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Mestská časť Košice - Sever 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁPISNICA 

  
 

z  XI.  zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 
 Mestskej časti Košice – Sever, konaného dňa 25.09.2020 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
      

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

  Listina prítomných z 25.09.2020 
Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever od 20.06.2020 do 17.09.2020 

  Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever 
Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiace  

jún až september 2020 
Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.06.2020 

Rozpočtové opatrenie starostu v rozsahu splnomocnenia MZ MČ Košice – Sever  

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

Záznam o výsledku kontroly domáca opatrovateľská služba vykonanej NKÚ SR 
Pravidlá udeľovania ocenení osobnostiam v Mestskej časti Košice - Sever 
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Miesto rokovania:   zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie č. 2, Košice 

 
Dátum a čas rokovania: pondelok, 25.09.2020, od 15.00 hod. do 16.10 hod. 

      
Počet  zvolených poslancov: 13 

 

Počet prítomných:  12 – podľa priloženej prezenčnej listiny  
 

Počet neprítomných:    1 – poslanec Vladimír Puškár sa písomne ospravedlnil    
 

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 XI. zasadnutie miestneho 

zastupiteľstva a privítal poslancov a hosťa námestníka primátora mesta Košice Mgr. Marcela Gibódu, 
ktorý je obyvateľom Mestskej časti Košice – Sever, je aj mestským poslancom za Sever, Kavečany 

a Džungľu a spoločne sa snažia plniť požiadavky obyvateľov.                          
 

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 Ladislava Kuczika a Martina Rogovského. 

 
Za zapisovateľa určil zamestnanca Mestskej časti Košice - Sever Ivetu Pankovičovú.  

 

Starosta navrhol: do návrhovej komisie poslancov Jozefa Filipka, Moniku Kokoškovú a Máriu Tomášovú  
 

Starosta navrhol: do mandátovej komisie poslancov Milana Baraníka a Viliama Beňa.  
 

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

poslancov. Pri hlasovaní nebol prítomný poslanec Bartolomej Szabó.  
 

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 Mária 
Tomášová. 

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

poslancov. Pri hlasovaní nebol prítomný poslanec Bartolomej Szabó.  

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

 
Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever zvolilo: 

mandátovú komisiu v zložení: Milan Baraník a Viliam Beňo. 
 
Starosta skonštatoval, že členovia návrhovej a mandátovej  komisie boli poslancami schválení. 
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3.  Schválenie programu rokovania 

 

Starosta navrhol presunúť bod č. 11 Informácia o mimosúdnej dohode na začiatok rokovania 
a označiť ho ako bod 3.1.  

 
Starosta otvoril diskusiu k programu rokovania XI. 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 predložené neboli. 
 

Starosta dal najprv 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.  
 

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

       pôvodný program rokovania bol schválený. 
 

Potom dal starosta hlasovať o presunutí bodu 11. Informácia o mimosúdnej dohode za bod 3. a jeho 

označení ako bod 3.1.  
 

Hlasovanie č. 4:  za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
    presunutie bodu 11. na začiatok rokovania a jeho označenie ako bod 

 3.1. bolo schválené. 
  

 Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever sa bude riadiť programom XI. 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 

     3.1.Informácia o mimosúdnej dohode 

4. Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever    

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

6. Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiace  

jún až september 2020 

7. Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.06.2020 

8. Informácia o zmene rozpočtu – rozpočtovom opatrení starostu MČ Košice – Sever na 

rok 2020 (3. rozpočtové opatrenie)  

9. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2020 

10. Oboznámenie s výsledkami kontroly vykonanej NKÚ SR 

11. presunutý a označený ako bod 3.1. 

12. Doplňujúca voľba prísediacej OS KE I na volebné obdobie r. 2018 - 2021 

13. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever 

14. Pravidlá udeľovania ocenení osobnostiam v Mestskej časti Košice - Sever 

15. Interpelácie a dopyty poslancov 

16. Rôzne 

17. Záver                                                                                                                                                                                                       

  
     
3.1.  Informácia o mimosúdnej dohode 
 

Starosta pripomenul, že miestnym zastupiteľstvom bol poverený rokovať a uzatvoriť s Mgr. Marcelom 
Gibódom Dohodu o urovnaní. V zmysle tejto dohody, ktorá bola podpísaná a zverejnená dňa 

02.07.2020, má mestská časť povinnosť prečítať ospravedlnenie. 
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Starosta prečítal ospravedlnenie v tomto znení: 

V zmysle Dohody o urovnaní uzavretej s Mgr. Marcelom Gibódom, ktorá bola podpísaná a zverejnená 
dňa 02.07.2020, má mestská časť povinnosť prečítať ospravedlnenie v tomto znení. 

„Mestská časť Košice – Sever sa týmto verejne ospravedlňuje svojmu bývalému zamestnancovi pánovi 
Mgr. Marcelovi Gibódovi za skutočnosti, ktoré boli uvádzané: 

 ako dôvody pre Okamžité skončenie pracovného pomeru zo dňa 16.05.2014 a ako dôvody pre 

Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny zo dňa 11.02.2014 

 na rokovaniach miestneho zastupiteľstva a miestnej rady Mestskej časti Košice – Sever 

v rokoch 2014  a 2015 v súvislosti s porušovaním pracovnej disciplíny zamestnanca,  
nakoľko všetky tieto tvrdenia boli nepravdivé a nezhodovali sa so skutočnosťou. Mestská časť Košice 

– Sever sa v tejto súvislosti svojmu bývalému zamestnancovi pánovi Mgr. Marcelovi Gibódovi 
ospravedlňuje za zásah do jeho osobnostných práv, ktorý bol s týmito nepravdivými tvrdeniami 

spojený, ako aj za následné právne kroky, ktoré boli voči jeho osobe neprávom podniknuté.“  
 

Starosta doplnil, že rokovania boli korektné, Mgr. Gibóda pochopil finančnú situáciu mestskej časti, 

Dohoda o urovnaní bola podpísaná a zverejnená a finančné náležitosti boli Mgr. Gibódovi vyplatené. 
Starosta otvoril diskusiu. 

Mgr. Gibóda sa poďakoval za ospravedlnenie, povedal, že je rád, že súdny spor, ktorý viedol 
s mestskou časťou sa uzavretím dohody ukončil a považuje túto záležitosť za uzavretú. 

 

                                                                                                                                                                                                              
4.  Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever 

 
Starosta konštatoval, že písomnú správu o činnosti starostu za obdobie od 20.06.2020 do 17.09.2020 

poslanci obdržali, bola zverejnená spolu s ostatnými materiálmi aj na webovej stránke. Povedal, že 
okrem rozhodovacej činnosti a bežnej agendy súvisiacej s výkonom funkcie starostu sa venoval 

rôznym stretnutiam, stretnutia sú chronologicky rozpísané v správe. Okrem formálnych stretnutí 

absolvoval aj neformálne stretnutia s obyvateľmi mestskej časti, s primátorom mesta Košice p. 
Polačekom, s námestníkmi primátora, so zamestnancami Magistrátu mesta Košice a s riaditeľmi a 

vedúcimi zamestnancami podnikov mesta Košice. 
 

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

 
Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta uzatvoril diskusiu. 

 
Poslanec Filipko 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. 5: za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 

 

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

Starosta konštatoval, že materiál k tomuto bodu bol zverejnený, poslanci ho obdržali aj mailom, je v 
ňom informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení X. zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa 

29.06.2020.   
Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta uzatvoril diskusiu. 
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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. 6:  za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   

    uznesenie bolo prijaté. 
 

 
6.  Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiace 

      jún až september 2020 
 
Starosta odovzdal slovo kontrolórovi MČ, ktorý povedal, že poslanci správu obdržali písomne, to 

podstatné je v nej, rád odpovie na otázky alebo sa podrobnejšie vyjadrí ku kontrolným zisteniam.  

 
Starosta otvoril diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil, starosta uzatvoril diskusiu. 

  
Poslankyňa Kokošková prečítala návrh uznesenia k tomuto bodu. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

berie na vedomie 

Správu kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti  

za mesiac jún až mesiac september 2020. 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 
 

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

 

 

7.  Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.06.2020 
 

Starosta na úvod povedal, že tento materiál je zaradený do programu XI. zasadnutia Miestneho 

zastupiteľstva MČ Košice – Sever v zmysle § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, na základe ktorého majú obce 
povinnosť počas rozpočtového roka kontrolovať hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami 

a monitorovať plnenie programov obce (čerpanie rozpočtu obce). Podľa § 14 ods. 3 písm. d) zákona 
č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov čerpanie rozpočtu mestskej časti 

kontroluje miestne zastupiteľstvo.  
 

Starosta otvoril diskusiu. Do diskusie sa prihlásil poslanec Kuczik, predseda Komisie finančnej. 

P. Kuczik – materiál bol včera prerokovaný v komisii, odporúčajú ho zobrať na vedomie. Poukázal na 
negatívny dopad opatrení vyplývajúcich z pandémie či už na príjem - na výpadok v príjmovej časti 

alebo zvýšené náklady vo výdajovej časti, s ktorými nepočítali.  
Do diskusie sa nikto ďalší neprihlásil, starosta uzatvoril diskusiu. 

  

Poslankyňa Kokošková prečítala návrh uznesenia k tomuto bodu. 
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Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

berie na vedomie 

Monitorovaciu správu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.06.2020. 
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 11 poslancov. 
 

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

 

 

8.  Informácia o zmene  rozpočtu – rozpočtovom opatrení starostu MČ Košice – Sever  
     na rok 2020 (3. rozpočtové opatrenie) 

  

Starosta informoval, že v čase od posledného uskutočneného riadneho rokovania MZ MČ Košice – 
Sever (X. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever konané dňa 29.06.2020) vykonal 

jednu zmenu rozpočtu (rozpočtové opatrenie). Upravený rozpočet MČ Košice – Sever na rok 2020 
(celkový) – po zmenách vyplývajúcich z predmetného rozpočtového opatrenia je k dispozícii na 

webovom sídle MČ Košice – Sever. Rozpočtové opatrenie bolo nevyhnutné vykonať z dôvodu prípravy 

opravy strechy objektu na ul. Obrancov mieru, predpokladaná hodnota zákazky prekračovala určené 
finančné prostriedky, potrebovali doplniť finančné prostriedky, aby mohli rozbehnúť verejné 

obstarávanie. 
  

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

Starosta otvoril diskusiu. 

Za komisiu finančnú sa k 3. rozpočtovému opatreniu vyjadril jej predseda poslanec Kuczik, ktorý 
potvrdil, že komisia prerokovala 3. rozpočtové opatrenie starostu, neboli k nemu žiadne pripomienky, 

komisia finančná odporúča informáciu o tomto rozpočtovom opatrení zobrať na vedomie.  
 

Do diskusie sa už nikto ďalší nehlásil, starosta ju uzatvoril. 

 
Poslankyňa Tomášová prečítala návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

berie na vedomie    

Informáciu o zmene rozpočtu - rozpočtovom opatrení starostu MČ Košice – Sever. 
 
Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, kvórum 12 poslancov. 
 

 Hlasovanie č. 9:  za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
    uznesenie bolo prijaté. 
 

 
9.  Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2020  

 

Starosta na úvod povedal, že návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever  bol poslancom 
zaslaný, s ohľadom na pandémiu a aktuálne informácie, ktoré majú, potrebovali zreálniť stav príjmov 

a prispôsobiť tomu aj stav výdavkov, návrh rozpočtu na rok 2020 je vyrovnaný, predpokladá, že tá 
situácia sa nebude dobre vyvíjať, určite v decembri na zasadnutí budú riešiť zmenu rozpočtu. 

Starosta otvoril diskusiu. 

Starosta požiadal o vyjadrenie p. Kuczika – predsedu Komisie finančnej. 
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P. Kuczik –  finančná komisia sa zaoberala týmto materiálom, akceptuje realitu a odporúča zmenu 

programového rozpočtu na rok 2020 schváliť. Určite v decembri alebo možno aj skôr sa bude robiť 
ďalšia úprava rozpočtu. 

Poslanec Filipko – Mestské zastupiteľstvo v Košiciach by malo 19. októbra 2020 rokovať o mestskom 
rozpočte, ktorý môže mať dopady na príjmy mestských častí. Vzhľadom na predpokladaný výpadok 

príjmov, ktorý bol vyčíslený Ministerstvom financií SR až na úroveň mestských častí, je potrebné čakať 

na mestský rozpočet aj keď teraz znižujú príjmy podľa aktuálneho stavu. Záleží od toho ako sa mesto 
vysporiada s prípadným úverom alebo pôžičkou, z ktorého by mohli byť dofinancované výpadky 

mestských častí na bežných príjmoch. 
Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta ju uzatvoril. 

 
Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia.  

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

schvaľuje 

 

zmenu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2020 v predloženom znení 

(4. rozpočtové opatrenie): 

 

Bežný rozpočet 

 

Bežné príjmy                                                                                                               - 11 247 €           

 

Bežné výdavky     - 11 247 € 

Program 1: Služby občanom                                                                                        + 11 200 € 

Program 2: Odpadové hospodárstvo                                                                              + 5 000 € 

Program 3: Komunikácie                                                                                                  + 500 € 

Program 4: Kultúra a šport                                                                                             - 8 140 € 

Program 5: Prostredie pre život                                                                                      - 1 900 € 

Program 6: Sociálne služby                                                                                          - 14 500 € 

Program 7: Podporná činnosť                                                                                         - 3 407 € 

 

Kapitálový rozpočet 

 

Kapitálové príjmy                                                                                                            - 425 €           

 

Kapitálové výdavky            - 425 € 

Program 5: Prostredie pre život                                                                                         - 425 € 

 

Súčasťou uznesenia sú tabuľky k zmene Programového rozpočtu MČ Košice – Sever                         

na rok 2020 (4. rozpočtové opatrenie). 

 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 10: za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 
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10.  Oboznámenie s výsledkami kontroly vykonanej NKÚ SR 

 

Starosta poslancov oboznámil s výsledkami kontroly vykonanej NKÚ SR v čase od 17.02.2020 do 
30.06.2020 za kontrolované obdobie rokov 2017 – 2019 a súvisiace obdobie v prípade potreby 

posúdenia objektívneho stavu. Predmetom kontroly bola domáca opatrovateľská služba, účelom bolo 
preveriť a vyhodnotiť poskytovanie domácej opatrovateľskej služby ako jednej z foriem terénnych 

sociálnych služieb z hľadiska dostupnosti, udržateľnosti, ako aj nastavenia systému poskytovania tejto 

služby. Mestská časť poskytuje opatrovateľskú službu v byte občana na základe rozhodnutia 
o odkázanosti, ktoré vydáva mesto Košice. Mestská časť bola poverená vykonávaním opatrovateľskej 

služby pre potreby obyvateľov svojej mestskej časti a mestských častí Staré mesto, Džungľa, 
Kavečany, Ťahanovce a Sídlisko Ťahanovce, aktuálne v stave má 54 opatrovateliek, ktoré opatrujú 

viac ako 100 klientov. V Košickom kraji boli 2 kontrolované subjekty: obec Obory a Mestská časť 
Košice – Sever. Kontrola trvala 4,5 mesiaca, boli dožiadané aj doklady za roky 2015 a 2016. 

Výsledkom kontroly je záznam, to znamená, neboli nájdené žiadne pochybenia. Mestská časť má 

povinnosť tento záznam prerokovať na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva a zaslať NKÚ SR uznesenie 
miestneho zastupiteľstva o prerokovaní výsledkov kontroly. 

 
Starosta otvoril diskusiu. Do diskusie sa nikto neprihlásil, preto ju starosta uzatvoril.  

 

Poslankyňa Kokošková prečítala návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever 

berie na vedomie 

Záznam o výsledku kontroly domáca opatrovateľská služba vykonanej Najvyšším 

kontrolným úradom Slovenskej republiky. 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 11: za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,   
   uznesenie bolo prijaté. 

 
  
12.  Doplňujúca voľba prísediacej OS KE I na volebné obdobie r. 2018 - 2021 

 
Tento bod uviedol starosta, ktorý informoval, že v súlade so zákonom č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a 

prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určil predseda 

Okresného súdu Košice I v zmysle ustanovenia § 74 ods. 2 písm. a) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre MČ Košice – Sever na 

Okresnom súde Košice I, 28 prísediacich. Za MČ Košice – Sever vo volebnom období  r. 2018 – 2021 
bolo doteraz zvolených iba 17 prísediacich. 

Ing. Kristína Šingovská Lešková, MBA listom zo dňa 25.6.2020 požiadala MČ Košice – Sever 

o vykonávanie funkcie prísediacej na Okresnom súde Košice I.  Z dôvodu, že MČ Košice – Sever sa 
doteraz nepodarilo naplniť určený počet prísediacich na Okresnom súde Košice I, bol zaradený tento 

bod do programu XI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever. Navrhovanou 
kandidátkou na voľbu prísediacej Okresného súdu Košice I je: Ing. Kristína Šingovská Lešková, MBA. 

Predseda Okresného súdu Košice I, listom zo dňa 27.7.2020 odporučil, aby Ing. Kristína Šingovská 
Lešková, MBA bola zvolená za prísediacu Okresného súdu Košice I na volebné obdobie 2018 - 2021. 

Starosta konštatoval, že žiadosť aj štruktúrovaný životopis kandidátky bol poslancom predložený 

k nahliadnutiu.  
 

Starosta otvoril diskusiu.  
Do diskusie sa nikto neprihlásil, preto ju starosta uzatvoril.  

 

Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia. 
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Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever  

 

v zmysle ustanovenia § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

volí 

 

Ing. Kristínu Šingovskú Leškovú, MBA, bytom Kustrova č. 4, Košice za prísediacu 

Okresného súdu Košice I na volebné obdobie r. 2018 – 2021.  
 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 12: za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 1 (p. Rogovský),   
   uznesenie bolo prijaté. 

 
 

13.  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice - Sever             

     

Tento bod bol zaradený do programu XI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – 

Sever na základe Uznesenia MZ MČ Košice – Sever č. 65/2011. 
 

Starosta konštatoval, že poslanci obdržali Informáciu o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever, 
ktorá pozostáva: z vlastných stavebných aktivít a stavebných aktivít na území MČ Košice – Sever. 

Starosta otvoril diskusiu. 

 
Poslankyňa Kokošková navrhla, aby sa o každej stavebnej aktivite hlasovalo samostatne. Poslanec 

Filipko ako člen návrhovej komisie reagoval, že návrhová komisia obdržala len 1 návrh uznesenia, a to, 
že miestne zastupiteľstvo berie na vedomie Informáciu o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever. 

 

Námestník primátora mesta Košice Mgr. Marcel Gibóda sa pýtal na Bytový dom Hradová. Odpovedal 
starosta, že dňa 13.04.2017 bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby bytového domu s 1 

podzemným, 3-mi nadzemnými a 1 ustúpeným podlažím s plochou strechou, 9-mi bytovými 
jednotkami, súvisiacou infraštruktúrou, a s parkovaním v počte 14 p. m. na vlastnom pozemku. Je to 

na križovatke ulíc Ďumbierska, Zoborská a Vihorlatská.  
 

Do diskusie sa prihlásila predsedníčka komisie rozvoja p. Tomášová a požiadala námestníka primátora, 

aby Magistrát mesta Košice začaté stavebné konania zverejňoval na webovej stránke mesta. 
P. Gibóda – ide o stavebný úrad nie o magistrát, zistí ako je to technicky možné.  

P. Tomášová poukázala nato, že na Slovenskej ulici sa ide stavať blok asi s dvesto bytmi, vedľa pri 
Čížikovi sa robí okružná križovatka, cesty budú veľmi zaťažené, občania v tejto časti stratia kvalitu 

života, v minulosti to bola vilová štvrť a teraz tam vznikne sídlisko.   

 
P. Gibóda odpovedal, že vedenie mesta sa tým zaoberá komplexne, je tam dlhodobý zámer zrušiť 

prechod cez železničnú trať, pri Čížiku sa plánuje kruhový objazd, boli nejaké návrhy ohľadom 
Slovenskej ulice, ale aktuálny územný plán to nerieši. 

 
P. Tomášová ďalej spomenula Polikliniku Sever a problémy s parkovaním, ide o nekonečný príbeh 

zámeny pozemkov, miestne zastupiteľstvo odobrilo výstavbu parkovacích miest a 2 roky to stojí na 

magistráte. Ľudí bývajúcich v okolí to veľmi obťažuje, bola by rada, keby sa obnovili rokovania s KSK.  
Vysvetlil p. Gibóda – podstata problému je v tom, že KSK a mesto majú vzájomné požiadavky na 

majetok, zatiaľ nenašli zhodu. Z dlhodobého hľadiska mesto Košice sa stará o cesty, o ktoré sa iné 
krajské mestá nestarajú, starajú sa o ne kraje, preto požiadali KSK, aby prebral tieto úseky ciest. To je 

ďalší problém, ktorý musia s krajom vyriešiť.  
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Starosta sa spýtal ako by mohla mestská časť pomôcť, aby rokovania nabrali na intenzite, lebo je to 

obrovský problém tej lokality, je to nekomfortné aj pre pacientov a klientov. 

P. Gibóda odpovedal, že rokujú najvyšší predstavitelia mesta a kraja, stretli sa k tomu aj riaditelia 
úradov, dopytovali sa aj poslanci mesta, ktorí sú aj poslancami KSK. 

 
Poslankyňa Kokošková sa obrátila na námestníka primátora s otázkou aké je stanovisko mesta na 

stavbu garážového komplexu na Národnej triede, keďže ide o mestský pozemok. 

Starosta objasnil niektoré fakty - je to Národná trieda 49-51, priestor za touto bytovkou, ktorý je 
zelený, hraničí s pozemkami SAV a UVL, je pripravená štúdia, aby zadný priestor mohol byť využívaný 

na podzemné parkovanie. V marci mali stretnutie, prešli si celú lokalitu Mier, začiatkom júla prišlo 
z ÚHA stanovisko, že ten priestor je rezervovaný a odporúčajú tam realizovať podzemné parkovanie. 

 
P. Gibóda – ten zámer vidí prvýkrát, ale lokalitu pozná, ak sa ÚHA vyjadril, že je to na tento zámer 

rezervované, určite to tej lokalite pomôže. 

Poslanec Filipko – myšlienka to nie je zlá, bolo by potrebné sa spojiť so SAV a UVL, ktorí tam majú 
pozemky, aby mohol byť ten parkovací dom väčší.  

 
Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu a požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala 

návrh uznesenia k tomuto bodu.  

 
Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

berie na vedomie  

Informáciu o stavebných aktivitách v Mestskej časti Košice – Sever.   
 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 13:  za – 11,  proti – 0,  zdržal sa – 1 (p. Kokošková),  
   uznesenie bolo prijaté. 
 
 

14.  Pravidlá udeľovania ocenení osobnostiam v Mestskej časti Košice - Sever 
 
Starosta na úvod povedal, že miestny úrad pripravil návrh Pravidiel udeľovania ocenení osobnostiam 
v Mestskej časti Košice – Sever, ktorý prerokovala komisia kultúry na svojom zasadnutí dňa 

23.09.2020 aj poslanci na pracovnom stretnutí dňa 24.09.2020. Boli prijaté nejaké návrhy a úpravy. 
Starosta otvoril diskusiu. 
 

O navrhovaných zmenách informovala poslankyňa Sadovská – predsedníčka komisie kultúry. Komisia 
kultúry sa jednomyseľne na znení pravidiel dohodla, schválila to a odporučila zastupiteľstvu pravidlá 

schváliť aj s navrhovanými zmenami. 
Doplnil ju starosta - ide o to, aby udeľovali ocenenia za kalendárny rok, už by vedeli pokryť aj rok 

2020, do 15. januára 2021 očakávajú návrhy, miestny úrad ich zosumarizuje a odovzdá komisii 

kultúry, ktorá pripraví 3 návrhy a predloží na najbližšie miestne zastupiteľstvo tak, aby mohli prijať 
ocenených. Radi by tieto ocenenia odovzdali oceneným v druhej polovici apríla, z archívu mesta Košice 

má informáciu, že v 14. storočí na Juraja bola prvá zmienka o Mestskej časti Košice – Sever, bolo by 
to tesne aj pred Dňami mesta Košice, malo by to nejakú nadväznosť.  

Kontrolór MČ – je toho názoru, že v pravidlách malo byť výslovne uvedené, že nejde o finančnú 

odmenu, ale o čestné ocenenie. 

 
Do diskusie sa už nikto nehlásil, starosta uzatvoril diskusiu a požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala 

návrhy uznesení k tomuto bodu.  
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Poslanec Filipko prečítal návrh 1. uznesenia k tomuto bodu. Budú hlasovať o zmenách an bloc 

v zmysle predloženého návrhu. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

schvaľuje 

 

zmeny v Pravidlách udeľovania ocenení osobnostiam v Mestskej časti Košice – Sever 

v súlade so zápisnicou Komisie kultúry a pracovného stretnutia poslancov Mestskej časti 

Košice – Sever.  

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 14:  za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 

 

Poslanec Filipko prečítal návrh 2. uznesenia k tomuto bodu. 

 
Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

 

schvaľuje 

 

Pravidlá udeľovania ocenení osobnostiam v Mestskej časti Košice – Sever v súlade so 

schváleným pozmeňovacím návrhom. 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 15:  za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 
 

 
15.  Interpelácie a dopyty poslancov 

 
Starosta otvoril diskusiu, do diskusie sa nikto neprihlásil.  

Starosta uzatvoril diskusiu a prešiel k ďalšiemu bodu. 
 

 
16.  Rôzne 
 

Starosta informoval o zmenách Organizačného poriadku Miestneho úradu MČ Košice – Sever. 

 

Podľa ustanovenia § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov vydáva starosta organizačný poriadok obecného úradu a informuje obecné 

zastupiteľstvo o jeho zmenách. 
 

Dňa 27.07.2020 bol vydaný Dodatok č. 11 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu Mestskej časti 

Košice – Sever, s účinnosťou od 01.08.2020. Predmetným dodatkom sa upravil Organizačný poriadok 
Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever zo dňa 14. septembra 2015 a Príloha č. 1 

k Organizačnému poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever zo dňa 14. septembra 2015 
tak, že v rámci Oddelenia právneho a organizačných činností došlo k zvýšeniu počtu pracovných 
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úväzkov pri pracovnom mieste Odborný referent oddelenia právneho a organizačných činností 

z celkového počtu 2 na 3 pracovné úväzky. 

 
Starosta otvoril diskusiu, do diskusie sa nikto neprihlásil. Starosta uzatvoril diskusiu. 

 
Poslanec Filipko prečítal návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever 

berie na vedomie 

informáciu o zmenách Organizačného poriadku Miestneho úradu MČ Košice – Sever. 

 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať, kvórum 12 poslancov. 
 

Hlasovanie č. 16:  za – 12,  proti – 0,  zdržal sa – 0,  
   uznesenie bolo prijaté. 
 

 
17.  Záver 

 

Starosta Mestskej časti Košice - Sever František Ténai všetkým poslancom a námestníkovi primátora 
mesta Košice Mgr. Gibódovi poďakoval za podnetné návrhy a diskusiu a poprial veľa zdravia. 

 
 

Košice, 25.09.2020 
 

Zapísala:  

 
JUDr. Iveta Pankovičová           „podpísané“ 

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

 

Zápisnicu overili: 
 

Ing. Ladislav Kuczik 
poslanec                                                                               „podpísané“ 

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

 
 

Mgr. Martin Rogovský 
poslanec        „podpísané“ 

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

  

 
 

Ing. Peter Luczy 
prednosta MÚ                                                                        „podpísané“ 

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

 
 

 
Ing. František Ténai, MBA  

starosta              „podpísané“ 
                                                                    ................................................... 


