či kontrola, ktorá 
sa týka týchto zistení prebehla v súlade so zákonom. To je bod číslo jeden  – ktorý sa týka toho  môjho 
porušenia zákona o obecnom zriadení. Tá druhá vec, čo ste hovorili pán poslanec, áno, bolo skôr 
vyhlásené ukončenie diskusie než návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie, stalo sa tak v bode 
rôzne, po nejakých troch - štyroch hodinách rokovania, ľudská chyba sa stane. Bol som na to 
upozornený, dohodol som sa s pani prednostkou, že pri každom bode predtým, než sa pustíme  
do nového bodu sa najprv opýtam návrhovej komisie, či má nejaký návrh na uznesenie. Myslím, že to 
by mohlo riešiť tento problém. Čo sa týka tretej vašej veci, že neboli pani kontrolórke dodané včas 
materiály - pani prednostka? 
 Ing. Timková: Uviedli sme to pani kontrolórke aj v námietkach, ale tieto námietky neakceptovala.  
Dňa 4. júla 2016 sme mali rokovanie MieR, iste si pamätáte (tí čo ste členovia MieR) pani kontrolórka 
odchádzala z MieR o niečo skôr. Mali sme termín na odovzdanie námietok, aby sme dodržali tento 
termín, tak sme jej to poslali e-mailom, i keď už tu nebola. Ihneď od ďalšieho dňa čerpala dovolenku, 
takže si to prevzala až po návrate z dovolenky, aj keď bolo zaslané mailom ona tam uvádza, že to  
nebolo podpísané pánom starostom, bol to dokument v. r., tzn. vlastnou rukou podpísaný a priložený 
ako originál k spisu, ktorý sme jej potom odovzdali, keď sa vrátila z dovolenky. Ona to neakceptovala. 
 Starosta: V diskusii nasleduje pán poslanec Tóth, nech sa páči.  
 p. Tóth: Ďakujem, chcel by som dať procedurálny návrh na 15 minútovú prestávku po tomto bode.  
 Starosta: Máme procedurálny návrh na prestávku v trvaní 15 minút po ukončení tohto bodu. Prosím 
hlasujte o tomto procesnom návrhu. 
 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie :  Za hlasovalo 11 poslancov, proti 1, zdržalo sa 0.   Procedurálny návrh bol prijatý. 
Po skončení tohto bodu budeme mať 15 minútovú prestávku. 
 
 Starosta:  Sme v diskusii v bode 6/. Pokiaľ nie je nikto prihlásený do diskusie, uzatváram diskusiu a 
prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 
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 Návrhová komisia: MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP berie na vedomie Správu o výsledkoch 
kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP za obdobie od 28. 6. 2016  
do zasadnutia MieZ dňa 20. 9. 2016.  
 Starosta: Ďakujem, hlasujte prosím. 
 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie :  Za hlasovalo 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0.   Návrh na uznesenie bol prijatý. 
 
 Starosta: Vyhlasujem 15 minútovú prestávku. Je 16:36, prosím, 16:51 pokračujeme. 
 
7. Stanovisko poslancov MieZ k činnosti pána starostu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP,  
 Ing. Alfonza Halenára – poslanecký návrh 
 Čas rokovania o bode 7/  01:25:00 – 03:15:50 

Starosta: Po 15 minútovej prestávke pokračujeme bodom 7/, ktorý bol doplnený ako návrh pána 
poslanca Boritáša s názvom - Stanovisko poslancov miestneho zastupiteľstva k činnosti pána starostu 
MČ Košice-Sídlisko KVP, Ing. Alfonza Halenára. Chcete pán poslanec uviesť tento bod? Pán poslanec 
Boritáš si nepraje uviesť tento bod, otváram k tomuto bodu diskusiu. V diskusii pán poslanec Boritáš, 
nech sa páči. 
p. Boritáš: Predkladám návrh na uznesenie – MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP v súlade s platnými 
ústavnými zákonmi, zákonmi    a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi - 1. prehlasuje, 
že poslanci našej MČ počas tohto volebného obdobia dokázali, že pokiaľ ide o  prospech občanov  
a  záujmy nášho sídliska, je možná spolupráca poslancov zvolených za rôzne politické strany, hnutia i 
nezávislých,  pri vzájomnom rešpektovaní aj odlišných názorov na niektoré otázky. Spája nás morálka, 
slušnosť ,  zodpovednosť  a  prirodzený záujem  riešiť   problémy  MČ ,   bez  ohľadu   
na  politickú  príslušnosť, 2. konštatuje  tieto  závažné  skutočnosti  z  činnosti  pána  starostu  MČ   
Košice-Sídlisko   KVP, Ing. Alfonza  Halenára : a)  pán  starosta  Ing.  Alfonz  Halenár  si  aj  napriek  
upozorneniam,  opakovane  neplní  riadne  svoje povinnosti, to znamená, aby ochraňoval  záujmy obce  
i  Slovenskej republiky a  ústavu Slovenskej  republiky,  ústavné  zákony,  zákony,  aj  ostatné  
všeobecne  záväzné   právne predpisy a pri výkone svojej funkcie starostu, ich  uplatňoval podľa svojho 
najlepšieho vedomia a  svedomia  tak,  ako  to  verejne sľuboval  na  začiatku  funkčného obdobia,  
b) pán starosta Ing.Alfonz Halenár, hrubo, opakovane zasahuje do činnosti poslancov, nerešpektuje  
právne  postavenie  a  právomoci  MieZ,  čím  znemožňuje  poslancom  MieZ MČ Košice-Sídlisko 
KVP riadne vykonávať poslaneckú funkciu v zmysle zákona o  obecnom  zriadení  č.  369,  c) pán 
starosta Ing. Alfonz Halenár, opakovane, bezdôvodne vetuje uznesenia  schválené   MieZ, d) pán  
starosta Ing. Alfonz Halenár, nezvláda pracovnú komunikáciu s poslancami, ani so  zamestnancami  
MÚ,  čoho  dôsledkom  je  aj  značná  fluktuácia  zamestnancov  MČ, 3. vyjadruje nedôveru starostovi  
MČ  Košice-Sídlisko KVP  Ing.  Alfonzovi  Halenárovi,  nakoľko  svoju  funkciu  nezvláda  ani  ako  
štatutár  -  najvyšší  výkonný  orgán  MČ,  ani  ako  predsedajúci  na  zasadnutiach  MieZ,  ani   
pri  spolupráci  s  poslancami  MieZ, 4. vyzýva starostu MČ  Košice-Sídlisko KVP  Ing.  Alfonza  
Halenára, vzhľadom  na  opakované  vážne  výhrady  k  jeho  činnosti,  ktoré  hraničia  s  prekročením  
právomoci  verejného  činiteľa,  aby zvážil svoje ďalšie  zotrvanie vo  funkcii  starostu MČ  Košice 
-Sídlisko KVP  a  v  najbližšej  dobe  odstúpil  z  funkcie  starostu  MČ  Košice-Sídlisko KVP .   To je 
úplné uznesenie, zatiaľ toľko. Neskôr sa prihlásim do diskusie.  
 Starosta: Máte slovo pán poslanec, v diskusii máte neobmedzený čas. Dobre, takže ste váš diskusný 
príspevok skončili. Pani poslankyňa Adamčíková,  nech sa páči. 

p. Adamčíková: Vážený pán starosta, vážení kolegovia, ja by som sa k tomuto uzneseniu chcela 
pripojiť aj osobnými poznatkami - niekoľkokrát som bola svedkom (na rokovaní miestnej rady), že pán 
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starosta vystupoval dosť nedôstojne voči jednej pracovníčke (konkrétne pani Balážovej),  dokonca som 
mala pocit, že s ňou jedná tak, ako... nechcem použiť ten výraz. Myslím si, že fluktuácia na úrade je 
tiež dosť vysoká, že je tam nejaký problém medzi starostom a zamestnancami. Veľa z pracovníkov 
nám  ani nechce povedať aké sú problémy, aby neboli potom vtiahnutý do problémov so starostom 
a nimi. Tiež by som chcela poukázať na naše Denné centrum, v ktorom sa aktívne zúčastňujem, aj 
stretávam s dôchodcami. Mám taký pocit, že časom sa naše Denné centrum a naše kluby rozpadnú, ak 
to takto pôjde ďalej, pretože je pozastavené financovanie akcií dôchodcov. Neviem, či to všetko súvisí 
s kontrolou, ktorá bola na MČ Západ, či všetky zistenia platia aj na nás, je potrebné sa nad tým  
zamyslieť. Chcela by som sa vrátiť aj k tomu, čo ste podotkol dnes, že môj rodinný príslušník 
(konkrétne manžel) bol na silvestrovskej akcii, kde ho osobne pozvali dôchodcovia, takže neberiem to 
tak, že to bola nejaká politická propaganda. To, že pán Lörinc odovzdával dar/sponzorský príspevok  
za poslancov – myslím si, že na tom nič zlé nie je, pretože  to dával za nás a dôchodcovia nemajú 
príjmy také, aké by mali mať. Každý dar je pre nich prínosom. Mrzí ma, že v tomto e-maile boli voči 
nám poslancom len samé negatíva a nebolo vymenované to, čo robíme dobre pre seniorov aj  
pre ostatných. Ja nechodím na akcie, aby som si tam sadla a dala kávu, aktívne sa zapájam aj do práce. 
Ďalšia vec sú kríže, o ktorých bude kolega o chvíľu rozprávať. Som úplne zhrozená z toho, že vôbec 
také niečo vyšlo na našom sídlisku, máme osadené štyri kríže a vy ste si toto zobral na seba, že kríže sú 
problémom KVP, myslím si, že tu je oveľa viac dôležitejších problémov. Ďakujem. 

Starosta: V diskusii nasleduje pán poslanec Takáč, nech sa páči. 
p. Takáč: Ďakujem pekne pán starosta za slovo. Mám návrh na uznesenie, ktorý prečítam. Tento 

návrh ja ako zástupca MieZ predkladám za všetkých prítomných poslancov, ktorí sú tu a takisto Ing.Ján 
Tkáč, PhD. s týmto uznesením nemá problém. MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP: a) odmieta a vyjadruje 
veľké pohoršenie nad neúctivým, neetickým a bezcitným konaním pána starostu ohľadom výzvy  
na odstránenie upozornení na neoprávnený záber zelene z pietnych miest pri dopravných 
komunikáciách, b) žiada starostu, aby bezodkladne zabezpečil odstránenie upozornení na neoprávnený 
záber zelene z pietnych miest, ktoré majú nielen spomienkový charakter, ale sú aj mementom  
do budúcnosti, c) odporúča tolerovať pietne miesta tragických udalostí popri miestnych komunikáciách 
pokiaľ neohrozujú bezpečnosť premávky. Ďakujem. 

Starosta: V diskusii pán poslanec Boritáš, nech sa páči. 
p. Boritáš: Ďakujem pekne. Zo svojho pohľadu považujem za najvážnejšiu záležitosť činnosti pána 

starostu, že si mýli pojmy povinnosti, ktoré mu zo zákona vyplývajú. Citujem zákon o obecnom 
zriadení č. 369 - § 11 Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, § 13 
Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Opakujem - miestne 
zastupiteľstvo rozhoduje a pán starosta je výkonná zložka. Nemá právo diktovať ani zastupiteľstvu, ani 
nikomu inému, má právo v rámci zákona (o pravidlách zamestnávania) riadiť úrad cez prednostku, ale 
v žiadnom prípade nemôže robiť viac, ako výkonné akty, ako také. Teraz sa vrátim k vzťahom, pán 
starosta a časť úradníkov tejto mestskej časti. Nebudem rozprávať o zákulisí atď., poviem skúsenosti  
z miestnej rady aj skúsenosti zo zastupiteľstva. Vážený pán starosta, uvedomte si, že naozaj máme 
málo mužov, ale hodne žien, tak prosím a žiadam vás, chovajte sa ku nim s úctou, pretože sú to matky, 
majú svoje rodiny a nezametajte s nimi a nevyjadrujte sa ku nim spôsobom ako diktátor. Mnohokrát aj 
dnes to zaznelo. Ja som sa pýtal, prečo ste nedali ako poslanec zmenu rady školy? A vy ste to hodili  
na úradníčky. Úradníčky za to nezodpovedajú, oni nie sú poslancami mestského zastupiteľstva, vy ste 
poslanec. A poviem ešte jednu vec, divím sa, hoci bol by som nerád, ale je možno otázka času kedy 
niektorý z rodinných príslušníkov tých, ku ktorým sa niekedy správate ako k handrám, ešte neprišiel 
a Vám nevylepil takú poriadnu, že by ste konečne prestali toto robiť.  

Starosta: Pán poslanec, ak budete pokračovať týmto štýlom odoberiem vám slovo, máte hovoriť  
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o činnosti, tzn. je tu bod - stanovisko poslancov k činnosti starostu, teda k mojej činnosti prosím, aby 
ste sa vrátili k téme.  

p. Boritáš: Ja hovorím k činnosti a ak nezvládate riadenie tohto zastupiteľstva, máme tu zástupkyňu 
starostu tak jej odovzdajte riadenie a nechajte ma dohovoriť. 

Starosta: Ešte raz vás upozorňujem pán poslanec, v prípade, že budete pokračovať štýlom akým ste 
začali, odoberiem vám v zmysle rokovacieho poriadku slovo, že nehovoríte k meritu veci. 

p. Boritáš: Hovorím k vašej činnosti aj nečinnosti, pán starosta. Zatiaľ toľko, ďakujem. 
Starosta: Ďakujem. S faktickou pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 
p. Lörinc: Chcel by som upozorniť, nezastrašujte poslancov, pán starosta. Poslanec sa vyjadroval 

v danom bode a má právo hovoriť čo chce. aj keď sa vám to nepáči, ale diskutoval k veci a môže 
hovoriť čo chce.  

Starosta: V diskusii je ďalej prihlásená pani zástupkyňa starostu Gamcová, nech sa páči. 
p. Gamcová: Napriek tomu, že som zástupkyňa starostu a mala by som zastávať súhlasné názory ako 

starosta, v tomto prípade sa žiaľ musím prikloniť k mnohým podnetom zo strany poslancov. Vzhľadom 
na to, že sa možno najviac stretávam so zamestnancami úradu, tak naozaj po dlhom čase (pomaly sú to 
2 roky) začínam mať pocit, že pán starosta má rôzny pohľad na rôznych pracovníkov a predovšetkým  
sú to ženy. Podľa mňa, starosta nie je len štatutárny orgán v zmysle zákonov, je to človek, ktorý riadi 
úrad a pracuje s ľuďmi. Niekoľkokrát som ti to pán starosta aj v osobnom rozhovore medzi štyrmi 
očami povedala, že mám pocit, že k pár pracovníkom máš ani nie tak pohľad, ako aj stanovisko 
smerujúce pomaly k bossingu. Naozaj veľmi vážne zvažujem, že podám podnet na inšpektorát 
bezpečnosti práce, keďže si už neviem rady. Vzhľadom na fakt, že sa včera dala vypísať pracovníčka, 
na ktorej stojí, dá sa povedať, celý úrad v zmysle administratívneho zabezpečenia nielen zastupiteľstva, 
ale aj iných záležitostí a na ktorú si kládol abnormálne množstvo úloh, ktoré jej vôbec nevyplývajú z jej 
pracovnej náplne, tak naozaj ťa žiadam, aby si zvážil svoje ďalšie konanie voči konkrétne aj tejto 
osobe, ale aj iným osobám, ktoré vykonávajú veľmi zodpovedne svoju prácu. Stačí sa  pozrieť  doľava  
a uvidíte, že keď pracovníčky majú slzy na krajíčku, tak niečo nebude v poriadku. Ako povedal pán 
poslanec Boritáš sú to ľudia, ktorí majú svoje rodiny a človek keď pracuje so zamestnancami tak musí 
vedieť, že pracovník, aby mohol pracovať a mať pokoj, tak na to potrebuje zázemie, a to zázemie 
vytvára práve šéf úradu a to si ty, okrem pani prednostky, ktorá by tiež mala zvážiť svoju funkciu  
a ktorá by mala hájiť aj svojich zamestnancov, lebo sú to aj jej podriadení. V zmysle toho, čo som 
povedala, pokiaľ sa to nezmení, tak to budem riešiť podnetom pre inšpektorát bezpečnosti práce.  

Starosta: Ďalej v diskusii pán poslanec Horenský. 
p. Horenský: Ďakujem. Ja by som sa dotkol činnosti pána starostu v oblasti kultúry a športu. Mám 

nejakú spätnú väzbu z podujatí, na ktorých sa starosta zúčastnil, konkrétne to bol futbal, keď sa jedna 
mamička s dcérou opýtali kto bol ten ujo, ktorý vystupoval tak, ako vystupoval. Povedal som, že je to 
náš starosta, starosta mestskej časti. Odpoveď obyvateliek bola, že jeho správanie nebolo adekvátne 
tomuto postu/tejto funkcii. Tiež by som sa dotkol letného premietania mestskej časti, kde v podstate 
môžeme dospieť do toho štádia, že organizácie, ktoré buď pomáhajú, alebo spoluorganizujú  podujatia  
s mestskou časťou nebudú mať záujem spolupracovať, alebo participovať a vytvárať nejaké kultúrne 
alebo športové prostredie pre obyvateľov mestskej časti. K téme, ak môžem, lebo by som  nechcel 
veľmi zdržiavať.  Mám pred sebou 70 stranovú prednášku Maxa Webera, ktorú teraz nebudem čítať, 
ale vypichol som tri dôležité odseky, ktoré môžu byť mementom, alebo výzvou pre budúce konanie  
a správanie, keďže je evidentné, že nám tu chýba komunikácia. V podstate to nie je nič nové, len to 
prečítam: „Možno povedať, že pre politika sú rozhodujúce  tri vlastnosti: zanietenosť, pocit 
zodpovednosti a odhad. Zanietenosť v zmysle vecnosti - zanietená oddanosť k nejakej veci z nikoho 
nespraví politika, ak neprijme za rozhodujúce vodítko svojho konania okrem služby veci aj 
zodpovednosť práve za túto vec. A na to je ako rozhodujúca psychologická kvalita politika, potrebný 
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odhad, schopnosť nechať na seba pôsobiť skutočnosť s vnútorným sústredením a pokojom, teda odstup 
od vecí a od ľudí. Sám nedostatok odstupu je jedným zo smrteľných hriechov každého politika. 
Politika sa robí hlavou a nie inými časťami tela, alebo duše. Sila politickej osobnosti predovšetkým 
znamená, že človek disponuje takýmito vlastnosťami. V oblasti politiky jestvujú v konečnom dôsledku 
len dva druhy smrteľných hriechov, a to absencia vecnosti a spravidla, ale nie vždy s ňou totožná 
nezodpovednosť.“  Nakoniec Max Weber hovorí: “Politika znamená ťažké, pomalé prevrtávanie 
tvrdých dosiek so zanietenosťou a zároveň s odhadom.“ Na záver tohto výstupu by som ešte chcel 
povedať, možno som snílko, ale ja ešte stále verím, že sa v podstate naplní kategorický imperatív 
Immanuela Kanta, ktorý hovorí: „Konaj tak,  aby si používal ľudstvo ako vo svojej osobe, tak v osobe 
druhého, vždy ako účel, nie ako prostriedok.“  Ďakujem. 

Starosta: V diskusii nasleduje pán poslanec Tóth.  
p. Tóth: Ďakujem pán starosta, ja by som len chcel jeden konkrétny príklad toho, ako sa to nedá. 

Ihrisko na Dénešovej 35, bol som za vami koncom marca/začiatkom apríla a povedal som, že je tam 
problém s kamienkami, ktoré sa v minulosti prepierali. Máme dosť peňazí na to, aby sa mohol 
kúpiť/zabezpečiť iný podklad. Povedali ste, že to bude mať na starosti pani Šmelková a bude sa to 
riešiť. Dnes je koniec septembra a vôbec sa to neriešilo, alebo nerieši. Po pani Šmelkovej to mala  
na starosti pani Ziaková, pani Šalátová, pani Čechová a teraz pani Juhásová. Od apríla do konca 
septembra sa nič neurobilo a deti z okolia sa tam hrajú, deti vo veku od dvoch až 6-8 rokov. Je tam 
sústavne prach, podľa mňa sa to dalo vyriešiť jednoduchým spôsobom - zmenou rozpočtu, dal by sa 
tam nejaký iný podklad, aby to bolo vybavené. Jeden slávny muž povedal: „Kde nie je vôľa, tam nie je 
cesta“. Ďakujem. 

Starosta: V diskusii nasleduje pán poslanec Takáč, nech sa páči. 
p. Takáč: Ďakujem pekne za slovo, pán starosta. Musím zhrnúť niekoľko vecí. Ako prvé, chcem 

povedať, že sa za vás hanbím, hanbím sa akým spôsobom vykonávate túto funkciu a vôbec sa 
nečudujem občanom, že majú pocit, že už aj komunálna politika je veľký bordel. V krátkosti zhrniem 
len niekoľko vecí. Idete nám vyčítať kapustnicu - mestská časť, ktorá má rozpočet taký ako má, aby 
jeden deň na vianočných trhoch dala ľuďom najesť a ďalší deň iba vypiť, myslím si, že je to smiešne, 
preto sme sa ako poslanci rozhodli - to nebola nejaká naša iniciatíva,  ako to stále tvrdíte, že si Sieť 
robila kampaň a neviem kto každý. Vôbec to takto nebolo myslené. Mysleli sme to tak, aby občania 
mohli mať obidva dni niečo teplé, nejakú kapustnicu, lebo nie každý si vypije starostovský punč. 
Vôbec tu nešlo o to, že by ste vy nemohli tú kapustnicu podávať, určite nie. Prídete na turnaji o pohár 
starostu mestskej časti vo futbale kde sú tímy, ktoré celý deň hrajú futbal, vy prídete o štvrtej, ľudia sú 
unavení, niektorí už odišli domov a vy svojím konaním, vetou: „Je vás tu tak málo, tak sa aspoň 
pomiešajte, aby to tak nevyzeralo, že nikto neprišiel.“, nielenže zhadzujete nás, ako mestskú časť, ale 
urážate aj našich futbalistov, ktorí celý deň na tom teple na betóne hrali futbal.  A tiež príhovor ku dňu 
učiteľov, ktorý bol v jednej reštaurácii, nebudem ju teraz menovať,  nemyslím si, že bol z vašej strany 
vhodný. V miestnom zastupiteľstve sú niekoľkí  učiteľa, ktorí pôsobia na rozličných stupňoch 
slovenského vzdelávania, mohli ste sa poradiť, mohli ste využiť naše služby, alebo služby tých ľudí. 
Ste s každým rozhádaný, dôchodcom nechcete umožniť sa zabávať, deťom nechcete stavať ihriská, 
aspoň že sa teraz jedno stavia, za čo vopred ďakujem. Mnohé iné skupiny obyvateľov, podnikatelia 
vám vadia, vadí vám skoro každý v tejto mestskej časti. Nemyslím si, že hájite záujmy mestskej časti 
tak, ako by ste ich mali hájiť ako starosta tejto mestskej časti. Skutočne sa nad tým treba zamyslieť.  

Starosta: V diskusii nasleduje pán poslanec Matoušek, nech sa páči. 
p. Matoušek: Dobrý deň pán starosta, ja by som možno definoval diskusné príspevky pani 

Adamčíkovej a pani Gamcovej presne - čo je bossing. Jednou z variant šikanovania na pracovisku je 
tzv. bossing. Je špecifický tým, že šikanovania sa dopúšťa nadriadený pracovník. Bosiing je psychické 
šikanovanie v zamestnaní, ktorého sa dopúšťa na svojom podriadenom, nadriadený pracovník. Ide teda 
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o správanie nadriadeného, ktorý poškodzuje podriadeného pred jeho kolegami. Sťažuje, či znemožňuje 
mu jeho prácu. Bossing sa samozrejme vyvíja a stupňuje. Táto šikana zhoršuje vzťahy  na  pracovisku  
a zvyšuje kult osobnosti vedúcich. Za šikanovanie v bossingu môže byť považované: prehnané 
kontrolovanie plnenia povinnosti alebo dochádzky, neschválenie dovolenky, arogantné správanie, 
slovné urážky, nedocenenie práce či jej časti a neoprávnená kritika, zosmiešňovanie pred kolegami, 
zadávanie príliš zložitých úloh, na ktoré nemá podriadený kvalifikáciu alebo sú nesplniteľné. 
Zabraňovanie prístupu k informáciám napr. od nadriadených vedie k neinformovanosti, nemožnosť 
vyjadriť svoj názor alebo navrhnúť svoje návrhy, privlastňovanie práce podriadeného jeho šéfom, 
sexuálne obťažovanie, bezdôvodné vyhrážanie výpoveďou či ukončením služobného pomeru, rôzne 
naschvály, odobratie kancelárskych potrieb, nadmiera nadčasov, preberanie drobných chybičiek, ktoré 
sa u ostatných prehliadajú. Vyzývam vás preto, pán starosta, aby ste naozaj zvážil zotrvanie vo svojej 
funkcii, aby ste odstúpil, lebo ja osobne som s kolegyňou aj s kolegom pánom Boritášom zažil osobné 
útoky na pani Balážovú počas miestnej rady, aj som Vás na nevhodnosť vášho správania upozornil. 
Vyzývam vás na zastupiteľstve, nebolo to prvýkrát, vyzývam aj zamestnancov, aby si začali hájiť 
svoje práva a chcem im tu byť nápomocný, ak máte nejaký problém príďte za mnou a podáme 
spoločne podnet na inšpektorát bezpečnosti práce. Tu to nie  je udržateľné pán starosta, hanba vám.  

Starosta: V diskusii pán poslanec Pach, nech sa páči. 
p. Pach: Ďakujem za slovo. Vážení prítomní, odzneli tu vážne záležitosti, vážne konštatovania 

a môžem povedať, že všetci poslanci sa pod ne podpisujeme. Ja na vašom mieste pán starosta, lebo 
určite všetky tieto obvinenia odmietnete, ale bolo by vhodné použiť ako ste tuším aj na miestnej rade 
pri kauze kríže povedali, že ste použili zdravý rozum. Zdravý rozum by bolo potrebné použiť v prípade 
všetkých týchto, ani nie obvinení, ale faktov, ktoré boli vznesené a zamyslieť sa, či nie je chyba aj  
vo mne, či nerobím niečo zlé aj ja. Prečo mi odchádzajú ľudia z úradu? Nie tak, ako ste to povedali 
svojho času - spýtajte sa ich. Ja by som sa aspoň zamyslel a použil zdravý gazdovský rozum. To je  
na úvod. Všetky nedostatky, ktoré vám počas dvoch rokov, ktoré tu pôsobíme ako poslanci, vy ako 
starosta, naprieč činnosťou (pred zvolením za starostu a poslanca ste ich vo svojom občasníku neustále 
kritizoval),  liknavosť úradu,  liknavosť mestskej časti v údržbe zelene, v hentom tamtom, tá liknavosť 
pretrváva. Stav sa po vašom príchode nijako nezlepšil, sám ste dokonca v jednom Slove starostu  
v KVaPke,  priznal, že mnohé veci tu idú veľmi ztuha. To ste pred tým veľmi vehementne kritizoval, 
či už tu bol starosta Rusnák, Kijevská a dali ste im to poriadne pocítiť. Po vašom príchode sa 
nezmenilo takmer nič. Ako príklad zlého rozhodnutia uvediem Denné centrum, ktoré tu už spomínala 
kolegyňa Adamčíkovou.  Mal som rozhovor s niekoľkými členmi klubu dôchodcov, veľmi smutne 
konštatovali, skoro so slzami v očiach, že po najnovších udalostiach a stopnutí financovania činnosti 
Denného centra, starí  ľudia začínajú ostávať doma. Nechcú sa stretávať, pretože si nevedia zabezpečiť 
autobus na výlet, nevedia si zabezpečiť lepšie občerstvenie a sú veľmi sklamaní z toho, že sa toto 
udialo, aj napriek tomu, že naša mestská časť nebola označená ako tá, ktorá financuje Denné centrum 
v rozpore so zákonom, financie boli stopnuté len na základe indície z inej mestskej časti. Možno sa to 
dalo riešiť tak, že financovanie bude od 1. januára po novom (v novom rozpočte), ale financie, ktoré 
boli schválené v rozpočte na tento rok, nechať bežať na činnosť Denného centra. Myslím si, že by vás 
nikto kvôli tomu nehlásil prokurátorovi, a nikto by vás za to nepoťahoval. Iné mestské časti takto 
fungujú. Pýtal som sa aj v susednej mestskej časti (hoci malej), jednoducho prostriedky, ktoré vyčlenili 
na činnosť klubu dôchodcov fungujú a financujú všetko, čo si naplánovali. Osobitnou kapitolou je 
bezbariérový vstup do Denného centra, na ktorý boli vyčlenené finančné prostriedky. Mám informácie, 
nemôžem povedať že sú potvrdené, že tento vstup sa realizovať nebude, aj keď to bola podmienka 
fungovania Denného centra, mal sa realizovať do konca roka. Vyzerá to tak, ako by sme naozaj chceli 
Denné centrum úplne zrušiť, cieľavedomo. Čo potom budú robiť starí ľudia? Kam pôjdu keď mestská 
časť iné priestory nemá? Bývalé materské školy sú preplnené,  sú tam najmä iné firmy, kde ich dáme? 
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Senior dom stojí tak ako stojí, doslova a do písmena stojí, stavebná činnosť je tam minimálna, takže čo 
s tým? Toľko z mojej strany. Ďakujem.  

Starosta: Do diskusie je prihlásený pán poslanec Mihaľov, nech sa páči. 
p. Mihaľov: Ďakujem pekne za slovo pán starosta. Po tom všetkom, čo tu odznelo mi je normálne 

ťažko. Každý človek je omylný, každý môže urobiť chybu. Vo vašej činnosti však nie sú omyly, tam 
sú ciele, napr. keď ste organizovali  zhromaždenia občanov, alebo ako ste to vtedy nazývali, tak ste 
výstupy z niektorých zhromaždení inak preprezentovali v meste ako poslanec, a čo si pamätám tak aj 
vaša komunikácia s občanmi bola často taká, že ich názor vás nezaujímal a odvolávali ste sa na názory 
nejakých politikov z mesta, alebo reprezentujete svoje vlastné názory vtedy, keď občania majú iný 
názor. Keď si dobre pamätám to ste povedali aj v médiách po zastupiteľstve (14. 7.). Z mojej strany je 
to všetko, keby som bola ja na vašom mieste a nevidím už medzi poslancami spojenca, aspoň mám ten 
dojem, že každý si myslí, že ste ako starosta zlyhal, tak by ste sa mali naozaj zamyslieť. A to vôbec 
nemyslím útočne, nemám z toho radosť, že vôbec niečo také hovorím. Len je to naozaj škoda, že celé 
to starostovanie takto vyšlo.  

Starosta: V diskusii pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 
p. Lörinc: Ďakujem veľmi pekne. Ja by som to len zhrnul, že najviac na to doplatí sídlisko KVP, 

ktoré sa bohužiaľ ďalšie 4 roky (počas tohto volebného obdobia) strategicky nikde ďalej nepohne. 
Myslím si, že je evidentné, že ste v živote nikoho neriadili, pán starosta. To sa dnes ukazuje tým, že  
na úrade existuje dôvodné podozrenie z mobingu a bossingu. Prikláňam sa ku skutočnostiam, ktoré tu 
povedali kolegovia a takisto by som sa chcel vyjadriť smerom k zamestnancom úradu, prosím, ste tu 
viacerí a tí, ktorí tu nie sú, prosím, tlmočte im, že v rámci celého poslaneckého zboru vás chceme 
podporiť nielen slovom, ale aj konkrétnymi vecami, ak by sa ktokoľvek z vás rozhodol, že má dostatok 
dôkazov a plánuje žalovať tento úrad, tak sme pripravení poskytnúť bezplatnú právnickú pomoc. Ešte 
raz opakujem, nemusíte sa obávať o peniaze, o právnika, my vám v tomto pomôžeme a podporíme vás, 
a toto je verejný záväzok.  

Starosta: Všetko pán poslanec? Nasleduje pán poslanec Horenský, nech sa páči. 
p. Horenský: Ďakujem veľmi pekne. Ja toto všetko v podstate nevnímam ako  boj starosta vs. 

zastupiteľstvo. Mne skôr ide o to, že je tu nejaká tá výzva, aby sa prvok ľudskosti a empatie dostal aj 
na úrad mestskej časti, aj do jednania medzi nami a vami pán starosta. Myslím si, že možno to dobré 
slovo, čo sa týka aj pre zamestnancov vie spôsobiť veľmi veľa s ich efektivitou práce. Ďakujem.  

Starosta: Pán poslanec Boritáš, nech sa páči k diskusii. 
p. Boritáš: Ďakujem pekne. Ešte pripomeniem jednu záležitosť, návrh uznesenia, ktorý sme 

predložili nie len tak, z ničoho nič. Na XIV. zasadnutí MieZ toto zastupiteľstvo vyjadrilo veľkú 
nespokojnosť s činnosťou pána starostu a požiadalo pána starostu, aby rešpektoval a dodržiaval platný 
rokovací poriadok a mimo iné, aby rešpektoval aj právne postavenia právomoci miestneho 
zastupiteľstva. Do dnešného dňa nedošlo k zmene, preto je povinnosťou poslancov miestneho 
zastupiteľstva, aby reagovali na činnosť, či v niektorých prípadoch na nečinnosť pána starostu tak, ako 
je to uvedené v návrhu uznesenia, o ktorom budeme na konci hlasovať. Je už najvyšší čas riešiť 
predmetný problém, zatiaľ navrhovanou formou. A ešte pripomienka - zdá sa, že možno máte pán 
starosta záujem kandidovať na primátora mesta Košice, neviem, ale môžem mať takýto názor a mám aj 
taký názor, že zrejme už máte aj sponzora na túto kampaň, tak mi pripadá zvláštne, prečo sa už 
eventuálne nepripravujete aj na túto funkciu, a preto vás vyzývam, prijmite našu výzvu, ktorá bude  
v navrhovanom uznesení. Ďakujem za pozornosť. 

Starosta: V diskusii nasleduje pán poslanec Takáč, nech sa páči. 
p. Takáč: Ďakujem pekne pán starosta za slovo. Viete, čo je na tom najhoršie? Že som vás celý čas 

sledoval keď boli čítané tieto výčitky, a vy s „pokerfacom“,  bez emócii ste to počúvali. Raz ste sa 
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usmiali, keď pán poslanec Boritáš povedal, že pôjdete za primátora. Je smutné, že neprejavujete ani 
kúsok emócii, trošku sebakontroly,  sebakritiky, aby ste sa zamysleli nad svojím konaním. Ďakujem. 

Starosta: K uzneseniu nemám nič. Pán poslanec Boritáš - že si mýlim pojmy a povinnosti  
zo zákona. Ja by som práve povedal, že mám opačný pocit (nenašiel som to teraz v zákone 369), že  
za chod úradu je zodpovedný starosta, nie zastupiteľstvo ani poslanci. Pani zástupkyňa starostu 
Gamcová zvažuje podnet na inšpektorát bezpečnosti práce, že niektoré moje činy voči zamestnancom 
úradu hraničia s bossingom, ja jej hovorím, nech začne konať. Prosím, nezvažujete, začnite. Chcem 
ubezpečiť všetkých poslancov, že riadenie úradu som zobral s plnou vážnosťou, hneď od roku 2015, 
teda 15. decembra 2014 keď som prevzal funkciu, som nastolil nový odmeňovací poriadok, v ktorom 
boli ukončené odmeny pracovníkov úradu vo fixnej výške (každý mesiac nezmenené), boli stanovené 
mesačné čiastky a „doplatok alebo preplatok alebo nedoplatok“ bol stanovený každé tri mesiace. 
Každé tri mesiace každý jeden pracovník mohol buď dostať to, čo predtým dostával každý mesiac, 
teda v odmene. Takto začali dostávať pracovníci úradu za svoju prácu veľmi konkrétnu plácu  
-  niektorí viac než kým som tu neprišiel, niektorí rovnako a niektorí menej a niektorí podstatne menej 
- za svoju konkrétnu prácu. Ku všetkému mám písomné podklady. Chcem povedať, že toto sa zrejme 
nestretlo u niektorých pracovníkov, ktorí dosiahli svoj kvalitatívny strop, alebo strop svojich 
schopností, alebo možností a je možné, že keď tu boli iní starostovia, tak to bolo pokladané za súčasť 
ich práce a kvalitnej práce. Ešte raz hovorím, mám iný názor a na všetky tie činnosti mám písomné 
záznamy. Pán poslanec Horenský, na futbale naozaj netuším, keď ma niekto chce konfrontovať, že sa 
chovám neadekvátne, ja ten pocit nemám. Že na kultúrne akcie nebudú chodiť participovať tretie 
firmy, som z toho úplne šokovaný. Prečo by nechceli? Neviem, lebo do kultúrnych akcii nijakým 
spôsobom nezasahujem. Je mi predkladaný nejaký plán ako má kultúrna akcia prebiehať, dávam tam 
svoje pripomienky a následne to schvaľujem, potom už to všetko prebieha úplne mimo mňa. Po tretie  
- neprichádzam s tými firmami vôbec do kontaktu. Tak toľko k tomu, že sú  ohrozené  kultúrne  akcie  
a nebudú na nich chcieť participovať tretie firmy. Ihrisko na Denešovej 35 -  ihrisko bolo uvedené  
do činnosti asi v roku 2014. Mám taký pocit - do roku 2014 vybavené všetkými certifikátmi aké len 
existujú a odrazu sa v roku 2015 začali množiť sťažnosti, že to ihrisko je prašné. Urobili sme tam 
jednu akciu (jedno prepieranie), ale zjavne to nepomohlo. Prišli ste potom v roku 2016 a poviem 
úprimne, odkedy som vydal pokyn, že s tým treba opäť niečo urobiť, nestaral som sa o to. Preveríme to 
pán poslanec a dostanete písomne odpoveď. Že sa nič neurobilo? Preveríme ti. Pán poslanec Takáč, 
neviem na tom turnaji o pohár starostu mestskej časti... dúfam, že si nemyslíte, že mám byť na celom 
turnaji. Prišiel som na záverečné vyhlásenie a  nemám pocit, že by som akýmkoľvek spôsobom 
niekomu, možno sa chceli fotografovať... Ja som sa dokonca odmietol s nimi  fotografovať a možno sa 
im to nepáčilo. Neviem, nemám z toho taký pocit ako vy, ale každý môžeme pozerať na tú istú vec 
rôznymi očami. Dôchodcom sa neumožním zabávať - to je formulácia naozaj mimoriadne 
prekvapujúca, ak budete môcť niekedy potom rozvinúť túto myšlienku, tak by som bol rád, pretože 
ešte sa vrátim k financovaniu. Všetky akcie, ktoré sú naplánované do konca roku 2016 boli schválené 
a konzultovali sme ich s JUDr. Sotolářom. Jeho stanovisko bolo, že tak môžu prebehnúť, tak neviem, 
či sa mýlim alebo nie, Keď bolo dočasne pozastavené financovanie akcií v Dennom centre  
pre jednoznačný nález NKÚ na Mestskej časti Západ (verejné prostriedky MČ Západ boli použité  
pre Denné centrum v rozpore so zákonom), tak sme hneď urobili kroky preto, aby sme sa niečomu 
podobnému vyvarovali. Toľko k tomu, že ja neumožňujem zabávať sa. A mimochodom nemám pocit, 
že rola samosprávy, zo samotnej podstaty samosprávy z právomoci a zo zodpovednosti, že niekde tam 
patrí nejaká rola umožniť zabávať sa ľuďom. Myslím,  že skôr nie. Ešte raz, všetky akcie boli 
schválené JUDr. Sotolářom a môžu prebehnúť tak, ako sú naplánované. Šikanovanie na pracovisku, 
pán poslanec Matoušek - chcem vám povedať ešte raz, že za úrad a za chod úradu som zodpovedný ja. 
Ak máte nejaké takéto konkrétne poznatky, prosím, aby ste konali, pán poslanec, vyzývam  vás.  Ešte  
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k tomu, že (hovoríte vy) aby si zamestnanci začali hájiť svoje práva, že im neumožňujem prehovoriť 
apod., môžem vás uistiť pán poslanec, že k mojim rozhodnutiam si vyslovene pýtam názory 
pracovníkov, vyžadujem ich návrhy. Čo sa týka úloh, ktoré hovoríte, že sú nesplniteľné. Úlohy, keď sú 
zadávané na porade, sú zadávané s termínmi, ktoré si stanovujú sami pracovníci, ja termíny 
nezadávam. Pán poslanec Pach - závažné skutočnosti, no naozaj skúsme sa zamyslieť nad váhou 
slovenských slov. Prečo odchádzajú ľudia z úradu? Jeden z dôvodov môže byť ten, že niektorí ľudia 
videli, že v činnosti ktorú prejavujú nedostávajú toľko, koľko by si asi oni predstavovali, tak išli 
hľadať niečo lepšie, to je prirodzené a je to normálne. Liknavosť pretrváva -  musím s vami súhlasiť 
pán poslanec, je to jedno z najväčších sklamaní, ktoré som zažil ako človek na poste starostu. Ako 
neobyčajne dlho trvajú veci od zistenia problému  po návrh riešenia. Je to neuveriteľné. Napr. včera 
ráno o 7:00 hodine pri jednom stanovišti kontajnerov bola vysypaná  hromada cementu. Okamžite som 
to odfotografoval a poslal som to na mestskú políciu, do mesta a na Okresný úrad životného prostredia. 
Dodnes som nedostal žiadnu odpoveď, aj keď som ich vyzýval k okamžitému konaniu. Ďalej - azbest  
z obloženia na Zombovej ulici. Odfotografoval som to a vyslovil som domnienku, že sa asi jedná 
o potenciálne  nebezpečný materiál. Môžem vám povedať, že keď som z OÚŽP po tridsiatich dňoch 
nedostal odpoveď, tak som ich urgoval a oni po tridsiatich, možno po štyridsiatich dňoch odpovedali 
niečo v zmysle, že vyzvali SBD II., aby to neodkladne odstránilo. Áno, keď som sa tam išiel pozrieť 
už to bolo odstránené. Takto tu pracujeme, takto neobyčajne dlho prebiehajú procesy. Niekedy mám 
pocit že, že niektoré procesy sa tu spúšťajú prvýkrát a bolo mi to nakoniec niekoľkokrát potvrdené aj 
pracovníkmi úradu. (Pán starosta, toto sme ešte nikdy za 25 rokov nerobili. A máme to robiť? No, 
máme.) To je môj ďalší pocit nielen z niektorých pracovníkov tu na úrade, ale aj s iných inštitúcií, 
ktoré sú dotknuté, že ak narušíte ich zaužívaný spôsob práce a začnete od nich vyžadovať to, čo je 
v zákone, okamžite je na mňa negatívny pohľad. Ďalším príklad - psík na zeleni na zadných nohách, 
jeho pán v stredných rokoch sa asi o 7 m chystá nastúpiť do automobilu. Psík nechal za sebou niečo  
na zeleni, tak hovorím tomu pánovi - neprišli by ste sa prosím, pozrieť že tu váš psík za sebou nechal. 
Mali ste vidieť výraz toho pána, ako sa na mňa pozrel, najradšej by som bol v tej chvíli preč. 
Negativisticky príjmame niečo, čo by malo byť pre nás všetkých úplne prirodzené, to je pre mňa ďalší 
nepríjemný poznatok zo života a z občanov tejto mestskej časti. Negatívne vnímanie povinností, ktoré 
by mali byť prirodzené. Toľko k liknavosti, pán poslanec Pach. Mám napísané na tabuli v kancelárii  
- čo s ľuďmi ktorí, ktorí okupujú lavičky?, vykonávajú svoje telesné potreby?, obťažujú všelijakým 
spôsobom, či vizuálne alebo priamo vykonávaním potreby ostatných ľudí? Už rok a pol to nevieme 
vyriešiť, a nevieme vyriešiť ani čo s trusom psov. Hľadáme spôsoby. Všetky návrhy, ktoré zatiaľ boli, 
sú veľmi ťažko realizovateľné. Skúšame to teraz s tou ohradou, uvidíme čo z toho bude. Denné 
centrum – vy, pán poslanec ste povedali, že indície z inej mestskej časti. Ak za indíciu považujete 
závery kontroly NKÚ, tak prosím naozaj zvážte význam slovenských slov. Ak v jednej mestskej časti, 
keď robí tú istú činnosť ako my, by som po oboznámení sa s týmto protokolom to nechal, tak vtedy by 
mohol niekto povedať že, som zanedbal svoje povinnosti, pretože som mal pred sebou jasné 
upozornenie, že je to používanie verejných peňazí nezákonným spôsobom. Dôsledok -  bolo 
pozastavené financovanie akcií, a myslím, že vtedy dokonca žiadne akcie neboli, tzn. neutrpela žiadna 
akcia. Dali sme si všetky ďalšie akcie Denného centra schváliť externým právnikom a myslím, že 
prebehnú do konca roka tak, ako boli schválené. Stavebná činnosť v Drocárovom parku je minimálna  
- ja mám, pán poslanec, správy, že tam beží stavebná činnosť podľa harmonogramu, ktorý si stanovili. 
Pán poslanec Mihaľov, nezaujíma ma názor občanov, no vedel by som vám dať desiatky príkladov 
o opaku. Pán poslanec Lörinc - na toto celé dopláca KVP – ja poviem, pán poslanec, že nemám ten 
pocit. Niekedy stretávam ľudí, ktorí mi hovoria niečo úplne iné. Je možné, že sa stretávam s inými 
občanmi ako vy, ale môžem vám povedať, že okrem parkovania, pri ktorom som aj s Vašou pomocou, 
pán poslanec, bol vykreslený úplne iným spôsobom než reálne konám, sa na mňa otáčajú občania  
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s naozaj veľmi praktickými vecami, a často povedia, že vidia, že sa zmenil prístup k životnému 
prostrediu, a že na KVP je čistejšie. Ale tiež som pred týždňom stretol jednu pani, ktorá povedala, že je 
tu špina a prečo je tu taká špina, ale stretávam sa s takýmito reakciami na moju činnosť.  Bezbariérový 
vstup do Denného centra - pripravujeme k tomu písomnú správu a nechcem sa teraz o tom šíriť, ale 
dostanete ju všetci. Položka v rozpočte naplánovaná je, ale realita ukázala, že položka v rozpočte 
nestačí k riešeniu, ktoré je navrhované. Pán poslanec Horenský - dobré slovo pre zamestnancov - 
kvartálne odmeňovanie funguje tak, že pred koncom každého kvartálu sú vedúci oddelení cez pani 
prednostku u mňa s návrhom na kvartálne odmeny pre pracovníkov. Ja poviem - áno súhlasím, alebo 
nesúhlasím, tu navrhujem navýšiť, lebo tento človek toto urobil dobre, alebo poviem nie, nesúhlasím  
s vašim návrhom, pretože tu máme úradné záznamy. Ja o činnosti a o nedostatkoch príslušného 
pracovníka nehovorím bežne. Každý kvartál dostávajú pracovníci cez svojich vedúcich, dúfam, že im 
to oznamujú na pracovných schôdzach, následne pochvalu a  nakoniec ju dostanú číselne na svojej 
výplatnej páske. Pán poslanec Boritáš - ja idem údajne kandidovať na primátora a mám aj sponzora  
- to bude celkom iste zaujímať hlavne novinárov. Nie som si vedomý, toho, že by som išiel kandidovať 
a je prekvapujúce, že vy to už viete, keď to neviem ja a dokonca ešte o sponzoroch... Toto je moja 
reakcia k tomu čo ste povedali. V diskusii nasleduje pán poslanec Lörinc.  

p. Lörinc: Ďakujem pekne, pán starosta. Rozprávali ste pekne a dlho a opäť ste sa topili v detailoch, 
to je problém celého vášho starostovania. Jeden manažér, ktorý riadi ľudí má mať cit pre tú robotu a má 
mať pohľad zvysoka, nemá sa vŕtať v detailoch. A ako ste odpovedali vy? Absolútne žiadna pokora, 
absolútne žiadna sebareflexia z vašej strany, ale len nekonečné obkecávanie toho, ako sa veľmi snažíte, 
ale celý vesmír je proti vám, lebo nedokážete s ničím pohnúť. Vy ste absolútne nepochopil zmysel 
všetkých tých vyjadrení, ktoré mali moji kolegovia. Vyjadrili ste sa, že ľudia na úrade dostávajú  
odmenu za svoju konkrétnu prácu. Poznám úradníčky, ktoré robia aj mimo pracovných hodín  a  robia  
za 300-400 EUR. Vy robíte za 2.200 EUR ako starosta, 300 EUR ako poslanec mesta a 300 EUR ako 
poslanec župy, čiže z verejných zdrojov čerpáte 2800-3000 EUR/mesiac. Ak by ste vy mali byť platený 
za svoju prácu, tak zomriete od hladu. Tvrdíte, že nezasahujete do kultúrnych akcií, ja tvrdím, že 
zasahujete. Už viackrát ste nám spôsobili na komisii problémy s tým, že ste určovali, aký bude plagát, 
čo bude obsahovať text plagátu, pričom túto kompetenciu má jednoznačne komisia kultúry, školstva 
a športu, ktorá to schválila a vy ste do toho zasahovali. Tvrdíte tiež, že rola samosprávy nie je zabávať 
ľudí. Ľudia platia dane tomuto štátu, aby dostali pridanú hodnotu. A pridaná hodnota nie je to, že vy 
osadíte tabule ku krížom, že ich majú odstrániť, ale pridaná hodnota je to, že budú za svoje dane 
dostávať adekvátnu službu a budeme vytvárať také prostredie, aby v ňom mohli žiť, pracovať  
a vychovávať svoje rodiny. S tým súvisia kultúrne akcie, aj kultúrne akcie pre dôchodcov. Mávate tu 
nejakou kontrolou na Mestskej časti – Západ. Súdne rozhodnutie sa nedá porovnávať, vy účelovo 
vytrhávate to, čo vyhovuje vám. Ešte doteraz ste neukázali výsledky kontroly, lebo potom by ste zistili 
to, že tá kontrola namietala organizovanie zájazdov dôchodcov do zahraničia pred voľbami 
konkrétnymi politikmi. To sa  v našej mestskej časti ani raz nestalo. Pokiaľ viem, žiaden poslanec  
so žiadnym zájazdom, ktorý bol organizovaný MČ nikdy nešiel. Ak by sme ukázali výsledky kontroly, 
tak by sme zistili to, čo vám zistil JUDr. Sotolář, a čo ste aj Vy potvrdili, že akcie môžu pokračovať  
a že sme ich vôbec nemuseli zastavovať, lebo sú v súlade so zákonom. Ak sa pozriete na dva roky 
vašej činnosti tak zistíte, že žiadne strategické projekty na KVP neboli. Riešili sme psie exkrementy, 
riešili sme či ste vysypali kamienky na trávnik,  riešili sme tabuľky pri krížoch - toto je vaša agenda.  
Po troch mesiacoch, ste si napísali do KVaPky, že po troch mesiacoch ako starosta ako najväčší 
problém sídliska vnímate to, že ste našli otvorené fľaše alkoholu v chladničke miestnou úradu. Takže 
ešte raz vás prosím, uvedomte si o čom to tu vlastne je. Je to o tom, že robíte mikromanagement  
a v dôsledku vášho mikromanagementu a toho, že neriešite podstatné problémy ľudí z tohto sídliska,  je 
to, že máte na úrade bossing a mobing. Vy si síce myslíte, že ste len tvrdý a vyžadujete zákon, ale 
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bohužiaľ ako to bolo povedané aj mojimi kolegami, zákon má aj etickú a ľudskú rovinu. Vy síce trváte 
na dodržiavaní zákona stále, ale absolútne nerešpektujete etickú a ľudskú rovinu, tak ako sme toho 
mohli byť svedkami pri osadení tabúľ s krížmi. Ďakujem veľmi pekne.  

Starosta: V diskusii nasleduje pán poslanec Horenský, nech sa páči. 
p. Horenský: Ďakujem veľmi pekne. Upresnil by som niektoré vyjadrenia. Nehovoril som konkrétne 

o firmách, hovoril som o organizáciách ako sú občianske združenia (neziskový sektor), ktorý má  
v podstate nezastupiteľné miesto na rôznej úrovni samospráv, ktoré sú nejakým spôsobom nápomocné 
mestskej časti, v mnohých prípadoch pomoc riešia formou dobrovoľníctva. Dnes v jednom 
nemenovanom denníku vyšiel text: Prečo sa firmy nehrnú do podpory nejakej kultúry alebo nejakého 
športu? Ešte raz hovorím, ide o občianske združenia, ktoré môžu prestať vyvíjať aktivity v  súčinnosti  
s mestskou časťou. Pokiaľ viem k druhej záležitosti - vy hovoríte, že počas vášho pozastavenia financií 
pre kultúrno-spoločenskú činnosť, alebo šport sa neudiala žiadna akcia, ak mám dobré informácie, 
minimálne prvý turnus detského prímestského jarného táboru alebo letného tábora sa neuskutočnil  
na základe rozhodnutia, že bola pozastavená finančná dotácia pre rodičov zo strany znevýhodneného 
prostredia. A tretia záležitosť, ktorá sa týka pochvaly alebo dobrého slova – nemyslel som na financie, 
alebo kvartálne ohodnotenie, mal som na mysli skôr každodenné, alebo minimálne 1 – 2x za týždeň 
nejaké uznanlivé slovo zamestnancom, že tú prácu, ktorú si odvádzajú, tak ako hovoril aj pán Lörinc, 
niekedy aj 10 - 12 hodín denne, alebo  mimo pracovného času, si odvádzajú na požadovanej úrovni. 
Takže nie financie, ale niekedy dobré slovo a pochvala padne viac na úžitok.  

Starosta: V diskusii pani poslankyňa Adamčíková, nech sa páči.  
p. Adamčíková: Vážený pán starosta, kolegovia, nedá mi nereagovať na Denné centrum. Tým že 

som predseda sociálnej komisie, tak ma to obzvlášť zaujíma a chcem povedať, že nie je pravda, že 
financie neboli pozastavené, alebo že sa nekonali žiadne akcie. Konal sa zájazd do Maďarska.  
V kalendári bolo pre dôchodcov plánované „Poznaj svoju vlasť“, kde už akcia Smolník prebehla bez 
podpory mestskej časti a sú plánované aj ďalšie napr. Spišská Nová Ves, neviem teraz narýchlo 
povedať, aké ďalšie. Takisto budú mať zábavu, kde im bolo povedané, že podporu od mestskej časti 
očakávať nemajú. Za ďalšie, tým že nemáme možnosť zúčastňovať sa týchto akcií, tak im nemôžeme 
ani prispieť, snažili sme sa aspoň nejakou drobnosťou do tomboly. Tie ich financie nie sú nejaké extra, 
takže sme sa snažili aspoň takto ich potešiť a môžem povedať, že im to robilo veľmi veľkú radosť. 
Moji kolegovia aj ja som naše Denne centrum a naše obidva kluby dávala všade za príklad, lebo tým, 
že som sa zúčastňovala skoro všetkých akcií, tak som prišla domov nabitá ako keby som prišla neviem 
z akej akcie. Máme úžasných seniorov a bola by veľká škoda ich nepodporovať.  

Starosta: Pán poslanec Mihaľov, nech sa páči. 
p. Mihaľov: Ďakujem pekne za slovo. Ja sa ešte vrátim k bossingu. Budem konkrétnejší. Jeden  

z príkladov, ktorý ma teraz napadol. Vy ste vraveli o psíčkaroch, a raz ste zle vyhodnotil - pes, či fenka. 
Bola to fenka, nevedel ste čo robí - veľkú alebo malú potrebu, a tak ste na svoju už bývalú 
zamestnankyňu na ulici hromžili dáždnikom. Vraj, aby to pozbierala, a pritom urobila fenka iba malú 
potrebu. Ona vám to vysvetľovala a vy ste stále na ňu hulákal na našej ulici (Hemerkovej) na KVP, to 
už bola posledná kvapka a zamestnankyňa vtedy odišla z úradu. To mám z ústneho podania (od nej)  
- takže hromžiť na človeka dáždnikom, a ešte na ženu, neviem si predstaviť ako by som na vás 
reagoval ja. A ešte 2., alebo 3. septembra bola zbierka šatstva v Dennom centre, vy ste sa tam ukázali 
na chvíľočku, možno 10 - 20 minút, pofotili ste sa, trošku pousmievali a odišli ste preč. A nám, ľuďom, 
ktorí sme sa tam snažili pomôcť so zbierkou a tiekol nám pot z čela, sa ani veriť nechcelo, že ste len tak 
vedeli prísť pozrieť, urobiť si nejaké promo a odísť. Dúfal som, že budete viac pomáhať mestskej časti. 
Vďaka. 

Starosta: Pán poslanec Takáč, nech sa páči. 
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p. Takáč: Chcel by som povedať jednu vec, už koľkokrát tu dnes zaznelo z vašich úst „ja si 
myslím“, „podľa mňa“ atď. Vy ste si mysleli, že ste neporušili zákon pri výbere prednostu a bolo to 
porušenie. Mysleli ste, že ste neporušili zákon o odmeňovaní zamestnancov a bolo porušenie. Mysleli 
ste si kopu ďalších iných vecí, ktoré na základe našich uznesení pani kontrolórka skontrolovala a našla 
vám porušenie zákonov, či rokovacích poriadkov a pod. Prosím Vás, radšej nemyslite a konajte.  

Starosta: Pán poslanec Lorinc - text plagátu a zasahovanie. Neustále dostávam texty plagátu 
k posudzovaniu, neviem prečo to nedávajú komisii? Budem najspokojnejší človek, keď nebudem 
musieť na plagátoch 4 - 5× ukazovať základné chyby. Keď je to vaša úloha, prosím, aby ste túto rolu 
pokojne prevzali. Načo mi to tí pracovníci nosia k vyjadreniu? Chcete zvolávať komisiu pán poslanec, 
vtedy keď príde plagát od grafika. Väčšinou je to tak, že keď prebieha nejaká akcia je sprevádzaná 
plagátom, ale je možné, že bude potrebné zvolávať komisiu, ja neviem. Že zasahujem do kultúrnych 
akcií - ešte raz vám vravím, pokiaľ máme predlohu na kultúrnu akciu, kde je napísané koľko je  
v rozpočte, čoho sa akcia týka, na čo všetko budú použité prostriedky, keď je toto raz schválené 
odchádza to na príslušného pracovníka, ani s objednávkami nemám nič spoločné,  ja ani neviem, 
ktorým firmám chodia objednávky. Podpisovanie týchto vecí rieši pani prednostka. Čudujem sa, že  
z akého dôvodu by zrazu nejakí sponzori nemali chodiť, je to pre mňa prekvapujúce. K najväčšiemu 
problému - alkohol v chladničke - pán poslanec, hľadal som ten text, naozaj, určite to tak nie je 
napísané, toto som neuviedol ako najväčší problém, ale súčasne má veľmi prekvapuje ako zľahčujete 
to, že za predchádzajúcich starostov bol v chladničke alkohol. Osobne som videl v chladničke najmenej 
päť otvorených fliaš alkoholu, až keď som prišiel a dal pokyn, že chcem, aby ten alkohol odtiaľ 
okamžite zmizol, až vtedy alkohol opustil chladničku. Môžete sa ísť pozrieť aj dnes, v chladničke 
máme ovocie, kávu, mlieko,  čokolády a ďalšie veci. Nezľahčujte prosím to, že na úrade bolo  
v chladničke množstvo alkoholu. Pán poslanec Horenský – prvý termín prímestského tábora sa 
neuskutočnil – dva termíny prímestských táborov boli schválené v rozpočte, hovorím, že neviem koľko 
bolo termínov. Financie na prímestské tábory boli schválené v rozpočte, následne boli schválené dva 
termíny prímestských táborov. Prvý prímestský tábor sa neuskutočnil, pretože nebol dostatok  
záujemcov, ja som dostal takú informáciu. Ak toto spájate s nejakým pozastavením financií na akcie, to 
značne podomieľa aj kvalitu informácií, ktoré tu prezentujete o nejakom bossingu a o nejakom 
prenasledovaní pracovníkov. Sú to len nejaké elementárne fakty, ktoré neovládate. Prvý termín sa 
neuskutočnil, pretože o neho nebol dostatočný záujem. Mám taký pocit, že tretia firma, ktorá nám to 
zabezpečovala, tam chcela mať nejaký minimálny limit apod. Pani poslankyňa Adamčíková, ak chcete 
prispievať do tomboly na akúkoľvek akciu stačí nahlásiť u pani Schützovej - mám záujem, dať niečo 
do tomboly. Pani Schützová vás dá do programu a bude to predložené. Nikto vám nebráni, aby ste 
dávali dary do tomboly, aby ste boli aktívni, ale prosím, aby ste nevytvárali nejakú skratku, že 
zakazujem poslancom, aby sa zúčastňovali na akciách. Všetky akcie, ktoré sú verejne prístupné sú 
prirodzene prístupné všetkým poslancom, ale poslanci budú v programe (na akciách) vystupovať  
po mojom schválení. Zdá sa vám normálne keď prídu poslanci a  na akciách mestskej časti vykonávajú 
vlastnú aktivitu, ktorá nie je vopred so mnou odkonzultovaná a odsúhlasená? Zdá sa vám normálne, 
aby to takto fungovalo? Pán poslanec Mihaľov – hromžil som na človeka dáždnikom – myslím si, že 
som so sebou ani dáždnik nemal, ale to je jedno, stalo sa toto - vidím, že pes niečo za sebou nechal  
na trávniku, tak som sa tam prišiel pozrieť. Ešte sa z toho (ako sa hovorí) kudlilo, tak som pani,  
ku ktorej zjavne ten pes patril, povedal: „Pani neprišli by ste sa pozrieť, prosím, či tu nenechal niečo 
váš pes?“. Mali ste vidieť tú reakciu bývalej pracovníčky úradu. Bola vzdialená asi 30 m, nevidel som 
kto to je, až keď prišla bližšie som si s hrôzou som si uvedomil, že ten človek na mňa naozaj vykrikuje 
neuveriteľný spôsobom, na mňa, pán poslanec, bol som úplne zdesený, že si neuvedomuje to, že ja som 
ju len vyzval, aby sa na to prišla pozrieť. To bol dôkaz negatívnej reakcie občanov na to, čo by malo 
byť v ich prirodzených povinnostiach. Promo v Dennom centre – nechcite, prosím, odo mňa, aby som 
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prerušoval prácu na úrade a išiel separátne oddeľovať šaty na zbierke (2 - 3 hodiny), alebo aby som tam 
bol hodinu. Nechcite to odo mňa, ja mám inú prácu a verte mi, že je tej práce veľa. Ak  hovoríte, že 
nejaké promo - moje promo spočíva v tom, že som zariadil a presadil, aby boli v tejto mestskej časti 
pravidelné zbierky,  a aby sme ako súčasť kampane za čistejšie KVP umožnili občanom a aby si mohli 
byť istí, že ak niečo zbierajú, tak to bude od nich každé 3 mesiace odobraté. Pán poslanec Takáč  
- v kontrolách je zistené  porušovanie zákonov, mnou. Áno, tak znie dikcia zákona, ja som zodpovedný 
za všetko. Poviem vám, že kontroly, ktoré ukazujú na to, ako sa tu dlhé roky porušovali zákony 
pracovníkmi úradu, konkrétne aj pracovníkmi, ktorí tu boli dnes spomínaní. Bolo by to pre vás 
prekvapenie ako dlhé roky (pozreli sme sa do záznamov), neviem, možno z roku 1995, alebo z roku 
2000, už tam bol problém, ktorý nikto neriešil. Som zodpovedný za chod tohto úradu, a som 
zodpovedný za to akých kvalitných pracovníkov tu máme. Kontroly tiež ukazujú, čo je v jednotlivých 
pracovníkoch a ako riadia svoje úseky. Je to pre mňa ďalšie z nemilých prekvapení, že po 25 rokoch 
fungovania samosprávy na KVP, ja porušujem zákony v oblastiach, ktoré tu mali hladko bežať. 
Nasleduje pani poslankyňa Adamčíková. 

p. Adamčíková: Chcem sa spýtať pán starosta, čo to znamená „poslanci v programe“?  
Starosta: Vysvetlím vám to. Dostanete ešte raz e-mail. Nechápete slovo program, pani poslankyňa? 

Je mi to ľúto, pokúsim sa Vám vysvetliť čo je program mestskej časti na inom fóre. 
p. Adamčíková: Môžem dokončiť? Kde my, ako poslanci, vystupujeme v programe? Ak nás pozvú 

dôchodcovia, tak to beriem že sme ich hostia. A to, že prispejeme... je na tom niečo zlé? Rada by som 
počula, čo je na tom zlého, ak prispejeme ako poslanci mestskej časti, nie ako politický kandidáti.  

Starosta: S faktickou pán poslanec Takáč. 
p. Takáč: Ďakujem pekne pán starosta zo slovo. Budem vás citovať: „Pani bola vzdialená 30 m...“,  

a vy ste videli čo robil jej pes. Klobúk dole vášmu orliemu zraku.  
Starosta: Keď si budete mať možnosť zopakovať tento záznam, tak si všimnete, že ja som bol  

pri tom psíkovi a tá pani bola ďalej.  S faktickou pán poslanec Tóth, nech sa páči. 
p. Tóth: Keď prídeme k dôchodcom a dáme nejakú vec do tomboly, v e-maile píšete, že je to 

nebezpečné, že je to propagácia strany. Budúci rok sú voľby do VÚC, tzn. že nikto z poslancov nemôže 
nič dať, lebo je to automaticky brané ako kandidatúra do VÚC? Vyzvali ste pani Adamčíkovú nech 
donesie nejaký dar, ak tak urobí, nebude to považované ako politicky nástroj? Ďakujem. 

Starosta: V diskusii nasleduje pán poslanec Lörinc. 
p. Lörinc: Keď je toho na vás veľa, pán starosta, ako ste povedali, že koľko vecí musíte riešiť, že  

v sobotu neviete prísť na akciu, tak sa kľudne vzdajte tých troch funkcií. Pamätám si, že som bol ešte  
mladý chlapec a čítal som vaše AHinfo a vy ste neustále kritizovali všemocných politikov, ktorí majú 
milión  funkcií. Teraz, keď ste sa k tomu dostali, tak ste poslanec mesta, poslanec župy a ešte aj 
starosta. Moje okolie vás určite nevolilo, tak isto ako vaše nevolilo mňa, ale možno, keďže vidím, že 
nemáte ani kúsok pokory možno vám nastaviť zrkadlo. Mám zapnutý Facebook, to je sociálna sieť, kde 
ste sa zaregistrovali v apríli a prvý príspevok ste si dali na súkromnú firmu, občania tu zavesili 
odfotené vaše tabuľky pri krížoch a čítam príspevky, tie nie sú mojím názorom, sú to príspevky 
občanov KVP.  Prvý - videl som ako ich osadzovali, ale nechcelo sa mi veriť, že by to mohli urobiť. 
Druhý - občan Ivan - zdieľať a daj na vedomie, toto už s normálnym chápaním nesúvisí. Občan Martin 
– tiež som to nezbadal a nevedel som ako to okomentovať. Občan Jaro - S mojím spolužiakom  
na gymnáziu sme podobné typy ľudí volali duševný maloroľník. On fakt nebude úplne v poriadku. 
Občan Róbert – Od viacerých ľudí som počul, že je to čudák, ale to je choré. Kto schválil také niečo? 
Alebo on sám rozhoduje o takých veciach? Aby bolo jasné, celý čas hovoríme o našom starostovi 
a o tom, že dal osadiť tabuľky ku krížom. Odpoveď Ivana – Áno, rozhoduje sám. Bez logiky,  
bez empatie. Na to píše občianka Zlatica – Už nikdy nesmie byť starostom, o to sa postaráme my, 
obyvatelia nášho sídliska. Občan Tomáš - Starostu už nikto voliť za starostu nebude, asi to nemá  
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v tekvici poriadku. Občianka Andreja – tú ceduľu vybrať (nechcem zahrešiť) buchnúť mu ju o hlavu 
(nechcem zahrešiť). Na to, občan Michal – Keď ho najbližšie stretnem dokážem mu, že stále vie 
utekať. Občan Martin – Chodieva z úradu... 

Starosta: Pán poslanec, máte pocit, že toto napĺňa obsah príspevku - činnosť starostu.  
p. Lörinc: Áno. 
Starosta: Pokračujte prosím, nech sa páči. 
p. Lörinc: Toto je vnímanie občanov sídliska KVP na prácu nášho starostu Alfonza Halenára.  

Občan Martin - Chodieva z úradu okolo 18 hodiny okolo Billy, minule som ho videl klopkajúc svojimi 
mokasínkami. Michal – Venčíme o 5:30, 14:30, 19:30 nejako to nevychádza. Možno bude znova ráno 
rozdávať čaj a divne zazerať na každého psíčkára. Na to reaguje občan Ž, iba smajlíkom. Občan 
Jaroslav - Nemám na to slov, je to (nechcem hrešiť). Viktor – pristavte dodávku s roxormi, toto už 
nemá obdoby. Občan Jaro - Tak to je dobre, že sa starosta zviditeľňuje, hlavne, že si ne(robí) svojich 
budúcich voličov a zároveň tak núti ľudí zaoberať sa vecami verejnými.  Samozrejme, odhliadnuc  
od toho, že toto by fakt ani cynik neurobil. Hľadal som jeho podpis na tabuli, a je mi úprimne ľúto  
človeka, ktorý to s ním šiel osádzať. Na to je komentár - Zamestnanci úradu. Občianka Juliana – Nie 
som z KVP, ale vraj poriadny cvok a prízemný človek. Veľa sa snaží zmeniť, ale chýba mu rozum.  
Potom komentár (nadávka, nadávka) – čo vymyslel. Juliana (nadávka)  - Ako môže? Čo je boh  
na východe? K tomu je priložený článok - kríže na cestách rešpektuje polícia, rešpektujú cestári, 
rešpektujú správcovia mestskej zelene, rešpektuje cirkev, len Alfonz Halenár nerešpektuje. Občianka  
Monika - toto by trebalo vylepiť starostovi na dvere. Občan Alexander - A starosta košického KVP  
sa rozhodol, že to zmení. Občianka Juliana - Pošlite mu to. Občan Pavel - A prečo tam je e-mail  
na  výstavbu a nie na starostu? Na to reaguje občan Ivan – Alibizmus. Občan Majky – Ta to je úplne 
(nechcem povedať kde). Kristína - Tak to je fakt (nadávka) ten náš starosta, že ho ešte neodvolali 
(nadávka) jedného. Občianka Monika – To snáď nemyslíte vážne, tu už sa celý svet zbláznil. Pán 
starosta skúste sa pozrieť do očí pozostalým a povedzte im, že ten kúsok trávy čo pre nich znamená 
viac, než pre váš majetok, že naň nemajú právny nárok. A čo tam na tom pol metry chce robiť? 
Popolníky, alebo si tam chce nechať miesto, aby mal kde vymočiť? Občan Ivan – Dvíha  si ego  
pod vplyvom funkcie. Na to občan Jaro – Tam si nechá postaviť parkovací domček pre seba od EEI. 
Občianka Juliana – Treba ísť a napľuť mu do tváre. Čo je boh, keď je starosta? Každý môže byť. 
Občan Martin – Kedy ideme? Ja mu chcem hodiť vajce do tváre. Treba to zorganizovať. Občianka Ivka 
na to reaguje... 

Starosta: Pán poslanec, musím vás upozorniť, že začínate citovať vyjadrenia z Facebooku, ktoré  už 
vyzývajú na násilie,  alebo ublížiť mi, ak máte naozaj ten pocit... Ja už začínam strácať pocit, že toto je 
naozaj k bodu o činnosti. Ak je potrebné dávať na verejnosť, že všetci sa máte stretnúť a hodiť mi 
nejaké vajce do tváre. Tak prosím, zvážte. Čas máte neobmedzený a hneď budete pokračovať, ale  
zvážte prosím, aby ste hovorili k veci, inak vám odoberiem slovo, ak budete takto pokračovať. Nech  
sa páči. 

p. Lörinc: Môžete skúsiť... hovorím k veci, ste citlivý rovnako ako pán Raši a neuvedomujete si, že 
funkcionár má zniesť zvýšenú mieru kritiky. Toto nie sú príspevky... 

Starosta: Pán poslanec ešte raz, ak budete pokračovať citovaním vyzývania k násiliu. Že sa niekto, 
niekde má stretnúť... aby nejaké vajce, alebo niečo iné... a tým mi ublížil, odoberiem vám slovo. 
Pokračujte prosím. 

p. Lörinc: Citujem príspevky občanov KVP vo verejnej skupine KVP, najkrajšie sídlisko. Môžete si 
to každý overiť, nie sú to moji priatelia, ak máte podozrenie zo spáchania trestného činu budem citovať 
vaše slová - „Konajte. Podajte trestné oznámenie.“ To čo teraz hovorím je nahrávané. Veľmi rád 
pôjdem vypovedať na políciu. Občianka Andrea - Ó môj bože, on je ešte väčší blbec, než sme dúfali. 
Pevné nervy pozostalým a hlavne nedať sa odbiť. Lívia - No čistý nie je. Peter Kapel, ktorý vás 



27 
 

dokonca označil, čiže mali by ste ten príspevok vidieť - Alfonz Halenár je opäť čas na nejaké 
printscreeny. K tomuto príspevku sa ani nevyjadrujem. Nech mi opäť skúsi zazvoniť na dvere 
a žobrať, áno, doslova žobrať, o hlas. Nech skúsi, (nadávka) jeden, potom sa hneď zdekuje  
po schodoch. Božena – Bohužiaľ, aká je pravda, čo si ľudia zvolili to majú, ale to je už naozaj priveľa. 
Nechcem zdržiavať kolegov, takých príspevkov je ešte okolo 50. Myslím si, že z tých príspevkov je 
zjavné, aký názor majú občania sídliska na vašu prácu, pán starosta. V skupine  je  cca  1300  ľudí,  ak  
sa nemýlim... 5000.  

Starosta: Všetko, pán poslanec? Ďakujem, nasleduje pán poslanec Horenský, nech sa páči. 
p. Horenský: Ďakujem veľmi pekne. Vrátim sa k tej časti ako ste adresoval, že mestská časť 

organizovala dva letné turnusy. Ja som vedel, a mal som dobré informácie, že mestská časť organizuje 
tri turnusy. V KVaPke č. 3/2016 vyšiel plagát, ktorý hovorí o tom, že mestská časť organizuje prvý 
turnus v dňoch 11. - 15. júla v spolupráci s občianskym združením, nie s firmou Laura, a druhý a tretí 
turnus s občianskym združením Dračia stopa v dňoch 25. - 29. júla 2016 a 1. - 5. augusta 2016. Čiže 
pokiaľ viem, prvý turnus sa počtom nenazbieral z toho dôvodu, že ani samotní rodičia nevedeli, či ho 
mestská časť bude môcť dotovať, podľa zaužívaných pravidiel (časť sumy), takže len jeden letný tábor 
v dňoch 11. - 14. júla sa neuskutočnil. A to z dôvodu, že boli pozastavené financie na konanie 
podujatia mestskej časti. Ďakujem. 

Starosta: Pán poslanec Mihaľov, nech sa páči.  
p. Mihaľov: Ďakujem. Po vystúpení pána Lörinca mi trošku odišla myšlienka, ale chcel by som  

sa najskôr opýtať - keby sme chceli vystupovať v nejakom kultúrnom programe, máme ísť priamo  
na oddelenie alebo máme komunikovať cez pani prednostku? Pamätám si, že sme od vás mali  
informáciu, že sa najprv musíme rozprávať s pani prednostkou úradu a až potom môžeme ísť na ďalšie 
oddelenia. V podstave vtedy to bolo podané, že keď sa rieši akákoľvek vec, nie len kultúra. Tiež by 
som chcel povedať, aj pánom poslancom, aj verejnosti, ktorá prišla, že niekto v tom spore  
s  dáždnikom klame, alebo že ste hulákali na nejakého psíčkara, avšak výsledok je, že pani 
upratovačka dala výpoveď. Odišla, lebo vraj už nevydržala pracovať pod takým človekom ako ste vy. 
Nevidím dôvod, aby klamala, alebo aby si vymýšľala. Ďakujem.   

Starosta: Pán poslanec Matoušek, nech sa páči.  
p. Matoušek: Mám procedurálny návrh - po ukončení tohto bodu 15 minútová prestávka.  
Starosta: Máme procedurálny návrh na vyhlásenie prestávky po ukončení tohto bodu. Prosím 

hlasujte o tomto návrhu.  
 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie :  Za hlasovalo 8 poslancov, proti 4, zdržalo sa 0.   Procedurálny návrh bol prijatý. 
Návrh na 15 minútovú prestávku bol prijatý.  

 
Starosta: V diskusii nasleduje pán poslanec Takáč, nech sa páči. 
p. Takáč: Ďakujem pekne pán starosta za slovo. Ja by som sa chcel len spýtať - celkom dobre 

spievam, ak by som chcel  vystupovať na podujatiach, mám prísť za vami, alebo ísť na kultúrnu 
komisiu, keby som chcel vystúpiť v programe. Ďakujem pekne. 

Starosta: Všetky veci súvisiace s účasťou poslancov v programe - dostanete na to ešte raz odpoveď.  
Všetci, čo sa pýtate. K otázke pána poslanca Horenského – prehliadol som, že je tam ešte druhý a tretí 
turnus, takže boli tri turnusy. Ale čo sa týka financovania,  nemáte pravdu pán poslanec, tam bol 
problém práve so spoluúčasťou rodičov. Viete k tomu nejaké detaily, pani Nogová? 

Ing. Nogová: Mestská časť mala byť spoluúčastná pri financovaní, boli sme kolegyňou Schützovou 
za JUDr. Sotolářom, a keďže sme riešili aj iné veci okolo Denného centra, padla aj táto otázka. 
JUDr.Sotolář sa vyjadril, že nemôžeme byť spoluúčastní pri financovaní. Na základe odporúčania 
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JUDr. Sotolářa (nejaké plagáty už boli vyvesené) sa to potom riešilo tak, že zo strany mestskej časti 
nebola spoluúčasť/financovanie.  

Starosta: Dúfam, že teraz ste to už počuli pán poslanec. Nie na základe toho, že ja som vyhlásil 
nejaké financovanie. Ešte tu mám ďalšie veci. To, že sme na úrade možno neboli dosť dobrí, aby sme 
tie finančné veci vyriešili skôr než bol ten prvý turnus, toto je možno náš problém, že sme to nevedeli 
skôr, aby sme pre každého  dali vedieť pravidlá hry dostatočne dopredu. Pán poslanec Mihaľov,  
prosím, za pani prednostkou máte ísť preto, aby ste nechodili za pracovníkmi rovno, ale aby pani 
prednostka vedela o tom, že idete pri výkone svojho poslaneckého mandátu na nejaké oddelenie čosi 
robiť, aby sme mali informáciu o tom, že ste dostali spätnú väzbu, že ste boli vybavení,  a aby sa 
nestávalo to, že príde e-mail, alebo príde osobne niekto za pracovníkom, pracovník môže pokojne 
zabudnúť a následne tu bude problém. To nemá žiaden súvis s nejakou účasťou poslancov v programe 
akcií mestskej časti. Pobavilo ma jedine to, pán poslanec Lörinc, keď ste citovali z Facebooku, že ja 
som niekedy žobral o nejaký hlas pri dverách. Ja vám môžem povedať pán poslanec, nepoznám toho 
pána, alebo nevybavujem si ho, ale môžem vám povedať, že nikdy, jednoducho to nie je môj štýl. Vždy 
dávam na ľudom na výber, vždy. To by bolo vlastne všetko. S faktickou pán poslanec Mihaľov. 

p. Mihaľov: Mňa zaujíma jedna vec. V priebehu dnešného už niekoľko ľudí odišlo z tejto 
miestnosti, a ja chcem naozaj vedieť prečo ich nehlásite, aj keď ste si to sám na seba vymysleli, ale 
viac zaujíma to, že prečo sa zo stolov neodoberajú hlasovacie zariadenia. Ďakujem pekne. 

Starosta: Pán poslanec, prosím keby ste mali trošku sebakritiky. Vy osobne ste spôsobili problém, 
tým, že ste v hlasovali na inom hlasovacom zariadení, keď som to dobre videl na videu. Vy teraz 
žiadate, aby sme odoberali hlasovacie zariadenia, prosím, nestačíme sa venovať organizácii toho 
všetkého, čo sa tu valí, úplne neplánovane, netuším ani dokedy tu dnes zostaneme. Vy ešte idete 
hovoriť o tom, že máme začať nejakú akciu preto, aby sme neumožnili nejakému poslancovi hlasovať 
na inom hlasovacom zariadení. Prosím pozrite na seba. Neviem kde odchádzajú poslanci, a poviem 
vám pravdu ja sa musím sústrediť na to, či je tu hovorené. Neviem sa sústrediť na dve veci, práve preto 
som požiadal, aby to registrovalo právne oddelenie, ktoré to dúfam registruje. Pán poslanec Tóth, nech 
sa páči. 

p. Tóth: Čo sa stane keď sa nebudem hlásiť u pani prednostky, lebo chodím na úrad a nebudem  
sa hlásiť. Čo v prípade, že nechcem vystupovať v programe, ale sa chcem zúčastniť, alebo dať nejaký 
dar, práve sme sa motivovali. Čo v takomto prípade? Môžete mi poslať aj písomnú odpoveď. 

Starosta: Pán poslanec Mihaľov s faktickou, nech sa páči. 
p. Mihaľov: Som prekvapený z toho, že za jeden omyl dokážete na mňa zvyšovať hlas. Vy túto 

mestskú časť očierňujete, je zle vedená, každý váš krok je zlý. Občania to kritizujú, ja spravím jeden  
omyl, že keď som natáčal poslanca sadol som si vedľa a stlačil iné zariadenie,  potom som sa nenašiel 
v tabuľke, milión krát som to vysvetľoval.  Vy máte tú drzosť ešte na mňa zvyšovať hlas, za jednu 
chybu. Momentálne som rozčúlený, že človek, ktorý ja neviem 400 ľudí mu hovorí, že nechce EEI a on 
pôjde do mesta a povie, že občania hovoria, že chcú.  

Starosta: Máme 30 sekúnd na faktickú? 
p. Mihaľov: Faktickú máme časovo neobmedzenú. Neprerušujte ma prosím, najskôr ma rozčúlite, 

vy na mňa zvýšite hlas – starosta, čo celé Slovensko vidí, že nerobíte dobre svoju robotu. Mám toho už 
po krk naozaj, a ja urobím jeden omyl, jednu hlúposť, nič som nemohol získať, lebo sa tam hlasovalo 
iba o tom, aby ste nám dali písomnú odpoveď, a všetci boli za.  Áno, je mi to veľmi ľúto, ešte sa za to 
dnes budem ospravedlňovať, lebo som urobil zo seba hlupáka, je lepšie byť verejný hlupák ako..., no 
nechcem radšej povedať. Keď vy, mne dokážete povedať, aby som bol sebakritický, vy prvý buďte 
sebakritický, pán starosta, lebo 10 - 11 zamestnancov odišlo a to neboli nejakí vedúci zamestnanci, 
odišla aj upratovačka, lebo vás mala po krk. Vy dokážete mne povedať slovo sebakritický, sebareflexia, 
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uvedomte si, že všetci, čo sme tu vás len kritizujeme, ale naozaj, objektívne, každý má argumenty, 
nikto si to nevymyslel. Ja urobím jednu chybu a vy ste proti mne, tak sa nedivte, že ja som veľmi  
proti vám. Aj to, že teraz na mňa pozeráte s takou kamennou tvárou vo mne zvyšuje energiu  
na zastávanie sa  občanov. A ak chcete stále hovoriť o psíčkároch aspoň niečo pre nich urobte, nielen 
ich obmedzovať a kritizovať. Teraz v sobotu, alebo v nedeľu ste boli u nás na Hemerkovej a počul som 
od podchodu (pomaly od začiatku ulice) až k sebe na 7. poschodie ako po vás kričali dôchodcovia, 
pričom neviem čo ste tam s nimi  riešili.  Naozaj neviem, ale písal mi to jeden človek na Facebooku 
krížom cez ulicu, že nech si otvorím okno, no a mal som dosť. Začnite rozmýšľať nad tým, že občania 
KVP nie sú s vašou prácou spokojní a toto, čo vám teraz hovorím, to ste naštartovali vy, tým že mi 
hovoríte o sebareflexii. Takže domov, pozrieť sa do zrkadla, prečítať si Facebook a pozrieť sa na svoje 
výsledky. Ďakujem pekne, pán starosta. 

Starosta: Ďakujem, s faktickou ďalej pán poslanec Takáč, nech sa páči. 
p. Takáč: Ďakujem pekne pán starosta. Ja nebudem obhajovať konanie pána poslanca Mihaľova, ale 

chcem len povedať jednu vec – dnes budeme schvaľovať rokovací poriadok kde jedna časť je, že  
po odchode poslanca bude mestská časť odoberať hlasovacie zariadenia, aby sa takéto niečo už nikdy 
nestalo.  Pán poslanec sa pomýlil a myslel, že už je to platné. Zase ste využili niečo, čím ste sa chceli 
ukázať. Ďakujem. 

Starosta: Pani poslankyňa Fiľakovská s faktickou, nech sa páči. 
p. Fiľakovská: Ďakujem za slovo. Ako predseda Mandátovej komisie som sa chcela zastať svojho  

kolegu Juraja Mihaľova, ktorý naozaj urobil chybu, ale patrične, čo sme aj chceli oznámiť  na tomto 
zasadnutí,  prevezme za svoj čin zodpovednosť. Sú tam vyvodené dôsledky s tým, že sú prijaté, či už 
poslancami a ním samým. Chcela som sa ho zastať, že on za svoje konanie prevzal nejaký postih. 
Ďakujem. 

Starosta: Ďakujem, v diskusii pán poslanec Boritáš, nech sa páči. 
p. Boritáš: Vážení prítomní, som rád, že sa táto diskusia už chýli ku koncu, pretože ak by sme teraz 

napr. skonštatovali, že dnes je v Slovenskej republike 20. september 2016 a pán starosta by sa 
rozhodol, že to tak nie je, dokázal by nás o tom presviedčať dookola, dookola... a nič z našich 
konštatovaní by nezobral, že je na tom niečo pravdy. Vážený pán starosta,  opäť ako to už bolo  
niekoľkokrát povedané, skúste si prehodnotiť čo všetko ste dnes počuli, a či na tom nie je aspoň niečo  
pravda. Hrali ste tu pingpong, odbíjali ste loptičky od každého poslanca, nikto nemá pravdu. Vy 
obhajujete, že vlastne len vy máte pravdu, je mi vás ľúto.   

Starosta: Dobre, takže pán poslanec Takáč, dúfam, že budete vedieť o čom vlastne hlasujete, keď 
budete hlasovať o zmene rokovacieho poriadku, pretože mám pocit, že tam je tá formulácia, ktorú ste 
vy povedali iba v prípade, že poslanec úplne opúšťa rokovanie, ak tam nie je tá formulácia, odporúčam 
radšej to veľmi dobre zvážiť. Ak tam nie je formulácia, že úplne opúšťa rokovanie a vtedy zoberieme 
hlasovacie zariadenie, pretože to by mohol byť niečo veľmi náročné v prípadoch, ak by len odišiel 
mimo rokovaciu miestnosť a vráti sa naspäť..., aby sme my brali (mestská časť) hlasovacie zariadenie 
to vidím s veľkými otáznikmi, ale je to na vás. To som mal na mysli, až odíde poslanec a povie, že ja 
odchádzam z rokovacej sály preč a už sa nevrátim, vtedy, pre takých poslancov ako ste vy, vidím 
jednoduchšie zobrať hlasovacie zariadenie preč, aby sa to nestalo ešte raz. Ale nehovorím, že to nie je 
možné, že sa niekto iný nepomýli, že napr. siahne ľavou rukou po nejakom hlasovacom zariadení. 
Pokiaľ nie je nikto prihlásený v diskusii, končím diskusiu a prosím návrhovú komisiu o prednesenie 
návrhov na uznesenie. 
 Návrhová komisia: Dostali sme dva návrhy na uznesenie. Ako prvý prečítam ten kratší - MieZ MČ 
Košice-Sídlisko KVP a) odmieta a vyjadruje veľké pohoršenie nad neúctivým, neetickým a bezcitným 
konaním pána starostu ohľadom výzvy na odstránenie „upozornení na neoprávnený záber zelene“ 
z pietnych miest pri dopravných komunikáciách, b) žiada starostu, aby bezodkladne zabezpečil 
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odstránenie „upozornení na neoprávnený záber zelene“ z pietnych miest, ktoré majú nielen 
spomienkový charakter, ale sú aj mementom do budúcnosti, c) odporúča tolerovať pietne miesta 
tragických udalostí popri miestnych komunikáciách, pokiaľ neohrozujú bezpečnosť premávky. 

 Starosta: Počuli ste návrh na uznesenie, prosím hlasujte. 
 

Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie :  Za hlasovalo 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0.  Návrh na uznesenie bol prijatý. 
 
 Návrhová komisia: Máme ešte jeden návrh, ktorý predložil pán poslanec Boritáš - MieZ MČ 
Košice-Sídlisko KVP v súlade s platnými ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi - 1. prehlasuje, že poslanci našej MČ počas tohto volebného obdobia 
dokázali, že pokiaľ ide o  prospech občanov a  záujmy nášho sídliska, je možná spolupráca poslancov 
zvolených za rôzne politické strany, hnutia i nezávislých,  pri vzájomnom rešpektovaní aj odlišných 
názorov na niektoré otázky. Spája nás morálka, slušnosť, zodpovednosť a  prirodzený záujem  riešiť  
problémy  MČ,  bez  ohľadu  na  politickú  príslušnosť, 2. konštatuje  tieto  závažné  skutočnosti   
z  činnosti  pána  starostu  MČ   Košice-Sídlisko   KVP, Ing. Alfonza  Halenára : a)  pán  starosta  
Ing.Alfonz  Halenár,  si  aj  napriek  upozorneniam,  opakovane  neplní  riadne  svoje povinnosti, to 
znamená, aby ochraňoval  záujmy obce  i  Slovenskej republiky a  ústavu Slovenskej  republiky,  
ústavné  zákony,  zákony,  aj  ostatné  všeobecne  záväzné   právne predpisy a pri výkone svojej 
funkcie starostu, ich  uplatňoval podľa svojho najlepšieho vedomia a  svedomia  tak,  ako  to  verejne 
sľuboval  na  začiatku  funkčného obdobia, b) pán starosta Ing.Alfonz Halenár, hrubo, opakovane 
zasahuje do činnosti poslancov, nerešpektuje  právne  postavenie  a  právomoci  MieZ,  čím 
znemožňuje poslancom MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP riadne vykonávať poslaneckú funkciu, 
v zmysle Zákona o  obecnom  zriadení  č.  369,  c) pán starosta Ing. Alfonz Halenár, opakovane, 
bezdôvodne vetuje uznesenia  schválené   MieZ, d) pán  starosta Ing. Alfonz Halenár, nezvláda 
pracovnú komunikáciu s poslancami, ani so  zamestnancami  MÚ,  čoho  dôsledkom  je  aj  značná  
fluktuácia  zamestnancov  MČ, 3. vyjadruje nedôveru starostovi  MČ  Košice-Sídlisko KVP  
Ing.Alfonzovi  Halenárovi,  nakoľko  svoju  funkciu  nezvláda  ani  ako  štatutár  -  najvyšší  výkonný  
orgán  MČ,  ani  ako  predsedajúci  na  zasadnutiach  MieZ,  ani  pri  spolupráci  s  poslancami  MieZ, 
4. vyzýva starostu MČ  Košice-Sídlisko KVP  Ing.  Alfonza  Halenára, vzhľadom  na  opakované  
vážne  výhrady  k  jeho  činnosti,  ktoré  hraničia  s  prekročením  právomoci  verejného  činiteľa,  aby 
zvážil svoje ďalšie  zotrvanie vo  funkcii  starostu MČ  Košice-Sídlisko KVP  a  v  najbližšej  dobe  
odstúpil  z  funkcie  starostu  MČ  Košice-Sídlisko KVP.    

Starosta: Ďakujem, hlasujte prosím. 
 

Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie :  Za hlasovalo 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0.  Návrh na uznesenie bol prijatý. 

 
Starosta: Po tomto bode máme 15 minútovú prestávku. Je 18:46, stretneme sa o 19:01 a budeme 

pokračovať v rokovaní.  
 

8. Personálne otázky – poslanecký návrh  
 Čas rokovania o bode 8/  03:16:40 – 03:36:55 

Starosta: Pokračujeme po prestávke. Nasleduje bod 8/ Personálne otázky. Bod navrhol doplniť pán 
poslanec Takáč, chcete ho uviesť? Ešte predtým zistíme uznášania schopnosť MieZ. Prosím, aby ste sa 
prezentovali. Prezentovalo sa 12 poslancov, sme uznášaniaschopní. Prosím právne oddelenie, aby 
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sledovalo uznášania schopnosť MieZ evidovaním príchodov/odchodov poslancov. Otváram k tomuto 
bodu diskusiu. Pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 

p. Lörinc:  Prečítam priamo návrh na uznesenie - MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP po a/ odvoláva 
Mgr. Ladislava  Lörinca z postu predsedu Komisie kultúry, školstva a športu pri MieZ na vlastnú 
žiadosť, po b/ zároveň odvoláva Mgr. Ladislava  Lörinca z postu člena vyššie uvedenej komisie  
na vlastnú žiadosť. Aby som to vysvetlil, vzdávam sa postu predsedu komisie lebo je to priestor  
pre iných ľudí, ktorí majú plán a víziu a chcú pomôcť sídlisku a chcem sa poďakovať všetkým ľuďom, 
ktorí so mnou ako s predsedom komisie za tie roky spolupracovali, za odvedenú prácu.  Predkladám 
druhý návrh na uznesenie - keďže momentálne ešte som šéfom komisie kultúry a pán Tóth sa  
na vlastnú žiadosť chce vzdať členstva v komisii – MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP odvoláva Vojtecha 
Tótha, MBA z postu člena Komisie kultúry, školstva a športu pri MieZ. Ďakujem. 

Starosta: V diskusii nasleduje pán poslanec Takáč. 
 p. Takáč: Ďakujem pekne pán starosta za slovo. Tiež mám dva návrhy na uznesenie. Ako predseda 
Finančnej komisie, rozvoja mestskej časti a podnikania som si osvojil nasledovný návrh na  uznesenie 
– MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP odvoláva neposlancov Petra Pechová a Ing. Miroslav Michalus  
z Finančnej komisie, rozvoja mestskej časti a podnikania. A ako poverený vedením komisie parkovania 
si dovolím prečítať ďalší návrh na uznesenie – MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP a) zriaďuje v zmysle 
ustanovenia § 15 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
komisiu pod názvom „Komisia parkovania“ s účinnosťou od 15. 10. 2016, b) volí za predsedu Komisie 
parkovania Ing. Ladislava Takáča, PhD., c) volí - za členov komisie z radov poslancov:  Ing. Ján Tkáč, 
PhD., Mgr. Ladislav Lörinc,  - za členov komisie z radov neposlancov: Marián Koszoru, Michal 
Oceľák, Ing. Mária Lepeňová, Pavel Titl, doc. MVDr. Peter Korim, CSc. Ďakujem. 
 Starosta: V diskusii nasleduje pani poslankyňa Fiľakovská.  
 p. Fiľakovská: Ďakujem za slovo. Tiež chcem predložiť návrh na uznesenie, ktoré súvisí  
s personálnymi otázkami. Návrh na uznesenie – MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP po 1/ berie  
na vedomie a) Informáciu a odporúčanie Mandátovej komisie v súvislosti s hlasovaním poslanca 
Ing.Juraja Mihaľova na MieZ dňa 28. 06. 2016 – v rámci jedného bodu hlasoval na dvoch hlasovacích 
zariadeniach, b) vzdanie sa členstva Ing. Juraja Mihaľova vo všetkých komisiách pri MieZ MČ Košice 
-Sídlisko KVP do konca volebného obdobia 2014 – 2018, na vlastnú žiadosť, 2/ žiada poslanca 
Ing.Juraja Mihaľova, aby sa verejne ospravedlnil za spôsob hlasovania na rokovaní MieZ zo dňa 28.06. 
2016. 
 Starosta: S faktickou pán poslanec Mihaľov, nech sa páči. 
 p. Mihaľov: Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som sa ospravedlniť miestnemu zastupiteľstvu  
a všetkým, ktorých sa dotklo to, že som nechtiac dvakrát zahlasoval. Veľmi a úprimne ma mrzí, že som 
na tom videu reagoval tak, ako som reagoval. Prvých pár sekúnd po tom, čo urobí človek takú hlúposť, 
že si sadne vedľa a stlačí iné tlačítko. Nevie sa človek z toho vysomáriť,  naozaj ma to veľmi mrzí,  
od toho momentu si dávam obrovitánsky pozor, keby sa mi to stalo ešte raz, určite odstúpim. Na svoju 
obhajobu môžem povedať akurát toľko, že v tom bode boli všetci za, nemohol som nič získať, iba som 
urobil omyl a sebe hlúpu chvíľku. Počítam aj s tým, že to moji politickí oponenti budú v živote 
používať proti mne, avšak ja mám svedomie úplne čisté, nikomu som nejakým spôsobom neublížil, ani 
som to nemal v úmysle. Tak dúfam, že to hlavne občania budú brať na vedomie. Sebareflexiu som 
priviedol takú, že odchádzam zo všetkých komisií,  tzn.  že nebudem môcť hlasovať, zúčastňovať sa 
však môžem a určite budem, minimálne v takom rozpätí ako doteraz, čiže čo najviac a verím, že ostatní 
poslanci budú hlasovať za návrhy, ktoré budem prinášať do komisii a nebudú  ma brať ako nejakého 
neposlanca. Ďakujem pekne, ešte raz, mrzí ma to, naozaj, určite to nebolo naschvál, toto všetci viete, aj 
keď niektorí si to myslia.  
 Starosta: Ďakujem, v diskusii nasleduje pán Matoušek. 



32 
 

 p. Matoušek: Mám návrh na uznesenie – MieZ preruší rokovanie XVIII. zasadnutia MieZ dňa 
20.09.2016 a určuje termín pokračovania na deň 27. 09. 2016 o 16:00 hodine, po tomto bode.  
 Starosta: Ďalej v diskusii pán poslanec Pach, nech sa páči. 
 p. Pach: Mám návrh na uznesenie v tomto bode, ako podpredseda Komisie kultúry, školstva a športu 
– MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP v súlade s platnými ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi volí Mgr. Mariána Horenského za predsedu Komisie 
kultúry, školstva a športu. 
 Starosta: Všetko, pán poslanec? Nasleduje pán poslanec Boritáš, nech sa páči. 
 p. Boritáš:  Ak by sme boli v Národnej rade, tak krok pána poslanca Lörinca by som nazval 
štátnický krok, takže trochu odľahčene, ale keďže dal ten návrh patrí sa mu poďakovať za všetko 
dobré, čo v rámci svojej existencie  v kultúrnej komisii vykonal. Poďakovať a zaželať mu, aby bol opäť 
iniciatívny na inom poste, ktorý si vybral.  Ešte raz ďakujem a dúfam, že aj v mene ostatných 
prítomných.  
 Starosta: Predtým než dám slovo návrhovej komisii, odznel tu návrh  na uznesenie od pána poslanca 
Matoušeka na prerušenie rokovania po tomto bode, a pokračovanie o týždeň, keď som dobre rozumel 
o 16:00 hodine.  V prípade, ak bude uznesenie prijaté, hneď končíme toto rokovanie, po tomto bode. 
Takže návrhová komisia,  nech sa páči. 
 Návrhová komisia: Návrhy na uznesenia budeme čítať v poradí v akom prichádzali. Prvý návrh,  
ktorý predložil pán poslanec Lörinc – MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP odvoláva a) Mgr. Ladislava 
Lörinca z postu predsedu Komisie kultúry, školstva a športu pri MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP  
na vlastnú žiadosť, b) zároveň odvoláva Mgr. Ladislava Lörinca z postu člena vyššie uvedenej komisie 
na vlastnú žiadosť. 
 Starosta: Celý návrh pán poslanec? Áno. Počuli ste návrh na uznesenie, hlasujte prosím. 
 
Počet  prítomných poslancov:  11 
Hlasovanie :  Za hlasovalo 9 poslancov, proti 1, zdržal sa 1.  Návrh na uznesenie bol prijatý. 
 
 Návrhová komisia: Ďalší návrh uznesenia, ktorý predložil pán poslanec Lörinc – MieZ MČ Košice 
-Sídlisko KVP odvoláva Vojtecha Tótha MBA z postu člena Komisie kultúry, školstva a športu  
pri MieZ na vlastnú žiadosť. 
 Starosta: Počuli ste návrh na uznesenie, hlasujte prosím. 
 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie :  Za hlasovalo 9 poslancov, proti 1, zdržal sa 2.  Návrh na uznesenie bol prijatý. 
 
 Návrhová komisia: Ďalší návrh predložil pán poslanec Takáč - MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP  
a) zriaďuje v zmysle ustanovenia § 15 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov komisiu pod názvom „Komisia parkovania“ s účinnosťou od 15. 10. 2016, b) volí 
za predsedu Komisie parkovania Ing. Ladislava Takáča, PhD., c) volí - za členov komisie z radov 
poslancov: Ing. Ján Tkáč, PhD., Mgr. Ladislav Lörinc, - za členov komisie z radov neposlancov: 
Marián Koszoru, Michal Oceľák, Ing. Mária Lepeňová, Pavel Titl, doc. MVDr. Peter Korim, CSc. 
 Starosta: Počuli ste návrh na uznesenie, hlasujte prosím. 
 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie :  Za hlasovalo 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 1.  Návrh na uznesenie bol prijatý. 
Starosta: Pani poslankyňa Fiľakovská hlási nejaký technický problém, ani sa jej nezmenilo pole  
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zo žltého na nejakú inú farbu. Môžeme to brať tak pani poslankyňa, že ste sa zdržali. Dobre, takže 
dúfam, že to v novom rokovacom poriadku bude ošetrené – akým spôsobom máme pristupovať  
pri dodatočnom vyjadrovaní sa poslancov k hlasovaniu.  
 
 Návrhová komisia: Ďalší návrh predložil opäť pán poslanec Takáč – MieZ MČ Košice-Sídlisko 
KVP odvoláva neposlancov Petra Pechová a Ing. Miroslav Michalus z Finančnej komisie, rozvoja 
mestskej časti a podnikania. 
  Starosta: Počuli ste návrh na uznesenie, hlasujte prosím. 
 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie :  Za hlasovalo 12 poslancov, proti 0, zdržal sa 0.  Návrh na uznesenie bol prijatý. 
 
 Návrhová komisia: Ďalší návrh na uznesenie predložila pani poslankyňa Fiľakovská - MieZ MČ 
Košice-Sídlisko KVP po 1/ berie na vedomie a) Informáciu a odporúčanie Mandátovej komisie 
v súvislosti s hlasovaním poslanca Ing. Juraja Mihaľova na MieZ dňa 28. 06. 2016 – v rámci jedného 
bodu hlasoval na dvoch hlasovacích zariadeniach, b) vzdanie sa členstva Ing. Juraja Mihaľova  
vo všetkých komisiách pri MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP do konca volebného obdobia 2014 – 2018, 
na vlastnú žiadosť, 2/ žiada poslanca Ing. Juraja Mihaľova, aby sa verejne ospravedlnil za spôsob 
hlasovania na rokovaní MieZ zo dňa 28. 06. 2016. 
 Starosta: Počuli ste návrh na uznesenie, prosím hlasujte. 
 
Počet  prítomných poslancov:  11 
Hlasovanie :  Za hlasovalo 10 poslancov, proti 0, zdržal sa 0.  Návrh na uznesenie bol prijatý. 
Starosta: Nehlasoval jeden z prítomných 11. 
 
 Návrhová komisia: Návrh na uznesenie predložený pánom poslancom Pachom –  MieZ  MČ  Košice 
-Sídlisko KVP v súlade s platnými ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi volí Mgr. Mariána Horenského za predsedu Komisie kultúry, školstva a športu. 
Starosta: Počuli ste návrh na uznesenie, prosím hlasujte. 
 
Počet  prítomných poslancov:  11 
Hlasovanie :  Za hlasovalo 9 poslancov, proti 0, zdržali sa 2.  Návrh na uznesenie bol prijatý. 
 
 Návrhová komisia: Posledný dnes predložený návrh na uznesenie -  MieZ prerušuje rokovanie 
XVIII. zasadnutia MieZ dňa 20.09.2016 a určuje termín pokračovania na deň 27. 09. 2016 o 16:00 
hodine, po tomto bode.  
 
Počet  prítomných poslancov:  12 
Hlasovanie :  Za hlasovalo 10 poslancov, proti 1, zdržal sa 1.  Návrh na uznesenie bol prijatý. 
Starosta: Týmto schváleným uznesením končí dnešné rokovanie. Pokračujeme budúci týždeň, v utorok 
27. 09. 2016 o 16:00 hodine. 
 
Rokovanie je prerušené o 19:25 hodine. 
Zápisnica je vyhotovená formou čiastočne upraveného doslovného prepisu z rokovania. 
Súčasťou tejto zápisnice je úplný zvukový záznam na CD nosiči, ktorý je archivovaný na právnom 
oddelení Miestneho úradu MČ Košice-Sídlisko KVP.   
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Prílohu  zápisnice  tvorí: 

- Prezenčná listina poslancov 
- Prezenčná listina ďalších prítomných 
-   Výpisy  o  hlasovaní poslancov z XVIII. zasadnutia MieZ MČ Košice-Sídlisko KVP konaného 

dňa 20. 09. 2016 z hlasovacieho zariadenia firmy A.S. Partner s r.o., Košice v celkovom počte 
26 strán, z toho 4 strany sú výsledkom prezentácie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................  ............................................ 
    Ing. Jana Timková, v. r. Ing. Alfonz Halenár, v. r.                      

prednosta     starosta 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice :  
 
Ing. Milan Pach, v. r.                ...................................... 
 
Ing. Ladislav Takáč, PhD., v. r.    ...................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápisnica vyhotovená dňa 18. 10. 2016 
 
Zapísali: Vojtech Biskup, oddelenie PČaI 

    Mgr. Martina Turcsányiová, k1k 
    Jarmila Kiriľaková, právne oddelenie 


