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Prílohy: Pozvánka na X. zasadnutie MZ MČ Košice - Sever 

  Listina prítomných z 29.06.2020 

Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever od 14.05.2020 do 19.06.2020 

  Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever 

Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2020 

Návrh mimosúdnej dohody 

Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva MČ 

Košice – Sever na 2. polrok 2020 

  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 
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Miesto rokovania:   zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie č. 2, Košice 

 

Dátum a čas rokovania: pondelok, 29.06.2020, od 15.00 hod. do 16.30 hod. 

      
Počet  zvolených poslancov: 13 

 

Počet prítomných:  12 – podľa priloženej prezenčnej listiny  

 

Počet neprítomných:   1 (poslanec Milan Baraník) 

 

Ďalší prítomní: František Ténai – starosta Mestskej časti Košice – Sever 

    Peter Luczy – prednosta MÚ Mestskej časti Košice – Sever 

    Pavol Hanušin – kontrolór Mestskej časti Košice – Sever 

 

Priebeh rokovania: 

 

1.  Otvorenie zasadnutia 

 

Starosta Mestskej časti Košice – Sever Ing. František Ténai, MBA otvoril X. zasadnutie miestneho 

zastupiteľstva a privítal poslancov a zamestnancov mestskej časti.  

 

Konštatoval, že v čase otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti prítomných 11 poslancov MZ MČ 

Košice – Sever, čo je nadpolovičná väčšina všetkých zvolených poslancov, teda MZ je spôsobilé 

rokovať a uznášať sa.  

 

2.  Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie 
 

Starosta Ténai určil za overovateľov zápisnice poslancov Pavla Holečka a Máriu Tomašovú. 

 

Za zapisovateľa určil zamestnanca Mestskej časti Košice - Sever Margitu Šefčíkovú.  

 

Starosta Ténai navrhol: do návrhovej komisie poslancov Jozefa Filipka, Moniku Kokoškovú 

a Vladimíra Puškára. 

 

Starosta Ténai navrhol: do mandátovej komisie poslancov Viliama Beňa a Ladislava Kuczika.  

 

Starosta dal hlasovať o návrhoch za členov návrhovej komisie. Pri hlasovaní bolo prítomných 11 

poslancov. Pri hlasovaní nebol prítomný poslanec Bartolomej Szabó a Milan Baraník. 

 

Hlasovanie č. 1:  za - 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0. 

 

Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever zvolilo: 

návrhovú komisiu v zložení: Jozef Filipko, Monika Kokošková 

a Vladimír Puškár. 

 

Starosta dal hlasovať o návrhoch za členov mandátovej komisie. Pri hlasovaní bolo prítomných 11 

poslancov. Pri hlasovaní nebol prítomný poslanec Bartolomej Szabó a Milan Baraník. 

 

Hlasovanie č. 2:  za - 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0.  

 

Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever zvolilo: 

mandátovú komisiu v zložení: Viliam Beňo a Ladislav Kuczik. 

 

Starosta skonštatoval, že členovia návrhovej a mandátovej  komisie boli poslancami schválení. 
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3.  Schválenie programu rokovania 

 

Starosta otvoril diskusiu k programu rokovania X. zasadnutia miestneho zastupiteľstva a požiadal 

poslancov, aby sa vyjadrili, či majú návrhy na doplnenie programu alebo či chcú vypustiť alebo presunúť 

nejaký bod. 

 

Žiadne návrhy na doplnenie alebo zmenu programu podané neboli. Starosta ukončil diskusiu. 

 

Starosta dal hlasovať o pôvodnom programe, ktorý poslanci obdržali a ktorý bol zverejnený na úradnej 

tabuli a webovej stránke MČ. Pri hlasovaní bolo prítomných 11 poslancov. Pri hlasovaní nebol prítomný 

poslanec Bartolomej Szabó a Milan Baraník.  

 

Hlasovanie č. 3: za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   

    Uznesenie:  program rokovania bol schválený. 

  

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever schválilo program X. zasadnutia MZ MČ Košice 

– Sever v tomto znení: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever    

5. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever 

6. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2020 (2. rozpočtové opatrenie) 

7. Návrh mimosúdnej dohody 

8. Informácia o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov MZ MČ Košice – Sever 

9. Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – 

Sever na 2. polrok 2020 

10. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 

11. Interpelácie a dopyty poslancov 

12. Rôzne 

13. Záver                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                       

4.  Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever 
 

Starosta konštatoval, že písomnú správu o činnosti starostu za obdobie od 14.05.2020 do 19.06.2020 

poslanci obdržali, bola zverejnená spolu s ostatnými materiálmi aj na webovej stránke.  

Spýtal sa poslancov, či majú nejaké otázky k správe o jeho činnosti a otvoril diskusiu k tomuto bodu.  

 

Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta ju uzatvoril. 

 

Poslanec Puškár prečítal návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

berie na vedomie 

Správu o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever.  
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 4 za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  

   uznesenie bolo prijaté. 

5.  Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice - Sever 
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Starosta konštatoval, že materiál k tomuto bodu bol zverejnený, poslanci ho obdržali aj mailom, sú v 

ňom informácie o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení IX. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa 

22.05.2020.  

Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Starosta uzatvoril diskusiu. 

  

Poslankyňa Kokošková prečítala návrh uznesenia.  

 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

berie na vedomie 

informáciu o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever. 

 

Starosta dal o prečítanom návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 

 

 Hlasovanie č. 5: za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   

    uznesenie bolo prijaté. 

 

 

6.  Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2020 (2. rozpočtové 

opatrenie) 

 

Starosta konštatoval, že materiál k 2. zmene programového rozpočtu poslanci obdržali.  

 

Starosta otvoril diskusiu.  

Prednosta MÚ Luczy informoval o podrobnostiach navrhovanej zmeny programového rozpočtu, ktorá 

bola prerokovaná na finančnej komisii. 

Za Komisiu finančnú sa k návrhu zmeny programového rozpočtu vyjadril jej predseda poslanec Kuczik, 

ktorý potvrdil, že komisia návrh prerokovala, stotožnila sa s ním a odporúča ho schváliť.  

Poslankyňa Sadovská ako predsedníčka kultúrnej komisie potvrdila, že bola informovaná o presunoch 

finančných prostriedkov plánovaných na kultúrne akcie, ktoré sa neuskutočnia. 

V rámci diskusie starosta informoval aj o plánovanej spolupráci mestskej časti s občianskym združením 

Frigo pri organizovaní detských denných táborov. 

Poslanec Puškár navrhol zvážiť spoluprácu aj so školami, ktoré organizujú denné tábory.  

 

Do diskusie sa nikto ďalší neprihlásil, starosta uzatvoril diskusiu. 

 

Poslanec Filipko prečítal doplňujúci návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice  – Sever 

schvaľuje 

doplnenie zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2020 (2. rozpočtové opatrenie): 

 

Bežný rozpočet 

Bežné výdavky    0 € 

Program 3: Komunikácie  + 7 000 €  

Program 4: Kultúra a šport - 7 000 €  

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 6: za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  

   uznesenie bolo prijaté. 
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Poslanec Filipko prečítal pôvodný návrh uznesenia k tomuto bodu. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

schvaľuje 

zmenu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2020 v predloženom znení (2. rozpočtové 

opatrenie) v súlade so schváleným doplnením podľa predloženého návrhu: 

 

Bežný rozpočet 

Bežné príjmy   + 40 166 €           

Bežné výdavky   + 40 166 € 

Program 8: Voľby, referendá + 40 166 €  

 

Súčasťou uznesenia sú tabuľky k zmene Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2020 (2. 

rozpočtové opatrenie). 

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 7: za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  

   uznesenie bolo prijaté. 

 

 

7. Návrh mimosúdnej dohody 

 

Starosta informoval, že v rámci tohto bodu ide o návrh mimosúdnej dohody s Mgr. Marcelom Gibódom. 

Starosta ďalej informoval, že Mgr. Marcel Gibóda ako žalobca na základe žalobného návrhu voči MČ 

Košice – Sever zo dňa 9.7.2014 sa domáhal určenia neplatnosti okamžitého skončenia pracovného 

pomeru zo dňa 16.5.2014 a zaplatenia náhrady mzdy za obdobie od 18.5.2014 do času rozhodnutia súdu 

o neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Rozsudkom Okresného súdu Košice I bolo žalobe žalobcu 

v časti určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru okamžitým skončením pracovného pomeru 

vyhovené. Krajský súd v Košiciach potvrdil rozsudok súdu prvej inštancie. Okresný súd Košice I na 

samostatnom konaní dňa 4.6.2020 priznal žalobcovi nárok na náhradu mzdy vo výške 31 806,- € bez 

príslušenstva do 30 dní od právoplatnosti rozsudku a na náhradu trov konania v plnej výške. Po 

vyhlásení rozsudku sme sa so žalobcom osobne stretli a dohodli na uzavretí mimosúdnej dohody, spolu 

vo výške 11 716,64 €. Uvedenú sumu tvorí suma 2 650,50 € predstavujúca náhradu mzdy vo výške 

trojnásobku priemernej mzdy žalobcu, odmena právneho zástupcu vo výške 885,- € a náhradu trov 

právneho zastúpenia vo výške 8 181,14 €. 

 

Starosta otvoril diskusiu. 

Poslanci sa zhodli na prijateľnosti predloženého návrhu mimosúdnej dohody.  

 

Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia.  

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

1. berie na vedomie informáciu o súdnom spore s Mgr. Marcelom Gibódom (bývalým 

zamestnancom MČ Košice – Sever), 

 

2. schvaľuje uzavretie mimosúdnej dohody o urovnaní v súdnom spore sp. zn. 25Cpr/1/2019 

vedenom na Okresnom súde Košice I, ktorej predmetom je záväzok Mestskej časti Košice – 

Sever uhradiť Mgr. Marcelovi Gibódovi sumu spolu vo výške 11 716,64 €, 
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3. poveruje starostu Mestskej časti Košice – Sever podpísaním dohody o urovnaní v súdnom 

spore sp. zn. 25Cpr/1/2019 vedenom na Okresnom súde Košice I. 
 

 

Starosta dal o prečítanom návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 

 

 Hlasovanie č. 8: za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   

    uznesenie bolo prijaté. 

 

 

8. Informácia o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov MZ MČ Košice – Sever 

  

Starosta odovzdal slovo JUDr. Takáčovej - predsedníčke Komisie na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov MZ MČ Košice – Sever.  

Poslankyňa Takáčová informovala, že Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov MZ MČ Košice – Sever zasadala dňa 26.6.2020. Komisia sa na začiatku 

zasadnutia dohodla, že doručené oznámenia verejných funkcionárov za rok 2019 v počte 15 kusov budú 

otvárať a vyhodnocovať na najbližšom zasadnutí. Komisia prerokovala vyjadrenie pána Mariána Gaja, 

bývalého starostu Mestskej časti Košice – Sever, podané v konaní vo veci ochrany verejného záujmu 

a zamedzenia rozporu záujmov. V predmetnej veci miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 

24.2.2020 začalo konanie voči menovanému. Komisia navrhuje, aby miestne zastupiteľstvo vo veci 

rozhodlo po zvážení všetkých okolností prípadu. Pri rozhodovaní je potrebné vziať do úvahy nesplnenie 

povinnosti v zákonnej lehote, ale aj poľahčujúce okolnosti v tomto prípade.   

 

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta ju uzatvoril. 

 

Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia.  

 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov začatom na základe 

uznesenia MZ MČ Košice – Sever č. 87/2020 zo dňa 24.02.2020 

 

A) konštatuje že, 

Marián Gaj, starosta MČ Košice – Sever vo volebnom období 2014 – 2018, nesplnili svoju povinnosť 

podať oznámenie v lehote ustanovenej v čl. 8 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov  

 

B) schvaľuje 

a) rozhodnutie podľa čl. 9 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Rozhodnutie je 

prílohou k tomuto uzneseniu. 

b) uloženie povinností Mariánovi Gajovi, starosta MČ Košice – Sever vo volebnom období 2014 

– 2018, zaplatiť pokutu podľa čl. 9 ods. 6 v spojení s čl. 9 ods. 10 písm. c) a čl. 9 ods. 16 

ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskorších predpisov 

 

C) poveruje 

JUDr. Andreju Takáčovú, predsedníčku Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov podpísaním písomných rozhodnutí, ktoré je prílohou k tomuto uzneseniu. 

T: bez zbytočného odkladu 
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D) žiada starostu Mestskej časti Košice – Sever  

a) doručiť písomné rozhodnutie, ktoré je prílohou k tomuto uzneseniu 

T: bez zbytočného odkladu 

b) podať návrh na výkon rozhodnutia podľa bodu B, písm. a) tohto uznesenia v mene 

oprávneného orgánu, ktorým je v zmysle čl. 11 ods. 3 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v prípade ak Marián Gaj starosta 

MČ Košice – Sever vo volebnom období 2014 – 2018 dobrovoľne nesplní to, čo mu ukladá 

písomné rozhodnutie podľa bodu B, písm. a) tohto uznesenia, a to po nadobudnutí právoplatnosti 

tohto písomného rozhodnutia. 

T: bez zbytočného odkladu, ak nastane taký prípad. 

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 9: za – 0,  proti – 3,  zdržal sa – 8,   

   uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

9. Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva MČ Košice 

– Sever na 2. polrok 2020 

               

Starosta úvodom informoval, že poslanci obdržali návrh termínov zasadnutí na druhý polrok 2020. 

 

Starosta uzatvoril diskusiu, nikto sa do nej neprihlásil, preto požiadal o prečítanie návrhu uznesenia.  

Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Bartolomej Szabó, kvórum sa zvýšilo na 12. 

 

Poslankyňa Kokošková prečítala návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

berie na vedomie  

Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever 

na 2. polrok 2020. 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 10  za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  

   uznesenie bolo prijaté. 

 

10. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 

 

Starosta v úvode pripomenul, že sa uskutočnilo zasadnutie Komisie rozvoja, na ktorom boli prijaté 

uznesenia k jednotlivým stavebným aktivitám.  

 

Starosta otvoril diskusiu. 

 

Poslankyňa Kokošková  navrhla, aby sa prijalo samostatné uznesenie ku každej prerokovanej stavebnej 

aktivite.  

Poslanci sa jednomyseľne zhodli, že o každom bode stavebných aktivít budú hlasovať samostatne. 

Starosta ďalej informoval poslancov, že pokiaľ ide o apartmánové bývanie v lokalite Za štadiónom, boli 

oslovení obyvatelia dotknutej lokality, ktorí k tomu pristúpili veľmi aktívne. Obdržali sme spolu 174 

odpovedí, z ktorých boli 4 odpovede za alternatívu č. 1, 43 bolo za športovisko a 127 bolo proti 

alternatívne č. 1 a č. 2. 
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Poslankyňa Kokošková sa zaujímala čo konkrétne sa riešilo na Komisii rozvoja ohľadom venčoviska 

v lokalite Park duklianskych obetí.  

Starosta odpovedal, že sú dve skupiny obyvateľov, jedna za a druhá proti zachovaniu venčoviska. Bola 

vytypovaná lokalita pri Vysokoškolskej ulici ako náhradné riešenie, ak by sme výbeh pre psov presunuli. 

Útvar hlavného architekta tento zámer neschválil, preto sme navrhli zachovanie výbehu s tým, že veľké 

cvičiace prvky by sme presunuli do inej lokality, do zóny, ktorá nie je obytná, napríklad Anička, 

Alpinka, Bankov.    

Starosta prečítal návrhy uznesení k stavebným aktivitám. 

Poslankyňa Tomášová ako predsedníčka Komisie rozvoja si osvojila prečítané návrhy uznesení. 

 

Do diskusie sa už nikto neprihlásil.  

Starosta uzatvoril diskusiu a poprosil o návrhy jednotlivých uznesení. 

 

Poslanec Filipko prečítal návrhy uznesení.  

 

Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  

odporúča 

MČ Košice-Sever vydať záporné stanoviská k investičným zámerom – „Apartmánové domy pre 

športovcov  - 2. etapa,  Čermeľská cesta, Košice“  a „Športovisko Lokomotíva“. 

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 11  za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  

   uznesenie bolo prijaté. 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  

odporúča 

aby MČ Košice-Sever vyzvala mesto Košice na podniknutie všetkých právnych krokov proti vydanému 

rozhodnutiu o umiestnení stavby „Nadstavba bytov OD Mier“. 

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 12  za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  

   uznesenie bolo prijaté. 

 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  

berie na vedomie 

informáciu o vydaných rozhodnutiach o umiestnení stavieb „Bytový dom Podhradová“ a „Okružná 

križovatka – Kostolianska cesta – Národná trieda – Podhradová. 

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 13  za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  

   uznesenie bolo prijaté. 

 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  

odporúča 

zachovanie súčasného využitia priestoru plochy pre voľný pohyb psov v lokalite Park duklianskych 

obetí a navrhuje prvky pre výcvik psov preložiť do vhodnej lokality dostatočne vzdialenej od obytnej 

zóny napr. Anička, Alpinka, Bankov. 
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Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 14  za – 10,  proti – 1,  zdržal sa – 1,  

   uznesenie bolo prijaté. 

 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever  

berie na vedomie  

Informáciu o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever.  

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 

 

Hlasovanie č. 15  za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 1,  

   uznesenie bolo prijaté. 

 

 

11. Interpelácie a dopyty poslancov 

 

Starosta otvoril diskusiu, do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Starosta uzatvoril diskusiu a prešiel k ďalšiemu bodu. 

  

12. Rôzne 
 

Poslankyňa Sadovská ako predsedníčka Komisie kultúry informovala, že do konca augusta bude určená 

skupina, ktorá pripravuje pravidlá pre udeľovanie ocenení Mestskou časťou Košice – Sever. 

 

Poslanec Filipko sa spýtal čo s pokračovaním poslaneckých dní. 

Poslanci sa zhodli, že poslanecké dni sa cez prázdniny nebudú konať.  

 

Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta ju uzatvoril. 

 

 

14.  Záver 

 

Starosta Mestskej časti Košice - Sever František Ténai všetkým poslancom, hosťom aj zamestnancom 

poďakoval za podnetné návrhy a diskusiu. 

 

Košice, 29.06.2020 

 

Zapísala:  

 

Margita Šefčíková     „podpísané“  

zapisovateľka              ................................................... 

 

Zápisnicu overili: 

 

Mária Tomašová       

poslankyňa      „podpísané“     

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

 

 

Pavol Holečko      „podpísané“ 

poslanec          

                                                                               ...................................................                                                                                                        
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Peter Luczy      „podpísané“ 

prednosta MÚ        

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

 

 

František Ténai      „podpísané“ 

starosta         

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


