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Prílohy:           Pozvánka na zasadnutie MZ MČ Košice - Sever 
  Listina prítomných z 29.2.2016 

Návrh 1. zmeny Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2016 
 Zápis skrutátorov o hlasovaní poslancov MZ 
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Miesto rokovania:   zasadačka miestneho úradu, Festivalové námestie č. 2, Košice 

 

Dátum a čas rokovania: pondelok, 29.2.2016 od 16.00 do 17.00 hod. 
  

Počet  zvolených poslancov: 13 
 

Počet prítomných:   10 – podľa priloženej prezenčnej listiny  

 
Počet neprítomných:    3 - poslanci Dagmar Kažimírová, Peter Kalanin a Vladimír Vágási sa 

                                                       ospravedlnili pred rokovaním MZ 
 

Ďalší prítomní:  Marián Gaj – starosta Mestskej časti Košice – Sever 
    Matúš Háber – prednosta MÚ Mestskej časti Košice – Sever 

Pavol Hanušin – kontrolór Mestskej časti Košice - Sever 

 
Priebeh rokovania: 

 
1.  Otvorenie zasadnutia 

 

Starosta Mestskej časti Košice – Sever Marián Gaj otvoril XI. zasadnutie miestneho zastupiteľstva  
a privítal poslancov aj hostí. Konštatoval, že v čase otvorenia rokovania je v rokovacej miestnosti 

prítomných 10 poslancov MČ Košice – Sever, čo je nadpolovičná väčšina všetkých zvolených 
poslancov, teda MZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Na začiatku rokovania zaznela slovenská 

hymna. 
 

 

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

Starosta Gaj určil za overovateľov zápisnice poslancov Erika Haľka a Annu Zimmermannovú. 
 

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

 
Starosta Gaj navrhol: do návrhovej komisie poslancov Štefana Baláža a Jozefa Filipka.  

 
Starosta Gaj navrhol: do mandátovej komisie poslancov Kosmasa Bekiarisa a Jaroslava Polačeka.  

    

Starosta dal spoločne hlasovať o návrhoch za členov návrhovej a mandátovej komisie. Pri hlasovaní 
bolo  prítomných 10 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 1:  za - 9,  proti – 0,  zdržal sa – 1 (p. Gibóda). 

 
Uznesenie:  MZ MČ Košice - Sever zvolilo : 
 

návrhovú komisiu v zložení:  Štefan Baláž a Jozef Filipko 
 

mandátovú komisiu v zložení:  Kosmas Bekiaris a Jaroslav Polaček.  
 

Starosta skonštatoval, že členovia návrhovej a mandátovej komisie boli poslancami schválení. 

 
Starosta predstavil zamestnancov MČ – p. Renátu Románovú a p. Annu Sejnovú, ktorí budú 

vykonávať funkciu skrutátorov.  
 

 

3.  Schválenie programu rokovania 
 

Starosta Gaj otvoril diskusiu k programu rokovania XI. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, 
navrhovanému v pozvánke a požiadal poslancov, aby sa vyjadrili, či majú návrhy na doplnenie alebo 

zmenu programu. 
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Keďže sa nikto do diskusie o doplnení a zmene programu neprihlásil, starosta ju uzavrel. Dal hlasovať 

o predloženom programe XI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever MZ, 

hlasovalo 10 poslancov.  
 

Hlasovanie č. 2:  za - 9,  proti – 0,  zdržal sa – 1 (p. Gibóda).    
  program rokovania bol schválený. 
 

 
Uznesenie:    MZ MČ Košice – Sever schvaľuje program XI. zasadnutia MZ MČ 

  Košice – Sever v znení: 
 

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

3. Schválenie programu rokovania 
4. Návrh 1. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2016  
5. Rôzne 

6. Záver                                                                                                                                                                                                                         
 

 

4.  Návrh 1. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2016  
 
Návrh 1. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2016 je predložený z dôvodu 

riešenia situácie na trhovisku Merkúr, nakoľko Mestská časť Košice – Sever obdržala výpoveď 
nájomnej zmluvy na sociálne zariadenie v objekte OC Merkúr ku dňu 01.03.2016. 

Starosta informoval o stretnutí, ktoré prebehlo na Komisii rozvoja konanej dňa 24.2.2016, kde mali 

jeden dôležitý bod Trhovisko Merkúr a jeho zachovanie od 1.3.2016 v nadväznosti na výpoveď zo 
strany prenajímateľa toaliet PB Capital, a.s. Závery z rokovania boli priaznivé, prijali uznesenie, aby sa 

o danom probléme rokovalo na miestnom zastupiteľstve, kde je pripravený návrh 1. zmeny PR, 
o chvíľu uvedie čísla. Zvolila sa najpraktickejšia varianta, a to prenájom toaliet, ktoré budú slúžiť pre 

trhovníkov aj pre verejnosť v bytovom dome na ul. B. Němcovej č. 22, čo už bolo ponúknuté v máji 

minulého roka. Na základe toho bola odporúčaná a dnes by mala byť schválená 1. zmena 
Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2016 – výdavok na rekonštrukciu samotných 

toaliet. Bola vypracovaná varianta 3 alebo 4 toaliet, na hygienu bola predložená varianta 4 toaliet,  
tento návrh bol schválený. Dnes boli v zadnej časti OC umiestnené 2 mobilné toalety TOI-TOI, ktoré 

trhovníci môžu používať, zajtra máme vypratať toalety v objekte PB Capital, a.s. a dôjde k fyzickému 
odovzdaniu priestorov. Investícia na realizáciu opravy prenajatých priestorov by bola do 5 000 EUR, 

podrobný rozpočet bude hotový do týždňa.  
Navrhovaná zmena programového rozpočtu obsahuje zvýšenie položky – Obnova trhovísk o odhad 
finančných prostriedkov na realizáciu opravy prenajatých priestorov vo výške 5 000 €.  

Predpokladané ročné nájomné vo výške 1 800 € pozostáva z nájmu za 02/2016 (objekt OC – 50 €), 
z nájmu 03-12/2016 (bytový dom – 1 500 €) a prenájmu mobilných toaliet (250 €). 

Zmluvu o nájme nebytových priestorov odkonzultovali zástupcovia bytového domu s prednostom MÚ, 

doba nájmu je 10 rokov, prenajímateľ sa zaväzuje monitorovať vchod do prenajatých priestorov 
vlastným kamerovým systémom. Starosta citoval niektoré ustanovenia z pripravenej zmluvy o nájme 

nebytových priestorov. Dnes sú na rokovaní MZ prítomní zástupcovia bytového domu p. Ľuboš Cirner 
a p. Zuzana Semanová.  

 

Starosta otvoril diskusiu. 
Poslankyňa Zimmermannová sa spýtala, prečo musí trhovisko mať aj toalety pre verejnosť, keď sa 

tam nepodáva občerstvenie, predávajú sa tovary, ktoré nesúvisia s konzumáciu na mieste. 
Reagoval prednosta MÚ – prevádzkovateľ trhoviska musí zabezpečiť aj sociálne zázemie pre 

verejnosť, výnos ministerstva pôdohospodárstva v § 13 to ukladá. 
 

P. Bekiaris – sú prenajaté mobilné toalety, od zajtra funguje trhovisko ďalej, ako dlho bude trvať 

rekonštrukcia? 
Reagoval starosta – mobilné toalety sú prenajaté na mesiac, predpokladá však, že to bude skôr. 
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P. Gibóda položil otázku, odkiaľ vezmeme 5 000 EUR na rekonštrukciu, nie je to uvedené v dôvodovej 

správe. Akým spôsobom a koľkých zhotoviteľov oslovili ? Bolo to vyvesené na webovej stránke ? 

Odpovedal starosta, že čerpanie položky je z prebytku, ktorý činil  cez 9 000 EUR. Boli oslovení dvaja 
stavebníci, boli sa aj pozrieť. Bolo rozposlaných 5 mailov na stavebné firmy. Maily boli rozposlané 

neoficiálne firmám, o ktorých vie, že sú stavebné. Ak bude dnes schválený rozpočet, zajtra to bude 
oficiálne vyvesené na stránke MČ.  

 

P. Polaček – suma 5 000 EUR sa mu zdá vysoká. Problém trhoviska riešia už viac ako rok, už od 
septembra minulého roka očakáva návrh riešenia celého trhoviska, očakáva komplexné riešenie. Je 

sklamaný, že zasa sa rieši len dielčia časť, a nie trhoviská celkove. Uznesenie č. 29/2015 hovorí, že v 
septembri malo byť predložené komplexné riešenie, nielen na trhovisko Merkúr, ale aj na trhovisko 

Mier. Dáva na zváženie, či zmluvu uzatvoriť na 10 rokov, v zmluve mu chýba ďalší výpovedný dôvod 
okrem toho, že nájomca môže písomne vypovedať zmluvu uzavretú na určitý čas pred uplynutím 

dojednaného času, ak stratí spôsobilosť prevádzkovať trhovisko Merkúr. Budúca investícia by sa 

nemala sústrediť len na výmenu trhových stolov, ale aj na rozvod elektriny a rozvod vody, tieto veci 
už istým spôsobom kolidujú aj s predloženou zmluvou. My hasíme jeden problém, neriešime veci 

súbežne, nemáme koncepciu, jasnú víziu a ideme sa zaviazať na 10 rokov. Nie je proti tomuto 
riešeniu, riešiť trhovisko treba. 

Starosta – rozvod vody, rozvod elektriny, na pozemku, ktorý nie je náš, tu sa nedá riešiť koncepcia. 

 
Starosta dal hlasovať, aby sa mohli vyjadriť vedúci zamestnanci MÚ, hlasovalo 10 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 3:  za - 9,  proti – 0,  zdržal sa – 1 (p. Gibóda), 

           návrh bol schválený. 
 

Starosta odovzdal slovo p. Hučkovi, vedúcemu oddelenia rozvoja MČ. 

P. Hučko – informoval o časovom postupe pri riešení trhoviska Merkúr, v uznesení č. 29/2015 MZ  
žiadalo predložiť starostu koncepciu s termínom september 2015, následne na V. zasadnutí MZ boli 

pre tento účel v rozpočte schválené uznesením v bode 2. vypracovanie štúdií a ideových projektov pre 
trhoviská, toto uznesenie bolo pozastavené, s tým, že tento výdavok mestskej časti bol klasifikovaný 

ako neefektívny a uznesením č. 60/2015 MZ celý tento proces uzavrelo spresňujúcim uznesením. Tieto 

uznesenia nadväzujú na seba a riešia ten istý problém. Je technicky aj priestorovo obmedzené 
koncepčné riešenie na trhovisku Merkúr, čo sa týka toaliet, tam nie je vhodný priestor, aby sa 

vybudovali toalety. Samostatná prípojka vody ako drobná stavba na pozemku mesta by bola riešiteľná 
a je možné s ňou v budúcom riešení počítať. O samotnom privedení elektrickej energie by sa dalo 

debatovať. Samotné privedenie vody k trhovisku niekde v ploche pri parkovisku je technicky možné. 
 

Starosta doplnil, že stoly by mali byť skôr mobilné ako pevné, aby sa mohli presúvať v danom 

priestore podľa potreby. 
Starosta očakával, že za ten rok poslanec Polaček ako denný návštevník trhoviska a člen Komisie 

rozvoja príde s návrhom, s nejakou koncepciou. 
P. Polaček – písal list, aby sa stal členom komisie, bolo mu odpísané, že nie je preňho miesto. 

Očakáva, že poslancom bude predložených niekoľko riešení. 

 
Z rokovacej miestnosti odišla poslankyňa Anna Zimmermannová, kvórum sa znížilo na 9. 

 
P. Filipko – nevidí potrebu ďalšieho výpovedného dôvodu ako p. Polaček, stačí dohoda, pokiaľ MČ 

nebude potrebovať tie toalety. Má otázku pre pána kontrolóra, ideme investovať 5 000 EUR do 
cudzieho majetku, zákon o dani z príjmov má klauzulu, kde si ten, kto ide investovať, určí podľa 

čiastky, kto bude odpisovať túto sumu. Ide o investíciu do cudzieho majetku, má otázku, či sa s touto 

vecou ešte nechcú vysporiadať – idú schváliť zmenu rozpočtu, či to dajú do bežných alebo do 
kapitálových výdavkov, to je dôležitá otázka. Požiadal o vyjadrenie zástupcov bytového domu, či 

nezvažujú upustiť z požiadavky – záloha na médiá 50 EUR, lebo samospráva je dobrý partner, nikam 
neutečie, keby zanikla, mesto Košice preberá záväzky. Čo sa týka prívodu vody, je to veľké riziko 

nekontrolovateľných únikov vody, snažil by sa tomu vyhnúť, je to pekné gesto pre ľudí, miesto pre 

hranie sa detí, ale voda tečie a my platíme. Treba zvážiť, kde je tá hranica, či poskytnúť nejakú 
službu, ale musí to ísť kontrolovane. Vidí viac dôvodov na zrušenie uznesenia č. 29/2015, už na 

Komisii rozvoja o tom diskutovali, niekedy pri kontrole uznesení sa k tomu treba vrátiť. 
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Starosta – ak sa samotnou úpravou nemení rozloha priestorov ani účel, môže sa to pokladať za 

úpravu alebo opravu, nie za rekonštrukciu. 

 
Starosta dal slovo kontrolórovi MČ – pokiaľ ide o verejné obstarávanie, z hľadiska finančného limitu 

ide o taký spôsob verejného obstarávania, ktorý neurčuje žiadne špecifické postupy, ak verejný 
obstarávateľ, v tomto prípade MČ, vyzve dostatočný počet zhotoviteľov stačí troch, pán starosta 

vyzval piatich, splnil požiadavku zákona o verejnom obstarávaní, aby bolo zabezpečené konkurenčné 

prostredie. Zmluvu o nájme pripravovalo oddelenie právne, aj on doporučil, čo treba doplniť, 
nechceme zmluvu rušiť, chceme, aby trvala 10 rokov. K uzneseniu č. 29/2015 povedal, že z hľadiska 

zákona o rozpočtových pravidlách my môžeme investovať do majetku, ktorý vlastníme alebo máme k 
nemu iný vzťah. Robiť vízie a štúdie k niečomu, čo nemáme zverené do správy, považuje za 

nehospodárne výdavky. Aj postupy pri oprave chodníkov, ciest a iných vecí vyhodnotil, že nemôžu ísť 
na základe zmluvy o spolufinancovaní a peniaze odovzdáme samostatnému právnemu subjektu, 

minimálne porušujeme zákon o verejnom obstarávaní. Veci si treba všímať v previazanosti a v 

súvislostiach.  
Súhlasí s pánom Filipkom, že cena nájmu je svojím spôsobom neprimeraná, ale dostali sme sa do 

časovej aj inej tiesne, ak chceme splniť požiadavku hygieny, že do vzdialenosti 100 m musíme 
zabezpečiť toalety. Ak SVB neustúpi, cenu musíme akceptovať, lebo nemáme výber z 5 ponúk. 

Zmluva o nájme je v kompetencii starostu, nie miestneho zastupiteľstva. Neodporúčal by, aby to brali 

ako investíciu, ale ako bežný výdavok. 
 

Starosta požiadal zástupcov spoločenstva vlastníkov bytov, aby sa vyjadrili k výške nájmu. Vyjadrili sa, 
že nájomné je odsúhlasené domovou schôdzou, oni už tú sumu znížili pre mestskú časť minulý rok 

ešte pri prvej ponuke, predchádzajúci nájomca platil viac, tá suma je už konečná. 
 

Poslanec Gibóda – ohľadom koncepcie odporučil kolegom, aby sa išli pozrieť na Luník 2 alebo na Juh, 

uvidia rôzne možnosti ako môžu vyzerať trhoviská v 21. storočí.  
P. Bekiaris – dnes sa zišli, aby odsúhlasili sociálne zariadenia, aby od zajtra mohlo fungovať trhovisko, 

ostatné veci sa budú riešiť na ďalšom zastupiteľstve. 
 

Starosta uzatvoril diskusiu. 

Poslanec Baláž za návrhovú komisiu prečítal pripravený návrh uznesenia. 
 

Návrh uznesenia: 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever v súlade s ustanovením § 14 ods. 3 
písm. d) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a podľa 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 
schvaľuje 
 
1. zmenu Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2016 v predloženom znení: 
 
Bežný rozpočet 
 
Bežné výdavky + 6 200 € 
Program 1: Služby občanom + 6 200 € 
 
Prílohou uznesenia sú tabuľky 1. zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2016.  

 
    

Starosta dal hlasovať o návrhu 1. zmeny Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 

2016, hlasovalo 9 poslancov. 

 
Hlasovanie č. 4:  za - 8,  proti – 0,  zdržal sa – 1 (p. Gibóda), 

           uznesenie bolo prijaté. 
 



Zápisnica z XI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever, konaného dňa 29.2.2016                            strana  6  

 
Overili: 

 
 

 

5.  Rôzne 
 

Starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. 
 

P. Gibóda – spýtal sa prednostu MÚ, prečo, z akých dôvodov a dokedy došlo k zmene, že miestny 

úrad v kancelárii prvého kontaktu neposkytuje svoje služby ako predtým v pracovných dňoch aj v 

sobotu. Prečo došlo k redukcii stránkových hodín, napriek tomu, že rástli mzdové prostriedky ? 
 

Reagoval prednosta MÚ – počas týždňa je to z dôvodu, že jedna zamestnankyňa je dlhodobo 

práceneschopná, keď nastúpi, dáme to naspäť, čo sa týka soboty, tá rentabilita bola minimálna. Bola 
to služba pre občanov Severu, ale záujem bol mizivý, chodili hlavne z iných mestských častí a 

podnikatelia. 
Starosta povedal, že bude zaslaná písomná odpoveď. Nie je to nič nové, platí to už od 1. júla 2015, 

kedy sa nabehlo na letný režim a od septembra sa v tom pokračovalo. 
 

Do diskusie sa nikto viac nehlásil, starosta ju uzatvoril. 

 
 

6.  Záver 
 
Starosta Mestskej časti Košice - Sever Marián Gaj ukončil rokovanie XI. zasadnutia miestneho 

zastupiteľstva. Všetkým poslancom, hosťom a ostatným prítomným poďakoval za účasť na dnešnom 
zasadnutí miestneho zastupiteľstva a poprial ešte pekný deň. 

 

 
Košice, 29.2.2016 

 
 

Zapísala:  

 
Iveta Pankovičová      „podpísané“ 

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

Zápisnicu overili: 
               

Erik Haľko 

poslanec       „podpísané“ 
                                                                              ................................................... 

 
 

 

Anna Zimmermannová 
poslankyňa       „podpísané“ 

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

 
 

Matúš Háber 

prednosta MÚ       „podpísané“ 
                                                                    ................................................... 

 
 

 

 
Marián Gaj        „podpísané“  

starosta                                                                 ................................................... 
 


