ZÁPISNICA
zo 6 . rokovania Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa 01.07.2019 v zasadačke Miestneho
úradu MČ Košice – Juh na Smetanovej ul. č. 4, Košice so začiatkom
o 17.00 hod.
K bodu 1 : Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba
návrhovej komisie, schválenie programu
_____________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - otváram 6. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice
- Juh, ktoré bolo riadne a včas zvolané. Na dnešnom rokovaní Vás všetkých srdečne vítam.
Zároveň vítam na dnešnom zasadnutí aj pani viceprimátorku Luciu Gurbáľovú, ktorá tu dnes
zastupuje vedenie mesta Košice. Svoju neúčasť na dnešnom rokovaní ospravedlnil pán kontrolór
Vibranský z dôvodu čerpania dovolenky. Vítam súčasne aj Vás, občanov mestskej časti, ktorí
ste prejavili záujem o problematiku prerokovávanú na dnešnom zasadnutí. Ako iste viete, dnešné
zasadnutie bolo zvolané s cieľom prerokovať jeden dôležitý bod, a tým je investičný zámer mesta
Košice postaviť charitný dom na pozemku na Jarmočnej ulici v Mestskej časti Košice – Juh.
Prv, ako začneme rokovať, žiadam Vás, aby ste sa prezentovali tak ako obvykle zasunutím
identifikačnej karty do otvoru hlasovacej jednotky a stlačením ľubovoľného tlačidla potvrdili
svoju prítomnosť. Takže konštatujem, že v tejto chvíli je prítomných na rokovaní všetkých 13
poslancov, tzn. miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, za zapisovateľku z dnešného rokovania určujem
zamestnankyňu Mestskej časti Juh pani Júliu Pavčíkovú. Za overovateľov zápisnice určujem
poslancov pána Knapa a pána Tobáka. Do návrhovej komisie, ktorá prednesie návrhy uznesení
z dnešného rokovania navrhujem zvoliť poslancov - za predsedu komisie pána poslanca Sušilu,
za členov komisie pánov poslancov Tkáča a Blanára. Takže, má niekto nejaké iné návrhy ? Ak
nie, dávam hlasovať, kto je za to, aby členmi návrhovej komisie boli mnou navrhnutí poslanci.
Hlasovanie č. 1 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0

p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, konštatujem, že návrhová komisia bola zvolená všetkými
trinástimi hlasmi, čiže stopercentnou väčšinou. Prosím, aby si členovia komisie presadli k stolu,
ktorý je pre nich určený tu vzadu. Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, návrh dnešného
programu rokovania je uvedený v pozvánke, ktorá Vám bola zaslaná elektronicky spolu s
informáciou o tom, že materiály na rokovanie miestneho zastupiteľstva k jednotlivým bodom sú
zverejnené na elektronickom úložisku vytvorenom pre poslancov Miestneho zastupiteľstva
Košice - Juh. Teraz žiadam návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie k návrhu
programu dnešného zasadnutia miestneho zastupiteľstva podľa programu, ktorý bol zverejnený
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na úradnej tabuli a na webovom sídle mestskej časti, teda podľa pozvánky. Nech sa páči návrhová
komisia.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh podľa § 12 ods. 5 zákona
Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje body zverejneného programu 6. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice-Juh.
p. Hlinka, starosta MČ – takže, prosím o prípravu hlasovania a odštartovanie hlasovania o tomto
návrhu.
Hlasovanie č. 2 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, za 13, konštatujem, že program bol schválený.

K bodu 2 : Slovo pre verejnosť
_____________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - prikročíme k 2. bodu dnešného rokovania a tým je Slovo pre verejnosť.
V zmysle schválenej zmeny Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Juh
otváram tento bod programu. V tomto bode programu môžu vystúpiť obyvatelia s trvalým
pobytom v Mestskej časti Juh alebo fyzické osoby podnikatelia pôsobiaci na území našej mestskej
časti a zástupcovia právnických osôb pôsobiacich na území mestskej časti v rozsahu do 5 minút,
takže máme nejakú prihlášku? Nie, takže ak nemáme, tak pokračujeme 3. bodom programu, a to
je prerokovanie investičného zámeru výstavby charitného domu na pozemkoch registra C KN
parc. č. 3246/4 o výmere 211 m2, č. 3246/5 o výmere 222 m2 a časť parc. č. 3246/1 o výmere
1067 m2, v k. ú. Južné Mesto.
K bodu 3 : Investičný zámer výstavby charitného domu na pozemkoch registra C KN
parc. č. 3246/4 o výmere 211 m2 , č. 3246/5 o výmere 222 m2 a časť parc. č. 3246/1 o
výmere 1067 m2 , v k. ú. Južné Mesto
__________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - Mesto Košice na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa
17.06.2019 predložilo návrh prenájmu pozemkov, ktoré som citoval, za účelom výstavby objektu
Charitného domu na Jarmočnej ulici z dôvodov hodných osobitného zreteľa na dobu 40 rokov pre
Arcidiecéznu charitu Košice. V súčasnosti Arcidiecézna charita Košice zabezpečuje sociálne
služby v zariadení, ktoré sa nachádza na Bosákovej ulici v Košiciach.
Nakoľko predmetný zámer nebol prerokovaný s obyvateľmi, ktorých sa výstavba nového objektu
bezprostredne týka a za obdobie 10 rokov sa podstatne zmenila situácia v danej lokalite, ktorá bola
navrhovaná na výstavbu Charitného domu, na základe mojej požiadavky bolo prerokovanie
navrhovaného prenájmu pozemkov pre účely výstavby charitného domu z rokovania Mestského
zastupiteľstva v Košiciach vypustené. Ako je uvedené aj v dôvodovej správe k tomuto materiálu,
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výstavbu charitného domu v danej lokalite podľa nášho názoru nie je vhodné realizovať
predovšetkým z dôvodov, že pozemok na výstavbu sa nachádza v ochrannom pásme dráhy ŽSR a
hrozí nebezpečenstvo úrazu, nakoľko peší prechod do sídliska je riešený cez medzinárodnú
železničnú trať, táto lokalita je dopravne prepojená pre automobilovú dopravu a peší prechod cez
štvorprúdovú komunikáciu na Jantárovej ulici, lokalita bezprostredne susedí s obytnou zónou:
Jantárová, Rosná, Palárikova, Košťova, Oštepová a so zástavbou rodinných domov. Obyvatelia sú
tu aj v súčasnosti obťažovaní správaním neprispôsobivých občanov, ktorí sa zdržiavajú v
záhradkárskej lokalite Jarmočná. Výstavbou charitného domu sa nerieši problém zdržiavania sa
neprispôsobivých osôb, ktorí obývajú záhradkársku lokalitu, devastujú životné prostredie, svojím
správaním narúšajú pokojné bývanie obyvateľov okolitých bytových domov. Nachádza sa tu
zástavba rodinných domov, ktorých obyvatelia sú tu aj v súčasnosti obťažovaní správaním
neprispôsobivých občanov, ktorých je určite vyše 20 a ktorí sa zdržujú v záhradkárskej lokalite
Jarmočná, v lokalite pri bývalom bitúnku. Výstavbou charitného domu sa nerieši problém
zdržiavania sa neprispôsobivých osôb, ktorí obývajú záhradkársku lokalitu a devastujú životné
prostredie. Na doplnenie uvádzam, že som obdržal list z Oblastného riaditeľstva železníc
Slovenskej republiky v Košiciach od pána riaditeľa Horvátha, ktorý v liste poukazuje na to, že
maloletí, 13- 15 roční chlapci hádžu kamene z cesty pri garážach na vlaky osobnej dopravy, ktoré
zastavujú pri stanici Košice - predmestie, pred vchodovým návestidlom ku železničnej stanici.
Teda ide tu o poškodzovanie majetku a narušovanie bezpečnosti cestujúcich v tejto lokalite. Tieto
udalosti sa tu pomerne dosť často dejú, čo je potvrdzované aj občanmi, ktorí tu garážujú v oblasti
teplovodu sídliska a samotnými železničiarmi, ktorí tam pracujú. Poukazuje v liste na to, aby sa
prijali ďalšie opatrenia na zvýšenie ostražitosti a bezpečnosti v okolí železničnej trate. Mestská
časť Košice - Juh zvolala verejné prerokovanie investičného zámeru, ktoré sa uskutočnilo dňa
24.06.2019 za účasti obyvateľov bývajúcich v bezprostrednej blízkosti navrhovanej lokality na
výstavbu charitného domu, a ktorí môžu byť uvedeným zámerom dotknutí, zástupcami investora
stavby Arcidiecézna charita Košice, Magistrátu mesta Košice, ref. sociálnych vecí a rodiny.
Obyvatelia, ktorí budú výstavbou charitného domu a jeho prevádzkou priamo dotknutí vyjadrili
väčšinou nespokojnosť a nesúhlas s výstavbou. Zároveň odporučili vedeniu mesta a primátorovi
mesta spracovať koncepciu riešenia sociálneho bývania v meste Košice a hľadať iné vhodnejšie
lokality na výstavu Charitného domu v meste Košice. Z uvedených dôvodov navrhujeme
prerokovať zámer výstavby charitného domu v našom miestnom zastupiteľstve, aby ste ako
poslanci vyjadrili svoj názor, tj. súhlas alebo nesúhlas s výstavbou charitného domu v danej lokalite
a tiež odporučili primátorovi mesta Košice spracovať koncepciu riešenia sociálneho bývania v
meste Košice a hľadať iné vhodnejšie lokality na výstavbu charitných domov v meste. Otváram
rozpravu k tomuto materiálu.
p. Tkáč, poslanec MZ - veľmi si vážim činnosť Arcidiecéznej charity v meste Košice a všetkých
ľudí, ktorí tam pracujú. Verím, že takéto zariadenie je určite potrebné a na upresnenie uvádzam,
že nie som proti takýmto zariadeniam. Ďakujem im za činnosť, ktorou sa snažia prinavrátiť ľudí
bez domova do riadneho života a pomáhajú im žiť. Osobne mi je ľúto týchto ľudí, ale som však
proti umiestneniu tohto zariadenia na Jarmočnej ulici za malou stanicou v našej Mestskej časti
Košice- Juh. Myslím si, že takéto zariadenie nepatrí do mestskej časti do blízkosti malej
železničnej stanice, do blízkosti centra mesta, do priemyselnej zóny blízko železničnej trate, za
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štvorprúdovú komunikáciu a hlavne nie do susedstva nelegálnych rómskych osád, kde už teraz
žije vyše 200 obyvateľov a ich počet z mesiaca na mesiac narastá.
V nocľahárni na Bosákovej je kapacita asi 90 lôžok a tento počet už vôbec nepostačuje potrebám.
Predpokladám teda, že v Charitnom dome na Jarmočnej sa uvažuje minimálne s 200 lôžkami pre
ľudí bez domova a k tomu pripočítam 200 až 250 obyvateľov v tesnej blízkosti z nelegálnych
osád za malou stanicou, tak to je pre túto lokalitu neúnosné. Treba si tiež uvedomiť, že do
zariadenia charitného domu títo ľudia prichádzajú od 19. hodiny a zo zariadenia odchádzajú o 7.
hodine ráno, a aj to len tí, ktorí splnia podmienku, že nemajú vypité, nie sú sfetovaní a dokážu
dodržiavať podmienky a režim nocľahárne. Každému je jasné, že tí ľudia bez domova, ktorí to
nedokážu splniť, budú prespávať v blízkom okolí. Takíto ľudia bez domova sa budú ponevierať
po Mestskej časti Košice- Juh, špiniť v uliciach, vykonávať osobnú potrebu a obťažovať občanov.
Do tohto zariadenia ako vztyčného bodu budú chodiť len pri potrebe ošatenia a ak budú
potrebovať niečo vybaviť a v prípade veľkých mrazov. Vôbec nerozumiem, z akého dôvodu je
snahou mesta Košice tento dom charity presťahovať z Bosákovej ulice, kde slúži už veľa rokov
a kde sa nachádza na mestskom pozemku, ktorý je obkolesený pozemkami patriacimi taktiež
mestu Košice, s rozlohou vyše 4000 m², s možnosťou ďalšieho rozšírenia a rozvoja zariadenia.
Nerozumiem, prečo chcú vysťahovať charitný dom na pozemok na Jarmočnej ulici. Viem, že
Charitný dom na Bosákovej už nevyhovuje požiadavkám bývania a nespĺňa požadované potreby,
ani stavebné predpisy a musí dôjsť k jeho zatvoreniu či zbúraniu. Ale mohlo by dôjsť k jeho
rekonštrukcii, čo je, myslím si, možné a omnoho výhodnejšie priamo tam na Bosákovej na
pozemku mesta s rozlohou vyše 4000 m². Alebo treba nájsť inú vhodnú lokalitu pre jeho
výstavbu, ale určite nie na Jarmočnej ulici. Tiež sa mi nepáči spôsob, ako veľmi rýchlo a v
skrátenom čase, až v utajení pred občanmi, chce mesto rozhodnúť o niečo tak dôležitom bez toho,
aby oslovilo mestskú časť Juh a bez toho, aby sa mesto spýtalo na názor obyvateľov žijúcich v
blízkosti tejto lokality a dalo možnosť sa vyjadriť. Prečo sa mesto neopýtalo pred týmto
rozhodnutím a neobrátilo sa na nás obyvateľov žijúcich v blízkosti tejto lokality, ale aj v oblasti
celého juhu, čo si o tom myslia, ako sa im žije už teraz - na špinu okolo svojich obydlí, na
rozhádzané smeti z kontajnerov, na bezdomovcov pod balkónmi, pod kríkmi, na zašpinené
okolie okolo nás, na špinavé a obsadené lavičky v parkoch, na špinavých, opitých sociálne
vylúčených ľudí v uliciach juhu, na to,, že rodičia sa boja svoje deti nechať chodiť samé po
uliciach a starší ľudia majú strach chodiť tiež po ulici vo večerných hodinách, kedy je nebezpečne
sa prechádzať po našej mestskej časti. Mesto si musí uvedomiť, že samotné búranie
zdevastovaných bytoviek na Luníku IX prispelo k vysťahovaniu týchto ľudí a z Luníka IX sa
mnohí prisťahovali do osád za malou stanicou, a preto by to malo mesto aj riešiť túto situáciu a
nie ešte túto lokalitu zaťažiť výstavbou domu charity a tým ešte zvýšiť počet bezdomovcov v
uliciach juhu. Viem, že takéto zariadenie mesto potrebuje, ale nechápem, prečo mesto chce silou
– mocou, tak narýchlo a takto, akoby v utajenom režime pred občanmi Mestskej časti Juh
rozhodnúť o jeho umiestnení práve do tejto lokality v Košiciach do blízkosti nelegálnych
rómskych osád, kde žije od 200 do 250 sociálne vylúčených osôb a tak teraz k týmto obyvateľom
nelegálnych osád pribudnú aj ľudia bez domova. Myslím si, že takéto zaťaženie a koncentrácia
sociálne vylúčených osôb v jednej mestskej časti je nezvládnuteľné. Kým nebude vyriešený tento
problém, považujem umiestnenie zariadenia pre sociálne vylúčené osoby do blízkosti osád za
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úplne nevhodné. Aký príklad budú mať ľudia bez domova vedľa nelegálnych osád? Môže sa stať,
že tí, ktorí nebudú môcť prespať v dome charity, si vybudujú tiež nelegálne príbytky v tejto
lokalite. Ako zástupca občanov Mestskej časti Juh budem hlasovať nie proti výstavbe takéhoto
zariadenia, ale proti jeho výstavbe v tejto lokalite. Musím a chcem hájiť predovšetkým záujmy
občanov Mestskej časti Juh. Ak by som hlasoval inak, tak by som sa obyvateľom mestskej časti
nemohol už vôbec pozrieť do očí. Nemôžem súhlasiť s tým, aby sa výstavbou tohto zariadenia
znížila kvalita bývania, ale aj hodnota nehnuteľností na Juhu. Treba si uvedomiť, že ak sa už raz
postaví toto zariadenie na tomto nevhodnom mieste, už nikdy nezmizne, ale sa môže len
zväčšovať. Na záver ešte poviem, že by bolo možné uvažovať nad súhlasným stanoviskom k
výstavbe charitného domu len za podmienok, ak by zariadenie malo kapacitu maximálne 50
lôžok, lebo len s menšou komunitou by bolo vhodné skutočne pracovať. Bolo by vhodné, ak by
sa na riešení tohto problému ľudí na ulici podieľali aj všetky ostatné mestské časti, to znamená,
ak by sa v každej mestskej časti vybudovali takéto zariadenia a táto záťaž by sa rozložila do
všetkých mestských častí. Najdôležitejšou podmienkou však je, aby došlo k zrušeniu nelegálnych
osád v susedstve.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem za príspevok pánu poslancovi Tkáčovi. Chcem znova
pripomenúť, že my nie sme proti charitnému domu ako takému, ale sme proti tomu, aby bol
zriadený práve v tejto lokalite, o ktorej je tu reč, pretože táto lokalita by bola neúnosne zaťažená
pobytom podobných ľudí s podobnými osudmi. Chcem dať zároveň do pozornosti, že primátor
mesta zvolal na 4. júla, čiže tohoto týždňa vo štvrtok, mimoriadne mestské zastupiteľstvo, kde v
programe je druhý bod, a to je práve prenájom pozemkov tu u nás na Juhu pre túto výstavbu
charitného domu, čiže v tomto postupe sa pokračuje ďalej. Toľko na doplnenie, ale nemohol
som všetko povedať na úvod. Okrem toho ešte dopĺňam, že mesto Košice pripravuje nový
územný plán, ktorý sa teraz spracúva a v ktorom sa počíta s dotknutou lokalitou ako lokalitou na
bývanie, na výstavbu vyššej občianskej vybavenosti a na rekreáciu a šport. To znamená, že ak by
sa tam charitný dom zriadil, tak by tam v podstate tieto funkcie boli znemožnené a nehovoriac o
tom, aké problémy pre bezpečnosť z toho vyplývajú a tieto problémy sú vo vzťahu ku kvalite
bývania obyvateľov, ktorí bývajú v tesnom susedstve a v blízkosti. Keď si prejdete tú lokalitu,
kde by to malo byť konkrétne, tak ja hovorím, že pozemok pre charitný dom zasahuje jednak do
ochranného pásma železníc a druhá vec je, že opticky, ak sa pozriete cez cestu na Jantárovej ulici
a vidíte už paneláky a obytné budovy, ktoré sú v tesnej blízkosti, nie je tam žiadna zóna, ktorá
by bytovky nejakým spôsobom prirodzene oddeľovala. Do diskusie je prihlásený ďalej pán
poslanec Knap.
p. Knap, poslanec MZ - vážená pani viceprimátorka, vážený pán starosta, vážení kolegovia
poslanci a poslankyne, vážení hostia. Takisto by som sa chcel vyjadriť k tejto téme, ktorá nie je
ľahká, pripomína mi časy spred dvoch rokov, keď mestská časť nechcela EEI, no nakoniec ho
dostala a platené parkovanie prešlo o nás bez nás, aj keď sme ako miestne zastupiteľstvo boli
proti. Podobná situácia sa opakuje znova. Na základe stretnutí s občanmi mi dovoľte, aby som
predniesol niekoľko faktov. My chceme, aby bol prestavaný charitný dom na Bosákovej ulici,
ktorý by mohol mať špičkové parametre a bola zvýšená jeho kapacita až päťnásobne. Aj ja
zahlasujem ako mestský poslanec za moderný charitný dom, keďže je tam možnosť využitia
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ďalších 4000 m², navrhujem, aby sme Bosákovu prestavali, aby mali vynikajúce podmienky aj
jej obyvatelia, aj zamestnanci a päťnásobne by sme zvýšili jeho kapacitu. Na Jarmočnej sa
pripravuje kapacita podľa našich informácií do 100 klientov, na stravu má chodiť na Jarmočnú,
tak sa vyjadrili zamestnanci charity, do 500 klientov. Ja sa pýtam, keď tu bude 100 ľudí
ubytovaných, tak 400 ľudí pošleme kam? V týchto podmienkach to nie je riešením. Prejavili sme
skutočne úprimný záujem a chceme pomôcť. Preto sme boli aj v osade za malou stanicou, kde
mesto dlhé roky nerieši nelegálnu osadu. Pýtali sme sa na problémy a neriešili ich od zeleného
stola, ale priamo v teréne. 400 ľudí ostane na ulici. Keď som sa rozprával s jedným klientom,
ktorý splnil všetky náležitosti na Bosákovej, čo by bolo dobrým riešením, povedal mi, že určite
ich nenechať na ulici, ale vybudovať veľký nádherný charitný dom s kapacitou, ktorá bude
postačovať pre celé Košice, tzn. okolo 500 klientov. Zahlasujem za rozpočet na meste Košice a
budeme vzorom pre celé Slovensko, že sa postavil charitný dom pre všetkých klientov. Táto
kapacita by sa mala zvýšiť nielen o jednu pätinu. Mám informáciu, že v meste Košice evidujú
1000 až 1200 ľudí bez domova. To znamená, že aj tí sa potrebujú najesť. Preto návrh poslancov
a návrh občanov Mestskej časti Košice- Juh je pomôcť týmto - Charitný dom na Bosákovej ulici
prestavať zo súčasného stavu a zväčšiť ho na štvornásobnú kapacitu. Ja si myslím, že druhé
najväčšie mesto na Slovensku sa môže pustiť do tohto odvážneho projektu a požiadať všetkých
sociálnych partnerov, aby sa tak udialo. Verte nám, že my občania Mestskej časti Juh chceme,
aby ľudia tu na jej území mohli ďalej kvalitne žiť a pracovať. To, že vytvoríme nejaké malé
centrum na Jarmočnej ulici, nerieši situáciu a tiež ako komisia dnes nerozhodujme len za zeleným
stolom a poďme do terénu, aby sme sa mohli pozrieť na Jarmočnú. Neviem, koľko ľudí a
mestských poslancov na Jarmočnej priamo v teréne bolo. Je to v areáli Mestskej polície. Pýtali
sme sa Mestskej polície, ktorá samozrejme neoficiálne sa vyjadrila, že lokalita, kde by mal byť
vybudovaný charitný dom, je absolútne nevhodná. A poviem prečo, je to z bezpečnostných
dôvodov, v uvedenej lokalite sa zvážajú všetky autá, ktoré sú odtiahnuté z mesta Košice
a privážajú sa na Jarmočnú, to znamená, ak prichádzajú klienti do charitného domu, musia
mestskí policajti, ktorí odtiahli auto, dávať pozor, aby nezranili, nedajbože nezabili, nijakého
klienta, keď prichádzajú s odtiahnutým autom. Z bezpečnostného hľadiska je to absolútne
nevhodná lokalita a ja nechcem, aby sa žiadnemu klientovi charitného domu niečo stalo len kvôli
tomu, že vletí tam človek pod auto, ktoré bude musieť polícia zaparkovať. Ďalej je to 20 metrov
od železnice a je to ochranné pásmo železníc. To je druhý vážny dôvod, prečo by sa to nemalo
realizovať. Na Bosákovej je + 4000 m², ktoré vie mesto okamžite využiť a môžu poslanci
zahlasovať za toto využitie. V tejto lokalite na Jarmočnej máme aj osadu s 230 obyvateľmi, ktorí
tak isto potrebujú pomoc a k nim pridáme 500 obyvateľov, tak sme na čísle 830. Mestská časť
Juh, ja tvrdím, to nezvládne. Chceme pomôcť, ale sme za výstavbu nového charitného
moderného domu, ktorý bude mať minimálnu kapacitu 500 obyvateľov, so všetkým, čo k tomu
patrí. Myslím, že aj obyvatelia juhu si stoja za tým, aj poslanci a preto žiadame stiahnuť tento
bod z rokovania mestského zastupiteľstva, lebo nebol prerokovaný s občanmi. Pán primátor dal
prísľub na začiatku funkčného obdobia a ja ho vyzývam, že keď mestská časť nebude chcieť
realizovať projekt, proti ktorému je starosta, proti ktorému sa postavia poslanci aj občania
mestskej časti, že nebude nasilu nútiť žiadnu z mestských častí. Je to výzva, ale aj prosba, aby
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sme sa dohodli. Ja som vyzval mestských poslancov. Chceme spolupracovať, ale toto je diktát
a nie spolupráca.
p. Sušila, poslanec MZ - ďakujem za slovo. Chcem zaželať dobrý deň všetkým prítomným. Ja
sa to pokúsim trošku dať do takej pragmatickejšej roviny. Súhlasím so všetkým, čo tu povedali
moji kolegovia . Najprv čerstvá skúsenosť od kolegov, keď sa zbierali podpisy na petičné hárky.
Prišla k nim doslova „tlupa“ a verbálne sa vyhrážali a útočili na kolegov. Čo s tým? Mám dcéru
na ZŠ Staničná, má 13 rokov a každý deň chodím pre ňu do školy autom, pretože sama nemá
odvahu ísť domov. To je ďalší problém, ktorý terajšie vedenie mesta neriešilo, to sú celé roky,
ktoré sa to neriešilo, od začiatku búrania Luníka IX. Kde ja vidím problém, odhliadnuc od
technických, je práve to, že títo neprispôsobiví ľudia sú naučení na to, že sa tu „tmolia“ v okolí
a budú si tie polievky pýtať tiež. Rečnícka otázka: keď sa medzi touto komunitou
neprispôsobivých ľudí roztrúsených po celom meste rozkríkne, že na Jarmočnej dávajú polievky,
nebude ich 200, ale bude ich niekoľkonásobne viac a oni nebudú ochotní odísť, pretože budú
chcieť byť v istej blízkosti charitného domu. Všetka česť tým ľuďom čo tu pracujú s ľuďmi bez
domova a ešte väčší klobúk snímam pred tými, ktorí sa tam dostali väčšinou nie vlastnou vinou.
Ale dostaneme aj ich do rizika, pretože tí neprispôsobiví, ak ich nebudeme riešiť, tak budú len
narastať v tejto mestskej časti počty neprispôsobivých. Poďme riešiť najprv neprispôsobivých
a potom môžeme riešiť charitný dom. Ešte jedna poznámka, keď sa hovorilo o tej pragmatickej
stránke, čo už kolega poslanec spomínal, poznáme jednu firmu, vieme jej názov, nie že by som
ho nechcel povedať, v prípade záujmu ju poviem vedeniu mesta, ktorí vyrábajú do celého sveta
jednoduché kontajnerové domy, ktoré sú stavebnicou typu lego, čiže dajú sa postaviť na seba do
akejkoľvek výšky a akéhokoľvek rozsahu teoreticky a vyžadujú len betónové pilóty, čiže
nepotrebujeme ani stavebné povolenie. Čaro je v tom, že sú pasívne z energetického hľadiska,
máme nízke náklady na prevádzku a pokiaľ nájdeme, hoci aj o 3 - 4 roky vhodnú lokalitu,
jednoducho to vieme rozobrať a na nákladných autách previesť a postaviť na novom mieste. Je
to ultra nízko nákladové, nevyžaduje to veľa energie a oproti tomu, v akých podmienkach teraz
žijú, je to pre nich, dovolím si povedať, ako štvorhviezdičkový hotel, čiže je tu aj to pragmatické
riešenie ich problému. Nechceme tu len rozprávať, ale vieme podať aj informáciu a pomocnú
ruku z miestneho zastupiteľstva, s konkrétnymi typmi.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem pánu poslancovi aj ja. Ešte by som chcel niekoľko poznámok
k tej histórii povedať. Táto lokalita bola ešte v roku 2010 záhradkárska a to znamenalo, že tam
boli záhradkári a že ľudia, ktorí tam mali buď vo vlastníctve alebo nájme pozemky s malými,
nejakými záhradnými chatkami, to aj na tento účel prakticky využívali. Postupne, a to v roku
2012, došlo k tomu, že mesto Košice riešilo nelegálnu osadu za teplárňou a jej obyvatelia neboli
ale riešení v zmysle toho, že čo s nimi ďalej, ale akýmsi „samorozptýlením“ sa niekde akože
premiestnili, čiže začali osídľovať okrem iného aj túto časť, o ktorej dnes hovoríme. Potom
nasledovali ďalšie roky a pokiaľ si dobre pamätám, v rokoch 2013 - 1014 boli postupne
asanované obytné bloky na Luníku IX z dôvodu statických porúch a vlastne znovu s tými
obyvateľmi nebolo riešené nič, konkrétne, že čo s nimi - nejaké prístrešie alebo niečo, s čím by
sa počítalo. Nechalo sa to tak, že sa znova rozptýlili, vzniklo Mašličkovo, tu vzniklo Mašličkovo
II. a samozrejme aj v iných častiach sa usadili, pokiaľ viem, na sídlisku Ťahanovce a v Košickej
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Novej Vsi a inde. Čiže o tom tu preto hovoríme, že sa tá situácia za posledné roky radikálne
zmenila v tom počte ľudí, ktorých máme zmapovaných, ktorí momentálne v tých nelegálnych
osadách bývajú. Je to momentálne asi 208 osôb, z toho máme iba 10 % obyvateľov, ktorí prešli
z Mestskej časti Juh z nejakej adresy a prihlásili si trvalý pobyt na obec, čiže na Mestskú časť
Juh. 90 % ľudí sociálne odkázaných je prevažne z iných mestských častí alebo niektorí dokonca
z mimo Košíc z blízkych dedín tu okolo. Toľko tu na vysvetlenie tej genézy a toho, ako sa tu
situácia za posledné roky zmenila a prečo je v súčasnosti tu takáto koncentrácia osôb. Títo by boli
s obyvateľmi arcidiecézneho charitného domu v tejto lokalite v kontexte a v interakcii. Situácia
by bola úplne neúnosná. Preto sme tu my, ako samospráva mestskej časti, ktorí sme boli zvolení,
tak aj ja ako starosta, tak aj poslanci miestneho zastupiteľstva, aby sme záujmy obyvateľov
tlmočili aj obhajovali, ak sú samozrejme relevantné. Takže nemožno neprihliadať na tento názor,
ktorý tu obyvatelia majú. Tak isto sme prihliadali na debatu a diskusiu, ktorá tu bola minulý
týždeň, keď sme mali verejné prerokovanie toho návrhu so širokou verejnosťou. Dnes som tu už
spomínal, že boli tu negatívne postoje. Predstaviteľom zastupujúcim arcidiecéznu charitu
vysvetľujeme, že nie sme proti tomu, že takýto dom by nebolo treba mať, ale v tejto lokalite na
juhu momentálne je to neúnosné a je to absolútne nevhodné. Ďalej je do diskusie prihlásený pán
poslanec Majerníček.
p. Majerníček, poslanec MZ - ďakujem za slovo. Vážená pani viceprimátorka, vážený pán
starosta, vážení poslanci a občania. Chcem doplniť k tomu, čo už bolo povedané mojimi
predrečníkmi, niekoľko informácií. Som rád, že sme sa stretli minulý týždeň na verejnom
prerokovaní a som rád, že tu vidím riaditeľa charitného domu, ktorý sa snaží zo všetkých síl a
svojho presvedčenia, aby sa rozprúdila debata o charitnom dome v Košiciach, pretože ja
rozumiem pánovi riaditeľovi, ktorý sa snaží vyhovieť, je to česť robiť túto prácu. Rozumiem
obave, že tí ľudia ostanú zase na ulici, ak sa zatvorí charitný dom, ktorý je na území mesta Košice.
Košice majú 1500 bezdomovcov Mesto Košice to robí tak, že ponúkne na prenájom pozemok a
odovzdávajú celú svoju sociálnu prácu charite a občianskym združeniam. Áno, charita má
skúsenosti ako pomôcť týmto ľuďom, ale mesto Košice má prostriedky. Preto si myslím, že by
sa malo zapodievať touto otázkou a to nielen bezdomovcov, ale aj pomocou pre ďalších občanov,
ktorí to potrebujú. Kvalitné mesto sa buduje nielen štadiónmi a športoviskami, ale má široký
aspekt a ja dúfam, že v budúcnosti táto oblasť, ktorá bola roky zanedbávaná minulým vedením
mesta Košice, tak nové vedenie mesta na základe týchto verejných prerokovaní a na základe tejto
diskusie, ktorá bola pripravená a vytvorená, hoci negatívnym spôsobom, ale že mesto Košice
začne konať a pripraví koncepciu pre budúce dlhé roky, nielen pre občanov mesta a Mestskej
časti Košice-Juh. Mojim názorom je, že charitný dom áno, možno, že treba sa pýtať, prizvať
tretie strany, občianske združenia a samotnú arcidiecéznu charitu na skúsenosti, či by bolo lepšie
viac menších kvalitných domov roztrúsených po mestských častiach alebo by bolo riešenie v
jednom centre, lebo ja si osobne neviem predstaviť, že by bezdomovec zvyknutý na svoju lavičku,
mal cestovať niekde 8 km niekam električkou, aby dostal teplú polievku a potom späť. Mestská
časť Juh disponuje oddelením pre sociálnu prácu, v mestskej časti je domov sociálnych služieb,
sú tu sociálne byty a úrad má v susedstve kláštor, kde sestričky Vincentky podávajú teplú stravu
bezdomovcom, čiže v Mestskej časti Juh sa staráme, nevieme ako sú na tom iné mestské časti,
ale nemyslím si, že majú také kvalitné sociálne služby ako naša mestská časť, takže z toho
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hľadiska si myslím, že dnešným vyslovením nášho názoru netreba ukončiť túto činnosť, ale práve
treba začať pracovať na tvrdom riešení tejto oblasti.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem pánovi poslancovi. O slovo požiadala pani viceprimátorka
mesta Košice, pani Lucia Gurbáľová.
p. Lucia Gurbáľová, viceprimátorka - ďakujem pekne za slovo. Prajem Vám všetkým pekný
deň. Vážený pán starosta, pán zástupca, pani prednostka, vážení miestni poslanci. Dovoľte, aby
som predniesla pár viet, ktorými by som chcela vysvetliť postoj mesta k tomu, prečo sa tento
návrh predložil a samozrejme ja prichádzam v mieri, neprišla som vám robiť opozíciu a ani Vás
presviedčať. Prišla som vysvetliť niektoré veci, ktoré sa mi zdajú, že možno aj na tom facebooku
nie sú úplne správne podané. Vedenie mesta neprišlo s ničím novým, to asi viete. Projekt na
výstavbu charitného domu je tu už od roku 2009 a nenaplnil sa nie pre dnešné protesty, petíciu
či nespokojnosť alebo nesúhlasné stanovisko mestskej časti, ale pre rôzne iné objektívne príčiny.
Pričom by som chcela podotknúť, že v roku 2009 malo mesto k dispozícii súhlasné stanovisko
Mestskej časti Košice- Juh. Chápem a verím, že odvtedy tu nastali veľa zmien a hlavne chcem
povedať aj to, že od roku 2009 sa výstavba Charitného domu na Jarmočnej pravidelne objavovala
v rovnakých programoch týkajúcich sa rozvoja sociálnych služieb mesta Košice. Poslednú
koncepciu, ktorú mestské zastupiteľstvo pripravilo, táto koncepcia sa volala myslím, „Komunitný
plán sociálnych služieb mesta Košice s víziou na roky 2016 až 2020“, odhlasovaná bola
mestským zastupiteľstvom dňa 24. apríla 2017 a zahlasovalo za ňu všetkých prítomných 37
poslancov, čiže hlasovali za, aj poslanci, ktorí zastupovali Mestskú časť Košice- Juh. Vtedy bola
predsedníčkou sociálnej komisie poslankyňa z Vašej mestskej časti a myslím, že bola aj v
mestskom zastupiteľstve a bola predsedníčkou sociálnej komisie, už to presne neviem, také mám
informácie. Tak chcem vysvetliť, že sme vychádzali z týchto skutočností a brali sme to tak, že je
to súčasť nejakej koncepcie a nejakého programu, ktorý tu je už dávno prijatý a to, že sa projekt
nenaplnil, má objektívne príčiny. Naozaj, nebol žiadny zámer Vás obísť alebo nebrať Váš názor
do úvahy. Naozaj vychádzali sme z toho, čo sa dialo za posledné roky a keďže je našou
povinnosťou riešiť problematiku bezdomovcov, nás, ktorí sme vo verejných funkciách, je to na
našej zodpovednosti. Ak niekto príde a predloží Vám hotový projekt, ktorý rieši konkrétnu
situáciu s jasnou predstavou a víziou, ako môžeme ten problém riešiť, vedenie mesta chcelo preto
urobiť ústretový krok a preto sme tento návrh predložili. Nie je to žiadny utajený ani skrátený
proces. Tento návrh prešiel všetkými možnými komisiami a tieto komisie sa k tomu vyjadrili a
dali súhlasné stanoviská a odporučenie na prerokovanie v mestskom zastupiteľstve, takže nie je
celkom pravda, že to je utajený proces. A prečo to teraz vyznieva tak, že na to nejako tlačíme?
Chcem len povedať, že týka sa to programovacieho obdobia, zasa len na vysvetlenie uvádzam,
že v roku 2020 končí programovacie obdobie a čochvíľa bude zaslaná výzva na poskytovanie
sociálnych služieb a arcidiecézna charita sa po tomto roku už nebude môcť uchádzať o dotačné
finančné prostriedky, pretože nebudeme mať predloženú nájomnú zmluvu. Ide len o to, nikto nič
netají. Bolo to tu viackrát povedané, áno problém riešiť treba a ja si vážim mestskú časť aj pána
starostu za všetky sociálne služby, ktoré tu poskytuje. Ste už teraz inšpiráciou pre tie ostatné
mestské časti a tak som si dlho myslela, že aj v tomto trošku tak budete tou inšpiráciu, pretože je
našou víziou, spoločnou víziou mestských častí problém riešiť a budeme žiadať od všetkých
Zápisnica zo 6. rokovania MZ MČ Košice – Juh konaného dňa 1.7.2019

Strana 9 z 20

mestských častí konkrétnu predstavu o tom. Aj Bosákova má svoju históriu. Vieme, že tu boli
nepokoje medzi záhradkármi, ale ak tam teraz zájdete, povedia Vám, že im nevadia bezdomovci
a nie je tam napätie. Ale akceptujem Váš názor, ak hovoríte, že nie. Dnes nám Bosákova
kapacitne nestačí a hrozí, že nám ju zatvoria . Nič nebráni tomu, aby sa postavil nový charitný
dom, ale je tu problém, že budova patrí Železniciam Slovenskej republiky a museli by sme
vstúpiť do rokovaní s nimi, je to zasa dlhší proces, nedá sa to vyriešiť z večera do rána a nevieme
teraz nič predpokladať, ani zaručiť. Preto sme teda pre toto jasné a konkrétne riešenie s jasnou
víziou, v tejto situácii je to najlepšie, najrýchlejšie a najefektívnejšie, preto sme ako vedenie
mesta podporili tento dali návrh na charitný dom. Ešte chcem povedať, že my v meste evidujeme
problém s nelegálnymi osadami v blízkosti malej stanice a arcidiecézna charita ponúka pomoc
týmto projektom aj ľuďom z týchto osád. Samozrejme, ako sme už povedali, ani toto nepôjde
z večera do rána, to sa takto nedá. Problém osád je celoslovenský, ale pracuje sa aj na vypracovaní
koncepcie. Tak sme sa dohodli a ponúkame to, že ak sa dostane tento bod na rokovanie mestského
zastupiteľstva , ak by ste teda pristúpili na takéto riešenie, navrhujem, aby bol návrh uznesenia
doplnený o bod b), a to v znení: Mestské zastupiteľstvo žiada rozšíriť uznesenie o prenájme
pozemku pre arcidiecéznu charitu o záväzok poskytovať sociálnu pomoc zo strany arcidiecéznej
charity prioritne pre ľudí bez domova v oblasti osady pri malej stanici. Ďakujem veľmi pekne, z
mojej strany ešte, že ja som prišla skutočne v mieri a môj zámer je skutočne úprimný. Budeme
plne, so všetkou vážnosťou brať záver vášho zastupiteľstva a budeme s ním musieť naložiť tak v
zmysle prijatého uznesenia, tak, ako to predniesol pán poslanec predo mnou.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem za vystúpenie pani viceprimátorke. Chcem k Bosákovej len
toľko povedať, že objekt na Bosákovej síce je vo vlastníctve železníc, ale pozemok je vo
vlastníctve mesta Košice. Je pravda, že je z požiarneho a bezpečnostného hľadiska už
nevyhovujúci, ale nie je to celkom tak, že by nebolo možné na to mieste vybudovať nový objekt.
Nemám informácie, že by sa to negatívne dotýkalo nejakých záhradkárov v okolí Bosákovej.
Tam nemá pokiaľ viem, žiadny obyvateľ trvalý pobyt v okolí, tam hlavne nie je v blízkosti
železničná trať, štvorprúdová cesta, nie ja tam v blízkosti základná škola, ako je to v blízkosti
Jarmočnej – tu sú v blízkosti až dve základné školy a aj materská škola. Myslím, že mesto Košice
by nemalo mať problém postaviť tam nový charitný dom. Ďalej sa hlási o slovo pán poslanec
Tkáč.
p. Tkáč, poslanec MZ - ďakujem za slovo. Pani viceprimátorka, je to veľmi zlá vizitka mesta
Košice, že opráši len tak od stola 10 rokov starý projekt bez toho, aby ste zistili podmienky, ako
sa zmenili na území. Postavíte niečo, čo tu nemá byť a potom sa to už nedá zvrátiť len preto,
lebo máme eurofondy a pritom tam máte pozemok na Bosákovej vyše štyroch 4000 m², čiže tam
to môžete nechať postaviť. Počúvajte hlasy občanov mesta. Pripravujeme aj petíciu občanov,
ktorú prinesieme a budete vedieť ako sa oni cítia a ako to chcú, budete vedieť ich názor.
p. Sušila, poslanec MZ - faktická poznámka - skúsim teraz dať jednu rečnícku otázku pre tých
ľudí, ktorí nebývajú na juhu. Táto téma je dosť citlivá a mnohé rodiny nevnímajú obyvateľov
alebo klientov charitného domu ako ľudí, ktorí spadli do sociálnej siete veľakrát nie vlastnou
vinou, ale ako nejakých neprispôsobivých ľudí, čo vôbec nie je pravda, ale oni takto vnímajú,
čiže, asi si viete veľmi živo predstaviť, že z iných mestských častí budú ľudia len radi, že sa naoko
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tohoto problému zbavia, pretože to príde na juh. My sa ale toho problému zbaviť nechceme,
chceme nájsť len vhodnejšiu lokalitu, či už to bude na Bosákovej alebo možno niekde inde a keď
už ide aj o tie finančné prostriedky a tie eurofondy, ako kolega spomínal, znovu spomeniem -je
tu konkrétna firma, možno je ich na Slovensku viac, alebo v blízkom zahraničí, kde vedia urobiť
štandardné montované domy. Tu keď máme tých 4000 m² k dispozícii, nevidím problém, aby sa
to tam, hoci na 1 -2- 3 až 4 roky zmontovalo, keďže sú to montované domy alebo postavilo. A
keď nájdeme vhodnú lokalitu, tak to vieme v priebehu možno mesiaca až šiestich týždňov
presťahovať a doniesť takéto kontajnerové domy, ako boli tu pred deviatimi rokmi v roku 2010
a vedelo sa rýchlo zabezpečiť pre Nižnú Myšľu či pre iné lokality, kde odnieslo celé domy. Ja to
vidím tak, že ak by sme si vyhrnuli rukávy, či už na mestskej časti alebo v meste, tak do zimy to
môže stáť.
p. Nagy, poslanec MZ - faktická poznámka - ďakujem pekne za slovo, vážený pán starosta,
pani viceprimátorka a vážení občania, chcem doplniť kolegov stručne, čo sa týka tých mobilných
domov : Naozaj ide o montované domy, ktoré sa dajú naložiť a preniesť behom jedného - dvoch
dní a celé to zrealizovať. Sú to normálne plnohodnotné bytovky. Dajú sa postaviť za niekoľko
dní a 3 - 4 kontajnery na seba, taktiež okamžite sa to dajú zbaliť a v priebehu niekoľkých, jedného
– dvoch dní odniesť, tzn. fungovalo by to ako nejaká náhrada, pokiaľ bol zavretý ten charitný
dom, čo sa týka požiarneho hľadiska. Okamžite sa to dá doniesť, samozrejme buď si to
prenajmeme od firmy, ktorá to dokáže prenajať alebo aj za nejaký rozumný peniaz sa s mestom
môže dohodnúť a predať to. Čiže ja si myslím, že toto bolo nejaké minimálne dočasné riešenie
a paralelne, ako tu pán starosta povedal, na tom pozemku stavať nejaký charitný dom, ktorý by
dokázal prijať tých 500 alebo koľko občanov.
p. Knap, poslanec MZ - faktická poznámka - ďakujem pekne za slovo, budem hovoriť
v krátkosti, vážený pán starosta, vážená pani viceprimátorka. Chcem doplniť ešte informáciu, že
či nás tlačí čas, aby sme tie eurofondy stihli. Podľa našich informácií má na Bosákovej mesto
pozemok 4000 m², kde sa môže popísať hneď nájomná zmluva medzi mestom Košice
a Arcidiecéznou charitou Košice a máme problém vyriešený. A tak, ako sme navrhovali, môže
sa tu postaviť charitatívny dom, ktorý bude mať podstatne väčšiu kapacitu, až päťnásobne. Prečo
sa tak ľudia vyjadrujú? Je to možnosť ukázať- petícia, ktorá prebieha, za 4 dni má viac ako 1000
podpisov ľudí, ktorí chcú, aby Bosáková zostala v takom stave dočasne ako je teraz a vybudoval
sa nový veľký charitatívny dom hneď vedľa , ktorý bude mať podstatne väčšiu kapacitu. Pôvodnú
stavbu charitatívneho domu prebudovať, aby vyhovovala technickým parametrom, môže sa
prebudovať, lebo je to mestský pozemok a postaví sa ďalší a máme jedno centrum, ktoré môže
zabezpečovať kvalitné služby. Na Jarmočnej bude kapacita 100 obyvateľov a tak ako to bolo
povedané v úvode, bude ich navštevovať v súčasnosti okolo 500 klientov, do 5 rokov to bude
1200. To juh proste nezvládne.
p. Tkáč, poslanec MZ - ja som bol v tej nelegálnej osade a rozprával som sa s Rómami, ktorí
mi povedali, že oni sami v tejto lokalite nechcú tam charitný dom a ľudí bez domova, oni charitu
nepotrebujú, majú svoje bývanie vyriešené a ani nebudú s charitou vôbec spolupracovať.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem pánovi poslancovi, do diskusie sa nehlási už nikto. Verejnosť,
nech sa páči, vyjadriť sa.
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p. Gurbáľová, viceprimátorka - odpovedá na otázku z verejnosti, či vedeniu mesta nevadí
neriešenie problematiky nelegálnych osád. Áno, vadí nám to. Chcem povedať, že riešenie tejto
problematiky je jednou z priorít volenej samosprávy mesta na toto volebné obdobie, ktoré
máme pred sebou. Chcem sa opýtať, koľko ľudí už prišlo s nejakým konkrétnym návrhom
riešenia? S konkrétnym návrhom prišiel pán starosta Šaňa z Luníku IX, ktorý navrhuje
vybudovať nové, štvorstupňové bývanie na Luníku IX. Nie je riešením zbúrať tam stojaci dom
s narušenou statikou, tak, ako to bolo predtým a vzniklo by nám tu ďalšie „Mašličkovo.“ Je
potrebné zachrániť dom, ktorý tam ešte stojí, tak by to bolo dobré, takže dávame si urobiť
statický posudok a hľadáme spôsoby ako ho zrekonštruovať. Problém nelegálnych osád sa ale
nevyrieši za krátke obdobie, ani šibnutím čarovného prútika, pretože viete, že toto je veľký
problém.
p. Hlinka, starosta MČ - je pravda, že sa tento problém nevyrieši zo dňa na deň, ale i tak by
som spomenul, veľká väčšina tých, ktorí tentoraz bývajú za Malou stanicou, pochádza práve
z Luníka IX.a je teda logické, že by sa tam mali vrátiť a vytvoriť by sa im mali na to podmienky,
aby sa vrátili práve tam, odkiaľ odišli. Chcete vy, ešte pán poslanec Blanár niečo povedať ?
Nech sa páči, vy ste ešte nemali slovo.
p. Blanár, poslanec MZ - ďakujem za slovo pán starosta. Ja by som to povedal v krátkosti.
Som veľmi rád, že dnes prijala pozvanie pani námestníčka primátora, nakoľko táto téma bola
už preberaná na meste. Ako bolo povedané, tento bod bol stiahnutý z programu, čiže som veľmi
rád, že pani námestníčka sa prišla pozrieť osobne na to, aký názor zastávajú a ako budú hlasovať
poslanci, prípadne ako sa vyjadria občania, ktorí dnes si dali námahu prísť na naše mimoriadne
zastupiteľstvo. Bol by som rád, ak dnes bude prijaté uznesenie a ak by jeho závery boli
akceptované vedením mesta vzhľadom na to, že všetkých 22 mestských časti je súčasťou Košíc.
Takže ja si myslím, že v súčasnosti, keď máme ešte tri a pol roka do konca nášho volebného
obdobia, by nebolo dobrým signálom, ak by mesto neakceptovalo požiadavky mestskej časti,
jeho poslancov, starostu a občanov. Preto aj táto petícia, a preto jednoducho minimálne 1000
podpisov zajtra, najneskôr v stredu, bude doručených na magistrát, takže preto sa jednoducho
snažíme mestu dať jasný signál, že na juhu nie sme stotožnení s touto charitou na Jarmočnej
ulici a ja dnes môžem povedať, že budem robiť všetko pre to, aby som kolegov na meste
presvedčil o tom, že treba dôjsť k určitému konsenzu a dohode a verím tomu, že štvrtok tento
bod programu bude vypustený, a ak nie, tak potom verím tomu, že starostovia a ostatní
kolegovia poslanci mesta podržia Mestskú časť Juh. Ďakujem.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, takže ešte nech sa páči, pán riaditeľ Arcidiecéznej charity
Košice, pán Cyril Korpesio.
p. Cyril Korpesio - ďakujem za slovo. Ja len pár takých poznámok, k tomu čo sa tu povedalo.
Bolo povedaných veľa nepresností. Prvá nepresnosť je, že tých 500 ľudí, čo ste spomínali, že
sa tam budú vydávať obedy. Pre 500 ľudí sa obedy nebudú vydávať, alebo sa nebudú vydávať
vôbec, iba ak bude takáto potreba. Druhá vec je, že ani odo mňa, ani od Vás, ani nikoho z nás,
čo tu sedíme nezávisí to, či sa zatvorí útulok na Bosákovej. Ak sa bude musieť zavrieť, oni
jednoducho vydajú rozhodnutie, ktoré my budeme musieť akceptovať a viete si predstaviť
situáciu, že to uzavrieme a v Košiciach neostane jediný útulok, keď nepočítame útulok na KVPZápisnica zo 6. rokovania MZ MČ Košice – Juh konaného dňa 1.7.2019
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čku, čo je pre rodiny a v Košickej Novej Vsi, čo je pre matky s deťmi, nazýva sa to útulok, ale
tam nie sú klasickí bezdomovci. Čiže ak sa to všetko uzavrie, tak ostanú ľudia, tak ako to bolo
pred pätnástimi- dvadsiatimi rokmi v meste na Mlynskej, keď odišli z bytoviek. Budú spať na
lavičke, budú spať vo vchodoch a bude ich všade oveľa viac. Potom ďalšia nepresnosť je myslím, že najväčší útulok na Slovensku má Maroš Kuffa. Kapacita je tam len nejakých 240
ľudí, ale ani Maroš Kuffa by nemohol mať kapacitu 500 ľudí na jednom mieste. Ja si dovolím
tvrdiť po našich skúsenostiach, ktoré máme, je to nereálne. Skúste tak ukočírovať 500 ľudí,
ktorí sú bez domova na jednom mieste. Pri takejto koncentrácii, a to nám hovoria naše
skúsenosti, je to nereálne. A teraz ešte moja posledná otázka - viete si predstaviť nejakú mestskú
časť v Košiciach, ktorá by dovolila na území svojej mestskej časti postaviť útulok? Ešte možno
jednu vec dodám, ak ste v minulosti boli svedkami toho, čo sa dialo na Luníku IX, cez médiá
ľudia o tom vedeli, že padla jedna bytovka, potom druhá bytovka a tretia, myslím, že keď ich
padlo, ale nikto vtedy neprotestoval, že čo sa to deje, a pritom kto má trocha vedomosti v
sociálnej oblasti, musel vedieť, že čo títo ľudia nezmiznú, títo ľudia tu žijú. Chcem povedať,
že ten proces, čo tu je, že sa nekoncepčne riešil Luník IX , za toto terajšie vedenie mesta
nemôže. Nezávidím mestu Košice, že musí riešiť problematiku nelegálnych osád. Títo ľudia,
ako to tu presne povedal Váš poslanec a myslím, že to povedal veľmi dobre, že títo ľudia sa
necítia, že sú bezdomovcami, oni majú svoj domov tu alebo na „Mašličkove“, tak sa cítia, že sú
tam doma. Čiže tu musí prísť mesto a musia prísť kompetentní ľudia s nejakým riešením, ktoré
ich presvedčí, že poďte naspäť na Luník IX, ale niekde inde, kde budete mať vytvorené lepšie
podmienky ako tu. Inak ja nevidím cestu a bez toho, aby sa o tom začalo rokovať a s nimi
pracovať, už len to, čo niekto povie, že prídeme s buldozérmi zvládali, čo ak .
p. Sušila, poslanec MZ – faktická poznámka - naozaj nezávidím pánovi riaditeľovi
arcidiecéznej charity v akej je situácii, ale opäť len rovno poviem, ak majú požiarnici alebo iné
kompetentné orgány vydať rozhodnutia, že budeme musieť zatvoriť Bosákov, a to neverím, že
to urobia pred vykurovacou sezónou, máme začiatok júla a máme teoreticky štyri mesiace na
to, aby sme riešili nejaké montované bývanie, ktoré je pasívne, s nízkymi energetickými
nárokmi. Ak to vedia firmy vyvážať v stovkách kusov na Sibír a aj do Afriky, neverím, že
nedokážu splniť požiadavky európskych noriem a bytovky postaviť, hoc by malo byť len
dočasné bývanie na Bosákove. Máme pozemok, vieme zohnať firmu, vieme to urobiť rýchlo.
Neverím, že prídu požiarnici v polovici augusta a to kvôli tomu zatvoria pred vykurovacou
sezónou.
p. Bacsó, poslanec MZ – faktická poznámka - ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel
povedať len zopár faktických poznámok. Tento sociálny aspekt tohto celého problému je
nepopierateľný, to určite áno, no my sme jasne dali najavo, že táto lokalita na Jarmočnej je
nevhodná. Na rade starostov som sa pýtal, či je už vydané, alebo bude reálne vydané platné
stavebné povolenie len pre tento investičný zámer a nedostal som odpoveď. Teraz trošku
s nadsadením sa pýtam – v lokalite Luníka IX sa ponúka možnosť pozemku mesta pre národné
tenisové centrum. Tenisové centrum na pozemku v blízkosti Luníka IX by asi nebolo vhodné,
ale ja tam ten pozemok, na ktorom by mohol byť postavený charitný dom.
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p. Tobák, poslanec MZ – faktická poznámka - vážená pani viceprimátorka, pokiaľ mi
vysvetlíte, prečo na Bosákovej, kde sú dostatočné kapacity a mesto vlastní pozemky, nie je
možné v momentálnej situácii stavať a tieto pozemky je možné prenajať, nemôžete počítať s
tým, že dostanete súhlasné stanovisko tohto zastupiteľstva . Takže Vás poprosím a kladiem
otázku, vysvetlite, prečo nie na Bosákovej a potom sa môžeme baviť ďalej prečo nie Bosáková
a áno pre Jarmočnú. My nie sme proti výstavbe charitatívneho domu.
p. Gurbáľová, viceprimátorka - ako som tu už povedala, ale zopakujem, my nie sme proti
tomu, ak by sa aj na Bosákovej rekonštruoval charitný dom, ale ja hovorím o tom, že keby sme
ich mali aj dva, aj tak by to bolo málo. Je to ale komplikované, na vyriešenie je potrebné vstúpiť
do rokovaní so železnicami atď., ale je to určite na dlhší proces. A k tomu, čo tu povedal pán
Korpesio, či padne rozhodnutie, že zavrú Bosákovu pred vykurovacou sezónou, tak už zopárkrát
nám požiarnici zdvihli varovný prst.
p. Cyril Korpesio - chcel by som len vysvetliť, prečo Bosákova doteraz postačovala a prišiel
deň, odkedy všetci na nás útočia, že Bosákova nemôže byť prevádzkovaná a nemôžme ju nechať
v takom stave, v akom bola doteraz. Je tu platná vyhláška číslo 259 z roku 2008, ktorá bola
viackrát novelizovaná a jej posledná účinnosť nastala 1. októbra minulého roku, teda v roku
2018. Ja som sa zúčastnil za konferencii biskupov Slovenska rozporového konania
s Ministerstvom zdravotníctva, kde sme upozorňovali na to. Pýtal som sa, prečo vyhláška je
prísnejšia pre takéto zariadenia pre ľudí bez domova ako pre hotely. Bezdomovci majú mať
8 m² a v hotelovom ubytovaní stačí 6 m² . Je tam veľa ďalších vecí, ktorých sa chytajú napr.
požiarnici a ďalších sprísnení noriem, aj platného stavebného zákona a rôznych iných vecí. Tak
mi bolo povedané, že Ministerstvo práce a sociálnych vecí žiadalo Ministerstvo zdravotníctva,
aby tieto prísne kritériá boli zapracované do týchto vyhlášok, pretože ľudia, ktorí sú odkázaní
na sociálne služby si zaslúžia mať pekné a dobré bývanie, no a posledný fakt je taký, že prídu
požiarnici a povedia Vám, že toto nie je dôstojné bývanie pre týchto ľudí a debatu uzavrú.
Uvedomme si dôsledok, či je lepšie, ak to uzavrieme a títo ľudia budú spať na krabiciach pod
mostom. Na to, ako charita upozorňujeme od účinnosti vyhlášky, ale nikto nás nepočúva a toto
bude mať dopad na celé Slovensko, nielen svojou väzbou na Bosákovu, ale v celkovej rozsahu.
Príďte, pozývam Vás pozrieť sa na to, že tam žijú ľudia v dôstojných podmienkach. To, že
nespĺňame podmienky, že sa pozmenil zákon a sprísnili kritériá a my teraz tieto kritériá
nespĺňame, to nie ja našou vecou, ale je to vecou tých, ktorí sa majú starať o legislatívu. Neboli
to ľudia z praxe, ktorí poznajú, ako vznikali napr. zariadenia pre bezdomovcov. Nepoznám veľa
, alebo takmer žiadne zariadenia, ktoré by zriadilo pre bezdomovcov nejaké veľké mesto alebo
VÚC-čka. Všetky zariadenia, ktoré poznáme, zriadili väčšinou nadšenci, či si zoberiete Depol,
či Maroša Kuffu a ďalších . Sú to obyčajne nadšenci, ktorí takýmto ľuďom bez domova sa
venujú. Toto je útok na týchto ľudí, ktorí denne nastavujú chrbát a nemajú ani na prevádzku
týchto zariadení a zrazu niekto príde a povie, to nestačí, že nemáte na prevádzku, ale chceme
taký štandard, ešte lepší ako v hoteloch a zabezpečte, lebo obratom Vám zariadenie zavrieme.
p. Hlinka, starosta MČ - môžem potvrdiť, že táto zmena legislatívy, sa týka aj napr.
poskytovania sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb, ktoré prevádzkujeme
v Mestskej časti Košice – Juh. Tak isto máme predpis, že treba 8 m štvorcových, a tak počet
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lôžok klesne zo 16 od septembra na 13. Môžeme si vybrať, či chceme zariadenie zatvoriť alebo
rekonštruovať. Sú to legislatívne normy a zákony, ktoré platia a musíme ich rešpektovať .
Občan: Pani viceprimátorka, ak máte deti, pochopíte, o čom hovorím. Chodím tu na juhu denne
a na ihriskách vidíme tých sociálne slabších ľudí bez domova. Je to normálne, ak sa ľudia a ani
15 ročné dieťa neodvážia pustiť samé? Sme európske mesto možností, mesto kultúry a čoho
všetkého.... hostili sme majstrovstvá sveta . Pýtam sa, či v takomto väčšom meste nemáme v
okolitých častiach, či mimo mesta iné oblasti, kde môžu títo ľudia nažívať? Pánom z charity tu
spomínané charitné domy sú mimo miest. Bolo by vhodné postaviť niečo mimo mesta? Pozrite,
koľko máte výjazdov Mestskej polície v centre mesta a v našej Mestskej časti Juh kvôli
neprispôsobivým občanom? A ešte otázka na vedenie mesta – pýtam sa, čo je v pláne postaviť
na Bosákovej ulici na mestskom pozemku?
p. Gurbáľová , viceprimátorka - ja sa nebránim tomu, aby sa k tomuto bola otvorená diskusia
v mestskom zastupiteľstve. Chcem ale podotknúť, ak sa bavíme na túto tému, že práve charitné
domy nám pomáhajú, aby občania bez domova nemali možnosti a čas chodiť žobrať napr. pred
kostoly, aby mali svoj denný program. Nebola som pri tvorbe územného plánu mesta Košice,
je to otázka skôr na bývalé vedenie, prečo navrhli projekt na Jarmočnej. Ale máme tu hotový
projekt k dispozícii. Je to v záujme nás všetkých, naozaj ich chceme mať v uliciach?
p. Tkáč, poslanec MZ – faktická poznámka - stále sa tu dohadujeme, že prečo práve na
Jarmočnú má ísť charitný dom. Povedzte mi jediný dôvod, že prečo nevyhovuje podmienkam
pozemok na Bosákovej? Zatvorenie charitného domu na Bosákovej, to nie je dôvod, prečo
práve na Jarmočnú, keď môže byť na Bosákovej, pretože tam je až 4000 m² mestských
pozemkov, na ktorých sa môže stavať, tam môžete postaviť aj 10 takých istých charitných
domov, tak ja nevidím dôvod, prečo práve na Jarmočnej. Bojím sa, že keď sa to dostane z
Bosákovej preč, už tam sa nikdy nevrátia.
Občan - nechceme tento problém prenášať na charitu, ale jednoducho títo neprispôsobiví ľudia
robia problémy. Našim problémom sú opilci a kriminálnici, nie charitný dom. Mala by to riešiť
stále mestská polícia, ale z tej si spravilo mesto Košice parkovaciu službu.
p. Blanár, poslanec MZ - pán starosta, rád by som požiadal o udelenie slova, nakoľko pozval
som tu kolegov - mestských poslancov, ktorí reálne budú štvrtok hlasovať za tento bod
programu, takže by som bol rád, keby by sme dali slovo aj mestským poslancom. Konkrétne
prosím pána Dominika Karaffu, aby mohol prehovoriť.
p. Dominik Karaffa, mestský poslanec - vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, páni
poslanci a vážení hostia. Moje meno je Dominik Karaffa a som poslanec mestského
zastupiteľstva a kolega Ericha Blanára a dúfam, že teraz mu nepoškodím. Erich nás totiž to
kolegov požiadal, aby sme podporili Mestskú časť Juh v jej stanovisku a aby sme vlastne
nesúhlasili s výstavbou Charitného domu a na Jarmočnej ulici. Ja som sa s týmto problémom
začal tak aktívnejšie zaoberať minulý týždeň a zašiel som na Bosákovu pozrieť sa ako vlastne
funguje. Ak sa môžem pýtať, koľkí z vás na Bosákovej ste niekedy boli v tom zariadení? Mohli
by ste dvihnúť ruku. Ja som tam bol, celkom slušné. Pán starosta tam chodí aspoň päťkrát do
roka... Ja som sa tam bol pozrieť minulý týždeň a čo tu teraz vlastne počúvam, možno to bude
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znieť tak rasisticky, ale ja som tam nevidel žiadneho Cigána, ja som tam videl aj mužov, aj ženy,
no aj ľudí, ktorí majú zdravotné problémy, aj pána o barlách. Videl som tam ženy, ktoré chodia
do práce, ale žiaľ, tie nájmy sú dnes také vysoké, že si nevedia zabezpečiť ubytovanie a musia
využívať služby charitného domu. Sú tam ľudia, ktorých som sa pýtal, ako si to financovali, či
za to niečo platili, či majú vstup zadarmo. Sú ľudia, ktorí platia a potom tí, ktorým to
nevychádza z tých príjmov a nemajú brigády, tak oni si vlastne ten nocľah odpracujú. Pýtal som
sa, ako je to tam s alkoholom a s drogami a pýtal som sa na výtržnosti a následne som si overoval
na Mestskej polície, koľko tam chodí hliadok a na kontroly, ale nemajú tam hlásené problémy,
že by títo obyvatelia boli problémoví. Teraz mi môžete oponovať, aj sa s vami úplne
stotožňujem. To, čo je na Jarmočnej, v tej záhradkárskej lokalite, to je problém, keď mi povedia
policajti, že tam chodia so psom a nožmi a ani im nie celkom jedno. Tak to, čo sa tam nachádza,
je veľký problém, ale ten problém nesúvisí s týmto zámerom, s výstavbou charitného domu.
Ten problém, ako už viackrát bolo povedané, vznikol pred mnohými rokmi a postupne sa tam
tí obyvatelia nám nasťahovali . Žiaľbohu mesto, ale aj Vaši zástupcovia mestskej časti voči
tomu boli pasívni. Kde boli pred rokom, ja si pamätám jedného kolegu kandidáta na starostu
aj kandidátku na primátorku. Prešiel rok a mnoho vody pretieklo Hornádom, ale situácia sa
nezmenila. Vy sa denne s tými ľuďmi stretávate na ulici, no necítite sa bezpečne, sú agresívni
a môžeme povedať, že vlastne drvivá väčšina tá majorita sú Rómovia. Čiže aj z toho vyplýva tá
nevraživosť a ja plne rozumiem, prečo máte taký názor. Hovorí sa však, že reťaz je len taká
silná, aké silné je to najslabšie puto. Pýtali ste sa, prečo nemôžu byť ako to tu niekto povedal
v Bernátovciach u p. Gombitu, prečo to nemôže byť na periférii. Boli ste niekedy
v Bernátovciach? Ja som tam bol vo februári pred dvoma rokmi, keď sme spolu so Železnicami
Slovenskej republiky riešili aj ich problém, pretože tam prestávajú a cez deň sa zdržujú
bezdomovci na stanici. Keď som videl, koľko ľudí tam je, tak to je problém, ktorý by malo riešiť
mesto a nie že za neho to rieši charita a pán farár Gombita. My sme v tomto pasívni. Ja sa plne
stotožňujem s názorom, ktorý tu odznel, že takéto zariadenie, ako má byť na Jarmočnej, malo
by byť v každej mestskej časti. My na Terase jedno také máme, má nižšiu kapacitu, ale
vzhľadom na to, o akom počte sa bavíme, koľko je v meste Košice bezdomovcov, ktorí sa tu
pohybujú, do budúcna bude musieť tých zariadení byť viac a s menšou kapacitou, nie 200 - 300
ľudí alebo 500, ako sa tu niekto sa snaží strašiť, ale bude ich musieť byť viac. Prešiel som si tie
zariadenia v roku 2016 a je mi ľúto, že sme v Európskej únii už niekoľko rokov, že sme
európskym hlavným mestom už kadečoho a iba sa chválime, akí sme skvelí, ale v podstate
máme tu takých ľudí, ktorým nevieme a žiaľbohu nechceme pomôcť. Je tu jeden problém, ktorý
si neuvedomujeme. Ja mám teraz auto s automatickou prevodovkou a vyhrievané sedadlá. Ja
nemám problém si zaplatiť ani lístok do Bernátoviec, ale tí ľudia, ktorí nemajú peniaze, nemajú
reálne ani euro, niekedy pre nich je problém kúpiť si lístok mestskú dopravu, na autobus, ktorý
ich vezme do práce do mesta a späť. Teraz si predstavte, že zarábate len pár korún mesačne
a denne máte dochádzať z takej vzdialenosti do centra za prácou . Len, aby ste pochopili, ako je
to pre ľudí zo sociálne slabého prostredia náročné. Aj odtiaľ dochádzajú za prácou. Keby som
teda na záver mal povedať, sám mám dilemu, ako budem hlasovať. Ideálne by bolo, keby bol
predložený materiál, kde sa vyberie niekoľko lokalít, resp. navrhnúť tých lokalít viacej, nie len
Jarmočnú. Moja otázka na Vás neznie, či by ste privítali na juhu zariadenie, je jedno, či na
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Jarmočnej alebo inej ulici, s menšou kapacitou? Či tu dnes hovoríme o tom, že nechcete žiadne
zariadenie vo svojej mestskej časti alebo chcete zariadenie, ktoré sa bude starať o ľudí s menším
počtom, pretože pokiaľ sme v tej rovine, že nechcete žiadne zariadenie, že nechcete, aby na
Juhu vôbec takýto charitný dom alebo zariadenie podobného charakteru vzniklo, tak do
budúcna na toto riešenie nie je. Iba si zakrývame oči pred veľmi veľkým problémom. A ešte
posledná vec, ja z mojej pozície sa budem snažiť urobiť všetko pre to, aby to, čo máte teraz na
Jarmočnej, odtiaľ zmizlo, lebo toto tam jednoducho nepatrí , aby sa vám žilo bolo ľahšie. Dnes
je to tu emočné, a myslím si, že všetci, resp. väčšina z vás, ste nahnevaní. Chápem Váš postoj,
ale toto dnes nie je možné vyriešiť, čiže to je aj kritika do vlastných radov, ja som síce poslanec
len od decembra, ale budem robiť všetko pre to, aby takéto lokality z mesta zmizli . Ďakujem
za pozornosť
p. Hlinka starosta MČ - dnes, tak som odpovedal, sme sa tu zišli kvôli prerokovaniu návrhu
na uzavretie nájomnej zmluvy na dobu štyridsiatich rokov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, na konkrétnych troch parcelách v lokalite Jarmočná. Takže sa bavíme o tom, čo je
navrhované vo štvrtok na program mimoriadneho mestského zastupiteľstva. Určite teda
nemáme alternatívne iné priestory, ktoré by boli eventuálne použiteľné na juhu. Bavíme sa o
tom, čo mesto Košice predložilo, čo chce, aby sa prerokovalo v zastupiteľstve.
p. Tobák poslanec MZ – faktická poznámka - len jedna otázka. Dominik Karaffa hovorí, že
na Bosákovej sú slušní ľudia, aj o barlách, aj s nejakými zdravotnými problémami . Ty chceš,
aby títo slušní ľudia každý deň bývali na Jarmočnej v susedstve 200 až 300 neprispôsobivých
ľudí? Aby chodili po tých istých chodníkoch, po ceste, kde tam nie je žiadna kamera, svetlá,
nič. Tam hrozí, že budú reálne prepadávaní. To sú pracujúci ľudia, ktorí si nosia svoju výplatu,
nejaký ten nákup a tam bude čakať 300 „zbojníkov“. To je už v poriadku, to je bezpečná lokalita,
to najlepšie miesto? Mesto má parciel dosť, má iné vhodné pozemky na to, aby sa zrealizoval
projekt. Väčšina z nás by súhlasila aj s menšími charitnými domami. Súhlasné stanovisko
mestskej časti bolo v roku 2010 dané práve kvôli tomu, lebo Mestská časť Juh je naladená k
podpore sociálnej pomoci, lenže za 6 rokov sa tu situácia zmenila a neriešil sa problém
nelegálnych osád . Mimochodom je tam cez 200 ľudí. Tak, ako si povedal, nevedeli by si rady.
Chodia policajti a sami majú čo robiť, aby to zvládli, takže neviem si predstaviť, ako tam budú
žiť títo ľudia.
p. Majerníček, poslanec MZ – faktická poznámka - ďakujem za slovo. Na záver by som to
chcel tiež tak nejak zhrnúť. Ja si myslím, že charitný dom áno, keď mesto predloží zdravú
koncepciu riešenia týchto vecí, najmä viac charitných domov v menšom počte, s menším
počtom lôžok. Naša mestská časť bude vzorom pre ostatné mestské časti, ale dá sa začať na
Bosákovej. Ak mesto začne na Bosákovej s menším počtom myslíme si, že budeme za. Uvidíme
ako ďalej, pretože tento problém s bezdomovcami treba riešiť koncepčne, s novým návrhom,
nie s čiastkovými návrhmi. Je potrebné rozdeliť ich do celého mesta
p. Sušila, poslanec MZ – faktická poznámka - ďakujem veľmi pekne kolegovi Tobákovi,
ako to povedal, zobral mi polovicu myšlienok z úst. Poďme do inej lokality, hoci aj na Juhu,
postavme charitný dom, ale určite nie pri neprispôsobivých občanoch, ktorí sa tu v takej
blízkosti budú nachádzať. A obraciam sa ku kolegom mestským poslancom a pani
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viceprimátorke: Prosím vás, poďte to riešiť, čo najskôr, koncepčne. Nie koncepciou tak, ako sa
to robilo posledné roky, že zbúrame bytovku veď už niekam pôjdu ale nejakým zdravým
návrhom, veď je nás dosť v Košiciach, každý nech s niečím prispeje, kto má zdravý návrh
a podnet. Riešme to tak, aby neboli tí neprispôsobiví postrachom, oni sa tam cítia ako doma, ale
robia veľa neplechy pokiaľ by neboli tam opití. Predvčerom som mal takú istú skúsenosť priamo
pri Kulturparku, musela prísť hliadka štátnych policajtov, dávali si vysoké rukavice, pretože to
smrdelo na 3 metre. Robili tam neporiadok a pritom tam chodia rodičia s deťmi a tento park je
už pritom dosť ďaleko - tak sa nám rozťahujú. Čiže poďme to riešiť. Ako to povedal Juraj
Tobák, ľudia z charitného domu si tam prinesú tých pár EUR alebo nákup a prvé, čo sa stane na
tejto nevyhovujúcej lokalite, že ich okradnú plus k tomu, čo sme už x - krát hovorili, od
Jarmočnej blízko je železnica a štvorprúdová cesta, obrovské riziko. Nejde tu o tých, ktorí sú v
charitnom dome, títo ľudia sú slušní a snažia sa dostať zo sociálneho dna a až na úplne malé
výnimky, ako vám potvrdia aj ľudia, ktorí s týmito občanmi pracujú, len sa snažia byť slovom
normálni ľudia. Sami máme v rodine firmu a máme aj odtiaľ brigádnikov, klobúk dolu, snažia
sa dostať už z toho sena, v ktorom sú. V tomto by som až taký problém nevidel, problém je, že
na Jarmočnej sú práve tí neprispôsobiví a sú tam blízko aj tie školy, ktoré patria do spádovej
oblasti .
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem všetkým, ktorí vystúpili k tejto zaujímavej debate v
rozprave, takže ak dovolíte, mali by sme pristúpiť k nejakému záveru, aby sme pokročili ďalej.
Ako som už poznamenal, bolo povedané veľmi veľa proti, prípadne v prospech návrhu. Boli tu
vypočuté názory aj od obyvateľov z pléna, boli vypočuté názory arcidiecéznej charity od pána
riaditeľa a od pani viceprimátorky, od našich poslancov miestneho zastupiteľstva, takže prosím
páni poslanci, urobte z toho v rámci hlasovania príslušný záver. Poprosím na návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie, pokiaľ ste nedostali náhodou nejaký pozmeňovací návrh v
písomnej forme, ale myslím, že nikto nehovoril, takže asi nie. Čiže, čo je napísané v návrhu.
Návrhová komisia - Návrh uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Juh:
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Juh, podľa § 11 ods. 4 zákona Slovenskej
národnej rady číslo 369 z roku 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
§ 14 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady číslo 401 z roku 1990 Zb. o meste Košice v znení
neskorších predpisov po prvé: nesúhlasí s výstavbou charitného domu na pozemkoch číslo
parc. č. 3246/4 o výmere 211 m² a číslo 3246/5 o výmere 222 m² a časť parc. č. 3246/1 o výmere
1067 m² v katastrálnom území Južné mesto a po druhé: odporúča primátorovi mesta Košice
spracovať komplexnú koncepciu riešenia sociálneho bývania v meste Košice a hľadať iné
vhodnejšie lokality na výstavbu charitných domov v meste Košice.
p. Hlinka, starosta MČ - vypočuli ste si návrh na uznesenie. Dávam o ňom teraz hlasovať,
nech sa páči.
Hlasovanie č. 3 : za 13 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem za hlasovanie a konštatujem, že všetkých 13 poslancov
miestneho zastupiteľstva hlasovalo sa návrh uznesenia, nik sa nezdržal a nik nebol proti.
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Uznesenie bolo prijaté a budeme o ňom informovať mestské zastupiteľstvo, pokiaľ ten bod
programu zostane zaradený vo štvrtok v mestskom zastupiteľstve.

K bodu 4 : Diskusia
___________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - takže, ďakujeme Vám účastníkom tohto stretnutia z radov občanov,
že ste prišli a vypočuli, že ste aj povedali svoje názory a dúfam, že to, čo tu bolo schválené vo
forme uznesenia v jednej, ale v druhej časti, bude mať pozitívnu odozvu, že sa pohneme o krok
dopredu v týchto témach, ktoré nie sú ľahké, jednoduché a to vieme všetci, takže ešte celkom
na záver je tu ešte bod diskusie. Pokiaľ by chcel niekto ešte vystúpiť, prosím nech sa páči, pani
vedúca Arcidiecézneho charitného domu na Bosákovej ulici, pani doktorka Hlaváčová.
PhDr. Hlaváčová - na záver by som chcela povedať, že naozaj som veľmi sklamaná. Už
odkedy na Facebooku začali diskusie o tom, že týchto ľudí treba odpratať, týchto ľudí treba
poslať preč, by som chcela, aby ste si uvedomili jednu podstatnú vec. Títo ľudia majú svoje
osudy a nie jednoduché a naozaj sa snažia posunúť niekde inde. Mnohí z nás si neuvedomujete,
v akej situácii sa môžete kedykoľvek ocitnúť aj vy, ktokoľvek z vás. Po tomto stretnutí, ktoré
tu minulý týždeň v pondelok zvolali poslanci, nebol sa v našom zariadení pozrieť nikto, okrem
pána poslanca Blanára, za čo mu ďakujem, že tam prišiel. Ak by ste boli s ním prišli a prejavili
záujem, videli by ste, ako tam žijú skutočne ľudia. Sú to socializovaní ľudia. Nikto netuší, či sa
neocitne raz práve v takejto situácii. V charitnom dome sú už ľudia, ktorých odsunuli na okraj
spoločnosti. Sme tu práve preto, aby sme im pomohli, aby sa neocitli na okraji spoločnosti. My
riešime ich problémy, snažíme sa im pomôcť, aby žili dôstojne, aby sa opäť začlenili do
spoločnosti, potrebujú sa posúvať ďalej. Ďakujem mestu Košice, že prejavuje snahu riešiť
problém s bývaním ľudí bez domova.

K bodu 5 : Záver
___________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujeme za ďakujeme pani Hlaváčovej, takže myslím, že už bolo
povedané na túto tému veľmi veľa. Týmto vyhlasujem program dnešného mimoriadneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Juh za vyčerpaný a ukončený a ďakujem Vám.

.....................................................
JUDr. Jaroslav Hlinka, v.r.
starosta MČ Košice – Juh

....................................................
JUDr. Henrieta Pagáčová, v.r.
prednostka MÚ MČ Košice - Juh

Zápisnica zo 6. rokovania MZ MČ Košice – Juh konaného dňa 1.7.2019

Strana 19 z 20

Overovatelia :
PhDr.Mgr. Viliam Knap, PhD., MHA, MPH, poslanec MZ :

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

Ing. Juraj Tobák, poslanec MZ:

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

Zapisovateľka : JUDr. Júlia Pavčíková

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

V Košiciach, dňa 26.7.2019
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