ZÁPISNICA
z 9 . rokovania Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice – Juh konaného dňa 16.10.2019 v zasadačke Miestneho úradu MČ
Košice – Juh na Smetanovej ul. č. 4, Košice so začiatkom
o 13.00 hod.
K bodu 1 : Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba
návrhovej komisie, schválenie programu
_____________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - otváram 9. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice
- Juh, ktoré bolo riadne a včas zvolané. Zároveň vítam zástupcov z mesta pána riaditeľa
magistrátu mesta Košice pána Marcela Čopa, vedúcu oddelenia výstavby, ďalej zástupcu
oddelenia výstavby a zástupcu mestskej polície stanice Juh. Zároveň vítam Vás ostatných
všetkých, aj z organizácie na ochranu zvierat. Košice Na dnešnom rokovaní Vás všetkých
srdečne vítam. Svoju neúčasť na dnešnom rokovaní vopred ospravedlnili : p. Rastislav
Majerníček, Soňa Ivančová, Ladislav Breicha a p. Tibor Bacsó. Prv, ako začneme rokovať
žiadam Vás, aby ste sa prezentovali zasunutím identifikačnej karty do otvoru hlasovacej jednotky
a stlačením ľubovoľného tlačidla potvrdili prítomnosť. Ďakujem a konštatujem, že v tejto chvíli
je podľa prezentácie na rokovaní prítomných 9 poslancov, z celkového počtu 13, takže miestne
zastupiteľstvo je uznášania schopné. Vážení poslanci, za zapisovateľku z dnešného rokovania
určujem zamestnankyňu Mestskej časti Juh pani Marcelu Zeleňákovú. Za overovateľov zápisnice
určujem poslancov pána poslanca Hlinku a pána poslanca Sušilu. Do návrhovej komisie, ktorá
prednesie návrhy uznesení z dnešného rokovania navrhujem zvoliť poslancov - za predsedu
návrhovej komisie pána poslanca Knapa a za členov návrhovej komisie pána poslanca Múdreho
a pána poslanca Blanára. Má niekto nejaké iné návrhy k zloženiu návrhovej komisie ? Pokiaľ nie
je tomu tak, tak dávam hlasovať, kto je za, aby členmi návrhovej komisie boli mnou navrhnutí
poslanci.
Hlasovanie č. 1 : za 9 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem za hlasovanie, konštatujem, že návrhová komisia bola
zvolená deviatimi hlasmi za, jednomyseľne. Nech sa páči, prosím, presadnite si k stolu pre
návrhovú komisiu. Vážení poslanci, návrh dnešného programu rokovania je uvedený v pozvánke,
ktorá Vám budú zaslané v prípade, ak do konania zastupiteľstva budú mestskej časti doručené
z úrovne mesta Košice. Podklady z pracovanej časti z projektu pre zriadenie karanténnej stanice
na Jarmočnej ulici Vám boli zaslané z mesta Košice včera a následne Vám boli odoslané do
Vašich poslaneckých schránok. Teraz žiadam návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na
uznesenie k návrhu programu dnešného zasadnutia miestneho zastupiteľstva podľa programu,
ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mestskej časti, teda podľa pozvánky.
Prosím o prednesenie návrhu.
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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 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice-Juh.
1. Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie,
schválenie programu zasadnutia
2. Slovo pre verejnosť
3. Zámer mesta Košice zriadiť karanténnu stanicu pre túlavé zvieratá na Jarmočnej ulici 1
4. Diskusia
5. Záver
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, dávam hlasovať za program dnešného zasadnutia miestneho
zastupiteľstva.
Hlasovanie č. 2 : za 9 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, za 9, to znamená, program bol schválený. Ďalej sa chcem
opýtať, či má niekto z poslancov návrh na zmenu programu ? Ak nie je tomu tak, tak môžeme
pokračovať ďalej.
K bodu 2 : Slovo pre verejnosť
_____________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - druhým bodom programu malo by byť Slovo pre verejnosť. Nakoľko
v tomto bode programu pred rokovaním zastupiteľstva žiaden z občanov nepožiadal o túto
možnosť, postupujeme potom k 3. bodu programu.
K bodu 3 : Zámer mesta Košice zriadiť karanténnu stanicu pre túlavé zvieratá na Jarmočnej
ulici 1
______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ – na úvod Vás chcem informovať, že z tlačovej správy mesta Košice zo
dňa 4.10.2019 a z rokovania na mieste samom dňa 3.10.2019 vyplynulo, že mesto Košice plánuje
do 1. novembra 2019 zrekonštruovať z vlastných zdrojov budovu v areáli stanice Mestskej polície
Juh na Jarmočnej ulici a zriadiť v nej karanténnu stanicu. Dňa 31.10.2019 končí zmluva uzatvorená
medzi súčasným prevádzkovateľom karanténnej stanice a asanačnej služby a mestom Košice, ktorý
ďalej túto službu už nebude prevádzkovať. Zámer mesta bol primátorom mesta Košice predstavený
prvý krát dňa 3.10.2019 priamo v areáli mestskej polície za mojej účasti a účasti niektorých
poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Juh. Chcem podotknúť že my sme sa
o tomto zámere dozvedeli až 3.10.2019 a zámer s nami nebol vopred odkonzultovaný a preto to
stretnutie na mieste samom dňa 3.10.2019 bolo dosť improvizované a informácie boli dávané tak ,
ako kto vedel. Viac menej p. primátor hovoril, ako si to predstavuje, kedy by to malo byť a podobne
a neboli to definitívne stanoviská. Celý proces sa odštartoval zrejme od 3.10.2019, možno pred tým
niečo bolo, ale my sme o tom nevedeli. Takže tu je komunikačná chyba, ktorá nastala a my sme do
tejto témy neboli daní. Skôr naopak, boli sme 2.10.2019 z úrovne príslušného referátu mesta Košice
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požiadaní, aby sme doručovali obyvateľom pozvánky na verejné prerokovanie tohto zámeru na
druhý deň toho tretieho. Keďže MČ Juh nie je dedina a nemá 200-300 obyvateľov, v takejto situácii
nie je v našich silách to doručiť. Preto aj na stretnutí 3.10.2019 zo strany verejnosti MČ Juh nebol
prítomný žiaden zástupca. Ten, kto to organizuje, mal by si zabezpečiť informovanie verejnosti
a účasť. Teraz, prosím zástupcov z mesta Košice, aby nám odprezentovali projekt k tomuto
zámeru, v takom štádiu ako to máte a ako to vidíte, aby sme mali viac informácií, to je vlastne
cieľom, prečo som rozhodol o zvolaní dnešného mimoriadneho zastupiteľstva. Takže nech sa páči
pán riaditeľ magistrátu Marcel Čop.
p. Čop, riaditeľ MMK - dobrý deň, ďakujem za slovo, chcel by som nadviazať na termíny, ktoré
boli prezentované. Je pravda, že tie informácie sa na verejnosť dostali 2.10.2019, začiatkom
októbra bol to termín, kedy sme dostali aj my stanovisko, že v danom objekte toto zariadenie je
realizovateľné a snažili sme sa informovať verejnosť ako aj mestskú časť. K dnešnému dňu
môžem povedať, že je to dynamický proces, ktorý sa v priebehu jednotlivých dní mení a body
tohto projektu sú priebežne dopracovávané. Vzhľadom na meniacu sa legislatívu a podstatnú
skutočnosť s ktorou treba počítať, že vlastne od 1.11.2019 platí nové znenie zákona, s ktorým
majú problém aj súčasný prevádzkovatelia a za pochodu sa riešia náležitosti, ktoré sú nevyhnutné
pre splnenie príslušnej legislatívy. To je na objasnenie skutočností, bol by som rád, aby aj občania
MČ Košice – Juh a zároveň MČ Juh brala na zreteľ tieto skutočnosti, že sme sa snažili informovať
ako MČ, tak aj širokú verejnosť v najkratšom možnom termíne. Zároveň sme chceli predísť
zbytočným špekuláciám, pretože sme očakávali, keď sa budeme okolo tohto objektu intenzívne
aktivizovať začnú byť na verejnosti informácie, chceli sme predísť prípadným nedorozumeniam.
Treba zobrať na vedomie skutočnosť, snažíme sa vybudovať karanténnu stanicu, kde táto
povinnosť prechádza od 1.11.2019 na mesto. Vzhľadom na aktuálne sprísnené podmienky, ktoré
budú pre tieto zariadenia platiť sa dostávame do situácie, že súčasný prevádzkovateľ, resp. aj
ostatní prevádzkovatelia, ktorí na území mesta prevádzkujú karanténne stanice nebudú spĺňať
predpísané legislatívne povinnosti, keď si zoberieme košický kraj, podľa nám dostupných
informácií danú legislatívu v plnom rozsahu bude spĺňať jediný subjekt. To je informácia, ktorú
máme k dnešnému dňu. Objekt sa nachádza na pozemkoch mesta, je to nevyužívaný objekt, kde
zmenou účelu využitia existujúceho objektu stavebnými úpravami chceme dosiahnuť dočasnú
karanténnu stanicu, kde budú počas karanténneho obdobia dočasne umiestnené zvieratá, kde ich
odchyt bude realizovaní príslušníkmi mestskej polície. Boli Vám zaslané pracovné verzie
projektovej dokumentácie, je to materiál na ktorom sa priebežne pracuje, je konzultovaný
s odbornými organizáciami, ktoré budú samotný objekt schvaľovať. Chcem upozorniť sa
podstatnú skutočnosť, nejedná sa o útulok pre tieto zvieratá, nejedná sa o zariadenie, ktoré bude
disponovať kotercami, resp. výbehmi do vonkajšieho prostredia, jedná sa o uzavretý objekt, ktorý
prejde komplexnou prestavbou a jedným so zadaním s ktorým pracujeme je odhlučnenie daného
objektu a vzduchotechnika, ktorá zabezpečí životné podmienky pre zvieratá, ktoré tam budú
odchytené a dočasne umiestnené. Možno môžeme prepnúť aj na ďalší obrázok, čo je asi takéto
podstatnejšie, chcem ešte upozorniť na jednu podstatnú skutočnosť a to je to, že vlastne jedná sa
o karanténu stanicu, čiže z tohto hľadiska zvieratá umiestnené v tejto karanténnej stanici sa do
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vonkajšieho priestoru alebo do vyčleneného priestoru dostanú len počas predpísaného alebo je
tam vlastne predpísané povinné venčenie týchto zvierat, pretože musíme zabezpečiť tento
štandard, ale tak jak som povedal, je to karanténa stanica, čiže je nevyhnutné, aby zvieratá
umiestnené v tomto zariadení boli izolované od vonkajšieho priestoru. Tak ako tu vidíte, je to
objekt, ktorý sa bude skladať z niekoľkých častí, je tam vlastne čas, ktorá je určená ako zázemie
pre personál, ktorý sa bude starať o príslušné zvieratá o veterinárnu službu, ktorá bude vlastne
zabezpečovať chod karanténnej stanice, sú tam vybudované boxy samostatne pre odchytené
mačky a sú tam potom vlastne vybudované boxy pre odchytené psy s tým, že vlastne ten počet
boxov je nastavený tak, aby sme ošetrili ako malé plemená, stredné a tak vlastne veľké plemená.
Ten samotný vlastne počet boxov je presne nastavený na potreby mesta, tak, aby sme pokryli
reálnu potrebu, z ktorej dnes vychádzame. Čo sa týka vlastne toho zariadenia, tak ja by som ešte
doplnil, zariadenie je ošetrené alebo vlastne vybavené aj časťou, kde sú potom umiestňované
alebo dočasne umiestňované kadávery, ktoré vlastne majú samostatný vchod, sú umiestňované v
mraziacich boxoch a v rámci legislatívy sú pravidelne špecializovanou firmou odvážané na
likvidáciu. Čo sa týka možno otázky nejakých splašok a odpadu, ktorý tam vzniká, je tam
vybudovaná samostatná žumpa, ktorá je určená vlastne na záchyt všetkého biologického odpadu,
ktorý sa tam bude produkovať a je to zabezpečené samostatným odvozom, tak ako sa to požaduje
v rámci legislatívy. Z môjho hľadiska asi základné informácie, predpokladám, neviem či kolegom
napadajú ešte nejaké otázky ? Skôr to bude možno na otázkach, ktoré budú z vašej strany a radi
doplníme informácie. Je to dynamický proces, priebežne komunikujeme vlastne s príslušnými
inštitúciami, oni sa samé oboznamujú ešte s legislatívou, ktorá bude platiť, takže preto vlastne
jednotlivé projektové alebo jednotlivá projektová dokumentácia sa dorába, predpokladám, že k
finálnej projektovej dokumentácii by sme sa mali dopracovať v závere budúceho týždňa. To je
možno ešte taký termín, ktorý vieme v tomto okamihu nejako prezentovať a viem Vám v tomto
okamihu potvrdiť.
p. Hlinka, starosta MČ - takže ja by som sa chcel ešte opýtať, či dokonca toho budúceho týždňa
budete mať nielen finálnu projektovú dokumentáciu, ale aj stanoviská zainteresovaných orgánov
a organizácii, čo je nevyhnutná podmienka pre potom akože stavebné konanie ako také alebo pre
zmenu účelu stavby.
p. Čop, riaditeľ MMK - to je skôr odpoveď na odborné útvary, ale predpokladám, že ten proces
bude v priebehu určite nie budúceho týždňa a reálne si povedzme, že očakávame, že stavebné
povolenie sa nám podarí vybaviť na základe tých aktuálnych skutočností, môžem povedať
niekedy v polovičke novembra, koncom novembra. Takéto sú naše odhady.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, no a ešte k tomu informovaniu mestskej časti, ste spomenuli
pán riaditeľ na úvod, že ste odkomunikovali s mestskou časťou tento zámer, tak mne to nie je
známe. Mestská časť do toho vôbec nebola vtiahnutá, prvýkrát sme sa o tom dozvedeli vlastne z
toho, že ste mali záujem 3. 10. sa stretnúť s obyvateľmi juhu, čiže obyvateľov ste mali na mysli
pozvať ale samosprávu ako takú ste neinformovali, ja som sa o tom dozvedel iba tým, že tento
oznam o tom, že sú ľudia pozvaní na Jarmočnú zúčastniť a vypočuť si nejaký návrh dozvedel
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náhodou, preto som samozrejme neváhal aj spolu s niektorými poslanca mestského zastupiteľstva
po rokovaní pokračujúceho mestského zastupiteľstva, ktoré sa v ten deň konalo sme tam priamo
išli, takže ja si myslím, že keď máme zásadu transparentnosti v Košiciach, tak by to malo byť
stopercentné aj vo vzťahu k samospráve najmä, lebo my reprezentujeme, zastupujeme
obyvateľov, sme priamo volení a takéto záležitosti a takéto postupy nevrhajú veľmi dobré svetlo,
čo sa týka vo vzťahoch našich vzájomne, tak ja si to teda ako musím vyprosiť, že takéto postupy
mi nemôžete robiť, ak robíte, tak potom samozrejme sú niekedy zbytočné emócie, ktoré by k
tomu ani nemuseli byť za normálnych okolností. Tak takto sa so samosprávou, my sme všetci
rovnocenní, nekomunikuje a ja som nebol prekvapený, že ste nás úplne obišli v tej úvodnej fáze.
To musím povedať tu, lebo aj tí poslanci, ktorí tam boli, taký istý názor mali, že počúvali prvýkrát
ako niečo také, čo už je dané, tak nie je nič dané, zámer môže byť, samozrejme, nech sa páči a
tomu sa dostaneme za chvíľu, ale ten prístup a ten spôsob komunikovania bol úplne
neprofesionálny, toľko z mojej strany.
p. Čop, riaditeľ MMK - ďakujem za upozornenie, beriem na vedomie toto konštatovanie,
zároveň ja mám informáciu, že vlastne toho 2. keď došlo k potvrdeniu, že vlastne v tomto
priestore je možné uvažovať o vybudovaní tohto zariadenia mala ísť informácia na mestskú časť,
čiže ja tiež pracujem s takýmito informáciami.
p. Hlinka, starosta MČ - nedošla, jednoznačne nedošla, keby bola došla, tak by som to tu dneska
takto verejne nemohol hovoriť a moji kolegovia, niektorí poslanci, tak isto si to všimli, takže
nedošla, takže ak vy považujete mestskú časť za nerovnocenného partnera, tak to veľmi dobré
nie je, takže prosím v budúcnosti sa vystríhajte toho.
K bodu 4 : Diskusia
______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - toľko z mojej strany, nech sa páči, poďme ďalej, k veci samej a ak sú
nejaké dopyty, otázky, využime prítomnosť zástupcov mesta.
p. Knap, poslanec MZ - chcem sa opýtať pána riaditeľa, či to stíhate za 15 dní pretože, či je
reálny termín pripraviť takto karanténnu stanicu za 15 dní aj z toho dôvodu, že napr. mesto Prešov
pripravuje podobný projekt už rok a pól, kde pripravovali stavebnú činnosť, povolenia, aj tak
majú ešte problémy a v najbližších mesiacoch sa im to podarí. To znamená, ak niekto pripravuje
podobnú karanténnu stanicu rok a pól, sme schopní to pripraviť za 15 ? Lebo to je pre mňa veľká
záhada, či za tak krátky čas je to reálne uskutočniť. To je jedna otázka a 2. otázka musím potvrdiť
slová pána starostu, my sme sa nikto nedozvedeli o tom, že stretnutie bude s pánom primátorom
na Jarmočnej ulici ohľadom tohto zámeru s obyvateľmi, pretože my sme sa to dozvedeli na
mestskom zastupiteľstve o 15-tej a rokovanie mestského zastupiteľstva prebiehalo naďalej, kým
medzi tým prebiehalo stretnutie pána primátora s občanmi na Jarmočnej, tzn., už ani v tom čase
to nebolo možné stihnúť. Pri komunikácii mestskej časti a mesta v rámci vzájomnej úcty k mestu
Košice a nás by bolo vhodné, keby sme podstatne skôr vedeli takéto termíny, ktoré sa dejú alebo
projekt, ktorého zámerom je v určitej mestskej časti nielen na juhu ale v ktorejkoľvek mestskej
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časti v meste Košice. Keď sa niečo ide pripravovať, tak v rámci vzájomnej komunikácie hlbšie
vedieť veci dopredu. Ďakujem pekne. Takže k tej 1. otázke, či to vieme stihnúť za 15 dní, keď to
iné mesto pripravuje rok a pól.
p. Čop, riaditeľ MMK - tak ako som prezentoval, vlastne ten odhad náš je, že stavebné povolenie
budeme mať k dispozícii koncom 11. mesiaca, samotné stavebné práce realizácia odhadujeme
na 6 až 8 týždňov, resp. od závislosti od počasia, lebo to bude mať v tomto okamihu značný dopad
na realizáciu stavebných postupov, čo sa týka toho termínu, áno, môžem potvrdiť, že nie sme
schopní to zrealizovať to zariadenie a spustiť to zariadenie do 1. 11. preto momentálne hľadáme
riešenie ako to medziobdobie prekryť s iným subjektom, ktorý bude spĺňať príslušné legislatívne
parametre. Preto som aj spomenul, že momentálne sme v situácii, že ten doterajší poskytovateľ,
ktorý nám túto službu poskytoval, sa tejto činnosti od 1. 11. vzdal alebo nám oznámil, že ju
nebude prevádzkovať a súvisí to aj s tým, že nie je schopný splniť legislatívne požiadavky, ktoré
budú platiť od 1. 11.2019. Takže na rovinu hovorím, v rámci Košického samosprávneho kraja je
v súčasnosti len jediný subjekt, ktorý vlastne je spôsobilí od 1. 11.2019 plniť literu zákona podľa
aktualizovaného znenia.
p. Hlinka, starosta MČ - a to je kto ? Poprosím.
p. Čop, riaditeľ MMK - je to spoločnosť TD s.r.o., sú registrovaní v Košiciach.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, nech sa páči pán poslanec Tkáč. On sa tiež tam zúčastnil
vtedy, toho tretieho.
p. Tkáč, poslanec MZ - dobrý deň, moje meno je Tkáč, ja by som sa chcel spýtať, s akým
rozpočtovým nákladom počíta mesto na túto karanténnu stanicu, pretože podľa týchto projektov
vidno, že ide o značne vysoký náklad a či potom je reálne, že to bude len dočasné, keď sa
vynaložia takéto prostriedky, pretože bolo deklarované aj na tom stretnutí s pánom primátorom,
že je to dočasné riešenie a že do dvoch rokov by sa malo to presťahovať do Hanisky, tak len toľko
by som sa chcel spýtať, či to potom bude efektívne, keď sa také finančne prostriedky vynaložia
na novú stanicu a potom sa to má sťahovať do druhej. Ako to je vlastne myslené ?
p. Čop, riaditeľ MMK - ak môžem zareagovať, čo sa týka finančného rozpočtu, ten budeme
vedieť zadefinovať po odovzdaní kompletnej technickej dokumentácie a následne výkaz - výmer.
Čo sa týka toho technického riešenia, preto som aj síce ešte nie je finálna verzia tej technickej
dokumentácie, ale chceli sme, aby ste sa oboznámili aspoň s tým technickým riešením. Ono to
súvisí aj s tým, že síce je tu určitá karanténna stanica, prípadný prenájom tohto objektu by nám
nič neriešilo, pretože táto karanténa stanica nespĺňa legislatívne požiadavky, ktoré sú, čiže mesto
v tomto okamihu nemá na výber a ak chce splniť prísnu legislatívu, musí ísť do takéhoto objektu.
Čiže tejto zodpovednosti sa nevyhneme.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, ináč sympatické, že samospráva si zo zobrala za svoju úlohu,
že to nenechala na súkromný sektor a myslím si, že je to perspektívne o to spoľahlivejšie, hádam.
p. Čop, riaditeľ MMK - mala by to byť služba občanom a vnímame to aj takto a vychádzame
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aj zo skúsenosti mnohých mestských samospráv, kde práve túto činnosť realizujú obce práve v
spolupráci s mestskou políciou.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, nech sa páči pán poslanec Sušila.
p. Sušila, poslanec MZ - ja sa na to skúsim pozrieť trošku z čisto ekonomického hľadiska,
pretože asi všetci sa zhodneme, že karanténnu stanicu potrebujeme, doterajší prevádzkovateľ
riešil v sume 6 až 7 alebo 7 a pol tisíca EUR na mesiac, dával by som na zváženie, keď dostanete
výkaz výmer budete vedieť rozsah tých prác, má to byť tak, ako to deklaroval primátor, opieram
sa o jeho vyjadrenie na 2 roky, dať na zváženie, že pokiaľ to presiahne orientačne 200.000 EUR
tento náklad, čo podľa toho, čo vidíme v papieroch považujem ešte za takú spodnú hranicu, či za
orientačnú sumu 100.000 EUR ročne, čo predstavuje okolo 8000 približne mesačne
nezazmluvniť na dva roky tú spoločnosť TD, ktorá spĺňa všetky podmienky a za rozdiel peňazí
alebo rovno za tie dva roky dávať dokopy a Haniskú, lebo tí, čo chodíme, my vieme, že je tam
veľká murovaná budova, netuším, v akom statickom stave, ale je to oveľa lepšie ako plechový
hangár, čo to nebudú peniaze tých orientačných 200 možno 300 000, neviem, teraz hádam do
vetra, či to nebudú vyhodené peniaze a čo s tou celou budovou po tých dvoch rokoch, lebo je to
tak špecifické, že si neviem predstaviť nejaký iný objekt po skončení dočasného prevádzkovania,
či to nebudú vyhodené peniaze a budeme stavať v Haniske po dvoch rokoch niečo iné. Čiže to je
vyslovene len úzke ekonomické hľadisko, či nevyhodíme 200 - 300.000 EUR z mestskej kasy a
aj tak musíme stavať Haniskú. Dávam na zváženie.
p. Hlinka, starosta MČ - dobre, ďakujem pánovi poslancovi, nasleduje pán poslanec Blanár,
nech sa páči, vy ste tam boli tiež spolu ešte s miestnymi poslancami s pánom Bernátom a s pánom
Hlinkom, keď budú chcieť, nech sa vyjadria aj oni ako to vnímali. Nech sa páči.
p. Blanár, poslanec MZ - ďakujem za slovo ešte raz. Viac otázok, ktoré som chcel položiť boli
mojimi predrečníkmi položené, čiže dozvedeli sme sa, že od 11-teho mesiaca to nie je reálne, nie
je to reálne ani od konca roka, čiže z toho čo pán riaditeľ povedal, v optimálnom prípade to môže
byť niekedy polovica alebo v závere januára, keď hovoríme, že v závere novembra by mohlo byť
vystavené povolenie, je zhruba 8 týždňov a sú tam ešte sviatky, takže rátajme s tým, že tá stanice
karanténna v optimálnom prípade by mohla byť spustená niekedy na konci roka, na konci januára
2020. Hovoríme o tom, že by to mala byť dočasná stanica, čiže ak hovoríme, že 2 roky je potrebné
na Haniskú na vybudovanie, naozaj máme tu otázku, či treba ísť za nejaký rozpočet, ktorý ešte
dnes nevieme do naozaj do takéhoto investičného nákladu, ktorý, ak skončí dočasná stanica svoju
činnosť, potom je otázne, čo s danými zariadeniami alebo čo s danou investíciou. Otázka naozaj
je, ako mestského poslanca ma zaujíma naozaj číslo, tzn. rozpočet, či to bude 100, 200, 300,
400 000 jednoducho, lebo to je z peňazí mesta a mesto deklaruje už niekoľko mesiacov, že naozaj
finančné prostriedky sú nedostatočné, či už na šport, na dopravu, všade chýbajú, aj na školstvo,
takže či naozaj nebude vhodnejší spôsob, ale tu už naozaj nie je na dnešné fórum, ale na fórum
mestského zastupiteľstva, či neísť do dlhodobého nájmu a túto službu si jednoducho nekúpiť,
neobjednať na dobu naozaj zabezpečenia Hanisky, kde jednoducho už bude to mesto schopné v
danom volebnom období zakryť a jednoducho fungovať a aby to fungovalo pod gesciou mesta,
Zápisnica z 9. rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh konaného dňa 16.10.2019

Strana 7 z 14

takže to je taká otázka, či aj túto otázku si mesto položilo alebo vedenie a pán primátor, lebo asi
nám je všetkým jasné, že toto nehovoríme o investícii 20.000 ani 30 000 € do daného hangáru,
túto otázku by som rád, či je možné dnes aspoň čiastočne zodpovedať. Ďakujem.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, nech sa páči, ešte nasleduje pán poslanec Knap.
p. Knap, poslanec MZ - ďakujem pekne, ja by som ešte trošku pokračoval, tak ako povedali
moji predchodcovia, čo sa týka financovania, keď sme si pozreli čísla, v meste Prešov to vychádza
na 244 000 predbežne, pokladám, že odhad pre mesto Košice bude väčší, keďže sme podstatne
väčším mestom aj keď krajským, ak táto investícia bude len na dva roky na Jarmočnej, čo bude
po roku 2021 a či by skutočne nebolo rozumnejšie takúto sumu alebo vyššiu investovať rovno v
Haniske a tento majetok by sa tam mohol aj po dvoch rokoch zveľaďovať a bol by oveľa väčším
prínosom. Ďakujem pekne.
p. Hlinka, starosta MČ - chcel by som ešte, keď hovoríme o rozpočte a o výdavkoch spomenúť,
že predpokladám, že v návrhu programového rozpočtu mesta na budúci rok konkrétny výdavok
na karanténnu stanicu bude obsiahnutý v nejakej konkrétnej výške. Jednak čo sa týka Jarmočnej,
pokiaľ teda hovoríme o tom alebo hlavne pre tú budúcu ďalšiu tému, čiže Haniskú. Aby poslanci
videli, koľko peňazí sa na to z mestského rozpočtu, čiže z verejných financií chce minúť. Takže,
nech sa páči, ešte pán poslanec Hlinka. Nech sa páči.
p. Hlinka, poslanec MZ - ďakujem za slovo, chcem sa opýtať dve praktické otázky, že na akú
dočasnú dobu by tie zvieratká mali byť umiestnené na tejto lokalite a kam sa s nimi pôjde potom
a zároveň, že čo, ak kapacity v tom cieľovom objekte už budú naplnené, že ako sa s nimi naloží
ďalej a druhá otázka je, že či ten výbeh, ktorý je tam, či predpísané zákonom predpísané je
postačujúci a kde sa vlastne bude realizovať venčenie psov.
p. Hlinka, poslanec MZ - ďakujem pán poslanec spolu s pánom poslancom Bernátom boli spolu
za MČ Juh prítomní 3. októbra na tom stretnutí improvizovanom na mieste samom, takže sú do
témy zrejme vtiahnutí viac.
p. Čop, riaditeľ MMK - snáď nezabudnem zodpovedať všetky otázky, keby som na niečo
zabudol, poprosím Vás pripomenúť. Tá základná otázka je, že čo to bude stáť a či je tu tá
rentabilita toho dočasného riešenia. V podstate je to naša zákonná povinnosť, ktorý musíme
realizovať. V tomto okamihu je to najrýchlejšie realizovateľné riešenie ktorým vieme splniť
príslušnú zákonnú povinnosť. Samozrejme ako prvé sme sa snažili a využiť už existujúce objekty
na území mesta, ktoré by prichádzali do úvahy, bohužiaľ všetky aj na základe vlastne záujmu
verejnosti, ktoré venovali v poslednom období práve týmto karanténnym staniciam alebo
zariadeniam, kde sú umiestňované tieto živé tvory, majú problémy s plnením predpísaných
kritérií už v dočasnom v znení a pri zmene legislatívy to bude ešte komplikovanejšie, čiže
alternatíva, že by sme využili niektoré zo stávajúcich zariadení proste nie je reálna 2. vec je, že
jedna otázka je, hovorí o zazmluvnení zariadenia, ktoré zatiaľ ako jedine spĺňa otázku legislatívy,
ale môžeme sa opäť baviť len o dočasnom riešení, pretože tento problém ako má mesto, budú
mať všetky samosprávy po 1. 11., takže budeme narážať na ďalší problém a to je z kapacitných
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možností tohto poskytovateľa a tejto skutočnosti sa proste nevyhneme. A vzhľadom na to, že
naozaj aj tá požiadavka verejnosti je, že k tým zvieratám alebo s tými zvieratami sa má nakladať
humánne, je nevyhnutná aby aj mesto k tomuto takto pristúpilo zodpovedne. Preto sa k tomu
staviame tak, ako sa staviame a budujeme záchytné zariadenie alebo dočasnú karanténnu stanicu
s parametrami, ktoré splní všetky predpísané legislatívne parametre, čo sa týka týchto skutočností.
Čo sa týka cenovej hladiny, naozaj, teraz by som nechcel strieľať čísla z pracovnej verzie, pretože
vzhľadom na komunikáciu s jednotlivými orgánmi, ktoré majú príslušné kompetencie sa
vyjadrovať ku schváleniu príslušného zariadenia, postupne dopracovávame veci, ktoré sú
nevyhnutné na to, aby sme splnili všetky legislatívne predpisy, čiže naozaj tá konečná cena bude
známa až v okamihu, keď budeme mať definitívnu projektovú dokumentáciu a príslušný výkaz
výmer. Druhá vec je a tá otázka tu opakovane padla, objekt v Haniskej je to tak isto územie alebo
majetok mesta, pozemky mesta. Samozrejme jedna z alternatív bola vybudovať takéto zariadenie
práve v tomto priestore, my sa dlhodobo zaoberáme v meste práve touto otázkou vyriešenia
problematiky karanténnej stanice. Po zhodnotení všetkých špecifík a legislatívnych náležitosti
sme dospeli k záveru, že objekt v Haniskej nie sme schopní vybudovať tak v operatívnom čase
ako mesto potrebuje. Preto sme vlastne pristúpili k alternatíve, ktorá sa vyskytla na Jarmočnej
ulici a operatívne sme zareagovali na vývoj situácie a preto vlastne okamžite ako sme začali s
touto variantou definitívne pracovať ako z najrealizovateľnejšou a v čo najkratšom možnom čase
realizovateľnou variantou, snažili sme sa informovať širokú verejnosť o zámere mesta. Akým
spôsobom a na základe akých skutočnosti chce danú situáciu vyriešiť. Takže toto môžem povedať
na túto skutočnosť. Treba si zároveň uvedomiť, že sa iba rozprávame o karanténnej stanici tzn.,
ak sa nemýlim, zvieratá sú tam umiestňované do troch týždňov, kým prejde samotná vakcinácia
a potvrdí sa zdravie tohto zvieraťa, ktoré tam umiestnené. Následne by sa malo umiestniť buď k
ľuďom, ktorí si ho prevezmú alebo vlastne potom je nevyhnutná tá ďalšia spolupráca, ktorú mesto
si myslím, že má v poslednom období na vysokej úrovni s jednotlivými útulkami, ktoré sa
nachádzajú a fungujú v rámci mesta alebo v blízkom okolí. Čiže, tá si povedzme taká karanténa
stanica nám komplexne nevyrieši samotný problém. Je to vlastne záležitosť, ktorú musíme riešiť
v širšom rozsahu. Čo sa týka toho venčoviska, čo bola ešte otázka, treba si uvedomiť, že čo sa
týka venčenia príslušných zvierat, vzhľadom na to, že sú v karanténnom režime, venčenie sa
realizuje len na uzavretom priestore, ktorý je naprojektovaný za objektom, kde budú zvieratá
umiestnené, s tým, že vlastne nie je to venčenie na štýl voľného vypustenia. Ale stále to zviera
musí byť na vodzke a musí byť pod kontrolou. Čiže, aby sme si uvedomili aj tieto skutočnosti, že
ak sa nemýlim legislatívne to je, že minimálne hodinu denne by zviera malo stráviť v rámci
venčenia, čo sa týka tých predpisov, ktoré sú predpísané pre túto skutočnosť. Preto upozorňujem
všetkých, aj keď sa rozprávame je podstatná skutočnosť, že objekt je projektovaný v tých
dimenziách, aby bol odhlučnený, aby bola zabezpečená príslušná vzduchotechnika tak, aby
vlastne v tom objekte boli zabezpečené adekvátne životné podmienky pre zvieratá, ktoré tam
budú dočasne umiestnené.
p. Hlinka, starosta MČ - dobre, ďakujem pánovi riaditeľovi, nech sa páči pán poslanec Sušila.
p. Sušila, poslanec MZ - kolegovia, len doplním najprv pána riaditeľa, je tá karanténa stanica je
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pre psov na 3 až 4 týždne, je to ja to teraz porovnám s ľudským zdravotníctvom také LSPP pre
nich tam sa poskytne neodkladná veterinárna starostlivosť, potom následne tie odvčervenia
vakcinácie, venčí sa len za prítomnosti človeka, nie na voľný výbeh, po jednom psovi atď, takže
v tomto žiadny problém nevidím, doteraz tí psy, tí čo ste boli pozerať na Južnej triede podľa
tohoto projektu budú o dve triedy v lepších podmienkach ako boli doteraz, následne sa tie psy
posúvajú k jednotlivým útulkom, či už je to Únia vzájomnej pomoci, OZ Psy ulice, Malá farma
alebo sa chodia pozerať aj samotní občania a berú si ich do dočasnej alebo trvalej opatery, takže
toľko k tým veciam, čo sa tam s tými zvieratami deje, prípadne, keď treba, riešia sa aj jednoduché
operácie, ale to už v spolupráci s Univerzitou veterinárneho lekárstva a niektorými vybranými
veterinármi. No ja sa trošku ešte vrátim k tej ekonomike, ale to mi nijako nedá, akokoľvek to
prepočítavam, keď berieme Prešov, ja to zahrniem tých 200.000 EUR stále mi vychádza páni a
dámy z magistrátu stále mi vychádza, keď máme jednu firmu, ktorá to dokáže teraz legislatívne
urobiť, ja by som skutočne navrhol a neberte môj návrh ako neriešme Jarmočnú. Ja sa pozerám
fakt len ekonomicky, nijak raz a nestlačím červené tlačidlo, že nechceme to na Jarmočnej.
Zazmluvnime to čo najskôr, zazmluvnme ich na rok až na dva a tých orientačne 200 000 plus,
ktoré majú ísť na Jarmočnú, poďme radšej stavať niekoľko mesiacov dlhšie priamo v Haniskej,
aj keď to má dlhšie trvať a bude to o niečo vyššia investícia predpokladám, keď to má ísť natrvalo,
pretože tých 200.000 EUR, ktoré tu teraz dáme, bude vyhodených po dvoch rokoch do vzduchu.
Ja si neviem napr. ani predstaviť bez urážky Mestskej polície, ale ani ich tam dať, keď sa to
predezinfikuje a dáme preč koterce a čokoľvek iné, aby tam vznikli nejaké kancelárie, ani to si
neviem predstaviť, čiže vyslovene z toho ekonomického hľadiska, keď mám dať 8-9.000 firme
orientačne 100 000 ročne, tak tých 200 000 dám na firmu a je to to isté ako keby som dva roky
prevádzkoval na Jarmočnej, a bez tak to budem musieť dať niekde inde a budem mať bez
akýchkoľvek prevádzkových zvýšených nákladov. My sa stále bavíme pri tých 200 tisícoch len
o investičnom náklade do toho hangáru, do tej haly. ale my tam bude mať elektriku, kúrenie,
eventuálne plyn, bude tam žumpa, bude tam voda a toto nevieme teraz odhadnúť, či to bude 100
alebo 1.000 EUR mesačne. Neviem, možno sa dohodnete s DT, že to budú odchytávať mestskí
poslanci, tam je tým možností veľa. Fakt by som si to prerátal pán riaditeľ, či to fakt bude
ekonomicky nie rentabilnejšie zazmluvniť a čím skôr, tým lepšie, keďže tam bude asi pretlak z
ostatných okresných miest, či to nebude rentabilnejšie urobiť to cez tú spoločnosť, to je opakujem
znovu, len ekonomické hľadisko, žiadne také, že by som nechcel dopriať, sám som psíčkar, mám
dvoch útulkáčoch. Takže viem, o čom hovoríme.
p. Hlinka, starosta MČ - dobre, ďakujem, nech sa páči prihlásený do diskusie pán poslanec
Knap. p. Knap, poslanec MZ - mám ďalšiu otázku na mesto Košice, tento útulok, samozrejme
sme za to, aby sa zriadil, pretože zvieratá v meste Košice si to zaslúžia, ja sa opýtam ešte ďalšiu
vec z pohľadu hluku, je to v blízkosti železničnej trate a brzdenia vlakov na malej stanici, keďže
je tam stanica. Keďže zvieratá, psy majú oveľa citlivejší sluch ako my, to bude tá stanica tak
hermeticky uzavretá, že nebude rušiť komfort týchto zvierat v danej stanici, lebo pokiaľ viem, je
to asi 20 m od železničnej trati, kde brzdia vlaky, tzn., aby sme tým zvieratám ešte neublížili z
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pohľadu blízkosti železničnej trate a brzdenia. Či toto niekto posudzoval na vplyv alebo na to, že
by sa budovala daná stanica v danej lokalite.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, nech sa páči, pán riaditeľ magistrátu.
p. Čop, riaditeľ MMK - čo sa týka tej otázky rentability a prípadného zazmluvnenia partnera,
ktorý by nám to poskytoval, je to jedno z alternatív, s ktorou na meste pracujeme. Ale, keďže v
tomto okamihu to nie je dotiahnuté do finálneho konca, mesto sa musí pripravovať na alternatívu,
že takáto skutočnosť nenastane a budeme musieť mať to vlastné zariadenie, čiže my sa musíme
pripravovať na obidve alternatívy a potom nastane tá fáza vyhodnotenia toho konečného riešenia.
Takže vravím, to sú dve veci, ktoré riešime samostatne a musia byť riešené samostatne, čiže to je
k tomuto, čo sa týka toho posudzovania, či to umiestnenie tej dočasnej karanténnej stanici je
vhodné alebo nie je vhodné, práve preto sme sa začali k tomu vyjadrovať až po okamihu, keď
sme dostali vlastne vyjadrenie príslušných orgánov, že asi vedia v danej lokalite predstaviť
umiestnenie tohto zariadenia s tým, že nám postupne definujú parametre, ktoré by mala mať táto
karanténna stanica a preto sa rozprávame aj o tom, že vlastne alebo prezentujeme to, že to
zariadenie je jednak odhlučnené kvôli okoliu, aby okolie nebolo rušené tými zvieratami, ktoré sú
tam umiestnené a zároveň je to pre to zdravie a bezpečie tých zvierat, ktoré tam zasa budú
umiestnené. Takže vlastne celý ten projekt je nastavený v týchto dimenziách. To je všetko čo
môžem k tomu povedať.
p. Hlinka, starosta MČ - dobre, ďakujem, s faktickou pán poslanec Knap.
p. Knap, poslanec MZ - ja by som chcel reagovať práve preto, lebo renomované portály, ktoré
sa venujú chovu zvierat, hovoria, že sirény, rany, výbuchy, brzdenie na železničnej trati, trúbenie
hlasitá hudba sú utrpením pre zvieratá. Sú veľmi bolestivé, kde môže pri zvieratách dôjsť až ku
ohluchnutiu a strate koordinačných schopností. Z toho dôvodu sa to pýtam, aby sme tým
zvieratkám neublížili. Ďakujem pekne.
p. Hlinka, starosta MČ - nasleduje pán poslanec Bernát.
p. Bernát, poslanec MZ - ďakujem pán starosta za slovo, keďže bolo tu už asi dosť toho
povedané, projektová dokumentácia nevieme v akej výške je vyčíslená alebo bude, ja by som sa
chcel spýtať 1. novembra aj za dverami predpokladám, že mesto už má momentálne, či už tú
spoločnosť TD s.r.o. s ktorou už asi rozprávalo, že dočasne by to zobrala túto službu alebo
neviem, či a v akom štádiu je to, čiže to by som sa chcel spýtať od 1. novembra, čo bude hroziť
ako mestu a ak vieme, že by sme chceli túto spoločnosť a bola by ochota, koľko asi nás to bude
mesačne momentálne stať, keďže vieme, že legislatíva sa zmenila. Ďakujem veľmi pekne.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem, chcete reagovať ? Bolo by to dobré, nech sa páči.
p. Čop, riaditeľ MMK - k tomu zatiaľ môžem povedať tak, že vedieme rokovania a všetky
ďalšie informácie sú predčasné, takže asi tak by som to nejako zadefinoval, kým nie je podpísané,
všetko asi v tomto prípade.
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p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem chce ešte niekto vystúpiť v bode diskusia ? V debate o tomto
zámere ? Nie, keďže sa už nikto nehlási, je tu prítomný aj mestský poslanec pán Burdiga, asi áno
hlási sa o slovo, predpokladal som, keď prišiel medzi nás, nech sa páči zoberte si mikrofón.
p. Burdiga, mestský poslanec - dobrý deň, chcel by som sa opýtať, potreboval by som
informáciu od pána riaditeľa aké je stanovisko rady primátora pre ochranu zvierat pre túto
karanténnu stanicu. Viem, že síce nemám právo, keďže nie som jej člen, práve dnes mi bolo
doručené rozhodnutie o odvolaní z tejto rady, ale vystupujem tu ako poslanec mesta, takže
predpokladám, že túto otázku môžem položiť. Takisto by ma zaujímala odpoveď na otázku kým
konkrétne menovite bol konzultovaný projekt, ktorý ste nám dnes predložili.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem pánovi poslancovi Burdigovi, poslancovi, ktorý je volený z
mestskej časti Košice Juh, takže prosím zareagujte a vysvetlite.
p. Kottferová, mesto Košice - dobrý deň ja som zo životného prostredia a energetiky, tak že
zúčastňovala som sa nie ako člen rady primátora, poradného orgánu, pán primátor zriadil v marci
poradný orgán pre ochranu zvierat, keďže ste spomínali pán starosta, že aj vy ste sa dozvedeli
neskoro 2.10.2019. 3.102019 bola zvolaná rada, ktorá sa uskutočnila počas rokovania Mestského
zastupiteľstva, kde sme síce čakali na účasť pána primátora, ktorý prišiel oneskorene, ale so
zúčastnenými bol prerokovaný skôr postup, ktorý bol doposiaľ, pretože rada primátora v mesiaci
marec zasadala niekoľkokrát a bol tam prezentovaný viacero alternatív, zúčastňoval sa aj, členom
rady je pán poslanec Lipták, zástupcovia občianskych združení útulku, ombudsmanky pre
zvieratá, verejnosti z tejto oblasti, zástupcu z Univerzity veterinárneho lekárstva a iných ako
zamestnanci mesta, čiže snažili sme sa nájsť taký model riešenia, ktorý by spĺňal zákonné nové
povinnosti, súčasný stav, pretože tam boli priebežne vykonávané kontroly, ale trestné oznámenie
podané na súčasnom prevádzkovateľa, posudzovala sa možnosť inej verzie od 1. 11., takže veľa
prvkov do toho vstupovalo, jediná vec, ktorá sa neposudzovala a na to sme upozorňovali, bola
ekonomika. Mesto je viazané zákonom o rozpočtových pravidlách a nie je vhodné riešenie nejaké
také ktoré sú len prvoplánové, čiže na odpoveď pána poslanca od 3. 10. zasadanie rady ako
poradného orgánu sa neuskutočnilo, uskutočnilo sa na dvore v tom areáli, tam boli aj niektorí
členovia rady a zatiaľ myslím, že len ombudsmanka sa vyjadrovala, ale toto si musím overiť.
Zatiaľ je to v stave, že zasadanie rady nebolo a kto pripomienkoval projekt, projektant sa
zúčastňuje rokovaní na príslušnom orgáne, pretože všetky povolenia vydáva príslušný štátny
orgán, je to Regionálna veterinárna a potravinová správa a projektant komunikuje, posudzuje,
hodnotia, upozorňujú, čiže priebežne to komunikované s príslušným orgánom, ktoré bude
schvaľovať danú prevádzku.
p. Hlinka, starosta MČ - dobre, ďakujem, takže ešte raz pán poslanec Burdiga, nech sa páči.
p. Burdiga, mestský poslanec - ak dovolíte, tak zopakujem otázku, projekt, ktorý nám
momentálne predkladáte, prešiel radou primátora pre ochranu zvierat ?
p. Kottferová, mesto Košice - nie. Návrh rozmiestnenia, návrh projektu v tejto podobe bol včera
Vám predložený, pretože doposiaľ nebol k dispozícii. Rada zasadala 3. 10.2019 a tento návrh
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projektu je posudzovaný s príslušným orgánom, čiže odpoveď na vašu otázku nie, členom
poradného orgánu nebol tento návrh včera predložený, poskytnutý. Ani na vyjadrenie, ani na
konzultáciu, zatiaľ.
p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem za vysvetlenie, takže môžeme považovať diskusiu za
uzavretú, keďže už nikto nemá záujem vystúpiť v nej. Debatovali sme o tom temer hodinu, tak
by bolo užitočné a nutné, keď sme na miestnom zastupiteľstve, aby sme prijali k tomu uznesenie,
ktoré bude meritórne a bude smerovať postupy a aktivity istým smerom, takže ja prednesiem
návrh na uznesenie, ktorý už návrhová komisia túto chvíľu má pred sebou, takže prosím
o pozornosť.
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh v súlade s § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 14 ods. 3 zákona SNR č. 401/1990 Zb.
o meste Košice v znení neskorších predpisov za 1 ) berie na vedomie Zámer mesta Košice zriadiť
karanténnu stanicu pre túlavé zvieratá na Jarmočnej ulici 1, 2) žiada primátora mesta Košice:
a) o predloženie projektovej dokumentácie stavby dočasnej karanténnej stanice na parc.
3246/5 k.ú. Južné mesto schválenú všetkými dotknutými orgánmi k vydaniu stanoviska
Mestskej časti Košice - Juh
b) zabezpečiť výstavbu a prevádzkovanie karanténnej stanice pri útulku Únie vzájomnej
pomoci ľudí a psov v Haniske najneskôr do konca roka 2021
c) aby prevádzka dočasnej karanténnej stanice na Jarmočnej ulici 1 bola ukončená najneskôr
do konca roka 2021
d) o verejné prerokovanie zámeru s občanmi Mestskej časti Košice – Juh.
Návrhová komisia - Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Juh v súlade s § 11 ods. 4 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 14 ods. 3 zákona SNR
č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov za 1 ) berie na vedomie Zámer mesta
Košice zriadiť karanténnu stanicu pre túlavé zvieratá na Jarmočnej ulici 1, 2) žiada primátora
mesta Košice:
a) o predloženie projektovej dokumentácie stavby dočasnej karanténnej stanice na parc.
3246/5 k.ú. Južné mesto schválenú všetkými dotknutými orgánmi k vydaniu stanoviska
Mestskej časti Košice - Juh
b) zabezpečiť výstavbu a prevádzkovanie karanténnej stanice pri útulku Únie vzájomnej
pomoci ľudí a psov v Haniske najneskôr do konca roka 2021
c) aby prevádzka dočasnej karanténnej stanice na Jarmočnej ulici 1 bola ukončená najneskôr
do konca roka 2021
d) o verejné prerokovanie zámeru s občanmi Mestskej časti Košice – Juh.
p. Hlinka, starosta MČ - vypočuli ste si návrh na uznesenie, prosím o Vaše hlasovanie.
Hlasovanie č. 3 : za 8 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0
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p. Hlinka, starosta MČ - ďakujem za hlasovanie, konštatujem, že za bolo 8 poslancov, nikto
nebol proti, nik sa nezdržal znamená uznesenie bolo prijaté všetkými prítomnými a hlasujúcimi
poslancami.
K bodu 5 : Záver
______________________________________________________________________________
p. Hlinka, starosta MČ - takže týmto sme prakticky program dnešného mimoriadneho
miestneho zastupiteľstva vyčerpali, ďakujem poslancom, že prišli v túto hodinu a v tento deň a
samozrejme aj Vám všetkým prítomným, ktorí ste mali snahu vysvetliť niektoré informácie a tak
isto aj ostatnej verejnosti, ktorá je tu dnes prítomná. Ďakujem aj mestským poslancom, pánovi
Burdigovi, že prišiel medzi nás. Takže, ešte raz dovidenia, stretneme sa na zrejme riadnom
plánovanom zastupiteľstve podľa plánu práce. Dovidenia.

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

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

Overovatelia :
Ing. Pavol Hlinka,v.r. poslanec MZ:

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

Ing. Radovan Sušila,v.r. poslanec MZ:
.............................................................................

Zapisovateľka : Mgr. Marcela Zeleňáková .............................................................................

V Košiciach, dňa 28.10.2019
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