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Návrh na uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto 

 

 
 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto 

 

 

berie na vedomie 

 

 

informáciu o činnosti starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto od II. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 07.03.2019,                   

v predloženom znení. 
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Informácia o činnosti starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto od ustanovujúceho 

zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto 

 

  

Vážení páni poslanci a poslankyne, 

uplynulé dva mesiace som so svojím tímom na Miestnom úrade MČ Staré Mesto strávil v 

hektickej pracovnej atmosfére, pretože našim spoločným cieľom bolo zvýšiť čistotu mestskej 

časti na sídlisku, ale i v zanedbaných lokalitách, podporiť ducha komunitnej spolupráce 

občanov, zapojiť Staromešťanov do fungovania samosprávy. 

 

So spokojnosťou konštatujem, že najkrajšia mestská časť Staré Mesto zorganizovala 

dve veľmi vydarené dobrovoľnícke brigády v rámci projektu Skrášľujeme Staré Mesto – prvú 

aprílovú, keď sme vyčistili sídlisko Kuzmányho a podporiť nás prišli nielen občania, média, 

ale aj športové legendy Vincent Lukáč a vodnopólová legenda Igor Kula. Druhá, prvomájová 

brigáda v lokalitách Jarná, Jesenná, Zimná, Park Angelinum, do ktorej sa zapojili aj vyzvané 

školy, len potvrdila, že keď sa podarí ľudí nadchnúť a prizvať k spolupráci podaria sa úžasné 

veci aj bez veľkého balíka peňazí. 

 

Čistota v mestskej časti, nielen pred nadchádzajúcim svetovým šampionátom v hokeji, 

bola a je prioritou môjho pôsobenia v starostovskom kresle. Okrem masových brigád, sa 

každodenne na úrade zaoberáme monitorovaním a následným čistením zanedbaných lokalít 

alebo čiernych skládok v rôznych častiach Starého Mesta.  

 

Tím hospodárskej správy má zdokumentovaných desiatky zásahov, keď sme vyčistili 

bordel v okolí kontajnerovísk, či rozhádzané smetie v zeleni. Zorganizoval som aj veľký 

kontrolný deň, na ktorý som pozval kompetentných pracovníkov zo spoločnosti Kosit, Správy 

mestskej zelene a Magistrátu mesta Košice, aby sme priamo v teréne hľadali a našli rýchle, 

operatívne a efektívne riešenia. Prešli sme a zdokumentovali nedostatky na ihriskách, 

kovových zábradliach, rozbitých schodoch, zanedbaných lokalitách plných odpadkov 

/lesopark medzi Gymnáziom Novomeského a obytným súborom Nová Terasa) a postupne 

odstraňujeme nedostatky. 

 

Tím hospodárskej správy napríklad vo vlastnej réžii vybetónoval vyvrátené stĺpiky pri 

Freshi v OC Lipa, lebo dodávateľsky by to bolo nielen drahšie, ale aj časovo náročné. 

Zmenami prešla aj vstupná rampa do úradu, ktorá doslova skorodovala a bolo nutné urobiť 

okamžité opatrenia. Nielen v záujme estetickosti, ale aj funkčnosti a bezpečnosti pozvárať a 

nanovo namaľovať kovové zábradlia. Vysadenie kvetiniek na opornom zábradlí je len malým 

príspevkom do skrášľovania MČ Staré Mesto. 

 

V uplynulom období som sa intenzívne venoval problému trhoviska na 

Dominikánskom námestí. Po zvýšení, resp. zjednotení cien s cieľom odstrániť špekulatívnu 

skupinu veľkoobchodníkov, ktorí platia ako malopestovatelia, sa objavili oprávnené žiadosti 

od trhovníkov, aby mali zabezpečené toalety a vodu. Vodu sme nanovo zapojili a spustili, 

podpísali sme aj zmluvu s vodárenskou spoločnosťou, na zabezpečení verejných toaliet sa 

pracuje, už v krátkom čase by mali byť k dispozícii na parkovisku na Hradbovej.  

 

Ďalším krokom k zaatraktívneniu trhoviska bude spoločný projekt MŠ Staré Mesto a 

ľudovej školy umenia, kde sme sa s riaditeľom dohodli na tom, že talentovaní študenti v 

rámci plenéru priamo na trhovisku namaľujú staré, hrdzavé, neestetické stoly motívmi 

historických pamiatok mesta v Starom Meste.  
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Spolu s prednostom Matúšom Háberom sme absolvovali stretnutie s podnikateľmi, 

ktorí majú svoje prevádzky v lokalite „starého pľacu“. Dozvedeli sme sa, že ich trápia klienti 

niektorých krčiem štvrtej cenovej skupiny a asociáli, ktorí sa na trhovisku zdržujú, stretávajú, 

popíjajú, spia a dokonca považujú legendárne a najobľúbenejšie trhovisko za verejné toalety. 

Aj preto sme sa rozhodli viac tlačiť na Mestskú políciu v Košiciach, aby sústavným 

napomínaním a kontrolou asociálov, postupne znížila obľúbenosť trhu v ich očiach.  

 

Druhým krokom je oživenie lokality trhoviska aj v popoludňajších hodinách po 

skončení predaja. Prvým pilotným projektom budú už tohtoročné Kultúrne leto v Starom 

Meste, ktoré sme presunuli z Hlavnej ulice práve na Dominikánske námestie. Chceme 

dosiahnuť, aby si ľudia postupne zvykli, že táto krásna lokalita okolo Dominikánskeho 

kostola je priam stvorená na kultúru, predstavenia, koncerty a príjemné posedenia v pekných 

podnikoch, ktoré tam už fungujú a na spoluprácu pre skultúrnenie trhoviska podávajú 

samospráve pomocnú ruku. 

 

Po Veľkonočných trhoch, ktorým tento rok neprialo počasie, plánujeme začať s 

tradíciou Staromestských vianočných trhoch na Dominikánskom námestí. 

 

V uplynulom období som Košičanov, prostredníctvom tlačovej konferencie s 

novinármi spojenej s prehliadkou Mestskej krytej plavárne, detailne informoval o jej 

technickom i finančnom stave a spôsobe riešenia, ktoré sa, žiaľ, nezaobišlo aj bez mierneho 

zvýšenia cien pre verejnosť i športové kluby. Stretol som sa so šéfmi najväčších 

vodnopólových klubov v meste, ktorí mi tlmočili nespokojnosť so zvýšením cien a 

informovali ma o tom, že sa listom obrátili na primátora Košíc, aby im v rámci podpory 

športu pomohol. Vysvetlil som im, že mestská časť napriek dotácii z mesta nemá dostatok 

financií, aby plaváreň mohla rozvíjať a vylepšovať na európsku úroveň a nie je možné, aby 

sme navyšovali straty a nehľadali možnosti, ako ich eliminovať.  

 

Plaváreň úspešne ukončila proces verejného obstarávania na dodávateľa „GES“ 

garantovanej energetickej služby. Celý projekt je obstarávaný za 342 069 Eur bez 

DPH. Investícia bude uhradená dodávateľom GES a jej splatenie bude z garantovanej ročnej 

úspory vo výške 51 509 Eur bez DPH ročne. K splateniu investície s úspor dôjde zhruba do 7 

rokov. Ďalšie obdobie troch rokov bude celá ročná garantovaná úspora v prospech 

 plavárne. Počas celej doby (10 rokov) nesie bremeno záruky nad zariadeniami dodávateľ 

a nemôžu vznikať iné náklady spojené s prevádzkou týchto zariadení. Celý projekt je hradený 

s úspor bez vynaloženia vlastných finančných prostriedkov.  

 

Ako štatutár Mestskej časti Staré Mesto, starosta a občan som zúčastnil mnohých 

významných pietnych akcií, spolu s neterou svetoznámeho spisovateľa a filozofa Sándora 

Máraia sme oslavovali jeho 133. nedožité narodeniny, na Námestí Osloboditeľov som sa 

poklonil pamiatke upáleného Michala Lefčíka, ktorý nezniesol udalosti Pražskej jari a vstupu 

vojsk na naše územie. 

 

Vediem rokovania so zástupcom Pravoslávnej cirkevnej obce na Kuzmányho s cieľom 

odstránenia neestetického plota okolo chrámu a zrekultivovania zelene, resp. navrátenia 

lokality do života obyvateľov mestskej časti. 

 

Okrem zorganizovania oslavy MDŽ v nových priestoroch elegantnej Auly na Hlavnej, 

kde sme si spoločne aj zaspievali a zatancovali, bola veľmi vydarenou aj slávnosť pri 
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príležitosti Dňa učiteľov, alebo Slávnostná akadémia pri príležitosti výnimočného dňa pre 

mestskú časť- 650.-té narodeniny mestského erbu, ktorý sme dostali od kráľa. 

 

Veľmi ma teší, že sa nám podarilo vybaviť a prehrýzť sa mnohými obmedzeniami, aby 

sa aj Staré Mesto v Košiciach konečne dostalo do kalendára obľúbených búrz starožitností a 

kuriozít, aké už roky lákajú návštevníkov v Prešove, či maďarskom Miškolci alebo 

Bardejove. Odteraz vždy v piatok pred prvou nedeľou v mesiaci námestíčko v lokalite 

Urbanovej veže a Kostola Svätej Alžbety obsadia starožitníci pod názvom Staromestská burza 

starožitností. Premiére nepriala búrka, ale aspoň dopoludnia sa Košičania a turisti tešili novej 

atrakcii. 

 

Úspešne sme si počínali aj na súťaži Košický kotlík vo varení najlepšieho gulášu. Hoci 

sme nevyhrali, ukázali sme tímového ducha, po našom guláši sa len tak zaprášilo.  

 

Oceniť a poďakovať sa chcem tým poslancom, ktorí sa začali zapájať do akcií MČ Staré 

Mesto, teší ma to a určite vidia, že je veľmi dôležité i príjemné s ľuďmi podebatovať a 

dozvedieť sa množstvo informácií, ku ktorým by sme inak neprišli. 

 

Záverom Vás chcem pozvať na unikátnu módnu prehliadku 100 rokov módy na 

košickej Hlavnej ulici, ktorú sme pripravili v rámci osláv Dňa mesta Košice a Športovú 

hokejovú jar na Kuzmánke, kde sa stretávame, fandíme, súťažia malí i veľkí a vládne 

priateľská atmosféra, upevňuje sa komunita a priateľské vzťahy medzi ľuďmi, vznikajú 

nápady, riešenia, ako vylepšiť život v najkrajšej mestskej časti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


