Už v pondelok 11.12 poslanci mesta rozhodnú!
Nesúhlasíme s výmenou pozemkov, kedy za obeť padne park v MČ Sever na
ulici Komenského/ Vysokoškolská, či rozsiahle trávnaté pozemky na KVP, ktoré
sa developeri chystajú zastavať bytovkami. Urobíme všetko preto, aby sa
verejnosť dozvedela ako nechutne sa s majetkom nás všetkých nakladá.
Vedenie mesta Košice spolu s poslancami za SMER – SD, Šport do Košíc
a skupinou nezávislých poslancov, nemajú právo zamieňať mestskú zeleň a
parky za časť cesty s koľajnicami pri križovatke VSS.
Nesúhlasíme s majetkovými prevodmi vo všeobecnosti, nakoľko máme
oprávnené pochybnosti, ktoré poukazujú na nehospodárne nakladanie s
majetkom mesta Košice, ktoré má v rukách a ktoré riadi primátor Richard Raši.
Príďte nás v pondelok 11.12.2017 o 8:00 na mestské zastupiteľstvo
podporiť a zastaviť kšefty s pozemkami. Ďakujeme.
Jaroslav Polaček
poslanec Mestského zastupiteľstva v Košiciach
Verejné stretnutie obyvateľov sa uskutoční v utorok 05.12.2017 o 17:00
v parku na rohu ulíc Komenského a Vysokoškolská. Príďte sa informovať
a podpísať výzvu proti zámene pozemkov.
VÝZVA POSLANCOM MESTA KOŠICE (podpísať môžete na druhej strane)
Žiadame Vás, pani poslankyňa / pán poslanec, aby ste hlasovaním odmietli pre
mesto aj ľudí nevýhodnú zámenu pozemkov dohodnutú v memorande za Vaším
chrbtom.
V Košiciach 03.12.2017
Text výzvy, ako aj ďalšie informácie nájdete na:
www.OaN.sk
FB /ObcianskiaNezavisli

Výzva poslancom Mestského zastupiteľstva ku neschváleniu návrhu
dohody o zámene pozemkov medzi Mestom Košice a Tempus Immo
Na decembrové rokovanie Mestského zastupiteľstva (MZ) je opakovane predložený bod stiahnutý z
programu predchádzajúceho MZ - zámena pozemkov medzi mestom Košice a spoločnosťou Tempus
Immo. Táto pozemková rošáda bola pripravená už v roku 2015, keď sa primátor v memorande
zaviazal ústretovosťou podnikom Tempus a Eurobus. Podpisom memoranda bez vedomia a
výslovného poverenia poslancov MZ (uznesenie č. 756 zo 16. 9. 2013 mu ho nedáva) prekročil
právomoci primátora a prevzal tým na seba osobnú zodpovednosť za dôsledky v prípade jeho
neschválenia MZ. Memorandum je pritom jasným dôkazom nepripravenosti projektov IKD (Košická
integrovaná doprava), MET 1 a MET 2. Schválením zámeny by Tempus Immo dostal za ekonomicky
nezhodnotiteľný pozemok pod električkovou traťou lukratívne pozemky. Pozemky v MČ Sever a KVP
pritom predstavujú posledné nezastavané ostrovy zelene, ktorej zachovanie je verejným záujmom.
Je veľmi pravdepodobné, že po zmene vlastníka by bola snaha tieto pozemky zastavať.

Žiadame Vás, pani poslankyňa / pán poslanec, aby ste hlasovaním odmietli
pre mesto aj ľudí nevýhodnú zámenu pozemkov dohodnutú v memorande za
Vaším chrbtom. Neprerokovanie návrhu zámeny by bolo porušením záväzku
z memoranda, ale neodsúhlasenie zámeny nie je porušením záväzku z
memoranda!
Celé meno aj adresu trvalého bydliska napíšte čitateľne paličkovým písmom.
Meno a Priezvisko

Trvalé bydlisko (ulica, č. domu, mesto)

Podpis
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Signatári výzvy:
Ladislav Rovinský, Jaroslav Polaček, Marcel Gibóda, Ladislav Lörinc, Karol Labaš, Dominik Karaffa

